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İÇİNDEKİLER
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NO

SAYFA
NO

1. GİRİŞ
1.1 Tesise Ait Genel Bilgiler
1.2 Kıyı Tesisinde elleçlenen ve/veya geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin tahmil /
tahliye ile elleçleme ve depolama prosedürleri
2.

7
10

SORUMLULUKLAR

2.1 Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm tarafların genel sorumlulukları
2.2 Yük ilgilisinin sorumlulukları
2.3 Taşıyanın sorumlulukları
2.4 Kıyı tesisi işleticisinin sorumlulukları
Gemi
2.5 Gemi ilgililerinin sorumlulukları
kaptan
ının
3. KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYULACAK/UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBİRLER
soruml
uluklar
4.
ı TEHLİKELİ YÜKLERİN SINIFLARI, TAŞINMASI,TAHMİL/TAHLİYESİ, ELLEÇLENMESİ,
aşağıd AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ VE DEPOLANMASI
4.1
a Tehlikeli Yüklerin Sınıfları
4.2
belirtil Tehlikeli Yüklerin Paketleri ve Ambalajları
4.3 Tehlikeli Yüklere İlişkin Plakartlar, Plakalar, Markalar ve Etiketler
miştir.
4.3.1 IMDG Kod Cilt 1 Bölüm 2’de açıklandığı üzere Tehlikeli Cargo Sınıfları ve Alt Bölümleri
4.4 Tehlikeli Yüklerin İşaretleri ve Paketleme Grupları
4.5 Tehlikeli
Yüklerin Sınıflarına Göre Gemide ve Limanda Ayrıştırma Tabloları
TEDBİRLER
4.6 Ambar Depolamalarında Tehlikeli Yüklerin Ayrıştırma Mesafeleri ve Ayrıştırma
Terimleri
5.

KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI

6.

OPERASYONEL HUSUSLAR

12
12
13
13
15
16

17
18
18
19
21
21
21

21

6.1 Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Gündüz Ve Gece Emniyetli Şekilde Yanaşması,
Bağlanması, Yükleme/ Tahliye Yapılması, Barınması Ve Demirlemesine Yönelik
Prosedürler
6.2 Tehlikeli Yüklerin Tahmil ve Tahliye İşlemlerine Yönelik Mevsim Koşullarına Göre
Alınması Gerekli İlave Tedbirlere İlişkin Prosedürler
6.3 Yanıcı, Parlayıcı Ve Patlayıcı Yüklerin Kıvılcım Oluşturan/Oluşturabilen İşlemlerden
Uzak Tutulması Ve Tehlikeli Yük Elleçleme, İstifleme Ve Depolama Sahalarında
Kıvılcım Oluşturan/ Oluşturabilen Araç, Gereç Veya Alet Çalıştırılmaması
Konusundaki Prosedürler
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DÖKÜMANTASYON KONTROL VE KAYIT
30

7.3

Tehlikeli Yüklerle İlgili Tüm Zorunlu Doküman, Bilgi Ve Belgelerin Neler Olduğu,
Bunların İlgilileri Tarafından Temini Ve Kontrolüne İlişkin Prosedürler
Kıyı Tesisi Sahasındaki Tüm Tehlikeli Yüklerin Güncel Listesinin Ve İlgili Diğer
Bilgilerinin Düzenli Ve Eksiksiz Olarak Tutulma Usulleri
Tesise Giren Tehlikeli Yüklerin Uygun Şekilde Tanımlandığının, Tehlikeli Yüklerin
Doğru Sevkiyat Adlarının Kullanıldığının, Sertifikalandırıldığının, Etiketlendiğinin ve
Beyan Edildiğinin,Kurallara Uygun Yük Taşıma Birimine Emniyetli Bir Biçimde
Yüklendiğinin Ve Taşındığının Kontrolü Ve Kontrol Sonuçlarını Raporlama Usulleri

7.4

Güvenlik Bilgi Formunun (SDS) Temini ve Bulundurulmasına İlişkin Prosedürler

31

7.5

Tehlikeli Yüklerin Kayıt Ve İstatistiklerinin Tutulması Prosedürleri

31

7.6

Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Bilgiler

31

8.

ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA ve MÜDAHALE

7.2

8.1
8.2
8.3

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

4.1
Cana, mala ve/veya çevreye risk oluşturan/oluşturabilecek tehlikeli
Cana, Mala Ve/Veya Çevreye Risk Oluşturan/Oluşturabilecek Tehlikeli Yüklere Ve
maddelere ve tehlikeli maddelerin karıştığı tehlikeli durumlara müdahale usulleri
Tehlikeli Yüklerin Karıştığı Tehlikeli Durumlara Müdahale Usulleri
4.2
Acil durumlara müdahale etme imkanı, kabiliyeti ve kapasitesi
Kıyı Tesisinin Acil Durumlara Müdahale Etme İmkan, Kabiliyet Ve Kapasitesine İlişkin
4.3
İnsanların karıştığı tehlikeli madde kaynaklı kazalara ilk müdahaleye
Bilgiler
yönelik düzenlemeler (İlk müdahale yapılma usulleri, ilk yardım imkân ve
Tehlikeli
Yüklerin
Karıştığı Kazalara Yönelik Yapılacak Ilk Müdahaleye Ilişkin
kabiliyetleri
vb. hususlar)
Düzenlemeler (İlk Müdahale Yapılma Usulleri, Ilk Müdahale Imkân Ve Kabiliyetleri Vb.
4.4
Acil durumlarda yapılması gerekli tesis içi ve tesis dışı bildirimler
Hususlar)
4.5
Kazaları raporlama
Acil Durumlarda
Tesis İçi Veusulleri
Tesis Dışı Yapılması Gerekli Bildirimler
Kazaların
Raporlanma
Prosedürleri
4.6
Resmi
makamlarla
koordinasyon, destek ve işbirliği
Resmi Makamlarla Koordinasyon, Destek Ve İşbirliği Yöntemi
4.7
Gemi
veAraçlarının
deniz araçlarının
acil durumlarda
kıyı tesisinden
çıkarılmasına
Gemi Ve
Deniz
Acil Durumlarda
Kıyı Tesisinden
Çıkarılmasına
Yönelik Acil
yönelik
acil
tahliye
planı
Tahliye Planı
4.8
Hasarlı
Hasarlı
Tehlikelitehlikeli
Yükler İle
yükler
Tehlikeli
ile tehlikeli
Yüklerinyüklerin
Bulaştığıbulaştığı
Atıklarınatıkların
Elleçlenmesi
elleçlenmesi
Ve
ve
bertarafına
yönelik
düzenlemeler
Bertarafına Yönelik Usüller

30
30

32
32
33

33
33
34
34
36

4.9 Durum
Acil durum
talimleri
ve kayıtları
Acil
Talimleri
Ve Bunların
Kayıtları

37

8.10 Yangından Korunma Sistemlerine İlişkin Bilgiler

38

8.11 Yangından Korunma Sistemlerinin Onayı, Denetimi, Testi, Bakımı Ve Kullanıma Hazır
Hale Getirilmesine Ilişkin Prosedürler

38

8.12 Yangından Korunma Sistemlerinin Çalışmadığı Durumlarda Alınması Gerekli
Önlemler
8.13 Diğer Risk Kontrol Ekipmanları

39
39
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9.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

9.1
9.2
9.3

İş
sağlığı Ve
ve güvenliği
İş Sağlığı
Güvenliği tedbirleri
Tedbirleri
Kişisel
Koruyucu
Kıyafetler
Hakkında
Bilgiler İle Bunların Kullanılmasına Yönelik
Kişisel
Koruyucu Malzemelerin
Malzemelerin
Kullanılması
Kişisel
Koruyucu
Kullanılması
Prosedürler
Kapalı Mahale Giriş İzni Tedbirleri ve Prosedürleri

10.

DİĞER HUSUSLAR

10.1
10.2
10.3

Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi’nin geçerliliği
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı için tanımlanmış görevler

10.4

Deniz Yolu İle Kıyı Tesisine Gelecek/Kıyı Tesisinden Ayrılacak Tehlikeli Yükleri Taşıyanlara Yönelik
Hususlar (Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Ve Deniz Araçlarının Liman Veya Kıyı Tesisinde Göstereceği
Gündüz/Gece İşaretleri, Gemilerde Soğuk Ve Sıcak Çalışma Usulleri Vb. Hususlar)

46

10.5

Kıyı Tesisi Tarafından Eklenecek İlave Hususlar

46

Tanımlar / Kısaltmalar

49

Sunuş

51
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NO

Kara Yolu İle Kıyı Tesisine Gelecek/Kıyı Tesisinden Ayrılacak Tehlikeli Yükleri Taşıyanlara Yönelik
Hususlar (Tehlikeli Yük Taşıyan Karayolu Taşıtlarının Liman Veya Kıyı Tesisi Sahasına/Sahasından
Girişte/Çıkışta Bulundurmaları Gereken Belgeler, Bu Taşıtların Bulundurmak Zorunda Oldukları
Ekipman Ve Teçhizatlar; Liman Sahasındaki Hız Limitleri Vb.Hususlar)

EKLER
Kıyı tesisinin genel vaziyet planı
Kıyı tesisinin genel görünüş fotoğrafları
Acil Temas Noktaları ve İletişim Bilgileri
Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Genel Vaziyet Planı
Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Yangın Planı
Tesisin Genel Yangın Planı
Acil Durum Planı
Acil Durum Toplanma Yerleri Planı
Acil Durum Yönetim Şeması
Tehlikeli Yükler El Kitabı
Liman Hizmet Gemilerinin Envanteri
Liman Başkanlığı idari sınırları, demirleme yerleri ve kılavuz kaptan iniş/biniş
noktalarının deniz koordinatları
Kıyı tesisinde bulunan deniz kirliliğine karşı acil müdahale ekipmanları
Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanım haritası
Tehlikeli yük olayları bildirim formu
Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi İlave Yük Bildirimi (Gerektiği hallerde)
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1. GİRİŞ
1.1 Tesise Ait Genel Bilgiler
TESİS BİLGİ FORMU
1
2

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

ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.
ATAŞ, Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. Karaduvar Mahallesi
Mevkii Posta kodu;33010 Akdeniz/MERSİN –
email: evrim.ercolak@bp.com –
Santral: +90324 412700 / faks;+ 90324 2412705(100 hat)
www.atasterminal.com
3 Tesisin adı
ATAŞ Mersin Terminali
4 Tesisin bulunduğu il
MERSİN
5 Tesisin iletişim bilgileri (adres,
ATAŞ, Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. Karaduvar Mahallesi
telefon, faks, e-posta ve web
Mevkii Posta kodu;33010 Akdeniz/MERSİN sayfası)
Santral: +90324 412700 / faks;+ 90324-2412705 (100
hat)
www.atasterminal.com
6 Tesisin bulunduğu coğrafi bölge
AKDENİZ BÖLGESİ
7 Tesisin bağlı olduğu Liman Başkanlığı MERSİN BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI ve iletişim detayları
Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı
101.Cadde 5307.sokak No:4 33050 Akdeniz/MERSİN
LİMAN BAŞKANI SEKRETER 03243415893 - 03243415877
LİMAN BAŞKAN YARDIMCISI SEKRETER (1.Kat) 0 324 238
64 90 / (2.Kat) 0 324 341 65 34
KIYI VE GEMİ DENETİM NÖBETÇİ UZMAN 0 324 238 33
61
SANTRAL 0 324 237 74 62 / - (faks) 0 324 238 32 39
SANTRAL 0 324 341 58 76 - (faks) 0 324 231 85 33
8 Tesisin bağlı olduğu Belediye
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Başkanlığı ve iletişim detayları
Adres: Çankaya Mahallesi, Atatürk Caddesi No:19
MERSİN
Tel: 0 324 231 88 80 (10 hat) 0324 533 3000(Merkez
Santral)
AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adres ; İhsaniye mah. 123 cad. No.92 Akdeniz /MERSİN
Telefon : (0 324) 336 65 83 Faks: (0 324) 336 40 16
Tesisin
bulunduğu
Serbest
Bölge
veya
9
Tesis Serbest Bölge veya Organize Sanayi Bölgesinde
Organize Sanayi Bölgesinin adı
Bulunmamaktadır.
10 Kıyı tesisi İşletme İzninin geçerlilik
28.10.2024
tarihi
11 Tesisin faaliyet statüsü (x)
Kendi yükü ve ilave 3.şahıs / Kendi Yükü / 3.Şahıs
(X)
/
(--)
/
(--)
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12 Tesis sorumlusunun adı ve soyadı,
iletişim detayları (telefon, fax,
eposta)

13 Tesisin tehlikeli yük operasyonları
sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim
detayları (telefon, fax, eposta)

14 Tesis Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanın adı ve soyadı, iletişim
detayları (telefon, fax, eposta)

15 Tesisin deniz koordinatları
16 Tesiste elleçlenen tehlikeli yük
cinsleri (MARPOL EK-1, IMDG Kod, IBC
Kod, IGC Kod, IMSBC Kod, Grain Kod,TDC
Kod kapsamındaki yükler ile asfalt/ bitüm
ve hurda yükleri)

17 Tesiste elleçlenen tehlikeli

30.01.2016
7
04.08.2022

EVRİM BARMANBEK ERÇOLAK
ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.
Karaduvar Mevkii P.K.37 33010 MERSİN
Tel: 0 324 241 27 27 /Cep: 0 553 468 78 51
e-mail : evrim.ercolak@bp.com
BEDRİYE YARAR
ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.
Karaduvar Mevkii P.K.37 33010 MERSİN
Tel: 0 324 241 27 00 - 27 30 /Cep: 0 533 590 42 85
e-mail : bedriye.yarar@bp.com
FATMA GÜL UĞUR
TEHLİKELER TEHLİKELİ MADDELER DAN. HİZ. LTD. ŞTİ
Telefon: 0216 532 55 03 /Cep: 0 551 988 15 45
Faks: 0216 532 55 06
e-mail: fatmaugur@tehlikeler.com
360 48’ 15’’ K – 0340 39’ 40’ D
Tehlikeli Sıvı Dökme Yük
BENZİN (UN 1203 MOTOR SPIRIT or GASOLINE or
PETROL)
MOTORİN (UN 1202 DIESEL FUEL LIGHT)
Gerekli hallerde

yükler(16.maddedeki yük cinslerinden
IMDG Kod dışındaki yükler ayrı ayrı
yazılacaktır.İlave yük talebi Ek-1 formu
ile bağlı liman başkanlığına
iletilecektir.Uygun bulunduğunda
TYER’e eklenecektir.)

18 IMDG Koda tabi, elleçlenen yükler
için sınıflar
19 IMSBC Koda tabi, elleçlenen yükler
için karakteristik tablosundaki
gruplar
20 Tesise yanaşabilecek gemi tipleri
21 Tesisin anayola mesafesi(km)
22 Tesisin demiryoluna mesafesi
(kilometre) veya demiryolu
bağlantısı(Var/Yok)
23 En yakın hava alanın adı ve tesise
mesafesi (kilometre)
24 Tesisin yük elleçleme kapasitesi
(Ton/Yıl; TEU/Yıl; Araç/Yıl)
25 Tesiste hurda elleçlemesi yapılıp
yapılmadığı
26 Hudut kapısı var mı / yok mu ?
(Evet / Hayır)

Sınıf 3
Tesiste, IMSBC Koda tabi yük elleçlenmesi
yapılmamaktadır.
Petrol Tankerleri
ATAŞ Terminali - Karaduvar Sapağı arası ~ 1.5 Km
Tesisin demiryolu bağlantısı yoktur.

Adana Şakirpaşa Havaalanı-80 km
1.500.000 Ton/Yıl
Tesiste hurda elleçlemesi yapılmamaktadır.
Hayır
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27 Gümrüklü saha var mı ? (Evet /
Hayır)
28 Yük elleçleme donanımları ve
kapasiteleri

Evet

29
30
31
32
33

19586 m3 (Terminal Tank Kapasitesi:577.414 m3)
Açık Depolama Yapılmamaktadır.
Yarı Kapalı Depolama Yapılmamaktadır.
Kapalı Depolama Yapılmamaktadır.
Fimugasyon Yapılmamaktadır.

Gemi dolum/boşaltım kolları, Boru hatları ve Petrol
ürünleri depolama tankları.
Boru hatları kapasiteleri: 12” : 325 m3, 12”: 1000 m3,
24”: 2100 m3, 26”: 2100 m3 .
Petrol ürünleri depolama tankları kapasitesi: 19586 m3

Depolama tank kapasitesi (m3)
Açık depolama alanı (m2)
Yarı kapalı depolama alanı (m2)
Kapalı depolama alanı (m2)
Belirlenen fimügasyon ve/ veya
fimügasyondan arındırma alanı (m2)
34 Klavuzluk ve remorkaj hizmetleri
sağlayıcısının adı/ünvanı ve iletişim
detayları

35 Güvenlik planı oluşturulmuş mu ?
(Evet/Hayır)
36 Atık Kabul Tesisi kapasitesi
(Tank, vidanjör, arıtma,
seperatör, konteynır ve diğer
ekipmanlar)

Rıhtım / iskele vb alanların
özellikleri
Rıhtım/
Boy
En
İskele
(metre)
(metre)
No

Med Marine Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri İnş. San.
ve Tic. A.Ş. (Med Marine Pilotage & Towage)
Adres: İnebolu Sokak No 21, 34427 Setüstü , Kabataş /
İSTANBUL -TÜRKİYE
Tel : +90 212 311 18 00 /Fax : +90 212 293 85 31
Web : www.medmarine.com.tr
ISPS Güvenlik Planı – Evet
Atık Türü

Kapasite (m3)

Sintine Suyu Depolama ve
Susuzlaştırma Tankı – 1 Adet

15 m3

Susuzlaştırılımış Kirli Balast,
Slop,– 1 Adet

1998 m3

Slaç Tankı (10 m3) + Slaç
Vidanjörü (12 m3) – 1 + 1 Adet

22 m3

Çöp Konteynerleri (1 m3) – 6
Adet

6 m3

37

25
26

350
350

50
50

Maksimum
Su derinliği
(metre)
12.5
12.5

Minumum Yanaşacak en büyük gemi tonajı ve
Su
boyu (DWT – GRT/ metre)
derinliği
(metre)
12.1
104.557 (Deplasman)
12.1
104.557 (Deplasman)
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Sayısı
(adet)
1

Uzunluğu
(metre)
5931.2

Çapı
(inç)
18-12

Terminal ile Liman arası, Milli Benzin hattı

1

5935.2

18-12

Terminal ile Liman arası, Transit Motorin hattı

1

6041.3

18-26-24

Terminal ile Liman arası, Transit Hampetrol
hattı
Terminal ile Liman arası,Transit Fueloil hattı

1

6168.31

12-16-18-20-24-26

1

5836.6

18-12-10

Terminal ile Liman arası, Milli Motorin hattı

1.2
Kıyı Tesisinde elleçlenen ve/veya geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin tahmil,
tahliye, elleçleme ve depolama prosedürleri
Kıyı Tesisimizde Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerden (Petrol ve Petrol Ürünleri) Benzin UN 1203
ve Motorin UN 1202 elleçlenmektedir.
Ataş Kıyı Tesisi ve yanaşan gemiler dökme sıvı tehlikeli yük elleçlediği için ayrıştırma
tabloları kullanılmamaktadır.
Rutin dışı olan tehlikeli yükler tesisimize kabul edilmemektedir. Kabul edilmesini gerektiren
bir durum ortaya çıkarsa, tesis prosedürlerine göre ‘Değişim Yönetim Prosedürü’
yürütülerek, tüm departmanların katılımı ile risk analizi yapılarak, kıyı tesisine kabülünden
en az 1 gün önce bir koordinasyon toplantısı yapılır.
Kıyı tesisimizde Tehlikeli Sıvı Dökme yükler mevcut iskelelerde bekletilmeksizin doğrudan
boru hatları ile ATAŞ Terminali’nde bulunan depolama tanklarına transfer edilerek
depolanması sağlanmaktadır.
ATAŞ Kıyı Tesisi’ne tehlikeli yük tahliyesi için gelen gemilerin transfer işlemleri; ISGOTT
prosedürleri, [00F191] Gemi/Sahil Yükleme/Boşaltma Planı ve [00F184] Gemi Sahil Emniyet
Kontrol Listesine göre yapılmakta ve gemi ile terminal arasında protokol yapılmaktadır. Diğer
detaylı tahmil / tahliye elleçleme ve depolama prosedürleri [00M001] Liman Bilgileri ve Gemi
Operasyonları (İskele Kuralları) , [00P004] Liman Sahası İşletme Prosedürü, [00T024]
Tankların Boşaltılması, Devreye Alınması ve İşletilmesi Talimatı , [00T036] Gemilerden Ürün
Alımı Talimatı , [00T050] Gemilere Ürün Doldurma Talimatı dökümanlarında belirtildiği
şekilde uygulanacaktır.
ATAŞ Kıyı tesisi, tehlikeli sıvı dökme yüklerin diğer yük ve maddelerle tehlikeli bir reaksiyona
girme ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde elleçlenmesini, tahmil/tahliyesini ve muhafazasını
sağlamaktadır.

Sayfa 10 of 51

İlk Yayın Tarihi:

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

30.01.2016

Revizyon No:
Revizyon Tarihi:

7
04.08.2022

a.

BENZİN (UN 1203 MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL) için alınacak
tedbirler:
(1) Tutuşturma kaynaklarından uzak tutulacak,
(2) Hasarlı veya sızdıran depolama tankları ve boru hatları hiçbir şekilde kullanılmayacak ve
süratle bakımları yapılacak,
(3) Depolama tankları ve boru hatları kaza ile oluşabilecek hasar veya ısınmadan korunacak,
(4) Kısa devreler, topraklama sızıntıları ve kıvılcımlardan gelen tehlikeleri önlemek üzere
aydınlatma ve güç kabloları, ve bağlantıları iyi durumda tutulacak, emniyetsiz görülen
kablo ve techizatın bağlantıları ayrılacak,
(5) Tanklarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturarak açığa çıkan yanıcı buharların ateş
alması ve alev topuna dönüşmesini önlemek üzere yeterli havalandırma sağlanacak,
(6) Tanklardaki hidrokarbon buhar konsantrasyonu % 1 fazla, oksijen konsantrasyonu %
20’den az ise tanklara maskesiz girilmeyecek,
(7) Çalışma mahalleri iyice havalandırılacak, buharları solumaktan kaçınılacak, tesiste hava
kirliliğinin kabul edilebilir düzeyin üstüne çıkması durumundu onaylanmış solunum
cihazları kullanılacak, ürünün cilt ve gözlerle temasından sakınılacak,
(8) Kirlenmiş giysiler ve ayakkabılar bertaraf edilecek, statik elektirik boşalımlarına karşı
önlem alınacak,
(9) Parlayıcı / yanıcı – oksitleyici özellikleri nedeni ile sıcaklık ve alevlerden uzak tutulacak, ısı
üreten yerlerin yakınında depolama yapılmayacak, yüksek sıcaklığa maruz
bırakılmayacak, fiziksel hasar veya sürtünmeden korunacak, serin ve iyi havalandırılmış
depolar kullanılacak, benzin özelliklerine göre tasarlanarak imal edilmiş tanklarda
depolanacak, boş tankalarda bir miktar ürün kalabileceği dikkate alınarak ikaz levhaları
sökülmeyecek,
(10) Diğer detaylı tahmil / tahliye elleçleme ve depolama prosedürleri [00M001] Liman Bilgileri
ve Gemi Operasyonları (İskele Kuralları), [00P001] Dolum Sahası İşletme Prosedürü,
[00P002] Tank Sahası İşletme Prosedürü ve [00P004] Liman Sahası İşletme Prosedürü,
[00T007] Ethanolün Depolanması, Teslim Alınması ve İşletilmesi Talimatı , [00T024]
Tankların Boşaltılması, Devreye Alınması ve İşletilmesi Talimatı , [00T035] Terminal ve
Liman Milli Tanklarına Markerlı Ürün Transferi Talimatı, [00T036] Gemilerden Ürün Alımı
Talimatı , [00T050] Gemilere Ürün Doldurma Talimatı dökümanlarında belirtildiği şekilde
uygulanacaktır.
b. MOTORİN (UN 1202 DIESEL FUEL LIGHT ) için alınacak tedbirler:

(1) Tutuşturma kaynaklarından uzak tutulacak,
(2) Hasarlı veya sızdıran depolama tankları ve boru hatları hiçbir şekilde kullanılmayacak ve
süratle bakımları yapılacak,
(3) Depolama tankları ve boru hatları kaza ile oluşabilecek hasar veya ısınmadan korunacak,
(4) Kısa devreler, topraklama sızıntıları ve kıvılcımlardan gelen tehlikeleri önlemek üzere
aydınlatma ve güç kabloları, ve bağlantıları iyi durumda tutulacak, emniyetsiz görülen
kablo ve techizatın bağlantıları ayrılacak,
(5) Tanklarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturarak açığa çıkan yanıcı buharların ateş
alması ve alev topuna dönüşmesini önlemek üzere yeterli havalandırma sağlanacak,
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(6)

Tanklardaki hidrokarbon buhar konsantrasyonu % 1 fazla, oksijen konsantrasyonu %
20’den az ise tanklara maskesiz girilmeyecek,
(7) Çalışma mahalleri iyice havalandırılacak, buharları solumaktan kaçınılacak, tesiste hava
kirliliğinin kabul edilebilir düzeyin üstüne çıkması durumundu onaylanmış solunum
cihazları kullanılacak, ürünün cilt ve gözlerle temasından sakınılacak,
(8) Kirlenmiş giysiler ve ayakkabılar bertaraf edilecek, statik elektirik boşalımlarına karşı
önlem alınacak,
(9) Parlayıcı / yanıcı – oksitleyici özellikleri nedeni ile sıcaklık ve alevlerden uzak tutulacak, ısı
üreten yerlerin yakınında depolama yapılmayacak, yüksek sıcaklığa maruz
bırakılmayacak, fiziksel hasar veya sürtünmeden korunacak, serin ve iyi havalandırılmış
depolar kullanılacak, motorin özelliklerine göre tasarlanarak imal edilmiş tanklarda
depolanacak, boş tankalarda bir miktar ürün kalabileceği dikkate alınarak ikaz levhaları
sökülmeyecek,
(10) Diğer detaylı tahmil / tahliye elleçleme ve depolama prosedürleri [00M001] Liman
Bilgileri ve Gemi Operasyonları (İskele Kuralları), [00P001] Dolum Sahası İşletme
Prosedürü, [00P002] Tank Sahası İşletme Prosedürü ve [00P004] Liman Sahası İşletme
Prosedürü, [00T007] Ethanolün Depolanması, Teslim Alınması ve İşletilmesi Talimatı ,
[00T024] Tankların Boşaltılması, Devreye Alınması ve İşletilmesi Talimatı , [00T035]
Terminal ve Liman Milli Tanklarına Markerlı Ürün Transferi Talimatı, [00T036] Gemilerden
Ürün Alımı Talimatı , [00T050] Gemilere Ürün Doldurma Talimatı dökümanlarında
belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

2. SORUMLULUKLAR
2.1 Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm tarafların genel sorumlulukları
aşağıda belirtilmiştir.
(1)

(2)

(3)

Taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve
kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almakla
yükümlüdürler.
Tehlikeli yüklerin taşınması sırasında meydana gelen yangın, sızıntı, döküntü gibi acil
durumlarda, Tehlikeli Yük Taşıyan Gemiler İçin Acil Durum Müdahale Yöntemleri ve Acil
Durum Cetvellerinin yer aldığı EmS Rehberinden faydalanırlar.
Tehlikeli yüklerin zararlarından etkilenen kişilere ve bu yüklerin karıştığı kazalar sonucu
meydana gelen sağlık sorunlarına yönelik gerekli tıbbi ilk yardımın uygun şekilde
yapılabilmesi amacıyla IMDG Kod ekinde yer alan Tıbbi İlk Yardım Rehberinden (MFAG)
faydalanırlar.
2.2 Yük ilgilisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

(1)

(2)

Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlar, hazırlatır ve bu
belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar. İlgili dokümanların
hazırlanmasında IMDG KOD Bölüm 5.4 esas alınır.
Tehlikeli yüklerin cinsine ve mevzuata uygun şekilde sınıflandırılmasını, tanımlanmasını,
ambalajlanmasını, işaretlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasını sağlar.
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Tehlikeli yüklerin IMDG KOD Kısım 6-7’ye göre, kurallara uygun tankerlere emniyetli
biçimde yüklenmesini, istifini, sağlama alınmasını, taşınmasını ve boşaltılmasını sağlar.
2.3 Taşıyanın sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

(1)
(2)
(3)

Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep eder ve
bunların taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar.
Yük ilgilisi tarafından sınıflandırılan, ambalajlanan, işaretlenen, etiketlenen ve
levhalandırılan tehlikeli yüklerin mevzuata uygunluğunu kontrol eder.
Tehlikeli yüklerin onaylı ambalaj ve yük taşıma birimleri kullanılarak kurallara uygun
şekilde ambalajlandığını, yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve
emniyetli bağlandığını kontrol eder.
2.4. Kıyı tesisi işleticisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tehlikeli yükleri taşıyan gemileri liman başkanlığının izni olmadan tesisine yanaştırmaz.
Gemilerin; liman giriş trafiği, hava deniz şartları, meteoroloji ve sayılı fırtınalar gibi gemi
ve yük emniyetini olumsuz etkileyen koşulları ve Limanlar Yönetmeliği ve diğer ilgili
denizcilik mevzuatını da göz önünde bulundurarak klavuz ve römorkörler vasıtası ile veya
acil durumlarda gemilerin kendi makina gücü ile uygun, korunaklı, emniyetli şekilde
yanaşma ve bağlanmasını sağlar.
Tesisine yanaşacak gemiye tesis kuralları, yük elleçleme kuralları ve ilgili mevzuat
kapsamında yazılı bilgi verir.
İdareden elleçleme izni almadığı tehlikeli yükleri elleçlemez, bu kapsamda planlama
yaparak yanaşacak gemileri mağdur etmez.
Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri, [00F187] Terminalden
Yükleme/Tahliye Yapacak Gemilerden İstenen Belgeler formu ile Tehlikeli Yük Taşıma
Dökümanı ve gelen tehlikeli yüklerin GBF’lerini yük ilgilisinden talep eder, yükle birlikte
bulunmasını sağlar. İlgili doküman, bilgi ve belgelerin yük ilgilisi tarafından
sağlanamaması durumunda tehlikeli yükü tesisine kabul etmek ya da elleçlemek zorunda
değildir.
Yükün özelliğine göre gerekli olabilecek tüm verileri gemi ilgilisi ile paylaşarak yükleme
veya boşaltma operasyonunu varılacak mutabakata göre yapar. Gemi ilgilisinin bilgisi
olmadan operasyonda değişiklik yapmaz.
Tesisinin emniyetli çalışma kapasitesini ve hava durumu tahminlerini dikkate alarak
çalışma limitlerini belirler, geminin rıhtımda emniyetli bir şekilde bağlı kalması ve
elleçleme yapılması için gerekli tedbirleri alır.
Tesisine gelen tehlikeli yüklerin uygun şekilde sınıflandırıldığına, ambalajlandığına,
işaretlendiğine, etiketlendiğine, levhalandığına ve yük taşıma birimine emniyetli bir
biçimde yüklendiğine dair bilgiler içeren taşıma evrakını kontrol eder.
Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi ve bu elleçlemenin planlanmasında görev alan personelin
[04P001] Eğitim Prosedürü’ne göre alması gereken minumum eğitimleri, [04F003] Eğitim
Matrisi (Görev Tanımı Bazlı) ve IMDG KOD Bölüm 1.3 ve Tablo 1.3.1.6’ya göre eğitimleri
alarak belgelendirilmesini sağlar ve belgeleri olmayan personeli bu operasyonlarda
görevlendirmez.
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(10) Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini almış
personel tarafından [00M001] Liman Bilgileri ve Gemi Operasyonları (İskele Kuralları)
usülleri ve [00P004] Liman Sahası İşletme Prosedürü’nde belirtilen usul ve esaslar
dahilinde emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini ve kontrol
edilmesini sağlar.
(11) Tesisindeki tehlikeli yük elleçleme ekipmanlarının çalışır durumda olmasını ve ilgili
personelin bu ekipmanların kullanımına ilişkin eğitilmesini ve belgelendirilmesini sağlar.
(12) Kıyı tesisinde iş güvenliği tedbirlerini alarak personelin tehlikeli yükün fiziksel ve kimyasal
özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlar.
(13) Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetleri, bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele ve
depolarda yapar.
(14) Tehlikeli sıvı dökme yüklerin yükleme veya boşaltmasını yapacak gemiler için ayrılmış
rıhtım ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatır.
(15) Tesisine yanaşmış gemilerdeki ve tesisindeki kapalı ve açık alanlardaki tüm tehlikeli
yüklerin güncel listesini tutar ve bu bilgileri, talep edilmesi halinde ilgililere verir.
(16) Tesisinde elleçlediği veya geçici depoladığı tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık riski ve
buna yönelik aldığı tedbirleri liman başkanlığına bildirir.
(17) Gemi ve kıyı arasındaki giriş-çıkışı, kıyı tesisinin, geminin, personelin ve tehlikeli
yük/maddenin emniyet ve güvenliğini riske atmayacak şekilde uygun ve emniyetli olarak
[00M001] Liman Bilgileri ve Gemi Operasyonları (İskele Kuralları) belirtilen usül ve esaslar
çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
(18) Kapalı alanlara girişte yaşanan kazalar dahil tehlikeli yüklere ilişkin kazaları liman
başkanlığına bildirir. İşletme sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını sınıf ve
miktarı ile birlikte [02F030] Olay/Kaza Bildirim Formu ile ATAŞ Üst Yönetimine ve Mersin
Bölge Liman Başkanlığına bildirir.
(19) İdare ve liman başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve
işbirliğini sağlar.
(20) Geçici depolanmasına izin verilmeyen Sınıf 1 (Sınıf 1 Uyumluluk Grubu 1.4 S hariç), Sınıf
6.2 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini
sağlar, bekletilmesinin zaruri olduğu durumlarda izin almak için İdareye başvurur.
(21) Tehlikeli yüklerin taşındığı yük taşıma birimlerini ayırım ve istif kurallarına uygun şekilde
geçici depolar ve depolama yapılan alanda tehlikeli yükün sınıfına uygun olan yangın,
çevre ve diğer emniyet tedbirlerini alır. Tehlikeli yüklerin elleçlendiği sahalarda yangın
söndürme sistemleri ile ilk yardım ünitelerini her an kullanıma hazır halde bulundurur ve
gerekli kontrolleri periyodik olarak yapar.
(22) Tehlikeli yüklerin elleçlendiği ve geçici depolandığı alanlarda yapılacak sıcak çalışma iş ve
işlemlerinden önce liman başkanlığından izin alır.
(23) Gemilerin acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı
hazırlayarak liman başkanlığına sunar ve liman başkanlığı tarafından uygun bulunan plan
hakkında ilgili kişileri bilgilendirir. Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda
ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini sağlar. Bu kapsamda acil durumlarda alınacak
tedbirler konusunda gerekli prosedürleri hazırlatır, tatbikat ve eğitimlerini yapar/yaptırır
ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak organizasyonları kurar ve gerekli ekipmanları hazır
bulundurur veya tedarik eder. Bu kapsamda yangınlara müdahale [02T020] ATAŞ Acil
Durum Müdahale Planı çerçevesinda yapılacaktır. Planda görev alan personelin eğitimleri
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ve yapılan yangın tatbikatlarına ilişkin bilgiler de [02T020] ATAŞ Acil Durum Müdahale
Planı’nda bulunmaktadır. Tehlikeli yüklerin kıyı tesisi içinde gemiden veya iskeleden
denize sızması / dökülmesi durumuda ATAŞ Acil Durum Müdahale Planı çerçevesinde ve
[02F061] Yağ Döküntüsü Senaryoları ve Müdahale Planları’nda belirtilen üsüller
çerçevesinde müdahale edilmesi sağlanacaktır. Kıyı Tesisisinde Bulunan Deniz Kirliliğine
Karşı Acil Müdahale Ekipmanları, [02L003] Yağ Döküntüsü İle Mücadele Ekipmanları
Listesi ‘nde olduğu gibidir. İlk Yardım, güvenlik tehditleri gibi diğer acil durum
prosedürleri yine ATAŞ Acil Durum Müdahale Planı çerçevesinde yürütülecektir.
(24) Tesisinde yükleme emniyeti kurallarına uygun olarak yük taşıma birimlerinin iç
yüklemesinin yapılmasını sağlar.
2.5 Gemi ilgililerinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)

Geminin taşıyacağı yükün taşınmaya uygun olduğuna dair belgelendirilmiş olmasını ve
yük tankları ve yük elleçleme donanımlarının yük taşımacılığına uygun durumda olmasını
sağlar.
Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep eder
ve taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar.
Mevzuat ve uluslararası sözleşmeler kapsamında gemide tehlikeli yüklerle ilgili bulunması
gereken doküman, bilgi ve belgelerin uygun ve güncel olmasını sağlar.
Gemiye yüklenen yük taşıma birimlerinin uygun işaretlendiğine, levhalandırıldığına ve
emniyetli bir biçimde yüklendiğine dair bilgiler içeren taşıma evrakını kontrol eder.
Tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet prosedürleri, emniyet ve acil durum önlemleri,
müdahale yöntemleri ve benzeri konularda ilgili gemi personelini bilgilendirir.
Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurur ve talep halinde ilgililere
beyan eder.
Gemide varsa yükleme programının onaylanmış ve belgelendirilmiş olmasını ve çalışır
halde bulundurulmasını sağlar.
Kıyı tesisine yanaşan gemide bulunan tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık riski ve buna
yönelik aldığı tedbirleri liman başkanlığına ve kıyı tesisine bildirir.
Tehlikeli yükte sızıntı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda tehlikeli yükü
taşımaya kabul etmez.
Seyir sırasında veya kıyı tesisindeyken gemisinde meydana gelen tehlikeli yük kazalarını
liman başkanlığına bildirir.
Resmi makamlar tarafından gemide yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini
sağlar.
İlgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen gemi sertifikalarında yer almayan tehlikeli yükleri
taşımayı kabul etmez.
Tehlikeli yük elleçlenmesinde görevli gemi insanlarının elleçleme esnasında yükün fiziksel
ve kimyasal özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlar.
Gemilerine yüklenen yüklerin yükleme emniyetine ilişkin gerekliliklerini sağlar.
Vardiya zabitleri de dahil olmak üzere tüm gemi personelinin, taşınan, yüklenen,
boşaltılan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, güvenli çalışma, acil durum
önlemleri ve benzer konularda bilgili olmasını ve eğitilmesini sağlar.
Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve elleçlenmesi konusunda uygun
nitelikli ve gerekli eğitimleri almış kişilerin iş güvenliği tedbirlerini almış şekilde
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çalışmasını sağlar. Tehlikeli yük transferleri süresince Güverte ve Makina emniyet nöbeti
tesis eder. Bu kapsamda gemi - sahil kontrol listesine göre kıyı tesisi ile varılan
mutabakat çerçevesinde görevli personelin faaliyetlerini yürütmesini sağlar.
Liman başkanlığının izni olmadan kendisine tahsis edilen saha dışına çıkamaz,
demirleyemez, iskele ve rıhtıma yanaşamaz. Şayet demirleme yapacaksa hava şartları ve
gemi büyüklüğünü dikkate alarak zincir kalomasını verir.
Gemisinin tehlikeli yükü emniyetli şekilde taşıması için seyir, manevra, demirleme,
yanaşma ve ayrılmalar sırasında tüm gemicilik kural ve tedbirlerini uygular. Gerektiğinde
tehlikeli kargolar için acil durum müdahale tedbirlerini hazırlayarak uygulamaya
geçilmesini sağlar .Bu kapsamda Kıyı tesisi tarafından verilen Gemi Kaptanına Mektup
dosyası çerçevesinde hareketlerini tanzim eder.
Gemi ve rıhtım arasında güvenli giriş-çıkışı ATAŞ tarafından belirlenen [00T064] İskele
(Gangway) Kullanma Talimatı usul ve esaslar çerçevesinde sağlar.
Gemisindeki tehlikeli yüklerle ilgili uygulamalar, güvenlik prosedürleri, acil durum
önlemleri ve müdahale yöntemleri konusunda personelini bilgilendirir. Olabilecek
tehlikeli yük kazalarına ilişkin vardiya zabitini bilgilendirir. Sigara yasak ve serbest
bölgelerinin tespit edilerek uygulanmasını sağlar. Tehlikeli yüklerin açığa çıkardığı riskler
kapsamında gaz ölçümü vb. emniyet ölçümlerinin düzenli şekilde yapılmasını sağlar.
Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz, gemiye, kişilere veya çevreye risk oluşturan
tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak durumu ATAŞ ilgililerine ve liman
başkanlığına bildirir.

3. KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYULACAK/UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBİRLER
a. ATAŞ Limanına gelen tehlikeli yükler, iskele veya rıhtımda bekletilmeksizin doğrudan
boru hatları ile ATAŞ Terminalinde bulunan depolama tanklarına transfer edilerek
depolanması sağlanır.
b. Tehlikeli yüklerin, IMDG Kod Kısım 4’e göre uygun şekilde depolama tanklarına
transferini ve tanklar üzerinde tehlikeli yükleri tanımlayan etiket ve işaretler ile emniyet
tedbirlerine ilişkin bilgileri bulundurulur.
c. Tehlikeli yük 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 giymesini sağlar. Bu kapsamda [02T012]
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Talimatı’nda belirtilen usuller çerçevesinde
uygulamanın yürütülmesini sağlar.
d. Tehlikeli yük elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilerin, itfaiyeci
teçhizatı ile donatılmasını ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve
teçhizatlarının her an kullanıma hazır halde bulundurulmasını sağlar. Bu kapsamda ATAŞ
ADMP (Acil Durum Müdahale Planı) çerçevesinde bahse konu faaliyetler yürütülecektir.
e. Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik
Mersin Limanı Gemi Tahliye Planı çerçevesinde acil tahliyeleri gerçekleştirir.
f. Yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlarlar.
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g. Bu madde hükümlerinin denetimi, liman başkanlığı tarafından yapılır ve herhangi bir
uygunsuzluk tespit edildiğinde elleçleme operasyonu durdurularak, uygunsuzluğun
giderilmesi sağlanır.
h. 14 Kasım 2021 Tarihli Ve 31659 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Denizyoluyla
Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim Ve Yetkilendirme
Yönetmeliği’ne göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin, tehlikeli
yük elleçleme operasyonlarında ve çalışmasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara
girişine izin verilmez.

4. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL/TAHLİYESİ,
ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ VE DEPOLANMASI
4.1

Tehlikeli Yüklerin Sınıfları

SINIF

BÖLÜM

SINIF 1
SINIF 2
SINIF 2.1
SINIF 2.2
SINIF 2.3
SINIF 3
SINIF 4

SINIF 5.1
SINIF 5.2
SINIF 6.1
SINIF 6.2
SINIF 7
SINIF 8
SINIF 9

SINIF 4.1
SINIF 4.2
SINIF 4.3

SINIF ADI
PATLAYICI MADDE VE NESNELER
GAZLAR
ALEVLENEBİLİR GAZLAR
ALEVLENMEYEN, ZEHİRSİZ GAZLAR
ZEHİRLİ GAZLAR
ALEVLENİR SIVILAR
ALEVLENİR KATILAR,
KENDİLİĞİNDEN YANMAYA YATKIN MADDELER
SU İLE TEMAS ETTİĞİNDE ALEVLENİR GAZLAR AÇIĞA
ÇIKARAN MADDELER
YÜKSELTGEN (OKSİTLEYİCİ) MADDELER
ORGANİK PEROKSİTLER
ZEHİRLİ MADDELER
BULAŞICI MADDELER
RADYOAKTİF MALZEMELER
AŞINDIRICI (KOROZİF) MADDELER
MUHTELİF TEHLİKELİ YÜK VE NESNELER
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4.2 Tehlikeli yüklerin paketleri ve ambalajları
Tesisimizde sıvı dökme yük olarak tehlikeli cargo elleçlemesi yapılmakta olup, paketleme
ve ambalajlama yapmayı gerektirecek yükler elleçlenmemektedir.

Tehlikeli Yük Adı
(PSN)
GAS OIL veya
DIESEL FUEL
veya HEATING
OIL, LIGHT

Sınıf

UN No

Etiket

3

1202

Paketleme
Grubu
III

MOTOR SPIRIT
veya GASOLINE
veya PETROL

3

1203

II

Depolama

Yük
Belgeleri
GBF’leri
mevcuttur.

GBF’leri
mevcuttur.

4.3 Tehlikeli yüklere ilişkin plakartlar, plakalar, markalar ve etiketler
Sembol – Siyah ve beyaz renkli alev
Arka plan rengi – kırmızı renk
Metin – Yanıcı sıvı (isteğe bağlı)
Numara 3 – alt köşede

Deniz kirletici ve çevre için tehlikeli işareti

IMDG Kodu tarafından “Deniz Kirleticiler”
olarak sınıflandırılan tehlikeli maddeleri içeren
paketler ve yük taşıma üniteleri burada
gösterilen işaretleri taşımalıdır ve dayanıklı
olmalıdır. Bunlar malların risk etiketleri veya
risk plakartlarına yakın yerleştirilmelidir. Deniz
kirletici işaretlemelerinin boyutları paketlerin
her bir tarafı için 10 cm ve boru hattı ve bu
hatta kullanılan ekipmanların her bir tarafı için
25 cm minimum olmalıdır.
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4.3.1 IMDG Kod Cilt 1 Bölüm 2’de açıklandığı üzere Tehlikeli Cargo Sınıfları ve Alt
Bölümleri

Sınıf 1

1.1.

Patlayıcı

1.2.

Patlayıcı

1.3.

Patlayıcı

*

1.5.

Patlayıcı

1.6.

1.4.

Patlayıcı

Uyumluluk grubu

Patlayıcı

Sınıf 2
2.1 Yanıcı Gaz

2.2 Boğucu Gaz

2.3 Zehirli Gaz

Sınıf 3

Alevlenir Sıvı

Sınıf 4.1
Sınıf 4.2
Sınıf 4.3

4.1 Alevlenir katılar

4.2 Kendiliğinden yanmaya
yatkın maddeler

5.1 Yükseltgen Maddeler

5.2 Organik Peroksitler

4.3 Su ile temas ettiğinden alevlenir
gazlar çıkartan maddeler

Sınıf 5.1
Sınıf 5.2
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Sınıf 6.1
Sınıf 6.2

6.1 Zehirli Maddeler

6.2 Bulaşıcı Maddeler

Sınıf 7

Radyoaktif Maddeler

Sınıf 8

Sınıf 9

Aşındırıcı Maddeler

Muhtelif tehlikeli yükler
ve nesneler

Lityum Bataryalar (9A)

Deniz kirletici ve çevre için tehlikeli işareti
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Tehlikeli Yüklerin İşaretleri ve Paketleme Grupları

Tehlikeli madde
Adı (PSN)
GAS OIL veya
DIESEL FUEL veya
HEATING OIL,
LIGHT

Sınıf

UN No

3

MOTOR SPIRIT
veya GASOLINE
veya PETROL

3

Etiket

1202

Paketleme
Grubu
III

Yük
Belgeleri
GBF’leri
mevcuttur.

1203

II

GBF’leri
mevcuttur.

Plakalar okunmaz hale gelmeden önce deniz koşullarına asgari üç ay dayanabilir olmalıdır.
• Tüm plakalar, turuncu paneller, işaret ve uyarılar, Tehlikeli Madde ve kalıntıları çıkarıldıktan
sonra sökülmelidir.
• Plakalar 250 mm x 250 mm ebatlarından küçük olmamalı, sembolle aynı renge sahip olan
ve kenardan 12.5 mm içeriden geçen bir çizgi ve 25 mm'den küçük olmamak kaydıyla tehlike
sınıfı rakamlarıyla donatılmalıdır.
4.5

Tehlikeli Yüklerin Sınıflarına Göre Gemide ve Limanda Ayrıştırma Tabloları

ATAŞ Kıyı Tesisi ve tesise yanaşan gemiler dökme sıvı tehlikeli yük elleçlediği için ayrıştırma
mesafeleri ve terimleri kullanılmamaktadır.
4.6
Ambar Depolamalarında Tehlikeli Yüklerin Ayrıştırma Mesafeleri ve Ayrıştırma
Terimleri
ATAŞ Kıyı Tesisi ve yanaşan gemiler dökme sıvı tehlikeli yük elleçlediği için ayrıştırma
mesafeleri ve terimleri kullanılmamaktadır.

5.

KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI

Tehlikeli yük tahmil/tahliyesi ile elleçleme faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yerine
getirilmesine katkı sağlamak üzere; tehlikeli yük sınıfları, tehlikeli yüklerin etiketleri, işaretleri
ve tehlikeli yüklerin sınıflarına göre tehlikeli yük belgeleri, tehlikeli yükler acil müdahale
eylem akış diyagramı, acil durum iletişim bilgileri, acil durum ekipmanlarının yerleri ile
kullanım talimatları ve kıyı tesisi kuralları konularını içeren, cepte taşınabilecek ölçülerde, bir
Tehlikeli Yük El Kitabı ilgililerin kullanımına sunularak, kıyı tesisi personeline dağıtılmıştır.
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OPERASYONEL HUSUSLAR

6.1 Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Gündüz Ve Gece Emniyetli Şekilde Yanaşması,
Bağlanması, Yükleme/ Tahliye Yapması, Barınması Ve Demirlemesine Yönelik Prosedürler:
a. Liman Sahasına Giriş:
(1) Liman Sahasına girişten önce tehlikeli yük taşıyan bir geminin kaptanı şunları yapmalıdır;
(a) Liman sahasında tehlikeli yük elleçlemesi veya tehlikeli yük taşıyan gemilere ilişkin hukuki
ve idari zorunluklar konusunda kendini ve personelini hazırlamalıdır.
(b) Gemisini makina, ekipman ve techizat açısından uygunluğunu kontrol eder.
(c) Tehlikeli kargo ve içeriklerinin hasar veya sızmasına karşı ihtimalleri kontrol eder
(d) Gemisindeki makina, ekipman ve techizat açısından uygunsuzluğu, tehlikeli kargonun hasar
veya sızması, çevreyi, mülkü, ve yaşamı tehlikeye atacak koruma sistemi hataları hakkında
ilgili liman başkanlığını bilgilendirir
(2) Liman Sahasına girerken tehlikeli yük taşıyan bir geminin kaptanı Liman Başkanlığı’nca aksi
istenmedikçe şunları yapmalıdır.
(a) Liman otoriteleri ile ilgili VHF kanalından muhabere kurarar, muhabereyi muhafaza eder.
(b) Gündüz BRAVO, gece her yönden görünen kırmızı bir fener gösterecektir.
(3) Emniyet Vardiyaları
(a) Gemi kaptanı limana giriş/çıkışta uygun seyir vardiyası ve elleçleme süresince güverte ve
makina emniyet vardiyaları tesis etmeli,
(b) Gemi kaptanı emniyetli gözetleme vardiyaları düzenlemeleri yapmalı, bu kapsamda
konunun tüm yönlerini ve depolama yapılan tehlikeli kargonun miktarını dikkate almalıdır.
(4) İskeleye Bağlama
Liman Başkanlığı’nca aksi istenmedikçe liman sahasında iskelede olduğu sürece uygun tehlike
işaretlerini devamlı surette göstermelidir. Limanda bulunduğu süre zarfında;
(a) Acil durumlar için geminin baş ve kıçında yeterli kaloması olan gemi bordasına el inceleri
ile tutturulmuş ve acil bir durumda kolayca salya edilebilen yedek halatı bulundurmalıdır.
Yedekleme halatının bir ucu güverteden su seviyesine kadar uzatılmalı ve herhangi bir
tehlikeli durumda serbest bırakılarak her an kullanılabilecek şekilde sabitlenerek hazır
bulundurulmalıdır.
(b) Herhangi bir acil durumda demir atabilecek şekilde demirleme donanımı hazır
bulundurmalıdır.
(5) Gemi kaptanı geminin emniyeti veya elleçlenen kargo veya gemi balastının uygun şekilde
muhafazası için gemi makinalarını devamlı surette hazır bulundurmalı ve liman
otoritelerince izin verilmedikçe herhangi bir gaz veya kazan borularından duman çıkışına
müsade etmemelidir.Gemi kaptanı gemi sahil arasında emniyetli giriş çıkışı sağlamalıdır.
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(6) Acil durum prosedürleri
Gemi kaptanı iskelede bulunduğu sürece, kendini, vardiya zabitlerini ve mürettebatını tesis
edeceği acil müdahale presedürlerini uygun şekilde uygulamak üzere hazır bulundurmalıdır.
Gemi kaptanı tehlikeli kargonun yapısını(içeriğini) ve güvertede oluşabilecek herhangi özel
bir durumu dikkate alarak emniyetli ve çabuk kaçış için yapılmış gerekli düzenlemeleri göz
önünde bulundurmalıdır.
Gemi kaptanı taşınan veya güvertede taşınan tehlikeli kargonun karıştığı olayları kontrol
altına almak/önlemek için gemide acil müdahale presedürlerini tesis etmelidir ve yine
zabitlerinin ve personelinin bu tür acil müdahale prosedürlerini en iyi şekilde yerine
getirebilmeleri / başarabilmeleri için uygun şekilde eğitilmesini sağlamalıdır.
(7) Acil bilgi prosedürleri
Tehlikeli yük taşıyan bir gemi kaptanı SOLAS sözleşmesi II-2/15.2.4.2 paragrafında belirtilen
bilgilere ilaveten aşağıdaki bilgileri aynı yerde muhafaza etmelidir.
(a) Gemide taşınan tehlikeli kargonunu bir listesini
(b) Liman sahasında boşaltılan tehlikeli kargonun bir listesini
Gemi kaptanı tehlikeli kargo için gerekli acil müdahale prosedürlerine ilave olarak uygun
güvenlik bilgilerine kolayca erişilebilir halde bulundurmalıdır. Bu tür bilgiye taşıma dökümanı
ile bağlantılı kullanılan mesela EmS Rehberi (Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler için Acil
Müdahale Prosedürleri ), Tehlikeli Maddelerin karıştığı olaylar da kullanılan Tibbi İlk Yardım
Rehberi (MFAG) ve emniyet bilgi sayfaları dahildir.
Gemi kaptanı güverte nöbetçi zabiti tarafından gemide bulunan veya sahile çıkan mürettebat
ve yolcu/ziyaretçilerin durumundan haberdar olması/tam sayısınının bilinmesini
sağlamalıdır.(Bu tedbir bir kaza veya acil durumda gemide veya sahilde olan veya
kamaralarda istirahat halinde bulunan personelin tam sayısının bilinmesini sağlar)
(8) Yangın Tedbirleri
Gemi kaptanı;
(a) Sigara içmenin yasak olduğu sahaların tespitini sağlamalıdır.
(b) Sigara içilmesinin yasak olduğu sahaların önemli mahallerde açıkça görülebilir şekilde
resimli şemalar halinde asılmasını ve sigara içilmesinin serbest olduğu sahaların tehlike
oluşturmaması hususlarını sağlamalıdır. (Taşınan tehlikeli kargonun yangın ve patlama riski
olduğu göz önünde bulundurulduğunda boş ve hala kalıntı içeren tankların yanıcı buharlar
ve tehlike riski içerdiği dikkate alınmalıdır.)
(c) Gemi kaptanı bir alanda veya boş bir yerde yanıcı veya patlayıcı olup olmadığını kontrol için
kullanılan ekipman veya aletlerin yangın veya patlamaya sebep olmadıklarından emin
olmalıdır.
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(d) Gemi kaptanı bir alanda veya boş bir yerde yanıcı veya patlayıcı ihtimali var ise herhangi bir
örnek alma veya ölçümde dahil olmak üzere kullanılacak ekipman veya aletlerin yangın
veya patlamaya sebep olmayacak şekilde yanıcı atmosferde kullanılabilen emniyetli seyyar
elektirik ekipmanı olduğundan emin olmalıdır.
Gemi kaptanı parlayıcı atmosfer oluşabilecek alanlarda elektirik ekipmanlarının gelişigüzel
veya kazara kullanılmadığından emin olmalıdır.
Gemi kaptanı gemideki tehlikeli kargo için yeterli ve uygun test edilmiş yangın istasyonunun
tesis edilerek hazır bulundurulmasını ve ilgili personelin yangınla mücadele konusunda
eğitilerek bu konuda pratik ve tatbikatlar yapmalarını sağlar.
b. Çevresel Koruma
Tehlikeli kargo taşıyan gemi kaptanı bahse konu tehlikeli yükün kazara çevreye salınmasını
önlemek için her türlü tedbirin alınmış olmasınadan emin olmalıdır.
Kaptan tüm frengi deliklerinin iyi bir şekilde kapalı olmasını, emici ve bertaraf edici
malzemenin gemi ve personelinin emniyetini dikkate alarak hazır ve uygun şekilde kullanıma
hazır bulundurulmasını sağlamalıdır. Döküntü sahası temizliği sırasında dökülen tehllikeli
maddeye uygun tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Tehlikeli kargonun çevreye kazara serbest
bırakılmasını önlemek için taşınan tehlikeli kargodan kaynaklanan riskler konusunda yeterli
bilgiye sahip iyi kalitede ve eğitilmiş personel ile tehlikeli yük kazalarında doğru ve emniyetli
müdahale prosedürlerinin kullanımı üst seviyede önem arzetmektedir. Personel düzenli
şekilde doğru ve emniyetli ekipman kullanımı için eğitilmelidir.
c. Kazaların Rapor Edilmesi
Gemi kaptanı gemisi dahilinde; şayet tehlikeli kargonun elleçlenmesinden dolayı gemi
personelinin veya limandaki diğer gemilerin veya limanın veya mülkün veya çevrenin
güvenliğini tehlikeye atan bir kaza meydana gelmişse elleçlemeden sorumlu personelin
yeterli emniyet tedbirleri alınıncaya kadar derhal operasyonu durdurmasını sağlamalıdır.
Gemi kaptanı personelinin herbirinin tehlikeli yüklerin elleçlenmesi sırasında oluşabilecek
kazaları, operasyondan sorumlu olan personele ve liman otoritelerine rapor etme
yükümlülüklerini hatırlatmalıdır.
Ani ve etkili reaksiyonun sağlanması, yaralı personelin tedavisi ve hasarın azaltılması için
kazanın mevcut acil müdahale merkezine mümkün olduğunca çabuk, tam ve doğru bir
şekilde tanımlanması temel esastır.
d. Kıyı Tesisi
(1) İskeleye Bağlama
Kıyı Tesisi İşleticisi;
(a) Yeterli ve emniyetli demirleme kolaylığı (derinlik ve yeterli emniyetli alan v.b)
(b) Gemi ile sahil arasında yeterli ve emniyetli ulaşımın tesis edilmesini sağlamalıdır.
(2) Kontrol – Denetim
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Tehlikeli Yükler yetkilendirilmiş bir personel tarafından içindekilerin kontrolu için açıldığı
zaman kıyı tesisi işleticisi, açmak için görevlendirilen personelin tehlikeli kargodan dolayı
ortaya çıkabilecek muhtemel tehlikelerden haberdar olmasını sağlamalıdır.
(3) Sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve levhalama ve belgelendirme
Kıyı tesisi işleticisi tehlikeli kargo kendi yerleşkesine girdiğinde kargo ilgilisi tarafından ilgili
taşıma moduna göre IMDG KOD ve ilgili ulusal ve uluslararası gereklilikler ile uyumlu bir
şekilde belgelendirilmiş/onaylanmış olduğundan emin olmalıdır.
(4) Emniyetli elleçleme ve ayrım
Kıyı tesisi işleticisi tehlikeli kargonun taşınması veya elleçlenmesi için ulusal ve uluslarası
hukuki gereklilikler konusu ile uygun olmayan tehlikeli kargoların ayrım mesafeleri
konusunda yeterli bilgiye sahip olan en az bir yetkili personel tayin eder .
(5) Acil Durum Usülleri
Kıyı tesisi işleticisi uygun acil düzenlemelerinin yapılmasını sağlamalı ve ilgililerin dikkatine
sunmalıdır. Bu düzenlemeler şunları kapsamalıdır.
(a) Uygun acil durum alarm operasyon noktasının belirlenmesini( Acil Durum meydana
geldiğinde müdahale operasyonun yönetileceği operasyon merkezi / birimi)
(b) Kazanın yada acil durumun tesis içinde veya dışındaki uygun acil servislere öncelikle sözlü
ve bilahara [02F030] Olay/Kaza Bildirim Formu’nda belirtilen format dahilinde
bildirilmesini,
(c) Kazanın yada acil durumun liman otoritesi veya liman sahasının kara veya deniz kısmı
kullanıcılarına bildirilmesini,
(d) Elleçlenen tehlikeli kargonun tehlikesine göre [02L003] Yağ döküntüsü ile Mücadele
Ekipmanları Listesi’nde belirtilen acil müdahale ekipmanlarının bulundurulmasını,
(e) Herhangi acil bir durumda Mersin Limanı Gemi Tahliye Planı’nda belirtilen usüller
dahilinde geminin serbest bırakılması için / iskeleden acil ayrılması için koodineli
düzenlemelerin yapılmasını,
(f) Gemi ve Liman Tesisine herzaman yeterli giriş çıkışı sağlayan düzenlemelerin yapılmasını
sağlamalıdır.

Sayfa 25 of 51

İlk Yayın Tarihi:

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

30.01.2016

Revizyon No:
Revizyon Tarihi:

7
04.08.2022

(6) Acil Durum Bilgisi
Kıyı tesisi işleticisi tanklarındaki tehlikeli kargonun miktarını ve varsa sevkiyat adını, varsa
ikincil riskini, paketleme grubunu, ve halihazırda mevcut acil servislerin bir listesini içeren bir
listeyi hazır bulundurmalıdır.
Kıyı tesisi işleticisi limanın veya iskelenin acil müdahale prosedürlerini ve limanın veya
iskelenin acil telefon numaralarını tehlikeli kargonun taşındığı veya elleçlendiği tanklar veya
sahalara veya kolay görünen belli yerlere asılmasını sağlamalıdır.
Kıyı tesisi işleticisi yangın ve döküntü / sızıntı mücadele ekipman ve istasyonlarını açık bir
şekilde işaretlemeli ve ilgililerin dikkatini çekecek şekilde uygun mevkilere asılmasını
sağlamalıdır.
Kıyı tesisi işleticisi gemi kaptanını liman sahasında yürürlükte olan acil prosedüler ve
iskeledeki hizmetler konusunda bilgilendirmelidir.
(7) Yangın Tedbirleri
Kıyı tesisi işleticisi;
(a) İskelenin her yerinden veya bir gemi demirde olduğunda gemiye acil servislerin heran
ulaşılabilir olmasını,
(b) Liman sahasında sesli ve görünür alarmların acil kullanımlar için tesis edilmesini, bir diğer
tabirle acil servislerle hızlı muhabere tesis edilmesinin sağlanmasını,
(c) İnşa yılına bakılmaksızın 500 ton ve üzeri gemiler için uluslararası standartlara uygun gemi
/ sahil irtibatları düzenlemeleri kapsamında gemi ekipmanları ile uyumlu yangınla
mücadele için için gerekli suyu sağlamak üzere uygun şekilde iskeleninin donatılmasını,
(d) Tehlikeli kargonunun elleçlendiği tüm sahaların temiz ve kuru bulundurulmasını,
(e) Tehlikeli kargonun elleçlenmesinden önce gemi kaptanının çağrılabilecek en yakın acil
servislerin mevkileri konusunda bilgilendirilmesini,
(f) Tehlikeli kargonunu bulunduğu iskelede ışıklandırma ve diğer elektirikli ekipmanının
alevlenir ve patlayıcı ortama karşı emniyetli malzemeden donatılmasını sağlamalıdır.
(g) Sigara içmenin yasak olduğu sahaları tespit etmelidir.
(h) Sigara içilmesinin yasak olduğu sahaların önemli mahallerde açıkça görülebilir şekilde
resimli şemalar halinde asılmasını ve sigara içilmesinin serbest olduğu sahaların tehlike
oluşturmaması hususlarını sağlamalıdır. (Taşınan tehlikeli kargonun yangın ve patlama
riski olduğu göz önünde bulundurulduğunda boş ve hala kalıntı içeren tankların yanıcı
buharlar ve tehlike riski içerdiği dikkate alınmalıdır.)
(i) Kıyı tesisi işleticisi bir alanda veya boş bir yerde yanıcı veya patlayıcı olup olmadığını
kontrol için kullanılan ekipman veya aletlerin yangın veya patlamaya sebep
olmadıklarından emin olmalıdır.
(j) Kıyı tesisi işleticisi, bir alanda veya boş bir yerde yanıcı veya patlayıcı ihtimali var ise
herhangi bir örnek alma veya ölçümlerde dahil olmak üzere kullanılacak ekipman veya
aletlerin yangın veya patlamaya sebep olmayacak şekilde yanıcı atmosferde kullanılabilen
emniyetli seyyar elektirik ekipmanları olduğundan ve parlayıcı atmosfer oluşabilecek
alanlarda elektirik ekipmanlarının gelişi güzel veya kazara kullanılmadığından emin
olmalıdır.
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(8) Yangınla mücadele
Kıyı tesisi işleticisi taşınan veya elleçlenen tehlikeli kargonun bulunduğu bölgenin düzenleyici
otoritesinin gereklilikleri ile uyumlu yeterli ve uygun test edilmiş yangın istasyonunu tesis
ederek hazır bulundurulmasını ve ilgili personelin yangınla mücadele konusunda eğitilerek bu
konuda pratik ve tatbikatlar yapmalarını sağlar.
(9) Çevre koruma tedbirleri
Kıyı tesisi işleticisi tehlikeli kargonunun bölgedeki düzenleyici otoritenin gereklilikleri ile
uyumlu bir şekilde elleçlenmesini sağlar.
Kıyı tesisi işleticisi tehlikeli kargo taşıyan herhangi hasarlı bir boru hattı veya tankın
düzenleyici otoritenin kuralları ile uyumlu bir şekilde hasarının giderilmesini ve tehlikeli
kargonunu uygun şekilde yeniden paketlenmesi ve müteakip taşıma ve elleçleme için
heryönüyle uygun ve emniyetli hale getirilmesi sağlanmadıkça taşınmamasını ve
elleçlenmemesini sağlamalıdır.
Döküntü sahası temizliği sırasında dökülen tehllikeli maddeye uygun tedbirlerin alınması
sağlanmalıdır.Tehlikeli kargonun çevreye kazara serbest bırakılmasını önlemek için taşınan
tehlikeli kargodan kaynaklanan riskler konusunda yeterli bilgiye sahip iyi kalitede ve eğitilmiş
personelin tehlikeli yük kazalarında doğru ve emniyetli müdahale prosedürlerinin kullanımı
üst seviyede önem arzetmektedir. Personel düzenli şekilde doğru ve emniyetli ekipman
kullanımı için eğitilmelidir.
Yedek büyük ölçekli dramlar, emiciler veya temizlik ekipmanları, sıvı tehlikeli yüklerin
yayılmasını önleyici ekipmanlar( tahliye önleyiciler, emiciler ve petrol bariyerleri vb) hazır
bulundurulmalı, ilgili personel düzenli olarak doğru ve emniyetli ekipman kullanımı
konusunda eğitilmelidir.

e. Dökme Sıvı Tehlikeli Yüklerin Taşımaları için( Sıvılaştırılmış Gazlar Dâhil )Genel Hususlar
(1) Aşağıdaki dökümantasyon özellikle dikkate alınmalıdır:
ICS/OCIMF/IAPH: Petrol Tankerleri ve Terminaller için Uluslararası Emniyet Rehberi (ISGOTT)
– Altıncı Basım / 2020
OCIMF: Petrol Tankerleri, Kombine Taşıyıcılar, Ticari Tankerler, Kimayasal Tankerler ve Gas
Tankerleri, Barçlar, Barçların çekilmesinde kullanılan çekiciler ve Paket yük taşıyan tekneler
için Tekne Kontrol Soru Listesi (VIQ 6) – Basım 2014, Rev. 1.2
(2) Uluslararası Sertifikalar
Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme Sertifikası (IOPP Sertifikası)
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(3) Operasyonel ve Acil Maksatlı Bilgiler
Gemi Kaptanı ve Kıyı Tesisi İşleticisi, kendi sorumluluk sahaları içinde taşınan veya elleçlenen
herbir tehlikeli kargo için aşağıdaki bilgilere sahip olmalıdırlar.
(a) Kargonun üretim adı, mevcut ise UN Numarası, kargonun çevre emniyetinin alınması ve
elleçlenmesi için gerekli fiziki ve kimyasal özelliklerinin tanımlanması(reaktivitesi dahil) ,
(b) Kargo transferi, slop transferi, gazfri, hareketsiz gazlar, balast alımı ve balast tahliyesi için
prosedürler
(c) Belirli kargoların emniyetli elleçlemesi için gerek duyulan özel donanımlar,
(d) Aşağıdakiler için Uygun acil müdahale prosedürleri
i. Döküntü veya sızıntı durumunda alınması gerekli tedbirler
ii. Kazalarla karşılaşılması halinde karşı tedbirler
iii. Yangınla mücadele tedbirleri ve uygun yangınla mücadele iletişim araçları
(4) Sıvı Dökme Tehlikeli Kargo Taşıyan Gemiler
(a) Uygunluk
i. Gemi kaptanı, Liman Başkanı ve Kıyı Tesisi İşleticisi ile fiziki ve kimyasal olarak
tehlikeli manada diğer taşınan veya elleçlenen kargolar ile reaksiyona giren sıvı dökme
tehlikeli kargoların elleçlenmesi süresince uygun yerin sağlanması için işbirliği
sağlamalıdır ki bu tür tehlikelerin oluşmasını önlemek için bunların elleçlenmesinde
bitişik olmayan tankların seçimi, taşıma için ayrı havalandırma ve pompalama ve boru
hattı sisteminin seçimi gibi her türlü tedbir alınmalıdır.
ii. Gemi kaptanı sıvı olmayan dökme tehlikeli kargonunun sızma , kimyasal reaksiyon
veya diğer bir şekilde tehlike oluşturabilecek gemi içindeki herhangi bir tank , boru, valf,
veya herhangi diğer ekipman ile temas etmemesini sağlamalıdır. Gemi Kaptanı aynı
zamanda kargonunun gemi içi havalandırma borularında aşındırıcı ajanlar ve su ile
reaksiyona giren maddelerin katılaşmasının birleşik tehlikelerinden haberdar olmalıdır.
(b) Elleçleme
Gemi kaptanı şunları sağlamalıdır:
i. Alevlenebilir ve/veya zehirli buharların gemi üzerinde bir servis veya kontrol
istasyonuna, boş alanlara veya makina dairesine girişi önlenmelidir.
ii. Bir kargo boşluğundaki aşırı basınç veya vakumu almak için dizayn edilen
havalandırma boruları harıç kargo boşluğundaki tüm açıklıklar alevlenebilir ve/veya zehirli
kargoların veya butür kargolar ile kirlenmiş balast sularının elleçlenmesi süresince Liman
başkanı ve Liman tesisi işleticisinin izin verdiği durumlar hariç kapatılmalıdır.
iii. Örnek almak veya fire ölçümü için kullanılan herhangi bir alet veya ekipman
ateşlemeye sebep olmamalıdır.
Operasyonel ihtiyaçlar gerektirmedikçe, yanıcı kargoların fire verdiğinin görülmesi halinde
liman kapatılmalıdır. Dizayn sebepleri ile açık tutulması gerekli ise açık kısımlar fire, gözlem,
örnekleme sırasında kısa bir süre boyunca alev perdesi ile korunmalıdır. Alev perdesi iyi
durumda , temiz ve iyi şartlarda bulundurulmalıdır.
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Gemi kaptanı; sıvı tehlikeli dökme kargo elleçlemesi sırasında bir kaza oluşması durumunda
veya balast sularının sıvı dökme tehikeli maddelerle kirlenmesi durumunda ki kargo
pompalama sistemi ve bağlantı ekipmanlarında bir onarım gerektirmesi veya sıvı dökme
tehlikeli kargonun kesintisiz akışına herhangi bir şekilde müdahale olması durumunda,
elleçleme operasyonunu durdurulmalı ve liman başkanı ve kıyı tesisi işleticisinin onayladığı
yeterli emniyet tedbirleri alınıncaya kadar tekrar başlatmamalıdır.
(c)

Gaz – Fri, Tank Temizliği ve Boğma

Sıvı dökme tehlikeli kargo taşıyan ve ya taşımış olan bir gemi kaptanı, gaz fri, tank temizliği
(ham petrol yıkaması dâhil) veya asal gazlar ile temizlemenin, doğru usullerin belirtildiği gemi
operasyonel el kitabı ile uyumlu olmasını sağlamalıdır. Bu tür operasyonel el kitapları yerleşik
gemi kuralları ile uyumlu olmalı ve IMO ve diğer organizasyonların tavsiyelerine de uymalıdır.
Gemi operasyonel el kitapları idare tarafından onaylanmalıdır. Rehber ilkeler boğucu gaz
sistemi ham petrol yıkama sistemine temas etmelidir. Gaz fri, tank temizliği ve boğma
işlemleri Liman Başkanı ve Kıyı tesisi İşleticisinin izni olmadan yapılmamalıdır.
(d)

Döküntünün Önlenmesi

Gemi kaptanı elleçleme operasyonu süresince sadece gerekli su tahliye dreynleri hariç olmak
üzere tüm frengi deliklerinin kapalı olmasını ve bu frengilerin düzenli olarak kontrol
edilmesini sağlamalıdır. Aşındırıcı sıvılar veya soğutucu gazlar elleçlendiğinde liman
başkanının izin vermesi ve yakındaki manifoldlarda yeterli destek suyunun herzaman için
bulundurulması şartıyla frengiler açık tutulabilir. Bununla birlikte zehirli sıvılar için gemi
petrol kirliliği acil planı ve deniz kirliliği acil planı/ MARPOL 73/78 EK I ve EK II gereklilikleri
daima göz önünde bulundurulmalıdır.
6.2 Tehlikeli Yüklerin Tahmil ve Tahliye İşlemlerine Yönelik Mevsim Koşullarına Göre
Alınması Gerekli İlave Tedbirlere İlişkin Prosedürler
(a) Tehlikeli yükler genel olarak mevsimlere bağlı olarak yüksek sıcaklık (yaz aylarında) ve
yağmur, kuvvetli rüzgar (tüm yıl geçerli) olaylarından etkilenebilir. Liman tesisi bulunduğu
coğrafik konum nedeniyle kış aylarında kar ve buzlanma etkisine çok nadir maruz kalır.
(b) Aşırı yağmurlu havalarda personel emniyeti dikkate alınarak doldurma / boşaltma
faaliyetlerine ara verilir.
(c) Sayılı fırtına ve ani Kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi durumunda yükleme boşaltma
operasyonlarına ara verilir.
(d) Kar ve buzlanma durumunda kaygan ortam yok edilene kadar liman makinaları ve
aktarma araçlarının çalışmasına müsaade edilmez, ortam güvenliği sağlandığında araçlar
en güvenli hızda operasyonları gerçekleştirirler.
(e) Konuya ilişkin usuller gemi – sahil emniyet kontrol listesinde belirtilmiştir.
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6.3 Yanıcı, Parlayıcı Ve Patlayıcı Yüklerin Kıvılcım Oluşturan/Oluşturabilen İşlemlerden
Uzak Tutulması Ve Tehlikeli Yük Elleçleme, İstifleme Ve Depolama Sahalarında Kıvılcım
Oluşturan/ Oluşturabilen Araç, Gereç Veya Alet Çalıştırılmaması Konusundaki Prosedürler
Kıyı tesisinde veya gemi üzerinde yapılacak olan tüm sıcak işler izne tabiidir. Sahalarda veya
gemi üzerinde çalışacak olan tüm alt yüklenicilerden veya gemi personelinden güvenlik
açısından tecrit ve yalıtım sağlayacak bir düzenek, yapılacak çalışma ile ilgili bilgilendirme
levhaları, sınırlandırılmış çalışma alanı, tahliye planı ve gerekiyorsa yüksekte çalışma izinlerini
talep etmeleri konusunda gerekli bilgilendirme yapılır. Riskin yüksek olduğu yerlerde iş
yapılması mecburi ise, işe başlamadan önce tehlikeli yükler güvenli bir mesafeye taşınır.Bu
kapsamdaki izinler,[01P010] Çalışma Denetimi Prosedürü Dökümanı çerçevesinde alınacaktır.

7.

DÖKÜMANTASYON, KONTROL VE KAYIT

7.1
Tehlikeli Yüklerle İlgili Tüm Zorunlu Doküman, Bilgi Ve Belgelerin Neler Olduğu,
Bunların İlgilileri Tarafından Temini Ve Kontrolüne İlişkin Prosedürler
(a) Tehlikeli yük elleçlemesine yönelik liman tesisinde bulundurulmasında fayda
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

görülen dokümanlar aşağıda listelenmiştir:
IMDG Kod (düzeltmeleri ile)
The EmS Guide: Emergency Response Procedures for Ships Carrying
Dangerous Goods, (düzeltmeleri ile)
Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods
(MFAG), (düzeltmeleri ile)
Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related
Activities in Port Areas
International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, (ekleri ile)
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as
modified by the Protocol of 1978(MARPOL 73/78), (ekleri ile)
14 Kasım 2021 Tarihli, 31659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Yüklerin
Denizyoluyla Taşınması Ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik
Limanlar Yönergesi
İlgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, yönerge ve uygulama talimatları

7.2
Kıyı Tesisi Sahasındaki Tüm Tehlikeli Yüklerin Güncel Listesinin Ve İlgili Diğer
Bilgilerinin Düzenli Ve Eksiksiz Tutulma Prosedürleri
Liman tesisine giriş yapacak olan her yük için, yükler gelmeden önce, konşimento ve
manifestoları talep edilmekte ve GBF’leri ile birlikte dosyalanmaktadır.
7.3
Tesise Giren Tehlikeli Yüklerin Uygun Şekilde Tanımlandığının, Tehlikeli Yüklerin
Doğru Sevkiyat Adlarının Kullanıldığının, Sertifikalandırıldığının, Etiketlendiğinin ve Beyan
Edildiğinin,Kurallara Uygun Yük Taşıma Birimine Emniyetli Bir Biçimde Yüklendiğinin Ve
Taşındığının Kontrolü Ve Kontrol Sonuçlarını Raporlanma Prosedürleri
Tesise girecek olan tehlikeli yükler için aşağıdaki bildirim kuralları geçerlidir.Yükler geldiğinde
kontrol noktalarında ATAŞ operasyonel prosedürleri kapsamında kontroller yapılır.
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Kara yolundan limana varmadan önce:
ATAŞ Terminaline karayolundan tehlikeli yük taşıması öngörülmemektedir.
Gemi ile limana varmadan önce:
Gemi ile limana varmadan önce saha planlayıcısı geminin yükleme planına istinaden
tehlikeli yükleri belirleyecektir. Tehlikeli yüklerin uygun taşımacılık ismi, tehlike sınıfı,
paketleme grubu ve UN numarası tanımlanacak ve liman işletim sistemine girilecektir. Yük
tahliye edildiğinde depolanmak üzere tahsis edilmiş uygun tanklara sevkedilecektir.
7.4

Güvenlik Bilgi Formunun (SDS) Temini ve Bulundurulmasına İlişkin Prosedürler

Tehlike maddeler kapsamında alınan genel tedbirlerin yanı sıra liman tesisine denizden gelen
her tehlikeli yük veya tehlikeli yük veya tehlikeli içeriğe sahip olan yüke ilişkin olarak, yük
ilgilisinden Güvenlik Bilgi Formu istenir. Liman tesisine giren tehlikeli içeriğe sahip her yükün
Güvenlik Bilgi Formu olması genel standarttır. Depolanması, taşınması ve acil durumlarda
Güvenlik Bilgi Formu'nda belirtilen tedbirler ATAŞ yetkililerince ivedilikle alınır.
7.5

Tehlikeli Yüklerin Kayıt Ve İstatistiklerinin Tutulması Prosedürleri

Tehlikeli yüklerle ilgili bilgiler düzenli olarak tutularak, yetkili otoritelerin talep ettiği şekilde
istatistiki bilgiler hazırlanıp, raporlanır. ATAŞ’a getirilen tüm ürünlerin giriş ve çıkışları
Octopus Stok Programı üzerinden yapılır, istenildiğinde ulaşılacak şekilde saklanır.Tesise
gelen her gemi için, elleçlenen yük bilgileri düzenli olarak kayıt altına alınır.Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık bilgileri olmak üzere yılda 2 defa olarak istastiki bilgiler, Mersin Bölge Liman
Başkanlığı’na e-mail olarak gönderilir.
7.6

Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bilgiler

ATAŞ Terminal TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’ne sahiptir.
Tesisimizde Yönetim Sistemleri’nin uygulanması, sürdürülmesi, etkinliklerinin sürekli
iyileştirilmesi, ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması, çalışanların sağlık ve
güvenliklerinin korunması, çevresel kirliliklerin önlenmesi, enerji kaynaklarının verimli
kullanılması, müşteri taleplerinin anlaşılması, yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin
arttırılması için kuruluşumuz tarafından gerekli kaynaklar tespit edilmekte ve sağlanmaktadır.
Bu kaynaklar; insan kaynağı, özel beceriler, organizasyonel altyapı, yazılım uygulamaları
finansal kaynaklar ve teknolojik imkânlar olarak görülmektedir.
Kuruluşlarımızda var olan iç kaynaklarının yeterliliği, yetenekleri ve kısıtlamaları ile dış
tedarikçilerden nelerin tedarik edileceği değerlendirilmiştir. Kaynakların yeterliliği, yetkinliği
ve kısıtlamaları; yapılan iç tetkikler, iç ve dış müşteri anketleri, müşteri şikayetleri, yönetimin
gözden geçirmesi toplantıları, işletme toplantıları, yönetim sistemleri toplantıları, süreçlerin
ve sistem performanslarının ölçümleri ve istatistiksel değerlendirmeler ile saptanır.
Dokümante edilmiş bilgiler e-doc programında yer almaktadır. ATAŞ bünyesinde herhangi bir
doküman oluşturulurken ve/veya daha önceden oluşturulmuş bir doküman güncellenirken
[02P005] Dokümanların Hazırlanması, Yayınlanması Ve Güncellenmesi Prosedürü
Dokümanında belirtilen hususlara göre hareket edilir.
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Geçerlilik Tarihi: 28.01.2023
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ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA ve MÜDAHALE

8.1
Cana, Mala Ve/Veya Çevreye Risk Oluşturan/Oluşturabilecek Tehlikeli Yüklere Ve
Tehlikeli Yüklerin Karıştığı Tehlikeli Durumlara Müdahale Prosedürleri
ATAŞ ADMP (Acil Durum Müdahale Planı) çerçevesinde yürütülmektedir.
Acil durum müdahale planları her zaman yürürlükte ve uygulamada olacaktır. Acil
durum müdahale planı aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kapsam ve diğer planlarla olan ilişkileri
Terminal sahasında bulunan tehlikeli yükler
Kurallar ve sorumluluklar
Acil durum çeşitleri
− Tesis, Saha, Yük Yangınları
− Patlama
− Kaza ve yaralanma
− Deprem gibi doğal afetler
− Fırtına gibi olumsuz hava koşulları
− Tehlikeli yüklerin sızması veya dökülmesi
− Deniz kirliliği (Örneğin: yağ/yakıt kaçağı)
− Elektrik kesintisi
− Gemi yangınları
Acil durum müdahale prosedürleri
Acil durum müdahale sonrası yönetim şekilleri
Eğitim ve tatbikatlar
Acil durum müdahale plan yönetimi
Dış partilerle ve ilgililerle koordinasyon

8.2
Kıyı Tesisinin Acil Durumlara Müdahale Etme İmkan, Kabiliyeti Ve Kapasitesine
İlişkin Bilgiler
24 saat süresince karşılaşılabilecek acil durumlara müdahale etme imkanı tesisin sahip
olduğu teknik imkanlar ve insan gücü ile sınırlıdır. Doğal afetlerde veya tesisin imkanlarının
yetersiz kalabileceği acil durumlarda kamu veya diğer özel sektor imkanlarından
faydalanılır. Yangın durumunda kullanılacak imkanlar [02T020] ATAŞ Acil Durum Müdahale
Planı’nda, döküntü olması durumunda kullanılacak imkanlar ve müdahale planı ise
[02L003] Yağ Döküntüsü İle Mücadele Ekipmanları Listesi’nde olduğu gibidir.
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8.3
Tehlikeli Yüklerin Karıştığı Kazalara Yönelik Yapılacak İlk Müdahaleye İlişkin
Düzenlemeler (İlk Müdahale Yapılma Usulleri, İlk Yardım İmkân Ve Kabiliyetleri Vb.
Hususlar)
Herhangi bir kaza veya olayda aşağıdaki kurallara dikkat edilecektir:
•

•

•

•
•
•

8.4

Yaralanmaya herhangi bir tehlikeli myük neden olduğunda maruz kalınan tehlikeli
yükün Güvenlik Bilgi Formunun 4. Bölümünde yazan ilk yardım tedbirleri uygulanır. Aynı
zamanda 11. Bölümdeki maddenin toksikolojik etkileri de göz önünde bulundurulmadır.
Herhangi bir kişi yaralandığında öncelikle maddenin özelliğine göre ilk yardım kuralları
uygulanır veya en yakın ilk yardımı yapabilecek bir sağlık personeli çağırılır, ancak yaralı
kişi gerekmiyorsa kesinlikle hareket ettirilmez.
Yaralıya müdahale edecek kişi ortam şartlarından etkilenmemek için mutlaka uygun
kişisel koruyucu kıyafet ve ekipmanlarını kullanmak zorundadır. Uygun koruyucu
donanıma sahip kişiler tarafından yaralı eğer ortamdan etkilenmişse (zehirli gaz, havasız
veya dumanlı ortam) en kısa sürede bu ortamdan dışarı çıkartılmalıdır.
Yaralı korozif bir madde ile temas etmişse, maddenin bulaştığı kıyafetlerinden en kısa
süre içinde kurtulması gerekir.
Bölüm 8.4’te yazılı telefonlardan gerekli olanlar aranıp uzman desteği veya ambulans
çağırılır.
Her ne kadar önemsizmiş gibi görünse de ilk yardım gerektiren tüm yaralanmalar ve
yaralanmaya neden olmayan kazalar ve olaylar mutlaka SEÇGK Departmanına rapor
edilir.
Acil Durumlarda Tesis İçi Ve Tesis Dışı Yapılması Gerekli Bildirimler

Acil durumlarda tesis dahilinde aşağıda yazılı olan ilgili birim ve numaralara ulaşılabilir.
CCTV Kontrol Odası, Hotline
Sağlık, Emniyet, Çevre Departmanı
Vardiya Amiri
MERSİN Bölge Liman Başkanlığı
Polis
Ambulans
İtfaiye
Sahil Güvenlik
8.5

0324-2412710-2412762
0324-2412730-2412748
0324-2412764
0324-2377462
155
112
110
158

Kazaların Raporlanma Prosedürleri

Acil durum ve/veya bir kaza olduğunda madde 8.4’teki numaralar aranacağı ve bilgi
verileceği zaman sakin olunmalı, acil durumun olduğu bölge, bina, arayanın iletişim numarası
ve ne şekilde bir acil durum olduğu aranan kişiye kısaca izah edilmelidir. Bu aşamada
verilecek olan bilginin doğru ve anlaşılır olması çok büyük önem taşımaktadır, bu bilgi
kapsamında ilk müdahalenin ne olacağı konusunda karar verilecektir. Yazılı bildirimler KAZA
– OLAY BİLDİRİM FORMU ile yapılır.
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Resmi Makamlarla Koordinasyon, Destek Ve İşbirliği Yöntemi

Herhangi bir acil durum müdahale gereksinimi olduğunda acil durumu yönetecek ve resmi
makamlarla koordinasyon, destek ve/veya işbirliği sağlayacak organizasyon yapısı [02T020]
ATAŞ Acil Durum Müdahale Planı’nda belirtilen; Mesai Saatleri Dışında Acil Duruma
Müdahale Süreç Şeması, Mesai Saatleri İçinde Acil Duruma Müdahale Süreç Şeması ve
[04G002] Acil Durum Organizasyon Şemasında belirtilen organizasyon içinde yürütülecektir.
Operasyon Koordinatörü acil durum müdahale operasyonunu ve kendisine bağlı olan tüm
ekibi yönetir. Yapılacak tüm faaliyetleri Acil Durum Müdahale Planına uygun bir şekilde
yürütür. İlgili resmi kurumlarla ve makamlarla kurulacak olan iletişimde de irtibat noktasıdır.
Operasyon Koordinatörünün olmadığı zamanlarda operasyonu yönetecek kişi Olay Yeri
Koordinatörüdür.
Acil durumlarda irtibata geçilebilecek, koordinasyon sağlanacak, destek talep edilecek veya
sadece bilgi verilecek kurumlar ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Mersin Valiliği
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
Mersin Garnizon Komutanlığı
Mersin İl JandarmaKomutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Mersin Emniyet Müdürlüğü
Mersin Bölge Liman Başkanlığı
Mersin Deniz Polisi Amirliği
Mersin Gümrük Müdürlüğü
Mersin Büyükşehir Belediye Bşk.
İtfaiye
Acil Ambulans Servisi
Mersin Devlet Hastanesi
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İl Çevre Müdürlüğü

0324-2311155
0324-2321845 / 1617-1619
0324-2378965
0324-2386769
0324-2371919
0324-3284290
0324-2377462
0324-2371919
0324-2382467
0324-2318880
110
112
0324-3363950
0324-2382810
0324-3415425
0324-3570820

8.7
Gemi Ve Deniz Araçlarının Acil Durumlarda Kıyı Tesisinden Çıkarılmasına Yönelik
Acil Tahliye Planı
Gemi ve deniz araçlarının kıyı tesisinden çıkarılması için meydana gelebilecek acil durumlar
ve tahliye öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak bildirimler ve operasyon planları
aşağıdadır:
Gemide veya operasyon altındaki iskele ve sahil tesislerinde yangın çıkması:
Yangını ilk gören veya duyan liman çalışanı (gemi operasyon çalışanları, rıhtım güvenlik
personeli, teknik personel veya görevi nedeniyle rıhtımda bulunan herhangi bir liman
çalışanı) en hızlı şekilde bu dokümanın 8.4 maddesinde bulunan numaralardan mesai saatleri
içinde SEÇGK ve mesai saatleri dışında Vardiya Amirini arayarak acil durum bildiriminde
bulunur.
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Bildirimle birlikte geminin limandan ayrılması gerekiyorsa ki buna gemi kaptanı olayın
büyüklüğü, gelişimi ve ATAŞ İlgilileri ve Liman Başkanı ile yapacağı istişareye göre karar
vererek aşağıdaki süreçler tamamlanır:
Operasyon devam ediyorsa durdurulur ve operasyon ile ilgili çalışanlar güvenli bir yere
sevk edilir.
- Yangın gemideyse gemi üzerindeki veya yakınındaki sahil bağlantıları emniyetli ve süratli
bir şekilde kapatılır ve vinç bomları vira edilir.
- Rıhtımda yangın söndürme işlemleri için itfaiye ve yangınla mücadele ekipleri
bilgilendirilir, operasyon personeline yangının mevkii ve yangın söndürme araçlarının
liman sahasına girmesi konusunda bilgi verilir.
- Kılavuzluk ve römorkaj teşkilatına ve palamarcılara bilgi verilerek geminin avara
edebilmesi için en kısa sürede römorkörlerin olay mahalline gelmeleri talep edilir.
- Denizden yangına müdahale edilebilmesi için yangın söndürme donanımına sahip
römorkörlerin de olay mahalline gelmeleri talep edilir.
- Liman Başkanlığı aranarak geminin acil durum nedeniyle limanı terk edeceği bilgisi
verilir.
- Geminin makinaları çalışır durumda olup kendi imkanları ile rıhtımdan avara
edebiliyorsa, en kısa sürede rıhtım halatları bırakılıp limanı terk etmesi sağlanır, gemi
makinaları çalışmaz durumda ise römorkör yardımı ile limanı terk etmesi sağlanır.
- Tüm operasyonlar mesai saatlerinde SEÇGK yetkilisi, mesai saatleri dışında Vardiya Amiri
tarafından yönlendirilir.
Ani gelişen kuvvetli rüzgar veya fırtına nedeniyle rıhtıma bağlı geminin halat kesmesi:
-

Liman işletmesi olarak meteoroloji şartları sürekli takip edilmektedir. Şiddetli fırtına
ihbarları olması durumunda operasyon çalışanlarına, operatörlere ve rıhtımda bağlı
gemilerin nöbetçi personeline bilgi verilir. Öncelik her şart altında geminin halatlarının
fazlalaştırılması ve gelecek olan fırtınanın şiddetine göre gemi makinalarının her zaman
harekete hazır olacak şekilde bulundurulması sağlanır. Henüz operasyon durmadan veya
devam ederken rıhtıma bağlı geminin halat kesmesi ve rıhtımdan ayrılmaya başlaması
durumunda aşağıdaki süreçler izlenir:
-

-

-

-

Eğer gemi yüklemesi veya tahliyesi devam ediyorsa bu durumda sahil bağlantıları süratli
ve emniyetli şekilde kapatılarak kesilir ve telsiz ile geminin rıhtımdan ayrılacağı bilgisi
verilir.
Her ne kadar gemi kılavuzluk ve römorkörlük teşkilatının VHF çağrı kanalından haber
vermiş olsa da liman işletmesi olarak da telsiz veya telefon ile acil durum çağrısı yapılarak
hizmet veren römorkörlerin en kısa sürede rıhtımdan ayrılacak geminin bulunduğu
mevkiye ulaşması talep edilir.
Gemi kaptanının kararına istinaden rıhtıma yeni halat verilebilir ve geminin tekrar
bağlanması sağlanır veya mevcut halatlar da fora edilerek geminin rıhtımdan ayrılması
sağlanır.
Operasyon altındaki geminin operasyon tamamlanmadan zorunlu nedenlerle rıhtımı
terk etmesi durumunda Liman Başkanlığı’na bilgi verilir.
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8.8
Hasarlı Tehlikeli Yükler İle Tehlikeli Yüklerin Bulaştığı Atıkların Elleçlenmesi Ve
Bertarafına Yönelik Usüller
[02T019] Atıkların Yönetimi Talimatı çerçevesinde yapılacaktır.
Operasyonlar sırasında herhangi bir tehlikeli yükün sızması durumunda aşağıda belirtilen
tehlikeler oluşabilir:
• Boğuculuk, boğma etkisi,
• Zehirleme,
• Canlı dokularda enfeksiyon ve yakma etkisi,
• Aşındırıcılık ve deri yanıkları,
• Çalışma alanlarında yangın çıkması,
• Yangını artırma veya yayma etkisi,
• Patlama
Bu nedenle sızıntısı olan tehlikeli yükün güvenli ve emniyetli bir şekilde elleçlendiğinden,
koruyucu malzeme ve gereçlerin tam, eksiksiz ve çalışır durumda olduğundan, sızıntı
vakalarının uygun bir şekilde raporlandığından, sızıntı yapan flenç, bağlantı rekoru, boru
devrelerinin kontrol edilerek sızıntının giderildiğinden ve en sonunda da sızıntı alanının kural
ve yönetmeliklere uygun bir şekilde profesyonel olarak temizlendiğinden emin olmak
gerekmektedir.
Sızıntının temizlenmesi dahil sürecin sonlanmasına kadar izlenecek yöntemler ve adımlar
aşağıdaki iş akış şemasında belirtilmiştir:
Çevre Biriminin rolü:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çevre Sorumlusu sızıntı olan yerdeki durumu kontrol eder.
Ciddi miktarlarda olan sızıntı ve dökülmelerde sızıntının kontrol edilmesinden önce
mutlaka akan/dökülen tehlikeli yükün Güvenlik Bilgi Formu elde edilir.
Çevre Sorumlusu tehlikeli yükün tehlike sınıfına göre ve maddenin doğasına göre
yürütülecek faaliyetin şekline karar verilir.
Gerekli olduğu durumlarda itfaiye aracı hazır bekletilir.
Sızan tehlikeli yük veya tehlikeli yük bulaşmış atıkların kapıdan çıkış işlemleri hazır
olduğunda sızıntı alanından çıkartılır.
Gerektiğinde ulaşmak üzere sızıntı ve sevkiyat ile ilgili kayıtlar tutulur.
Sızıntının ilk tespit edildiği alan da Çevre Sorumlusu tarafından kontrol edilir ve çevre
kirliliği oluşmuşsa uygun bir şekilde temizlenmesi gereklidir.
Eğer gerekiyorsa maddenin özelliğine göre operasyon süresince uygun kişisel koruyucu
malzemeler kullanılır.
Sızıntının kesilmesinden sonra döküntünün seviyesine göre ya tesisin acil müdahale
ekipmanları ile ya da Acil Müdahale Firması vasıtası ile sızıntının bulaştığı her alan
uygun bir şekilde temizlenir.

Sayfa 36 of 51

İlk Yayın Tarihi:

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

30.01.2016

Revizyon No:
Revizyon Tarihi:

7
04.08.2022

IMDG Koda göre izlenecek genel süreçler ve hükümler aşağıdaki gibidir:
•

•

•

•
•
•

•

Sızıntı tespit edildikten sonra öncelikle olay mahalli çevrilecektir.
Sızıntının olduğu alanın etrafı güvenlik şeridi ile çevrilerek yetkisiz personel girişi
engellenir ve ilgili birimler haberdar edilir.
Risk değerlendirmesi yapılarak risk belirlenir.
Sızan veya dökülen malzemenin türü, sızıntının kaynağı ve miktarı belirlenir. Tehlikeli
yükle ilgili IMDG verileri ve Güvenlik Bilgi Formu temin edilir.
Gerekli olan Kişisel Koruyucu Ekipmanın temini sağlanır.
Sızıntıya müdahale öncesinde uygun kişisel koruyucu ekipmanlar ve malzemeler temin
edilir.
Mümkün olan durumlarda sızıntı sınırlandırılır ve yayılması engellenir.Sızıntının etrafa
daha çok yayılmasını önlemek için öncelikle etrafı bariyerler ile çevrilir.
Mümkünse sızıntının durdurulması sağlanır.
Sızıntının temizlenme işlemleri başlatılır.
Sızıntı kesinlikle talaş gibi yanıcı maddelerle temizlenmez; emici kit, kum, sorbent
pedler gibi kuru, nötr emici malzemeler kullanılır.Sıvı küçük miktar döküntülerde
üzerine emici madde/ malzeme ekleyerek emilme yapılır. Büyük miktar döküntülerde,
etrafında sınır/set oluşturulur.Sızan/dökülen maddenin toprağa, yer altı ve yerüstü
sularına karışması önlenir.
Atıkların Bertarafı: Tehlikeli yük atıklarının içine konacağı ve bertarafa gönderileceği
kurtarma ambalajları UN tip onaylı olmak zorundadır. Temizlenen tehlikeli yük uygun
atık torbaları veya kutularında biriktirilerek liman tesisi içindeki Geçici Atık Depolama
Alanına gönderilir.Çevre Kanunu ve Atık Bertarafı ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak
lisans almış tehlikeli atık bertaraf tesislerinde bertaraf edilmek üzere tehlikeli atık
taşıma lisansına sahip firmalara teslim edilerek liman dışına çıkartılır.

8.9 Acil durum talimleri ve bunların kayıtları
Aşağıda verilen tatbikatlar, denetimler ve testler ilgili katılımcılar ile birlikte, belirtilen sıklıkta
yapılacaktır. Yapılan tatbikatlar ve kontroller SEÇGK Departmanı tarafından kayıt altına
alınacak, ilgili katılımcılara dağıtılacak, 3 yıl saklanacak ve akabinde kayıtlar imha edilecektir.
Aksiyon
Acil Durum Tatbikatı

Periyodu
Yıllık

Kurtarma&İlk Yardım&Tahliye Tatbikatı
Yangın Müdahale Ekipmanlarının Kontrolü

Yıllık
Aylık

Katılımcılar
ATAŞ çalışanları ve diğer komşu
işletmeler
Tüm ATAŞ çalışanları
SEÇGK departmanı

Yangın Müdahale Ekipmanlarının (yangın
hidrantları ve hortumları) Testi

3 Aylık

SEÇGK departmanı

Yangın Tatbikatı
Bina Tahliye Tatbikatı
Liman Tahliye Tatbikatı

Yıllık
Yıllık
Yıllık

Yangınla Mücadele Ekip Üyeleri
ATAŞ çalışanları
Liman Başkanlığı’nın davet
ettiği kurumlar
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Yangından Korunma Sistemlerine İlişkin Bilgiler

Acil durum ve yangın ekipmanları :
• Yangın Hidrantları
• Yangın Söndürücüler
• Yangın Dolapları ve Yangın Hortumları
• Sahalardaki Yangın Alarm Detektörleri, Acil Durum Lambaları ve Cam Kırma Üniteleri
• Dizel ve Elektrikli Yangın Pompaları
Acil durum malzemeleri:
• Acil Telefon Listeleri
• Bina Yangın Planı
• Acil Durum Emniyet İşaretleri
8.11 Yangından Korunma Sistemlerinin Onayı, Denetimi, Testi, Bakımı Ve Kullanıma
Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Usuller
Acil durum ve yangın ekipmanları:
Yangın Hidrantları: SEÇGK Departmanı tüm yangın hidrantlarının listesini tutacaktır. 3 aylık
kontroller ve testler ile aylık kontrollerden SEÇGK Departmanı ve tamir ve bakımlardan
Teknik Departman sorumludur. Kontrol kayıtları SEÇGK tarafından saklanacaktır.
Yangın Söndürücüler: SEÇGK Departmanı tüm yangın söndürücülerin listesini tutacaktır ve
aylık kontrollerden sorumludur. Tüm yangın söndürücülerin üzerinde son kontrol tarihinin
ve ATAŞ’ın kontrol ile sorumlu olan çalışanının tanıtım numarasının yazılı olduğu bir etiket
yapıştırılmış olacaktır.Yangın söndürücülerin tüplerinin kontrolu Türk otoriteleri tarafından
yetkilendirilmiş bağımsız üçüncü partiler tarafından yapılacaktır. Alınan geçerli sertifikalar ve
kontrol kayıtları SEÇGK Departmanı tarafından saklanacak ve tutulacaktır.
Yangın Dolapları ve Yangın Hortumları: SEÇGK Departmanı tüm yangın dolaplarının listesini
tutacaktır. 3 aylık kontroller ve testler ile aylık kontrollerden SEÇGK Departmanı ve tamir ve
bakımlardan Teknik Departman sorumludur. Kontrol kayıtları SEÇGK tarafından
saklanacaktır.
Sahalardaki Yangın Alarm Detektörleri, Acil Durum Lambaları ve Cam Kırma Üniteleri:
Bakım ve tutumları bakım programına göre Teknik Departman tarafından yapılacak ve tüm
kayıtları Teknik Departman tarafından yapılacaktır.
Elektrikli Yangın Pompaları: Bakım ve tutumları bakım programına göre Teknik Departman
tarafından yapılacak ve tüm kayıtları Teknik Departman tarafından yapılacaktır.
Dizel Yangın Pompaları: Bakım ve tutumları bakım programına göre gezici ekip tarafından
yapılacak ve tüm kayıtları Teknik Departman tarafından yapılacaktır.

Sayfa 38 of 51

İlk Yayın Tarihi:

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

30.01.2016

Revizyon No:
Revizyon Tarihi:

7
04.08.2022

Diğer acil durum malzemeleri:
Acil Telefon Listeleri – SEÇGK Departmanı ilgili departmanların ve acil telefon listelerinin
doğru ve güncel olmasını sağlamakla sorumludur.
Bina Yangın Planı – Uygulanabilir olduğunda Yangın Planının bir kopyası alarm panelinin
üzerine konulacaktır. Yangın planının her zaman güncel olması Departman Müdürünün veya
Birim Yöneticisinin sorumluluğundadır.
Acil Durum Emniyet İşaretleri – Her departmanın müdürü veya birim yöneticisi tüm emniyet
işaretlerinin bağlı olduğu birimin bulunduğu yerde olmasından sorumludur. SEÇGK
Departmanı “Kaçış Yollarını” ve “Toplanma Yerlerini” belirlemek ve bu belgeleri uygun
yerlere asmakla sorumludur.
8.12 Yangından Korunma Sistemlerinin Çalışmadığı Durumlarda Alınması Gerekli
Önlemler
Acil müdahale gereksinimi olduğunda ve yangından korunma sistemlerinin
çalışmadığı durumlarda Madde 8.4’te yazılı olan telefon numaraları aranarak en yakın
ekibe haber verilir.
8.13

Diğer Risk Kontrol Ekipmanları

Deniz yangınları ile mücadele
MADDE 32 –
1) Liman idari sahasında oluşabilecek deniz yangınlarına 06/8/1975 tarihli ve 7/10357
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karada Çıkabilecek Yangınlarla,
Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp
Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme
ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği resmî ve özel tüm
kuruluşlarca müdahale edilir. Kıyı tesislerinde sabit ve taşınabilir yangın
söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları tam, hazır ve çalışır durumda
bulundurulur.
2) Kıyı tesislerinde çıkabilecek yangınları söndürme faaliyetleri, ilgili mevzuat gereği
oluşturulan gerekli araç ve gereçlerle donatılmış yangın söndürme ekipleri ile yapılır.
Römorkörcülük faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar da liman başkanlığının talimatı
doğrultusunda söndürme faaliyetlerine katılır.
9.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

9.1

İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirleri

Terminal içinde tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları geçerlidir ve sıkı bir şekilde uygulanır.Bu
konuda başarılı olmak, liman tesisinin sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre koruma yönetim
sisteminin anlaşılmasına, kabul edilmesine ve aktif olarak katılıp uygulanmasına bağlıdır.
Yapacağınız işlerden veya hatalardan başkalarının, aynı şekilde çevrenin de olumsuz
etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bunlara dikkat edilebilmesi ve herhangi bir emniyetsiz
Sayfa 39 of 51

İlk Yayın Tarihi:

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

30.01.2016

Revizyon No:
Revizyon Tarihi:

7
04.08.2022

olaya, kazaya veya yaralanmaya sebebiyet verilmemesi için aşağıdaki kural ve yasaklamalara
dikkat edilmelidir:
Liman tesisi içinde alkollü içecek ve uyuşturucu madde kullanımına kesinlikle
izin verilmemektedir.
Özel olarak tahsis edilmiş “Sigara İçilen Alanlar” dışında sigara içmek
yasaktır.Aşağıda belirtilmiş alanlar sigara içilmesi yasak olan alanlardır.
•
•
•
•
•
•

Atölyeleri de kapsayan ve ATAŞ tarafından kullanılan tüm binalar
ATAŞ’ın sahibi olduğu tüm tesisler veya makinalar
Limana uğrak yapan gemilerin güverte ve açık alanları
Depolama ve Tank çiftliği sahası
Yanıcı sıvı veya maddelerin, elleçlendiği, kullanıldığı, taşındığı veya depolandığı alanlar
Akülerin şarj olduğu ve UPS cihazlarının bulunduğu alanlar

Liman tesisi içinde taşınabilir radyo veya diğer elektronik cihazlar, “walkman” tipi eğlence
araçları, kulaklıklar veya tüm bunlara benzeyen alet ve cihazların kullanımı yasaktır.
Liman tesisi içinde asgari seviyede kullanılması gereken kişisel koruyucu malzemeler :
• Reflektörlü yelek veya yüksek görünürlüklü kıyafet
• Baret
• Koruyucu ayakkabı
Sembolik Emniyet İşaretleri
Sembolik emniyet işaretleri ebatları, renkleri ve uygun sembolleri sayesinde çevredekilere
bilgi vermek veya talimatları belirtmek için kullanılır. Sağlık, emniyet ve çevrenin
korunması amacıyla bilgi verilmesinde karşılaşılan sorunların pratik çözümü için ve
özellikle farklı dil engelinin üstesinden gelmeye yönelik imge ve resimler (piktogram)
kullanılmaktadır. Bu tip işaretler herkesin korunması amacıyla kullanılmaktadır:
•
•
•

Sembolik emniyet işaretlerini görmezden gelmeyiniz!
Eğer göreviniz gereği yapmakla yetkili bir kişi değilseniz sembolik emniyet
işaretlerini sökmeyiniz!
Sembolik emniyet işaretlerini karalamayınız, silmeyiniz, boyamayınız ve tahrif
etmeyiniz!
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Yasaklama İşaretleri
Bu sembolik emniyet işaretleri yuvarlaktır, alt zemini beyazdır, çevresi halka şekilde
kırmızıdır ve çapraz bir şerit vardır. Piktogram siyahtır, işaretin merkezinde bulunur ve
çapraz şeridin altındadır. Bu işaret bir şeyin yapılmaması gerektiği anlamını taşır.Bazı
yasaklama işaretleri, bunlarla da sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir:

Uyarı İşaretleri
Bu sembolik emniyet işaretleri üçgen şeklindedir, alt zemini sarıdır ve çevresi siyahtır.
Piktogram siyahtır, işaretin merkezinde bulunur. Bu işaret belirli bir risk veya tehlikeyi
uyarır. Bazı uyarı işaretleri, bunlarla da sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir:
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Zorunluluk İşaretleri
Bu sembolik emniyet işaretleri yuvarlaktır ve alt zemini mavidir. Piktogram beyazdır,
işaretin merkezinde bulunur. Bu işaret hangi spesifik davranışın veya hareketin gerektiği
veya beklendiğini ifade eder veya tehlikelerden korunmak için hangi kişisel koruyucu
malzemenin kullanılması gerektiğini belirler. Bu işaret bir şeyin yapılması gerektiği
anlamını taşır. Bazı zorunluluk işaretleri, bunlarla da sınırlı olmamak üzere aşağıdaki
gibidir:

Genel Bilgi İşaretleri
Bu sembolik emniyet işaretleri kare veya dikdörtgen şeklindedir ve alt zemini yeşildir.
Piktogram beyazdır, işaretin merkezinde bulunur. Bu işaret spesifik bir bilginin verilmesini
sağlar. Örneğin bazı belli tesislerin, merkezlerin, acil durum yollarının ve çıkışların, ilk
yardım ve kurtarma ekipmanlarının vs. yerleri bu işaretlerle gösterilir. Bazı genel bilgi
işaretleri, bunlarla da sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir:
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Yangın Önleme Ve Yangından Korunma
Bu sembolik emniyet işaretleri kare veya dikdörtgen şeklindedir, alt zemini beyazdır sarıdır
ve çevresi kırmızıdır. Piktogram kırmızıdır ve işaretin merkezinde bulunur. Bu işaret
yangınla mücadele ekipmanlarının ve yangın merkezlerinin yerini belli eder. Bazı yangın
işaretleri, bunlarla da sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir:

İş İzni :
İş izni dokümanları aşağıdaki konuları içermelidir:
•
•
•
•

Yapılacak işin detayları
İşin yapılacağı zaman alınacak önlemleri
Öngörülen tehlikelerin durumları
Uygulanacak kontrol ölçümlerinin durumları

Standart operasyonel prosedürlerin içermediği konularda yapılacak olan işler için izni
kullanılmalıdır. Atölyelerde, terminal sahasında, rıhtımda, deniz üzerinde veya tesisin
herhangi bir yerinde yapılacak ve potansiyel olarak risk ve tehlike taşıyan rutin ve standart
olmayan işlerde iş izni gereklidir. Farklı işler için iş izinleri mevcuttur. Aşağıdaki işlerle sınırlı
olmamak üzere iş izni gerektiren konular:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sınırlı alanlarda yapılacak işler
Sıcak işler
Tehlikeli yükler ile ilgili yapılacak işler
Deniz üzerinde veya yanında yapılacak işler
Basınçlı sistemlerde yapılacak işler
Terminal genelindeki kazı işleri
Elektrik işleri
Yüksekte çalışma

Tüm rutin olmayan işlerde, tüm alt yükleniciler iş izni olmadan iş yapamazlar.
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9.2
Kişisel Koruyucu Kıyafetler Hakkında Bilgiler İle Bunların Kullanılmasına Yönelik
Prosedürler
Çalışanları iş ortamındaki tehlikelerden ve yapılan aktivite nedeniyle oluşan tehlikelerden
korumak için kullanılacak olan Kişisel Koruyucu Donanım türleri, standartları, kullanım yerleri ,
kullanım usülleri [02T012] Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Talimatı’nda olduğu gibidir.
9.3

Kapalı Mahale Giriş İzni Tedbirleri Ve Prosedürleri

Kıyı Tesisi’ninde uygulanan, kapalı alanlarda çalışma prosedürü bulunmaktadır.
Genel uygulama aşağıdaki gibidir;
Kapalı ve kısıtlı alanlara giriş için dikkat edilecek hususlar [ 02M002 ] ATAŞ SEÇGK Kuralları El
Kitabı “Kapalı / Kısıtlı Alanlara Giriş” ile ilgili kısmında belirtilmiştir. Bu hususlar sağlanmadan
kapalı alanlara kesinlikle giriş yapılamaz.
Kaptan veya sorumlu kişi tarafından yetki verilmedikçe ve gemi için belirlenmiş uygun
güvenlik prosedürleri izlenmedikçe hiç kimse kapalı bir alanı açmamalı veya girmemelidir.
Kapalı alanlara açılan giriş kapıları veya kapakları, giriş gerekmediğinde her zaman girişe
karşı emniyete alınmalıdır.
Gemi kaptanı veya ilgili sorumlu kişi kapalı alanın emniyetinden emin olmak için aşağıdakileri
sağlamalıdır;
• İlgili kapalı alan değerlendirmesinde potansiyel tehlikelerin tanımlanmış olması ve
mümkün olduğunca izole edilmiş veya güvenli hale getirilmiş olmalıdır.
• Toksik veya yanıcı gazları uzaklaştırmak ve tüm ortam boyunca yeterli oksijen
seviyesini sağlamak için alan doğal veya mekanik yollarla tamamen havalandırılmış
olmalıdır.
• Kabul edilebilir oksijen seviyeleri ve kabul edilebilir yanıcı veya toksik buhar
seviyelerini tespit etmek için uygun şekilde kalibre edilmiş aletlerle uygun şekilde test
edilmiş olmalıdır.
• Alan, giriş için emniyete alınmış ve uygun şekilde aydınlatılmış olmalıdır.
• Alana giriş sırasında kullanım için tüm taraflar arasında uygun bir iletişim sistemi
kararlaştırılmış ve test edilmiş olmalıdır.
• Kapalı alanda birileri olduğu sürece dışarıda bir gözcü bulunmalıdır.
• Kurtarma ekipmanı, alanın girişinde kullanıma hazır olarak konumlandırılmış ve
kurtarma düzenlemeleri üzerinde anlaşmaya varılmış olmalıdır.
• Alana giriş yapan personel, giriş ve sonraki görevler için uygun şekilde koruyucu giysi
ve KKD ile donatılmalıdır.
• Kapalı / kısıtlı alanın giriş-çıkış noktasında kapalı alanın tehlikelerini anlatan ve
emniyetsizse durdurulması gerektiği belirtilen bir uyarı levhası bulunmalıdır.
• Girişle bağlantılı olarak kullanılan tüm ekipman iyi çalışır durumda olmalı ve
kullanımdan önce kontrol edilmelidir.
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Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu
Tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin TYUB almaları ve geçerli durumda bulundurmaları
zorunludur.
ATAŞ Kıyı Tesisinde tehlikeli yüklerle ilgili taşıma, depolama, elleçleme, yükleme, boşaltma,
iş ve işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu itibarla İdare trafından yayınlanacak Tehlikeli Madde
Uygunluk Belgesi Alınmasına ilişkin Yönerge çerçevesinde Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi
alınmıştır.
ATAŞ Kıyı İşletme İzni Geçerlilik Tarihi: 28.10.2024
10.2

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İçin Tanımlanmış Görevler

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

TMGD, TMGD hizmetini verdiği işletmelerde, ADR/RID 1.8.3’te ve tehlikeli yüklerin
karayolu, demiryolu ve denizyoluyla taşınması ile ilgili mevzuat kapsamında belirtilen
görevleri yerine getirir.
TMGD, IMDG Kod’a ek olarak kıyı tesisinde elleçlenen tehlikeli yükler kapsamında ilgisine
göre IBC Kod, IGC Kod, IMSBC Kod ve MARPOL 73/78 uygulamaları hakkında ve genel
olarak kıyı tesisinin tehlikeli yük faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur. Kıyı tesisinde
elleçlenen tehlikeli yüklerin kurallara uygun elleçlenip elleçlenmediğini kontrol eder ve
kıyı tesisini bilgilendirir.
TMGD’ler, görev yaptıkları veya hizmet verdikleri kıyı tesislerinin Yönetmelikte ve
Yönergede belirlenen sorumluluklarına yönelik olarak İdarenin belirlediği formatta üçer
aylık periyotlarla rapor hazırlar ve bu raporu İdareye bildirir.
TMGD, 7 inci madde kapsamında yapılan TYUB denetimlerinde kıyı tesisinde hazır
bulunur ve denetimlere aktif olarak katılır.
Kıyı tesisinde çalışan/hizmet veren TMGD, kıyı tesisinin Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberini
kıyı tesisi ile beraber hazırlar, doğruluğunu kontrol eder.
DGSA is responsible for proper training of the entity’s employees and keeping records
of such training, including changes in legislation.
Tehlikeli yüklerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da
emniyeti etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun acil durum
prosedürlerinin uygulanması sağlamalıdır. Olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda
araştırma yapılması ve gerektiğinde rapor hazırlanmasında yardımcı olmalıdır.
Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin
uygulanmasına yardımcı olmalıdır.
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10.3 Kara Yolu İle Kıyı Tesisine Gelecek/Kıyı Tesisinden Ayrılacak Tehlikeli Yükleri
Taşıyanlara Yönelik Hususlar (Tehlikeli Yük Taşıyan Karayolu Taşıtlarının Liman Veya Kıyı
Tesisi Sahasına/Sahasından Girişte/Çıkışta Bulundurmaları Gereken Belgeler, Bu Taşıtların
Bulundurmak Zorunda Oldukları Ekipman Ve Teçhizatlar; Liman Sahasındaki Hız Limitleri
Vb.Hususlar)
ATAŞ Kıyı Tesisi’ne karayolu ile tehlikeli yük giriş çıkışı bulunmamaktadır. Karadan ve
denizden gelecek tehlikelerin, tehditlerin ve saldırıların neler olduğu ve bunlara ilişkin
alınacak tedbirler liman ISPS planı içinde yer almaktadır. Karadan ve denizden gelecek
tehditlere karşı onaylı ISPS Liman Güvenlik Planı çerçevesinde işlem yapılacaktır. Kıyı
Tesisi’nde hız limiti 20 km/saat’tir.

10.4 Deniz Yolu İle Kıyı Tesisine Gelecek / Kıyı Tesisinden Ayrılacak Tehlikeli Yükleri
Taşıyanlara Yönelik Hususlar (Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Ve Deniz Araçlarının Liman
Veya Kıyı Tesisinde Göstereceği Gündüz/Gece İşaretleri, Gemilerde Soğuk Ve Sıcak Çalışma
Usulleri Vb. Hususlar)
Eğer bir gemi liman sahasında tehlikeli yüklerin taşınması veya elleçlenmesi ile ilgili bir
operasyona katılacaksa veya katılıyorsa gündüz ve gece gözükebilecek özel bir işaret
kullanılacaktır.
Gündüz ya da gece sinyalinin kullanılmasındaki neden, liman bölgesi dahilindeki deniz trafik
ve personeline, tehlikeli yüklerin ortamda bulunması ve elleçlenmesi nedeniyle artan tehlike
hakkında bilgi vermektir. Kullanılacak sinyal ve işaretler aşağıdaki gibidir:
•
•

Gündüz: “B” flaması (tehlikeli yük alıyor, boşaltıyor veya taşıyorum) ve
Gece, 360°’den görünebilen çakarsız kırmızı ışıklı fener

Limanda Tehlikeli Yük Taşıyan Gemiler için Soğuk ve Sıcak Çalışma Üsülleri:
Sıcak ve soğuk işlemle bakım veya onarım yapılması amacıyla gazdan arındırma işlemleri
yapacak olan gemi ve deniz araçları, 21.12.2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde
Gazdan Arındırma Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.
ATAŞ Limanında izin verilecek özel durumlar hariç sıcak çalışma ve gazfri yapılmasına müsade
edilmemektedir.
10.5

Kıyı Tesisi Tarafından Eklenecek Diğer Hususlar

Yasak faaliyetler:
MADDE 21
(1) Kıyı tesislerinin yaklaşım kanallarında, mendirek ağızlarında, yanaşma ve bağlama
yerlerinde ve demirleme sahalarında; her türlü su ürünleri avcılığı yapmak, yelkenle
seyretmek, kürek çekmek veya diğer su sporları faaliyetlerinde bulunmak ve yüzmek
yasaktır.
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(2) Spor, gezi ve eğlence amaçlı tekneler, liman sahasındaki, mendireklerle sınırlı alan
içerisinde ve koylarda diğer gemilerin ve deniz araçlarının faaliyetlerine engel olmayacak
biçimde ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadır. Liman Başkanlığı gerekli
gördüğü yer ve hallerde uygun hız sınırını belirler.
(3) Şamandıraya bağlanmak üzere gelen ya da şamandıradan ayrılan gemi ve deniz araçları
ile kıyı tesisleri hizmetlerinde kullanılanlar dışındaki gemi ve deniz araçları, şamandıralar
ve şamandıra hatları arasından geçiş yapamaz.
(4) Su ürünleri tesisleri ve balık kafesleri hizmetinde kullanılanlar dışındaki gemi ve deniz
araçları, su ürünleri tesisleri ve balık kafeslerine iki yüz metreden fazla yaklaşamaz. Bu
tesisler de liman idari sınırında denizde seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini
bozacak şekilde hareket edemezler.
(5) İdareden gerekli izinleri almamış kıyı tesislerine gemi ve deniz araçları bağlanamaz ve
yanaştırılamaz. Ancak İdare acil durumlarda veya kamu yararının gerektirdiği hallerde
uygun gördüğü tesisler için geçici düzenlemeler yapabilir.
(6) Aşırı derece trime ya da tehlikeli bir meyile sahip olanlar ile herhangi bir hasardan dolayı
çevre kirliliği riski bulunan gemi ve deniz araçları, yedek çeken ve tehlikeli yük taşımakla
ilgili belgelere sahip olmayan ancak tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz araçları kıyı
tesislerine liman başkanlığı izni olmadan yanaşamaz veya ayrılamaz.
Liman başkanlığının iznine tabi diğer hususlar
MADDE 22 –
(1) İlgili kurum/kuruluşlardan gerekli izin ve onaylar alındıktan sonra yapılacak olan kıyı
yapıları inşaatı ve su ürünleri istihsal alanları kurulumu öncesinde ilgilileri, faaliyete
başlamak için liman başkanlığından izin alır.
(2) Şamandıralama, dalış, deniz dibi ve sualtı çalışmaları, deniz dibi tarama ve benzeri
faaliyetler öncesinde liman başkanlığından izin alınması zorunludur. Bu gibi faaliyetlerde
kullanılan gemi ve deniz araçları mevzuata uygun fener ile gündüz işaretlerini gösterir ve
ses işaretlerini verir.
(3) Bir liman idari sahasından başlayıp başka bir liman idari sahasında bitecek olan yarışlar
için en az 15 gün önce, diğer yarışma ve faaliyetler içinse en az 7 gün önce liman
başkanlığına izin için talepte bulunulması zorunludur.
(4) Liman başkanlığından izin alınmadıkça liman idari sahasında yarış ve benzeri faaliyetler
veya organizasyonlar düzenlenemez.
(5) Liman idari sahasında yapılacak su sporları 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri kapsamında yapılır. Turizm amaçlı su sporları ile ilgili can, mal, seyir ve çevre
güvenliği ve emniyetinin sağlanmasına yönelik liman başkanlığının yetkileri saklıdır. Liman
başkanlığı bu faaliyetlerde, can, mal, seyir ve çevre güvenliği ve emniyetini göz önünde
bulundurarak her türlü kısıtlama yapmaya ve bu faaliyetleri durdurmaya yetkilidir.
(6) Liman başkanlığından izin alınmadıkça, demirde veya kıyı tesislerinde bulunan gemi ve
deniz araçlarının bordalarına, başka gemi ve deniz araçları aborda olamaz. Acente ve
kumanya motorları, kamu gemileri, yakıt ikmal gemileri, su tankerleri ve kıyı tesisleri
hizmet gemilerinin aborda olmaları bu fıkra kapsamı dışında olup bu tip gemiler
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hizmetlerini, liman başkanının bilgisi dâhilinde, kıyı tesisleri işletmeleri ile koordineli
şekilde yürütür.
(7) Yakıt, yağ ve su ikmali yapacak olan gemi kaptanı veya acentesi ikmal operasyonundan
önce ilgili liman başkanlığına bildirimde bulunur.
(8) Balıkçı tekneleri ve yatlar; kıyı tesislerinde birbirlerinin bordalarına aborda olabilirler, çift
sıra bağlama yapamazlar.
(9) Liman başkanlığından izin alınmadıkça liman sahalarında bulunan gemi ve deniz araçları;
onarım, raspa ve boya, kaynak ve diğer sıcak çalışma denize filika ve/veya bot indirme
işlemi ya da diğer bakım işlerini yapamaz. Bu işleri yaptıracak gemi ve deniz araçları kıyı
tesisinde iseler kıyı tesisi işletmesi ile koordine sağlamak zorundadır.
(10) Liman idari sahasında bulunan kıyı tesisleri, coğrafi konumlarının ilgili deniz haritalarına
işlenmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı’na bildirim yaparlar.
(11) Gemi ve deniz araçları, liman başkanlığından izinsiz demirleme sahalarını değiştiremez.
Ancak, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bulundukları yerde kalamayacak
durumda olanlar, yerlerinden ayrılabilir ve daha emniyetli olan demirleme sahalarına
demirleyebilir. Bunların ilgilileri en kısa sürede liman başkanlığına bildirimde bulunur. Bu
fıkranın uygulanması ile ilgili düzenleme, gemi trafik hizmetleri merkezi bulunan yerlerde
ilgili liman başkanlığınca yapılır.
(12) Kıyı tesislerinde herhangi bir faaliyette bulunmayacak ancak hava muhalefeti ve seyir,
can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini tehlikeye düşürecek durumlar gibi mücbir
sebepler nedeniyle sığınmak üzere demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz
araçları vakit geçirmeksizin ilgili liman başkanlığına ve/veya kılavuzluk teşkilatına gerekli
bildirimi yapar. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili düzenleme, Gemi Trafik Hizmetleri
Merkezi bulunan yerlerde ilgili liman başkanlığınca yapılır.
(13) Kıçtankara yanaşan gemi ve deniz araçlarının baş tarafına gemi ve deniz aracı yanaşamaz.
(14) Liman sınırları içerisinde plaj bölgelerinde ve kıyı otel, motel, tatil köyleri, site önlerinde,
kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz alanlarında, yüzme alanı sınırlarını
belirlemek maksadıyla kullanılacak olan yüzer donanımlar, ilgililerce tespit edilerek her yıl
1 nisan-15 kasım tarihleri arasında eksiksiz olarak hazırlanır ve muhafazası sağlanır.
Belirlenen yüzme alanlarına gemiler ve deniz araçları giremez. Seyir, can, mal, çevre
güvenliğine ve emniyetine binaen yüzme alanı sınırlarında değişiklik yapmaya liman
başkanlığı yetkilidir.
(15) Liman idari sahasında limbo faaliyeti yapmak, liman başkanlığının iznine tabidir.
(16) Yedekleme işlemi, İdarece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde liman başkanlığının izni
ile yapılır.
(17) Korunaklı deniz alanlarında toplu tonoz sistemli bağlama düzenekleri veya demirleme
ihtiyaçları gibi geçici düzenlemeler, liman başkanlığınca İdareye bildirilir; İdare bu
sistemlerin uygunluğu ve işletme usul ve esaslarını belirler.
(18) Kıyı tesislerine yanaşma izni olmayan gemi ve deniz araçları ile liman çıkış belgesi ya da
demirleme ordinosu olmayan gemi ve deniz araçlarına kılavuzluk hizmeti verilmesi liman
başkanının iznine tabidir.
(19) Günübirlik gezi yapan gezinti (tenezzüh) teknelerinin; bağlama, barınma ve seyir
güzergâhlarının belirlenmesine ilişkin hususlar, atık alım ve diğer hizmetler göz önünde
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bulundurularak liman başkanlığınca belirlenir ve İdare tarafından onaylanır. Liman
başkanı, bağlama ve barınma yerlerinin kapasitesinin aşılması durumunda, kapasite, girişçıkış ve kullanımına kısıtlamalar getirebilir.
(20) Demirleme alanları ve izinli tesisler dışındaki deniz alanlarında, koylarda, korunaklı
alanlarda ve balık çiftliklerinde her türlü gemi ve deniz araçlarının aynı bölgedeki kalış
süresi en fazla 15 gündür. Liman başkanının iznine tabi olmak koşulu ile bu süre en fazla
15 gün daha uzatılabilir. Balık çiftliklerinde uzun süreli kalmak isteyen yüzer araçlar, liman
başkanlığından izin almak ve ilave olarak belirlenecek seyir ve çevre emniyetine yönelik
tedbirlere uymak zorundadır. Yukarıda tanımlanan süre sonunda yüzer araçları kaldırma
sorumluluğu, liman başkanındadır.
Tanımlar / Kısaltmalar
Ambalaj: IMDG Kod Bölüm 6’da tanımlanan, tehlikeli yükün içine konulduğu taşıma kabını,
Dökme yük: Geminin yapısal bölümü olan veya geminin içinde ya da üzerinde kalıcı olarak
sabitlenmiş bir tank veya ambar içerisinde bulunan, doğrudan muhafaza olmaksızın
taşınması planlanan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri,
GBF ( SDS): Güvenlik Bilgi Formu (Safety Data Sheet)
Gemi ilgilisi: Donatan, işleten, kiracı, kaptan veya acenteleri ile donatanı temsile
yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
IBC Kod: Dökme Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkında
Uluslararası Kodu,
IGC Kod: Dökme Sıvılaştırılmış Gazları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkında
Uluslararası Kodu,
IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,
IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,
IMSBC Kod: Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodunu,
İdare: Denizcilik Genel Müdürlüğünü,
Kıyı tesisi: Gemilerin veya deniz araçlarının emniyetli bir şekilde yük alıp verebilecekleri veya
barınabilecekleri, depolama alanları dâhil liman, rıhtım, iskele, yanaşma yeri, akaryakıt,
sıvılaştırılmış gaz veya kimyasal boru hattı şamandırası veya platformu,
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği
etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya
tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
MARPOL: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası
Sözleşmeyi,
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Taşıyan: Her türlü tehlikeli yükü kendi adına veya üçüncü kişiler adına taşıma işine ilişkin
teklif alan, teklif veren, teklifi kabul eden fiili taşımacı, broker, gemi sahibi, taşıma işleri
organizatörü, taşıma işleri komisyoncusu, gemi acentesi ile kombine taşımacılık kapsamında
tehlikeli yükü denizyolunun yanı sıra karayolu veya demiryolu ile taşıma işlemini yürüten
gerçek ve tüzel kişileri,
Tehlikeli yük;
1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme
(MARPOL) 73/78 Ek I, Lahika 1'de yer alan petrol ve petrol ürünlerini,
2) IMDG Kod Bölüm 3'te verilen paketli taşınan madde ve nesneleri,
3) IMSBC Kod Lahika 1'de verilen yüklerden karakteristik tablosundaki grup kutusunda "B" ile
"A ve B" ibaresi olan dökme yükleri,
4) IBC Kod Bölüm 17'de verilen tablonun "hazards (zararlılar)" başlıklı "d" sütununda "S" veya
"S/P" ibaresi bulunan sıvı maddeleri,
5) IGC Kod Bölüm 19'da verilen gaz halindeki maddeleri,
TMGD: Bakanlıkça yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını,
TYUB: İdare tarafından düzenlenen ve paketli veya dökme halde tehlikeli yük elleçlemesi
yapan kıyı tesisleri tarafından alınması gereken Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesini,
Yükleten: Konşimento, denizyolu taşıma senedi veya çok modlu taşımacılık dokümanında
“yükleten” olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişi ile namına veya adına bir deniz nakliyat
şirketiyle taşıma sözleşmesi yapılan gerçek veya tüzel kişiyi,
Yük ilgilisi: Tehlikeli yükün göndereni, alıcısı, temsilcisi veya taşıma işleri organizatörünü,
UN numarası: Tehlikeli madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden
alınmış dört basamaklı tanımlama numarasını,
Tehlikeli atık: Basel Sözleşmesinde belirtildiği şekilde sınıflandırılmış ve SOLAS kapsamında
taşıma sınıfı ve koşulları belirlenmiş olan, doğrudan kullanımı öngörülmeyen yükün veya
tehlikeli yükün veya tehlikeli yük taşıyan ambalaj ve yük taşıma birimlerinin, yeniden işleme,
çöpe atma, yakarak veya başka bir yolla bertaraf etmek üzere taşınan parçalarını,
çözeltilerini, karışımları ile kullanılmış ambalaj ve yük taşıma birimlerini,
Yönetmelik: 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
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SUNUŞ :
Bu rehber ;denizyoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetlerinin güvenli, ekonomik,
seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde
yapılması ve denizyoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetini sağlamak amacıyla "Tehlikeli
Yüklerin Deniz Yoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik" 14.11.2021
tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik
çerçevesinde hazırlanmıştır.
REHBERİN AMACI :
Bu tehlikeli yük elleçleme rehberinin amacı, ATAŞ Kıyı Tesisi’nde yapılacak tehlikeli yük
elleçleme faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve
diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamaktır.
REHBERİN KAPSAMI :
Bu Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi ATAŞ Kıyı Tesisi’nde elleçlenecek tehlikeli yükleri, bu
yüklerin limanda yüklenmesi, depolanması, taşıma biriminden ve gemiden boşaltılması,
bildirimi aynı zamanda gemi kaptanı, yük ilgilisi ve kıyı tesisi işleticisinin, Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanı görev ve sorumluluklarını, uyulacak kurallar ve alınacak tedbirleri kapsar.
YASAL ÇERÇEVE :
Bu Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi, 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete ‘de
yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında
Yönetmelik baz alınarak, 20.04.2022 tarihli ve 281879 sayılı Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi
konulu Uygulama Talimatına göre düzenlenmiştir.
İş bu Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi (TYER) içerisinde belirtilen hususların gemi kaptanları
ve yük ilgilileri tarafından değişen ulusal ve uluslararası hükümlerine göre takibinin
yapılması zorunludur. Bu rehber sadece yol gösterici olarak hazırlanmış olup ilgili tarafların
işbu TYER içinde belirtilmese dahi gerekli önleyici tedbir/önlemleri almaları yasal
sorumluluklarıdır. ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. herhangi bir ek bildirime gerek
olmadan bu rehberde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Rehberin güncel hali Liman
kayıtlarındadır. İnternet üzerinde sadece BİLGİ amaçlı nüshası bulunmaktadır.
Bu rehber ve içeriği hiçbir zaman ulusal ve uluslararası mevzuatın gerekliliklerine aykırılık
teşkil edemez ve ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde tarafların sorumluluklarını
kaldırmaz. Bu rehber ile ilgili ulusal ve uluslarası mevzuat arasında bir çelişki olduğunda
ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri geçerlidir.
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