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1. AMAÇ  

Bu rehberin amacı İstanbul Havalimanı Akaryakıt İkmal Terminali’nde tehlikeli maddelerin emniyetli 

bir şekilde elleçlenmesi için belirlenen usul ve esasları genel çerçevede ortaya koymak, kıyı tesisinde 

meydana gelecek acil durumlarda can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması amacıyla alınacak 

tedbirlerin ana hatlarının açıklanmasını sağlamaya ilişkin yöntem ve esasların belirlenmesidir.  

2. KAPSAM 

Bu rehber, İstanbul Havalimanı Akaryakıt İkmal Terminali olan TFS Limanı’nda elleçlenen tehlikeli 

madde operasyonlarını kapsar.  

3. SORUMLULUKLAR 

Bu el kitabının yürütülmesinden Operasyon Müdürlüğü sorumludur.  

Operasyon Müdürlüğü personeli bu el kitabının kullanıcısıdır.  

Operasyon Müdürlüğü bu el kitabına uygun olarak, dokümanların hazırlanması, yürürlüğe konması 

ve işletilmesinden sorumludur.  

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

4.1 Tanımlar  

Bakanlık: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını ifade eder. 

Dökme Yük: Geminin yapısal bölümü olan veya geminin içinde veya üzerinde kalıcı olarak 

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

planlanan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri ifade eder. 

Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan 

küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma 

birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer 

işlemleri ifade eder. 

IBC Kod: Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından geliştirilmiş Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük 

Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki kuralları belirleyen sistemidir.  

IGC Kod: Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından geliştirilmiş Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz 

Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki kuralları belirleyen sistemidir.  

IMDG Kod: Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu ifade eder. Tehlikeli 

yüklerin denizyolu ile taşınması için Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından geliştirilmiş 

kurallar sistemidir. 

IMO: Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütünü ifade eder. 

ISPS Kod: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu ifade eder. Denizden gelebilecek 

terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından oluşturulan 

gemi ve liman tesislerinin güvenliğine yönelik kurallar sistemidir. 

İdare: Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ifade eder. 

Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden kişiyi ifade eder. 
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Kıyı Tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp 

verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir 

yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina 

ve yapıları ifade eder.  

SOLAS: 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini ifade eder. 

Taşıyan: Her türlü tehlikeli yükü kendi adına veya üçüncü kişiler adına taşıma işine ilişkin teklif alan, 

teklif veren, teklifi kabul eden fiili taşımacı, broker, gemi sahibi, taşıma işleri organizatörü, taşıma 

işleri komisyoncusu, gemi acentesi ile kombine taşımacılık kapsamında tehlikeli yükü karayolu veya 

demiryolu ile sözleşmeli veya sözleşme olmaksızın taşıma işlemini yürüten gerçek ve tüzel kişileri 

ifade eder. 

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 ifade eder 

Tehlikeli Yük (Tehlikeli Madde): Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait 

Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-I kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri, Deniz yoluyla 

Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) içinde listelenmiş paketli maddeler, 

Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1’de verilen UN Numarasına sahip 

dökme maddeler, Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında 

Uluslararası Kod (IBC Kod) Bölüm 17’de verilen maddeler ile Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan 

Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 19’da verilen maddeler ile 

henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya taşınma şekli sebebi ile taşıma 

sırasında can, mal ve çevreye veya diğer maddelere zarar verebilme potansiyeli taşıyan maddeleri, 

bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekilde temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini 

ifade eder. 

UN Numarası: Tehlikeli madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden alınmış 

dört basamaklı tanımlama numarasını ifade eder 

Yük İlgilisi: Tehlikeli yükün göndereni, alıcısı, temsilcisi ve taşıma işleri komisyoncusunu ifade eder. 

Yükleyen: Göndericinin talimatları doğrultusunda tehlikeli yükleri ve yükleme güvenliği bakımından 

tehlike arz eden yükleri gemiye ve deniz aracına, taşıta veya yük taşıma birimine yükleyen ve yük 

taşıma birimini etiketleyen, plakalandıran, gemi veya yük taşıma birimi içindeki tehlikeli yükler dahil 

yükleri elleçleyen, istifleyen, boşaltan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 

4.2 Kısaltmalar 

CSC: International Convention for Safe Containers 

SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea 

SDS: Safety Data Sheet / Güvenlik Bilgi Formu 

C&E: Cihaz ve Ekipman 

DiEGME: Dietilen Glikol Monometil Eter 

TMR: Tehlikeli Madde Rehberi 
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RDAMP: Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Müdahale Planı 

TMGD: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 

UAB: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

5. REFERANSLAR LİSTESİ 

 Atık Yönetimi Yönetmeliği 

 Basel Sözleşmesi 

 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini (SOLAS) 

 Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 

73/78) 

 Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim Ve 

Yetkilendirme Yönetmeliği 

 Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan 

Arındırma Yönetmeliği 

 IBC Kod Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında 

Uluslararası Kod 

 IGC Kod (International Gas Carrier Code) 

 IMDG Kod (International Maritime Dangerous Goods Code) 

 IMSBC Kod (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code ) 

 International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT) 

 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 

 Limanlar Yönetmeliği 

 Petrol Tankerleri, Kombine Taşıyıcılar, Ticari Tankerler, Kimyasal Tankerler ve Gaz Tankerleri, 

Barçlar, Barçların çekilmesinde kullanılan çekiciler ve Paket yük taşıyan tekneler için Tekne 

Kontrol Soru Listesi (VIQ) 

 Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port 

Areas MSC.1/Circ.1216 

 Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı 

 Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler için Acil Durum Müdahale Yöntemleri (EmS Rehberi) 

 Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Alınmasına İlişkin Yönerge 

 Tehlikeli Maddeleri İçeren Kazalarda Kullanılmak için Tıbbi İlk Yardım Rehberi (MFAG) 

 Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 

 TFS.PRTO.MNL01 Tehlikeli Madde El Kitabı 

 TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı 

 TFS.PRTO.POL01 Kaza Önleme Politikası (KÖP) 

 TFS.PRTO.PR05 Sıvı Haldeki Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyonu Prosedürü 

 TFS.PRTO.PR07 Akaryakıt İkmal Terminali Sıcak Çalışma İşleri Prosedürü 
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6. UYGULAMA 

6.1 Giriş 

 Tesis Bilgi Formu 

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

TESİS BİLGİ FORMU 

1 Tesis işletmecisinin adı/unvanı TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. 

2 Tesis işletmecisinin iletişim bilgileri  

İstanbul Havalimanı 

Yeniköy Mah. Hezarfen Ahmed Çelebi Cad. No: 4 

Arnavutköy / İSTANBUL 

 

T +90 (850) 205 08 37 

F +90 (212) 891 35 35 

3 Tesisin adı İstanbul Havalimanı  Akaryakıt İkmal Terminali 

4 Tesisin bulunduğu il İSTANBUL 

5 Tesis iletişim bilgileri 

İmrahor Mah. Hezarfen Ahmed Çelebi Cad. No: 8 

Arnavutköy / İSTANBUL 

 

T +90 (850) 205 08 37 

F +90 (212) 891 35 35 

6 Tesisin bulunduğu coğrafi bölge Marmara (Kuzey) 

7 
Tesisin bağlı olduğu Liman Başkanlığı ve 

iletişim detayları 

İstanbul Liman Başkanlığı 

8 
Tesisin bağlı olduğu Belediye Başkanlığı ve 

iletişim detayları 

Arnavutköy Belediyesi 

Adres : Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 

No:88 Arnavutköy / İstanbul 

Tel      : 444 4 597 

Fax     : 0 (212) 682 04 08 

9 
Tesisin bulunduğu serbest bölge veya 

organize sanayi bölgesinin adı  
İstanbul Havalimanı, İGA İşletme 

10 
Kıyı tesisi işletme izni/geçici işletme izni 

belgesinin geçerlilik süresi 
15.10.2021 

11 Tesisin faaliyet statüsü Akaryakıt (Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler) 

12 
Tesis sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim 

detayları 

Hüseyin Hilmi Aslanoğlu 

T: + 90 (850) 205 08 37 
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13 

Tesisin tehlikeli madde operasyonları 

sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim 

detayları  

Muharrem Kaya 

T: +90 (0549) 808 97 00 

14 

Tesisin tehlikeli madde güvenlik 

danışmanının adı ve soyadı, iletişim 

detayları 

Burcu Doğanay 

T: +90 (0533) 251 83 05 

15 Tesisin deniz koordinatları 41°18'48.12"K        28°47'19.71"D 

16 Tesiste elleçlenen tehlikeli madde cinsleri UN 1863 YAKITI, HAVACILIK, TÜRBİN MOTORU 

17 Tesise yanaşabilecek gemi cinsleri Akaryakıt 

18 Tesisin anayola mesafesi  10 Kilometre 

19 
Tesisin demiryoluna mesafesi veya demir 

yolu bağlantısı 
Yaklaşık 25 kilometre 

20 
En yakın havaalanı adı ve tesise olan 

mesafesi 
İstanbul Yeni Havalimanı- 5 kilometre 

21 Tesisin yük elleçleme kapasitesi  10.000.000 ton/yıl 

22 Tesiste hurda elleçlemesi yapılıp yapılmadığı Yapılmamaktadır  

23 Hudut kapısı var mı? Hayır 

24 Gümrüklü saha var mı? Evet 

25 Yük elleçleme donanımları ve kapasiteleri  
Platform: 1x16” ve 2x12” yükleme kolu kapasite 7500 

m3/h 

26 Depolama tank kapasitesi Liman tesisinde depolama tankı mevcut değildir 

27 Açık depolama alanı Uygulama dışı 

28 Yarı kapalı depolama alanı Uygulama dışı 

29 Kapalı depolama alanı Uygulama dışı 

30 
Belirlenen fumigasyon ve/veya 

fumigasyondan arındırma alanı  
Yok 
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31 
Kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri 

sağlayıcısının adı/unvanı, iletişim detayları 

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Adres :Kemankeş Karamustafa Paşa Mah.  

Kemankeş Cad. No:63 Beyoğlu/ İstanbul 

Telefon : 0212 334 45 00 (10 hat) 

Faks       :0212 252 17 87 

info@kiyiemniyeti.gov.tr 

32 Güvenlik Planı oluşturulmuş mu? Evet 

33 Atık Kabul Tesisi kapasitesi 

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma 
ve Kontrol Daire Başkanlığı ile gemilerden atık alım 

protokolü imzalanmış olup, Çevre Şehircilik Bakanlığı 

14.08.2018 tarih ve 143769 sayılı yazısına istinaden 
Gemilerden Atık Alımı ve Atık Kabul Tesisi Muafiyeti 

alınmıştır. 

Atık Türü Kapasitesi 

Slop ---- 

Sintine ---- 

Slaç ---- 

Atık yağ ---- 

Pis su tankı ---- 

Çöp ---- 

34 Rıhtım / İskele vb. alanlarının özellikleri 

Rıhtım/İskele 

No 

Boy 

(Metre) 

En 

(Metre) 

Maksimum Su 
Derinliği 

(Metre) 

Minimum Su 
Derinliği 

(Metre) 

Yanaşacak en büyük 

gemi tonajı ve boyu 

(DWT-Metre) 

Platform 320  24.2  18 17.5 125.000 

 

Boru hattının adı  
Sayısı 

(Adet) 

Uzunluğu 

(Metre) 

Çapı 

(inç) 

Liman boru hattı 2 12.500 30 inç 
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 Kıyı Tesisinde Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Maddelere İlişkin 

Tahmil/Tahliye, Elleçleme ve Depolama Prosedürleri 

6.1.2.1 Kıyı Tesisimizde Elleçlenen ve Geçici olarak Depolanan Tehlikeli Maddeler   

UN İSİM VE TANIM SINIF 
PAKETLEME 

GRUBU 
TK 

UN 1863   YAKIT, TÜRBİN MOTORU, HAVACILIK 3 III 30 

 

6.1.2.2 Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Maddelere İlişkin Tahmil/Tahliye 

Prosedürü 

TFS Limanı’nda elleçlenen tehlikeli maddeler; UN 1863 kodlu Yakıt, Havacılık, Türbin Motoru (JET 

A1)’dir.  Bu maddelere ait prosedürler aşağıda belirtilmiştir; 

 Liman Operasyonları Prosedürü (TFS.PRTO.PR01) 

 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı (TFS.PRTO.MNL02) 

 Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı (RDAMP) 

 Yangından Korunma Planı (TFS.GO.PL01) 

 Sıvı Haldeki Tehlikeli Maddelerin Emniyetle Elleçlenmesi Prosedürü (TFS.PRTO.PR05) 

6.2 Sorumluluklar 

 Yük İlgilisinin Sorumlulukları 

Taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza 

olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için TFS Limanı’nda tüm önlemler alınacak olup 

önlemlerin alınmasında sorumlu makamlar ile bu makamların sorumlulukları aşağıda olduğu gibidir. 

 Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlamak, hazırlatmak ve bu 

belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlamak. 

 Tehlikeli yüklerin mevzuata uygun şekilde sınıflanmasını, tanımlanmasını, ambalajlanmasını, 

işaretlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasını sağlamak.  

 Tehlikeli yüklerin onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir 

biçimde yüklenmesini, istif edilmesini, sağlama alınmasını, taşınmasını ve boşaltılmasını 

sağlamak.  

 Tüm ilgili personelinin, deniz yolu ile taşınan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, 

emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlamak, 

eğitim kayıtlarını tutmak.  

 Kişilere veya çevreye risk oluşturan, kurallara uygun olmayan ve emniyetsiz tehlikeli maddeler 

için gerekli emniyet tedbirinin alınmasını sağlamak.  

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

 Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını İdare’ye bildirmek. 

 Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri sunmak ve gerekli 

işbirliğini sağlamak.  

 Kıyı Tesisi İşleticisinin Sorumlulukları 

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

 Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin 

eğitim almasını sağlamak.  

 Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini almış 

personel tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini, 

ayrıştırılmasını, istif edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve denetlenmesini sağlamak. 

 Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep etmek, yükle 

birlikte bulunmasını sağlamak.  

 İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutmak.  

 Tüm işletme personelinin, elleçlenen tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli 

çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlamak, eğitim 

kayıtlarını tutmak.  

 Tesislerine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, 

sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı ve kurallara 

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

etmek amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapmak.  

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

için gerekli emniyet tedbirini alarak liman başkanlığına bildirmek.  

 Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini 

sağlamak.  

 İşletme sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirmek. 

 Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlamak.  

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

antrepolarda yapmak. 

 İşletme sahasında geçici bekletilmesi mümkün olmayan veya izin verilmeyen tehlikeli 

maddelerin, bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini sağlamak.  

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

rıhtıma yanaştırmamak. 

 Tehlikeli madde taşınan konteynerler için ayırım ve istif kurallarına uygun bir depolama sahası 

oluşturmak ve bu sahada gerekli olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirlerini almak. Tehlikeli 

maddelerin gemi ve deniz araçlarına yüklenmesi, boşaltılması veya limbo edilmesinde, gemi 

ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer 

tehlikelere karşı gerekli emniyet tedbirlerini almak. Yanıcı maddeleri kıvılcım oluşturucu 

işlemlerden uzak tutmak ve tehlikeli yük elleçleme sahasında kıvılcım oluşturan araç veya alet 

çalıştırmamak.  

 Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye 

planı hazırlamak.  

 Gemi Kaptanının Sorumlulukları 

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

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

talep eder, tehlikeli yüke eşlik etmelerini sağlamak.  

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

ile ilgili emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak, gerekli 

denetim ve kontrolleri yapmak. 
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 Gemisine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, 

sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı ve 

kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve 

taşındığını kontrol etmek.  

 Tüm gemi personelinin, taşınan, yüklenen, boşaltılan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet 

önlemleri, güvenli çalışma, acil durum önlemleri ve benzer konularda bilgili olmasını ve 

eğitilmesini sağlamak. 

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

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

 Liman başkanlığının izni olmadan kendisine tahsis edilen saha dışına çıkamamak, 

demirlememek, iskele ve rıhtıma yanaşmamak.  

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

ayrılmalar sırasında tüm kural ve tedbirleri uygulamak. 

 Gemi ve rıhtım arasında güvenli giriş-çıkışı sağlamak. 

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

ve müdahale yöntemleri konusunda personelini bilgilendirmek. 

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

 Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz, gemiye, kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli 

maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak durumu liman başkanlığına bildirmek.  

 Gemide oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirmek.  

 Resmi makamlar tarafından gemide yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlamak. 

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sorumlulukları 

 Tehlike maddelerin taşınması hususundaki gerekliliklere uygunluğunu izlemek. 

 Tehlikeli maddelerin taşınması hususunda kıyı tesisine öneriler sunmak. 

 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kıyı tesisi işleticisinin faaliyetleri konusunda kıyı tesisine yıllık 

rapor hazırlamak  (Yıllık raporlar 5 yıl süre ile saklanır talep üzerine idareye ibraz edilir). 

 Kıyı tesisinde gerçekleştirilen uygulamaları kontrol etmek; 

o Tesise gelen tehlikeli maddelerin uygun şekilde tanımlandığının, tehlikeli yüklerin doğru 

sevkiyat adlarının kullanıldığının, sertifikalandırıldığının, paketlendiğinin/ambalajlandığının, 

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

birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğinin ve taşındığının kontrolü ve kontrol sonuçlarının 

raporlanma prosedürlerini 

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

o Elleçlenen tehlikeli yüklere ilişkin taşıma araçları satın alınırken kıyı tesisinin taşınan tehlikeli 

maddelere ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığını,  

o Tehlikeli maddelerin taşıma yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrol 

yöntemlerini,  

o Mevzuatta yapılan değişikliklerde dahil olmak üzere kıyı tesisi çalışanlarının uygun eğitim alıp 

almadıkları ve bu eğitim kayıtlarının tutulup tutulmadığını,  

o Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da 

güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum 

yöntemlerinin uygunluğunu,  

o Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi 

kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda hazırlanan raporların uygunluğunu,  
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o Kazalar, olaylar ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin neler 

olduğunun belirlenmesi ve yapılan uygulamanın değerlendirmesini,  

o Alt yüklenicilerin veya 3. Tarafların seçiminde ve tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili 

kuralların ne ölçüde dikkate alındığını,  

o Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesinde çalışanların 

operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olup olmadıklarının 

tespitini, 

o Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesi esnasındaki 

risklere karşı hazırlıklı olmak için alınan önlemlerin uygunluğu, 

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

prosedürleri, 

o Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde kıyı tesisine yanaşması, 

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

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

alınması gerekli ilave tedbirlere ilişkin prosedürleri, 

o Fumigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerine yönelik prosedürler. Tehlikeli 

maddelerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri,  

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

doğruluğu,  

o Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahalelere yönelik 

düzenlemelerin uygunluğunu,  

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

prosedürleri,  

o Kişisel koruyucu kıyafetler hakkında bilgiler ile bunların kullanılmasına yönelik prosedürleri, 

 Kıyı Tesisinde Faaliyette Bulunan 3. Şahısların, Yük/Gemi Acentasını vb. 

Sorumlulukları 

 Kıyı tesisinde iş yapacak personeline TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Yönetmeliklerinde 

belirtilen eğitimleri aldırmak.  

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

 Kıyı tesisi tarafından oluşturulan Tehlikeli Madde Rehberi ve tehlikeli maddelere ilişkin 

prosedürlere uygun hareket etmek. 

 Kıyı tesisinde tehlikeli maddelerin elleçlenmesi, taşınması ve depolanmasında herhangi bir 

durumu uygunsuzluk tespit ettiğinde tesis ilgililerine rapor etmek. 

 Tehlikeli maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği 

risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı 

doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili tehlikeli maddelerin tehlike ve 

riskleri ile diğer bilgileri içeren (SDS) Formunu kıyı tesisi işletmesine ve İdare’ye göndermek. 

6.3 Kıyı Tesisi Tarafından Uygulanacak/Uyulacak Kurallar ve Alınacak Tedbirler 

 Kıyı Tesisi İşleticileri Tarafından Uyulacak Kurallar 

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

 Kıyı tesisi işleticileri, tehlikeli maddelerin, iskele veya rıhtımda boşaltıldığı alana depolanması 

sağlanamıyorsa, liman alanında bekletilmeksizin en kısa zamanda bu maddelerin kıyı tesisi dışına 

naklini sağlar. 
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 Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, gemi adamları ve yüke ilişkin diğer 

yetkili kişilerin, yükleme, boşaltma ve depolama esnasında yükün fiziksel ve kimyasal 

özelliklerine uygun koruyucu elbise giyer.  

 Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile 

donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır 

halde bulundurur.  

 Kıyı tesisi işleticileri, gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye 

edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlayarak liman başkanlığının onayına sunar.  

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

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

duyurur. 

 Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve 

Yetkilendirme Yönetmeliğine göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin, 

tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında ve çalışmasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara 

girişine izin vermez. 

 Tesis İşleticilerince Alınacak Tedbirler 

TFS Limanı’nda, İdare tarafından belirtilen “Tehlikeli Maddelerin Deniz Yolu ile Taşınması Hakkındaki 

Yönetmelik" Madde 12 ve “Limanlar Yönetmeliği” Madde 19’da belirtilen kurallara ilişkin olarak alınan 

tedbirler aşağıda olduğu gibidir. 

6.3.2.1 Patlayıcı, Parlayıcı, Yanıcı Ve Diğer Tehlikeli Maddeler İçin Ayrılmış Rıhtım, 

İskele, Depo Ve Antrepolar Tehlikeli Maddeleri Taşıyan Gemilerin Yüklenip 

Boşaltılması İçin Ayrılmış Rıhtım Ve İskeleler 

6.3.2.1.1 Tehlikeli Maddeleri Taşıyan Gemilerin Yüklenip Boşaltılması İçin Ayrılmış 

Rıhtım Ve İskeleler 

TFS Limanı’nda 1 adet iskele bulunmaktadır. Özellikleri aşağıda olduğu gibidir. 

Rıhtım/İskele 
No 

Boy 
(metre) 

En 
(metre) 

Maksimum su 
derinliği 
(metre) 

Minimum su 
derinliği 
(metre) 

Yanaşacak en büyük gemi 
tonajı ve boyu 

(DWT veya GRT - metre) 

Platform 320  24.2  18  17.5 125.000 

 

 

6.3.2.1.2       Tehlikeli Maddeler İçin Ayrılmış Depo Ve Antrepolar 

Depolama tank kapasitesi (m3) 300.000 m3 (Depolama tankları liman tesisi dışındadır.) 

Açık depolama alanı (m2) Yok 

Yarı kapalı depolama alanı (m2) Yok 

Kapalı depolama alanı (m2) Yok   
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6.3.2.2 Tehlikeli Madde Elleçleme Teçhizat Ve Tesisatları 

Platform 

Yükleme Kolu: 1x16” ve 2x12” 

Kapasite: 7500 m3/h 

 

 

6.3.2.3 Tehlikeli Maddelerin, İskele Veya Rıhtımda Boşaltıldığı Alana Depolanması 

Sağlanamıyorsa Yapılacak İşlemler 

TFS Limanı’nda gelen tehlikeli maddenin tamamı Liman tesisi sınırları dışında yer alan tank depolarda 

depolanmaktadır. Bu maksatla TFS Limanı’na gelen petrol ürünleri boru hatlarıyla 12.500 metre 

ilerideki tank depolara nakledilmektedir. 

 

6.3.2.4 Tehlikeli Maddelerin Paketleri Ve Ambalajları Ve Risk Ve Emniyet 

Tedbirlerine İlişkin Bilgiler 

TFS Limanı’nda Madde 1’deki tabloda belirtilen tehlikeli maddeler Sıvı tehlikeli dökme yük olup paket 

ve ambalajlama yapılmamaktadır.  

6.3.2.5 Tehlikeli Madde Elleçlenmesinde Görevli  Kıyı Tesisi Personeli, Gemi 

Adamları Ve Yüke İlişkin Diğer Yetkili Kişilerin Yükleme, Boşaltma Ve 

Depolama Esnasında Giydikleri Koruyucu Kıyafetler 

Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, gemi adamları ve yüke ilişkin diğer 

yetkili kişilerin, yükleme, boşaltma ve depolama esnasında kullandığı koruyucu elbise ve kişisel 

koroyucu donanımlara ilişkin özellikler Ek-15 Kişisel Koruyucu Donanım Tablosu’nda belirtilmiştir.   

6.3.2.6 Tehlikeli Madde Elleçleme Sahasında Yangına Müdahale Edecek Timler, Bu 

Timlerin Teçhizatı, Yangın Söndürme Sistemleri Ve İlk Yardım Üniteleri 

Kıyı tesisimizde yangınla mücadele edilecek kişilerin listesi ve görevleri, yangın söndürme sistemleri 

ve ilk yardım ekibi ile bu ekiplerin görevleri TFS.SMS.MNL01 Acil Durum Planı’nda olduğu gibidir. 

Tesisimizde bulunan yangınla mücadele ekibi itfaiye teçhizatı ile donatılmış ve yangın söndürücüleri 

ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulmaktadır. 

Kıyı tesisimizde bulunan yangından korunma sistemlerine ilişkin bilgiler bu rehberin 6.8.10, 6.8.11, 

6.8.12 maddelerinde olduğu gibidir. 

6.3.2.7 Kıyı Tesisi İşleticileri Tarafından, Gemi Ve Deniz Araçlarının Acil 

Durumlarda Kıyı Tesislerinden Tahliye Edilmesine Yönelik Acil Tahliye Planı 

Hazırlanması 

Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına yönelik acil tahliye prosedürü 

TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı’nda olduğu gibidir. 
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6.3.2.8 Kıyı Tesisi İşleticileri Tarafından Alınacak Yangın, Güvenlik Ve Emniyet 

Tedbirlerine İlişkin Hususlar 

TFS Limanı’nda yangına ilişkin olarak alınan tedbirler TFS.SMS.MNL01 Acil Durum Planı’nda, tehlikeli 

maddelerden kaynaklanan yangınlara karşı alınacak tedbirler TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil 

Durum Planı’nda olduğu gibidir. 

Tesisimizde güvenlik ile ilgili alınan tedbirler, ISPS Kod kapsamında hazırlanan “Liman Tesisi Güvenlik 

Planı”’nda olduğu gibidir. 

Tesisimizde alınan emniyet tedbirlerine ilişkin hususlar TFS.PRTO.PR03 Tehlikeli Madde Rehberi 

Madde 6.9’da olduğu gibidir. 

6.3.2.9 Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişkin Uluslararası Kod 

Kapsamında Eğitim Ve Yetkilendirme Yönetmeliği’ne Göre Gerekli Eğitim 

Ve Sertifikalar 

Tehlikeli madde elleçleme operasyonunda görev alan personel Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk 

Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’ye uygun “Genel Farkındalık Eğitimi, Göreve Yönelik Eğitim, 

Yenileme Eğitimine”  tabi tutturulmuş olup sertifikaları alınmıştır. Alınan sertifikalar eğitim kayıtları 

dosyasında muhafaza edilmektedir. 

Eğitim almayan ve sertifikaya sahip olmayan şahıslar tehlikeli madde elleçleme operasyonlarında 

görev almasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin verilmemektedir. 

6.4 Tehlikeli Maddelerin Sınıfları, Taşınması, Tahmil/Tahliyesi, Elleçlenmesi, 

Ayrıştırılması, İstiflenmesi Ve Depolanması 

  Tehlikeli Maddelerin Sınıfları 

 IMDG KOD hükümlerine tabi olan maddeler (karışımlar ve solüsyonlar dahil) ve nesneler, arz ettikleri 

tehlikeye veya en baskın tehlikeye göre 1’den 9’a kadar sınıflardan birine girerler. Bu sınıflardan 

bazıları alt bölümlere bölünürler. Bu sınıflar veya bölümler aşağıda listelendiği gibidir: 

Sınıf 1: Patlayıcılar 

Sınıf 1.1: Kütlesel patlama tehlikesi olan madde ve nesneler 

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

Sınıf 1.3: Yangın tehlikesi olan, küçük bir patlama veya küçük bir saçılma tehlikesi veya her ikisi 

birden olan, ama kütle halinde patlama tehlikesi olmayan maddeler ve nesneler.  

Sınıf 1.4: Belirgin bir tehlike içermeyen maddeler ve nesneler  

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

Sınıf 1.6: Kütlesel patlama tehlikesi olmayan son derece duyarsız nesneler 

Sınıf 2: Gazlar 

Sınıf 2.1: Yanıcı gazlar 

Sınıf 2.2: Yanıcı olmayan, zehirli olmayan gazlar 

Sınıf 2.3: Zehirli gazlar 

Sınıf 3: Yanıcı Sıvılar 
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Sınıf 4: Yanıcı Katılar; Anında Kendiliğinden Alev Almaya Yatkın Maddeler; Suyla Temas 

Ettiğinde Yanabilir Gaz Çıkaran Maddeler 

Sınıf 4.1: yanıcı katılar, kendinden tepkimeli maddeler ve duyarsızlaştırılmış katı patlayıcılar 

Sınıf 4.2: Anında kendiliğinden alev almaya yatkın maddeler 

Sınıf 4.3: Suyla temas ettiğinde yanabilir gaz çıkartan maddeler  

Sınıf 5: Oksitlenmeye Neden Olan Maddeler Ve Organik Peroksitler 

Sınıf 5.1: Oksitlenmeye neden olan maddeler 

Sınıf 5.2: Organik peroksitler  

Sınıf 6: Zehirli Ve Bulaşıcı Maddeler 

Sınıf 6.1: Zehirli maddeler 

Sınıf 6.2: Bulaşıcı maddeler 

Sınıf 7: Radyoaktif Materyal 

Sınıf 8: Aşındırıcı Maddeler 

Sınıf 9: Çeşitli Tehlikeli Maddeler ve Nesneler 

6.4.1.1 Kıyı Tesisimizde Elleçlenen Tehlikeli Maddelerin Sınıfları 

TFS Limanı’nda Sınıf 3’e giren tehlikeli maddeler elleçlenmektedir. 

 Tehlikeli Maddelerin Paketleri Ve Ambalajlar 

6.4.2.1 Tehlikeli Madde Ambalaj Çeşitleri 

I. Ambalajlar                                                450  l/kg a kadar 

II. Standart Ambalajlar    3000 l/kg a kadar 

III. Orta Boy Yük konteynerleri (IBC)  4000 l/kg a kadar 

IV. Büyük Ambalajlar    450-3000 L arası  

V. Tank, Portatif Tank ve Konteynerler  450 L den fazla 

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

VII. Dökme Yük Konteynerleri    450 L den fazla 

6.4.2.2 IBC’ler Ve Büyük Paketler De Dahil Olmak Üzere Tehlikeli Maddelerin 

Ambalajlar İçerisinde Paketlenmesi İçin Genel Hükümler 

  IMDG KOD Bölüm 4’de olduğu gibidir. 

 Kıyı Tesisimizde Elleçlenen Tehlikeli Maddelere İlişkin Plakartlar, Plakalar, 

Markalar Ve Etiketler 

TFS Limanı’nda elleçlenen tehlikeli maddelere ilişkin olarak ürün tehlike sınıfını gösteren NFPA 704 

işaretleme karesi ve açıklamaları bulunmaktadır.  
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Sağlık (Mavi) Yanabilirlik (Kırmızı) 

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

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

2 

Yoğun veya devamlı temas halinde 

geçici inkapasitasyon (yetmezlik) veya muhtemel artık 

hastalıklar. (Örn. Dietil eter) 

2 
Kısmen ısıtıldığı veya göreceli olarak yüksek basınca maruz 

kaldığı takdirde yanabilir.[Not 2] (Örn. Mazot). 

3 
Kısa temas halinde ciddi kalıcı veya orta dereceli artık 

hastalıklar. (Örn. Klor) 
3 

Hemen hemen tüm basınç koşullarında yanabilecek katı ve 

sıvı maddeler.[Not 3] (Örn. Benzin). 

4 
Çok kısa temas halinde ölüm veya ağır artık hastalıklar. 

(Örn. Fosfin, sarin,karbonmonoksit) 
4 

Normal atmosfer basıncı ve sıcaklık altında süratle veya 

tamamen buharlaşabilir veya havada dağınık halde bulunur 

ve yanar.[Not 4] (Örn. Propan, hidrojen). 

Kararsızlık / Tepkime (Sarı) Özel (Beyaz) 

0 
Yangına maruz kalsa dahi kimyasal tepkimeye girmez. 

Suyla teması halinde tepkimeye girmez. (Örn. Helyum) 
  

Beyaz "özel not" alanı pek çok farklı karakter veya sembol 

içerebilir. Aşağıdaki semboller, NFPA 704 standardında 

belirtilmektedir. 

1 
Normal şartlarda durağan olup, yüksek sıcaklık ve basınçta 

tepkimeye girebilir. (Örn. Propan) 
    

2 

Yüksek sıcaklık ve basınçta şiddetli bir kimyasal değişime 

uğrar. Suyla şiddetli tepkimeye girer veya patlayıcı bir 

karışım oluşturur. (Örn. Beyaz fosfor, potasyum, sodyum) 

OX 
Madde oksidanttır. (Örn. Potasyum perklorat, amonyum 

nitrat, hidrojen peroksit) 

3 

Yüksek ısı sonucunda patlayabilir ve patlamayla 

çözünebilir. Suyla tepkime veya sarsılma neticesinde 

patlama meydana gelir. (Örn. Amonyum nitrat) 

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

4 
Normal sıcaklık ve basınç altında patlayabilir ve patlamayla 

çözünebilir. (Örn.Nitrogliserin, trinitrotoluen) 
SA Madde asfiksiye yol açacak bir boğucu gazdır.[Not 5] 

Notlar: 

[Not 1] Parlama noktası 93°C üzeri 
[Not 2] Parlama noktası 38°C ile 93°C arası 
[Not 3] Parlama noktası 23°C'den düşük ve kaynama noktası 37°C'den yüksek veya parlama noktası 23°C ile 37°C arası 
[Not 4] Parlama noktası 23°C'den düşük 
[Not 5] Azot, helyum, neon, argon, kripton, ksenon ile sınırlıdır. 
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 Tehlikeli Maddelerin İşaretleri Ve Paketleme Grupları 

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

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

the Prevention of pollution from Ships (MARPOL) tarafından düzenlenmektedir. 

SOLAS ve MARPOL’un ilgili bölümlerinde International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 

(Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği) gerekli düzenlemeler detaylı bir şekilde 

açıklanmış ve bu maddelerin deniz yoluyla taşınması konusunda kanun hükmünü almışlardır. 1 Ocak 

2004 itibariyle IMDG Code zorunlu hale getirilmiştir. 

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

sınıflandırılması ve risk tanımları da UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of 

Dangerous Goods (UN) tarafından yapılmaktadır. 

 Tehlikeli Maddelerin Sınıflarına Göre Gemide ve Limanda Ayrıştırma Tabloları 

Ayrıştırma, beraber paketlenmeleri veya istiflenmeleri, sızıntı, dökülme veya başka herhangi bir kaza 

durumunda gereksiz tehlikelere yol açabilecek karşılıklı olarak uyumsuz olduğu değerlendirilen iki 

veya daha fazla madde veya kalemin birbirinden ayrıştırılması işlemidir. 

TFS Limanı’nda ayrıştırma işlemi yapılmadığından ayrıştırma tabloları kullanılmamaktadır. 

 Ambar Depolamalarında Tehlikeli Maddelerin Ayrıştırma Mesafeleri ve Ayrıştırma 

Terimleri 

TFS Limanı’nda depolama yapılmadığından ayrıştırma  tabloları ve terimleri kullanılmamaktadır. 

  Tehlikeli Yük Belgeleri 

Bu kısım Madde 6.7 Dokümantasyon, Kontrol ve Kayıt Bölümünde incelenmiştir.  

6.5 Kıyı Tesisinde Elleçlenen Tehlikeli Maddelere İlişkin El Kitapçığı 

Tehlikeli madde elleçleme faaliyetinde bulunan TFS Limanı’nda söz konusu faaliyetlerin emniyetli bir 

şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak üzere ;  

 Tehlikeli madde sınıfları,  

 Tehlikeli maddelerin paketleri,  

 Ambalajları,  

 Etiketleri,  

 İşaretleri ve paketleme grupları,  

 Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre gemide ve limanda ayrıştırma tabloları 

 Ambar depolamalarında tehlikeli maddelerin ayrıştırma mesafeleri,   

 Ayrıştırma terimleri, 

 Tehlikeli yük belgeleri, 

 Tehlikeli maddeler acil müdahale eylem akış diyagramı konularını içeren, 

TFS.PRTO.MNL01 Tehlikeli Madde El Kitabı EK-10’da olduğu gibidir. 
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6.6 Operasyonel Hususlar 

 Tehlikeli Madde Taşıyan Gemilerin Gündüz Ve Gece Emniyetli Şekilde Yanaşması, 

Bağlanması, Yükleme/Tahliye Yapması, Barınması Veya Demirlemesine Yönelik 

Prosedürler 

TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş, gemi yanaştırma operasyonlarında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 

Kılavuz ve Römorkörcülük Teşkilatı ile çalışmakta olup ithal gemilerde  Liman Başkanlığı’nın 

müsaadesi,  Sahil Sağlık Denetleme Merkez Tabipliği izni,  Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Pasaport 

ve Liman İşlemleri Amirliği uygunluğu ve Gümrük Müdürlüğü kontrol işlemleri sonrası gemilerin 

yanaşmasına müsaade edilmektedir. 

Yerli ürün taşıyan gemilerde Liman Başkanlığı müsaadesi ve Gümrük Müdürlüğü onayı ile gemiler 

iskeleye yanaştırılmaktadır. 

Gemilerin emniyetli şekilde yanaşması bağlanması yükleme tahliye yapması  gibi operasyonlarda 

gemi gereksinimleri TFS.PRTO.PR01 Liman Opearasyonları Prosedürü’nde belirtilmiş olup Liman 

Operasyon Yöneticisi/Şefi tarafından kontrol edilerek uygunluk verilmektedir. 

 Tehlikeli Maddelerin Tahmil, Tahliye Ve Limbo İşlemlerine Yönelik Mevsim 

Koşullarına Göre Alınması Gerekli İlave Tedbirlere İlişkin Prosedürler 

TFS Limanı iskelelerine maksimum 125.000 DWT gemilerin yanaşması yapılmakta olup hava 

muhalefeti olan günlerde Liman başkanlığı gerekli görür ise Limanı gemi trafiğine kapatmaktadır. 

İskelemize yanaşan gemilerin Römorkör gereksinimleri yerel liman otoritesi tarafından belirlenen 

kurallara göre Pilot tarafından sağlanmaktadır. 

Tahliyenin durdurulması, dolum kollarının sökülmesi ve geminin İskeleden ayrılacağına dair bilgiler 

TFS.PRTO.PR02 Liman Bilgi Kitapçığı’nda belirtilmiştir. 

 Yanıcı, Parlayıcı Ve Patlayıcı Maddelerin Kıvılcım Oluşturan/Oluşturabilen 

İşlemlerden Uzak Tutulması Ve Tehlikeli Madde Elleçleme, İstifleme Ve Depolama 

Sahalarında Kıvılcım Oluşturan/Oluşturabilen Araç, Gereç Veya Alet Çalıştırılmaması 

Konusundaki Prosedürler 

Ek 21 belirtilen TFS.PRTO.PR07 Akaryakıt İkmal Terminali Sıcak Çalışma İşleri Prosedürü’nde olduğu 

gibidir. 

 Fümigasyon, Gaz Ölçümü Ve Gazdan Arındırma İş Ve İşlemlerine İlişkin 

Prosedürler 

TFS Limanı’nda fümügasyon işlemi yapılmamakta olup gaz ölçümü ve gazdan arındırma işlemleri 

İSGOTT dökümanına göre yapılmaktadır. 

6.7 Dokümantasyon, Kontrol Ve Kayıt  

 Tehlikeli Maddelerle İlgili Tüm Zorunlu Doküman, Bilgi Ve Belgelerin Neler 

Olduğu, Bunların İlgilileri Tarafından Temini Ve Kontrolüne İlişkin Prosedürler 

TFS Limanı’nda Tehlikeli Maddeler ile ilgili aşağıdaki dokümanlar güncel olarak bulundurulmaktadır. 

 SOLAS 1974 

 IMDG KOD Cilt 1,2 ve EK Kitap, 

 IBC KOD 
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 ISGOTT KOD  

 MARPOL EK-1 ve 2 

TFS Limanı’na gelen tehlikeli maddeleri güvenli biçimde elleçleyebilmesi ve uygun önlemleri 

alabilmesi için  mutlaka önceden gönderilen belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu  belgeler aşağıda 

olduğu gibidir. 

 Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi 

 Gemide Gerekli olan Belgeler 

 Gerekli Diğer Belge ve Bilgiler 

 Çok Modlu Tehlikeli Maddeler Formu 

Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi 

Gönderici tarafından hazırlanan nakliye dokümanları, nakliye yapılacak sevkiyatın uygun şekilde 

ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini ve sevkiyat için uygun koşullarda olduğunu belirten 

“İmzalı bir Sertifika veya Tehlikeli Yük Bildirim Belgesini” içerecektir. 

Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce; 

liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise 

kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesini 

ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına sunar. 

Yük ilgilisi, karayolu ve demiryoluyla gelen tehlikeli yükler ile ilgili olarak kıyı tesisine girmeden en az 

3 saat önce kıyı tesisine bildirim yapmak zorundadır.  

Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda, 

bildirim veren hakkında idari işlem yapılabilecek ve varsa yanaşma, kalkma, geçiş sırasını 

kaybedebilecektir. 

Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi taşıyıcıya EDP (Elektronik Bilgi İşlem) veya  EDI (Elektronik Bilgi 

Değişimi) teknikleri ile sağlandığında, gönderici bilgileri bu bölümde gereken sıralama ile basılı bir 

doküman olarak gecikmeden üretilebilir durumda olacaktır. 

Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi IMDG Kod Bölüm 5.4 de belirtilen bütün bilgileri içermesi koşuluyla 

herhangi bir formda olabilir. 

Gemide Bulunması Gereken Belgeler 

Tehlikeli maddeler ve deniz kirleticisi taşıyan her gemide, tehlikeli madde ve deniz kirleticilerin 

isimleri ve yerleri ile ilgili özel bir liste, manifesto veya istif planı bulunacaktır. Bu özel liste ve 

manifesto, IMDG Kod’da istenen belgeler ve sertifikalara dayanacaktır.  

Tehlikeli madde gönderileri için; taşıma sırasında tehlikeli maddelerle ilgili her türlü kaza ve olaya 

karşı yapılacak acil durum müdahalesinde kullanılmak üzere uygun bilgiler her an el altında olacaktır. 

Acil durum müdahalesinde kullanılıcak bilgiler aşağıdaki dokümanlarda bulunacaktır.  

 Özel liste, manifesto veya tehlikeli madde deklerasyonu içerisinde 

 Emniyet veri sayfası gibi ayrı bir belgenin içerisinde  

 Tehlikeli Maddeleri İçeren Kazalarda Kullanılmak için Tıbbi İlk Yardım Kılavuzu  (MFAG) ve 

taşıma belgesiyle bağlantılı olarak kullanılacak olan Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler için Acil 

Durum Müdahale Yöntemleri (EMS Rehberi) gibi ayrı belgeler 

Çok Modlu Tehlikeli Maddeler Formu 
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Çok Modlu Tehlikeli Maddeler Formu, Tehlikeli maddelerin birden fazla modda taşınmasına ilişkin 

kombine bir tehlikeli mal beyanı ve konteyner ambalaj sertifikası olarak kullanılabilecek olan bir 

formdur. 

Çok Modlu Tehlikeli Maddeler Formu örneği EK-18 de olduğu gibidir. 

 Kıyı Tesisi Sahasındaki Tüm Tehlikeli Maddelerin Güncel Listesinin Ve İlgili Diğer 

Bilgilerinin Düzenli Ve Eksiksiz Olarak Tutulması Prosedürleri 

TFS Limanı her an talep edildiğinde liman tesisinde mevcut tüm tehlikeli maddelerin sınıf, miktar, 

acil durum müdahale yöntemleri ve yerlerini belirtir bir bilgiyi talep  ettiğinde ilgililere sunmakla 

yükümlüdür.   

TFS Limanı’nda elleçlenen tehlikeli maddelerin kayıtları aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde Operasyon 

Bölümü tarafından tutulacaktır. 

 UN Numarası 

 PSN İsmi (Uygun Gönderi İsmi) 

 Sınıfı, (Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 Alt tehlikeleri İle Birlikte) 

 Paketleme Grubu (I; II; III) 

 Deniz Kirletici Olup Olmadığı 

 Alıcı 

 Gönderici 

 İlave Bilgiler  (Tutuşma Derecesi, Viskozite vb. Bilgiler) 

 Limanda Kalış Süresi 

Bu bilgiler bilgisayar ortamında veya dosya düzeninde sadece yetkili personelin ulaşabileceği şekilde 

tutulur ve talep edildiğinde gösterilir.   

TFS Limanı tüm yıl boyunca elleçlediği tehlikeli maddelerin sınıf, miktar bilgilerinin güncel olarak 

tutar ve 3 aylık dönemler halinde liman başkanlığına bildirir. 

 Tesise Gelen Tehlikeli Maddelerin Uygun Şekilde Tanımlandığının, Tehlikeli 

Maddelerin Doğru Sevkiyat Adlarının Kullanıldığının, Sertifikalandırıldığının, 

Paketlendiğinin / Ambalajlandığının, Etiketlendiğinin Ve Beyan Edildiğinin, Onaylı Ve 

Kurallara Uygun Ambalaj, Kap Veya Yük Taşıma Birimine Emniyetli Bir Biçimde 

Yüklendiğinin Ve Taşındığının Kontrolü Ve Kontrol Sonuçlarının Raporlanma 

Prosedürleri 

Planlama, operasyon koordineli olarak limana kabul edilecek tehlikeli yüklerin gönderici tarafından 

düzenlenen tehlikeli yük evrakı üzerinden aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ederler; 

 UN Numarası 

 PSN İsmi (Uygun Gönderi İsmi) 

 Sınıfı (Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 Alt Tehlikeleri İle Birlikte) 

 Paketleme Grubu ( I; II; III) 

 Deniz Kirletici Olup Olmadığı 

 İlave bilgiler  (Tutuşma Derecesi, Viskozite vb. Bilgiler) 

Bu bilgiler operatörler, şefler, SEÇ-K ve bilmesi gereken personele terminaller/evraklar üzerinden 

iletilerek gelen tehlikeli yükün kontrolü sağlanır. 
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Operasyondan gelen bilgiler ile yükün farklı bilgiler taşıması durumunda operasyon derhal 

bilgilendirilerek göndericiye tehlikeli yük ile ilgili bilgilerin doğrulanması, eksik hatalı etiket markaların 

düzeltilmesi talimatı verilir.  

 Tehlikeli Madde Emniyet Bilgi Formunun (SDS) Temini Ve Bulundurulmasına 

İlişkin Prosedürler 

1 Ocak 2014 tarihi itibariyle ülkemiz yasalarınca tüm taşıma modlarında (Karayolu, Demiryolu, 

Havayolu ve Denizyolu ile ) taşınacak tehlikeli maddeler ile birlikte aşağıdaki bilgileri içeren bir 

Tehlikeli Madde Emniyet Bilgi Formu (SDS) bulundurulması zorunludur.  

 UN Numarası 

 PSN ismi (Uygun Gönderi İsmi) (Denizyolu taşımacılığı için gereklidir) 

 Sınıfı (Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 Alt tehlikeleri ile birlikte) 

 Paketleme Grubu (I; II; III) 

 Deniz Kirletici olup olmadığı 

 Tünel Kısıtlama Kodu (Karayolu taşımacılığı için gereklidir) 

Limana kabul edilecek tüm tehlikeli maddeler için bu evrakın tehlikeli madde ile birlikte 

bulunduğunun kontrolu yapılmaktadır.  

 Tehlikeli Maddelerin Kayıt Ve İstatistiklerinin Tutulması Prosedürleri 

İdare, TFS Limanı’nda elleçlenen tehlikeli maddeler ile ilgili bilgileri içeren bir raporu 3 aylık dönemler 

halinde Liman Başkanlığı’na rapor edilmesini istemiştir.   

Limanımızda yıllık elleçlenen tehlikeli maddelere ilişkin kayıtlardan istatistiki değerlendirmeler ticaret 

ve operasyon bölümleri tarafından yapılmaktadır. 

TFS Limanı’nda elleçlenen tehlikeli maddelerin  aylık miktarları  ve kontrol raporları operasyon 

bölümü tarafından düzenlenerek Yönetime sunulmaktadır. 

Kayıt ve raporlar bölümler tarafından 5 yıllık periyotlar ile arşivlenmektedir.   

6.8 Acil Durumlar, Acil Durumlara Hazırlıklı Olma Ve Müdahale 

 Cana, Mala Ve/Veya Çevreye Çevreye Risk Oluşturan/Oluşturabilecek Tehlikeli 

Maddelere Ve Tehlikeli Maddelerin Karıştığı Tehlikeli Durumlara Müdahale 

Prosedürleri 

Kıyı tesisine gelen ve elleçlenen tehlikeli maddeler patlama, yangın, zehirlenme, deniz kirliliği gibi 

kendine özgü tehlike oluştururlar. Bu nedenle Kıyı tesisinin karşılaşacağı acil durum çeşitleri çok fazla 

olmaktadır. Bu tehlikelerle başa çıkabilmek için yerel acil durum ekipleri ile iş birliği içinde  

TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı ve “5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer 

Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair 

Kanunu uygun hazırlanan TFS.PRTO.MNL03 Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı’nda 

belirtilen esaslar uygulanacaktır. 

Acil Durum Meydana Geldiğinde Tehlikeli Madde Acil Durum Planı Uygulanması 

 Kazayı tespit eden kişi bunu derhal tesisin işletme merkezine yada acil durum kontrol merkezine 

belirlenen iletişim sistemlerini kullanarak bildirir. 

 Acil durum kontrol merkezi kazanın çevresindeki bütün operasyonları durdurur. 
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 Acil durum kontrol merkezi en yakın denetçiyi olay yerine gönderir. Denetçi durumu 

değerlendirir.  

 Acil durum kontrol merkezi tehlikeli madde bilgi sisteminde tam olarak tehlikeli maddelerin 

durumunu belirlemek ve tehlikeli maddelerden kaynaklanan tehlikelerin neler olabileceğini 

değerlendirmek için gerekli incelemeleri yapar. 

 Eğer denetçi olayın ciddi olduğu şeklinde bilgi vermişse acil durum kontrol merkezi herkesin 

alandan ayrılması talimatını verir ve olayın meydana geldiği alanı bariyerler kullanarak izole 

ettirir.  

 Bütün acil durum ekipleri, güvenlik, ilk yardım ekipleri, ambulans ve itfaiye sistemleri olay yerine 

sevk edilir. 

 Olaya kıyı tesisi ekipleri tarafından müdahale edilir ve müdahale eden ekibin mümkün olan en 

hızlı şekilde madde ve/veya yaralıları olay yerinden güvenli bir sahaya taşınmaları gerekebilir. 

 Meydana gelen olay büyük çapta ise acil durum kontrol merkezi önceden tespit edilen iletişim 

sistemini kullanarak ve olaya ilişkin detaylı bilgileri vererek yerel acil servis ekiplerini çağırır.  

 Yerel acil durum ekipleri olay mahalline intikal ettiklerinde tehlikeli maddelere ait belgelerin bir 

fotokopisi verilir ve olay yerine kadar eşlik edilir. 

 Yerel acil durum servisleri olayı ele alır ve olay bölgesini güvenli hale getirir. 

 Acil durum kontrol merkezi sevkiyatçı, gemi acentası veya diğer sorumlularla temasa geçer, 

ayrıca tehlikeli madde danışmanı ile iletişime geçer. 

 Olay mahallinde ilk yardımın yetersiz olması halinde yaralı kişi tesisin revirine veya bölgedeki 

hastaneye sevk edilir. 

 Olay yeri uygun şekilde emici maddeler, kimyasal köpükler veya su kullanılarak temizlenir. Denizi 

kirleten maddeler ve diğer tehlikeli maddeler bu iş için tesis edilmiş bir çukura akıtılır.  

 Kaza bölgesinin güvenli olduğu açıklandıktan sonra acil durum kontrol merkezi operasyonlara 

tekrar başlama talimatını verebilir. 

 Kıyı Tesisinin Acil Durumlara Müdahale Etme İmkan, Kabiliyet Ve Kapasitesine 

İlişkin Bilgiler 

TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı’nda olduğu gibidir. 

 Tehlikeli Maddelerin Karıştığı Kazalara Yönelik Yapılacak İlk Müdahaleye İlişkin 

Düzenlemeler (İlk Müdahalenin Yapılma Usulleri, İlk Yardım İmkân ve Kabiliyetleri 

vb. Hususlar) 

TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı’nda olduğu gibidir. 

 Acil Durumlarda Tesis İçi Ve Tesisi Dışı Yapılması Gereken Bildirimler 

Acil Durumlarda tesis içi ve dışı haberleşme TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı’nda 

belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. 

 Kazaların Raporlanma Prosedürleri 

TFS Limanı’nda tehlikeli maddelerle ilgili olarak meydana gelen kaza/olaylar öncelikle VHF telsiz 

sistemi veya diğer iletişim araçları kullanılarak olaydan itibaren en geç 3 saat içinde Liman 

Başkanlığı’na bildirilecektir. Bu bildirimi müteakip kaza/olay ilişkin kanaatleri içeren yazılı bir raporda 

en geç 24 saat içersinde liman başkanlığına gönderilecektir. 
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 Resmi Makamlarla Koordinasyon, Destek Ve İşbirliği Yöntemi 

Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve işbirliği yöntemi TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil 

Durum Planı’nda olduğu gibidir. 

 Gemi Ve Deniz Araçlarının Acil Durumlarda Kıyı Tesisinden Çıkarılmasına Yönelik 

Acil Tahliye Planı 

TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı’nda olduğu gibidir. 

 Hasarlı Tehlikeli Maddeler İle Tehlikeli Maddelerin Bulaştığı Atıkların Elleçlenmesi 

Ve Bertarafına Yönelik Prosedürler 

TFS Limanı’nda elleçlenen her bir tehlikeli madde için “Güvenlik Bilgi Formu (SDS)” bulunmaktadır. 

Bahse konu formlarda hasarlı tehlikeli maddeler ile tehlikeli maddelerin bulaştığı atıkların 

elleçlenmesi ve bertarafına yönelik olarak SDS formlarındaki hususlar dikkate alınarak işlem 

yapılacaktır. 

 Acil Durum Talimleri Ve Bunların Kayıtları 

Talim  Uygulamaları; Tesis bünyesinde acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla acil durum 

organizasyonunda yer alan personel çeşitli eğitim ve talimler ile görevlerine hazırlanmalıdır.  

Eğitim ve talimler  gerektiğinde uzman kuruluşlar desteği alınarak yapılmalıdır. Bu kapsamda limanda 

ilgili personel tehlikeli maddeler ile ilgili IMDG Kod eğitimlerini almış ve sertifikalandırılmıştır. 

Acil Durum Planlarının yeterliliğini test etmek ve gerçek durumlara karşı hazırlıklı olmak maksadıyla 

yapılacak talimlerin, tesiste meydana gelebilecek en kötü senaryolara göre gerçekleştirilmesi ve 

uygulanması planlanmalıdır. 

Talim Senaryoları 

Tatbikat planlamalarında limanın karşılaşabileceği tek bir olay veya olayların kombinasyonu şeklinde 

en kötü senaryo öngörülür. Hazırlanan senaryolar doğrultusunda en hızlı ve etkili şekilde tatbikatların 

uygulanması sağlanır.  

Liman Tesisi Bünyesinde Yapılacak Acil Durum Talimleri 

 Liman yıllık eğitim planları içerisinde belirtilmelidir.  

 Lokal veya genel müdahale şeklinde planlanabilir.  

 Güvenlik, dökülme vb. tatbikat senaryoları içinde birleştirilebilir. 

 Talimler haberli veya habersiz yapılabilir. 

 Talimler çeşitli acil durum senaryolarına dayanır. 

 Talimler fiili olarak yapılabilecekleri gibi, masa başı, seminer tarzı yapılabilir. 

TFS Limanı’nda yapılacak talimler aşağıda olduğu gibidir.  

 Yangın tatbikatı  

 İlk yardım tatbikatı 

 Döküntü/sızıntı tatbikatı 

   Yangından Korunma Sistemlerine İlişkin Bilgiler 

TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı’nda olduğu gibidir. 



 
 

TEHLİKELİ MADDE REHBERİ 

 

TFS.PRTO.PR03 Rev00                23 / 27 Rev. Tarihi: 02.09.2021 

Bu doküman, TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. işleyişi ve yönetim sistemlerine ait özel bilgiler içermekte olup tüm hakları saklıdır. Dokümanın, TFS’nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması 
yasaktır. (Basılı kopyalar sadece referans amaçlı olup, güncel olarak tutulmamaktadır.) 

   Yangından Korunma Sistemlerinin Onayı, Denetimi, Testi, Bakımı Ve Kullanıma 

Hazır Halde Bulundurulmasına İlişkin Prosedürler 

TFS Limanı’nda yangından korunma sistemlerinin onay ve denetimine ilişkin olarak  İstanbul Büyük 

Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından onay alınmıştır. 

Yangından korunma sistemlerinin testi, bakımı ve kullanıma hazır halde bulundurulması 

TFS.MR.PR01 Bakım ve Onarım Prosedürü’ne uygun  olarak yapılmaktadır. 

   Yangından Korunma Sistemlerinin Çalışmadığı Durumlarda Alınması Gereken 

Önlemler 

TFS Limanı’nda yangından korunma sistemleri çalışmadığı durumda öncelikle komşu tesisin 

olanaklarından yararlanma olanakları araştırılır bilahare bölgemizdeki yerel itfaiye haberdar edilir. 

Bölgenin tüm imkanları kullanılarak olaya müdahale edilir. 

   Diğer Risk Kontrol Ekipmanları 

Diğer risk kontrol ekipmanları mevcut değildir. 

6.9 İş Sağlığı Ve Güvenliği 

İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı; işyerinde emniyetli ve sağlığa uygun bir çalışma ortamı 

oluşturmak için  çalışanların işyerindeki tehlike ve risklerin bilincinde olması ve farkındalığının 

artmasını sağlamak, ramak kala ve kazaların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve belirlenen 

kurallara uyulmasını sağlamak,  meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için gereken çalışmaları 

yapmaktır. Bu amacı yerine getirmek üzere TFS Limanı’nda iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ve ilgili mevzuatlarının tüm hükümlerini kapsayacak şekilde 

alınmaktadır. 

TFS Liman’ında alınan temel iş sağlığı ve güvenliği önlemleri aşağıdaki gibidir; 

 İş güvenliği önlemlerini alma ve denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere tam iş güvenliği 

uzmanı istihdam edilmektedir. 

 İşyeri hekimi tarafından işe girişlerde ve yıllık periyotlarda sağlık muayenesi yapılmaktadır. 

 Düzenli eğitimler ile çalışanların İSG bilinci artırılmaktadır. 

 Çalışan yaptıkları işle ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim belge 

ve sertifikaları bulunmaktadır. 

 Kişisel maruziyetleri ve çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerini 

belirlemek için işyeri hijyen ölçümleri yapılmaktadır. 

 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki 

işyeri ortam ve ekipmanlarına yönelik her türlü önlem alınmaktadır. 

 Yüksek riskli işler TFS.OHS.PR01 İş İzin Prosedürü’ne uygun olarak yapılmaktadır. 

TFS Limanı’ndaki tüm çalışmalar, emniyetli çalışma yöntemlerine uyun şekilde ve yukarıda sıralanan 

kurallarla sınırlı olmayacak şekilde  yürütülecektir. 

 Kişisel Koruyucu Kıyafetler Hakkında Bilgiler 

Kişisel koruyucu donanım; 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, kişiyi bir veya birden fazla riske 

karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden 
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oluşmuş donanımı, belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen 

donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya 

malzemeyi, kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve 

sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını ifade eder.  

 KKD’ler, amaçlanan doğrultuda kullanımı sırasında karşılaşılan tüm risklere karşı yeterli koruma 

sağlamalıdır. 

 Tehlike içeren iş yapılırken, öngörülebilen koşullarda ve amaçlanan doğrultuda kullanımı 

sırasında kullanıcıyı mümkün olan en yüksek düzeyde koruyacak şekilde tasarlanarak imal edilen 

KKD’ler kulanılacaktır. 

 Tasarım sırasında göz önüne alınacak en uygun koruma düzeyi, KKD kullanımından kaynaklanan 

riske maruz kalındığında veya normal koşullarda işin yürütülmesi sırasında KKD' nin etkinliğinin 

azalmaya başladığı noktadır. Bu tasarıma uygun KKD’ler kullanılacaktır. 

 KKD’ nin tasarımında, aynı risk faktörünün farklı düzeylerinin ayırt edilebilmesi gibi öngörülebilir 

kullanım koşullarının farklılık gösterdiği durumlarda uygun koruma sınıflandırmaları dikkate 

alınacaktır. 

 Öngörülebilir koşullarda kullanımı sırasında tehlikelere ve yapısından kaynaklanabilen rahatsızlık 

verici diğer faktörlere neden olmayacak şekilde tasarlanarak imal edilen KKD’ler kullanılacaktır. 

 KKD malzemesi ve parçaları, bozulma sonucu ortaya çıkan maddeler de dahil olmak üzere, 

kullanıcının sağlık ve hijyenini olumsuz yönde etkilememelidir. 

 Giyildiğinde kullanıcıya temas eden veya etmesi muhtemel herhangi bir KKD elemanı, tahriş ya 

da yaralanmalara neden olabilecek derecede sert olmamalı, keskin kenarlar ve çıkıntılar 

bulundurmamalıdır. 

 KKD'nin vücudun duruş şekline ve hareket etmesine neden olduğu kısıtlamalar ile duyu 

organlarında yol açabileceği hassasiyet kaybı en aza indirilmeli ve KKD, kullanıcı veya diğer 

kişiler için tehlikeli olabilecek hareketlere neden olmamalıdır. 

 İş sırasında yapılacak hareketler ve vücudun duruş şekilleri göz önüne alınarak kullanıcı üzerinde 

doğru pozisyonda kolayca durmasını sağlayacak ve öngörülen kullanım süresinde yerinde 

kalacak şekilde tasarlanarak üretilen KKD’ler kullanılacaktır. Bu amaçla KKD’ nin ayarlanabilir ve 

eklenebilir sistemler yardımıyla veya farklı beden ölçülerinde üretilerek kullanıcının vücut 

yapısına uygunluğu sağlanarak en etkin şekilde kullanılabilmesi sağlanmalıdır. 

 Dayanıklılık ve işlevselliğini azaltmayacak şekilde olabildiğince hafif imal edilen KKD’ler 

kullanılmalıdır. 

 Aynı imalatçı, aynı anda birden fazla risk söz konusu olduğunda bu risklere karşı vücudun 

birbirine yakın kısımlarının eş zamanlı korunmasını sağlamak için farklı tip ve sınıflarda KKD 

modellerini piyasaya sunmuşsa, bunlar birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanılmalıdır. 

TFS Limanı’nda kullanılan tüm KKD’ler “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak bulundurulur ve kullanılır.  

6.10 Diğer Hususlar 

   Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesinin Geçerliliği 

Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi, 15.10.2021 tarihine kadar geçerlidir. 

   Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İçin Tanımlanmış Görevler 

 Tehlike maddelerin taşınması hususundaki gerekliliklere uygunluğunu izlemek. 
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 Tehlikeli maddelerin taşınması hususunda kıyı tesisine öneriler sunmak. 

 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kıyı tesisi işleticisinin faaliyetleri konusunda kıyı tesisine yıllık 

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

 Aşağıda belirtilen uygulama ve yöntemleri kontrol etmek; 

 Tesise gelen tehlikeli maddelerin uygun şekilde tanımlandığının, tehlikeli maddelerin doğru 

sevkiyat adlarının kullanıldığının, sertifikalandırıldığının, paketlendiğinin/ambalajlandığının, 

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

birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğinin ve taşındığının kontrolü ve kontrol sonuçlarının 

raporlanma prosedürleri. Elleçlenen ve geçici depolanan tehlikeli maddelere ilişkin tahmil/tahliye 

proserdürü,  

 Elleçlenen tehlikeli maddelere ilişkin taşıma  araçları satın alınırken kıyı tesisinin taşınan tehlikeli 

maddelere ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı,  

 Tehlikeli maddelerin taşıma yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrol yöntemleri,  

 Mevzuatta yapılan değişikliklerde dahil olmak üzere kıyı tesisi çalışanlarının uygun eğitim alıp 

almadıkları ve bu eğitim kayıtlarının tutulup tutulmadığı,  

 Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği 

etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum yöntemlerinin 

uygunluğu, 

 Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi 

kazalar, olaylar, ya da ciddi ihlaller konusunda hazırlanan raporların uygunluğu,  

 Kazalar, olaylar, ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin neler olduğunun 

belirlenmesi ve yapılan uygulamanın değerlendirmesi,  

 Alt yüklenicilerin veya 3 ncü tarafların seçiminde ve tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili 

kuralların ne ölçüde dikkate alındığı,  

 Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesinde çalışanların 

operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olup olmadıklarının tespiti, 

 Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesi esnasındaki 

risklere karşı hazırlıklı olmak için alınan önlemlerin uygunluğu, 

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

prosedürler, 

 Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde kıyı tesisine yanaşması, 

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

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

alınması gerekli ilave tedbirlere ilişkin prosedürler,  

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

maddelerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri,  

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

doğruluğu,  

 Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahalelere yönelik düzenlemelerin 

uygunluğu,  

 Hasarlı tehlikeli maddelerle, tehlikeli maddelerin bulaştığı atıkları elleçlenmesi ve bertarafına 

yönelik prosedürler,  

 Kişisel koruyucu kıyafetler hakkında bilgiler ile bunların kullanılmasına yönelik prosedürler. 
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   Kara Yolu İle Kıyı Tesisine Gelecek/Kıyı Tesisinden Ayrılacak Tehlikeli Maddeleri 

Taşıyanlara Yönelik Hususlar 

TFS Limanı’nda kara yolu ile tehlikeli madde elleçlenmeyecektir. 

   Deniz Yolu İle Kıyı Tesisine Gelecek/Kıyı Tesisinden Ayrılacak Tehlikeli 

Maddeleri Taşıyanlara Yönelik Hususlar 

6.10.4.1 Tehlikeli Madde Taşıyan Gemilerin Ve Deniz Araçlarının Liman Veya Kıyı 

Tesisinde Göstereceği Gündüz/Gece İşaretleri 

TFS Limanı’na gelen ve tehlikeli madde taşıyan gemi, gündüz uluslararası işaret kodu “B” (Burak 

Sancağı) gece ise 2 Sabit Kırmızı Fener bulunduracaktır. 

6.10.4.2 Kıyı Tesisinde Bulunan ve Tehlikeli Madde Taşıyan Gemilerde Soğuk ve 

Sıcak Çalışma Usulleri 

 TFS Limanı’nda bulunan ve tehlikeli madde taşıyan gemiler yapacağı soğuk ve sıcak 

çalışmalar için Liman Başkanlığından gerekli izni alacak ve kıyı tesisi ilgililerini 

bilgilendirecektir 

 Kıyı tesisinde bulunan ve tehlikeli madde taşıyan gemilerde yapılacak sıcak çalışma esasları  

EK-21’de olduğu gibidir. 

6.10.4.3 Kıyı Tesisi Tarafından Eklenecek İlave Hususlar 

Yoktur. 

7. EKLER-KAYITLAR 

EK-1 Kıyı Tesisinin Genel Vaziyet Planı 

EK-2 Kıyı Tesisinin Genel Görünüş Fotoğrafları 

EK-3 Acil Temas Noktaları Ve İletişim Bilgileri 

EK-4 Tehlikeli Maddelerin Elleçlendiği Alanların Genel Vaziyet Planı 

EK-5  Tehlikeli Maddelerin Elleçlendiği Alanların Yangın Planı 

EK-6 Tesisin Genel Yangın Planı 

EK-7 TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı 

EK-8 Acil Durum Toplanma Yerleri Planı 

EK-9 Acil Durum Yönetim Şeması 

EK-10 TFS.PRTO.MNL01 Tehlikeli Madde El Kitabı 

EK-11 CTU Ve Paketler İçin Sızdırma Alanları Ve Ekipmanları 

EK-12 Liman Hizmet Gemilerinin Envanteri 

EK-13 İstanbul Liman Başkanlığı İdari Sınırları 

EK-14 Liman Tesisinde Bulunan Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Ekipmanları 

EK-15  Kişisel Koruyucu Donanım Tablosu 

EK-16 Tehlikeli Madde Olayları Bildirim Formu 

EK-17  Tehlikeli Madde Taşıma Üniteleri (CTU) İçin Kontrol Sonuçları Bildirim Formu 

EK-18 Çok Modlu Tehlikeli Maddeler Formu 

EK-19 TFS.PRTO.PR05 Sıvı Haldeki Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyonu 

Prosedürü 

EK-20 TFS.PRTO.POL01 Kaza Önleme Politikası (KÖP) 

EK-21 TFS.PRTO.PR07 Akaryakıt İkmal Terminali Sıcak Çalışma İşleri Prosedürü 
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8. KAYIT SAKLAMA SÜRELERİ 

Kayıt Adı 
Baskı(B) / 

Elektronik(E) 

Saklama 
Süresi ve 
Yöntemi  

Arşiv 
Gereksinimi 

(E /H) 
Sorumlu  

Tehlikeli Madde Olayları 
Bildirim Formu 

B/E 5 Yıl E 
Liman 

Operasyon 
Birimi 

Çok Modlu Tehlikeli 
Maddeler Formu 

B/E 5 Yıl E 
Liman 

Operasyon 
Birimi 
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1. AMAÇ  

Bu planın amacı, TFS Limanında meydana gelebilecek acil durumlarda tehlikeli maddelerin karışacağı 

olayların önlemesi, çevreye vereceği zararların minimize edilmesi ve müdahalesini, olay sonrası 

iyileştirmeleri sağlamaya ilişkin yöntem ve esasların belirlenmesidir. Bahse konu Acil Durum Planı 

aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda oluşturulmuştur. 

 Meydana gelebilecek acil durumlardan kaynaklanan olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve 

kontrol edilmesi 

 Can, mal ve çevre emniyetine yönelik olumsuz etkilerin önlenmesi veya en aza indirilmesi 

 İnsan sağlığının ve çevrenin korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması 

 Gerekli bilgilerin ilgili kurum/kuruluşlara iletilmesi 

 Kaza sonrası gerekli restorasyon işlemlerinin sağlanması 

2. KAPSAM 

Bu plan; aşağıda belirtilen acil durumlarda tehlikeli maddelerin karışacağı olayların önlemesi, çevreye 

vereceği zararların minimize edilmesi ve müdahalesini, olay sonrası iyileştirmeleri kapsar. 

 Tesis, ekipman ve saha yangınları 

 Limanda elleçlenmesine müsaade edilen her bir tehlike yük sınıfına ve alt tehlike sınıflarına ait 

yük yangınları 

 Gemi yangınları 

 Patlama 

 Limanda elleçlenmesine müsaade edilen her bir tehlike sınıfına veya alt tehlike sınıflarına ait 

tehlikeli maddelerin sızması, akması veya dökülmesi 

 Deniz kirliliği(Örneğin: Yağ/yakıt kaçağı veya denize tehlikeli madde veya çevreye zararlı madde 

dökülmesi/düşmesi) 

 Gaz sızıntısı 

 Elektrik kesintisi 

3. SORUMLULUKLAR 

Bu planın yürütülmesinden Operasyon Müdürlüğü sorumludur.  

Liman Operasyon Personeli bu planın kullanıcısıdır.  

Liman Operasyon Sorumluları bu plana uygun olarak, dokümanların hazırlanması, yürürlüğe konması 

ve işletilmesinden sorumludur.  

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

4.1 Tanımlar  

Acil Durum Birimi: Acil durumlarda profesyonel yardım almak için irtibata geçilecek, kolluk kuvveti, 

itfaiye, sağlık kurumları gibi kuruluşlardır. 

Acil Durum Planı: Her türlü acil duruma müdahale ederek sonuçlarını asgariye indirmek ve olaydan 

etkilenen insanların hayatlarını kurtarmak amacıyla, personel, araç-gereç ve teçhizatın kullanılması 

ve takviyesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına 

ilişkin hususların yer aldığı ve olağan dışı olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla atlatılabilmesi 

için yapılması gereken plandır. 
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Acil Durum: Normal hizmet akışı dışında, personel, araç/gereç/malzeme kullanımı ve takviyesi, ilgili 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu gerektiren, emniyet, kaza-kırım yahut kurtarma ve 

doğal afetlerle ile ilgili her türlü durumdur. 

Doğal Afet: Deprem, sel, heyelan, çığ, fırtına, dolu, hortum, kuraklık, göktaşı düşmesi vb. gibi 

oluşumu engellenemeyen jeolojik, meteorolojik, hidrolojik, klimatolojik, biyolojik ve kaynağı dünya 

dışında olan tehlikelerden kaynaklanan doğa olaylarının sonuçlarına verilen genel addır. 

Dökme Yük: Geminin yapısal bölümü olan veya geminin içinde veya üzerinde kalıcı olarak 

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

planlanan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri ifade eder. 

Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan 

küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma 

birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer 

işlemleri ifade eder. 

Güvenlik Bilgi Formu: Kimyasal madde ve karışımların özelliklerine ait ayrıntılı bilgilerin, kullanımı, 

taşınması, depolanması sırasında oluşabilecek risklerin ve alınacak önlemlerin yazılı olduğu bilgileri 

içeren, üretici tarafından sağlanan belgedir. 

IMO: Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütünü ifade eder. 

IMDG Kod: Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu ifade eder. Tehlikeli 

yüklerin denizyolu ile taşınması için Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından geliştirilmiş 

kurallar sistemidir. 

ISPS Kod: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu ifade eder. Denizden gelebilecek 

terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından oluşturulan 

gemi ve liman tesislerinin güvenliğine yönelik kurallar sistemidir. 

İlk Yardım: Herhangi bir olay nedeniyle sağlığı tehlikeye girmiş olan kişilere tıbbi yardımı yapacak 

sağlık personeli gelinceye kadar olayın gerçekleştiği yerde, hayatın kurtarılması ya da durumun 

kötüleşmesini önlemek amacıyla, eldeki imkânlarla ilaçsız olarak yapılan müdahale. 

Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden kişiyi ifade eder. 

Kıyı Tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp 

verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir 

yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina 

ve yapıları ifade eder.  

Sabotaj: Herhangi bir eşyanın tahribini, korku salmayı, uluslararası sivil havacılık veya bunlara ait 

tesislerde gayri kanuni eylemler yapılması sonucunu amaçlayan bir eylem veya bir işin bilerek 

yapılması. 

Tehlikeli Yük (Tehlikeli Madde): Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait 

Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-I kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri, Deniz yoluyla 

Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) içinde listelenmiş paketli maddeler, 

Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1’de verilen UN Numarasına sahip 

dökme maddeler, Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında 

Uluslararası Kod (IBC Kod) Bölüm 17’de verilen maddeler ile Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan 

Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 19’da verilen maddeler ile 
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henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya taşınma şekli sebebi ile taşıma 

sırasında can, mal ve çevreye veya diğer maddelere zarar verebilme potansiyeli taşıyan maddeleri, 

bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekilde temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini 

ifade eder. 

Toplanma Alanı: Binadan tahliye edilen kişilerin bina dışında güvenli olarak bekleyebilecekleri 

bölgeyi ifade eder. 

UN Numarası: Tehlikeli madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden alınmış 

dört basamaklı tanımlama numarasını ifade eder 

Yangın: Yanıcı özellik gösteren katı, sıvı ve gazların kontrol dışı yanmasıdır. 

4.2 Kısaltmalar 

ADP: Acil Durum Planı 

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği 

KKD: Kişisel Koruyucu Donanım 

RDAMP: Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Müdahale Planı 

SDS: Safety Data Sheet / Güvenlik Bilgi Formu 

SEÇ: Sağlık, Emniyet, Çevre 

TFS: TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. 

TMR: Tehlikeli Madde Rehberi 

5. REFERANSLAR LİSTESİ 

 Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 

 Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Alınmasına İlişkin Yönerge 

 International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT) 

 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 

 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini (SOLAS) 

 Basel Sözleşmesi 

 Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 

73/78) 

 Limanlar Yönetmeliği 

 Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı 

 Tehlikeli Maddeleri İçeren Kazalarda Kullanılmak için Tıbbi İlk Yardım Rehberi (MFAG) 

 Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler için Acil Durum Müdahale Yöntemleri (EmS Rehberi) 

 IMDG Kod (International Maritime Dangerous Goods Code) 

 IBC Kod Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında 

Uluslararası Kod 

 Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim Ve 

Yetkilendirme Yönetmeliği 

 Atık Yönetimi Yönetmeliği 
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6. UYGULAMA 

6.1 Acil Durum Prosedürü 

Bu plan; 03.03.2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz 

Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve 10.04.2017 Tarihli ve 30296 Sayılı  Tehlikeli 

Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’ye dayanılarak uygun olarak hazırlanmış 

olup en az 3 yılda bir revize edilecektir. 

 Karar Verme 

Belli bir durumla ilgili koruyucu önlem seçenekleri, bir dizi etkene bağlıdır. Bazı durumlarda, tahliye 

en iyi seçenek olabilir. Bazı durumlarda ise yerinde korunaklı durumda kalmak en iyi seçenek olabilir. 

Bazen, bu iki eylem, birlikte kullanılabilir. Herhangi bir acil durumda;  yetkililer, olaya tabi kişilere 

yönelik talimatları hızlı şekilde verme ihtiyacı duyarlar. Olaya tabi kişiler, olay yerinde korunurken 

veya tahliye edilirken, sürekli olarak bilgi ve talimatları duyma ihtiyacında olacaktır. 

Aşağıda belirtilen unsurların uygun şekilde tahliyesi, tahliyenin veya olay yerinde korunmanın etkinlik 

derecesini belirleyecektir. Bu etkenlerin önem derecesi, acil durum şartlarına bağlı olarak değişiklik 

gösterebilir. Acil durumlarda, diğer unsurların da tanımlanması ve dikkate alınması gerekebilir. Bu 

liste, ilk kararın verilmesinde ne tür bilgilere ihtiyaç duyulabileceğini göstermektedir.  

Tehlikeli Maddeler İle İlgili Bilgiler 

 Sağlığa zarar derecesi  

 Kimyasal ve fiziksel özellikler 

 Dahil edilen miktar  

 Tutma / serbest bırakmanın kontrolü  

 Buhar ve gaz hareketinin oranı  

Tehdide Maruz Kalan Kişi Sayısı 

 Bulundukları yer 

 Kişi sayısı  

 Tahliye etmek veya bulundukları yerde kontrol altına almak için elde bulunan zaman  

 Tahliyeyi veya bulunulan yerde korumayı kontrol edebilme imkanı  

 Binaların türleri ve mevcudiyeti  

 Özel kuruluşlar ve popülasyonlar.  

Hava Şartları  

 Buhar ve bulut hareketine etki  

 Değişim potansiyeli  

 Tahliye veya yerinde korumaya yönelik etki 

 Koruyucu Eylemler ve Müdahale 

Koruyucu Önlemler;  tehlikeli madde karıştığı bir olayın meydana gelmesi halinde acil durum 

ekiplerinin ve olay bölgesindeki kişilerin sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik olarak atılması 

gereken adımları ifade eder ve Tehlikeli Maddeler için hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formunda (SDS) 

belirtilen müdahale yöntemlerine göre hareket edilir. 

Tehlikeli Bölgenin İzole Edilmesi ve Girişin Yasaklanması; acil durum müdahale operasyonlarına 

doğrudan katılmayacak olan herkesin alandan uzak tutulması gerekmektedir.  
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Yeterli ekipmana sahip olmayan acil durum müdahale ekiplerinin de izole edilmiş olan bölgeden 

içeriye girmelerine izin verilmemelidir.  

 Tahliye 

Herkesin tehdit altındaki bir bölgeden daha güvenli bir yere nakledilmesi gerektiğini ifade eder. Bir 

tahliyenin yapılabilmesi için, insanların uyarılmasına, hazırlanmaya ve o bölgeyi terk etmeye yetecek 

kadar zamanın olması gerekir. Şayet yeterli derecede zaman varsa, o durumda tahliye, en iyi koruma 

önlemi olur.  

Öncelikli olarak, yakında bulunan ve görüş alanı içinde bulunan kişiler tahliye edilmelidir. Ek yardım 

geldiği zamansa, rüzgara karşı ve rüzgar yönündeki alanları, en azından Acil Müdahale Tablosunda 

belirtilen ölçülerde tahliye edilecektir.  

İnsanların tavsiye edilen mesafelere tahliye edilmesinden sonra bile, bu kişiler, tehlikeye karşı 

tamamiyle güvende olmayabilir. Bu kişilerin bu mesafelerde bir araya toplanmalarına müsaade 

edilmeyecektir.  

Tahliye edilen kişileri belli bir mesafeye, özel bir güzergah üzerinden ve rüzgar estiğinde yeniden 

başka yere tahliye edilmelerine gerek kalmayacak bir uzaklığa nakledilecektir. 

 Olay Yerinde Korunmak 

İnsanların bir binanın içinde koruma altına alınması ve tehlike geçinceye kadar içeride kalmaları 

gerektiğini ifade eder. Olay yerinde koruma altına alma önlemi, insanların tahliye edilmeye 

çalışılmasının bunların oldukları yerde kalmasından daha büyük risk arz etmesi halinde, veya 

tahliyenin yapılmasına imkan olmaması halinde uygulanır. İçeride bulunan kişilere, bütün kapıları ve 

pencereleri kapatmalarını ve bütün havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerini kapatmalarını 

bildirilecektir. 

Aşağıdaki durumlarda “korunma” yerine başka alternatif düşünülmelidir.   

 Buharların ve gazların tutuşabilir olması durumunda, 

 Alanın gazdan ve buhardan arındırılmasının uzun zaman alacak olması durumunda, 

 Binaların sıkı şekilde kapatılabilecek olmaması durumunda, 

 Pencerelerin kapalı ve havalandırma sistemlerinin kapalı olması halinde, taşıtlar, kısa bir süre 

için, belli bir koruma sağlayabilir. Fakat yine de taşıtlar, yerinde koruma konusunda, binalar 

kadar güvenli değildir.  

 Değişen şartlarla ilgili olarak tavsiye verebilmek için, binanın için de bulunan yetkin kişilerle 

iletişimi korumak,hayati derecede önemlidir.  Yerinde koruma altına alınan kişilerin, 

pencerelerden uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılmaları gerekir.Zira bir yangın ve/veya 

patlama halinde, cam veya metal parçalarının isabet etme tehlikesi bulunmaktadır.  

 Tehlikeli maddelere ilişkin her olay, birbirinden farklılık gösterir. Bunların her birine ilişkin ayrı 

sorun ve endişeler bulunmaktadır. İnsanların korunmasına yönelik olan eylemin biçimi, dikkatle 

seçilmelidir.  

6.2 Acil Durumlara Müdahale Organizasyon Şeması 

Tesis, ekipman ve saha yangınları, tehlikeli madde yangınları, gemi yangınları, patlama, gaz sızıntısı, 

elektrik kesintisi halinde; 
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Tehlikeli maddenin sızması, akması veya dökülmesi, deniz kirliliği; 
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6.3 Acil Durum Sorumluları 

 Acil durum prosedürlerini hazırlayan kişi/kuruluşun isim, ünvan ve iletişim 

detayları 

Acil durum prosedürlerini hazırlayan kişilerin isim, ünvan ve iletişim detayları aşağıda olduğu gibidir. 

R.Bayram GÖKTAŞ / Liman Operasyon Mühendisi 

Telefon:+ 90 (850) 205 08 37 

Fax:+ 90 (212) 891 35 35 

Cep:+90 (549) 795 35 85  

bayram.goktas@turkishfuel.com  

 Acil durum meydana gelebilecek acil durumlara müdahale faaliyetlerini koordine 

etmek üzere atanmış yetkili kişinin isim, unvan ve iletişim bilgileri ile görev ve 

sorumlulukları 

6.3.2.1 Acil durum kordinatörünün  isim, unvan  ve iletişim bilgileri 

Hüseyin Hilmi Aslanoğlu / Operasyon Müdürü 

Telefon:+ 90 (850) 205 08 37 

Fax:+ 90 (212) 891 35 35 

huseyin.aslanoglu@turkishfuel.com  

6.3.2.2 Acil durum kordinatörünün  görev ve sorumlulukları 

Meydana gelen acil durum esnasında ve sonrasında tesiste yapılacak müdahaleleri, en etkin ve hızlı 

şekilde yapılması için gerekli talimatları ve kararları almak.  

Acil Durum sonrasın da tesisin işletilmesinin sağlanmasını sağlayacak şekilde planlar oluşturmaktır. 

 Acil durumlarda ilgili liman başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla irtibat 

kuracak tesis yetkilisinin isim, unvan ve iletişim bilgileri ile görev ve sorumlulukları 

6.3.2.1 Acil durumlarda ilgili liman başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla 

irtibat kuracak tesis yetkilisinin isim, unvan ve iletişim bilgileri 

1. Yetkili 

Hüseyin Hilmi Aslanoğlu / Operasyon Müdürü 

Telefon:+ 90 (850) 205 08 37 

Fax:+ 90 (212) 891 35 35 

huseyin.aslanoglu@turkishfuel.com  

2. Yetkili 

Muharrem Kaya / Operasyon Müdürü 

Telefon:+ 90 (850) 205 08 37 

Fax:+ 90 (212) 891 35 35 

Cep:+90 (549) 808 97 00  

muharrem.kaya@turkishfuel.com 

mailto:bayram.goktas@turkishfuel.com
mailto:huseyin.aslanoglu@turkishfuel.com
mailto:huseyin.aslanoglu@turkishfuel.com
mailto:muharrem.kaya@turkishfuel.com
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6.3.2.2 Acil durumlarda ilgili liman başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla 

irtibat kuracak tesis yetkilisinin görev ve sorumlulukları 

Liman Başkanlığı ve Mülki Makamlara ilk bildirim yapılması, ilerleyen zamanda  EK-4 formatına uygun 

bildirimlerin yapılması ve yeni bilgiler elde edildikçe iletilmesinden sorumludur. 

6.4 Acil Durumlara Müdahale İçin Belirlenen Ekiplerin İsimleri Ve Görevleri İle Bu 

Ekiplerde Görevlendirilen Personelin İsimleri, Görev Ve Sorumlulukları  

Acil Durum Koordinatörü 

 

NO GÖREVİ ADI SOYADI  

1 Operasyon Müdürü Muharrem  KAYA             

2 Liman Operasyon Mühendisi R.Bayram GÖKTAŞ  

  

Meydana gelen acil durum esnasında ve sonrasında tesiste yapılacak müdahaleleri, en etkin ve hızlı 

şekilde yapılması için gerekli talimatları ve kararları almak. Acil Durum sonrasın da tesisin 

işletilmesinin sağlanmasını sağlayacak şekilde planlar oluşturmaktır. 

Koruma Ekibi 

Acil durum esnasında ve sonrasında direkt olarak tesisin güveliğini sağlamak ve tesiste yapılan 

müdahaleler ve işleyişler için gerekli güvenlik önlemlerini alarak süreci hızlandırmakla yükümlüdür. 

İskele, gemi veya sahalarda olabilecek acil durumlarda; ( yangın, sabotaj, patlama, tehlikeli yüklerin 

dökülmesi,  deniz kirliliği  vb.)  

 Güvenlik personeli telsizle izleme güvenlikten acil durum yerini öğrenir ve hızlı bir şekilde olay 

yerine giderek durum hakkında telsizle güvenliğe, güvenlik sorumlusuna, vardiya sorumlusuna 

bilgi verir.  

 Bu olayın resmi tatillerde gerçekleşmesi durumunda santral görevini yürütür.  

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

 İşletmenin her türlü eşya, ekipman, teçhizat, makine emniyetini sağlar. Tahliye edilen kısımlara 

yangın söndürme ekipleri dışında kimsenin girmemesini sağlar. Personel ihtiyacı var ise gerek 

kendi merkezinden, gerekirse kolluk kuvvetlerinden yardım ister.  

 Yangın, patlama, sel baskınları, büyük boyutlu bina ve toprak çökmeleri ile tehlikeli kimyasalların 

etkilerine maruz kalanları vb. kurtarmak. 

 Acil durumlarda tüm çalışanları emniyetli alanlarda toplamak.  

 Yangın, patlama, çöküntülerde ve diğer tehlikeli durumlarda , önemli ve acil kurtarılması 

gereken evrak ve malzemeleri kurtarmak ve bunları emniyetli bir alanda muhafaza etmek. 

 Önemli evrak ve malzemeleri korumak ve bunların korunduğu alanlara ve diğer tehlikeli yerlere 

başkalarının girmesini önlemek. 

 Acil durum sahasında, çağrılan yetkili kuruluşların çalışmalarına destek olmak. 

 Tesisteki iç ve dış emniyeti sağlamak. 

 Tesisteki şüpheli şahısları tespit ederek uzaklaştırmak. 

 Tesisteki trafiğin düzgün işlemesini sağlamak ve kontrol altında bulundurmak. 
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NO GÖREVİ ADI SOYADI  

1 NAZİM MALKOÇ KORUMA EKİP LİDERİ 

2 UÇAR DUMAN KORUMA EKİP ÜYESİ 

3 
İGA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KORUMA EKİP ÜYESİ - ÖGG 

Yangın Ekibi 

Tesiste meydana gelen her hangi bir yangın durumunda yangına en kısa sürede en iyi şekilde 

yangına müdahale etmek, söndürülebilecek boyutlarda ise söndürmek daha büyük bir yangın ise 

diğer kuruluşlardan istenen yangın müdahale ekipleri gelene kadar kontrol altında tutmaktır. 

 Yangının haberi ulaştığında, yangın yerine gelerek ne tür yangın olduğunu belirleyerek iş 

yerindeki yangın söndürme malzemelerini kullanarak yangını söndürmeye ve/veya kontrol altına 

almaya çalışır.  

 Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediğinde kurtarma ekiplerine haber verir ve 

yaralının kurtarılmasını sağlar.  

 İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır, yalnızca istendiği 

durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olur.  

 Yangın söndürüldükten sonra kullanılan söndürme malzeme ve teçhizat düzenli bir şekilde 

toplanır, boşalan söndürme cihazları ve eksilen teçhizat belirlenerek sorumluya bildirilir ve 

tedariği sağlanır.  

NO ADI SOYADI GÖREVİ 

1 ALİ ÇAMLIOĞLU YANGIN EKİP LİDERİ 

2 MUHAMMET EMİN KOÇAK YANGIN EKİP ÜYESİ 

Kurtarma Ekibi 

Tesiste meydana gelen her hangi bir acil durum sonrasında ilk olarak tahliye ve toplanma alanı 

sorumluları tarafından ulaşan bilgilere göre tesis için de mahsur kalmış her hangi bir kişinin tüm 

ekipmanları kullanarak en sağlıklı ve en hızlı şekilde kurtarılmasından sorumludur. 

 Varsa önce canlıları kurtarır, daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya, eşyayı diğer 

bulunanlarında yardımıyla ilgili sorumlunun nezareti altında mümkünse çuval ve torbalara 

koyarak boşaltmaya hazır hale getirtir.  

 En hızlı şekilde teçhizatlarıyla birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın söndürme ekibinden aldığı 

bilgiler ışığında kurtarma ve tahliye çalışmalarına başlar.  

 Kendi can güvenliğini tehiye atmadan yangın içerisinde kalan canlılara gerekli teçhizatı 

kullanarak ulaşmaya çalışır.  

 Kurtardıkları canlıların ilkyardımı için ilkyardım ekibine teslim ederler.  

 Yangın içerisinde kurtarılması öncelikli malzemeler ve eşyalar varsa bunların yangın dışarısına 

çıkarılmalarını yürütür.  

 İtfaiye ekibi geldikten sonra, itfaiye ekibine tahliye kurtarma çalışmalarında yardımcı olur.  

 Yangın yerine gelecek olan ambulansa ilkyardım ekibine yardımcı olur.  
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 Kaza araştırma raporunu kurtarma ekibiyle oluşturur.  

 

S.NO ADI SOYADI GÖREVİ 

1 İSMAİL DİNÇER ŞAHİN KURTARMA EKİP LİDERİ 

2 OĞUZHAN DURGUT KURTARMA EKİP ÜYESİ 

 

İlk Yardım Ekibi 

Tesiste meydana gelen sağlık problemi doğuran olay sonrası yaralanan kişiye olay yerinde en uygun 

şekilde müdahale etmek ve müdahale edilemeyecek durumlar da ise diğer sağlık kuruluşlarına sevk 

edilmeye uygun hale getirmek ve sevk etmektir. 

 İlkyardım ekibi kurtarma ve tahliye ekibi tarafından yangından zarar görmüş olarak kurtarılan 

insanlara gereken ilkyardım müdahalesini yapar  

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

 

NO ADI SOYADI GÖREVİ 

1 RAMAZAN BAYRAM GÖKTAŞ İLKYARDIM EKİP LİDERİ 

2 KEMAL BAKAL İLKYARDIM EKİP ÜYESİ 

 

Çevresel Kaza Acil Durum Ekibi 

Tesiste meydana gelen acil durum esnasında veya sonrasında oluşabilecek kimyasal sızıntı veya 

dökülmelere karşı en kısa sürede ve en iyi şekilde çevreyi koruyacak şekilde müdahale etmek. Daha 

sonrasında oluşabilecek Çevre Kirliliğine karşı önlem alınmasını sağlamaktır. 

Parlayıcı ve patlayıcı maddeler, sıvılar, tehlikeli maddelerin dökülmeleri sızıntıları vb. durumlarda 

çevreye ve insana zarar vermeden ilgili yönetmelikler kapsamında ortadan kaldırılmasını sağlar.  

NO ADI SOYADI GÖREVİ 

1 RAMAZAN BAYRAM GÖKTAŞ İLKYARDIM EKİP LİDERİ 

2 KEMAL BAKAL İLKYARDIM EKİP ÜYESİ 

Hasar Tespit Ekibi 

Tesiste oluşan ve tesise hasar veren her hangi bir acil durum sonrasın da en kısa sürede meydana 

gelen bina, ekipman vb. hasarları tespit ederek teknik ekibe bildirmektir. 
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S.NO ADI SOYADI GÖREVİ 

1 RAMAZAN BAYRAM GÖKTAŞ HASAR TESPİT LİDERİ 

2 KEMAL BAKAL HASAR TESPİT ÜYESİ 

 

Teknik Onarım Ekibi 

Acil durum esnasında ve sonrasında tesis için gereken enerji (jeneratör vb.) ekipmanlarının 

çalışmalarını sağlamak. Tesis bünyesinde meydana gelen hasarları şartlar elverdiğince 

gidermek.Meydana gelen her hangi bir acil durum sonrasın da tesiste ki teknik ekipmanların 

kontrollerini yapmak, hasar görmüş olanların onarımını sağlamak, acil durum sonrasın da acil durum 

müdahalelerini devam ettirebilmek için gerekli olan ekipmanların (jeneratör vb.) çalışmasını 

sağlamaktır. 

Acil durum bölgesine giden elektrik, doğalgaz ve tehlikeli kimyasal hatlarını kesmekle, pompa 

dairelerini devreye almaktır. 

 Yangın pompalarının faal olarak çalıştırılmasından yangın tüpleri/hidrantlarının bakımlı 

olmasından yangın esnasında oluşabilecek her türlü mekanik arızaya müdahale etmekten  

 ( flanş, boru, valf pompa vb. )  

 Yangın yerinin enerjisini keser.  

 Liman tesisi güvenlik sorumlusu ve vardiya sorumlusundan gelen talimatlara göre tüm tesisin 

enerjisini kesebilir.  

 Yangın söndürme sorumlusundan, operasyon şefinden gelecek bilgiye göre gerekli yerlerin 

akımını keser, gece yangın bölgesinin aydınlatılmasını sağlar.  

 

NO ADI SOYADI UNVANI 

1 BURHAN KORKMAZ TEKNİK ONARIM LİDERİ 

2 CEMHAN ABDULLAH KARAKURT TEKNİK ONARIM ÜYESİ 

3 FATİH AKKOÇAN TEKNİK ONARIM ÜYESİ 

6.5 Acil Durumlara Müdahaleye Yönelik Kullanacak Kaynakların, Ekipman Ve 

Donanımların Envanteri 

Acil durumlara müdaheleye yönelik dışarıdan alınacak hizmet için firma ile sözleşme yapılmıştır. 
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6.6 Acil Durumların Oluşmasına Sebebiyet Vermesi Öngörülebilir Ciddi Koşulları 

Kontrol Altında Bulundurabilmek Ve Bunların Meydana Getirebileceği Olumsuz 

Etkileri En Aza İndirebilmek Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler İle Yapılması 

Gereken Eylemler 

 Tesis, ekipman ve saha yangınlarında alınması gereken tedbirler ile yapılması 

gereken eylemler 

TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı’nda belirtilen esaslar dahilinde yangına müdahale 

edilecektir.  

 Limanda elleçlenmesine müsaade edilen her bir tehlike yük sınıfına ve alt tehlike 

sınıflarına ait yük yangınlarında alınması gereken tedbirler ile yapılması gereken 

eylemler 

Bu planın 6.14 ncü maddesinde belirtilen Acil Müdahale Rehberi ve Kullanma Prosedüründe belirtilen 

esaslara dikkat edilerek yangına müdahale edilecektir.  

 Gemi yangınlarında alınması gereken tedbirler ile yapılması gereken eylemler 

Gemi yangınlarına, Acil Durum Planı ile aşağıda belirtilen esaslar dahilinde müdahale edilecektir.   

1. Tahliye veya yüklemenin durdurulduğundan emin ol.  

2. Gemi ile bağlantılı olan dolum kollarını (hortumlarını) sök ve döküntü olmaması için  körle.  

3. Gemiden kendini emniyete alarak ivedilikle ayrıl. 

4. Liman Başkanlığı tarafından verilecek talimatlara uy. 

5. Geminin iskeleden ayrılması talimatı Liman Başkanlığı  tarafından verilmiş ise geminin ayrılma 

işlemlerine  hazırlıklı ol. 

6. İskele üzerindeki ekipmanları radyant ısıdan korumak için gerekirse soğutmaya başla. 

7. Gemiden gelecek yardım taleplerini operasyon müdürü veya yetkilendirdiği kişi onayı ile karşıla. 

8. Herhangi bir döküntüye karşı yetkilendirilmiş acil durum müdahale  firmasını çağır.  

 Patlama meydana gelmesi halinde alınması gereken tedbirler ile yapılması 

gereken eylemler 

GÖREVLİ ACİL DURUM BÖLÜMÜ EYLEMLER 

TÜM PERSONEL 

 

• OLAY MEYDANA GELDİĞİ ANDA TÜM PERSONEL OLDUĞU YERE VE 
GEREKİRSE EN GÜVENLİ YERE GEÇEREK KORUNMALIDIR. 

TÜM PERSONEL - GÜVENLİK BİRİMİ GÜVENLİK BİRİMİ • OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YERDE İLK OLARAK GÜVENLİK 
BİRİMİNE HABER VERİLİR. VE GÜVENLİK BİRİMİ TARAFINDAN EN 

YAKIN POLİS KARAKOLUNA BİLDİRİLİR. ( TEL : 155 ) 

GÜVENLİK PERSONELİ GÜVENLİK BİRİMİ •  OLAY MEYDANA GELDİĞİ ANDA SABOTAJLARA KARŞI KOYMA VE 
MÜDAHALE PLANINA GÖRE HAREKET EDİLİR. 

ACİL MÜDAHALE MÜDÜRÜ YANGIN EKİPLERİ GÜVENLİK • TEHLİKELİ MADDE İLE İLGİLİ BİR YANGIN MI? TEHLİKELİ MADDE 
SIZINTISI VAR MI? KONTROL EDER. 

ACİL MÜDAHALE MÜDÜRÜ İLKYARDIM EKİBİ • ACİL SERVİS GELENE KADAR EĞİTİMLİ PERSONEL TARAFINDAN 

YARALIYA İLKYARDIM YAPILIR. 

ACİL MÜDAHALE MÜDÜRÜ YANGIN EKİBİ • OLAY ESNASINDA VEYA SONRASINDA YANGIN ÇIKTIYSA YANGIN 
EYLEM PLANI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLİR. 

ACİL MÜDAHALE MÜDÜRÜ TEKNİK DESTEK BİRİMİ • YANGIN ÇIKMADIYSA EĞER HASAR TESPİT VE ONARIM EKİBİ 
TARAFINDAN BÖLGENİN HASAR ALIP ALMADIĞI KONTROL EDİLİR. 
DELİLLERİ YOK ETMEMEK İÇİN HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE 

BULUNULMAZ. 
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ACİL MÜDAHALE MÜDÜRÜ ACİL DURUM YÖNETİCİSİ 
•ACİL DURUM YÖNETİCİSİ KARARI DOĞRULTUSUNDA GEREKİRSE 

İŞ DURDURULUR. 

  

 Limanda elleçlenmesine müsaade edilen her bir tehlike sınıfına veya alt tehlike 

sınıflarına ait tehlikeli maddelerin sızması, akması veya dökülmesi halinde alınması 

gereken tedbirler ile yapılması gereken eylemler 

TFS Limanında elleçlenen tehlikeli yüklerin sızması, akması veya dökülmesi halinde bu planın 15 nci 

maddesi Tıbbi İlkyardım Prosedüründe belirtilen esaslar ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate 

alınarak müdahale edilecektir.  

GÖREVLİ ACİL DURUM BÖLÜMÜ EYLEMLER 

TÜM PERSONEL   

• TEHLİKELİ MADDE SIZMASI VEYA DÖKÜLMESİ GÖREN 

PERSONEL HEMEN YAYILMAYI ENGELLEMEK İÇİN SIZAN ÜRÜNÜN 
ÖNÜNE BARİKAT KURAR.   

TÜM PERSONEL   

• KİMYASAL MADDE ÜZERİNİZE DÖKÜLDÜ İSE HEMEN 
KIYAFETLER ÇIKARILIR. ACİL DURUM DUŞUNUN ALTINA GİRİLİR. 

GÖZE TEMAS ETTİYSE GÖZ DUŞUNDA BOL SU İLE YIKANIR. 

İŞYERİ HEKİMİ İLKYARDIM EKİBİ 

• İLK YÖNETİCİYE HABER VERİLİR. İLK YÖNETİCİ İLKYARDIM 
BİRİMİNE HABER VERİR. 

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ OPERASYON BÖLÜMÜ 

• İŞLETME SORUMLUSU / GÜVENLİK BİRİMİ MÜDAHALE BİRİMİNE 
HABER VERİR. MÜDAHALE BİRİMİ KURTARMA VE TEKNİK DESTEK 

EKİBİNİ HAREKETE GEÇİRİR. 

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ 
ARAMA KURTARMA BİRİMİ 

TEKNİK DESTEK BİRİMİ 

• KURTARMA EKİBİ VE TEKNİK DESTEK EKİBİ , ÜRÜNÜN ÇEVREYE 
DAĞILMAMASI İÇİN GEREKLİ EKİPMANLARINI KULLANARAK 
MÜDAHALE EDER.  

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ OPERASYON BİRİMİ 

• MÜDAHALE BİRİMİ YANGIN ÇIKMASI DURUMUNA KARŞI YANGIN 

EKİBİNİ HAZIR TUTAR.    

GÜVENLİK AMİRİ GÜVENLİK BİRİMİ 

• GÜVENLİK BİRİMİ MÜDAHALE İÇİN BÖLGENİN ETRAFINDA 
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALIR.        

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ 
TEHLİKELİ ALAN, BÖLÜM, İSG VE ÇEVRE 
BİRİMİ 

• SIZMANIN VEYA DÖKÜLMENİN DENİZE KARIŞMASI HALİNDE 
TEKNİK DESTEK VE KURTARMA EKİBİ DENİZ KİRLİLİĞİ MÜCADELE 
EKİPMANLARINI KULLANARAK ÖNLEMEYE ÇALIŞIR.   

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ 

TEHLİKELİ ALAN, BÖLÜM, İSG VE ÇEVRE 

BİRİMİ 

GÜVENLİK BİRİMİ 

• DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLEMEMESİ HALİNDE GEREKLİ 
DIŞ KURUMLAR BİLGİLENDİRİLİR VE YARDIM İSTENİR.  

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ OPERASYON BİRİMİ • ADY, ACİL DURUMUN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE İŞİN DURDURULUP 
DURDURULMAYACAĞININ KARARINI VERİR. 
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 Deniz kirliliği (örneğin: yağ/yakıt kaçağı veya denize tehlikeli yük veya çevreye 

zararlı madde dökülmesi/düşmesi) halinde alınması gereken tedbirler ile yapılması 

gereken eylemler 

TFS Limanında deniz kirliliği meydana gelmesi halinde 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer 

Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair 

Kanun kapsamında hazırlanan Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planında ve aşağıda belirtilen 

esaslar dahilinde hareket edilecektir. 
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 Gaz sızıntısı halinde alınması gereken tedbirler ile yapılması gereken eylemler 

TFS Limanında gaz sızıntısı olması TFS.PRTO.MNL.02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planında belirtilen 

esaslar dahilinde sızıntıya müdahale edilecektir. 

 Elektrik kesintisi halinde alınması gereken tedbirler ile yapılması gereken 

eylemler 

Jeneratörler devreye girmektedir. Önemli sistemlerde ayrıca kesintisiz güç kaynağı bulunmaktadır. 

Elektrik kesintisi halinde jeneratörler devreye alınarak tesisin enerji ihtiyacı sağlanacaktır.  

6.7 Herhangi Bir Acil Durum Anında Kıyı Tesisinde Bulunan Kişilere Yönelik Olası 

Riskleri Önlemek Veya En Aza İndirebilmek Amacıyla Alınması Gerekli Tedbirlerin Ve 

Uyarıların Niteliği Ve Duyurulma Yöntemleri İle Bir Uyarı Karşısında Kişilerin Yapması 

Gerekenlere İlişkin Düzenlemeler 

Terminalde ve iskelede acil durumun ortaya çıkması veya emarelerinin tespit edilmesi durumunda 

ilgili planlar gereği Acil Durum Koordinatörü uygun önlemlerin alınmasını başlatır. Acil Durum 

Yönetimi alınacak önlemler ile ilgili kararları, TFS Akaryakıt TFS.SMS.MNL01 Acil Durum Planı ve TFS 

Limanı TFS.PRTO.MNL.02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı kapsamında gözden geçirir ve 

uygulamaya koyar. Gelişmeler sürekli takip edilerek gerekirse daha üst seviyede tedbirlerin alınması 

veya yardım alma konuları kararlaştırılır.  

Acil Durum Yönetim çalışmaları Acil Durum Yönetim Merkezi veya bu merkeze eşdeğer alanlarda 

yapılacaktır. Acil durumun şiddetine bağlı olarak değişik seviyelerde acil durum yönetimi; 

 Tesis / Saha Yönetim Merkezi 

 Acil Durum Destek Kurumları  

 İlçe Acil Durum Yönetim Merkezi   
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 İl Acil Durum Yönetim Merkezi   

 Mülki Amir tarafından yönetilebilir. 

TFS Limanında meydana gelebilecek acil durumlarda tesis içi, tesis dışı ile haberleşme yöntemlerinin 

belirlenmesi ve acil durumların etkin bir şekilde yönetilmesi için haberleşme kanalları; 

 Sabit / Mobil Telefonlar  

 Bilgisayarlar 

 Telsizler 

 Siren 

 Haberciler olarak belirlenmiştir 

TFS Limanında meydana gelen acil durumlarda iç haberleşme, öncelikle telsiz ve dahili telefonlardan 

sağlanacaktır. TFS Limanı-Gemi arası iletişim liman tarafından verilen telsiz veya VHF deniz bandı 

telsiz ile sürdürülecektir. 

Resmi makamlar, komşu tesisler ve ilgililer ile mümkün olan en kısa sürede güvenli haberleşme 

telefon veya telsiz ile sağlanacaktır. İletişim bilgileri EK-2’ dedir. 

Tesis düzeyinde Acil Durum Yönetimi; iyi tasarlanmış bir organizasyon, eğitim ve tatbikatlar ile 

donatılmış personel, prosedürler ve dokümantasyonlar içeren Acil Durum Planları ile güvenli, hızlı iç 

ve dış haberleşme imkanlarını kullanarak sürdürülecektir. 

Acil Durum Yönetiminde temel olarak aşağıdaki tedbirler uygulamaya konularak süreç takip ve 

kontrol edilecektir. 

YAPILACAK İŞLEMLER  İLGİLİ BÖLÜMLER  

UYARMA: Acil ve beklenmedik durumun meydana geldiğinin/gelme 

olasılığının yükseldiğinin bildirilmesi  
Tüm Personel ve Gemi 

YARDIM ÇAĞIRMA: İlgili kurumlara ulaşıp gerekli bilgilerin aktarılması  Tüm Personel  

MÜDAHALE : Acil Duruma; Acil Durum Planda ve Tehlikeli Madde Acil 
Durum Planında belirlenen doğru ekipman ve eğitilmiş personel ile en kısa 

zamanda müdahale edilmesi  

Müdahale ekipleri 

İLK YARDIM: Profesyonel destek ekipleri ulaşana kadar geçen sürede 

ilkyardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi  

İlkyardım Eğitimli Tüm 

Personel  

KURTARMA: Liman Tesisine ait Malzeme, araç, bilgi, doküman ve diğer 

önemli evrakın kurtarılması  

Kurtarma Personeli  

KORUMA: Kurtarılan Malzeme, araç, bilgi, doküman ve diğer önemli evrakın 

koruma altına alınması  
Koruma / Güvenlik Personeli  

BİLGİLENDİRME: Müşterilere ve iş ilişkisinde bulunulan diğer kişi ve Basına 

gerekli açıklamaların gönderilmesi  
Yönetim 

ZORUNLU BİLDİRİMLER: Mevzuat uyarınca kamu otoritelerine yapılması 

gereken bildirimlerin gönderilmesi  
Yönetim 
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6.8 Gemi Ve Deniz Araçlarının Acil Durumlarda Kıyı Tesisinden Çıkarılmasına Yönelik 

Acil Tahliye Prosedürü 

 Amaç 

  Gemilerin İskele/Rıhtımdan tahliyesi ile ilgili hazırlanan bu prosedürün amacı, aşağıda 

belirtilen acil durumlarda gemilerin en uygun şekilde deniz sistemlerinden ayrılması için gerekli olan 

işlemlerin sırasının tayin edilmesini ve sorumluluklarının belirlenmesini açıklamaktır. 

 Acil durum şartları 

TFS Limanında deniz sistemlerinde bağlı bulunan gemilerin, acil ayrılmasını gerektiren şartlar aşağıda 

belirtilmektedir. 

 Hava muhalefeti 

 Gemide yangın veya acil durum gerektiren şartlar 

 Liman Tesisi sahasında yangın veya acil durum gerektiren şartlar  

 Diğer nedenler  

o Diğer tesislerde bulunan gemide veya tesiste yangın çıkması 

o Terörist eylemler 

o Savaş Durumu 

o Doğal Afetler 

o Resmi Kurumlar tarafından gerekli görülen haller 

o Kirlilik (Petrol türevlerinin vereceği zararlar ve çevre kirliliği ) 

o Gemi pozisyonunun bozulması 

o Gemide arıza oluşması 

o Tıbbi sorunlar 

 

 Gemi ve Deniz Araçlarının Acil Durumda Kıyı Tesisinden Çıkarılmasına Yönelik 

İşlemler 

6.8.2.1 Hava muhalefetinde yapılacak işlemler  

   

6.8.2.2 Gemide yangın veya acil durum gerektiren şartlar 

Bu planın Madde 8 inde belirtilen işlemler uygulanacaktır.  

 
Northerly Winds 

 Kuzeyli Rüzgarlar 

Southerly Winds 

 Güneyli Rüzgarlar 

Weather criteria at Manoeuvre  
Manevra için hava kiriteri 

25 kts 25 kts 

Weather criteria at Operation Stop  

Operasyon durdurma için hava kiriteri 
25 kts  25 kts  

Weather criteria at Arm Disconnect  
Kol sökümü için hava kriteri 

30 kts  30 kts  

Weather criteria at Unberthing  

İskeleden ayrılma için hava kriteri 
33 kts 33 kts 

Wave heigt  criteria at Operations  
Operasyonlar için Dalga yüksekliği kriteri 

1,5 m 1,5 m 
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6.8.2.3 Terminal sahasında yangın veya acil durum gerektiren şartlar 

Bu planın 6.2 inci maddesinde belirtilen işlemler uygulanacaktır. 

6.8.2.4 Diğer nedenler 

Bu gibi durumlar direkt olarak gemi ve TFS Limanından kaynaklanmayan ama dolaylı yollarla geminin 

zarar görme ihtimalinin olduğu durumlarda, 

Diğer tesislerde bulunan gemide veya tesiste yangın çıkması, patlama olması, 

 Terörist eylemler 

 Savaş durumu 

 Doğal afetler 

 Devlet tarafından gerekli görülen durumlar 

 Kirlilik 

 Geminin pozisyonunun bozulması 

 Gemi tarafında mekanik arızaların ortaya çıkması 

 Gemiyi ve liman tesisi etkileyecek tıbbi sorunlar durumunda 

gemi bağlı olduğu deniz sistemlerinden acil olarak uzaklaştırılır. 

6.8.2.5 Haberleşme 

TFS Limanında ve gemide veya yukarıda belirtilen acil durumlar meydana geldiğinde liman tesisi, 

gemi ve ilgili makamlar arasında hızlı, güvenli, kesintisiz bir iletişim aşağıda belirtilen haberleşme 

araçları ile sağlanacaktır. 

UHF Telsiz  

VHF Telsiz 

Mobil Telefon 

Sabit Telefon 

Haberci / İrtibat personeli 

 

ALARM NEDENİ ALARM ARACI SESLİ İKAZ 

Tesiste  

Yangın Çıkması 
Telsiz / Telefon Fire in Facility Tesiste Yangın  

İskelede 

Yangın Çıkması 
Telsiz / Telefon Fire in Dolphin 

İskelede 

Yangın 

Elektriklerin Kesilmesi Telsiz / Telefon Power Failure Dikkat Elektrik Kesildi 

Acil Durum Telsiz / Telefon 
Emergency Shutdown 

(ESD) 

Dikkat Shutdown 

Sistemi Devreye Girdi 
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6.8.2.6 Acil durumlarda gemiyi ayırmak için yapılacak hazırlıklar 

 Bütün acil durumlar Liman Başkanlığı makamlarına bildirilmelidir. Geminin acil ayrılmasına karar 

verildiyse geminin kontrollü şartlar altında gidebileceği emniyetli yerlerin Liman Başkanlığı 

tarafından belirtilmesi gerekmektedir. Gemi kaptanı ve TFS Limanı acil ayırma gerektiren 

durumlarda karşılıklı mutabakat sağlayarak acil ayrılma işlemini başlatacaklardır ve durumu en 

kısa sürede Liman Başkanlığına bildireceklerdir. Acil durumun şiddeti ve zamanın müsaade ettiği 

durumlarda acil ayırma işlemi yapılmadan önce Liman Başkanlığı makamından bir temsilci veya 

Liman Başkanı, Liman Operasyon Yöneticisi/Şefi, Gemi Kaptanı, Kılavuz Kaptan ayırma işleminin 

zamanı ve şekli konusunda mutabakat sağlayacaklardır.  

 Geminin makinaları, dümen donanımları ve deniz sisteminden mola etme donanımları derhal 

kullanılmaya hazır hale getirilecektir.  

 Bütün kargo boşaltımı, balast basma işlemleri durdurulmalı ve ayırma işlemi için hazır 

olunacaktır. 

 Gemi yangın devresine su basılacak ve stratejik bölümler için su sisi kullanılmaya başlanılacaktır.  

 Eğer atmosfere vent işlemi gerekiyorsa, makine dairesi personeli hazır olmalı, gerekli olmayan 

bütün alıcı girişler kapatılmalı normal işlemlerle ilgili olan bütün emniyet tedbirleri yerine 

getirilmeli ve bir uyarı ihbarı yayınlanmalıdır. 

 Bütün acil durumlarda  gerekli müdahale terminal imkanlarını aşıyorsa derhal yerel polis veya 

itfaiyeye bildirilecektir. 

 Geminin kontrol altında kaldırılacağı kararı can güvenliği prensibi üzerine kurulmuş olmakla 

beraber aşağıdaki şartları da kapsayacaktır. 

o Römorkörlerin yeterliliği 

o Geminin kendi gücüyle kalkma yeteneği 

o Acil durumdaki bir geminin ilerleyebileceği veya çekileceği emin yerlerin mevcudiyeti 

o Yangınla mücadele yeterliliği 

o Diğer gemilerin yakınlığı 

o Yangın Halatları 

 Gemi, TFS Limanında olduğu sürece yangın halatları deniz tarafında geminin bas ve omuzlukta 

bulundurulacaktır. Halatların gözü deniz seviyesine kadar indirilmeli ve borda üstündeki kısmı 

babaya en az beş tur sarılarak sıkı hale getirilecektir. Halatın borda üstündeki kısmı babadan 

itibaren gergin olacaktır. Halatı taşıyabilecek bir ip halatın gözünden hemen önceye bağlanacak 

ve halatın gözü deniz seviyesinin üç metre üstünde olacak şekilde konumlandırılacaktır. Gemi, 

TFS Limanındayken halatın gözü sürekli bu seviyede muhafaza edilecektir. 

6.8.2.7 Geminin limandan acil ayırılmasının sağlanması 

 Bütün yukarıdaki hazırlıklar incelenip uygun görüldüğü takdirde gemi acil olarak kaldırılma 

işlemine başlanacaktır. 

 Acil Ayırma işlemleri aşağıdaki işlemlerin sırayla yerine getirilmesi suretiyle sağlanacaktır.  

 Her bir aşamada liman tesisi, Gemi ve Liman Başkanlığı arasında yakın bir koordinasyon ve 

işbirliği gerekir.  

Acil Ayırma işlemleri aşağıdadır; 

 Alarm verilmesi 

 VHF, telefon vasıtasıyla acil durum hakkında bilgi verilmesi 

 Gemi Kaptanı, liman tesisi yetkilisi arasında ilk durum değerlendirmesinin yapılması 
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 Operasyonun durdurulması 

 Liman Tesisi ve gemi acil durum plan önlemlerinin uygulamaya sokulması 

 Mevcut durumun kötüye gitmesi ve yukarıda belirtilen acil ayırma şartlarının mevcudiyeti 

 Gemi Kaptanı, liman tesisi yetkilisi, liman yetkilisi veya Liman Başkanı, Kılavuz Kaptan arasında 

durum değerlendirmesinin yapılması 

 Acil ayırmaya karar verilmesi 

 Çevre tesisleri ve diğer gemilerin haberdar edilmesi 

 Römorkörlerin gemi çevresinde acil ayırma için konuşlanması, hazırlıklarını tamamlaması ve 

hazır olduğunu belirtmesi 

 Gemi kaptanının gemi ile ilgili hazırlıkları tamamlaması ve hazır olduğunu belirtmesi. 

 Yetkili kişi tarafından serbest bırakma kancalarının açılması onayının verilmesi 

DİKKAT ! 

GEMİ ACİL AYIRMA İSLEMİ EN SON ÇARE OLARAK UYGULANMASI DÜŞÜNÜLMELİ VE BÜTÜN 

ÖNLEMLER ALINIP YUKARIDAKİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMEDEN AYIRMA KANCALARI SERBEST 

HALE GETİRİLMEMELİDİR. 

6.8.2.8 Geminin acil ayırılması sonrası yapılacak işlemler 

 Gemi ayırma işleminden sonra geminin yedeklenmesi ve götürüleceği mevki hakkında karar 

verilerek deklere edilmesi, 

 Geminin romorkörler eşliğinde veya kendi makinası ile tahsis edilen bölgeye intikali/bağlaması, 

 Liman Tesisi – İskele incelenerek olası bir hasar veya eksikliğin tespiti, 

 Gemi ve liman tesisinin tekrar yük elleçlemeye hazır hale geleceği zamanın değerlendirilmesi, 

 Acil Ayrılma sırasında varsa oluşan olumsuzlukların paylaşılması, 

 Tahmil/tahliye esnasında olabilecek yangın, patlama ve benzeri acil durumlara yönelik olarak 

kılavuzluk ve römorkaj teşkilatı ile kıyı tesisi yetkilileri arasında mutabakat sağlanması, 

 Hava ve deniz durumuna göre yangınla mücadele edebilecek şekilde donatılmış yeterli çekme 

gücünde ve sayıda römorkörün, hızla gemiyi tesisten uzaklaştırması ve emniyetli bir noktaya 

çekmesi uygulamaları 

6.9 Acil Durumlarda, Liman Başkanlığına Yapılması Gereken İlk Bildirim Usulleri İle 

Bu Bildirimde Bulunması Gereken Bilgilerin İçeriği Ve Yeni Bilgiler Elde Edildikçe Bu 

Bilgilerin Liman Başkanlığına İletilmesine İlişkin Prosedürler 

Liman Başkanlığı ilk bildirim yapılması, ilerleyen zamanda gelişmeler ile ilgili bildirimlerin yapılması 

ve yeni bilgiler elde edildikçe iletilmesinden Operasyon Müdürü sorumludur. İletişim bilgilerini ihtiva 

eden rapor aşağıda olduğu gibidir. Rapor formatı serbest formda olacak ve kaza ile ilgili aşağıdaki 

bilgileri eksiksiz kapsayacaktır. Tehlikeli madde kaza  bildirim formu Ek-3’te bulunmaktadır. 

 Kazanın meydana geldiği zaman, 

 Kazanın biliniyorsa nasıl meydana geldiği ve sebebi, 

 Kazanın meydana geldiği yer (kıyı tesisi ve/veya gemi), pozisyonu ve etki alanı,  

 Kazaya karışan gemi varsa bilgileri (adı, bayrağı, IMO no, donatanı, işleteni, yükü ve miktarı, 

kaptanın adı ve benzeri bilgiler), 

 Meteorolojik koşullar, 

 Tehlikeli maddenin UN numarası, uygun taşıma adı (tehlikeli madde tanımında belirtilen 

mevzuat esas alınacak) ve miktarı, 



 
 

TEHLİKELİ MADDE ACİL DURUM PLANI 

 

TFS.PRTO.MNL02 Rev00                22 / 29 Rev. Tarihi: 02.09.2021 

Bu doküman, TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. işleyişi ve yönetim sistemlerine ait özel bilgiler içermekte olup tüm hakları saklıdır. Dokümanın, TFS’nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması 
yasaktır. (Basılı kopyalar sadece referans amaçlı olup, güncel olarak tutulmamaktadır.) 

 Tehlikeli maddenin tehlike sınıfı veya varsa alt tehlike bölümü, 

 Tehlikeli maddenin varsa paketleme grubu, 

 Tehlikeli maddenin varsa deniz kirletici gibi ilave riskleri, 

 Tehlikeli maddenin işaret ve etiket detayları, 

 Tehlikeli maddenin varsa taşındığı ambalaj, yük taşıma birimi ve konteynerin özellikleri ve 

numarası, 

 Tehlikeli maddenin üreticisi, göndereni, taşıyanı ve alıcısı, 

 Meydana gelen zararın/kirliliğin boyutu, 

 Varsa yaralı, ölü ve kayıp sayısı, 

 Kazaya yönelik olarak kıyı tesisi tarafından yapılan acil müdahale uygulamaları 

6.10 Acil Durumlarda Görev Alacak Personelin Alması Gereken Eğitimler 

  Tehlikeli yüklerin nakliye ya da elleçlenmesine dahil olmuş olan her kişi, tehlikeli 

yüklerin güvenli nakliye ya da elleçlenmesine üzerine, sorumlulukları ile orantılı 

olarak eğitim alacaklardır 

  Tehlikeli yüklerle ilgili alınacak eğitimlerin içeriği aşağıda olduğu gibidir 

Genel Farkındalık Eğitimi 

Herkes, tehlikeli yüklerin güvenli nakliye ya da elleçlenmesine üzerine kendi görevleri ile orantılı 

olarak eğitim almalıdır. Eğitim, ilgili tehlikeli yüklerin genel tehlikelerini ve yasal gereksinimleri tanıma 

sağlamak için tasarlanmalıdır. Bu eğitim, tehlikeli yüklerin tiplerinin ve sınıflarının tanımlanmasını, 

etiketleme, işaretleme, paketleme, ayırma ve gereksinimlere uygunluk; amaç tanımı ve nakliye 

dokümanlarının içeriği; ve mevcut acil durum müdahale belgelerine dair tanımları içermelidir.  

Göreve Yönelik Eğitim  

Herkes, icra ettiği işleve uygun olarak tehlikeli yüklerin güvenli nakliye ya da elleçlenmesine üzerine 

belli başlı gereksinimler ile ilgili olarak detaylı eğitim almalıdır.  

Güvenlik Eğitimi 

Herkes, tehlikeli yüklerin depolanması durumundaki risklerle ve icra ettiği işlevlerle alakalı eğitim 

almalıdır:  

Tehlikeli yüklerin nakliyesi ya da elleçlenmesini içeren bir pozisyonda istihdam üzerine bu eğitimler 

temin edilmeli ve doğrulanmalıdır ve İdare uygun olduğu düşünüldüğü üzere tekrar eğitimle birlikte 

periyodik olarak desteklenmelidir.  

Tehlikeli yüklerin nakliyesi ve elleçlenmesi ile ilgili görevlere sahip olan personel için güvenlik eğitimi, 

sorumlulukları ve liman tesisi güvenlik planı hükümleri çerçevesindeki görevlerine uygun olmalıdır 

(ISPS Kodu bölüm A/2.1.5). Ek olarak, IMDG Kodu Bölüm 1.4’te verilen tehlikeli maddelerin 

güvenliğine özel eğitim gereksinimlerine de değinilmelidir.  

  Yukarıda belirtilen bilinçlendirme eğitimleri haricinde aşağıdaki eğitimler ilgili 

personele aldırılmalıdır 

 Tesiste elleçlenen yüklerle ilgili yangına müdahale 

 Tesiste elleçlenen yüklerle ilgili ilkyardım usulleri 

 İş sağlığı güvenliği eğitimleri 
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6.11 Acil Durumlarda Kıyı Tesisinin Dışındaki Acil Durum Ekipleri İle Sağlanacak 

Koordinasyon Yöntemleri 

Tehlikeli Maddeler ile ilgili tüm kazalar öncelikle Liman Başkanlığı ile koordine edilecektir. Liman 

Başkanlığının bilgilendirilmesi ile İl/İlçe İtfaiye, AFAD ve komşu tesislerin yardım birimleri ile destek 

ve işbirliği sağlanacaktır.  

Tesis dışı ile haberleşme yöntemlerinin belirlenmesi ve acil durumların etkin bir şekilde yönetilmesi 

için haberleşme kanalları; 

 Sabit/Mobil Telefonlar  

 Bilgisayarlar 

 Telsiz 

 Siren 

 Haberciler olarak belirlenmiştir 

 

6.12 Acil Durumlara Yönelik Yapılacak Talimlerin Niteliği Ve Yapılma Periyotları 

  Talim  Uygulamaları 

Tesis bünyesinde acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla acil durum organizasyonunda yer alan 

personel icra edilecek talimler ile görevlerine hazırlanmalıdır.  

Talimler gerektiğinde uzman kuruluşlar desteği alınarak yapılmalıdır.  

Acil Durum planlarının yeterliliğini test etmek ve gerçek durumlara karşı hazırlıklı olmak maksadıyla 

yapılacak talimlerin, tesiste meydana gelebilecek en kötü senaryolara göre gerçekleştirilmesi ve 

uygulanması planlanmalıdır. 

  Talim Senaryoları 

6.12.2.1 Genel Hususlar 

Talim planlamalarında limanın karşılaşabileceği tek bir olay veya olayların kombinasyonu şeklinde en 

kötü senaryo öngörülür. Hazırlanan senaryolar doğrultusunda en hızlı ve etkili şekilde talimlerin 

uygulanması sağlanır.  

Liman tesisi bünyesinde yapılacak acil durum talimleri; 

 Liman yıllık eğitim planları içerisinde belirtilmelidir, 

 Lokal veya Genel müdahale şeklinde planlanabilir,  

 Güvenlik, Deniz Kirliliği  vb. tatbikat senaryoları içinde birleştirilebilir, 

 Talimler haberli veya habersiz  yapılabilir. 

 Talimler çeşitli acil durum senaryolarına dayanır, 

 Talimler fiili olarak yapılabilecekleri gibi, masa başı, seminer tarzı yapılabilir, 

 Her talim için farklı saat, gün, mevsim ve olay senaryoları hazırlanır. 

6.12.2.2 Talimlerin Niteliği ve Yapılma Periyotları 

TATBİKATIN NİTELİĞİ  PERİYOT 

Yangın Tatbikatı  3 Ayda Bir Defa  

ISPS Kod Tatbikatı Yılda Bir Defa  
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Karada Döküntü Tatbikatı   Yılda Bir Defa 

Denizde Döküntü Tatbikatı  Yılda 2 Defa 

İş Kazası - Tıbbi Müdahale     Yılda Bir Defa 

6.13 Acil Durumlarda Kıyı Tesisinin Dışında Alınan Tedbirlere Destek Sağlanmasına 

Yönelik Düzenlemeler 

Komşu tesiste olası bir patlama, yangın veya acil durum emarelerinin görülmesi durumunda;  

 Tesiste öncelikle önlemler arttırılacak,  

 Komşu tesise yardımcı olmak üzere ekiplerin hazırlanması sağlanacak, 

Durumun aciliyeti ve tehlikenin boyutu dikkate alınarak yardım isteme imkanları veya zamanının 

olamadığı değerlendirildiğinde yardım ve destek ekipleri olaya müdahale etmek üzere 

görevlendirilecektir. 

Tehlikeli yüklerin sınıf, miktar ve tehlike riski değerlendirilerek yüklerin tahliyesi, seyreltilmesi, 

arayüzde gemi var ise geminin demir yerine kaldırılması gibi önlemler için hazırlık yapılacaktır. 

6.14 Tesisimizde Elleçlenen Tehlikeli Maddelerin Tamamını Kapsayan Acil Müdahale 

Rehberi Ve Acil Müdahale Rehberi Kullanım Prosedürü 

  Tesisimizde elleçlenen tehlikeli maddelerin tamamını kapsayan acil müdahale 

rehberi 

6.14.2.1 Acil müdahale rehberinin amacı 

Tesisimizde elleçlenen tehlikeli maddelerin dahil olduğu yangın ve sızıntı/dökülme gibi kazalarda 

liman tesisinde yapılacak müdahalelerde yol göstermektir.  

 Acil Müdahale Rehberi tehlikeli yüklerin dahil olmadığı başka tip yangın/sızıntı durumunda 

kullanılmayacaktır.  

 Acil Müdahale Rehberi UN Numaralı yükler için IMDG Kod Ek Ciltlerinde yer alan esaslar dahilinde 

kullanılmalıdır.  

6.14.2.2 TFS Limanında Acil Müdahale Rehberi kapsamında ; UN Numaralı tehlikeli 

yükler ile ilgili yangın durumunda yapılacak işlemler aşağıda olduğu gibidir 

 Birinci öncelikli emniyetini düşün, 

 Tehlikeli yüklere temastan kaçın, 

 Buhardan, alevden, dumandan uzak dur, 

 Yangın alarmını duyduğunda yangın söndürme tedbirlerini başlat, 

 Yanan yüklerin depoların bulunduğu alanı belirle, 

 Yanan tehlikeli yükün UN Numarasını ve buna karşı gelen IMDG Kod ekindeki Acil Müdahale 

Rehberinden uygulayacağın yangın çizelgesini bul, 

 Yangın çizelgesinden tatbik edebileceğin/uygulayabileceğin tedbirleri belirle, 

 Şayet yangına başka bir tehlikeli maddede karışır ise onunla ilgili yangın çizelgesini de bul, 

 Yangına müdahalede koruyucu elbise ve oksijen tüpü kullan, 

 TFS.PRTO.PR04 Tıbbi İlkyardım Rehberini (MFAG) kullanmaya hazır ol, 

 Sana yangın söndürmede, ilk yardımda yardımcı olacak makamlarla devamlı irtibat halinde ol, 
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 UN Numaralı yükler için Acil Müdahale Rehberinden uygulanacak yangın çizelgesinde verilen 

bilgiler aşağıda olduğu gibidir; 

1 Genel Yorumlar Bir yangın durumunda yangına maruz kalan yükler patlayabilir veya içerikleri 
parçalanabilir. Yangınla mümkün olduğu kadar uzaktan korumalı bir pozisyonda 
mücadele edin.  

2 Güvertedeki (Açık Alandaki) Yükte 
Yangın 

Ambalajlar Mümkün olduğu kadar çok hortumla su püskürtün. 

Yük 
Nakliye 
Birimleri 

3 Güverte Altındaki (Kapalı Alanda) Yükte 
Yangın 

Havalandırmayı ve ambar kapaklarını kapatın. Yük alanı yangın söndürme 
sistemini kullanın. Bu mevcut değilse, bol su püskürtülmesini sağlayın.  

4 Yangına Maruz Kalan Yük Uygulanabildiği takdirde, yanma ihtimali olan yükleri ortadan kaldırın veya denize 
atın. Aksi halde suyla soğutma yapın. 

5 Özel Durumlar  Yangın söndürdükten sonra derhal döküntüler için müdahalede bulunun.  

(İlgi : EmS Döküntü Çizelgesi’ne bknz.) 

1: Maddenin özellikleri hakkında genel yorumlar, koruyucu giysiler, personelin uygulaması gereken acil önlemler ve 
gemi/liman üzerindeki olası etkiler. 
2-3: Güverte üstünde ve altında istiflenmiş yükler için yangında uygulanacak yöntemlere ilişkin talimatlar. 
4: Yangın ve yangına maruz kalabilecek tehlikeli yükler için talimatlar. 
5: Özel durumlara ilişkin talimatlar. 

 Tesisimizde elleçlenen UN Numaralı tehlikeli yüklerle ilgili kullanılacak yangın çizelgeleri aşağıda 

olduğu gibidir.     

UN İSİM VE TANIM EMS (YANGIN) 

UN 1863 YAKIT, HAVACILIK, TÜRBİN MOTORU F-E 

 

6.14.2.3 Liman tesisimizde acil müdahale rehberi kapsamında UN numaralı tehlikeli 

yükler ile ilgili sızıntı/dökülme durumunda yapılacak işlemler aşağıda olduğu gibidir 

 Birinci öncelikle emniyetini düşün. 

 Tehlikeli yüklerle temastan kaçın, asla sızıntı olan yüke doğru ve toza doğru yürüme. 

 Alarmı çalıştır. 

 Kimyasallara dayanıklı tam koruyucu giysini giy ve oksijen tüpünü kullan.  

 Sızdıran yükün nereden sızdığını belirle. 

 Yükün ne olduğunu tanımla. 

 Sızan/dökülen tehlikeli yükün UN Numarasını ve acil durum sızıntı/döküntü cetvellerini belirle.  

 Uygulanacak ve takip edilecek tedbirleri sızıntı/döküntü cetvelinden dikkate al. 

 TFS.PRTO.PR04 Tıbbi İlkyardım Rehberi (MFAG) kullanmaya hazır ol. 

 Sızıntı/döküntü konusunda sana yardımcı olacak makamlarla devamlı irtibat halinde ol. 

 Cildinin tehlikeli yüklerle teması sonunda kontamine olması halinde bölge yıkanmalı ve 

temizlenmeli, giysiler çıkarılmalıdır.  

 UN Numaralı yükler için IMDG Kod Ekindeki Acil Müdahale Rehberinden uygulanacak 

sızıntı/döküntü çizelgelerine ilişkin bilgiler aşağıda olduğu gibidir.   
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 1 Genel Yorumlar Uygun koruyucu giysiler giyinin ve seyyar solunum cihazını takın. 
Koruyucu giysiler olsa bile temastan sakının. Mümkünse sızıntıyı 
durdurun. Madde bulaşan giysi suyla yıkanıp ortadan 
kaldırılmalıdır.  

 

 

 

 

2 

Güvertedeki  
(Açık Alandaki)  
Döküntü  

Ambalajlar 
(Az Miktarda 
Döküntüler) 

Döküntüyü bol miktarda suyla denize doğru yıkayın. Döküntünün 
üzerine doğru direkt su jeti kullanmayınız. Atık sudan uzak durun. 
Alanı tamamen temizleyin. 

Yük Nakliye 
Birimleri  
(Büyük Miktarda 
Döküntü) 

Köprü üstü ve yaşam mahalleri rüzgara karşı tutulmalı. 
Döküntünün üzerine doğru su jeti kullanmayın. Atık sudan uzak 
durun. Alanı tamamen temizleyin 

 

 

 

 

 

 

3 

Güverte Altındaki 
(Kapalı Alanda) Döküntü 

Ambalajlar 
(Az Miktarda 
Döküntüler) 

Alana seyyar solunum cihazı takmadan girmeyin. Girmeden önce 
alanın havasını kontrol edin (Zehir ve Patlama riskine karşı). Eğer 
kontrol edilemezse alana girmeyin. 
Buharın yok olmasına izin verin. Uzak Durun. 

Yük Nakliye 
Birimleri  
(Büyük Miktarda 
Döküntü) 

Uzak durun. Uzman TAVSİYESİ için telsiz iletişimi kurun. Uzmanlar 
tehlikeyi değerlendirdikten sonra ilerleyebilirsiniz. Yeterli 
havalandırma sağlayınız. Seyyar solunum cihazı takmadan alana 
girmeyin. Girmeden önce alanın havasını kontrol edin. (Zehir ve 
Patlama riskine karşı ) Kontrol edilemezse alana girmeyin. 

4 Özel Durumlar : 

Deniz Kirletici İşareti 

Gemiden denize mümkün olduğu kadar az atık dökün. Madde 
yoğunluğunu bol miktarda suyla hafifletin. MARPOL raporlama 
gerekliliklerine göre olayı bildirin. 

 
1: Kullanılması gereken koruyucu donanım ve alınması gereken acil önlemi içeren genel yorumlar.  
2-3: Güverte üzerindeki ve güverte altında taşınan yükten olabilecek sızıntı/dökülmelere karşı alınabilecek önlemler.  
4: Denizi kirleten maddelerin dahil olduğu sızıntılar gibi özel durumlara ilişkin    talimatlar. 

 Tesisimizde elleçlenen UN Numaralı yüklerde kullanılacak sızıntı/döküntü cetvelleri aşağıda 

olduğu gibidir.   

UN İSİM VE TANIM 
EMS 

(AKMA/SIZINTI/DÖKÜNTÜ 

UN 1863 
YAKIT, HAVACILIK, TÜRBİN 

MOTORU 
S-E 

 

  Acil Müdahale Rehberi Kullanım Prosedürü 

Acil Müdahale Rehberi, TFS Limanında elleçlenen tehlikeli yüklerle ilgili olarak yangın ve 

sızıntı/döküntü meydana gelmesi halinde kullanılacaktır.  

6.14.2.1 Liman Tesisimizde tehlikeli yüklerden kaynaklanan yangın durumunda Acil 

Müdahale Rehberi aşağıdaki şekilde kullanılacaktır 

 

UN 1863 YAKIT HAVACILIK, TÜRBİN MOTORU F-E 

 

UN 1863 ( Yakıt Havacılık, Türbin Motoru) yüklerinden kaynaklanan yangın meydana gelmesi halinde 

aşağıdaki tabloya göre müdahale edilecektir. 
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F-E 

SUSUZ ORTAMDA REAKSİYON GÖSTEREN MADDELER VE YANICI SIVILAR 

 

 

 

1 

 

 

 

Genel Yorumlar 

Isıya maruz kalan tanklardaki yükler, bir yanma sıvısı –

genişletici buhar patlaması( BLEVE) ile bir yangın 
durumunda veya sonrasında aniden patlayabilir. Tankları 

bol miktarda su ile serin tutun. Yangına mümkün 
olduğunca uzaktan ve korumalı bir konumda müdahale 

edin. Mümkünse sızıntıyı durdurun veya açık valfı kapatın.  

 

 

2 

 

Güvertedeki (Açık 

Alandaki) Yükte Yangın 

Ambalajlar Mümkün olduğu kadar çok hortumla su püskürtün. 

Yük 

Nakliye 

Birimleri 

Yanan birimleri ve yakınlarındaki yüke bol miktarda suyla 

müdahale edin 

 

3 

Güverte Altındaki (Kapalı Alanda) Yükte 

Yangın 

Havalandırmayı ve ambar kapaklarını kapatın. Yük alanı 

yangın söndürme sistemini kullanın. Bu mevcut değilse, 

bol su püskürtülmesini sağlayın.  

4 Yangına Maruz Kalan Yük Su kullanarak birkaç saat süre ile soğutma yapın. 

 

5 

Özel Durumlar :  

UN 1162,UN 1250, UN 1298, UN 1717, 

UN 2985, 

Yükler su ile temas halinde iken hidroklorik asit 

oluşturacak atıklardan uzak durun. 

 

6.14.2.2 TFS Limanında tehlikeli yüklerden kaynaklanan sızıntı durumunda Acil 

Müdahale Rehberi aşağıdaki şekilde kullanılacaktır 

UN 1863 ( Yakıt Havacılık, Türbin Motoru) yüklerinden kaynaklanan sızıntı meydana gelmesi halinde 

aşağıdaki tabloya göre müdahale edilecektir. 
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S-E 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Yorumlar 

Ateşleme kaynaklarını kullanmaktan kaçının (örn. Çıplak farlar, 
korunmasız ampuller, elektrikli el aletleri) Sıvı yanıcıdır ve 
döküntü yanıcı buharı geliştirebilir. Uygun koruyucu giysi ve 
oksijen tüplü komple maske kullanın. Mümkünse sızıntıyı 
durdurun. Genel olarak, bu program kapsamında bulunan 
maddeler yakıt yağı benzeri özelliklere sahip olacak. Su ile 
karışmazlar ve su yüzeyinde yüzmekle yükümlüdürler. Makine 
boşluklarında kullanılan atıl emme materyalinin kullanımı her 
durumda uygundur. Yapışkan liqudis için, kürekler, tercihen 
kıvılcımsız veya demir içermeyen malzemeden yapılmış kürekler 
kullanılabilir. Küçük alanları temizlemek için hafif yağ veya 
dükkan benzeri ürünler (yüzey aktif maddeler) kullanabilirsiniz. 
Yanıcılık tehlikesi nedeniyle alanı iyice temizleyin. Dökülen sıvı 

güvertede herhangi bir pompalama, deniz yüzeyinde bir petrol 
sızıntısı oluşturacaktır. Bu durumda kıyı makamlarıyla iletişime 
geçin. MARPOL raporlama gereksinimlerine göre denize doğru 
tahliyesi bildirin. 

 

 

 

2 

Güvertedeki  
(Açık Alandaki)  
Döküntü  

Ambalajlar 
(Az Miktarda Döküntüler) 

Petrol varillerinde, metal kutularında veya kurtarma 
ambalajlarında döküntüyü toplayın. Emici malzeme 
kullanabilirsiniz. 

Yük Nakliye Birimleri  
(Büyük Miktarda 
Döküntü) 

Sızıntının akışını kapalı bir alanla sınırlandırın (örneğin, 
malzeme ya da çimento ile dikerek). Yağ davulları, metal 
kutular veya kurtarma ambalajı döküntülerini toplayın. 
Hareketsiz emici materyal kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, denizi 
çok miktarda su ile yıkayın. 
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Güverte 
Altındaki 
(Kapalı Alanda) 
Döküntü 

Ambalajlar 
(Az Miktarda Döküntüler) 

Yerdeki muhtemel ateşleme kaynaklarını kapatın. Uygun 
havalandırma sağlayınız. Nefes alma aparatı olmadan boşluk 

bırakmayın. Atmosferi içeri girmeden önce kontrol edin 
(toksisite ve patlama tehlikesi), Eğer atmosfer kontrol 
edilmiyorsa girmeyin. Buharların buharlaşmasına izin verin. Yağ 
davullarında, metal kutularda veya kurtarma ambalajlarında 
döküntü toplamayın. Hareketsiz emici malzeme 
kullanabilirsiniz. Toplanan döküntüleri iyi havalandırılan 
yerlerde veya yalnızca güvertede tutun. 

 

Yük Nakliye Birimleri  
(Büyük Miktarda 

Döküntü) 

Yerdeki muhtemel ateşleme kaynaklarını kapatın. Uygun 
havalandırma sağlayınız. Güverte içine bağımsız solunum 
aparatı olmadan girmeyin. Atmosferi içeri girmeden önce 
kontrol edin (toksisite ve patlama tehlikesi), Eğer atmosfer 
kontrol edilmiyorsa girmeyin. Buharların buharlaşmasına izin 
verin. Bir havalandırma sistemi kullanıldığında, geminin maruz 
kaldığı alanlara (örneğin, yaşam alanları, makine parkları, 
çalışma alanları) toksik buhar veya dumanlar girmesini önlemek 
için özel dikkat gösterilmelidir. Alanın iyi bir havalandırma 
sağlayınız. Yanıcı buharların ateşlenmesini önlemek için 
boşlukta su spreyi kullanın. Tutunun altına yıkayın. Copius su 
miktarlarını kullanın. Atık suyu, gemi içi petrol kirliliği acil durum 
planına göre tedavi edin. Aksi takdirde, uzman yardımı için 
radyo. 

 

4 

 

Özel Durumlar : 

Deniz Kirletici işareti 

Bu maddeler su ile karışabilir ve bu nedenle yüzeye çıkmaz. Bu 
durumda Dökülme Programı S-D uygun olacaktır. Dökülen 
bölgenin tamamen temizlenmesi gerekmez. Kalıntılar kurur ve 
yüzeyleri kaplar. 



 
 

TEHLİKELİ MADDE ACİL DURUM PLANI 

 

TFS.PRTO.MNL02 Rev00                29 / 29 Rev. Tarihi: 02.09.2021 

Bu doküman, TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. işleyişi ve yönetim sistemlerine ait özel bilgiler içermekte olup tüm hakları saklıdır. Dokümanın, TFS’nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması 
yasaktır. (Basılı kopyalar sadece referans amaçlı olup, güncel olarak tutulmamaktadır.) 

6.15 Tesisimizde Elleçlenen Tehlikeli Yüklerin Zararlarından Etkilenen Kişilere Ve Bu 

Yüklerin Karıştığı Kazalar Sonucu Meydana Gelen Sağlık Sorunlarına Yönelik Tıbbi İlk 

Yardım Prosedürü 

TFS.PRTO.PR04 Tıbbi İlkyardım Rehberi içerisinde olduğu gibidir. 

6.16 Tahmil/Tahliye Esnasında Oluşabilecek Yangın, Patlama Ve Benzeri Acil 

Durumlarda Romörkörlerin Kullanım Planı 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile yapılan römorkör protokolü   

Ek-5’de bulunmaktadır. 

7. EKLER-KAYITLAR 

EK-1 ACİL DURUM İLETİŞİM LİSTESİ ( KURUM İÇİ) 

EK-2 ACİL DURUMLARA MÜDAHALE ORGANİZASYON ŞEMASI 

EK-3 TEHLİKELİ MADDE OLAY BİLDİRİM FORMU 

EK-4 ACİL DURUM YERLEŞİM PLANI VE TOPLANMA BÖLGELERİ 

8. KAYIT SAKLAMA SÜRELERİ 

Kayıt Adı 
Baskı(B) / 

Elektronik(E) 

Saklama 
Süresi ve 
Yöntemi  

Arşiv 
Gereksinimi 

(E /H) 
Sorumlu  

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-1 ACİL DURUM İLETİŞİM LİSTESİ ( KURUM İÇİ) 

Adı Soyadı Görevi Cep Telefonu 

HÜSEYİN HİLMİ  ASLANOĞLU GENEL MÜDÜRÜ 0 850 205 08 37 

MUHARREM KAYA OPERASYON MÜDÜRÜ 0 549 808 97 00 

BURHAN KORKMAZ YATIRIM VE BAKIM MÜDÜRÜ 0 549 795 35 26 

AYŞE EBRU ELÇİN SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE KALİTE YÖNETİCİSİ 0 535 459 17 08 

CEMHAN ABDULLAH KARAKURT YATIRIM VE BAKIM YÖNETİCİSİ 0 549 795 42 33 

FATİH AKKOÇAN BAKIM ŞEFİ 0 549 808 97 41 

RAMAZAN BAYRAM GÖKTAŞ LİMAN OPERASYON MÜHENDİSİ 0 549 795 35 85 

KEMAL BAKAL LİMAN OPERASYON ŞEFİ 0 549 822 81 06 

ALİ ÇAMLIOĞLU LİMAN OPERASYON TAKIM LİDERİ 0 545 482 20 27 

MUHAMMET EMİN KOÇAK LİMAN OPERASYON PERSONELİ 0 534 358 15 18 

NAZİM MALKOÇ LİMAN OPERASYON PERSONELİ 0 537 374 88 20 

İSMAİL DİNÇER ŞAHİN LİMAN OPERASYON PERSONELİ 0 535 797 62 66 

OĞUZHAN DURGUT LİMAN OPERASYON PERSONELİ 0 535 676 91 89 

UÇAR DUMAN LİMAN OPERASYON PERSONELİ 0 544 285 53 10 

 



EK-2 ACİL DURUMLARA MÜDAHALE ORGANİZASYON ŞEMASI 
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EK-3 TEHLİKELİ MADDE OLAY BİLDİRİM FORMU 

Sayı No - Tarih  

Firma / Kurum  

Gönderen 

Makam 

 İRTİBAT BİLGİLERİ 

Alacak 

Makam 

  

 

LİMAN TESİSİ 

“TEHLİKELİ MADDE OLAYI BİLDİRİMİ” 

1 ACIL DURUMUN TARIHI VE ZAMANI: 

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

ALANI: 

3 
ACİL DURUM TİPİ (ÖRN: YANGIN, YAKIT DÖKÜLMESI, PERSONEL YARALANMASI) 

VE KAZANIN MEYDANA GELİŞİ) 

4 KAZANIN BİLİNİYORSA NASIL MEYDANA GELDİĞİ VE SEBEBİ: 

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

6 MEYDANA GELEN ZARARIN/KİRLİLİĞİN BOYUTU: 

7 
KAZAYA KARIŞAN GEMİ VARSA BİLGİLERİ (ADI, BAYRAĞI, IMO NO, DONATANI, 

İŞLETENİ, YÜKÜ VE MİKTARI, KAPTANIN ADI VE BENZERİ BİLGİLER): 

8 METEOROLOJİK KOŞULLAR: 

9 

KAZAYA KARIŞAN TEHLİKELİ MADDE BİLGİLERİ; 

UN NUMARASI: 

PSN: 

SINIFI: 

VARSA İKİCİL RİSKİ: 

DENİZ KİRLİLİĞİ YAPIP YAPMADIĞI: 

TEHLİKELİ MADDENİN İŞARET VE ETİKET DETAYLARI 

10 
TEHLİKELİ MADDENİN  

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ: 
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GÖNDEREN BİLGİLERİ:,  

TAŞIYAN BİLGİLERİ:  

ALICI BİLGİLERİ: 

11 
KONTROL ÖLÇÜM HASARLARI VE  ACIL DURUMU KONTROL ALTINA  ALMAK IÇIN 

YAPILANLAR: 

12 VARSA TESİSİN/ EKIPMANIN HASAR MİKTARI: 

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

14 KAZANIN TESİSİN RUTİN OPERASYONLARINA ETKISI: 

15 YAPILAN EKIPMAN VE/VEYA ÜRÜN KALITESI KONTROLLERİ 

16 ACIL DURUMUN TEKRAR OLUŞMAMASI İÇİN YAPILAN/YAPILACAK FAALİYETLER: 

17 
ACIL DURUMDAN ETKİLENEN VE KENDILERINE ACİL DURUMUN ILETILDİĞİ 

MERCILER: 

18 BASINDA OLUŞAN VEYA OLUŞMASI BEKLENEN TEPKI: 

FORMU HAZIRLAYAN : 

Adı Soyadı  :   

Görevi         :  

İmza            : 

 

 



 

EK-4 ACİL DURUM YERLEŞİM PLANI VE TOPLANMA BÖLGELERİ 

 

 

 

 

 



EK-8 ACİL DURUM TOPLANMA YERLERİ PLANI 

 

 
  

 

 



EK-9  ACİL DURUM YÖNETİM ŞEMASI 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



  

EK-11 CTU VE PAKETLER İÇİN SIZDIRMA ALANLARI VE EKİPMANLARI 

 

TFS Limanı’nda elleçlenen madde kapsamında CTU ve paketli madde mevcut değildir. Bu nedenle 
sızdırma alanı bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK-12 LİMAN HİZMET GEMİLERİNİN ENVANTERİ 

 

TFS Limanı envanterinde hizmet gemisi mevcut değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-13 İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI İDARİ SINIRLARI 

1) İstanbul Liman Başkanlığı 
A) Liman idari saha sınırı 
İstanbul Liman Başkanlığının liman idari sahası; kuzeyde aşağıdaki (a) ve (b) koordinatlarından hakiki kuzey 
(360º) istikametine çizilen hatların arasında kalan ve Türk Karasuları ile sınırlanan kıyı ve denizalanı ile güneyde 
aşağıdaki (c), (ç), (d) ve (e) koordinatlarının oluşturduğu hattın kuzeyinde kalan deniz ve kıyı alanıdır. 
a) 41º 21´ 00" K – 028º 41´ 00" D 
b) 41º 14´ 00" K – 029º 15´ 30" D (Kelagra Burnu) 
c) 40º 54´ 05" K – 029º 08´ 56" D (Maltepe Burnu) 
d) 40º 43´ 30" K – 029º 09´ 24" D 
e) 40º 43´ 30" K – 028º 43´ 24" D 
f) 40º 58´ 18" K – 028º 43´ 24" D (Kefaldalyan Burnu) 
 
B) Demirleme sahaları 
İstanbul Liman Başkanlığı idari sahasındaki demirleme sahaları aşağıdaki 
koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır. Bu sahalarda, kıyıdan itibaren 2,5 gomino mesafe içerisinde 
demirleme yapılamaz. 
a) A bölgesi demirleme sahası: Kıyı tesislerine yanaşacak gemilerin demirleme sahası; aşağıdaki 
koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. 
1) 41° 00',40 K – 028° 59',15 D 
2) 40° 59',39 K – 028° 58',60 D 
3) 40° 58',15 K – 028° 56',50 D 
4) 41° 00',15 K – 028° 56',50 D 
b) B bölgesi demirleme sahası: Kıyı tesislerinden kalkan ve uzun süre demirde kalacak gemilerin demirleme 
sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu denizalanıdır. 
1) 41° 00',15 K – 028° 56',50 D 
2) 40° 58',15 K – 028° 56',50 D 
3) 40° 56',82 K – 028° 53',50 D 
4) 40° 58',92 K – 028° 53',50 D 
c) C bölgesi demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askerî gemiler ile 
gazdan arındırma işlemi (gas free) demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. 
1) 40° 58',92 K – 028° 53',50 D 
2) 40° 56',82 K – 028° 53',50 D 
3) 40° 56',12 K – 028° 51',95 D 
4) 40° 55',83 K – 028° 50',00 D 
5) 40° 57',48 K – 028° 50',00 D 
ç) Küçükçekmece demirleme sahası: aşağıdaki koordinatların oluşturduğu denizalanı olup gerektiğinde 
karantina demirleme sahası olarak da kullanılır. 
1) 40º 58' 18" K – 028º 43' 30" D 
2) 40º 56' 57" K – 028º 43' 30" D 
3) 40º 56' 24" K – 028º 47' 24" D 
4) 40º 58' 15" K – 028º 47' 24" D 
d) D bölgesi demirleme sahası: İstanbul Boğazının kuzey girişinde tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer 
güçle çalışan askerî gemiler ile gazdan arındırma işlemi (gas free) demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların 
oluşturduğu denizalanıdır. 
1) 41° 15',40 K – 028° 57',45 D 
2) 41° 17',50 K – 028° 57',45 D 
3) 41° 17',50 K – 029° 00',00 D 
4) 41° 14',90 K – 029° 00',00 D 
e) E bölgesi demirleme sahası: İstanbul Boğazının kuzey girişinde tehlikeli madde taşımayan gemilerin 
demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu denizalanıdır. 
Acil durumlarda Liman Başkanlığı, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve diğer kurum/kuruluşların 
izni dâhilinde bu bölgede yakıt ve kumanya ikmaline izin verebilir. 
1) 41° 14',90 K – 029° 00',00 D 
2) 41° 17',50 K – 029° 00',00 D 
3) 41° 17',50 K – 029° 02',37 D 
4) 41° 15',90 K – 029° 05',00 D 
5) 41° 15',00 K – 029° 05',00 D 
 



 

EK-14 LİMAN TESİSİNDE BULUNAN DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI ACİL MÜDAHALE 
EKİPMANLARI 

 

Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı (RDAMP) içerisinde olduğu gibidir. 



EK-15  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TABLOSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖRSEL CİNSİ STANDART

İş Ayakkabısı TS EN ISO 20345
(S3 SRC)

İş Botu TS EN ISO 20345
(S3 SRC)

iş Çizmesi TS EN ISO 20345 

Dizlik TS EN 14404

Mekanik Eldiven TS EN 388

Kimyasal Eldiven TS EN 388
(4121X)

Nitril Eldiven TS EN ISO 374-1
TS EN ISO 374-5

Kaynakçı Eldiveni
TS EN 388
TS EN 407
TS EN 420

Tam Korumalı Kulaklık TS EN 352-1

Kulaklık Tıkacı TS EN 352-2

Toz Maskesi TS EN 149:A1 
(FFP3)

Tam Yüz Maskesi TS EN 148

Tam Yüz Maskesi Filtresi TS EN 141

Kaynakçı Maskesi TS EN 379

Medikal Maske TS EN 14683

Gözlük TS EN 166

Yüz Siperi TS EN 166

Tam Vücut Emniyet Kemeri
TS EN 355
TS EN 361
TS EN 813

Kaynakçı Başlığı TS EN ISO 11611 

Kaynakçı Ceketi TS EN ISO 11611

Kaynakçı Pantalonu TS EN ISO 11611

Kaynakçı Ayakkabısı TS EN ISO 20345 

Can Yeleği TS EN ISO 12402-4

KEP TS EN 812

Mont Pamuklu / Antistatik

İş Pantalonu (Yazlık, kışlık, 
kapitoneli) Pamuklu / Antistatik

Tshirt kısa kollu Pamuklu / Antistatik

Tshirt uzun kollu Pamuklu / Antistatik

Polar Pamuklu / Antistatik

Yazlık, Kışlık Yelek Pamuklu / Antistatik

TFS AKARYAKIT HİZMETLERİ A.Ş. 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TABLOSU
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EK-16 TEHLİKELİ MADDE OLAYLARI BİLDİRİM FORMU 

Sayı No - Tarih  

Firma / Kurum  

Gönderen 

Makam 

 İRTİBAT BİLGİLERİ 

Alacak 

Makam 

  

 

 

LİMAN TESİSİ 

“TEHLİKELİ MADDE OLAYI BİLDİRİMİ” 

1 ACIL DURUMUN TARIHI VE ZAMANI: 

2 

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

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

4 KAZANIN BİLİNİYORSA NASIL MEYDANA GELDİĞİ VE SEBEBİ: 

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

6 MEYDANA GELEN ZARARIN/KİRLİLİĞİN BOYUTU: 

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

8 METEOROLOJİK KOŞULLAR: 

9 

KAZAYA KARIŞAN TEHLİKELİ MADDE BİLGİLERİ; 

UN NUMARASI: 

PSN: 

SINIFI: 

VARSA İKİCİL RİSKİ: 

DENİZ KİRLİLİĞİ YAPIP YAPMADIĞI: 

TEHLİKELİ MADDENİN İŞARET VE ETİKET DETAYLARI 

10 TEHLİKELİ MADDENİN  
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ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ: 

GÖNDEREN BİLGİLERİ:,  

TAŞIYAN BİLGİLERİ:  

ALICI BİLGİLERİ: 

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

12 VARSA TESİSİN/ EKIPMANIN HASAR MİKTARI: 

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

14 KAZANIN TESİSİN RUTİN OPERASYONLARINA ETKISI: 

15 YAPILAN EKIPMAN VE/VEYA ÜRÜN KALITESI KONTROLLERİ 

16 ACIL DURUMUN TEKRAR OLUŞMAMASI İÇİN YAPILAN/YAPILACAK FAALİYETLER: 

17 ACIL DURUMDAN ETKİLENEN VE KENDILERINE ACİL DURUMUN ILETILDİĞİ 
MERCILER: 

18 BASINDA OLUŞAN VEYA OLUŞMASI BEKLENEN TEPKI: 

FORMU HAZIRLAYAN : 

Adı Soyadı  :   

Görevi         :  

İmza            : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-17  TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA ÜNİTELERİ (CTU) İÇİN KONTROL SONUÇLARI 
BİLDİRİM FORMU 

TFS Limanı’nda tehlikeli madde taşıma ünitesi (CTU) mevcut değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-18 ÇOK MODLU TEHLİKELİ MADDELER FORMU 

1 Gönderici/Yollayıcı  2 Taşıma belge numarası 
 3 ... sayfanın 1. sayfası  4 Göndericinin referansı 
 

 

 5 Yük komisyoncusunun referansı 
6 Alıcı 7 Taşıyıcı (taşıyıcı dolduracak) 

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

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

YOLCU VE YÜK UÇAĞI YALNIZ YÜK UÇAĞI  

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

 
12 Boşaltma limanı/yeri 13 Varılacak yer  

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

 

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

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

(dara dahil) (kg) 

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

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

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

 Araç ruhsat no.  

 
Deklerasyonu verenin adı/konumu İmza ve tarih Deklerasyonu verenin adı/konumu 

Yer ve tarih  Yer ve tarih 

Deklare edenin imzası ŞOFÖRÜN İMZASI Deklare edenin imzası 

1 Gönderici/Yollayıcı  2 Taşıma belge numarası 

 3 ... sayfanın 1. sayfası  4 Göndericinin referansı 

 

 

 5 Yük komisyoncusunun referansı 

6 Alıcı 7 Taşıyıcı (taşıyıcı dolduracak) 
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1. AMAÇ  

Bu prosedürün amacı, İstanbul Havalimanı Akaryakıt İkmal Terminali’nde elleçlenen petrol ve petrol 

ürünlerinden oluşan sıvı haldeki tehlikeli dökme yüklerin emniyetle elleçlenmesi operasyonunda icra 

edilecek hususlara ilişkin yöntem ve esasların belirlenmesidir. 

2. KAPSAM 

Bu prosedür,İstanbul Havalimanoı Akaryakıt İkmal Terminalinde elleçlenen tehlikeli maddeleri 

kapsar. 

3. SORUMLULUKLAR 

Bu prosedürün yürütülmesinden Operasyon Müdürlüğü sorumludur.  

Liman Operasyon Personeli bu el kitabının kullanıcısıdır.  

Liman Operasyon Yöneticisi bu el kitabına uygun olarak, dokümanların hazırlanması, yürürlüğe 

konması ve işletilmesinden sorumludur.  

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

4.1 Tanımlar  

Dökme Yük: Geminin yapısal bölümü olan veya geminin içinde veya üzerinde kalıcı olarak 

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

planlanan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri ifade eder. 

Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan 

küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma 

birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer 

işlemleri ifade eder. 

IMDG Kod: Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu ifade eder. 

Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden kişiyi ifade eder. 

Kıyı Tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp 

verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir 

yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina 

ve yapıları ifade eder.  

Tehlikeli Yük (Tehlikeli Madde): Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait 

Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-I kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri, Deniz yoluyla 

Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) içinde listelenmiş paketli maddeler, 

Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1’de verilen UN Numarasına sahip 

dökme maddeler, Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında 

Uluslararası Kod (IBC Kod) Bölüm 17’de verilen maddeler ile Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan 

Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 19’da verilen maddeler ile 

henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya taşınma şekli sebebi ile taşıma 

sırasında can, mal ve çevreye veya diğer maddelere zarar verebilme potansiyeli taşıyan maddeleri, 

bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekilde temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini 

ifade eder. 
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UN Numarası: Tehlikeli madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden alınmış 

dört basamaklı tanımlama numarasını ifade eder. 

4.2 Kısaltmalar 

RDAMP: Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Müdahale Planı 

SDS: Safety Data Sheet (Güvenlik Bilgi Formu) 

TMGD: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 

TMR: Tehlikeli Madde Rehberi 

5. REFERANSLAR LİSTESİ 

 IMDG Kod (International Maritime Dangerous Goods Code) 

 International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT) 

 Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 

73/78) 

 Tehlikeli Maddeleri İçeren Kazalarda Kullanılmak için Tıbbi İlk Yardım Rehberi (MFAG) 

 Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 

6. UYGULAMA 

6.1 Sıvı Haldeki Tehlikeli Maddelerin Emniyetle Elleçlenmesi 

a. Yük operasyonları ve acil durumda Gemi Kaptanı ile operasyonda görev alacak personel, taşınan 

tehlikeli yüklerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilere sahip olacak ve gerek görülmesi halinde bu 

bilgileri Liman Başkanlığı ve diğer ilgililere sunacaktır.  

1) TFS Limanı’na gelen tehlikeli yükün UN Numarası ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

tanımlayan SDS formlarını inceleyecek ve yapılacak işlemleri belirleyeceklerdir.  

2) Yük transferi, slop transferi, gazdan arındırma işlemi, inertleme, balast alma, balast boşaltma 

ve tank temizliği ile ilgili olarak tesisimiz tarafından hazırlanan prosüdürler  ile “ISGOTT” 

dokümanındaki hususları  titizlikle uygulayacaklardır.  

3) Dökülme ya da sızıntı, yangın, kişilerin tehlikeli yüklerle kazara temasını önlemek için alınacak 

tedbirlerle ilgili olarak TFS Limanı’nda bulunan personel TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde 

Acil Durum Planı ve TFS.PRTO.MNL01 Tehlikeli Madde El Kitabı’nı dikkate alacaktır.  

4) TFS Limanı’nda sıvı haldeki (dökme) tehlikeli maddelerin elleçlenmesinden sorumlu olan 

personel ve görevlerinin belirlenmesi hakkındaki detaylar Bölüm 6.2’deki gibidir.  

b. Tehlikeli madde elleçlenmesi süresince iskelede ve gemide açık alanlarda cep telefonu 

kullanılmayacak ve açık bulundurulmayacaktır. Elleçleme süresince sadece gemi telefonu ve ex-

proof el telsizleri kullanılacaktır. Kararlaştırılan gemi/sahil haberleşme listesi TFS.PRTO.FR08 

Gemi Sahil Emniyet Kontrol Formu’nda olduğu gibidir.  

c. Sıvı tehlikeli yüklerin tahmil/tahliyesi veya transferi süresince kullanılan boru hatları ve dolum 

kolları (esnek hortumlar) ile ilgili olarak TFS.PRTO.FR08 Gemi Sahil Emniyet Kontrol Formu ile 

TFS.PRTO.PR02 Liman Bilgi Kitapçığı’ndaki hususlar dikkate alınacaktır.  

d. Boru hatlarında kısa devreyi önlemek için TFS.PRTO.FR08 Gemi Sahil Emniyet Kontrol Formu ile 

TFS.PRTO.PR02 Liman Bilgi Kitapçığı’ndaki hususlara dikkat edilecektir.  
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e. Oluşabilecek bir kaza durumunda sıvı haldeki tehlikeli maddelerin sızabileceği iskelemizde 

bulunan tüm tahliye delikleri ve boruları ile her türlü gider, sıvı haldeki tehlikeli maddelerin 

tahmil/tahliyesi operasyonu başlamadan önce kapatılacak ve operasyon süresince kapalı 

tutulacaktır. Bu konuda TFS.PRTO.FR08 Gemi Sahil Emniyet Kontrol Formu’ndaki hususlar 

dikkate alınacaktır. Ayrıca yük dökülmesinin meydana gelmesi halinde dökülen yükler taşıntı 

tankında toplanacaktır.  

f. TFS Limanı’nda gemiler için elektrik besleme imkanı mevcut değildir. Bu tip talepler TFS Limanı 

tarafından karşılanmayacaktır.  

g. Yükleme/tahliye operasyonlarında kullanılan dolum kolları test sertifikalarında belirtilen tarihlerin 

geçmemiş olmasına dikkat edilecektir. Ayrıca dolum kolları operasyon öncesi görsel olarak 

denetlenecektir. Bu hususlara ilişkin esaslar TFS.PRTO.FR08 Gemi Sahil Emniyet Kontrol Formu 

ile TFS.PRTO.PR02 Liman Bilgi Kitapçığı’nda olduğu gibidir.  

h. Acil durumlarda can, mal ve çevre emniyetini sağlamak için dolum kolu bağlantıları kesilecek ve 

operasyon durdurulacaktır. TFS Limanı’nda acil bir durumda dolum kolu acil bırakma kaplinleri 

ayrılmakta, her iki tarafından otomatik olarak kapanmakta ve bu şekilde olası döküntünün önüne 

geçilmektedir.  

i. Önleyici tedbirlere yönelik olarak gemi yetkilisi (kaptan) ile operasyon yöneticisi (mühendis/şef) 

arasında yük elleçleme ekipmanları, teçhizat ve donanımlarının kontrolleri, ölçme sistemleri, acil 

durum kapatma ve alarm sistemleri, tahmil/tahliye operasyonları başlamadan önce 

TFS.PRTO.FR08 Gemi Sahil Emniyet Kontrol Formu’na göre test edilecek ve taraflarca gerekli 

kontroller yapılıp sorumluluklar ve yetkilendirilmeler belirlendikten sonra ortak deklarasyon 

imzalanmayacaktır.  

j. Elleçleme operasyonu sonrasında meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak eylemler ve 

kullanılacak işaretler hususunda TFS.PRTO.PR02  Liman Bilgi Kitapçığı gemi yetkilisine verilecek 

ve TFS Limanı ile gemi yetkilisi arasında yazılı anlaşma yapılacaktır.  

k. Sıvı haldeki tehlikeli maddelerin pompalanmasında gemi ilgilisi ile TFS.PRTO.FR08 Gemi Sahil 

Emniyet Kontrol Formu, TFS.PRTO.FR09 Gemi Tahliye Formu ve TFS.PRTO.FR13 Terminal 

Tahliye Formu karşılıklı olarak tutulacak ve imzalanacaktır. Ayrıca ters basınç ve tahmil/tahliye 

kapasitelerinin aşılması devamlı kontrol edilecek, boru hattı ve ekipmanlarda sızıntı olmaması 

sağlanacak, tahliye süresince devamlı iletişimde bulunulacaktır.  

l. Operasyon tamamlandığında Operasyon Mühendisi/Şefi; 

1) Dolum kollarında kalan basıncı tahliye edecek, 

2) Kıyı Tesisi boru hattının vanası kapatılması dahil olmak üzere tüm emniyet tedbirlerini 

alacaktır.      

6.2 Sorumlu Personel ve Görevlerin Belirlenmesi 

a. TFS Limanı’nda sıvı haldeki tehlikeli maddelerin elleçlenmesinden sorumlu olan personel isimleri  

(Ek-1) Sorumlu Personel Listesi’nde olduğu gibidir.  

b. Sıvı haldeki tehlikeli maddelerin emniyetle elleçlenmesinden sorumlu olan personel elleçleme 

işlemlerini TFS Limanı tarafından hazırlanan bu prosedüre uygun olarak icra edecektir.  
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c. Sıvı haldeki tehlikeli maddelerin emniyetle elleçlenmesinden sorumlu olan personelden her 

vardiyada en az bir kişi olacak şekilde vardiya düzenlenmesi yapılacaktır.  

d. Sıvı haldeki tehlikeli maddelerin emniyetle elleçlenmesinde görev alacak personelin görevleri 

Bölüm 6.3’te olduğu gibidir.  

6.3 Sorumlu Personelin Görevleri 

a. TFS Limanı’na gelecek tehlikeli maddelerin limana gelmeden önce gelen evraklarını 

inceleyerek;  

 Tehlikeli maddenin/maddelerin ismini belirler. 

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

 Tehlikeli maddeden kaynaklanacak tehlikelerle ilgili çalışma yaparak alınması gerekli emniyet 

tedbirlerini belirler.  

 Tehlikeli madde ile ilgili olarak tahmil/tahliye ve elleçleme yapacak personel ile ilgili koruyucu 

ekipmanları belirler.  

 Tehlikeli maddelerin tahmil/tahliyesi ve elleçlenmesini yapacak şahıslarla koordinasyon 

toplantısı yaparak onları bilgilendirir.  

b. Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi esnasında meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, can, mal ve 

çevre emniyetinin sağlanması ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en 

aza indirilmesi amacıyla TFS Limanı tarafından tespit edilmiş olan TFS.PRTO.POL01 Kaza 

Önleme Politikası’nın uygulanmasına yardımcı olur.  

c. Tehlikeli madde elleçlenmesinde bir uygunsuzluk tespit ettiğinde elleçleme operasyonu 

durdurularak, uygunsuzluğun giderilmesi sağlanır.  

d. Tesise alınmış olan yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini sürekli kontrol eder ve eksiklerin 

anında giderilmesini sağlar.  

e. Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli TFS Limanı personeli ve gemi adamlarının, yükleme, 

boşaltma ve depolama esnasında koruyucu elbise giymesini sağlar.  

f. Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilerin itfaiyeci teçhizatı ile 

donatılmasını ve yangın söndürücüleri ile ilkyardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma 

hazır halde bulundurulmasını sağlar.  

g. Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda TFS Limanı’ndan tahliye edilmesine yönelik acil 

tahliye planındaki uygulamalara vakıf olup, operasyonu koordine eder.  

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

tehlikeli madde eğitimi almış ve sertifikaya sahip olduğunun kontrolünü yapar. Yetersiz 

personelin, sadece yeterli sertifikaya sahip personelin kontrolünde kısa süreli çalışmasına 

müsaade eder.  

i. Tehlikeli yüklerin TFS Limanı sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini almış 

personel tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini, 

ayrıştırılmasını, istif edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve denetlenmesini sağlar.  

j. Tehlikeli maddelerle ilgili olarak bulunması gereken tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgelerin 

yükle birlikte bulunduğunun kontrolünü yapar. Eksiklik tespit ettiğinde maddelerin 

elleçlenmesine izin vermez.  
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k. TFS Limanı’na giren tehlikeli maddelerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, 

sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, emniyetli bir biçimde 

yüklendiğini ve taşındığını teyit etmek amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapar.  

l. TFS Limanı sahasındaki tüm tehlikeli maddelerin güncel listesini tutar.  

m. Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli 

maddeler için gerekli emniyet tedbirini alır.  

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

sağlar.  

o. Tehlikeli madde kazalarını liman başkanlığına bildirir. 

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

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

rıhtıma yanaştırılmasını önler.  

r. Tehlikeli maddelerden kaynaklanan bir kaza durumunda SDS ve TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli 

Madde Acil Durum Planı’nı dikkate alarak gerekli acil müdahaleyi başlatır.  

s. TFS Limanı’nda elleçlenen yüklerle ilgili olarak ilgili dokümanları her an kullanıma hazır 

bulundurur.  

t. TFS Limanı’nda tehlikeli maddelerin elleçlenmesi ve/veya depolanması faaliyetleri esnasında 

TFS Limanı’nda yapılacak sıcak işlemlere ilişkin hazırlanan prosedürü dikkate alarak sıcak iş ve 

işlemlere dair prosedürün uygulanmasını sağlar.  

u. TFS Limanı’nda elleçlenen tehlikeli maddelerin denize, toprağa, suya veya su tahliyesi yapılan 

alanlara bulaşmasının önlenmesi için gerekli tertip ve tedbirleri alır.  

v. Tehlikeli maddelerin zararlarından etkilenen kişilere ve bu maddelerin karıştığı kazalar sonucu 

ilkyardım gerektiren kişilere TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı ve IMDG 

Kod ekinde yer alan TFS.PRTO.PR04 Tıbbi İlk Yardım Rehberi’ni (MFAG) dikkate alınarak tıbbi 

ilkyardımın yapılmasını en kısa zamanda en yakın hastaneye intikalini sağlar.  

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

ile çalıştırılmayan her türlü ekipmanın talimatlarda belirtilen şartlarda kullanıldığının ve 

bakımının yapıldığının kontrolünü yapar ve aksaklıkları ilgili birimlere iletir.    

7. EKLER VE KAYITLAR 

(Ek-1) Sorumlu Personel Listesi 

TFS.PRTO.POL01 Kaza Önleme Politikası 

TFS.PRTO.MNL01 Tehlikeli Madde El Kitabı 

TFS.PRTO.MNL02 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı 

TFS.PRTO.PR02 Liman Bilgi Kitapçığı 

TFS.PRTO.PR04 Tıbbi İlk Yardım Rehberi 

TFS.PRTO.FR08 Gemi Sahil Emniyet Kontrol Formu 

TFS.PRTO.FR09 Gemi Tahliye Formu 

TFS.PRTO.FR13 Terminal Tahliye Formu 
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8. KAYIT SAKLAMA SÜRELERİ 

Kayıt Adı 
Baskı(B) / 

Elektronik(E) 

Saklama 
Süresi ve 
Yöntemi  

Arşiv 
Gereksinimi 

(E /H) 
Sorumlu  

TFS.PRTO.FR08 Gemi Sahil 
Emniyet Kontrol Formu 

B / E 5 Yıl E Operasyon 
Müdürlüğü 

TFS.PRTO.FR09 Gemi 
Tahliye Formu 

 

B / E 5 Yıl E 
Operasyon 
Müdürlüğü 

TFS.PRTO.FR13 Terminal 
Tahliye Formu 

 

B / E 5 Yıl E 
Operasyon 
Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Ek-1) Sorumlu Personel Listesi 

 

ADI SOYADI GÖREVİ 

RAMAZAN BAYRAM GÖKTAŞ LİMAN OPERASYON MÜHENDİSİ 

KEMAL BAKAL LİMAN OPERASYON ŞEFİ 

ALİ ÇAMLIOĞLU LİMAN OPERASYON TAKIM LİDERİ 

MUHAMMET EMİN KOÇAK LİMAN OPERASYON PERSONELİ 

İSMAİL DİNÇER ŞAHİN LİMAN OPERASYON PERSONELİ 

NAZİM MALKOÇ LİMAN OPERASYON PERSONELİ 

OĞUZHAN DURGUT LİMAN OPERASYON PERSONELİ 

UÇAR DUMAN LİMAN OPERASYON PERSONELİ 

 

 

 

 



 

KAZA ÖNLEME POLİTİKASI 

Şirketimiz, faaliyetlerinden ötürü tesislerinin, çalışanlarının ve etkileşimde olduğu her türlü kişi, kurum ve 

kuruluşların zarar görebileceği kazaların oluşmasını önlemek amacıyla, Emniyet Politikası ve Çevre ve 

Sürdürülebilirlik Politikası ile uyumlu bir yol izler. tüm önlemler alınır. Şirketimiz tehlikeli madde elleçlenmesi, 

tahmil ve tahliyesi esnasında yangın ve benzeri kazaların yaşanmasını önlemek amacıyla tüm önlemleri alır ve 

aşağıdaki ilkeleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder; 

 Mal kabulü yaptığımız gemilerden başlayarak, kıyı tesisinde, yakıt çiftliğinde ve operasyonlarımızın 

tamamında sadece çalışanlarımızın değil faaliyet alanlarımızda bulunması muhtemel tüm kişilerin can 

güvenlikleri ve sağlıkları en büyük önceliğimizdir. 

 Faaliyetlerimizin tamamında kazaya sebep olabilecek tüm yapısal, operasyonel, organizasyonel ve idari 

tüm önlemler alınır. 

 Kazaların oluşumuna engel olmak amacıyla tüm faaliyetlerimiz için tehlike tanımlama ve risk 

değerlendirmesi yapılır. 

 Kapalı alan, yüksekte çalışma, ateşli çalışma gibi yüksek riskli işlerde iş izin sistemi etkin bir şekilde 

uygulanır. 

 Tesislerinin inşa edilmesinden başlayarak tüm operasyonel faaliyetlerde kaza ihtimalini azaltacak / 

bertaraf edecek en güncel teknolojiler kullanılır, 

 Çalışanlar, yapacakları işlerde yeterli bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip olmalarına göre seçilir, 

yetkinliklerine uygun pozisyonlarda görevlendirilir. 

 Çalışanların sürekli gelişimi için görevlerinin gerektirdiği ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara 

uygun olarak eğitimler düzenlenir, eğitimler esnasında kazaların önlenmesi için güvenlik bilincinin 

arttırılması en temel hedeftir. 

 Tüm önlemlere rağmen meydana gelebilecek kazaların can, mal ve çevreye etkilerinin asgariye indirilmesi 

için acil müdahale planları oluşturulur, çalışanlara acil durum eğitimleri verilir, tatbikatlar düzenlenir. Acil 

durumlarda gerekli müdahalenin yapılabilmesi için tehlikeli madde elleçlenen alanlara uygun giriş-çıkış 

imkânı sağlanır. 

 Elleçlenecek tüm tehlikeli maddelerin Güvenlik Bilgi Formları temin edilir, çalışanların kolayca 

ulaşabilecekleri yerlerde bulundurulur. Maddeye özgü tehlikeler, ilk yardım önlemleri, yangın önlemleri, 

sızıntı/döküntü olması durumunda müdahale önlemleri, varsa elleçleme için özel durumlar, kişisel 

maruziyet durumundaki önlemler, çevreye zararın varsa önleme tedbirleri konularında çalışanlar eğitilir. 

 Tehlikeli maddelerin olası zararlı etkilerinin önlenmesine yönelik olarak gerekli ekipman ve teçhizatlar 

temin edilir. 

 Tehlikeli madde elleçlenen alanların, ilgili tesis personeli ve/veya güvenlik görevlileri tarafından sürekli 

gözetim altında bulundurulması amacıyla gerekli izleme tertibi alınır, alarm sistemleri kurulur. 

 

 

Hüseyin Hilmi ASLANOĞLU 

TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. 

Genel Müdür  
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1. AMAÇ  

Bu prosedürün amacı, İstanbul Havalimanı Akaryakıt İkmal Terminali ve gemi içerisinde tehlikeli 

maddelerin elleçlendiği alanlarda yapılacak ve acil olarak çıkabilecek sıcak işlemlere ilişkin yöntem 

ve esasların belirlenmesidir. 

2. KAPSAM 

Bu prosedür, İstanbul Havalimanı Akaryakıt İkmal Terminali ve terminalde bulunan gemileri kapsar. 

3. SORUMLULUKLAR 

Bu prosedürün yürütülmesinden Operasyon Müdürlüğü sorumludur.  

Liman Operasyon Personeli bu prosedürün kullanıcısıdır.  

Liman Operasyon Sorumlusu bu prosedüre uygun olarak, dokümanların hazırlanması, yürürlüğe 

konması ve işletilmesinden sorumludur.  

SEÇ-K Yöneticiliği etkileşim ve onay faaliyetleri için koordinasyon sorumlulukları gereği dokümanı 

paraflarlar. 

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

4.1 Tanımlar  

Bakanlık: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını ifade eder. 

Dökme Yük: Geminin yapısal bölümü olan veya geminin içinde veya üzerinde kalıcı olarak 

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

planlanan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri ifade eder. 

Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan 

küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma 

birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer 

işlemleri ifade eder. 

IMO: Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütünü ifade eder. 

İdare: Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ifade eder. 

Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden kişiyi ifade eder. 

Kıyı Tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp 

verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir 

yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina 

ve yapıları ifade eder.  

Sıcak Çalışma: Onarım, raspa ve boya, kaynak ve diğer sıcak çalışma denize filika ve/veya bot 

indirme işlemi ya da diğer bakım işlerini ifade eder. 

Tehlikeli Yük (Tehlikeli Madde): Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait 

Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-I kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri, Deniz yoluyla 

Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) içinde listelenmiş paketli maddeler, 

Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1’de verilen UN Numarasına sahip 

dökme maddeler, Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında 

Uluslararası Kod (IBC Kod) Bölüm 17’de verilen maddeler ile Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan 
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Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 19’da verilen maddeler ile 

henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya taşınma şekli sebebi ile taşıma 

sırasında can, mal ve çevreye veya diğer maddelere zarar verebilme potansiyeli taşıyan maddeleri, 

bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekilde temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini 

ifade eder.  

4.2 Kısaltmalar 

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği 

LTGS: Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu 

SDS: Safety Data Sheet (Güvenlik Bilgi Formu) 

SEÇ-K: Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite 

TMR: Tehlikeli Madde Rehberi 

5. REFERANSLAR LİSTESİ 

 Limanlar Yönetmeliği 

 Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkındaki Yönerge 

 Liman Alanlarında Tehlikeli Kargoların Güvenle Taşınması Ve İlgili Faaliyetler Üzerine Revize 

Edilmiş Önerileri (Revısed Recommendatıons On The Safe Transport Of Dangerous Cargoes And 

Related Actıvıtıes In Port Areas - MSC.1/Circ.1216) 

6. UYGULAMA 

6.1 Mevzuat 

a) Limanlar Yönetmeliği Madde 22 (9); “Liman başkanlığından izin alınmadıkça liman sahalarında 

bulunan gemi ve deniz araçları; onarım, raspa ve boya, kaynak ve diğer sıcak çalışma denize 

filika ve/veya bot indirme işlemi ya da diğer bakım işlerini yapamaz. Bu işleri yaptıracak gemi 

ve deniz araçları kıyı tesisinde iseler kıyı tesisi işletmesi ile koordine sağlamak zorundadır.” 

ifadesi ile sıcak işlemlerin esasını belirlemiştir.  

b) Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergenin EK-10’nunda yer alan 

sıcak çalışma iş ve işlemlerine ilişkin asgari emniyet hususları belirtilmiştir. 

c) Liman Alanlarında Tehlikeli Kargoların Güvenle Taşınması Ve İlgili Faaliyetler Üzerine Revize 

Edilmiş Önerileri içeren MSC.1/Circ.1216’de yer alan EK-4 Sıcak İş Gerçekleştirmek İçin Minimum 

Güvenlik Gereksinimler ile ilgili hususları belirtmektedir. 

6.2 TFS Limanı’nda Sıcak Çalışma İş ve İşlemlerinin Yapılması ile İlgili Esaslar 

a) Liman Başkanlığı, tehlikeli kargoların varlığı sebebiyle bir tehlike oluşturabilecek güvertedeki 

veya kıyıdaki sıcak işler veya diğer bakım veya onarım işlerini yürütme konusundaki talep 

kendilerine iletildiği zaman sadece bir tehlike yaratmadığı sürece bu konuda izin verecektir. 

Tehlikeli maddelerin elleçlendiği alanlarda yapılacak çalışma için Operasyon Müdürü tarafından 

Liman Başkanlığı’ndan izin alınacaktır.  

b) İzin gerekliliği ve sıcak işlerin yapılması istenen dönemin önceden bildirimi tüm acil durum 

kuruluşlarının örneğin itfaiye, bilgilendirilmesine imkan verecek ve böylece bu kurumlar ilave 

önlemlerle veya engellemelerle ilgili bilgi verebileceklerdir. Ayrıca TFS Limanı’nda sıcak çalışma 

yapılacak süreçle ilgili olarak SEÇ-K, Güvenlik ve Acil Müdahale Birimleri önceden 

bilgilendirilecektir. 
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c) Sıcak iş ve işlemlerini yapmakla yetkilendirilen kişiler işe başlamadan önce operasyon/vardiya 

sorumluları ile birlikte aşağıda belirtilen tedbirleri alacaklardır. 

1. İşin yapılacağı alanların yanıcı ve/veya patlayıcı ortamlardan arınmış olduğunu ve uygun 

olduğu yerde, oksijen bakımından yetersiz olmadığını doğrulamak amacıyla akredite test 

kuruluşları tarafından uygulanan testlerde dahil olmak üzere, yerel alan ve bitişikteki alanları 

sık sık denetleyeceklerdir.  

2. Tehlikeli maddeler ve diğer yanıcı maddeler, sıcak çalışma yapılacak alanlar ve bitişiğindeki 

alanlardan uzaklaştırılacaktır. Bu maddelere kireç, slaç, tortu ve diğer olası yanıcı maddelerde 

dahildir.  

3. Sıcak çalışma yapılan alanlar ile bitişiğindeki alanlardaki yanıcı yapı unsurların (örn; kirişler, 

ahşap bölmeler, zeminler, kapılar, duvar ve tavan kaplamaları) kazara tutuşmalara karşı etkili 

bir şekilde korunması sağlanacaktır. 

4. Alev, kıvılcım ve sıcak parçacıkların çalışma alanlarından bitişikteki alanlara veya diğer 

alanlara yayılmasını önlemek amacıyla, açık boru, boru geçişleri, valf, derz, boşluk ve açık 

parçaların  sızdırmazlığı sağlanacaktır.  

d) Çalışma alanına ve ayrıca tüm çalışma alanı girişlerine “yapılacak işin izin belgesi ve alınacak 

emniyet tedbirleri”nin olduğu bir levha asılacak ve bunlar görev yapacak ve çalışacak personel 

tarafından açıkça anlaşabilecek şekilde olacaktır. Bahse konu hususun usulüne uygun yapılması 

SEÇ-K Birimi tarafından sağlanacaktır. 

e) TFS Limanı’nda sıcak işler yapılırken SEÇ-K Birimi ve Operasyon/Vardiya sorumlularınca 

aşağıdaki belirtilen hususlara dikkat edilecektir.  

1. Çalışma ortamında mevcut durumun değişip değişmediği sürekli kontrol edilecektir. 

2. Sıcak iş esnasında anında kullanılmak üzere, en az bir yangın söndürücü veya diğer uygun 

yangın söndürme ekipmanları tüm aparatlarıyla birlikte kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde hazır 

bulundurulacaktır. 

f) Sıcak iş ve işlemler tamamlandığında SEÇ-K Birimi yetkilileri ve Operasyon/Vardiya sorumluları 

tarafından sıcak işin yapıldığı alanda ve bitişik alanlarda yangın kontrolü yapılacaktır. 

6.3 Gemide Sıcak Çalışma İş ve İşlemlerinin Yapılması ile İlgili Esaslar 

a. Gemi güvertesinde veya rıhtımda sıcak işleme başlamadan önce, sıcak işlemi gerçekleştirecek 

şirket görevlisi veya gemi acentesi liman başkanlığından söz konusu sıcak işleminin 

gerçekleştirilebileceğine dair yazılı izin almış olmalıdır.  

b. Liman başkanlığının istediği emniyet tedbirlerinin yanı sıra, sıcak işe başlamadan önce sıcak 

işi gerçekleştirecek şirket görevlisi, gemi ve/veya rıhtımda gerekli ilave her türlü emniyet 

tedbirini almalıdır. Alınan tedbirlerle ilgili liman görevlisini bilgilendirmelidir.  

c. Bu tedbirler aşağıdakileri kapsar: 

1. Alanların yanıcı ve/veya patlayıcı ortamlardan arınmış olduğunu ve uygun olduğu yerde, 

oksijen bakımından yetersiz olmadığını doğrulamak amacıyla akredite test kuruluşları 

tarafından uygulanan testlerde dahil olmak üzere, yerel alan ve bitişikteki alanların 

incelenmesi, 

2. Tehlikeli maddelerin ve diğer yanıcı maddelerin ve nesnelerin çalışma alanları ve bitişikteki 

alanlardan uzaklaştırılması, 

3. Yanıcı yapı unsurlarının (örn; kirişler, ahşap bölmeler, zeminler, kapılar, duvar ve tavan 

kaplamaları) kazara tutuşmalara karşı etkili bir şekilde korunması, 
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4. Alev, kıvılcım ve sıcak parçacıkların çalışma alanlarından bitişikteki alanlara veya diğer 

alanlara yayılmasını önlemek amacıyla, açık boru, boru geçişleri, valf, derz, boşluk ve açık 

parçaların, sızdırmazlığının sağlanması, 

5. Çalışma alanına ve ayrıca tüm çalışma alanı girişlerine sıcak iş yetki bilgisi ve emniyet 

önlemlerinin yazılı olduğu bir levha asılmalıdır. Yetki bilgisi ve emniyet tedbirleri, kolaylıkla 

görülebilmeli ve sıcak iş sürecine katılan herkes tarafından açıkça anlaşılabilmelidir.   

6. Sıcak iş gerçekleştirilirken gemi kaptanı ve personeli tarafından aşağıdaki hususlara dikkat 

edilmelidir:  

I. Durumların değişmediğini doğrulamak amacıyla kontroller yapılmalıdır.  

II. Sıcak iş esnasında anında kullanılmak üzere, en az bir yangın söndürücü veya diğer 

uygun yangın söndürme ekipmanları kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde hazır 

bulundurulmalıdır. 

III. Sıcak iş esnasında, sıcak iş tamamlandıktan sonra ve söz konusu işin tamamlanmasının 

ardından yeterince zaman geçtiğinde, sıcak işin yapıldığı alana ve ısı transferi sebebiyle 

tehlikenin ortaya çıkabileceği bitişikteki alanlara yangın detektörü yerleştirilmelidir.  

7. Sıcak iş ve işlemler sırasında, söz konusu işler tamamlandığında ve tamamlanmasının 

ardından yeterli bir zaman süresince; sıcak işin yapıldığı alanda ve ısı transferi nedeniyle 

tehlikenin ortaya çıkabileceği bitişikteki alanlarda etkin yangın kontrolü yapılmalıdır. 

6.4 Diğer Hususlar 

a. Gemide yapılacak olan sıcak işlere normal şartlarda izin verilmemektedir. Ancak zorunlu 

durumlarda gemi acentası tarafından yasal mevzuatlar doğrultusunda izinler alınarak TFS 

Limanı’nın kontrollünde gerçekleştirilecektir 

b. Gemide sıcak çalışma yapılması durumunda Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Sıcak 

Çalışma İş ve İşlemlerine İlişkin Asgari Emniyet Gerekliliklerini  karşılanmak zorundadır. 

c. TFS Limanı’nda sıcak iş ve işlemlere başlanmadan önce, Liman Başkanlığından söz konusu 

sıcak işlerin yapılabileceğine dair yazılı izin alınacaktır. Söz konusu izinde Ek-1’deki Sıcak İş 

Formu’nda sıcak iş ve işlemlerin yapılacağı yer ile ilgili ayrıntıları ve ayrıca uygulanacak 

emniyet tedbirlerini belirtilecektir. 

d. Liman Başkanlığı’ndan alınan izni müteakip sıcak çalışma yapacak personele TFS.PRTO.PR07 

Akaryakıt İkmal Terminali Sıcak Çalışma İşleri Prosedürü tebliğ edilecek, emniyet esasları 

hakkında brifing verilecek ve Ek-1’deki Sıcak İş Formu’nu doldurmaları ve imzalamaları 

sağlanacaktır.  Sıcak çalışma sürecinin Operasyon/Vardiya sorumluları ve SEÇ-K yetkililerince 

takip ve denetimi sağlanacaktır. 

7. EKLER VE KAYITLAR 

Sıcak İş Formu 

8. KAYIT SAKLAMA SÜRELERİ 

Kayıt Adı 
Baskı(B) / 

Elektronik(E) 

Saklama 
Süresi ve 
Yöntemi  

Arşiv 
Gereksinimi 

(E /H) 
Sorumlu  

Sıcak İş Formu B/E 
Ortak 

Alan/Dosya 
E 

Operasyon 
Müdürlüğü 
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