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WARNING

It is imperative that work is carried out in accordance with the provisions of the national and international
legislation, which are specified and/or not specified in this Dangerous Goods Guide (TMR) by all cargo
authorities. This guide has been prepared solely in good faith and guiding, and where possible, all relevant
aspects have been mentioned. As prudential operators, these are the legal responsibilities of the cargo parties
to create necessary preventive measures and functions, even if not specified in this TMR. Port Akdeniz –
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. reserves the right to amend this guide without any additional notice,
the most updated version of the guide is in the register of the port. It is broadcasted on the Internet only for
INFORMATIONAL purposes. This guide and its contents in no way shall preclude the right and liability of
the parties for the responsibilities and powers imposed by being a good business operator, and/or for which
no irresponsibility and/or lack of jurisdiction can be claimed. Where there is a contradiction between this guide
and the applicable legislation, the provisions of the relevant legislation apply.
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1.INTRODUCTION
1.1 General Information Of The Port Facility
Facility Information Form
1
Facility Operator Name/Title
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş
(PORT AKDENİZ)
2
Contact Information of the Facility
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Operator
Tel:0(242) 259 13 80, Fax:0(242) 259 1183
(Address, Phone, Fax, E-mail and
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
Web Page)
3
Name of the Facility
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş
(Trade Name: PORT AKDENİZ)
4
Registered Facility Province
ANTALYA
5
Facility Contact Information
Port Akdeniz
(Address, Phone, Fax, E-mail and
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Web Page)
Tel:0(242) 259 13 80, Fax:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
6
Facility Geographical Region
Western Mediterranean
7
Registered Port Authority of the
Antalya Port Authority
Facility and Contact Details
Büyük Liman Yolu 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 09 90-91, Fax:0(242) 259 09 89
E-mail:antalya.liman@udhb.gov.tr
8

9
10

11

12

Konyaaltı Municipality
Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA
Post Code:170
www.konyaalti.bel.tr
e.mail:info@konyaalti.bel.tr
Tel.0242.245 55 00(exch)
Registered Free Zone or the Industrial Zone of the Port Facilility
Coastal Facility Operating
13.06.2023
Permit/Temporary Operating Permit
Validity Date
Coastal Facility Dangerous Goods
13.06.2023
Certificate Of Conformity Expiry
DATE
Operating Status of the Facility (X)
Own Overhead and Additional 3rd Party ( )
Own Overhead
( )
3rd Party
(X)
Facility Responsible Name and
Cpt. Özgür SERT
Surname
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Contact details( phone, fax, e-mail)
Tel:0(242) 259 13 80, Fax:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
Registered Municipality of the Port
Facilility and Contact Details

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Fax:0(242) 259 1183
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e-mail: info@portakdeniz.com
13

Name, Surname and Contact Details
of the Dangerous Goods Operations
Responsible of the Facility
(phone, fax, e-mail)

14

Name, Surname and Contact Details
of the Dangerous Goods Safety
Advisor (phone, fax, e-mail)

15

Marine Coordinates of the Facility
(Port Main Breakwater Lighthouse)
Types Of Hazardous Substances
Handled At The Facility
(Loads within the scope of MARPOL
ANNEX-1, IMDG Code, IGC Code,
IMSBC Code, Grain Code, TDC
Code and Asphalt/Bitumen and Scrap
Loads)

16

Orçun MUTLUAY
Port Akdeniz Shift Responsible Phone: 0530 100 40 64
Caner AKKAYA
Port Akdeniz Shift Responsible Phone: 0530 106 79 52
Levent GÜLGÖNÜL
Port Akdeniz Shift Responsible Phone: 0530 157 23 98
Batuhan DURMAZ
Port Akdeniz Shift Responsible Phone: 0530 100 40 65
Fatih Bahadır KORKMAZ
Port Akdeniz Shift Responsible Phone: 0505 601 38 17
www.portakdeniz.com e-mail: operasyon@global.com.tr
Tel:0(242) 259 13 80, Fax:0(242) 259 1183
Fulya ASLAN GÜRŞEN
Dangerous Goods Safety Advisor
TMKTDGM/TMGD/2015/2768
Tel: 0533 238 01 54 fulya@antalyaisgüvenligi.com
Latitude:36º 50' 02’N – Longitude:30º 59’E
-Asphalt Bitumen
-Packed dangerous goods
- Dangerous Liquid Bulk Loads (Petroleum and Petroleum
Products)
-Hazardous Solid Bulk Cargoes
-Infectious Loads
-Fumigated Loads
-"P" coded vegetable oils under IBC Code,
-Other chemical and similar liquid bulk shipments
excluding dangerous liquid bulk shipments with“ S” Code
under IBC Code
- Deck timber, lumber, industrial wood under TDC Code

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Fax:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
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17

18
19

20
21

22
23
24
25

Vessel Types that can Land on the
Facility

Facility Distance to Main Road
(Kilometers)
Facility Distance to Railroad
(kilometers) or Railroad Connection
(Yes/No)
Name of the Nearest Airport and
Distance to the Facility (kilometers)
Handling Capacity of the Facility
(Tons/Year; TEU/Year;
Vehicle/Year)
Scrap Handling in the Facility
Border Crossing (Yes/No)
Bonded Area (Yes/No)
Cargo Handling Equipment and
Capacities
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- Ferry
-Ro-Ro Ship
-Container Ship
- Bulk Carrier
-General Cargo Vessel
- Passenger Ships
- Yachts
-Oil/ Oil Product Tankers (For Asphalt/Bitumen)
- Load Carrying Barges
-Cruise Type Passenger Ships,
- Fishing Vessels (Fish Transportation/Processing)
-Tugs/Service Ships
- Chemical Tankers (For Alongside Ship Handling of the
"P" Coded Dangerous Substances under IBC Code, Part 17
(Vegetable Oils))
0,8 Km
NO. Antalya Port has no railroad connection and nearest
railroad is located in Burdur and Isparta.
Port/Antalya–Burdur:138 Km,
Port/Antalya-Isparta 130 Km
22 km
-Dry Bulk Cargo: 5 Million/Tons
-General Cargo
: 3 Million Tons/Year
-Container
: 500.000 TEU/Year
No Scrap Handling.
YES
YES
 4 Gottwalt Cranes (wheel) with 100-150 tons
capacity
 5 – 60 tons capacity 8 Crane Group ( crawler / tyre)
 36 forklifts between the capacity of 3 - 33 tons
 8 loaders between the capacity of 3 - 28 tons
 2 conveyor belts + 3 storage majors
 17 grabbers used for bulk cargo handling between
3m3 and 36m3
 3 150 m3 bunkers used for bulk cargo handling
 2 field cleaning tools
 1 Lobet Trailer
 1 Pan Trailer
 Hammer(trays) 55 tons of blade 22 pieces / floats 13
pieces
 52 attachments

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Fax:0(242) 259 1183
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26

Storage Tank Capacity (m3)

27
28
29
30

Open Storage Area (m2)
Semi-Closed Storage Area (m2)
Closed Storage area (m2)
Designated Fumigation and/or
Defumigation Area (m2)

31

Supply Method of the Pilotage &
Towing Services

32

Safety Plan Available (Yes/No)

33

Waste Receiving Facility Capacity

4 Dust Suppression Equipments
3 Emergency Trailers
5 Container Spreaders
9 Reach Stackers
7=7 45 tons , 1=1 10 tons, 1=1 8 tons
 3 pcs 5 tons excavators
 2 Leaking Pool 40 Feet
There is no storage tank belonging to Port Facility
Management. There are 6 asphalt tanks with 8000 tons of
capacity adjacent to Port Area, belonging to Highways 13th
Regional Directorate.
203.920 m2
780 m2
1.440 m2
An appropriate area will be designated in the CFS field and
necessary safety measures will be taken according to the
fumigant substance to be used and the substance to be
fumigated.
Services are provided on-site.
Pilotage and Towing Services are provided by the Middle
East Antalya Port Authority in accordance with the Business
Transfer Agreement.
Yes
Port Facility has Port Facility Safety Certificate (ISPS) valid
until 18.10.2022 and Port Facility Safety Plan (LTGP), and
is in accordance with ISPS code "Port Facility Safety Plan),
Particulars to be Considered in the Safety Plan According to
the IMDG Code.
Waste Type
Capacity (m3)
Dirty Ballast
NO (Not Accepted)
Slop
NO (Not Accepted)
Sludge+Non-seperated Sludge 100+50=150 m3
Bilgewater+Non-seperated
100+50=150 m3
Bilgewater
Toxic Liquids
NO (Not Accepted)
Dirty Water
50 m3
Garbage
Direct disposal
Pre-heating and settling Tank
30m3
Separator Heating Tank

8 m3

Pre-storage Tanks (2 pcs)

3m3 + 3m3

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Fax:0(242) 259 1183
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Clean Oil Service Tank

3 m3

Separator Treatment Capacity

1.5 m3/h

Waste Engine Oil Tank
Chemical Treatment Capacity

20 m3
1.3 m3/h

DAF (Grease Trap)

15 m3

Dock/Pier, etc. Field Properties
Dock No.

Dock 1 (1)
Dock 2-3 (1)
Dock 4 (1)
Dock 5 (1)
Dock 6 (1)
Dock 7 (1)
Dock 8 (1)
Dock 9 (1)

Length (meters)
150
162
35
115
175
170
170
140

Max. Water depth
(meters)
10.50
6.10
8.74
8.79
10.58
10.54
10.56
10.54

Min. Water depth
(meters)
10.00
6.70
8.50
8.50
10.00
10.00
10.00
10.00

1- 13th Highways Regional Directorate Asphalt Discharge is Carried Out By Our Port's Dock no 2 and It Is
Transferred to Adjacent Asphalt Bitumen Storage Tanks of the Highways Directorate via Pipelines.
2- "Asphalt Tanker" was added to Revised Coastal Facility Operating Permit no 5403-D2, dated 01.11.2013,
by the letter of directorate general of maritime and inland waters regulation dated 01.11.2013 with the no of
63137251/115.01-54-03/9147 .
Pipeline Name
Count
Length (meters)
Diameter
(unit)
(inches)
13th Highways Regional Directorate
1 PCS
Above ground: 220
6 inch
Asphalt Bitumen Discharge Pipeline
metres
Underground: 65
meters
Total: 285 metres

1.2

Loading / discharging, handling and storage procedures for dangerous cargoes handled and
temporarily stored at the Coastal Facilities

Class 1 Explosive Substances and Class 7 radioactive dangerous loads are not stored and stowed in
Port.However, Class 1.4 s explosives may be handled if the Port Authority permits them.Explosive substances
with other compatibility groups other than class 1.4 s and Class 7 radioactive materials may be handled under
the permission of the Ministry of Transportation and Infrastructure Directorate General for dangerous goods
Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Fax:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr

11

Page No

: 12 / 43

Issue Date

: 01/01/2016

Revision No

:5

Revision Date

: 24/05/2019

and combined transport regulations. In addition, loading and unloading of bulk petroleum and petroleum
products is not carried out on the harbor docks except for the coastal operation permit. With the permission of
the Port Authority, waste oil refueling and refuse collection (solid-liquid) can be done to the vessels.
IGC (Bulk Liquefied Gas) Code, IBC (Bulk Dangerous Chemicals) Code and MARPOL ANNEX-1 are not
handled at the port. For further details, see 3.1 of this manual.

1.2.1 Loading / discharging, handling and storage procedures for loads according to the IMDG Code
There are verious loading/unloading, handling and storage procedures at the port facility for loads within the
IMDG Code. These procedures are explained in detail in the appendixes in the guide.
1.2.1.1 Safe Handling of Infectious Substances Operation Procedure
IMDG Class 6.2 Infectious dangerous goods must be handled on a direct ship without waiting (swollen) or on
condition that they are evacuated from the ship and removed from the shore without delay. OPS-PRO-021
Safe Handling of Infectious Substances Operation Procedure is specified in ANNEX-22.
1.2.1.2 Safe Handling of Packaged Dangerous Goods Operation Procedure
Handling and temporary storage operations of dangerous substances, msc/CIRC of the International Maritime
Organization (IMO).Circular No. 1216 “advice about the safe transportation of dangerous goods and related
activities in the port area” in the annex Table 1 (dangerous goods in Port Areas for the ruler Parsing) the
parsing should be done according to specified rules. OPS-PRO-021 Safe Handling of Infectious Substances
Operation Procedure is specified in ANNEX-23.
1.2.1.3 Fumigation and Degassing Operation Procedure
Hazardous cargo handling units(CTU) fumigation, gas measurement and gas purification business and
operations port .The pier number 2-3 will be constructed in the fumigation area, which is allocated exclusively
on the back of the pier. OPR-TMG-PRO-026 Fumigation and Gas Removal Operation Procedure is specified
in ANNEX-24.
1.2.2 Safe Handling Operation Procedure of the Dangerous Liquid Bulk Loads
International Code for the construction and equipment of ships carrying bulk dangerous chemicals (IBC code)
vegetable oils and methanol and asphalt bitumen cargo operations are carried out safely and environmentally
harmless from dangerous liquid bulk loads with the phrase’pollutant-polllution-p ‘ in the column ‘D’ of the
table entitled ‘hazards-damages’.However, except vegetable oils (IBC Code)’s 17. hazardous liquid bulk loads
with the phrase’s ‘ in the column ‘D’ with the heading ‘hazards-damages’ of the table in the section cannot be
handled. SEC-TMG-PRO-003 SAFE HANDLING OF EXPLOSIVE SUBSTANCES OPERATION
PROCEDURE are specified in the procedures and principles to be followed in Annex-27 .
Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Fax:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr

12

Page No

: 13 / 43

Issue Date

: 01/01/2016

Revision No

:5

Revision Date

: 24/05/2019

Methanol prediction/eviction procedures will be carried out at Port 9 in Port Mediterranean port area. The
procedures and principles to be followed are specified in SEC-TMG-TAL-001 safe handling of methane
instructions in Annex-33.
The materials to be handled and maintained within the period before the operation of methanol
loading/unloading until it is completed are indicated in ANNEX-35 THE SAFE HANDLING OF
HAZARDOUS LIQUID BULK LOADS OPERATION CONTROL FORM .
Requirements for periodic control of hazardous liquid handling equipment are set out in Annex-34, SEÇTMG-TAL-002 TESTING AND HANDLING OF HAZARDOUS LIQUID HANDLING EQUIPMENT
REQUIREMENTS FOR PERIODIC CONTROL OF HAZARDOUS LIQUID HANDLING EQUIPMENT.
Asphalt-butyl handling will be carried out at ports 2 and 3 in the Mediterranean port area.For handling other
liquid loads, Pier 9 has been determined.

1.2.3 Loading / unloading, handling and storage procedures for loads within the TDC Code (Deck
timber loads)
Loading/unloading, handling, storage, lashing, other operational work and operations of lumber decks and
under-deck lumber;
a)
b)
c)
d)

Vessel's Cargo Securing Manual
(IMO Code of Safe Practice For Ships Carrying Timber Deck Cargoes)/TDC Code A.1048(27)
(IMO Code of Safe Practice for Cargo Stowage And Securing) (CSS Code) A.714(17)
Guidelines on the Safety Measures of Ship Captains Receiving Timber Load.
Shall be made according to the requirements specified in the ( MSC/Circ.548 Guidance Note On
Precautions To Be Taken By The Masters Of Ships Engaged In The Carriage Of Timber Cargoes)
circulatory.

A barrier is drawn from the sea by the port enterprise in order to prevent environmental pollution around the
lumber wooden chips and the vessels that make industrial wood evacuation.
Forest products subject to agricultural quarantine control shall be released after the agricultural quarantine
inspection.
TDC Cigarette smoking and sparking operations are prohibited in the vicinity of ships and cargo operations
during loading/unloading, handling, storage, connection and other operational work and operations of the
cargo within the scope of the Code.
1.2.4 Safe Handling Operation Procedure of the Dangerous Solid Bulk Loads
Hazardous solid bulk cargoes can be handled on all docks except dock 8. Temporary short-term storage of
dangerous solid bulk loads should be allocated for this work when the back areas of the forecasted/evacuated
docks are suitable. Safe handling of dangerous solid bulk loads is indicated in ANNEX-21.
1.2.5. Safe Handling Of Explosive Materials Operation Procedure
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Class 1.4 s explosive substances in the scope of the IMDG Code can be handled if permission is given by the
Port Authority. However, explosive substances with other compatibility groups other than Class 1.4 s may be
handled under the permission of the Ministry of Transport and Infrastructure, General Directorate Of
Dangerous Goods And Combined Transport Regulations. SELECTION-TMG-PRO-004 SAFE HANDLING
OF EXPLOSIVE SUBSTANCES OPERATION PROCEDURE the procedures and principles to be followed
in Annex-36 are specified.
The materials to be handled and maintained within the period before the operation of explosive
loading/unloading until it is completed are indicated in ANNEX-38 THE SAFE HANDLING OF
EXPLOSIVE SUBSTANCES OPERATION CONTROL FORM .
Explosive substances safe handling of explosive substances is indicated in SEC-TMG-TAL-004 DIRECTIVE
ON EXPLOSIVE SUBSTANCES SAFE HANDLING OF EXPLOSIVE SUBSTANCES ANNEX-37.
12.6. Safe Handling Of Radioactive Materials Operation Procedure
Class 7 radioactive materials covered by the IMDG code may be handled under the permission of the Ministry
of Transportation and Infrastructure, General Directorate of dangerous goods and combined transport
regulations. SEC-TMG-PRO-005 SAFE HANDLING OF RADIOACTIVE SUBSTANCES OPERATION
PROCEDURE the procedures and principles to be followed are specified in Annex-39 .
Requirements on radioactive material loading/unloading operation is indicated in SEC-TMG-TAL-003
DİRECTIVE ON RADIOACTIVE SUBSTANCE SAFE HANDLING OF RADIOACTIVE MATERIALS
Annex-40.
Requirements in case of any emergency are indicated in Annex-41 of the SEC-TMG-PLN-002 RADIOACTIVE
SUBSTANCE EMERGENCY ACTION PLAN
1.2.7 Fuel Refueling
Construction machinery in the Harbor meets the fuel needs from the fuel supply area available in the coastal
facility. Fuel refuelling of vehicles will be carried out by the drivers with training related to the subject in
accordance with the TKN-Tal-0024 FUEL REFUELLING DIRECTIVE in Annex-45.
Underground and ground tanks are available in the fuel supply area.While the diesel fuel that comes with land
tanker is supplied to the plant tanks, it will be carried out in accordance with TKN-TAL-0024 FUEL
REFUELING INSTRUCTIONS.
Fuel acceptance to the facility will be done by filling out the fuel acceptance control form in Annex-46.Details
regarding the filling of this form are stated in Annex-47.

2.0
RESPONSIBILITIES
2.1
Responsibilities of the Port Operator
2.1.1 Arrangements for docking and connecting vessels in a convenient, sheltered, safe way,
declaration of arrival of the vessels to the port, guidance and tug request procedures, dangerous
goods anchorage:
As long as there is no restriction by Antalya Port Authority, vessels carrying dangerous cargo can enter and
exit the port by day and night.
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2.1.1.2 Anchorage Place of the Vessels Carrying Dangerous Goods
Anchorage Place of the Vessels Carrying Dangerous Goods is the anchorage field 3, located in the south of
Sıçan Island. The administrative borders of the Port Authority, anchorage areas, pilot captain take-off locations
are included in ANNEX-13. Responsibility for the mooring of the yard to the right anchorage belongs to the
ship's captain and his agent.

2.1.1.3 Arrival Notification of Vessels and Pilotage/Towage Requests
Ship First Arrival Notification
The vessels that will arrive to the port should fill the ANNEX-18 Vessel First Notification Form by their
agency/supplier in a complete manner. Forms with missing information will not be considered by the port
authority.
After the determination of first arrival of the vessels which belong to agencies, Vessel First Notification Form
shall be sent to talep@portakdeniz.com and pilotaj@global.com.tr e-mail addresses.
Pilotage/Towage Requests
Upon Approach:
Pilotage and Towage Services Request and Commitment Form in ANNEX-19 shall be sent to
operasyon@portakdeniz.com and pilotaj@global.com.tr e-mail addresses in PDF format, in signed and
sealed form by the ship agency/supplier 1 day before the approach request, until 16:00 at the latest.
Upon Departure:
Pilotage and Towage Services Request and Commitment Form in ANNEX-19 shall be sent to
operasyon@portakdeniz.com and pilotaj@global.com.tr e-mail addresses in PDF format, in signed and
sealed form before 12 hours from the departure at the latest.
It should be declared and accepted that the information in the form is correct and/or complete by the
agency/supplier of the ship requesting the service. In the event that the above information is incomplete and/or
incorrect, all business losses and other losses that may occur and any kind of administrative/monetary penalty
will be repaid to the port authority by the ship agency/supplier.
2.1.2 Ensuring that the entry-exit system between ship and shore is appropriate and safe:
In accordance with the provision that states "Port Facility shall ensure the safety of entry-exit system between
ship and shore" in the Regulation on the Transportation of Dangerous Goods by Sea;
a) There is a strong communication between the vessels approaching the port docks and the coastal facility
and in order to ensure that the ship's personnel are not exposed to the risks of the port area, the ship's personnel
are provided with a ring transport service to the main port gate from the docks.
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b) It is forbidden to walk the ship's staff on the port grounds, which is indicated by the signboards standing on
the docks and in the area where the ladder is located. There are marked pedestrian walkways reserved for the
harbor staff.
c) According to the ILO Health and Safety Agreement No 152's article no 15, which that our country is also
a party, "When a ship is loaded or unloaded on berth or other ship, it shall be provided with an installed and
secured entry and exit in accordance with this ship and shall always be available for use.";
d) The ship's gangplank will be used for the ship-pier crossing, and a mobile gangplank may be used by the
ship or port if deemed necessary. The ship's captain is responsible for the safety of the ship's pier or the riding
pier provided in the case.
- Gangplank/mobile gangplank of the ship shall be equipped with robust stanchions and safety nets at all times.
Mobile gangplank shall be equipped in a robust and safe way, with enough length which is enough for the
ship-pier connection.
- A lifebuoy with lanyard shall be kept near the gangplank/mobile gangplank ready to be used during
emergencies. Ship personnel should be available on the ship gangway and ship entry-exit should be controlled.
- Ship captain is responsible from the safety of the gangplank/mobile gangplank, which may be changed due
to changing circumstances (ship draft change due to loading/discharge, changes in the tensity of warps)
- Gangplank should be boarded on the port in a sturdy manner and should be kept suspended. Port management
can stop the usage of gangplank if the situation is deemed unsafe and insecure situations can be reported to
the Port Authority by the port management and/or port users.
- If the mobile gangplank is provided by the port management, safe usage of the gangplank is under the
responsibility of ship captain after the installation step.
- It is mandatory to use Personal Protective Equipment (PPE) for everyone entering-exiting the ship for their
duty.
e) To provide enough illumination to the berth ships in the coast facility, adequate lighting is available in the
docks.
f) Port general layout plan is hanged in the adequate locations.
2.1.3 Training of personnel engaged in the loading, unloading and handling of dangerous cargoes:
According to the "Regulation on Training and Authorization under the International Code Regarding
Hazardous Loads Carried by Sea" with the approval taken from Ministry of Transport and Infrastructure,
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. (Port Akdeniz) provides IMDG Code General and Job Related
Awareness Training, Safety Training and Refresher Training to its own personnel according to the legislations.
With these trainings, it is ensured that all facility personnel are trained about the risks of handled dangerous
goods, safety measures, work safety, emergency measures, security and in similar issues.
One training hall with adequate capacity for the aforementioned IMDG trainings is available within the port
facility.
According to the IMDG Code and International Code for Dangerous Shipments Carried by Sea published in
the official gazette dated 11/2/2012 with the no of 28201, personnel without the necessary training and
certification according to the Training and Authorization Regulation is not permitted to work for handling of
dangerous goods.
The training records of the personnel are kept and followed up in the Human Resources Management Unit
within the port enterprise.
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2.1.4 Transport, handling, disassembly, stacking, temporary holding and supervision arrangements
of the dangerous goods within the facility premises by the qualified, trained personnel in a safe
and proper manner
The general procedures are outlined in section 1.2 of this guidance, with the following additional regulations.
Regulations about the personnel training is stated in the chapter 2.1.3 of this guide.
Occupational health of safety measures of the personnel is stated in the 9th section of this guide.
Storage and temporary storage areas are designated in accordance with the splitting and stowing rules for the
dangerous goods containters on the back field of the port 7 and docks 2 and 3. The field is encinctured and
necessary fire related, environmental and other measures are taken.
On the back dock field of port 2-3; Convenient storage and temporary shelter for the temporary storage of
infectious substances in accordance with IMDG Code Class 6.2 has been established. The field is encinctured
and necessary fire related, environmental and other measures are taken. Codes of practice is included in the
ANNEX-22 OPR-TMG-PRO-021 SAFE HANDLING OPERATION PROCEDURES OF INFECTIOUS
SUBSTANCES.
On the back dock field of port 2-3; A special area has been established for the freight transport units to be
subjected to fumigation or to be held and for the gas measurement and degassing of these freight transport
units. The field is encinctured and necessary fire related, environmental and other measures are taken. Code
of practice is included in OPR-TMG-PRO-026 ANNEX-24 FUMIGATION AND DEGASSING
OPERATION PROCEDURE.
On the sheltered warehouse front area: IMGD Code Class 4.3 For stacked packages containing dangerous
substances that generate flammable gas in the case of water and freight transport units containing such
packagings, the stacking area has been established so that it is closed and not affected by rain, seawater and
other external factors. The field is encinctured and necessary fire related and environmental measures are
taken. Codes of practice is included in the ANNEX-23 OPR-TMG-PRO-025 SAFE HANDLING
OPERATION PROCEDURES OF PACKED DANGEROUS LOADS.
Dangerous cargo stack areas are treated as restricted area to the site plan, fire plan and ISPS plans.
Dangerous cargo stacking site plan, fire plan, technical information about the area are given in ANNEX 4 and
ANNEX 5.
Containers other than containers with dangerous loads are not stacked on the dangerous cargo stacking area.
In the independent stacking area allocated for dangerous cargoes, stacking and sorting are carried out
according to the dangerous cargo class and IMDG Code provisions.
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Dangerous cargo stacking area is constantly monitored by 24/7 camera and security personnel patrols.
The route to be used for transportation between the ship-stacking area and the stacking area and the port exit is
marked on the concrete floor of the port area. Traffic rules and maximum speeds to be followed are shown via
signs. Vehicles with dangerous cargo follows the designated routes and traffic rules.
Occupational health and safety rules for hazardous cargo stacking are attached. ANNEX-29:
INSTRUCTIONS FOR ADR FIELD RULES

2.1.5
Requesting all the compulsory documents and information related to the dangerous cargo
from the concerned parties and ensuring that they are included with the cargo
Documents of the dangerous cargo shall be prepared by the concerned parties of the cargo and they shall be
included with the cargo. Documents requested by the port management is described in the section 7,1 of this
guide.
2.1.6 Procedures for keeping an up-to-date list of all dangerous cargoes on the premises:
Responsible persons are employed and designated for the purpose of registering the dangerous goods' locations
on board or on coast facility, which are loaded or discharged by the ship captain or coast facility operator. This
records for the locations of the dangerous substances are regulated in a way that these records can be submitted
to the relevant authorities or that can help the emergency response, in case of an emergency. The records are
kept in the place where the relevant persons can be easily accessed. Record keeping methods are described in
the ANNEX-31 IKY-FRM-006,Rev 01 Operation& Planning Officer Job Descriptions.
The current list of all hazardous cargo on the premises is kept by the planning department according to the
following procedures.
a) Responsible planning officer will prepare the IMDG containers list in the port from the automation
system in "Excel" format and will share it with the relevant departments.
b) A copy of the list will be attached on the "IMDG Emergency Response Plan" board. IMDG updated
container list from the previous day will be archived in the relevant folder.
2.1.7 Training of all operational personnel for hazards of handled dangerous loads, safety precautions,
safe operation, emergency precautions, safety and similar training, keeping training records:
Section 2.1.3 of this manual specifies the training of all operational personnel for hazards of handled dangerous
loads, safety precautions, safe operation, emergency precautions, safety and similar training, keeping training
records.
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2.1.8 Methods of controlling the relevant documents for the confirmation of the fact that hazardous
cargoes which entered the facility are registered in accordance with the procedure are properly
loaded and safely loaded into approved and regulated containers, containers and freight
transport units where the correct shipping names are used, classified, certified, packed, labeled,
declared.
The mandatory rules for hazardous cargo carried in packed condition are regulated in the IMDG Code. In order
to identify the loads referred to in notifications in the documents that are carried out and handled by the persons
covered by this Code, in the correspondence with other related institutions/organizations and in the load
documents, personnel should use the appropriate Proper Shipping Name and United Nations Number in the
"Dangerous Goods List".
It is the responsibility of the shipper, the loader and the carrier to prepare all relevant classification documents,
stacking and sorting, license plate, labeling, packaging, preparation of freight quotes and related referral
documents. The port authority may make all necessary checks on documents, freight vehicles, freight transport
units and cargo during the planning and cargo operations phases through all its employees.
For hazardous cargoes not properly identified, not properly shipped, not classified, properly packed, unlabeled
or undisclosed, no action will be taken at the port facility. Additional costs and charges related to the gaps and
inconveniences that are noticed later will be repaid by the relevant party of the cargo.
2.1.9 Safety precautions and notification to the port authority for the improper, unsafe, risky
dangerous goods
Safety precautions and port authority notification methods for the improper, unsafe, risky dangerous goods is
explained in the sections 8.2, 8.4.1 and 8.8 of this manual.

2.1.10 Emergency regulations for dangerous substances, methods of informing all relevant persons
Emergency regulations for dangerous substances, methods of informing all relevant persons is explained in
the 8th section of this manual in detail.
2.1.11 Methods of notification of dangerous cargo accidents occurring in the area of business
responsibility to the port authority:
Hazardous material accidents involving hazardous cargo in the port area and which may cause damage to
persons, ships, boats, ports or any other property or surrounding area of the port shall be reported to the port
authority with the ANNEX-16 "Dangerous Good Incidents Notification Form", according to the ANNEX-25
OPR-TMG-PRO-023 Procedure for Notification of Accidents and Incidents from Dangerous Goods.

2.1.12 Coordination, support and cooperation with official authorities
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Port Akdeniz port authority works in full cooperation and coordination with all official authorities in all
applications related to dangerous goods. All kinds of support are given to all the subjects requested by the
authorities.
Procedures for coordination and cooperation with official authorities in case of emergency in the case of
operational hazardous substances are explained in section 8.6 of this guide.
2.1.13 Wharf, berths, warehouses and storage areas founded in accordance with the activities of
hazardous materials:
Dangerous good handling berths in the Antalya Port are the berths with numbers of 1, 2-3, 5, 6, 7, 9. Layout
plan for the port berth numbers are given in the ANNEX-1.
Storage areas are designated in accordance with the splitting and stowing rules for the dangerous goods
containters on the back field of the port 7 and docks 2 and 3. The field is encinctured and necessary fire related,
environmental and other measures are taken.
On the back dock field of port 2-3; Convenient storage and temporary shelter for the temporary storage of
infectious substances in accordance with IMDG Code Class 6.2 has been established. The field is encinctured
and necessary fire related, environmental and other measures are taken. Codes of practice is included in the
ANNEX-23 OPR-TMG-PRO-021 SAFE HANDLING OPERATION PROCEDURES OF INFECTIOUS
SUBSTANCES.
On the back dock field of port 2-3; A special area has been established for the freight transport units to be
subjected to fumigation or to be held and for the gas measurement and degassing of these freight transport
units. The field is encinctured and necessary fire related, environmental and other measures are taken. Code
of practice is included in OPR-TMG-PRO-026 ANNEX-25 FUMIGATION AND DEGASSING
OPERATION PROCEDURE.
On the sheltered warehouse front area: IMGD Code Class 4.3 For stacked packages containing dangerous
substances that generate flammable gas in the case of water and freight transport units containing such
packagings, the stacking area has been established so that it is closed and not affected by rain, seawater and
other external factors. The field is encinctured and necessary fire related and environmental measures are
taken. Codes of practice is included in the ANNEX-23 OPR-TMG-PRO-025 SAFE HANDLING
OPERATION PROCEDURES OF PACKED DANGEROUS LOADS.
Dangerous cargo stacking site plan, fire plan, technical information about the area are given in ANNEX 4 and
ANNEX 5.
There are no closed warehouses or storage areas for hazardous cargoes in the port.

2.1.14 Installations and equipment of berths and quays reserved for ships and marine vessels to load or
unload bulk petroleum and petroleum products
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Bulk petroleum products are not handled at the port facility. Docks 2-3 are reserved for asphalt and bitumen
products. Details are provided in the section 1.2.2 of this guide.
2.1.15 Regulations on the transfer of dangerous substances which are not allowed or which are not
allowed to be temporarily held in the business area to outside the coastal facility as soon as
possible without waiting
The regulations on the transfer of dangerous substances which are not allowed or which are not allowed to be
temporarily suspended in the operation area are explained in Section 3.1 of this guide as soon as possible
without waiting.
2.1.16 Regulations on the non-docking of vessels and vessels carrying dangerous substances on the quay
and the wharf without the permission of the Port Authority
In accordance with the port regulations, the ship and sea vehicles receive docking order from the Port
presidency and approach to coastal facilities (such as quay, wharf). In this context, vessels and sea vessels that
do not have a docking station (docking permit certificate), whether they carry or not, are not allowed to dock
at the coastal facility (quay or wharf).
2.1.17 Classification and classification of dangerous substances for containers (MSC/Circ).1216)
appropriate created storage area and fire, environment and other safety precautions taken in
this area
Classification and piling of dangerous substances for containers(MSC/Circ).1216) fire, environment and other
safety measures taken at the appropriate established storage areas and these areas are described in section 2.1.4
of this guidance.
although there is leakage in containers with dangerous cargo in the loading areas specified in the Guide section
2.1.4., there are 2 40 feet leak pool and rescue containers. In case of leakage in containers with dangerous
load, it is interfered according to the workflow contained in the emergency action plan. All the officers and
the responsible are informed by the personnel who first noticed the incident. The leaking area and container
are surrounded by barrier /pin / lanes and unauthorized personnel are prevented. The necessary field safety
measures shall be taken by the security personnel.
The leaking container will be taken to the trailer and will be sent to the leak pool. Afterwards:
a) Company of the leaking container will be identified and the agency will be notified,
b) Leakage in the container will be isolated immediately, if it is not possible to isolate, it will be
evacuated from the port within the knowledge of customs office, necessary notification will be made
to the port directorate.
c) Costs related to the cleaning of the leak pools, waste transfer to the disposal will be calculated and
will be invoiced to the related company of the leaking container.
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2.1.18 Safety measures taken against heat and other hazards especially during hot seasons when
loading, discharging or limbo of dangerous goods on ships and marine vessels, arrangements to
keep flammable materials away from sparking processes and not to operate sparking vehicles or
tools in the dangerous cargo handling area
a) Flammable materials must be kept away from spark-forming operations and tools that generate sparks
must not be operated during dangerous cargo handling.
b) Sparking works such as cigarettes, fire, welding, etc. are prohibited in coastal storage/stacking places of
freight forwarders and points and dangerous cargoes in docked vessels carrying dangerous cargo.
c) In the case of loading, unloading or limbo of dangerous goods on ships and marine vessels, the
shipbuilders shall take necessary safety measures against loading and unloading or limbo operators
against heat and other hazards, especially during hot seasons.
d) If, during the handling of the hazardous material, the area where the handling is performed requires the
necessity of performing hot work and operations, written permission is given from the relevant harbor
authority that hot works can be done before the hot work and operations are started. This includes the
details of the place where hot works and operations are to be carried out and also the safety measures
to be applied. In addition to the safety precautions required by the relevant port authority, all necessary
additional safety measures are taken on board and/or in port. The workplace and all entries of the
workplace shall be marked with the written permission document and the safety measures to be taken.
Principles and requirements for hot work and operations are specified in the ANNEX-26 OPR-TMGPRO-024 HOT WORK AND OPERATIONS PROCEDURE
2.1.19 Emergency evacuation plan to evacuate ships and marine vessels from coastal facilities in case
of an emergency
The emergency evacuation plan for evacuating ships and marine vessels from coastal facilities in an
emergency is described in section 8.7 of this guide. The inventory of marine vessels used by the port operation
in pilotage and towage services is given in ANNEX-12.
2.1.20 Regulations for damaged, dangerous cargo and hazardous cargo wastes
Regulations for damaged, dangerous cargo and hazardous cargo wastes are described in the section 8.8 of this
guide.
2.2
Responsibilities of the Load Responsibles
The port authority expects the freight forwarders to fully fulfill all responsibilities arising from the legislation.
Responsibilities of Cargo Related Persons on the issue of carriage of dangerous goods are designated in the
article 11 of the Regulation on the Transport of Dangerous Goods by . The manner in which freight forwarders
fulfill their responsibilities in port operations is explained in detail in the various chapters in this guide.

2.3 Responsibilities of the Ship Captain
The port authority expects that the captain of the ship will fully fulfill all responsibilities arising from the
legislation. The ship's captain's responsibilities on the issue of dangerous goods are specified in Article 11 of
the Regulation on the Transport of Dangerous Goods by . How the captain of the ship will fulfill these
responsibilities while in port is explained in detail in the various chapters in this guide.
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Duties and Responsibilities of the Dangerous Goods Safety Adviser

TMGD's duties and responsibilities are set out in Article 23 of the "Notification On Dangerous Substances
Safety Consultancy” Published By The Ministry Of Transport And Infrastructure in the service purchase
agreement between Ortadoğu Antalya Port Operations A.Ş.and TMGDK. The port authority employs TMGD,
which is certified under the ADR/IMDG/RID code.
2.5

Responsibilities of the 3rd Persons In the Shore Facility

Responsibilities of the 3rd persons The responsibilities of persons (eg, mental officers, government officials,
walks, traffic controllers, etc.) on the issue of dangerous substances and how these responsibilities are fulfilled
are explained in detail in the various chapters in this guide.
It is strictly forbidden to enter dangerous cargo handling areas, conduct any work related to dangerous cargoes,
approach dangerous cargoes, and have not been trained in general awareness and referrals according to the
IMDG CODE.
3.

RULES AND MEASURES TO BE APPLIED/IMPLEMENTED BY THE COAST FACILITY

3.1

If the dangerous materials can not be stored in the area dumped in the pier or quay, they should
transported out of the coastal premises as soon as possible without being kept in the harbor area.

Discharge and loading of Class 1 Explosives and Class 7 Radioactive Materials subject to the IMDG Code
coming by sea and by land may be undertaken upon receiving the relevant authority's approval. It is forbidden
to store IMDG Code Class 2 Gases in the port area. Loads in Class 2 are discharged only from the vessels to
the transporting unit or if it is to be loaded on the ship, it is loaded directly from the trailer of the vehicle to
the ship.
In the case of artificial fertilizer load of IMDG Code class 5.1 oxidizing substances are arrived in bulks, they
will be loaded/discharged under tackle and they will not be stored in the port area. If the aforementioned cargo
arrives in a container, it can be temporarily stored in the port area.
In the port area, the Class 6.2 infectious material will not be emptied and filled.
Arrangements for temporary storage of infectious substances in shore facilities due to special permissible
conditions and coercive reasons are explained in sections 2.1.4 - 2.1.13 of this guide. Relevant codes of
practice is included in the ANNEX-22
OPR-TGM-PRO-021 SAFE HANDLING OPERATION
PROCEDURES OF INFECTIOUS SUBSTANCES.

3.2

Ensure that dangerous goods are packed properly, information that identifies the dangerous
substance on the package, and information on risk and safety precautions.
It is the responsibility of the sender and carrier to carry out all sorting, stacking, labeling, packing matters in
the port area, transporting units, freight transport units and packages. The sender is obliged to send dangerous
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goods in approved packaging. Identifiable information, risks and safety precautions in the package is
provided by the sender. In case of the detection of a defect in the packages or information in the port area,
all relevant costs will be invoiced to the sender and their agency.
3.3

Wearing protective clothing suitable for the physical and chemical properties of the load during
loading, unloading, storage and handling the dangerous goods
Personnel responsible from the loading, unloading, storage and handling the dangerous goods shall wear
protective clothing suitable for the physical and chemical properties of the load. Detailed information is
provided on the 9th Section of this guide. Relevant persons and 3rd parties, other than the harbor personnel
must use the Personal Protective Equipment (PPE) specified in the MSDS Form and/or the emergency card
for the hazardous cargo during the proceedings.
3.4

Persons fighting fire in the handling of hazardous materials must be equipped with firefighter
equipment and fire extinguishers and first aid units and relevant equipment must be kept ready
for use at all times
Persons fighting fire in the handling of hazardous materials must be equipped with firefighter equipment and
fire extinguishers and first aid units and relevant equipment must be kept ready for use at all times are
described in the section 8.1.1 of this guide
3.5

Emergency evacuation plan to evacuate ships and marine vessels from coastal facilities in case
of an emergency
The emergency evacuation plan for evacuating ships and marine vessels from coastal facilities in an
emergency is described in section 8.7 of this guide.
3.6
Fire, leakage, security and safety measures
Fire, leak, safety and security precautions for hazardous items in the port area are explained in section 8.1.1
of this guide.
3.7

Approval of the mentioned subjects by the Port Authority, announcement methods

Matters specified in this guide are open to public for all relevant parties on
http://www.globalports.com.tr/tr/liman-operasyonlari/dogu-akdeniz/port-akdeniz-antalya-limani/ticariliman-operasyonlari/kargo-hizmetleri/verilen-hizmetler.aspx web address.

3.8

the

Measures taken not to work in dangerous cargo handling operations and not to enter into the
areas where these operations are carried out in accordance with the Regulation on Training and
Authorization within the Scope of the International Code of Dangerous Cargoes Carried by Sea

Dangerous cargo stacking area should be constantly monitored by 24/7 camera and security personnel patrols.
Other considerations are explained in the section 2.1.13 of this guide.
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Applications of fumigation, gas measurement and degassing operations and processes

Applications at the port facility for fumigation, gas measurement and degassing operations are explained in
detail in section 6.4 of this guide.
3.10 DANGEROUS GOODS SAFE OPERATING INSTRUCTIONS ARE INCLUDED IN ANNEX28.

4.

HANDLING, LOADING/DISCHARGE, CARRIAGE, SEPARATION, STACKING AND
STORING THE DANGEROUS GOODS AND THEIR CLASSES

4.1

Dangerous Substances Classes

Classifications of dangerous goods handled in our port must comply with IMDG Code provisions. The
classification principles and criteria for hazardous substances are explained in detail in IMDG Code Part 2. .
Hazardous substances not classified as required will not be processed. All costs arising from the dangerous
goods which are not properly reported, misreported or not fully reported will be invoiced to the related party
of the cargo.
4.2

Packs and Packaging of Hazardous Materials

Packing and packaging of dangerous goods handled at our port must comply with IMDG Code and related
legislative provisions. Requirements for packaging and labelling of dangerous substances are explained in
detail in IMDG Code Section 4 and 6. Hazardous substances not packed as required will not be processed.
All costs arising from the faulty and non-approved packages will be invoiced to the related person of the cargo.

4.3

Plates, Markers and Labels of Hazardous Materials

Packing and labels of dangerous goods handled at our port must comply with IMDG Code and related
legislative provisions. Plates, marks and labels for hazardous substances are detailed in IMDG Code 5.
Unlabeled, untagged and non-plated dangerous substances and carrying units will not be processed. All costs
arising from these dangerous substances will be invoiced to the relevant party of the cargo.

4.4

Signs and Packing Groups of Hazardous Materials

Signs and packing groups of dangerous goods handled at our port must comply with IMDG Code and related
legislative provisions. Signs and packing groups of dangerous goods are explained in the 2nd and 5th sections
of the IMDG Code and in "Dangerous Goods List". Dangerous goods that are not signed properly and not
assigned to a packing group will not be processed. All costs arising from these dangerous substances will be
invoiced to the relevant party of the cargo.
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Shipboard and Portable Sorting Tables According to Classes of Hazardous Materials

Stowage and separation methods according to their classes of dangerous goods handled at our port must
comply with IMDG Code and related legislative provisions. Stacking and sorting procedures for dangerous
goods on board are detailed in the section IMDG Code 7. It is the responsibility of the captain of the ship to
comply with this stowing and separation provisions.
Methods of stowing and separation according to their classes in the port area is described in the sections of
1.2.1 and 2.1.4 of this guide.
4.6

Separation Distances and Sorting Terms of Dangerous Loads in Warehouse Depots

There is no warehouse to store dangerous substances in the port facility. Methods of stowing and separation
according to their classes in the oppen stowing area is described in the sections of 1.2.1 and 2.1.4 of this guide.
4.7 Hazardous Cargo Documents
Documents related to dangerous goods handled in our port must comply with IMDG Code and other related
legislative provisions. Documentation requirements for dangerous substances The IMDG Code is explained
in detail in section 5. Hazardous materials not having the necessary documentation and not being provided in
a suitable manner are not processed. All costs arising from these dangerous substances will be invoiced to the
relevant party of the cargo.
Documentation, control and recording tasks and procedures for hazardous substances are detailed in Part 7 of
these Guidelines. .
5.

HANDBOOK OF HAZARDOUS LOADS HANDLED AT COASTAL FACILITIES

A pocket sized handbook of "Dangerous Substances Handbook/Brochure" which includes hazardous
substance classes, packages of dangerous substances, labels, signs and packaging groups, separation distances
between dangerous goods, separation terms, dangerous good documents, dangerous goods related emergency
response flowcharts is prepared to be given to the users of the port and it is included in ANNEX-10.

6.
6.1

OPERATIONAL CONSIDERATIONS
Procedures for docking, connecting, loading / unloading, sheltering or anchoring of ships carrying
dangerous goods safely during day and night

Procedures for docking, connecting, loading / unloading, sheltering or anchoring of ships carrying dangerous
goods safely during day and night is included in the section 2.1.1 of this guide.
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Dangerous good handling berths in the Antalya Port are the berths with numbers of 1, 2-3, 5, 6, 7, 9. The
location plan showing port dock numbers and the photos related to the Coastal Facility is given in ANNEX1.

6.2

Procedures for additional measures to be taken according to seasonal conditions for the disposal,
release and limbo operations of dangerous goods

In the case of loading, unloading or limbo of dangerous goods on ships and marine vessels, the shipbuilders
shall take necessary safety measures against loading and unloading or limbo operators against heat and other
hazards, especially during hot seasons.
6.3

Keeping flammable, combustible and explosive materials away from sparking processes,
procedures for not operating a tool, that could create / generate spark on dangerous cargo
handling, stacking and storage areas:

Sparking works such as cigarettes, fire, welding, etc. are prohibited in coastal storage/stacking places of freight
forwarders and points and dangerous cargoes in docked vessels carrying dangerous cargo.
Flammable materials must be kept away from spark-forming operations and tools that generate sparks must
not be operated during dangerous cargo handling.

If, during the handling of the hazardous material, the area where the handling is performed requires the
necessity of performing hot work and operations, written permission is given from the relevant harbor
authority that hot works can be done before the hot work and operations are started. This includes the details
of the place where hot works and operations are to be carried out and also the safety measures to be applied.
In addition to the safety precautions required by the relevant port authority, all necessary additional safety
measures are taken on board and/or in port. The workplace and all entries of the workplace shall be marked
with the written permission document and the safety measures to be taken. Principles and requirements for
hot work and operations are specified in the ANNEX-26 OPR-TMG-PRO-024 HOT WORK AND
OPERATIONS PROCEDURE

6.4

Procedures of fumigation, gas measurement and degassing operations and processes

Fumigation is not carried out by the Port Operation for the Cargo transport units (CTU) and the load within
it. For the fumigation operation to be carried out, written permission shall be obtained from the Port Operator.
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Fumigation party declares;
1. That they will carry out their process according to Ministry of Transport, Maritime Affairs and
Communications dated 23.09.2013 and numbered 2013/180 IMDG Code Implementation
Instruction
2. The Department of Transportation And Infrastructure agrees to take action in accordance with the
IATA Code implementation guideline dated 23.09.2013 and numbered 2013/180 for fumigation,
gas measurement and purification of gas. They will carry out fumigation operations in according
to this legislation.
Companies that are found not acting in accordance with these rules will not be allowed to operate. All expenses
related to this subject will be invoiced to the related parties.
The persons concerned shall notify the Port Authority immediately after departing from the port facility, about
the name of the cargo, amount used, and the method of implementation thereof, 24 hours before the arrival of
the cargo to the coastal facility, less than 24 hours before the arrival of the cargo to the port facility.
Fummigated bulk cargo ships shall submit certificates obtained from the relevant institution/organization
indicating that their ships are free from fumigation to the Port Authority. If this certificate is not submitted to
the Port Authority, it is not permitted to dock the ship at the coastal facility and to commence the handling
operation.
Fumigation of cargo transportation units in the coastal facility or fumized cargo transportation unit gas
purification operation, “fumigation license certificate” fields from the Ministry of Agriculture and forestry,
this operation is done in the private area allocated to the coastal facility. The cargo concerned shall notify the
relevant Port Authority at least 4 (four) hours before the operation of fumigation and the coastal facility where
fumigation or gas removal will be carried out. In case the notification is not made, no fumigation or gas
removal operation can be carried out to the freight transport units in the coastal facilities.
A special area has been established for the freight transport units to be subjected to fumigation or to be held
and for the gas measurement and degassing of these freight transport units. The field is encinctured and
necessary fire related, environmental and other measures are taken. Code of practice is included in OPR-TMGPRO-026 ANNEX-24 FUMIGATION AND DEGASSING OPERATION PROCEDURE.
Fumigation on Board:
Fumigation of bulk cargo in vessel warehouses or gas removal works and operations are carried out at the
docks deemed appropriate by the port operations of Ortadoğu Antalya (Port Akdeniz). The fumigation process
on bulk cargo ships in coastal facilities is carried out by the “Fumigation License Certificate” fields from the
agrarian and forestry akanlığı. The cargo concerned shall notify the relevant Port Authority at least 12 (twelve)
hours before the operation of fumigation and the coastal facility where fumigation will be carried out. If the
notification is not made, the operation of fumigation on the ships in the coastal facilities is not permitted by
the coastal facility concerned.

7.

DOCUMENTATION, CONTROL AND RECORDING PROCEDURES
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Procedures for ensuring and controlling all mandatory documents, information and documents
related to dangerous goods by their relevance

Documents related to dangerous goods handled in our port must comply with IMDG Code and other related
legislative provisions. Documentation requirements for dangerous substances The IMDG Code is explained
in detail in section 5.
IMDG Code, SOLAS and MARPOL books are available in our port, published by the ministry and in up-todate form. Along with the above mentioned documents, other relevant documents related to dangerous cargoes
are kept in written or electronic form in our port facility. Descriptions of the records are given in 2.1.6. of this
guide. During hazardous cargo operations, IMDG Code book and documents are being used effectively.
7.1.1 Notices Related to Dangerous or Marine Pollutant Cargoes
Bearing in mind that the loads for which misrepresentation is not reported are caused by many problems and
accidents, ships carrying dangerous cargo arriving to our port are obliged to:
1) At least twenty four (24) hours before entering the Port Administration Area of the Port
Authority;
2) And if the voyage time is less than 24 hours before arriving the port area, right after
deporting from the coast facility, they are obliged to submit to the Port Authority and Port
Operator in written form the relevant notification document containing detailed information
about their cargoes.
Related party of the cargo is obliged to notice our port administration before 24 hours at the latest from entering
the facility, in case of the dangerous cargoes arriving with highway or railroad.
In the event that the notification obligation is not complied with or the notifications do not contain correct
information, Port Authority reserves its right to impose administrative sanctions. Costs incurred will be
invoiced to relevant parties by our administration. Arriving and leaving order of the ships may change in the
event of failing to notify timely and correctly.
Material damage and legal liability arising from not granting access to the port operation due to lack of timely
notification will be at the party who has to make a notification.
The notification also includes dangerous cargo to be handled, transited or stored in the port.
7.1.2 Information, Documents and Forms to be Submitted During Notifications
Purpose of the notifications according to the IMDG Code is to; the danger of dangerous goods, the threats, the
information about the damages they make and the ones to be carried out in case of emergency shall be
communicated to all parties involved in the carriage. In this context:
Dangerous goods arriving by sea:
"A notification document containing detailed information on dangerous cargo" should be submitted by the
ship agency.
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The Port Operations Management should be notified by the following documents:
1. Dangerous Goods Manifest
2. Dangerous Goods Plan should be submitted to the port operations management with EDI
extension.
3. In addition to the above, in accordance with the Regulation on the Transportation of Dangerous
Goods by Sea, the port operator has the right to request that all compulsory documents,
information and documents related to dangerous cargo be requested and uploaded together with
cargo.

Dangerous goods arriving by road:
For dangerous cargoes coming to the port area for loading on board, at least 24 hours before the Port Operation
Directorate and relevant institutions and organizations shall be notified by the ship agency. In this context, "A
notification document containing detailed information on dangerous cargo" should be submitted by the ship
agency.
The Port Operations Management should be notified by the following documents:
1.If the container is to be filled in, the IMDG class and UN no regarding the load. They must be sent to their
addresses by e-mail to the Port Management Directorate one day prior to the filling date until 16.00
talep@portakdeniz.com and planner@portakdeniz.com .These documents can be submitted in writing or
electronically by the ship's agent.
2. Containers with dangerous cargo will be notified by ship agency electronically using the port automation
system before the ship's arrival at the port area,
3. In addition to the above, in accordance with the Regulation on the Transportation of Dangerous Goods by
Sea, the port operator has the right to request that all compulsory documents, information and documents
related to dangerous cargo be requested and uploaded together with cargo.
If dangerous goods are loaded or packaged into any container or vehicle, the company responsible for
packaging/loading the container or vehicle shall have the "container / vehicle packing certificate". The
relevant certificate will be issued by the loading company. There is no need for container/vehicle packing
certificate for tanks.
IMDG Notification of harbor operation shall be notified to ship operators for dangerous cargoes not covered
by the Code but subject to other modes of transport.
7.1.3 Notification of Dangerous Goods in EDI Extension File
a)
Container information containing hazardous cargo within the scope of IMDG code to be loaded on
board, evacuated to ship or transit on board, must be sent by the agency or the shipper in a file with
EDI extension to the port enterprise establishment. Details of the dangerous good (UN number, PSN,
Class etc.) should be specified in detail including the slot of the container in the "Electronic Data
Interchange (EDI) file".
b)
It is also necessary to notify the port operation before the arrival of dangerous cargo outside the scope
of the IMDG Code to the port area.
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Additional information, documents / forms other than the above mentioned information,
documents/forms can be requested by the port authority according to the situation and necessity.

7.1.4 Dangerous Cargo Information/Documentation Storage Liability
Our port facility archives and maintains a copy of the hazardous cargo transport document and the additional
information referred to in the IMDG Code for the time specified in the legislation. This information can be
stored electronically or on a computer so that the information can be printed out when necessary.
7.2

Procedures for keeping the current list of all dangerous goods on the coastal area and other
relevant information regularly and completely, Procedures for keeping records and statistics of
dangerous cargoes

are provided in the section 2.1.6 of this guide.
7.2.1 Dangerous Goods Registrations
All the dangerous materials entering, leaving and stored in the port area during the Port Operation are recorded
by the port authority. These records and information will be provided to the Port Authority and emergency
response officers upon request. Records may specify the type, class, quantity and location of dangerous cargo
in the port area.
7.3

Proper identification of dangerous goods from hazardous goods indicates that dangerous cargoes
are being used, certified, packed / packaged, labeled and declared to be in the correct packaging,
container or load carrying unit (CTU) reporting procedures:

7.3.1 Obligation to use the correct names of Dangerous Goods
The mandatory rules for hazardous cargo carried in packed condition are regulated in the IMDG Code. In the
correspondence related to the cargo documents to be made between the port management personnel and other
institutions that are involved in the transportation and handling of the cargo falling within the scope of this
Code, in order to identify the loads referred to in the notices, the "Proper Shipping List" and the United Nations
Number (UN Number) will be used in the "Dangerous Goods List" in Section 3 of the IMDG Code.
7.3.2 Notice of Dangerous Load Carrying Units Control Results
This Declaration form; according to the IMO and MSC.1/Circ.1442 circulatory and directorate general for
dangerous goods and combined transport regulation article dated 04.03.2013 and no of 80063613/115.01.1099;
(CTUs) with IMDG Code subject to ADR code for the port facilities where packaged dangerous goods are
handled shall be made to the Port Authorities of the port facilities where the coastal facility is connected at the
end of the quarterly period. The Control Results Notification Form for Hazardous Cargo Transport Units (CTUs)
is given in ANNEX-17.
After the dangerous cargoes are filled in the container, the Packing Certificate will be signed by the loader.
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The person who signed for the loading document undertakes that:
a. Materials are correctly loaded, marked and labeled,
b. There are no damages or leakages,
c. Loads are properly supported and secured for the sea voyage,
d. All aspects of the IMDG Code were complied with,
e. And that the shipper's declaration identifies the contents of the containers correctly.
7.3.3 Preparations for dangerous cargoes coming to the facility
Following the arrival of the dangerous load statement, planning of stacking, storage, loading/unloading in port
based on the class of load will be carried out by the port management. In the context of this planning:
a. Port personnel to be assigned to loading, unloading and storage operations shall be prepared with
personal protective equipment (PPE) specified on the MSDS form.
b. The Emergency Plan and procedures are checked,
c. Dock will be reserved for the loading/discharghing.
d. Information will be collected on the hazard class, main and additional hazards and hazard group of
the dangerous good.
e. The information and documents of the declared hazardous cargo will be checked.
7.3.4

Control of Dangerous Loads arriving to the Port Area

MSDS form in Turkish language and the Emergency Card will be sent to the port management by the relevant
cargo agency. According to the IMDG Code and ADR, responsibility for preparation of all relevant
classification documents, stacking and sorting, license plate, labeling, packaging, preparation of freight quotes
and related referral documents belongs to loader and carrier.

For the cargo arriving by highway;
1) If the relevant cargo enters the port area within a container;
a) Container will be inspected visually.
b) Conformity of the placard on the container will be checked.
c) Load separation will be carried out according to the entrance request form declared by the
relevant cargo agency and/or MSDS form.
d) In case of non-conformity, the relevant freight agent will be notified and the cargo will not be
accepted into the port area.
2) If the relevant cargo enters the port area as open cargo on a vehicle;
If the relevant cargo will be filled into a container;
Filling will be carried out by taking the necessary measures according to the MSDS form.
For the cargo that will enter the port area by sea;
1) If the relevant cargo enters the port area within a container;
a) Container will be inspected visually.
b) Conformity of the placard on the container will be checked.
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c) Load separation will be carried out according to the discharge request form declared by the
relevant cargo agency and/or MSDS form.
d) In case of non-conformity, the relevant freight agent will be notified.
2) If the relevant cargo enters the port area within a ship;
a) For carriage to be carried out under the ADR, the necessary safety precautions and
requirements within the scope of the relevant code will be fulfilled by the carrier and cargo
agency.
b) Handling will be carried out according to the MSDS form.
c) A written contract will be requested from the carrier agency and the receiver.
7.3.5 Inspection/Full Evaluation/Sampling Methods for Dangerous Goods
a.
b.
c.

Proper PPE will be equipped according to the MSDS requirements before the arrival of the
dangerous cargo to the stowage area,
Container doors will be opened to inspect/evaluate or get samples from the cargo, under the
supervision of inspection officer,
Dangerous good sampling process can be carried out by the company or relevant organizations
and institutions.

7.3.6 Filling and Discharging Services for Dangerous Goods
Filling and Discharging activities of dangerous goods will be carried out in the dangerous good
stowage/storage areas. It is mandatory to obtain an approval from port management before filling and
discharging operations. Filling and discharging operations of the dangerous goods cannot be carried out
outside the areas designated for dangerous containers.
It is possible to carry out filling/discharging operations in the port area for the Class-1 (Explosives) and Class7 (Radioactive Substances) by taking the necessary approvals from the relevant authorities according to the
IMDG Code. However, containers or other containers, internal filling or discharge, can not be done.
The decision of suitability for filling/ discharging is made by the port authority and the companies are obliged
to obtain necessary permits from the port management 24 hours before arrival to the port at the latest.
Otherwise, the responsibility will belong to loading company and the agency.
In the port area, the Class 6.2 infectious material cannot not be emptied and filled.
7.4

Procedures for establishing and maintaining a Dangerous Materials Safety Data Sheet (MSDS)

For the dangerous goods and preparations; The MSDS form, which is a document containing detailed
information on the properties of these substances, the necessary information for protecting the safety
measures to be taken according to the dangerous properties of the substance and preparation in the workplace
and for protecting human health and environment from the adverse effects of dangerous substances and
preparations, when requested by the port operator, shall be submitted by the relevant cargo authorities before
the entry of the dangerous cargo into the port area.
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Procedures for keeping records and statistics of dangerous cargoes

are provided in the section 2.1.6 of this guide.
8.
8.1

EMERGENCIES, EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE
Procedures for intervening in dangerous situations involving dangerous goods and dangerous
goods which may create risks to the goods, property and / or the environment
8.1.1 Fire
To prevent fire and pollution caused by hazardous material operations; IMDG Code Emergency Guide (EmS
Guide); Emergency Measures for Fire (Ems For Fire) against the FIRE that may be generated by the
dangerous substances listed in the IMDG code will be interfered with accordance to the specified procedures.
Incident will be reported to the Port Management.
All port areas and docks are equipped with a fire alarm system, a fire water storage tank, fire hydrants, fire
cabinets (nozzles, fire hoses), wireless type fire alarm buttons and announcement system located at every quay
and dock back places.
There are two fire pumps (one electrically driven, one diesel powered) ready to feed the port's fire circuit with
seawater if necessary and there are two tugboats with the ability to extinguish fires that may occur in port
docks and connected vessels in the port.
Fire fighting equipment is available for the persons who will fight the fire in the dangerous good handling area
and firefighter equipment, fire extinguishers and first aid units and equipments are kept ready for use at any
time.
There are two portable emergency trailers and a water marsh on the harbor ground, where marine pollution
and fire intervention materials and equipment are located. Their locations are shown in the Emergency Plan.
8.1.2 Leakage
In the event of leakages/spillages causing from dangerous good operations; IMDG Code Emergency Guide
(EmS Guide); Emergency Measures for Fire (Ems For Spillage) against the SPILLAGES that may be
generated by the dangerous substances listed in the IMDG code will be interfered with accordance to the
specified procedures. Incident will be reported to the Port Management.
Intervention instructions for leaking containers containing dangerous substances are available in
ANNEX-30. "SEC-ÇEV-TAL-006 INTERVENTION INSTRUCTIONS FOR SPILLING
CONTAINERS"
8.1.3 Marine Pollution
Within the scope of the Implementing Regulation on the Principles of Compensation for Damages and
Intervention in Emergency Situations in the Contamination of Oil and Other Harmful Matters of the Marine
Environment, published in the Official Gazette dated October 10, 26326 and numbered 26326,an agreement
has been signed with the Seagull firm, which is authorized by the Ministry to interfere with the pollution of
oil and other harmful substances of the marine environment, and the necessary equipment and materials for
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emergency response to marine pollution are available at the port facility. List of emergency materials and
equipment against marine pollution is affixed in (ANNEX-14).
In the event of a leak or spill originating from dangerous materials, if there is a serious threat to the sea and
the environment, the issue is assessed within the scope of the first level event and the necessary intervention
is made by putting it into practice in the "Emergency Response Plan against Coastal Facilities Marine
Pollution".
Port Management Emergency Muster Points Plan is given in Annex-8, Coastal Facilities General Emergency
Management Scheme is given in Annex-9, Emergency Contact Points and Contact Information are
given in Annex-3.
8.1.4 - Emergency Situations Intervention Port Operation Instructions, Plans and Procedures
In addition to Ems For Fire and Ems For Spillage, emergencies will be intervened in accordance with the
workflow, instructions, procedures and plans specified in the SEC-İSG-TAL-002 FIRE INSTRUCTION,
SEC-İSG-TAL-003 INSTRUCTION ON THE DUTIES OF EMERGENCY TEAM, SEC-İSG-TAL-004
EMERGENCY INSTRUCTION, SEC-İSG-TAL-001 PROTECTION FROM EXPLOSIONS
INSTRUCTION, SEC-PRO-001 EMERGENCY PROCEDURES, SEC-PRO-009 PROTECTION FROM
EXPLOSIONS INSTRUCTION, SEC-PLN-010 FIRE INCIDENT WORKFLOW, SEC-PLN-002
ENVIRONMENT EMERGENCY RESPONSE PLAN, SEC-PLN-001 EMERGENCY PLAN should be
followed.
The possibility and ability of emergency response against leakage and fire is available in the port. Details are
given in ANNEX-14-15 and ANNEX-6-7.
In cases where medical first aid is required, such as poisoning or injury caused by dangerous substances, the
workplace physician or nurse is notified and necessary emergency action is taken.
In case of accidents involving dangerous goods at the port facility, the Medical First Aid Guide attached to
the IMDG code will be used (MFAG: Medical First Aid Guide)) and within the scope of Occupational Health
and Safety Law No. 6331, one full-time nurse works with one part-time physician for medical first aid in all
possible accidents / injuries at the port facility. There are 1 full-fledged infirmary and 27 workers with first
aid certificates at the port facility. First aid training is provided in the workplace in accordance with legislation.
8.1.5 Hazardous Substance Emergency Plan
The Dangerous Substance Emergency Plan has been prepared for use in emergency situations related to
dangerous substances within the scope of the dangerous substance compliance certificate. Hazardous materials
procedures and principles that must be followed in case of any emergency related to Port Authority established
contact with relevant institutions and organizations with the information and authority, duties and
responsibilities, established for emergencies with the names of the teams and tasks the teams with the names
of personnel who are employed in the task responsibilities, the coastal resort of the source to be used for
interventions in emergency situations, the capability and capacity of hardware equipment and information
about precautions to be taken in the event of an emergency, warnings of the nature, evaluation methods, and
individuals' to do list in case of emergency, the Port Authority need to be made to the coastal resort of
notifications methods and coordination with emergency responders outside of regulations precautionary
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measures will be provided to provide support for HAZARDOUS MATERIALS EMERGENCY RESPONSE
PLAN indicated at ANNEX-42.
There is a procedure in the annex to the IMDG code that specifies how EMS “Emergency Response
Procedures” will be used on ships carrying dangerous substances and there are frequently fire and debris codes
for dangerous substances handled at the facility. Relevant details SEC-TMG-PRO-002 the PROCEDURE
FOR USING THE EMS IN AN EMERGENCY WITH DANGEROUS SUBSTANCES is described in
Annex-44.
Medical First Aid Guide for use in hazardous substances dangerous goods for use in accidents has been
prepared a procedure to determine how to use the medical first aid guide (MFAG – Medical First Aid Guide
for use in Dangerous Goods). Relevant details SEÇ-TMG-PRO-001 PROCEDURE FOR MFG HANDLING
OF HAZARDOUS SUBSTANCES are described in Annex-43

8.2

Information on the possibility, capability and capacity of the coastal installation to respond to
emergencies

Information on the possibility, capability and capacity of the coastal installation to respond to emergencies of
our facility is provided in the paragraph 8.1.
In emergencies, Hazardous loads emergency response plan is implemented.
Emergency alarm at the harbor is the sound of the siren. Each dock has an emergency alarm button located at
certain locations. In emergencies, the emergency alarm button will be pressed and the port shift supervisor
will be contacted immediately.
In case of a fire on board, the ship will warn with its own blow and will make the first intervention to fire by
its staff and will then ask for help from the coast.
In the event of a situation requiring immediate action such as fire, leakage etc., all filling/discharging
operations will be stopped. The port will be operated in accordance with the operating instructions during
emergencies. Ship will make preparations for immediate departure. Harbour tug boats will wait in standby
state.
In the event of an accident involving a Dangerous Load, OPR-TMG-PRO-023 Procedures for the Notification
of Accidents and Incidents Caused by Dangerous Goods in ANNEX-25 will be followed. Hazardous Loads
Emergency Response Plan is shown in ANNEX-20.
8.3

Regarding the first intervention to be carried out for accidents involving dangerous substances
(first intervention procedures, first aid facilities, etc.)

If the fire and leakage of dangerous substances listed in the IMDG Code are mixed, an emergency response
shall be made in accordance with the procedures and principles set out in the “EmS for fire” and “EmS for
spillage” as set out in the IATA code.
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Notifications to be made on-site and off-site in case of emergency

in the case of a dangerous cargo in the port area, any dangerous goods originating from the port may cause
damage to the persons, vessels, ports or any other property or environment, the ‘ dangerous goods incidents
notification form’in Annex-16 shall be communicated to the Port Authority as soon as possible. In this context,
the port operator organization;
a. Hazardous and dangerous substances in the area of responsibility or fire hazard and incidents are
immediately notified to the Harbour Chief and emergency staff.
b. Safety precautions and notification are reported to the Port Authority by taking the necessary
precautions against the improper, unsafe, risky dangerous goods.
8.5

Procedures for reporting accidents

As a result of dangerous substance-borne accidents, a report is prepared to be discussed and evaluated in the
port Safety Committee by investigating the reasons and the plan of the accident. The Occupational Safety
Committee is responsible for the accident; the speed of intervention, the correct method and the effectiveness,
root causes, etc. evaluates in terms of situations. The necessary measures are taken by the port management
in order to prevent subsequent events from happening again.
Dangerous substance-borne accidents are reported to the Port Authority.
8.6

Methods of coordination and cooperation with the authorities

In cases where emergency response is required from dangerous substances, the necessary emergency response
shall be carried out in cooperation and coordination with relevant institutions and organizations such as safety,
Municipality, Customs and Port Authority.

8.7

Emergency evacuation plan for removal of ships and marine vessels from coastal installations in
case of emergency

Article 11 of the regulation on the transport of dangerous substances by sea published in the Official Gazette
No. 29284 dated 3 March 2015.paragraph (3) of Article 12.(1) pursuant to Paragraph (D) of Article; Antalya
Port emergency evacuation plan was prepared and approved to the Antalya Port authority. ‘Antalya Port
Emergency Evacuation Plan’ approved by the Port Authority will be commissioned in case of emergency
evacuation of ships originating from dangerous substances.
8.8

Procedures for handling and disposal of damaged hazardous cargo and hazardous cargo
contaminated wastes

As a special area where damaged hazardous loads can be kept and repackaged or contaminated wastes can be
separated and kept until they are disposed of, the port dangerous loading dock has been allocated. In the
context of port emergency procedure and environmental emergency instructions, disposal procedures are
carried out.
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Damaged packaging, unit cargo or cargo transportation units, allocated to the private area should be carried
safely immediately. It will ensure that the damaged packages are not separated from the special area before
they are repackaged, suitable for transportation and handling, and secure.
Each cargo carrying unit identified as damaged or leaking shall not be loaded on the vessel until the necessary
repair is done or damaged packages are removed.
All damaged or leaky packaging, unit load or cargo carrying units containing dangerous cargo shall be notified
to the Port Authority by the port operator.
The leaking packaging should only be handled under the supervision of the responsible personnel. ANNEX11 for CTU and packages for the leak areas and equipment, see drawing in/out of the IMDG field (Annex-45)
8.9

Emergency drills and their registration procedure

Fire, sea pollution, injuries and emergency situations in port authorities are recorded at the time specified in
the relevant legislation.
8.10

Information on the fire protection system of the port facility

Information on fire protection and fighting systems has been reported in paragraph 8.1. The places of fire
extinguishing and Fire Protection equipment of the port enterprise are stated in the fire and emergency plan
given in Annex-6-7 and there are fire circuit, Fire Circuit and associated spare water storage tank, fire hydrants,
fire cabinets(nozzle, fire hose), wireless type fire alarm buttons and announcement system placed in each
Quay and Wharf back area.
There are two fire pumps (one electrically driven, one diesel powered) ready to feed the port's fire circuit with
seawater if necessary and there are two tugboats with the ability to extinguish fires that may occur in port
docks and connected vessels in the port.
8.11

Procedures for the approval, supervision, testing, maintenance and use of port facility fire
protection systems,

Periodic inspections of fire prevention and Fire Protection Systems and equipment are carried out at the port
facility.
8.12

Precautions to be taken when fire protection systems are not working

When fire protection systems are not working in Port Operation, help is obtained from the local fire
department.
8.13

Other risk control equipment
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9.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

9.1

Occupational Health and Safety Measures

Port management has TS EN OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System
certificate and it is aimed to solve Occupational Health and safety activities in a regular manner and within
the framework of continuous improvement objective. The target of the port management in occupational
health and safety applications is "0". In line with this target, ISG studies are carried out, employees are given
continuous training and awareness of safe working instructions are provided in the port area. Within the scope
of port management responsibility, all personal protective equipment to be used for handling dangerous loads
is available at the port facility with sufficient number and quality. In this context:
a- Occupational Health and Safety Management System(ISGYS) is implemented in our port within
the framework of Occupational Health and Safety in accordance with the Occupational Health and
Safety law no.6331 and related regulations.
b- Port users entering and exiting our port are required to wear personal protective equipment (barret,
phosphorescent vest, steel nose health safety shoe) in compliance with TSE standards.
c- During loading, unloading and storage of the coastal facility personnel, other authorized persons
responsible for the handling of hazardous substances, there is protective clothing suitable for the
physical and chemical characteristics of the load, and the port site personnel working on the
dangerous load are informed about the use of personal protective equipment in training and
training/exercises.
d- In the port area, in the appropriate places (IMDG piling station etc.) the following basic emergency
equipment is used in order to avoid the risks of dangerous loads being handled in the port. Two
mobile emergency trailers are available in the port and are available in the following materials.
 Protective clothing (boots, caps, gloves, glasses and headgear)
 Tube breathing device
 Foam-TRNC 50 kg fire extinguishers,
 Absorbent materials(sawdust, absorbent pads, sand, etc.) to remove hazardous materials.)
 Clean water(to remove hazardous substances from the skin)
 Safety eye-wash,
e- Each of the personnel in the hazardous cargo handling chain knows the position of the abovementioned materials and how to use them.
f- "Personal Protective Equipment Usage Map" showing the distribution of the Personal Protective
Equipment (PPE)is shown in ANNEX-15.
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g- For the security conditions, there is a ring service at the port.
9.2

Information on personal protective clothing/ equipment on the port and procedures for their use

Information on personal protective clothing/ equipment on the port and procedures for their use is provided
under paragraph 9.1.

10.

OTHER CONSIDERATIONS

10.1

Validity of the certificate of dangerous goods conformity

Application For Certificate Of Compliance For Dangerous Substances shall be carried out within the period
specified in the Coastal Facility Regulation on Dangerous Substances Compliance Certificate of the Directive
Article 6, dated 10.04.2017 No. 30296 issued by the Ministry of Transport and Infrastructure .
Within the scope of the regulation on the procedures and principles for granting operational permission to
coastal facilities published in the Official Gazette No. 26438 dated 18/2/2007, the operation of the Middle
East Antalya Port facility facility has been renewed until 13.06.2023 on June/2018.
10.2

Tasks defined for the Dangerous Goods Safety Advisor

TMGD's duties and responsibilities are set out in Article 23 of the "Notification On Dangerous Substances
Safety Consultancy” Published By The Ministry Of Transport And Infrastructure .
10.3

For those who will be coming to the coastal facility by road and carrying dangerous goods to
leave the coastal facility (documents to be kept in the entry-exit from the port or coastal area of
the road vehicles carrying dangerous goods, the equipment and equipments to which these
vehicles are obliged to keep, speed limits etc. at the port area etc.)

The road vehicles that bring dangerous cargo or dangerous harbors to the port are checked at the Customs
offices at the port entrance / exit. The port security officer makes the necessary registration and control in
matters that are in their duty area.
The European Convention on the Transport of Dangerous Goods by Road and International Carriage (ADR)
In accordance with the Regulation on the Transport of Dangerous Goods by Road, it is necessary to have the
following in the vehicles:
a- Dangerous Goods Transportation Driver Training Certificate (SRC5)/ADR Driver Training
Certificate
b- Valid dangerous good transportation document for the vehicle (Vehicle Compliance
Certificate/ADR Compliance Certificate)

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Fax:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr

40

Page No

: 41 / 43

Issue Date

: 01/01/2016

Revision No

:5

Revision Date

: 24/05/2019

c- Photocopy of the transport permit document issued by the relevant / competent authorities for
the transport of Class 1, Class 6 and Class 7 dangerous goods defined in the ADR, cannot be
filled/discharged for Class 1 and Class 7 by the port operation.
d- Dangerous Goods and Hazardous Waste Compulsory Financial Liability Insurance Policy
e- Orange plate without any writing on the front and back of the vehicle carrying the dangerous
cargo
f- Dangerous goods transport documents
g- Written instructions given to the driver by the carrier regarding how the vehicle personnel will
act in the event of danger or accident in accordance with ADR legislation
h- Personal protective equipment specific to the dangerous good being carried, to be used in case of
an emergency
i- For hazardous cargoes carried in more than one mode, Multimodal Dangerous Goods Transport
Form in ADR Section 5.4.5

10.3.1 Speed Limit In The Port Area
The maximum speed limit for road vehicles entering and leaving the port area is 20 Km/h. Administrative
sanctions will be applied by the port administration to the vehicles which exceeding the speed limits, according
to the relevant legislation of the customs authorities
10.4

Considerations for ships carrying dangerous goods to/from coastal facilities (day/night signs for
ships carrying dangerous cargo and for sea vessels to be displayed at the port or coastal facility,
cold and hot working procedures etc.)

Vessels carrying explosive, flammable, combustible and similar dangerous goods, According to the
International Anti-Collision Statement (COLREG), they use a daytime B (Bravo) sign and at night they
display a red light visible from all directions (360 degrees).
10.4.1 Cold and Hot Working on Dangerous Cargo Carrying Vessels in the Port
According to the 22nd Article of the Port Regulations, ships and marine vessels located on the port areas can
not perform boat, boat and / or vessel maintenance or other maintenance work for repair, scraper and paint,
welding and other hot work, unless permission is obtained from the port authority. If the ship and sea vehicles
to carry out these works are in the coastal facility, they have to coordinate with the coastal facility operator.
according to the provisions of the Port Authority, the above-mentioned works on ships, including ships
carrying dangerous goods, are subject to the permission of the Port Authority. Unless necessary coordination
with the port operation is undertaken on board this work can not be done.
Minimum Safety Requirements for Hot Work on Board:
a. Prior to commencement of hot processing on the ship deck or berth, the company responsible or
the shipping agent must have obtained written permission from the port authority that such hot
work can be carried out.
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b. In addition to the safety measures requested by the port authority, before starting a hot work, the
company officer who will perform the hot work must take all the necessary additional safety
precautions on the ship and/or quay. Port officer should be informed about the measures taken.
These measures include the following:
i. Inspection of the local area and adjacent areas, including tests performed by accredited testing
facilities to verify that areas are free from flammable and/or explosive atmospheres and where
appropriate, oxygen deficient;
ii. Removal of dangerous cargo and other combustible materials and objects from work areas and
adjacent areas.
iii. Effective protection of flammable elements against accidental fires (e.g. beams, wooden
partitions, floors, doors, walls and ceilings)
iv. In order to prevent flames, sparks and hot particles from spreading from working areas to adjacent
areas or other areas, Sealing of open pipes, pipe passes, valves, joints, openings and open parts
v. A sign must be affixed to the work area as well as to all work area entrances, where hot work
authorization information and safety precautions are written. Competency and safety precautions
should be easily readable and clearly understandable by everyone involved in the hot work
process.
c. When hot work is undertaken, the ship captain and the crew should pay attention to the following
points:
i. Checks should be made to verify that the circumstances have not changed.
ii. At least one fire extinguisher or other suitable fire extinguishing equipment must be readily
available in order to be used instantly during hot work.
iii. During hot work, after the hot work has been completed and after a sufficient time has elapsed
after completion of the work, a fire detector should be placed in the hot work area and in the
adjacent areas where the danger may arise due to heat transfer.
iv.
10.5 Additional items added by the coastal facility
10.5.1 Security
There are various port security possibilities and capabilities in the port area where dangerous cargo operations
are made. The port facility is a port facility within the scope of the ISPS Code and has 1 Security Manager,
28 security personnel and 3 shifts working within 7/24 hour working order. Regular patrols are carried out in
the port area. Port security is ensured effectively with 139 security cameras (CCTV) at the port entrance-exit
control points, the height of the ISPS surrounding the port border and the quality of the wire and the indoor
and outdoor monitoring the entire port area. The number of vehicles entering and departing from the port and
the number of people are instantly recorded in the electronic environment and monitored instantaneously.
The provisions of this Handbook shall be executed by the Port Operation and Planning Directorate.
The subcontractor who serves as a sub-employer in the limousine is also obliged and responsible to implement
the provisions of this guide.
This guide and its attachments are inseparable parts.

ANNEXES
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The annexes of this guide are prepared and presented electronically.
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APPENDICES
ANNEX-1: COASTAL PLANT GENERAL LAYOUT PLAN

Page 1 / 26

ANNEX-2: APPEARANCE OF THE COASTAL PLANT

(Note: For the Updated Bathymetry Values, Refer to the Port Authority.)
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ANNEX-3: EMERGENCY CONTACT POINTS AND INFORMATION

S.NO
COASTAL PLANT NAME

CONTACT INFORMATION

Middle East Antalya Port Management
(PORTAKDENİZ)

Switchboard Tel:0(242) 259 13 80, Fax:0(242) 259 11 83
General Manager
:2103, 2104 (Assistant General
Manager)
Operations and Planning Manager Ext: 2140
Technical Manager Ext: 2171
Operations and Planning Manager Ext: 2142
Security Manager Ext:2155
Marine Services Manager Ext: 2151
Environment and QMS Chief Ext:2119
Operations and Planning Manager Ext: 2143,2144
Shift Supervisor Mobile: 0530 7619943
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ANNEX-4: GENERAL LAYOUT OF DANGEROUS GOODS HANDLING AREA (ADR
FIELD)

Information about the capabilities and possibilities of the ADR field
1-Total 630m2
Container stacking capacity of 2-20" 140 units,
3-15x20 cm 114 meters long drainage grid(equivalent to 200" pipe capacity)
4- 4 water system fire cabinets and fire extinguishers, 2 foam fire extinguisher systems (galvanized,
with steel pipe structure)
5- Pump shaft coveref with wire fence (7,5 kW pump)
6-Waste repository,
7- Double pitcher field concrete, raised 10 cm from the surroundings and slide valve in order to
prevent the rain water from entering the waste repository
8-Hazardous waste tank with a capacity of 24 tons
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CLASS 6.2 FUMIGATION AND REEFER WASHING ADR FIELD GENERAL LAYOUT
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Information on Capabilities of the Fumigation and Reefer Washing ADR Field
1- Total of 1350 m2.
2- Container stacking capacity of 2-20" 140 units,
3-20x20 cm 133 meters long drainage grid(equivalent to 200" pipe capacity)
4- 4 water system fire cabinets and fire extinguishers, 2 foam fire extinguisher systems (galvanized,
with steel pipe structure)
5 - 40 m3 waste water tank
6- Closed sewage system to prevent rainwater from entering the waste water tank
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CLASS 4.3 ADR FIELD (17) GENERAL LAYOUT PLAN

Information about the capabilities and possibilities of the Class 4.3 ADR field
1- Total of 180 m2.
2- Container stacking capacity of 2-20" 8 units,

Page 9 / 26

ANNEX-5: FIRE PLAN OF THE DANGEROUS GOODS HANDLING AREA (ADR FIELD)

ADR FIELD
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CLASS 6.2 FUMIGATION AND REEFER WASHING ADR FIELD FIRE PLAN

CLASS 4.3 ADR FIELD FIRE PLAN
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ANNEX-6-7: FACILITY OVERALL FIRE PLAN - EMERGENCY PLAN
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ANNEX-8: EMERGENCY MUSTER POINTS PLAN
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ANNEX-9: EMERGENCY MANAGEMENT SCHEME
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ANNEX-10: DANGEROUS CARGO MANUAL
(Dangerous Cargo Manual is Available at Port Management)

ANNEX-11: LEAKING POINTS AND EQUIPMENTS FOR CTU AND PACKAGES,
ENTRANCE/EXIT DRAWINGS
SEE: ADR FIELD (ANNEX-4-5)

ANNEX-12: PORT SERVICE VESSEL INVENTORY (TUG, MOORING, PILOT ETC.)
Tug Name
PORTAKDENİZ-1

Pulling Power
30 Bollard Pull

ALEXANDER THE GREAT

30 Bollard Pull

IXUS

45 Bollard Pull

Mooring and Guide Vessel
KILAVUZ-9
GÜVENLİK-1

(Guide Boat)

(Mooring Boat)
Guiding and towing service is provided on 24/7 basis and there are 4 harbour pilot is in
service.
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ANNEX-13: ANTALYA PORT ADMINISTRATION BORDERS, ANCHORING PLACES
AND COORDINATES OF HARBOUR PILOT BOARDING/LANDING POINTS
For Details, Please Refer to Ports Regulation and Appendices

A) Port Administrative Borders
Administrative borders of the Antalya Port Administration is between in the line of coordinates connecting (a) and
(b), after that, along the line which is drawn on the real south (180°) from the (b) coordinate and along the line which is
drawn on the real south (180°) from the (c) coordinate, and adjacent Turkish territorial waters, and shoreline.
a) 36º 42' 36" N – 030º 34' 24" E (Azmak Cape)
b) 36º 42' 15" N – 030º 40' 00" E
c) 36° 49' 48"N – 031° 10' 24" E (Köprüçayı)
B) Anchorage fields
a) Anchorage field 1: Is the sea field with following coordinate, for the anchorage of non-dangerous carrying
vessels and military vessels.
1) 36º 50' 00" N – 030º 38' 00" E
2) 36º 49' 30" N – 030º 37' 02" E
3) 36º 48' 42" N – 030º 36' 30" E
4) 36º 48' 21" N – 030º 36' 53" E
5) 36º 48' 42" N – 030º 38' 00" E
b) Anchorage field 2: Is the sea field with following coordinate, for the anchorage of non-dangerous carrying
vessels and for the vessels which will stay anchored for a long time.
1) 36º 52' 42" N – 030º 41' 06" E
2) 36º 52' 42" N – 030º 42' 00" E
3) 36º 51' 48" N – 030º 42' 36" E
4) 36º 51' 48" N – 030º 41' 06" E
c) Anchoring field 3: Is the sea field with following coordinate, for the anchorage of vessels with dangerous
goods, nuclear-powered military vessels, vessels to be quarantined and vessels to be degasificated.
1) 36º 47' 00" N – 030º 35' 00" E
2) 36º 47' 36" N – 030º 35' 18" E
3) 36º 47' 36" N – 030º 36' 42" E
4) 36º 47' 00" N – 030º 36' 42" E
C) Harbour pilot pick up - dismiss point
1) 36º 50' 28" N – 030º 37' 20" E
2) 36º48' 02,5" N– 030º 36' 44" E
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ANNEX-14: PORT FACILITY POLLUTION EMERGENCY RESPONSE EQUIPMENTS
LIST

5312 MARINE POLLUTION EQUIPMENT LIST
ROW

EQUIPMENT NAME

SEAGULL
WAREHO
USE

1
2
3
4
5
6

SOLID BARRIER
INFLATABLE BARRIER
FENCE BARRIER
COAST GUARD BARRIER
HYD DRUM BARRIER
DRUM POWER UNIT

7

FLOATING STORAGE TANK

4 PCS (90 m3)

8

PORTABLE MOBILE STORAGE
TANK (LAND STORAGE TANK)

2 PCS

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MINIMAX SKIMMER (24 m3/H)
VIKOMA SKIMMER-DISK TYPE
SKIMMER (50 m3/h)
WASHING MACHINE
GAS MEASURING DEVICE
FLASHLIGHT
NYLON TRASH BAG
GLASSES
WARNING STRIP
12" SORBENT BOOM

19

20" SORBENT BOOM

20

SORBENT PAD

21
22

ABSORBENT GRANULES
ZODIAC BOAT (SMALL)

23

MOORING SHIP

24
25

LIGHT TOWER W/ GENERATOR
BIG GENERATOR

1400 M
400 M
11100 M
100 M
3 PCS
3 PCS

AMOUNT SPECIFIED IN THE
PLAN
LEVEL 1

LEVEL 2

606 M

1212 M

EVALUATION
NOTE

2 PCS
2 PCS
(Total 50 m3)
+ 2 PCS
(50 m3
each)

1 SET
1 SET (32 m3/h) 2 SET (15 m3/h)
1 SET
2 PCS
2 PCS
10 PCS
50 PCS
20 PCS
2 ROLLS
1995 M
2007 M

7000 PCS

2 PCS
EMERGENC
Y
RESPONS
E and
WASTE
COLLECTI
ON
VESSEL
1 PCS
1 PCS
1 PCS

+
+
500 M
(PETR
OL) 200
M
(CHEMICAL)
800 PCS

+400 M

+100
PACKAG
E
1 TON

1 PCS
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26

PORTABLE GENERATOR+PROJECTOR

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

PLASTIC SHOVEL
RAKE
PICKAXE
WHEELBARROW
BRUSH
PLASTIC CAN
GREENHOUSE PLASTIC
HANDHELD RADIO
WARNING BARGE
CHEMICAL SUIT
OXYGEN TANK
OXYGEN TUBE STRAP
FULL FACE CHEMICAL MASK
GAS MASK
TYCEM PROTECTIVE CLOTHING
TYVEK SUIT (COVERALLS)
RAINCOAT
HARD HAT
POLLY BOOT BOOTS
GLOVE
FIRST AID KIT
ROPE
AIR BLOWER
LIFE JACKET
BLUE-VAC VACUUM DEVICE
VAULT (ANCHOR, ROPE)

10 PCS
10 PCS
10 PCS
10 PCS

1 MASTER, 1
SPARE
+
+
+
+
+

10 PCS
3 ROLLS
5 PCS
6 PCS
2 PCS
6 PCS
2 PCS
2 PCS
+
6 PCS
60 PCS
5 PCS
16
16 PAIRS
26 PAIRS
2 PCS
1 ROLL
2 PCS
12 PCS
3 SETS

+
+
+
+
+
+

+
1 PCS
+
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ANNEX-15: PORT FACILITY PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) USAGE
MAP
Doküman No SEC-FRM-028.02
Yayın Tarihi

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM 'KKD' KULLANIMINA İLİŞKİN RİSK BELİRLEME MATRİX TABLOSU

1.12.2015

Revizyon Tar. 14.7.2017
Revizyon No

Rev.02

TEHLİKE / RİSK KATEGORİLERİ
KİMYASAL RİSKLER

BİYOLOJİK RİSKLER

KULLANILACAK
BÖLÜM

Kaymalar Düşmeler

Sıcaklık

Soğuk

Elektrik Akımı

Tozlar Lifler

Duman

Buhar

Sıvıya Batma

Sıçrama Püskürme

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

Tüm Liman Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

Tüm Atölye Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1 ve
EN 50365 20.000 V

Elektrik İşleri

Liman Sahası, Trafo,
Akaryakıt İstasyonu

E

E

E

H

E

E

E

E

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

Atık Kabul Tesisi

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

Deniz Araçları, Gemi Üstü
ve Ambar İçi

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

Yolcu Terminali

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

CFS İç Dolum - İç Boşaltım
Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

Kabinsiz İş Makineleri

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Yok

Yok

Ekranlı Araçlarla İşler

*Kabinli İş Makineleri
(Sadece Makine
Kabininde), İdari Binalar

H

H

H

H

E

H

H

H

Mikrobiyolojik
olmayan Antijenler

KULLANILACAK
İŞLER

İyonize

ULUSAL 'KKD'
STANDARTLAR
I

İyonize Olmayan

KULLANILACA
K KKD

Mantarlar (Mikotik
fungi)

Sıvılar

Aerosollar

Titreşim

Gürültü (LEX, 8saat)
= 80 dB(A)

Gürültü

Batmalar Kesikler
Sıyrıklar

Radyasyon

Darbeler Kesikler
Çarpmalar Ezikler

Elektrik

Yüksekten
Düşmeler

VÜCUDUN KISIMLARI

Termal

Zararlı Virüsler

FİZİKSEL RİSKLER
Mekanik

ÇALIŞILAN İŞLER / BÖLÜM

Zararlı Bakteriler

UYGULAMA

KKD

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

BAŞ

Kafatası

Koruyucu başlık
(bone)

Yok

Mutfak işleri

Yemekhane

H

H

H

H

H

E

E

H

H

H

H

H

H

E

Kulaklık

TS EN 352

Gürültülü ortamlarda
veya makinalarda
çalışma

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

E

E

H

H

H

H

Kulaklık

TS EN 352

Gürültülü ortamlarda ve
Seperatör makine işleri

Atık Kabul Tesisi

E

E

E

H

E

E

E

H

E

E

H

H

H

H

Kulaklık

TS EN 352

Makine dairesi
çalışmalarda (Gürültü)

Deniz Araçları

E

E

E

H

E

E

E

H

E

E

H

H

H

H

Kulaklık

TS EN 352

Makine dairesi
çalışmalarda (Gürültü)

MHC Vinçleri

E

E

E

H

E

E

E

H

E

E

H

H

H

H

Kulaklık

TS EN 352

Kompresör ve taşlama
makinesi ile yapılan
işler

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

E

E

H

H

H

H

Gözlük

TS EN 166

Tozuması muhtemel
yük işleri (DökmeYük)

Tüm Liman Sahası,
Tüm Atölye Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Gözlük

TS EN 166

UV Koruma

Güm Işığı Olan Ya Da
Olmayan Liman Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Gözlük

TS EN 169

Kaynak,Taşlama ve
Akü işlerinde

Tüm Liman Sahası,
Tüm Atölye Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Gözlük

TS EN 169

Kaynak, Taşlama ve
Akü işlerinde

Atık Kabul Tesisi

E

E

E

H

E

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Toz maskesi

TS EN 143+A1

Tozuması muhtemel
yük işleri

Tüm Liman Sahası,
Tüm Atölye Sahası

E

E

E

H

H

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Gaz maskesi

TS EN 14387+A1

Boyamada uçucu
kimyasal kullanımında

Tüm Atölye Sahası

E

E

H

H

H

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Maske

TS EN 140

Mutfak işleri

Yemekhane

H

H

H

H

H

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Toz maskesi

TS EN 143+A1

Tozuması muhtemel
yük işleri (DökmeYük)

Gemi Üstü ve Ambar İçi

E

E

H

H

H

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Gaz maskesi

TS EN 14387+A1

Tehlikeli madde
elleçleme işleri
(MSDS Göre)

Tüm Liman Sahası, Gemi
Üstü ve Ambar İçi

E

E

H

H

H

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Yüz

Kaynak maskesi

TS 6860 EN 175

Kaynak ve Akü işleri

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

H

E

E

H

H

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Baş
(Tamamı)

x

x

x

x

Eldiven

TS EN 407

Kaynak ve Akü işleri

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

H

E

E

H

H

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Eldiven

TS 7305 EN 388

Keskin Kenarlı
Cisimlerin Elle
Tutulması

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

H

E

E

H

H

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Eldiven

Yok

Mutfak İşleri

Yemekhane

H

E

E

H

H

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Elektrik İşleri

Liman Sahası, Trafo,
Akaryakıt İstasyonu

H

E

E

H

H

E

E

E

H

H

H

H

H

H

Kulak

Göz

ÜST BEDEN

Solunum
Yolu

El

Yalıtkan Eldiven TS EN 60903 Class-1

ALT BEDEN

Kol
Kısımları

E

Eldiven

TS EN 374-1

Kimyasallarla
Yapılan İşler

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

H

E

E

H

H

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Kaynakçı kolluğu

TS EN 470-1

Kaynak ve Akü işleri

Liman Sahası

H

E

E

H

H

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Parmak uçlarını
koruyuculu
ayakkabılar

TS EN 12568

Malzeme düşme
riski olan tüm işlerde

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Lastik çizme

TS EN 12568

Tüm ıslak
çalışmalarda

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Kaymaz tabanlı
ayakkabı

TS EN 13287

Mutfak, Çay ve
Temizlik işleri

İdari Binalar ve Yemekhane

E

E

E

H

E

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Yalıtkan ayakkabı

TS EN 50321

Elektrik İşleri

Liman Sahası, Trafo,
Akaryakıt İstasyonu

E

E

E

H

E

E

E

E

H

H

H

H

H

H

x

x

x

x

TS EN 361, EN 358,
EN 355

Yüksekte Yapılan
Çalışmalar

Atık Kabul Tesisi

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

H

TS EN 361, EN 358,
EN 356

Yüksekte yapılan
çalışmalar

Gemi Üstü ve Ambar İçi

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

H

TS EN 361, EN 358,
EN 355

Yüksekte Yapılan
çalışmalar

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Can Yeleği

İlgili deniz muvzuatına
uygun

Romörkör,
Kılavuzluk işleri

Deniz Araçları

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Koruycu giyisi

TS EN 1149, EN
61482-1-2

Elektrik işleri

Tüm Liman Sahası ve
Trafo

E

H

H

H

E

H

H

E

H

H

H

H

H

H

Koruyucu giyisi

TS EN 1149-1

AkaryakıtTtransfer
İşleri

Akaryakıt İstasyonı

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Koruyucu giyisi
(Tulum)

TS EN 11611

Kaynak/Kesme,Akü
ve Benzeri işler

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Ayak

Bacak
Kısımları

Paraşüt tipi
Emniyet Kemeri

TÜM VÜCUT

E

Tüm Vücut

NOT:1-Tüm çalışanlar öncelikle ÇALIŞILAN İŞLER / BÖLÜM kısmından ilgili olduğu kısımları bularak, ilgili kısımlara karşılık gelen BAŞ;ÜSTBEDEN;ALTBEDEN;TÜMVÜCUT bölümlerinde kullanması gereken kişisel koruyucu donanım bilgisi bulunmaktadır. Belirtilen
işlerde (Tehlike/Risk Durumunda) mutlaka standartlara sahip KKDler kullanılmalıdır. 2-TEHLİKE / RİSK KATEGORİLERİ bölümündeki E:Evet, H:Hayır olarak tanımlanmıştır.

HAZIRLAYAN
LEVENT İZCİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

SİSTEM ONAYI
VOLKAN KURT
ÇEVRE VE KYS ŞEFİ

YÜRÜRLÜK ONAYI
ÖZGÜR SERT
GENEL MÜDÜR

Page 19 / 26

ANNEX-16: HAZARDOUS SUBSTANCE INCIDENT NOTIFICATION FORM
HAZARDOUS SUBSTANCE INCIDENTS
NOTIFICATION FORM

Revision Date:

08.12.2015
0

Revision No :

0

Page No :

1/1

Port Facility Name
Facility Authority
1. Nature of the incident and occurence time
2. Place and exact location of the incident

3. Type of the loads that are affected by the incident, amount and current
condition information
4. Present Particular Hazards/Marine Pollutants

5.Sign and label details of the hazardous cargo

6. If the cargo is classified with ADR, appropriate shipping name, class
(allocation for 1st class Products and compatibility group), BM number and
packaging group
7.The Name Of The Manufacturer Of Dangerous Goods
8. Damage/Pollution Rate
9.The Sequence Of Events That Lead To The Event

10. The number and Types of injury/death

11. Emergency Interventions Made

12. Other situtations to be indicated

13. Requests and Needs

14. Information (contact person)
Task/Name and Surname/Signature Contact Numbers
Note: In order to response rapidly and effectively and for reducing the damage and injured personnel amount, it is crucial to inform the
Port Authorities and emergency response teams as soon as possible. If available, this definition should include the above det ails.
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ANNEX-17: INSPECTION RESULTS FOR CARGO TRANSPORT UNITS (CTUs)
CARRYING DANGEROUS GOODS
INSPECTION RESULTS FOR CARGO TRANSPORT UNITS (CTUs) CARRYING DANGEROUS GOODS
INSPECTION RESULTS FOR CARGO TRANSPORT UNITS (CTUs) CARRYING DANGEROUS GOODS
(The Front Page Of Form)
Year/Semester
……….…./……..……
Relevant Port Authority
Coastal Property Name
CONTROL ITEMS

Controlled
(Unit)

Faulty
(Unit)

Controlled
(%)

Faulty
(%)

CTU plate and Brand Compliance

Unsuitable or damaged packaging
Packaging labels and brands
Documentation (Dangerous Goods
Declaration)
Improper or damaged Portable tanks or road
tankers
CTU/Vehicle/container stacking and tying
The segregation of the load (compliance to
load distinction terms)
The Convention On Safe Containers (CSC)
Check Plate
Land Tank Tying Apparatus and Addons
…./…/……
Form Prepared By
Port Authority
This Declaration form; according to the IMO and MSC.1/Circ.1442 circulatory and directorate general for dangerous goods and c ombined transport
regulation article dated 04.03.2013 and no of 80063613/115.01.1099; (CTUs) with IMDG Code subject to ADR code f or the port facilities where packaged
dangerous goods are handled shall be made to the Port Authorities of the port facilities where the coastal facility is connected at the end of the quarterly
period. The results of the inspection will be reported to the General Directorate of Dangerous Goods and Combined Transport in the Port Presidency
where the notification is made.

(The Back Page Of The Notification Form)
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CONTROLLED CTU
FILLING COUNTRY INFORMATION
Domestically filled

Container
Quantity

Other CTU
(Unit)

Vehicle
(Unit)

Filled Abroad
Country: .......................................................................
Country: .......................................................................
Country: .......................................................................
Country: .......................................................................
Country: .......................................................................
Country: .......................................................................
Country: .......................................................................
Country: .......................................................................
Country: .......................................................................
Country: .......................................................................
Country: .......................................................................
Country: .......................................................................
Country: .......................................................................
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ANNEX-18: VESSEL FIRST NOTIFICATION FORM
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ANNEX-20: DANGEROUS GOODS EMERGENCY RESPONSE PLAN
FORM

KILAVUZLUK VE RÖM ORKAJ HİZM ETLERİ TALEP VE TAAHHÜTNAM E FORM U
Ac entesi / Donatanı olduğum uz, aşağıda özeliikleri ve varış zam anı bildirilen gem im ize kılavuzluk / röm orkaj / palam ar hizm etlerinin
verilm esini talep ediyoruz. T alebim iz gereği; şirketinizin uyguladığı hizm et tarifesi hüküm leri,lim an ve rıhtım lara dair yönetm elik,
talim at ve sair m evzuatın tatbikine, İngiltere Birleşik Krallığı Standart Çekm e Şartları (United Kingdom Standard T owage Condition
Revised 1986)’nın tatbikini ve şirket nezdinde oluşan hizm et üc retlerini ilgili gem inin yanaşm asından önc e peşin olarak ödem eyi,
gem inin kalkışının ardından hizm et alınan bedellerinin terkrar hesaplanm ası sonuc u oluşabilec ek ilave hizm et bedellerini gem inin
kalkışına m üteakip ödem eyi, taraflar arasındaki ihtilaflarda Antalya M akhem e ve İc ra Dairleri’nin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt
ederiz.
…/…/.20…
Gem i Ac entesi İm za/Kaşe

VARIŞ TARİHİ :
VARIŞ SAATİ :
YANAŞACAĞI LİM AN RIHTIM NO.(#) :
KALKACAĞI LİM AN RIHTIM NO.(#) :
TALEP EDİLEN KILAVUZLUK TARİH&SAAT:
BAYRAĞI :
GEM İ TİPİ :
DEAD WEIGHT TONU :
ÇAĞRI İŞARETİ :
ENİ (BEAM ) :
YÜK TONAJI :
GELİŞ DRAFTI AFT :
GİDİŞ DRAFTI AFT :

GEM İ ADI :
SEFER NO :
GROSS TONU :
IM O NO :
TAM BOY (LOA) :
YÜK CİNSİ :
GELİŞ DRAFTI FWD :
GİDİŞ DRAFTI FWD :

TALEP EDİLEN HİZMETLER :

KATI ATIK

PALAM AR

RÖM ORKAJ

KILAVUZLUK
.…….. m³

SIVI ATIK

.…….. m³

SU

.…….. m³

ACENTE NO TU

1. İşbu form gem i ac entesi / donatanı tarafından yanaşm a talebinden bir gün önc e saat 16:00'a kadar operasyon@portakdeniz.c om ,
kilavuzluk@portakdeniz.c om ve pilot@portakdeniz.c om e-m ail adreslerine Pdf form atında im zalı kaşelenm iş olarak gönderilir.
2. İşbu form gem i ac entesi / donatanı tarafından kalkış talebinden 12 saat önc e operasyon@portakdeniz.c om ,
kilavuzluk@portakdeniz.c om ve pilot@portakdeniz.c om e-m ail adreslerine Pdf form atında im zalı kaşelenm iş olarak gönderilir.
3. İş bu form da yer alan bilgilerin eksiksiz ve/veya doğru olduğu hizm et talebinde bulunan gem i ac entesi / donatanı tarafından beyan
ve taahhüt edilir.Yukarıdaki bilgilerin eksik ve/veya yanlış olm ası durum unda her türlü idari/para c ezası ile oluşabilec ek olan tüm
tic ari kayıp ve ziyan gem i ac entesi / donatanına lim an işletm esi tarafından rüc u edilir.

Bu f ormun kayıt ve teslim uygulaması, OPR-TAL-001 FORMLA RIN KA Y IT V E TESLİM SÜRECİ TA LİMA TI'na

göre yapılır.

OPR-GEM-FRM-054.00
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OLAY

Olayın yaşandığı en yakın bölümde bulunan acil durum
butonuna basar.
Görgü Şahidi

Telsiz ve telefon marifetiyle işletme vardiya
sorumlularına haber verir.
Görgü Şahidi

İlk yardım ekibi kontrolünde ambulans çağrılarak
Hastaneye sevk edilir.

Kazazede var mı ?

Evet

Hayır

Tüm operasyonlar durdurulur. Kontrol Merkezine
Haber Verilir.
Vardiya Sorumlusu/Yetkili Personeller

Kontrol Merkezi Olayı Yerinde Değerlendirir yahut
kontrol etmesi için yetkili personel görevlendirir.
TMGD,Operasyon ve Planlama Şefi, Atölye Şefi,İk ve
İdari işler Şefi, Çevre ve KYS şefi, Güvenlik Müdürlüğü

Yüke ilişkin acil durum prosedürlerini içeren formlar
tedarik edilir ve incelenir. (EmS Guide,Ems For
Fire,Ems For Spillage,Emergency Kart ,MSDS(SDS)
Formu vs.)

Değerlendirme Sonucu
Deniz ve çevre için ciddi tehdit var
mı ?
Yüksek Riskli

Hayır

Düşük riskli

Evet
Tüm operasyonlar durdurulmuş şekilde acil
durum müdahale çalışmaları devam eder.

Operasyon Kısmen
durdurulur.

1. seviye olay kapsamında konu değerlendirilerek’Deniz
Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Planı’’da uygulamaya
konularak gerekli müdahale yapılır.

Alan boşaltılarak yetkisiz personelin girişi
engellenir ve güvenlik tedbirleri alınır.

Limanda vardiyada bulunan acil durum ekibi
donanımlarıyla olay yerine intikal eder

Yerel acil müdahale birimleri olaydan
haberdar edilir

Acil duruma müdahale edilir

Tehlikeli Madde Olayları Bildirim Formu
düzenlenir. Liman Başkanlığı bilgilendirilir.

3. şahıslar bilgilendirilir. ( firma temsilcisi, yük
sahibi vs.)

Hasar gören yük izole bölgeye taşınır

Alanın güvenliği sağlandıktan sonra operasyon tekrar başlatılır.
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ANNEX-21: SAFE HANDLING OPERATION PROCEDURE OF THE
DANGEROUS SOLID BULK LOADS
(Safe Handling Operation Procedure of the Dangerous Solid Bulk Loads is available
in our Port Authority)
ANNEX-22: SAFE HANDLING OPERATION PROCEDURE OF
THE STICKY SUBSTANCES
(Safe Handling Operation Procedure of the Sticky Substances is available in our Port Authority)
ANNEX-23: SAFE HANDLING OPERATION PROCEDURE OF
THE PACKED DANGEROUS LOADS
(Safe Handling Operation Procedure of the Packed Dangerous Loads is available in
our Port Authority)
ANNEX-24: FUMIGATION AND DEGASSING OPERATION PROCEDURE
(Fumigation and Degassing Operation Procedure is available in our Port Authority)
ANNEX-25: NOTIFICATION PROCEDURE FOR THE INCIDENTS
CAUSED BY DANGEROUS SUBSTANCES
(Notification Procedure for the Incidents Caused by Dangerous Substances is available
in our Port Authority)
ANNEX-26: HOT WORK AND OPERATION PROCEDURE
(Hot Work and Operation Procedure is available in our Port Authority)
ANNEX-27: SAFE HANDLING OPERATION PROCEDURE OF THE
DANGEROUS LIQUID BULK LOADS
(Safe Handling Operation Procedure of the Dangerous Solid Liquid Loads is available
in our Port Authority)
ANNEX-28: DANGEROUS GOODS SAFE WORKING INSTRUCTIONS
(Dangerous Goods Safe Working Instructions is available in our Port Authority)
ANNEX-29: INSTRUCTIONS FOR ADR FIELD RULES
(Instructions for ADR Field Rules is available in our Port Authority)
ANNEX-30: INTERVENTION PROCEDURE FOR LEAKING CONTAINERS
(Intervention Procedure for Leaking Containers is available in our Port Authority)
ANNEX-31: OPERATIONS & PLANNING OFFICER JOB DESCRIPTIONS
(Operations & Planning Officer Job Descriptions is available in our Port Authority)
ANNEX-32: SHIFT RESPONSIBLE JOB DESCRIPTIONS
(Shift Responsible Job Descriptions is available in our Port Authority)
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ANNEX-33: SAFE HANDLİNG INSTRUCTİONS OF METHANE
(Safe Handling Instructions Of Methane is available in our Port Authority)

ANNEX-34: APPLICATION INSTRUCTIONS FOR PERIODIC INSPECTION, TESTING AND
STORAGE OF HAZARDOUS LIQUID HANDLING EQUIPMENT
(Application Instructions For Periodic Inspection, Testing And Storage Of Hazardous Liquid Handling
Equipment is available in our Port Authority)

ANNEX-35: HAZARDOUS LIQUID BULK LOADS SAFE HANDLING OPERATION
CONTROL FORM
(Hazardous Lıquıd Bulk Loads Safe Handlıng Operatıon Control Form is available in our Port
Authority)

ANNEX-36: SAFE HANDLING OF EXPLOSIVE MATERIALS OPERATION PROCEDURE
(Safe Handlıng Of Explosıve Materıals Operatıon Procedure is available in our Port Authority)

ANNEX-37: INSTRUCTIONS FOR SAFE HANDLING OF EXPLOSIVE SUBSTANCES
(Instructıons For Safe Handlıng Of Explosıve Substances is available in our Port Authority)

ANNEX-38: SAFE HANDLING OF EXPLOSIVES OPERATION CONTROL FORM
(Safe Handlıng Of Explosıves Operatıon Control Form is available in our Port Authority)
ANNEX-39: SAFE HANDLING OF RADIOACTİVE MATERIALS OPERATION
PROCEDURE
(Safe Handlıng Of Radıoactive Materıals Operatıon Procedure is available in our Port Authority)
ANNEX-40: INSTRUCTIONS FOR SAFE HANDLING OF RADIOACTİVE MATERIALS
(Instructıons For Safe Handlıng Of Radıoactive Materıals is available in our Port Authority)
ANNEX-41: RADIOACTİVE MATERIAL EMERGENCY ACTION PLAN
(Radıoactive Materıal Emergency Actıon Plan is available in our Port Authority)
APPENDİX-42: HAZARDOUS SUBSTANCE EMERGENCY PLAN
(Hazardous Substance Emergency Plan is available in our Port Authority)
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ANNEX-43: PROCEDURE FOR MFAG HANDLING OF HAZARDOUS SUBSTANCES
RELATED TO INJURIES
(Procedure For Mfag Handlıng Of Hazardous Substances Related To Injurıes is available in our Port
Authority)

ANNEX-44: PROCEDURE OF EMS HANDLING IN EMERGENCY SITUATIONS
INVOLVING

HAZARDOUS SUBSTANCES

(Procedure Of Ems Handlıng In Emergency Sıtuatıons Involvıng Hazardous Substances is available in
our Port Authority)

ANNEX-45: FUEL SUPPLY INSTRUCTIONS
(Fuel Supply Instructıons is available in our Port Authority)

ANNEX-46: DIESEL FUEL ACCEPTANCE FORM
(Dıesel Fuel Acceptance Form is available in our Port Authority)

ANNEX-47: DIESEL OIL ACCEPTANCE CONTROL FORM FILLING INSTRUCTIONS
(Dıesel Oıl Acceptance Control Form Fıllıng Instructıons is available in our Port Authority)

ANNEX-48: HAZARDOUS SUBSTANCE STORAGE INSTRUCTIONS
(Hazardous Substance Storage Instructıons is available in our Port Authority)

ANNEX-49: JET A1 BUSINESS AND OPERATIONS SECURITY INSTRUCTIONS
(Jet A1 Busıness And Operatıons Securıty Instructıons is available in our Port Authority)
ANNEX-50: CHEMİCAL STORAGE AREA (ENGLISH) CONTROL FORM
(Chemical Storage Area (Englısh) Control Form is available in our Port Authority)
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ORTADOĞU ANTALYA LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş

(PORT AKDENİZ)

Tehlikeli Madde Rehberi

HAZIRLAMA TARİHİ: 01.01.2016, Revizyon Tarihi : 24.05.2019, Revizyon No : 5
(Revizyonlar İçin Revizyon Sayfasına Bakınız. Uyarılar Kısmını Dikkatle Okuyunuz)
HAZIRLAYAN

Fulya
ASLAN GÜRŞEN
Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanı

İMZA

KONTROL EDEN

İMZA

Uğur BurhanYILDIRIM
Sağlık,Emniyet,Çevre ve
Kalite Müdürü

KONTROL EDEN

Ramazan KAPLAN
Deniz Hizmetleri
Müdürü
İMZA

ONAYLAYAN

Kpt. Özgür SERT
Genel Müdür

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr

1

İMZA

Sayfa No

: 2 / 42

Düzenleme Tarihi

: 01/01/2016

Revizyon No

:5

Revizyon Tarihi

: 24/05/2019

UYARI

İş bu Tehlikeli Madde Rehberi(TMR) içerisinde belirtilen ve/veya belirtilmeyen hususların değişen ulusal ve
uluslararası mevzuat hükümlerine göre takibinin yapılması, tüm yük ilgilileri tarafından zorunludur. Bu
rehber, sadece iyi niyetle ve yol gösterici olarak hazırlanmış ve mümkün olduğunda tüm ilgili hususlar
belirtilmeye çalışılmıştır, basiretli işletmeciler olarak yük taraflarının, işbu TMR içinde belirtilmese dahi
gerekli önleyici tedbir/önlem ve işleyişi yaratmaları yasal sorumluluklarıdır. Port Akdeniz – Ortadoğu Antalya
Liman İşletmeleri A.Ş. herhangi bir ek bildirime gerek olmadan bu rehberde değişiklik yapma hakkını saklı
tutar, rehberin en güncellenmiş hali, liman kayıtlarındadır. Internet üzerinden sadece BİLGİ amaçlı yayın
yapılmaktadır. Bu rehber ve içeriği hiç bir şekilde Mevzuatın ve iyi bir işletmeci olmanın getirdiği sorumluluk
ve yetkiler konusunda tarafların hak/sorumluluklarını ortadan kaldırmaz ve/veya bu rehbere dayanılarak
sorumsuzluk ve/veya yetkisizlik iddia edilemez. Bu rehber ile ilgili mevzuat arasında bir çelişki olduğunda
ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
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İÇİNDEKİLER
Paragraf

1.1
1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
6.1

Konu Başlığı

Sayf
a No
Revizyon Sayfası
6
Liman Tesisine Ait Genel Bilgiler (Tesis Bilgi Formu)
7
Kıyı Tesisinde elleçlenen ve geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin tahmil/tahliye, 11
elleçleme ve depolama prosedürleri
Liman İşleticisinin Sorumlulukları
Yük İlgililerinin Sorumlulukları
Gemi Kaptanının Sorumlulukları
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Görev ve Sorumlulukları
Kıyı tesisinde Faaliyette Bulunan 3. Şahısların Sorumlulukları
Tehlikeli maddelerin, iskele veya rıhtımda boşaltıldığı alana depolanması
sağlanamıyorsa, liman alanında bekletilmeksizin en kısa zamanda bu maddelerin kıyı
tesisi dışına nakli
Tehlikeli maddelerin uygun şekilde ambalajlanmış olması, ambalaj üzerinde tehlikeli
maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve emniyet tedbirlerine ilişkin bilgilerin
bulundurulması
Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli personelin yükleme, boşaltma ve depolama
esnasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun koruyucu elbise giymesi
Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilerin itfaiyeci
teçhizatı ile donatılması ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatların
her an kullanıma hazır halde bulundurulması
Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik
acil tahliye planı
Yangın, sızıntı, güvenlik ve emniyet tedbirleri
Belirtilen konuların Liman Başkanlığınca onaylanması, ilgililere duyuru yöntemleri
Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim
ve Yetkilendirme Yönetmeliğine göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan
personelin, tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında çalışmaması ve bu operasyonların
yapıldığı alanlara girmemesi konusunda alınan tedbirler
Fümigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerine ilişkin uygulamalar
Tehlikeli Madde Sınıfları
Tehlikeli Maddelerin Paketleri ve Ambalajları
Tehlikeli Maddelere İlişkin Plakartlar, Plakalar, Markalar ve Etiketler
Tehlikeli Maddelerin İşaretleri ve Paketleme Grupları
Tehlikeli Maddelerin Sınıflarına Göre Gemide ve Limanda Ayrıştırma Tabloları
Ambar Depolarında Tehlikeli Yüklerin Ayrıştırma Mesafeleri ve Ayrıştırma Terimleri
Tehlikeli Yük Belgeleri
Kıyı Tesisinde Elleçlenen Tehlikeli Yüklere İlişkin El Kitabı
Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde yanaşması,
bağlanması, yükleme/tahliye yapması, barınması veya demirlemesine yönelik
prosedürler
Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
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Tehlikeli maddelerin tahmil, tahliye ve limbo işlemlerine yönelik mevsim koşullarına
göre alınması gerekli ilave tedbirlere ilişkin prosedürler
Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kıvılcım oluşturan/oluşturabilen işlemlerden
uzak tutulması ve tehlikeli yük elleçleme, istifleme ve depolama sahalarında kıvılcım
oluşturan/oluşturabilen araç, gereç veya alet çalıştırılmaması konusundaki prosedürler
Fümigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerine ilişkin prosedürler
Tehlikeli maddelerle ilgili tüm zorunlu dokuman, bilgi ve belgelerin neler olduğu,
bunların ilgilileri tarafından temin ve kontrolüne ilişkin prosedürler
Kıyı tesisi sahasındaki tüm tehlikeli maddelerin güncel listesinin ve ilgili diğer
bilgilerinin düzenli ve eksiksiz olarak tutulması prosedürleri, Tehlikeli yüklerin kayıt
ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri
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 (CTU) emniyetli bir şekilde
yüklendiğinin ve taşındığının kontrolü ve kontrol sonuçlarının raporlama prosedürleri
Tehlikeli madde emniyet bilgi formunun (MSDS) temini ve bulundurulmasına ilişkin
prosedürler
Tehlikeli yüklerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri
Cana, mala ve/veya çevreye risk oluşturan/oluşturabilecek tehlikeli maddelere ve
tehlikeli maddelerin karıştığı tehlikeli durumlara müdahale prosedürleri
Kıyı tesisinin acil durumlara müdahale imkan, kabiliyet ve kapasitesine ilişkin bilgiler
Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahaleye ilişkin
düzenlemeler(İlk müdahale yapılma usulleri, ilk yardım imkân ve kabiliyetleri vb.
hususlar)
Acil durumlarda tesis içi ve tesis dışı yapılması gereken bildirimler
Kazaların raporlanması prosedürleri
Resmi makamlarla koordinasyon ve işbirliği yöntemleri
Gemi ve deniz araclarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına yönelik acil
tahliye planı
Hasarlı tehlikeli yükler ile tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkların elleçlenmesi ve
bertarafına yönelik prosedürler
Acil durum talimleri ve bunların kayıtları prosedürü
Liman tesisinin yangından korunma sistemine ilişkin bilgiler
Liman tesisi yangından korunma sistemlerinin onayı, denetimi, testi, bakımı ve
kullanıma hazır halde bulundurulmasına ilişkin prosedürler
Yangından korunma sistemlerinin çalışmadığı durumlarda alınması gerekli önlemler
İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
Limanda bulunan kişisel koruyucu kıyafetler/donanımlar hakkında bilgiler ile bunların
kullanılmasına yönelik prosedürler
Tehlikeli madde uygunluk belgesi geçerliliği
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı için tanımlanmış görevler
Karayolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli maddeleri
taşıyanlara yönelik hususlar
Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
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Denizyolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli maddeleri
taşıyanlara yönelik hususlar
Kıyı tesisi tarafından eklenmiş ilave hususlar
EKLER
Kıyı Tesisi Genel Vaziyet Planı ve Kıyı Tesisinin Görünüş Fotoğrafları
Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi
Acil Temas Noktaları ve İletişim Bilgileri
Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Genel Vaziyet Planı (IMDG Sahası)
Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Yangın Planı(IMDG Sahası)
Kıyı Tesisinin Genel Yangın Planı-Acil Durum Planı
Acil Durum Toplanma Yerleri Planı
Kıyı Tesisi Genel Acil Durum Yönetim Şeması
Tehlikeli Yükler El Rehberi
CTU ve Paketler İçin Sızdırma Alanları ve Ekipmanları, Giriş/Çıkış Çizimleri
Bakınız IMDG Sahası (EK-4-5)
Liman Hizmet Gemileri Envanteri(Römorkör, Palamar Botu, Pilot Botu vs.)
Antalya Liman Başkanlığı İdari Sınırları, Demirleme Yerleri ve Kılavuz Kaptan
İniş/Biniş Noktalarının Koordinatları
(Detaylar İçin Limanlar Yönetmeliği ve Eklerine Bakınız)
Liman Tesisinde Bulunan Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Ekipmanları Listesi
Liman Tesisi Kişisel Koruyucu Donanım(KKD) Kullanım Haritası
Tehlikeli Madde Olay Bildirim Formu
Tehlikeli Yük Taşıma Üniteleri(CTU) İçin Kontrol Sonuçları Bildirim Formu
Gemi İlk Bildirim Formu
Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri Talep ve Taahhütname Formu
T Tehlikeli Yükler Acil Müdahale Planı
Tehlikeli Katı Dökme Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü
Bulaşıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü
Paketli Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü
Fümigasyon ve Gazdan Arındırma Operasyon Prosedürü
Tehlikeli Maddelerden Kaynaklı Kaza ve Olayların Bildirim Prosedürü
Sıcak Çalışma İş ve İşlemlerine İlişkin Operasyon Prosedürü
Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü
Tehlikeli Madde Emniyetli Çalışma Talimatı
IMDG Saha Kuralları Talimatı
Sızıntı Bulunan Konteynerlere Müdahale Talimatı
Operasyon & Planlama Memuru Görev Tanımları
Vardiya Sorumlusu Görev Tanımları
Metanolün Emniyetli Elleçlenmesi Talimatı
Tehlikeli Sıvı Yük Elleçleme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü, Test ve Muhafaza
Edilmelerine İlişkin Uygulama Talimatı
Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Kontrol Formu
Patlayıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü
Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
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Patlayıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Talimatı
Patlayıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Kontrol Formu
Radyoaktif Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü
Radyoaktif Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Talimatı
Radyoaktif Madde Acil Durum Eylem Planı
Tehlikeli Madde Acil Durum Planı
Tehlikeli Maddelerle İlgili Yaralanmalarda MFAG'ı Kullanma Prosedürü
Tehlikeli Maddelerle İlgili Acil Durumlarda EmS'i Kullanma Prosedürü
Akaryakıt İkmal Talimatı
Mazot Kabul Kontrol Formu
Mazot Kabul Kontrol Formu Doldurma Talimatı
Tehlikeli Madde Depolama Talimatı
Jet A1 İş ve İşlemleri Güvenlik Talimatı
Kimyasal Depolama Alanı (İngilizce) Kontrol Formu

Sıra
No
01

Revizyon
No
01/2016

02

02/2017

03

03/2018

04

04/2018

05

05/2019

REVİZYON SAYFASI
Revizyonun İçeriği
Revizyon
Tarihi
IMDG Kod değişikliklerinin
Mart/2016
TMR’ye yansıtılması ile
operasyonel ihtiyaçlara
binaen yapılan değişiklikler
TMR içeriğinde yapılan
Ağustos/2017
genel değişiklikler
İşletme sahasında yapılan
değişikliklerin ve
güncellemelerin TMR’ye
yansıtılması
6-12-27-29-36’ıncı
Sayfalarda içerik düzeltmesi
EK-33-50 dokümanlarının
eklenmesi.Nisan 2019 tarihli
denizyolu ve karayolu
tehlikeli madde taşımacılığı
yönetmelik değişikliklerinin
TMR’ye ve eklerine
yansıtılması.

Mart/2018

Mayıs/2018
Mayıs/2019

-

Revizyonu Yapanın
Port Akdeniz
Liman
İşl.A.Ş

İmzası

Port Akdeniz
Liman
İşl.A.Ş
Port Akdeniz
Liman
İşl.A.Ş

İmzası

Port Akdeniz
Liman
İşl.A.Ş
Port Akdeniz
Liman
İşl.A.Ş

İmzası

İmzası

İmzası

Port Akdeniz – Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. herhangi bir ek bildirime gerek olmadan bu rehberde değişiklik yapma hakkını saklı
tutar, rehberin en güncellenmiş hali, liman kayıtlarındadır. Internet üzerinden sadece BİLGİ amaçlı yayın yapılmaktadır.

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
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1.GİRİŞ
1.1 Liman Tesisine Ait Genel Bilgiler
Tesis Bilgi Formu
1
Tesis İşletmecisi Adı/Unvanı
2

3

Tesis İşletmecisinin İletişim Bilgileri
(Adres, Telefon, Faks, E-posta ve
Web Sayfası)
Tesisin Adı

Sayfa No
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Düzenleme Tarihi

: 01/01/2016

Revizyon No

:5

Revizyon Tarihi

: 24/05/2019

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş
(PORT AKDENİZ)
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş
(Ticari Ünvanı: PORT AKDENİZ)
ANTALYA
Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
Batı Akdeniz
Antalya Liman Başkanlığı
Büyük Liman Yolu 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 09 90-91, Faks:0(242) 259 09 89
E-Posta:antalya.liman@udhb.gov.tr

4
5

Tesisin Bağlı Bulunduğu İl
Tesisin İletişim Bilgileri
(Adres, Telefon, Faks, E-posta ve
Web Sayfası)

6
7

Tesisin Bulunduğu Coğrafi Bölge
Tesisin Bağlı Olduğu Liman
Başkanlığı ve İletişim Detayları

8

Tesisin Bağlı Olduğu Belediye
Başkanlığı, İletişim Detayları

9

Tesisin Bulunduğu Serbest Bölge
veya Organize Sanayi Bölgesinin Adı
Kıyı Tesisi İşletme İzni/Geçici
13.06.2023
İşletme İzni Belgesinin Geçerlilik
Tarihi
Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde
13.06.2023
Uygunluk Belgesinin Geçerlilik
Tarihi
Tesisin Faaliyet Statüsü(X)
Kendi Yükü ve İlave 3.Şahıs ( )
Kendi Yükü
( )
3.Şahıs
(X)
Tesis Sorumlusunun Adı ve Soyadı
Kpt. Özgür SERT
İletişim Detayları( telefon, faks, eBüyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
posta)
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
e-mail: info@portakdeniz.com

10

11

12

Konyaaltı Belediyesi
Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA
P.K:170
www.konyaalti.bel.tr
e.mail:info@konyaalti.bel.tr
Tel.0242.245 55 00(santral)
-

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
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13

Tesisin Tehlikeli Madde
Operasyonları Sorumlusunun Adı
Soyadı, İletişim Detayları
(telefon, faks, e-posta)

14

Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanının Adı, Soyadı, İletişim
Detayları(telefon, faks, e-posta)

15

Tesisin Deniz Koordinatları
(Liman Ana Mendirek Feneri)
Tesiste Elleçlenen Tehlikeli Madde
Cinsleri
(MARPOL EK-1, IMDG Kod, IGC
Kod, IMSBC Kod, Grain Kod, TDC
Kod Kapsamındaki Yükler ile
Asfalt/Bitum ve Hurda Yükleri)

16

17

Tesise Yanaşabilecek Gemi Cinsleri

Sayfa No
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:5
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Orçun MUTLUAY
Port Akdeniz Vardiya Sorumlusu Tel:0530 100 40 64
Caner AKKAYA
Port Akdeniz Vardiya Sorumlusu Tel: 0530 106 79 52
Levent GÜLGÖNÜL
Port Akdeniz Vardiya Sorumlusu Tel: 0530 157 23 98
Batuhan DURMAZ
Port Akdeniz Vardiya Sorumlusu Tel: 0530 100 40 65
Fatih Bahadır KORKMAZ
Port Akdeniz Vardiya Sorumlusu Tel: 0505 601 38 17
www.portakdeniz.com e-posta: operasyon@global.com.tr
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
Fulya ASLAN GÜRŞEN
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
TMKTDGM/TMGD/2015/2768
Tel: 0533 238 01 54 fulya@antalyaisgüvenligi.com
Enlem:36º 50' 02’’N – Boylam:30º 59’’E
-Asfalt Bitum
-Paketli Tehlikeli Yükler
-Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler(Petrol ve Petrol Ürünleri)
-Tehlikeli Katı Dökme Yükler
-Enfeksiyöz Yükler
-Fumigasyon Yapılmış Yükler
- IBC Kod kapsamındaki ‘’P’’ kodlu bitkisel yağlar
-IBC Kod kapsamındaki“ S” kodlu tehlikeli sıvı dökme yükler
hariç diğer kimyasal ve benzeri sıvı haldeki dökme yükler
-TDC Kod kapsamındaki güverte tomruk, kereste, endüstriyel
odun
- Feribot(Ferry)
-Ro-Ro Gemisi
-Konteyner Gemisi
- Dökme Yük Gemisi
- Genel Kargo Gemisi
- Yolcu Gemileri
- Yatlar
-Petrol/Ürün Tankeri(Asfalt Bitum için)
-Yük Taşıma Barcı
-Kruvaziyer Tip Yolcu Gemileri,
-Balıkçı Gemileri (Balık Nakliye/İşleme)
-Römorkorler/Hizmet Gemileri
-Kimyasal Tanker(IBC Kod , Bölüm 17’deki ‘’P’’ Kodlu
Tehlikeli Sıvı Yüklerin ve Bitkisel Yağların Supalan
Elleçlenmesi İçin)

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
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18
19

Tesisin Anayola Mesafesi (kilometre)
Tesisin Demiryoluna Mesafesi
(kilometre) veya Demir Yolu
Bağlantısı (Var/Yok)

20

En Yakın Hava Alanının Adı ve
Tesise Olan Mesafesi (kilometre)
Tesisin Elleçleme Kapasitesi
(Ton/Yıl; TEU/Yıl; Araç/Yıl)

21

22
23
24
25

Tesiste Hurda Elleçlemesi Yapılıp
Yapılmayacağı
Hudut Kapısı Var mı (Evet/Hayır)
Gümrüklü Saha Var mı(Evet/Hayır)
Yük Elleçleme Donanımları ve
Kapasiteleri

26

Depolama Tank kapasitesi (m3)

27
28

Açık depolama alanı(m2)
Yarı Kapalı Depolama Alanı(m2)

Sayfa No
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0,8 Km
YOK. Antalya Limanının demir yolu bağlantısı olmayıp, en
yakın demiryolu Burdur ve Isparta’dadır.
Liman/Antalya–Burdur:138 Km,
Liman/Antalya-Isparta 130 Km
22 Km
-Dökme Kuru Yük: 5 Milyon/Ton
-Genel Yük
: 3 Milyon Ton/Yıl
-Konteyner
: 500.000 TEU/Yıl
Hurda Elleçlemesi Yapılmamaktadır.
EVET
EVET
 100 – 150 ton kapasiteli 4 adet Gottwalt Vinç(lastik
tekerlekli)
 5 – 60 ton kapasiteli 8 adet vinç grubu ( Paletli /
Lastikli )
 3 – 33 ton arası 36 adet forklift
 3 – 28 ton arası 8 adet loader
 2 adet konveyör bant + 3 adet storage major
 Dökme yük elleçlemelerinde kullanılan 3m3 ile 36
m3 kapasiteli 17 adet kapma
 Dökme yük elleçlemelerinde kullanılan 150 m3 3
adet bunker
 Saha temizlik aracı 2 adet
 Lobet Dorse 1 adet
 Tava Dorse 1 adet
 Çekici(trayler) 55 ton kılçık 22 adet / sal 13 adet
 Ataşman 52 adet
 Toz Bastırma Ekipmanı (Dust Suppresion) 4 adet
 Acil Durum Romörk 3 adet
 Konteyner Spreader 5 adet
 Reach Stackers(konteyner istifleyici) 9 adet
45 tonx7=7 adet,10 tonx1=1 adet,8 tonx1=1 adet
 5 ton ekskavatör 3 adet
 40 Feet’lik Sızıntı Havuzu 2 adet
Liman İşletme Md.lüğünün kendine ait liman sahasında yük
depolama tankı yoktur. Liman sahası dışında bitişikte
Karayolları 13.Bölge Md.lüğüne ait 6 adet 8000 tonluk asfalt
tankı vardır.
203.920 m2
780 m2

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
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29
30

31

32

33
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Tam Kapalı depolama alanı (m2)
1.440 m2
Belirlenen Fümigasyon ve/veya
Fümigasyon sahası fümige edilecek ve kullanılacak
Fumigasyondan Arındırma Alanı(m2) fümigant maddeye istinaden CFS sahasında uygun yer tefrik
edilerek gerekli emniyet tedbirleri alınır.
Kılavuzluk & Römorkaj
Kendi bünyesinde verilmektedir.
Hizmetlerinin Ne Şekilde Sağlanacağı Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri, İşletme Hakkı Devir
Sözleşmesi gereğince Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri
A.Ş tarafından verilmektedir.
Güvenlik Planı Oluşturulmuş
Evet
mu?(Evet/Hayır)
Liman Tesisinin Liman Tesisi Güvenlik Planı(LTGP) ile
18.10.2022 tarihine kadar geçerli Liman Tesisi Güvenlik
Sertifikası(ISPS) mevcut olup, IMDG Kod gereğince
hazırlanması gerekli Güvenlik Planında bulunması gereken
hususlar ISPS Kod “Liman Tesisi Güvenlik Planı” içerisinde
yer almaktadır.
Atık Kabul Tesisi Kapasitesi
Atık Türü
Kapasite (m3)
Kirli Balast
YOK (Kabul
Edilmemekte)
Slop
YOK (Kabul
Edilmemekte)
Slaç+Sepere edilmemiş Slaç
100+50=150 m3
Sintine Suyu+Sepere
100+50=150 m3
Edilmemiş Sintine Suyu
Zehirli Sıvı Madde
YOK (Kabul
Edilmemekte)
Pis Su
50 m3
Çöp
Doğrudan bertarafa
gitmekte
Ön Isıtma ve Dinlendirme
30m3
Tankı
Seperatör Isıtma Tankı

8 m3

Ön Depolama Tankları(2 adet)

3m3 + 3m3

Temiz Yağ Servis Tankı

3 m3

Seperatör Arıtma Kapasitesi

1.5 m3/h

Atık Motor Yağ Tankı
Kimyasal Arıtma Kapasite

20 m3
1.3 m3/h

DAF(Yağ Kapanı)

15 m3

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
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Rıhtım/İskele vb. Alanların Özellikleri

34

150
162

Max. Su derinliği
(metre)
10,50
6,10

10,00
6,70

35
115
175
170
170
140

8,74
8,79
10,58
10,54
10,56
10,54

8,50
8,50
10,00
10,00
10,00
10,00

Rıhtım No
1 No.lu rıhtım(1)
2-3 No.lu
rıhtım(1)
4 No.lu rıhtım(1)
5-No.lu rıhtım(1)
6 No.lu rıhtım(1)
7 No.lu rıhtım(1)
8 No.lu rıhtım(1)
9 No.lu rıhtım(1)

Boy (metre)

Min. Su derinliği
(metre)

1-Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan Asfalt Tahliyesi Limanımız 2 Nolu Rıhtımından Yapılmakta
ve Boru Hattıyla Liman Sahası Dışındaki Bitişik Karayolları Asfalt Bitum Depolama Tanklarına Transfer
Edilmektedir.
2-Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Md. lüğünün 01.11.2013 tarih ve 63137251/115.01-54-03/9147 sayılı
yazısı ve Eki 01.11.2013 tarihli ve 5403-D2 nolu Revize Kıyı Tesisi Liman İşletme İzin Belgesine ‘’Asfalt
Tankeri ‘’ Eklenmiştir.
Boru Hattı Adı
Sayısı
Uzunluğu (metre)
Çapı
(adet)
(inç)
Karayolları 13.Bölge Md. lüğü Asfalt
1 Adet
Yer üstü: 220 metre
6 inç
Bitum Tahliye Boru Hattı
Yer altı: 65 metre
Toplam: 285 metre

1.2

Kıyı Tesisinde elleçlenen ve geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin tahmil/tahliye, elleçleme ve
depolama prosedürleri

Limanda Sınıf 1 patlayıcı maddeler ile sınıf 7 radyoaktif tehlikeli yüklerin,depolanması, istiflenmesi
yapılmamaktadır.Ancak Sınıf 1.4S patlayıcı maddeleri Liman Başkanlığı’nın izni olması halinde
elleçlenebilir.Sınıf 1.4S dışındaki diğer uyumluluk gruplarına sahip patlayıcı maddeler ile Sınıf 7 radyoaktif
maddeler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel
Müdürlüğü’nün izni dahilinde elleçlenebilir. Ayrıca Liman rıhtımlarında Kıyı işletme izni kapsamı dışında
dökme petrol ve petrol ürünlerinin yükleme veya boşaltması yapılmamaktadır. Liman Başkanlığının izni ile
gemilere yağ-yakıt ikmali ile atık alımı (katı-sıvı) yapılabilir.
Limanda IGC (Dökme Halde Sıvılaştırılmış Gaz) Kod, IBC (Dökme Halde Tehlikeli Kimyasallar) Kod ve
MARPOL EK-1‘e tabi yükler elleçlenmemektedir. İlave hususlar için işbu rehberin 3.1 kısmına bakınız.

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
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1.2.1 IMDG Kod kapsamındaki yüklere ilişkin tahmil/tahliye, elleçleme ve depolama prosedürleri
Liman tesisinde, IMDG Kod kapsamındaki yüklere ilişkin birçok tahmil/tahliye, elleçleme ve depolama
prosedürleri mevcuttur. Bu prosedürler, rehber içinde yer alan ekler bölümünde detaylı şekilde açıklanmıştır.
1.2.1.1 Bulaşıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü
IMDG Kod kapsamındaki sınıf 6.2 bulaşıcı tehlikeli maddeler bekletilmeksizin(supalan)doğrudan gemiye
yüklenmeleri veya gemiden tahliye edilerek bekletilmeksizin kıyı tesisinden çıkartılması şartıyla elleçlenmesi
yapılmalıdır. OPR-TMG-PRO-021 Bulaşıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü EK22’de belirtilmiştir.
1.2.1.2 Paketli Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü
Tehlikeli maddelerin elleçleme ve geçici depolama operasyonları, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün
MSC/Circ.1216 sayılı sirkülerinin “Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Taşınması ve Liman Alanlarındaki İlgili
Faaliyetler Hakkındaki Tavsiyeler” Ek’inde yer alan Tablo 1 (Liman Alanlarında Tehlikeli Yükler için
Ayrıştırma Cetveli)’de belirtilen ayrıştırma kurallarına uygun yapılmalıdır. OPR-TMG-PRO-025 Paketli
Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü EK-23’de belirtilmiştir.
1.2.1.3 Fümigasyon ve Gazdan Arındırma Operasyon Prosedürü
Tehlikeli yük taşıma birimlerinin(CTU) fumigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemleri liman
.2-3 nolu rıhtım geri sahasında özel olarak tahsis edilen fumigasyon sahasında yapılacaktır. OPR-TMG-PRO026 Fümigasyon ve Gazdan Arındırma Operasyon Prosedürü EK-24’de belirtilmiştir.
1.2.2 Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü
Dökme Haldeki Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanına İlişkin Uluslararası Kod (IBC
Code)’un 17. bölümünde yer alan tablonun’’hazards-zararlar ‘’ başlıklı ‘’d’’ sütununda ‘’kirletici-pollution-p’’
ibaresi bulunan tehlikeli sıvı dökme yüklerden bitkisel yağlar ve metanol ile asfalt bitum yük operasyonları
emniyetli ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılır.Ancak bitkisel yağlar hariç olmak üzere (IBC Code)’un
17. bölümünde yer alan tablonun’’hazards-zararlar ‘’ başlıklı ‘’d’’ sütununda ‘’S’’ ibaresi bulunan tehlikeli sıvı
dökme yükler elleçlenemez. SEÇ-TMG-PRO-003 TEHLİKELİ SIVI DÖKME YÜKLERİN EMNİYETLİ
ELLEÇLENMESİ OPERASYON PROSEDÜRÜ EK-27 ‘de uyulacak usul ve esaslar belirtilmiştir.
Metanol tahmil/tahliye işlemleri Port Akdeniz Liman sahasında 9 No’lu rıhtımda yapılacakır.SEÇ-TMGTAL-001 METANOLÜN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ TALİMATI EK-33’de uyulacak usul ve esaslar
belirtilmiştir.
Metanol tahmil/tahliye operasyonuna başlamadan önce ve başladıktan sonra tamamlanana kadar geçen sürede
yapılması ve sürekliliği sağlanması gereken maddeler OPR-TMG-FRM-001 TEHLİKELİ SIVI DÖKME
YÜKLERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYON KONTROL FORMU EK-35’de belirtilmiştir.
Tehlikeli sıvı yük elleçleme ekipmanlarının periyodik kontrolü,test ve mufafaza edilmelerine ilişkin uyulması
gereken hususlar SEÇ-TMG-TAL-002 TEHLİKELİ SIVI YÜK ELLEÇLEME EKİPMANLARININ
PERİYODİK KONTROLÜ,TEST VE MUHAFAZA EDİLMELERİNE İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI
EK-34’de belirtilmiştir.
Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
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Asfalt-Bütim elleçlenmesi Port Akdeniz Liman sahasında 2 ve 3 No’lu rıhtımlarda yapılacaktır.Diğer sıvı
yüklerin elleçlenmesi için 9 No’lu rıhtım sahası belirlenmiştir.
1.2.3 TDC Kod kapsamındaki yüklere (Güverte tomruk kereste yükleri) ilişkin tahmil/tahliye,
elleçleme ve depolama prosedürleri
Limanda güverte ve güverte altı kereste yüklerinin tahmil/tahliyesi, elleçleme, depolama, bağlama(lashing),
diğer operasyonel iş ve işlemleri;
a) Gemi Yük Bağlama El Kitabı(Vessel’s Cargo Securing Manual)
b) IMO’nun A.1048(27) sayılı Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli
Uygulamalar Kodu (IMO Code of Safe Practice For Ships Carrying Timber Deck Cargoes)/TDC
Code
c) IMO’nun A.714(17)Yük İstif ve Bağlaması Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu(IMO Code of
Safe Practice for Cargo Stowage And Securing) (CSS Code)
d) Kereste Yükü Taşıyacak Gemi Kaptanlarının Alacakları Emniyet Önlemlerine İlişkin Rehber
( MSC/Circ.548 Guidance Note On Precautions To Be Taken By The Masters Of Ships Engaged
In The Carriage Of Timber Cargoes) sirkülerlerinde belirtilen gerekliliklere göre yapılacaktır.
Limanda ağaç yongası (woodchips) ve icabı halinde endüstriyel odun tahliyesi yapan gemilerin etrafına çevre
kirliliğini önlemeye yönelik liman işletme tarafından denizden bariyer çekilir.
Zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin tahliyesi zirai karantina kontrolünden sonra yapılacaktır.
TDC Kod kapsamındaki yüklerin tahmil/tahliye, elleçleme, depolama, bağlama ve diğer operasyonel iş ve
işlemler sırasında gemi ve yük işlemleri civarında sigara içmek, kıvılcım çıkartıcı işler yapmak yasaktır.
1.2.4 Tehlikeli Katı Dökme Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü
Tehlikeli katı dökme yükler 8 nolu rıhtım haricinde bütün rıhtımlarda elleçlemesi yapılabilir. Tehlikeli katı
dökme yüklerin geçici kısa süreli depolanması hâsıl olduğunda tahmil/tahliye rıhtımlarının uygun olan geri
sahaları bu iş için tahsis edilmelidir. Tehlikeli Katı Dökme Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon
Prosedürü EK-21’de belirtilmiştir.
1.2.5 Patlayıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü
IMDG Kod kapsamındaki Sınıf 1.4S patlayıcı maddeleri Liman Başkanlığı’nın izni olması halinde
elleçlenebilir. Ancak, sınıf 1.4S dışındaki diğer uyumluluk gruplarına sahip patlayıcı maddeler Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün izni dahilinde
elleçlenebilir. SEÇ-TMG-PRO-004 PATLAYICI MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ
OPERASYON PROSEDÜRÜ EK-36’ da uyulacak usul ve esaslar belirtilmiştir.
Patlayıcı madde tahmil/tahliye operasyonuna başlamadan önce ve başladıktan sonra tamamlanana kadar geçen
sürede yapılması ve sürekliliği sağlanması gereken maddeler OPR-TMG-FRM-002 PATLAYICI
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MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYON KONTROL FORMU
EK-38’de
belirtilmiştir.
Patlayıcı madde tahmil/tahliye operasyonunda uyulması gereken hususlar SEÇ-TMG-TAL-004 PATLAYICI
MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ TALİMATI EK-37’de belirtilmiştir.
1.2.6 Radyoaktif Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü
IMDG Kod kapsamındaki Sınıf 7 radyoaktif maddeler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve
Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün izni dahilinde elleçlenebilir. SEÇ-TMG-PRO-005
RADYOAKTİF MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYON PROSEDÜRÜ EK-39’ da
uyulacak usul ve esaslar belirtilmiştir.
Radyoaktif madde tahmil/tahliye operasyonunda uyulması gereken hususlar SEÇ-TMG-TAL-003
RADYOAKTİF MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ TALİMATI EK-40’de belirtilmiştir.
Herhangi bir acil durum olduğunda yapılması gerekenler SEÇ-TMG-PLN-002 RADYOAKTİF MADDE ACİL
DURUM EYLEM PLANI EK-41’de belirtilmiştir
1.2.7 Akaryakıt İkmali
Limanda bulunan iş makineleri, akaryakıt ihtiyaçlarını kıyı tesisinde mevcut olan akaryakıt ikmal alanından
karşılamaktadır. Araçlara akaryakıt ikmali, konuyla ilgili eğitimleri mevcut olan şoförler tarafından EK-45’
deki TKN-TAL-0024 AKARYAKIT İKMAL TALİMATI’na uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
Akaryakıt ikmal alanında yeraltı ve yer üstü tankları mevcuttur.Kara tankerleri ile gelen dizel yakıtın tesis
tanklarına ikmali sağlanırken TKN-TAL-0024 AKARYAKIT İKMAL TALİMATI’na uygun hareket
edilecektir.
Tesise akaryakıt kabulü, EK-46’ da bulunan MAZOT KABUL KONTROL FORMU doldurularak
yapılacaktır.Bu formun doldurulması ile ilgili detaylar MAZOT KABUL KONTROL FORMU DOLDURMA
TALİMATI EK-47’de belirtilmiştir

2.0
SORUMLULUKLAR
2.1
Liman İşleticisinin Sorumlulukları
2.1.1 Gemilerin uygun, korunaklı, emniyetli şekilde yanaşma ve bağlanması için düzenlemeler,
gemilerin limana geliş bildirimi, kılavuzluk ve römorkör talepleri usulleri, tehlikeli madde
demirleme sahaları
Antalya Liman Başkanlığınca kısıtlama olmadığı sürece tehlikeli yük taşıyan gemiler gece-gündüz limana
giriş-çıkış yapabilirler.
2.1.1.2 Tehlikeli Madde Taşıyan Gemilerin Demirleme Mevkii
Antalya limanına gelen ve tehlikeli madde taşıyan gemilerin demirleme mevkileri Sıçan Adasının güneyindeki
3 Nolu demirleme sahasıdır. Liman Başkanlığının idari sınırları, demirleme sahaları, kılavuz kaptan
alma/bırakma yerleri EK-13’de yer almaktadır. Geminin doğru demir sahasına demirlemesi sorumluluğu
gemi kaptanına ve acentasına aittir.
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2.1.1.3 Gemilerin Limana Geliş Bildirimi ve Kılavuzluk/Römorkaj Talepleri
Gemi İlk Geliş Bildirimi
Limana geliş yapacak olan gemilerin EK-18’de yer alan Gemi İlk Bildirim Formu’nun gemi
acentesi/donatanı tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Eksik bilgi içeren formlar liman
işletmesi tarafından dikkate alınmayacaktır.
Acenteliklere bağlı olan gemilerin limana ilk uğrağının belli olmasından sonra Gemi İlk Bildirim Formu
talep@portakdeniz.com ve pilotaj@global.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.
Kılavuzluk/Römorkaj Talepleri
Yanaşmada:
EK-19’daki Kılavuzluk ve Römorkaj Talep ve Taahhütname Formu gemi acentesi / donatanı tarafından
yanaşma talebinden bir gün önce saat 16:00'a kadar operasyon@portakdeniz.com ve pilotaj@global.com.tr
e-mail adreslerine Pdf formatında imzalı kaşelenmiş olarak gönderilir.
Kalkışta:
EK-19’daki Kılavuzluk ve Römorkaj Talep ve Taahhütname Formu Form gemi acentesi / donatanı
tarafından kalkış talebinden 12 saat önce operasyon@portakdeniz.com ve pilotaj@global.com.tr e-mail
adreslerine Pdf formatında imzalı kaşelenmiş olarak gönderilir.
Formda yer alan bilgilerin eksiksiz ve/veya doğru olduğu hizmet talebinde bulunan gemi acentesi / donatanı
tarafından beyan ve taahhüt edilir. Yukarıdaki bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması durumunda her türlü
idari/para cezası ile oluşabilecek olan tüm ticari kayıp ve ziyan gemi acentesi / donatanına liman işletmesi
tarafından rücu edilir.
2.1.2 Gemi ve kıyı arasındaki giriş-çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasının sağlanması
Tehlikeli Malların Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Liman İşletici Kuruluş ‘’Gemi ve kıyı
arasındaki giriş-çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasını sağlar’’ hükmü gereğince;
a)Liman rıhtımlarına yanaşan gemiler ile kıyı tesisi arasında güçlü bir iletişim mevcut olup, gemi personelinin
liman sahasının risklerine maruz kalmadan dışarı çıkış ve girişlerini temin etmek amacıyla; gemi personelinin
rıhtımlardan ana liman kapısına intikalleri için ring ulaşım hizmeti verilmektedir.
b)Gemi personelinin liman sahasında yürümesi yasak olup, bu husus rıhtımların belirli yerlerine ve borda
merdiveninin bulunduğu alanda asılan tabelalar ile belirtilmiştir. Liman personeli için ayrılmış ve işaretlenmiş
yaya yürüme yolları mevcuttur.
c)Ülkemizce de taraf olunan ILO’nun Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Nolu Sözleşmesinin
15.maddesinde sözü edilen’’ Bir gemi, rıhtım veya başka bir gemiye yanaşık olarak yüklenir veya
boşaltılırken, bu gemiye uygun olarak kurulmuş ve tutturulmuş giriş-çıkış imkânı sağlanacak ve her zaman
kullanıma hazır bulundurulacaktır.’’ hükmü gereğince;
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d)Gemi-rıhtım geçişi için geminin borda iskelesi kullanılacak olup, icabı halinde gemi yâda liman işletme
tarafından seyyar sürme iskele de kullanılabilir. Gemilerin borda iskelesinin veya icabı halinde verilen seyyar
sürme iskelenin emniyetinden gemi kaptanı sorumludur.
-Geminin borda iskelesi/seyyar sürme iskelesi puntelleri ve emniyet ağı ile sağlam bir şekilde donatılmak
zorundadır. Seyyar sürme iskele, gemi-rıhtım ara yüzüne yetecek uzunlukta, sağlam ve emniyetli donatılmış
olacaktır.
-Borda iskelesi/sürme seyyar iskelenin yanında acil durumlarda kullanılmaya hazır savlolu can simidi
bulunacaktır. Gemi lumbarağzında gemi personeli bulunacak gemi giriş-çıkışı kontrol edecektir.
-Borda veya seyyar sürme iskelenin değişen durumlar nedeniyle(tahmil/tahliye nedeniyle gemi draft değişimi,
gemi halatlarının gerginlik durumlarda değişiklikler) takibi, kontrolü emniyetli geçişi sağlayacak halde
bulundurulmasından gemi kaptanlığı görevli ve sorumludur.
-Borda iskelesi sağlam şekilde rıhtım üzerine indirilecek veya rıhtıma tam aborda olmuş şekilde askıda
bulunacaktır. Liman işletme emniyetsiz görülen borda iskelesi veya sürme iskelenin kullanılmasını
durdurabilir, liman işletme ve/veya liman kullanıcıları tarafından emniyetsiz durumlar Liman Başkanlığına
bildirilebilir.
-Seyyar sürme iskele liman işletme tarafından verilmesi halinde kurulumdan sonra iskelenin emniyetli halde
kullanılmasından gemi kaptanı sorumludur.
-Görevleri icabı gemiye giriş-çıkış yapanların baret, yelek, iş ayakkabısı gibi Kişisel Koruyucu
Donanım(KKD) kullanmaları zorunludur.
e)Kıyı tesisine yanaşmış gemilerin yeterli şekilde aydınlatılmasını teminen rıhtımlarda yeterli aydınlatma
mevcuttur.
f)Liman genel vaziyet planı gerekli yerlere asılmıştır.
2.1.3 Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin
eğitimi
Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme
Yönetmeliği” kapsamında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. (Port Akdeniz), Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığından aldığı yetkiye göre, kendi personeline IMDG Kod Genel Farkındalık, Göreve Yönelik, Emniyet
Eğitimi ve Yenileme Eğitimleri mevzuata uygun olarak verilmektedir. Bu eğitimler kapsamında tüm işletme
personelinin, elleçlenen tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri,
güvenlik ve benzer konularda eğitilmeleri sağlanmaktadır.
Liman tesisinde söz konusu IMDG eğitimlerin verildiği yeterli büyüklükte bir adet eğitim salonu mevcuttur.
IMDG Kod ve 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli
Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği’ne göre gerekli eğitim
ve sertifikalara sahip olmayan personel tehlikeli yük elleçlemesinde çalışmasına izin verilmemektedir.
Personelin eğitim kayıtları liman işletme bünyesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Birimince tutulmakta ve
takipleri yapılmaktadır.
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2.1.4 Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini almış
personel tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınması, elleçlenmesi, ayrıştırılması,
istif edilmesi, geçici şekilde bekletilmesi ve denetlenmesi düzenlemeleri
Genel prosedürler bu rehberin 1.2 kısmında belirtilmiş olup ek olarak aşağıdaki düzenlemeler mevcuttur.
Personelin eğitimli olma hususu bu rehberin 2.1.3 Kısmında belirtilmiştir.
Personelin iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri bu rehberin 9. Kısmında açıklanmıştır.
Liman 7 ve 2-3 nolu rıhtımlarda geri sahasında tehlikeli madde taşınan konteynerler için ayrım ve istif
kurallarının tatbikine uygun depolama ve geçici bekletme sahası oluşturulmuştur. Saha ihata edilerek gerekli
olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirleri alınmıştır.
Liman 2-3 nolu rıhtım geri sahasında; IMDG Kod Sınıf 6.2 kapsamındaki bulaşıcı (enfeksiyöz) maddelerin
geçici depolanabilmesine yönelik, uygun depolama ve geçici bekletme sahası oluşturulmuştur. Saha ihata
edilerek gerekli olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirleri alınmıştır. Uygulama esasları EK-22’de OPRTMG-PRO-021 BULAŞICI MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYONU
PROSEDÜRÜ’nde yer almaktadır.
Liman 2-3 nolu rıhtım geri sahasında; Fumigasyon işlemine tabi tutulmuş ya da tutulacak olan yük taşıma
birimleri ve bu yük taşıma birimlerinin gaz ölçümü ve gazdan arındırılması işlemleri için özel alan
oluşturulmuştur. Saha ihata edilerek gerekli yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirleri alınmıştır. Uygulama
esasları OPR-TMG-PRO-026 EK-24’de FUMİGASYON VE GAZDAN ARINDIRMA OPERASYON
PROSEDÜRÜ’nde yer almaktadır.
Kapalı depo önü alanında; IMGD Kod Sınıf 4.3 suyla teması halinde yanıcı gaz çıkartan tehlikeli madde içeren
paketler ile bu tip paketleri içeren yük taşıma birimleri için, üstü kapalı ve yağmur, deniz suyu ve benzeri dış
etkenlerden etkilenmeyecek istif alanı oluşturulmuştur. Saha ihata edilerek gerekli olan yangın, çevre ve
emniyet tedbirleri alınmıştır. Uygulama esasları EK-23’de OPR-TMG-PRO-025 PAKETLİ TEHLİKELİ
YÜKLERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYONU PROSEDÜRÜ’nde yer almaktadır.
Tehlikeli yük istif sahaları vaziyet planı, yangın planı ve ISPS planlarına sınırlandırılmış alan olarak
işlenmiştir.
Tehlikeli yük istif sahaları vaziyet planı, yangın planı, sahaya ilişkin teknik bilgiler EK 4 ve EK 5 de
verilmiştir.
Tehlikeli yük istif sahasına, içerisinde tehlikeli yük bulunan konteynerler dışındaki konteynerler
istiflenmemektedir.
Tehlikeli yükler için tahsis edilmiş olan bağımsız istifleme sahasında, tehlikeli yükün sınıfına göre IMDG Kod
hükümlerine göre istifleme ve ayrıştırma yapılmaktadır.
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Tehlikeli yük istif sahası sürekli 7/24 kamera ile güvenlik personelinin devriye turları ile gözetimi altında
tutulmaktadır.
Gemi-istif sahası ve istif sahası-liman çıkışı arasındaki taşımalar için kullanılacak güzergâh liman sahası beton
zemin üzerinde işaretlenmiştir. Uyulacak trafik kuralları ve maksimum sürat tabelalar ile gösterilmektedir.
Tehlikeli mal taşıyan araçlar belirlenmiş güzergâhları takip ederler ve belirlenmiş trafik kurallarına uyarlar.
Tehlikeli yük istif sahasıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği kuralları ektedir. EK-29: IMDG SAHA
KURALLARI TALİMATI

2.1.5
Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgelerin yük ilgilisinden talep
edilmesi, yükle birlikte bulunmasının sağlanması
Tehlikeli yüklerin dokümanları yük ilgilileri tarafından ilgili mevzuata göre hazırlanır ve yük ile birlikte
bulundurulur. Liman işletmesinde tehlikeli yüklerle ilgili talep edilen dokümantasyon hususları bu Rehberin
7,1 kısmında açıklanmıştır.
2.1.6 İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesinin tutulması usulleri
Gemi kaptanı ve kıyı tesisi işleticisi tarafından, tahmil ve/veya tahliye edilen tehlikeli maddelerin gemi üzerinde
veya kıyı tesisindeki pozisyonlarına ilişkin kayıtlarının tutulması amacıyla, bu işlemlerden sorumlu kişiler
belirlenmiş, görevlendirmeleri yapılmıştır. Tehlikeli maddelerin pozisyonlarına ilişkin tutulan bu kayıt, acil
durumlarda, ilgililere sunulabilecek ve yapılacak acil müdahaleye destek olabilecek niteliktedir. Kayıtlar ilgili
kişilerin rahatlıkla ulaşabilecekleri yerde muhafaza edilmektedir. Kayıtların hangi usullere göre yapılacağı IKYFRM-006,Rev 01 Operasyon & Planlama Memuru Görev Tanımları EK-31’de belirtilmiştir.
İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesi planlama departmanı tarafından aşağıdaki usullere göre
tutulmaktadır.
a) Her gün ilgili konudan sorumlu planlama memuru otomasyon sisteminden liman sahada bulunan IMDG
kapsamı konteynerlerin listesini “Excel” dosyası olarak hazırlar ve ilgili departmanlar ile paylaşır.
b) Bir nüsha çıktı alarak ‘’IMDG Acil Durum Müdahale Planı’’ panosuna asar. Bir önceki günün listesini
IMDG Güncel Konteyner Listesi dosyasında arşivler.
2.1.7 Tüm işletme personelinin, elleçlenen tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli
çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesi, eğitim kayıtlarının
tutulması
Personelin elleçlenen tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri,
güvenlik ve benzer konularda eğitilmesi, eğitim kayıtlarının tutulması hususları bu rehberin 2.1.3 Kısmında
belirtilmiştir.
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2.1.8 Tesise giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığı, tehlikeli yüklerin doğru sevkiyat
adlarının kullanıldığı, sınıflandığı, sertifikalandırıldığı, ambalajlandığı, etiketlendiği, beyan
edildiği, onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde
yüklendiği ve taşındığının teyidi için ilgili evrakların kontrolü yöntemleri
Paketli halde taşınan tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu kurallar IMDG Kod'da düzenlenmiştir. Bu Kod kapsamına
giren yüklerin taşınmasında ve elleçlenmesinde görev alanlar, ilgili diğer kurum/kuruluşlarla yapılacak
yazışmalarda ve yük dokümanlarında, bildirimlerde anılan yükleri tanımlamak için IMDG Kod Bölüm 3'de
bulunan "Dangerous Goods List"de gecen Uygun Sevkiyat Adını ve Birleşmiş Milletler Numarasını (UN
Number) kullanmak zorundadırlar.
Liman sahasında, taşıma ünitelerindeki tüm sınıflandırma, istifleme-ayrıştırma, plaka takma, etiketleme,
ambalajlama, yük teklifini hazırlama, ilgili sevk belgelerini hazırlama gönderici, yükleyici ve taşıyıcının
sorumluluğundadır. Liman işletmesi planlama ve yük operasyonları aşamalarında tüm çalışanları vasıtası ile
evraklar, yük taşıma araçları, yük taşıma birimleri ve yükler üzerinde gerekli gördüğü her türlü kontrolleri
yapabilir.
Uygun şekilde tanımlanmamış, doğru sevkiyat adı kullanılmamış, sınıflandırılmamış, doğru ambalajlanmamış,
etiketlenmemiş veya beyan edilmemiş tehlikeli yükler için liman tesisinde işlem yapılmaz. Sonradan fark edilen
eksiklikler ve uygunsuzluklar için yük ilgilisine ek masraflar rücu edilir.
2.1.9 Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli
maddeler için alınan emniyet tedbirleri ve liman başkanlığına bildirim
Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için alınan
emniyet tedbirleri ve liman başkanlığına bildirim hususları bu Rehberin 8.2, 8.4.1 ve 8.8 bölümlerinde
açıklanmıştır.
2.1.10 Tehlikeli maddeler ile ilgili acil durum düzenlemeleri, ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesi
yöntemleri
Tehlikeli maddeler ile ilgili acil durum düzenlemeleri, ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesi yöntemleri bu
rehberin 8.bölümünde detaylı şekilde açıklanmıştır.
2.1.11 İşletme sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarının liman başkanlığına bildirimi
yöntemleri
Liman sahasında tehlikeli yük ile ilgili olan ve kişilerin, limandaki geminin yada gemilerin, limanın ya da her
hangi bir mülkün ya da çevrenin zarar görmesine neden olabilecek tehlikeli madde kaynaklı kazalar (yangın,
döküntü vs.)EK-25’daki OPR-TMG-PRO-023 Tehlikeli Maddelerden Kaynaklı Kaza ve Olayların Bildirimi
Prosedürü’ne göre, EK-16’deki ‘’ Tehlikeli Madde Olayları Bildirim Formu’’ ile Liman Başkanlığına
bildirilir.
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2.1.12 Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve işbirliği
Port Akdeniz liman işletmesi, tehlikeli maddeler ile ilgili tüm uygulamalarında tüm resmi makamlar ile tam
bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Resmi makamlar tarafından talep edilen tüm konularda
her türlü destek verilmektedir.
İşletme sahasında tehlikeli maddeler ile ilgili acil durumlarda resmi makamlarla koordinasyon ve işbirliği
usulleri bu rehberin 8.6 bölümünde açıklanmıştır.
2.1.13 Tehlikeli maddeler ile ilgili faaliyetlerin yapılacağı, uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele,
depo ve antrepolar
Antalya Limanında tehlikeli yük ellleçlemesi yapılacak rıhtımlar 1, 2-3, 5, 6, 7, 9 nolu rıhtımlardır. Liman
rıhtım numaralarını gösterir vaziyet planı EK-1’de verilmiştir.
Liman 7 ve 2-3 nolu rıhtımlarda geri sahasında tehlikeli madde taşınan konteynerler için ayrım ve istif
kurallarının tatbikine uygun depolama sahası oluşturulmuştur. Saha ihata edilerek gerekli olan yangın, çevre
ve diğer emniyet tedbirleri alınmıştır.
Liman 2-3 nolu rıhtım geri sahasında; IMDG Kod Sınıf 6.2 kapsamındaki bulaşıcı (enfeksiyöz) maddelerin
geçici depolanabilmesine yönelik, uygun depolama ve geçici bekletme sahası oluşturulmuştur. Saha ihata
edilerek gerekli olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirleri alınmıştır. Uygulama esasları Ek 23’de OPRTMG-PRO-021 BULAŞICI MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYONU
PROSEDÜRÜ’nde yer almaktadır.
Liman 2-3 nolu rıhtım geri sahasında; Fumigasyon işlemine tabi tutulmuş ya da tutulacak olan yük taşıma
birimleri ve bu yük taşıma birimlerinin gaz ölçümü ve gazdan arındırılması işlemleri için özel alan
oluşturulmuştur. Saha ihata edilerek gerekli yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirleri alınmıştır. Uygulama
esasları Ek 25’de OPR-TMG-PRO-026 FUMİGASYON VE GAZDAN ARINDIRMA OPERASYON
PROSEDÜRÜ’nde yer almaktadır.
Kapalı depo önü alanında; IMGD Kod Sınıf 4.3 suyla teması halinde yanıcı gaz çıkartan tehlikeli madde içeren
paketler ile bu tip paketleri içeren yük taşıma birimleri için, üstü kapalı ve yağmur, deniz suyu ve benzeri dış
etkenlerden etkilenmeyecek istif alanı oluşturulmuştur. Saha ihata edilerek gerekli olan yangın, çevre ve
emniyet tedbirleri alınmıştır. Uygulama esasları Ek-23’de OPR-TMG-PRO-025 PAKETLİ TEHLİKELİ
YÜKLERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYONU PROSEDÜRÜ’nde yer almaktadır.
Tehlikeli yük istif sahası vaziyet planı, yangın planı, sahaya ilişkin teknik bilgiler rehber ekinde mevcuttur.
(EK-4-5)
Limanda tehlikeli yükler için kapalı depo veya antrepolar bulunmamaktadır.
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2.1.14 Dökme petrol ve petrol ürünleri yükleme veya boşaltma yapacak gemi ve deniz araçları için
ayrılmış rıhtım ve iskelelerin tesisat ve teçhizatı
Liman tesisinde dökme petrol ürünleri elleçlenmemektedir. Asfalt ve bitüm ürünleri için 2-3 numaralı
rıhtımlar ayrılmıştır. Detaylar bu Rehberin 1.2.2 kısmında açıklanmıştır
2.1.15 İşletme sahasında geçici bekletilmesi mümkün olmayan veya izin verilmeyen tehlikeli
maddelerin bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına nakli konusunda düzenlemeler
İşletme sahasında geçici bekletilmesi mümkün olmayan veya izin verilmeyen tehlikeli maddelerin
bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına nakli konusunda düzenlemeler bu Rehberin 3.1 kısmında
açıklanmıştır.
2.1.16 Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçlarının, liman başkanlığının izni olmadan iskele
ve rıhtıma yanaştırılmaması konusunda düzenlemeler
Limanlar Yönetmeliği gereğince gemi ve deniz araçları Liman Başkanlığından yanaşma ordinosu alarak kıyı
tesislerine (iskele, rıhtım gibi) yanaşmaktadır. Bu kapsamda tehlikeli madde taşısın veya taşımasın yanaşma
ordinosu (yanaşma izni belgesi) olmayan gemi ve deniz araçları kıyı tesisine (iskele veya rıhtımlara)
yanaştırılmamaktadır.
2.1.17 Tehlikeli madde taşınan konteynerler için ayırım ve istif kurallarına (MSC/Circ.1216) uygun
oluşturulan depolama sahası ve bu sahada alınan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirleri
Tehlikeli madde taşınan konteynerler için ayırım ve istif kurallarına(MSC/Circ.1216) uygun oluşturulan
depolama sahaları ve bu sahalarda alınan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirleri bu Rehberin 2.1.4 kısmında
açıklanmıştır.
Rehberin 2.1.4. kısmında belirtilen istif sahalarında tehlikeli yük bulunan konteynerlerda sızıntı olması
durumuna karşın, 2 adet 40 feet sızıntı havuzu ve kurtarma kapları mevcuttur. Tehlikeli yük bulunan
konteynerlerde sızıntı olması durumunda, acil durum eylem planında yer alan iş akışına göre müdahale edilir.
Olayı ilk fark eden personel tarafından tüm görevli ve sorumlulara haber verilir. Sızıntı bulunan alan ve
konteyner etrafı bariyer / kuka / şeritlerle çevrilir, yetkisiz personel girişi engellenir. Güvenlik personeli
görevlendirilerek gerekli saha güvenliği tedbirleri alınır.
Sızıntı yapan konteyner dorseye alınarak sızıntı havuzuna gönderilir. Daha sonra:
a) Akıntılı konteynerin firması tespit edilerek, acentesine haber verilir,
b) Konteynerdeki mevcut akıntı/sızıntı ivedi bir şekilde izole edilir, eğer izolasyonu mümkün değil
ise, Gümrük Müdürlüğünün bilgisi doğrultusunda en kısa sürede limandan dışarı çıkartılır, Liman
Başkanlığına da gerekli bildirim yapılır.
c) Sızıntı havuzu kirliliğinin temizlenmesi, atıkların bertarafa götürülmesi ile ilgili masraflar
hesaplanarak, akıntılı konteyner ile ilgili firmaya fatura rücu edilir.
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2.1.18 Tehlikeli maddelerin gemi ve deniz araçlarına yüklenmesi, boşaltılması veya limbo edilmesinde
özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer tehlikelere karşı alınan emniyet tedbirleri, yanıcı
maddelerin kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulması ve tehlikeli yük elleçleme sahasında
kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırılmaması konusunda düzenlemeler
a) Yanıcı maddeler, kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yük elleçleme sahasında
kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırılmaz.
b) Yanaşmış durumda bulunan, tehlikeli yük taşıyan gemilerin yük güvertesi ve noktaları ile tehlikeli
yüklerin kıyı depolama/istif yerlerinde sigara içmek, ateş yakmak, kaynak gibi kıvılcım çıkarırıcı işler
yasaktır.
c) 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 alacaktır.
d) Tehlikeli maddenin elleçlenmesi sırasında, elleçlenmenin yapıldığı alanda sıcak iş ve işlemlerin yapılma
zorunluluğu hasıl olduğunda; sıcak iş ve işlemlere başlamadan önce, ilgili liman başkanlığından söz
konusu sıcak işlerin yapılabileceğine dair yazılı izin alınır. Söz konusu izin; sıcak iş ve işlemlerin
yapılacağı yer ile ilgili ayrıntıları ve ayrıca uygulanacak emniyet tedbirlerini de kapsamaktadır. İlgili
liman başkanlığının gerektirdiği emniyet tedbirlerinin yanı sıra gemide ve/veya limanda gerekli ilave
her türlü emniyet tedbiri alınır. Çalışma alanına ve tüm çalışma girişlerine yapılacak sıcak işin izin
belgesi ve alınacak emniyet tedbirlerinin yazılı olduğu levha asılır. Sıcak çalışma iş ve işlemlerine
ilişkin uygulama esasları ve gereklilikler EK-26’de OPR-TMG-PRO-024 SICAK İŞ VE İŞLEMLER
PROSEDÜRÜ’nde belirtilmektedir.
2.1.19 Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil
tahliye planı
Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı
hususları bu Rehberin 8.7 kısmında açıklanmıştır. Lİman işletmenin kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinde
kullandığı deniz araçlarının envanteri EK-12 de verilmiştir.
2.1.20 Hasarlı tehlikeli yükler ile tehlikeli yüklerin bulaştığı atıklar için düzenlemeler
Hasarlı tehlikeli yükler ile tehlikeli yüklerin bulaştığı atıklar için düzenlemeler bu Rehberin 8.8 kısmında
açıklanmıştır.
2.2
Yük İlgililerinin Sorumlulukları
Liman işletmesi, yük ilgililerinin mevzuattan kaynaklanan tüm sorumluluklarını eksiksiz şekilde yerine
getirmesini bekler. Yük İlgililerinin tehlikeli madde taşıması konusundaki sorumlulukları Tehlikeli
Maddelerin Deniz Yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik 11. Maddesinde belirtilmiştir. Yük ilgililerinin
liman işletme sahasında bu sorumluluklarını nasıl yerine getirecekleri bu rehberde muhtelif başlıklar altında
detaylı şekilde açıklanmıştır.
2.3 Gemi Kaptanının Sorumlulukları
Liman işletmesi, gemi kaptanının mevzuattan kaynaklanan tüm sorumluluklarını eksiksiz şekilde yerine
getirmesini bekler. Gemi kaptanının tehlikeli madde taşıması konusundaki sorumlulukları Tehlikeli
Maddelerin Deniz Yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik 11. Maddesinde belirtilmiştir. Gemi kaptanının
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limanda iken bu sorumluluklarını nasıl yerine getireceği bu rehberde muhtelif başlıklar altında detaylı şekilde
açıklanmıştır.
2.4

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Görev ve Sorumlulukları

TMGD görev ve sorumlulukları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan “Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 23. Maddesi ile Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. ile
TMGDK arasında yapılan hizmet alım sözleşmesinde belirtilmiştir. Liman işletmesi, ADR/IMDG/RID kod
kapsamında sertifikaya sahip olan TMGD istihdam etmektedir.
2.5

Kıyı tesisinde Faaliyette Bulunan 3. Şahısların Sorumlulukları

Kıyı tesisinde faaliyette bulunan 3. Şahısların (acentalar, devlet görevlileri, ziyaretçiler, soförler vs.) tehlikeli
madde taşıması konusundaki sorumlulukları ve bu sorumluluklarının nasıl yerine getirilecekleri bu rehberde
muhtelif başlıklar altında detaylı şekilde açıklanmıştır.
IMDG KOD genel farkındalık ve göreve yönelik eğitim almamış, ilgili sahalarda görevli olmayan 3. kişilerin
tehlikeli yük elleçleme sahalarına girmesi, tehlikeli yüklerle ilgili herhangi bir iş yapması, tehlikeli yüklere
yaklaşması kesinlikle yasaktır.
3.

KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYULACAK/UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBİRLER

3.1

Tehlikeli maddelerin, iskele veya rıhtımda boşaltıldığı alana depolanması sağlanamıyorsa, liman
alanında bekletilmeksizin en kısa zamanda bu maddelerin kıyı tesisi dışına nakli

Deniz ve karayoluyla liman sahasına gelen IMDG Kod’a tabi Sınıf 1 Patlayıcılar ve Sınıf 7 Radyoaktif
Maddeler’in tahliye ve yüklemesi yetkili merciileriden izin alınması halinde yapılabilir. Liman sahasında,
IMDG Kod Sınıf 2 Gazlar depolanması yasaktır. Sınıf 2 kapsamındaki yükler sadece gemilerden taşıma
ünitesine supalan olarak tahliye edilir veya gemiye yüklenecekse direk kapıdan giriş yaparak araç üstünden
gemiye (supalan) yüklenir.
IMDG Kod kapsamındaki sınıf 5.1 oksitleyici maddelerden olan suni gübre yükü açık dökme halde gelmesi
halinde supalan olarak tahmil/tahliye edilecek olup, liman sahasında depolanmayacaktır. Ancak söz konusu
yük, konteyner içerisinde gelmesi halinde liman sahasında geçici olarak depolanabilir.
Liman sahasında, Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddelerin iç boşaltması ve dolumu yapılmayacaktır.
Özel izin verilen durumlar ve mücbir sebeplerden dolayı bulaşıcı maddelerin kıyı tesisinde geçici
depolanabilmesine ilişkin düzenlemeler bu rehberin 2.1.4 – 2.1.13 bölümlerinde açıklanmıştır. İlgili uygulama
esasları ve gereklilikler EK-22’de OPR-TMG-PRO-021 BULAŞICI MADDELERİN EMNİYETLİ
ELLEÇLENMESİ OPERASYONU PROSEDÜRÜ’nde yer almaktadır.
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Tehlikeli maddelerin uygun şekilde ambalajlanmış olması, ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi
tanımlayan bilgiler ile risk ve emniyet tedbirlerine ilişkin bilgilerin bulundurulması
Liman sahasında, taşıma ünitelerinde, yük taşıma birimlerinde ve ambalajlarda tüm sınıflandırma, istiflemeayrıştırma, plaka takma, etiketleme, ambalajlama konuları gönderen ve taşıyıcının sorumluluğundadır.
Gönderen, tehlikeli maddeleri mevzuata uygun ve onaylı ambalajlarda göndermek zorundadır. Ambalajlarda
tanımlayıcı bilgiler, riskler ve emniyet tedbirlerine ilişkin bilgiler gönderici tarafından sağlanır. Liman sahası
içinde ambalajlarda veya bilgilerde bir eksiklik tespit edilmesi durumunda tüm ilgili masraflar gönderene ve
temsilcisine rücu edilir.

3.2

Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli personelin yükleme, boşaltma ve depolama esnasında
yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun koruyucu elbise giymesi
Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli liman personeli yükleme, boşaltma, elleçleme ve depolama
esnasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun koruyucu elbise giyer. Detaylı açıklamalar bu
Rehberin 9. Kısmında verilmiştir. Liman personeli dışında ilgililer ve 3. kişiler, yapacakları işlemlerde
tehlikeli yüke ait MSDS Formu ve/veya acil durum kartında belirtilen Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD)
kullanmak zorundadır.
3.3

Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilerin itfaiyeci teçhizatı ile
donatılması ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatların her an kullanıma
hazır halde bulundurulması
Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilerin itfaiyeci teçhizatı ile donatılması ve
yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatların her an kullanıma hazır halde bulundurulması
hususları bu Rehberin 8.1.1 kısmında açıklanmıştır.
3.4

Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil
tahliye planı
Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı bu
Rehberin 8.7 kısmında açıklanmıştır
3.5

3.6
Yangın, sızıntı, güvenlik ve emniyet tedbirleri
Liman sahasında tehlikeli maddelerle ilgili yangın, sızıntı, güvenlik ve emniyet tedbirleri bu Rehberin 8.1.1
kısmında açıklanmıştır.
3.7

Belirtilen konuların Liman Başkanlığınca onaylanması, ilgililere duyuru yöntemleri

Bu rehberde belirtilen konular http://www.globalports.com.tr/tr/liman-operasyonlari/dogu-akdeniz/portakdeniz-antalya-limani/ticari-liman-operasyonlari/kargo-hizmetleri/verilen-hizmetler.aspx internet sitesinden
tüm ilgililerin erişimine açıktır.
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Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve
Yetkilendirme Yönetmeliğine göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin,
tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında çalışmaması ve bu operasyonların yapıldığı alanlara
girmemesi konusunda alınan tedbirler

Tehlikeli yük istif sahası sürekli 7/24 kamera ile güvenlik personelinin devriye turları ile gözetimi altında
tutulmalıdır. Diğer hususlar bu rehberin 2.1.13 kısmında açıklanmıştır.

3.9

Fümigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerine ilişkin uygulamalar

Fümigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerine ilişkin liman tesisindeki uygulamalar bu
rehberin 6.4 kısmında detaylı şekilde açıklanmıştır.
3.10 TEHLİKELİ MADDE EMNİYETLİ ÇALIŞMA TALİMATI EK-28’DA YER ALMAKTADIR.

4.

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

4.1

Tehlikeli Madde Sınıfları

Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerin sınıflandırmaları IMDG Kod hükümlerine uygun olmak
zorundadır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırma ilke ve ölçütleri, IMDG Kod 2. Kısmında detaylı şekilde
açıklanmaktadır. Gerektiği şekilde sınıflandırılmamış tehlikeli maddelere işlem yapılmaz. Liman işletmesine
uygun şekilde bildirilmeyen, yanlış veya eksik bildirilen tehlikeli maddeler için tüm masraflar yük ilgilisine
rücu edilir.
4.2

Tehlikeli Maddelerin Paketleri ve Ambalajları

Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerin paket ve ambalajları IMDG Kod ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olmak zorundadır. Tehlikeli maddelerin paket ve ambalajları ile ilgili gerekler IMDG Kod 4. Ve 6.
kısımlarda detaylı şekilde açıklanmaktadır. Gerektiği şekilde ambalajlanmamış tehlikeli maddelere işlem
yapılmaz. Uygun ve onaylı olmayan ambalajlarla ilgili tüm masraflar yük ilgilisine rücu edilir.

4.3

Tehlikeli Maddelere İlişkin Plakartlar, Plakalar, Markalar ve Etiketler

Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerin plaka, marka ve etiketleri IMDG Kod ve diğer ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olmak zorundadır. Tehlikeli maddelere ilişkin plaka, levha, marka ve etiketler IMDG Kod
5. kısımda detaylı şekilde açıklanmaktadır. Gerektiği şekilde markalanmamış, etiketlenmemiş, plakalanmamış
tehlikeli maddelere ve yük taşıma birimlerine işlem yapılmaz. Bu tip tehlikeli maddeler için oluşan tüm
masraflar yük ilgilisine rücu edilir.
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Tehlikeli Maddelerin İşaretleri ve Paketleme Grupları

Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerin işaret ve paketleme grupları IMDG Kod ve diğer ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olmak zorundadır. Tehlikeli maddelere ilişkin işaret ve paketleme grupları IMDG Kod 2.
ve 5. kısımda ve “Tehlikeli Madde Listesinde” detaylı şekilde açıklanmaktadır. Gerektiği şekilde
işaretlenmemiş ve paketleme grubuna atanmamış tehlikeli maddelere işlem yapılmaz. Bu tip tehlikeli
maddeler için oluşan tüm masraflar yük ilgilisine rücu edilir.

4.5

Tehlikeli Maddelerin Sınıflarına Göre Gemide ve Limanda Ayrıştırma Tabloları

Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerin sınıflarına göre gemide istif ve ayrıştırma usulleri, IMDG Kod
ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır. Tehlikeli maddelere ilişkin gemide istif ve
ayrıştırma usulleri, IMDG Kod 7. kısımda detaylı şekilde açıklanmaktadır. Bu istif ve ayrım hükümlerine
uymak gemi kaptanının sorumluğundadır.
Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre liman sahasında nasıl istif edileceği ve nasıl ayrıştırılacağı, bu rehberin
1.2.1 ve 2.1.4 kısımlarında açıklanmıştır.
4.6

Ambar Depolarında Tehlikeli Yüklerin Ayrıştırma Mesafeleri ve Ayrıştırma Terimleri

Liman tesisimizde tehlikeli maddeler için ambar deposu bulunmamaktadır. Tehlikeli maddelerin sınıflarına
göre açık istif sahasında nasıl istif edileceği ve nasıl ayrıştırılacağı, bu rehberin 1.2.1 ve 2.1.4 kısımlarında
açıklanmıştır.
4.7 Tehlikeli Yük Belgeleri
Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerle ilgili belgeler IMDG Kod ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olmak zorundadır. Tehlikeli maddelere ilişkin belge ve dokümantasyon gerekleri IMDG Kod 5. kısımda
detaylı şekilde açıklanmaktadır. Gerekli belgelere sahip olmayan ve uygun şekilde sunulmayan tehlikeli
maddelere işlem yapılmaz. Bu tip tehlikeli maddeler için oluşan tüm masraflar yük ilgilisine rücu edilir.
Tehlikeli maddelerle ilgili dokümantasyon, kontrol ve kayıt iş ve işlemleri bu Rehberin 7. Kısmında detaylı
şekilde belirtilmiştir.
5.

KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI

Tehlikeli madde sınıfları, tehlikeli maddelerin paketleri, ambalajları, etiketleri, işaretleri ve paketleme
grupları, tehlikeli yüklerin ayrıştırma mesafeleri, ayrıştırma terimleri, tehlikeli yük belgeleri, tehlikeli yükler
acil müdahale eylem akış diyagramı konularını içeren cepte taşınabilecek nitelikte ‘’Tehlikeli Madde El
Kitabı/Broşürü’’ liman kullanıcılarına verilmek üzere hazırlanmış olup bir örneği EK-10’ da sunulmuştur.
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OPERASYONEL HUSUSLAR
Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde yanaşması, bağlanması,
yükleme/tahliye yapması, barınması veya demirlemesine yönelik prosedürler

Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde yanaşması, bağlanması, yükleme/tahliye
yapması, barınması veya demirlemesine yönelik prosedürler bu rehberin 2.1.1 kısmında belirtilmiştir.
Antalya Limanında tehlikeli yük elleçlemesi yapılacak rıhtımlar 1, 2-3, 5, 6, 7, 9 nolu rıhtımlardır. Liman
rıhtım numaralarını gösterir vaziyet planı ve Kıyı Tesisine İlişin Fotoğraflar EK-1’de verilmiştir.

6.2

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

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 alacaktır.
6.3

Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kıvılcım oluşturan/oluşturabilen işlemlerden uzak
tutulması ve tehlikeli yük elleçleme, istifleme ve depolama sahalarında kıvılcım
oluşturan/oluşturabilen araç, gereç veya alet çalıştırılmaması konusundaki prosedürler

Yanaşmış durumda bulunan, tehlikeli yük taşıyan gemilerin yük güvertesi ve noktaları ile tehlikeli yüklerin
kıyı depolama yerlerinde sigara içmek, ateş yakmak, kaynak gibi kıvılcım çıkarıcı işler yapmak yasaktır.
Yanıcı maddeler, kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yük elleçleme sahasında kıvılcım
oluşturan araç veya alet çalıştırılmaz.
Tehlikeli maddenin elleçlenmesi sırasında, elleçlenmenin yapıldığı alanda sıcak iş ve işlemlerin yapılma
zorunluluğu hasıl olduğunda; sıcak iş ve işlemlere başlamadan önce, ilgili liman başkanlığından söz konusu
sıcak işlerin yapılabileceğine dair yazılı izin alınır. Söz konusu izin; sıcak iş ve işlemlerin yapılacağı yer ile
ilgili ayrıntıları ve ayrıca uygulanacak emniyet tedbirlerini de kapsamaktadır. İlgili liman başkanlığının
gerektirdiği emniyet tedbirlerinin yanı sıra gemide ve/veya limanda gerekli ilave her türlü emniyet tedbiri
alınır. Çalışma alanına ve tüm çalışma girişlerine yapılacak sıcak işin izin belgesi ve alınacak emniyet
tedbirlerinin yazılı olduğu levha asılır. Sıcak çalışma iş ve işlemlerine ilişkin uygulama esasları ve gereklilikler
Ek-26’de OPR-TMG-PRO-024 SICAK İŞ VE İŞLEMLER PROSEDÜRÜ’nde belirtilmektedir.
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Fümigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerine ilişkin prosedürler

Yük taşıma birimleri(CTU) ve içerisindeki yüke yönelik Liman İşletme tarafından fümigasyon
yapılmamaktadır. Liman sahasında yapılacak fümigasyon operasyonu için Liman İşletmeden yazılı izin
alınacaktır.
Fümigasyon yapan taraf;
1. Fümigasyon operasyonlarında kullanılan fumigantların deniz çevresine ve insan sağlığına
oluşturabileceği zararların önlenmesi ve bertarafı konusunda MSC-MEPC.2/Circ.1 sayılı sirkülere.
2. Fumigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının
23.09.2013 tarih ve 2013/180 sayılı IMDG Kod Uygulama Talimatına uygun işlem yapacağını
peşinen kabul eder. Fümigasyon işlemlerini bu mevzuata uygun yapar.
Bu kurallara uygun hareket etmediği tespit edilen firmaların operasyon yapılmasına izin verilmez. Oluşan tüm
masraflar ilgilisine rücu edilir.
Taşıdıkları yüklere fumigasyon yapılmış dökme yük gemilerinin ilgilileri, gemi kıyı tesisine varmadan 24
(yirmidört) saat önce, varış süresi 24 (yirmidört) saatten az olanlar ise kalkış kıyı tesisinden kalktıktan hemen
sonra ilgili liman başkanlığına fumigantın adını, kullanılan miktarını ve uygulama yöntemini içeren bir
bildirim yapar. Fumigasyon yapılmış dökme yük gemileri ilgilileri, gemilerinin fumigasyondan arındırıldığını
gösteren ilgili kurum/kuruluştan alınmış sertifikaları liman başkanlığına sunar. Bu sertifikanın liman
başkanlığına sunulmaması halinde ilgili geminin kıyı tesisine yanaşmasına ve elleçleme operasyonunun
başlamasına izin verilmez.
Kıyı tesisinde yük taşıma birimlerine fumigasyon işlemi ya da fumige edilmiş yük taşıma birimine gazdan
arındırma işlemi, Tarım ve Orman bakanlığından “Fumigasyon Ruhsat Belgesi” alanlar tarafından, kıyı
tesisinde bu işleme tahsis edilmiş özel alanda yapılır. Yük ilgilileri fumigasyon operasyonu yapılmadan en az
4 (dört) saat önce ilgili liman başkanlığına ve fumigasyon ya da gazdan arındırma işlemi yapılacak kıyı tesisine
bildirim yapar. Bildirimin yapılmaması halinde kıyı tesislerindeki yük taşıma birimlerine fumigasyon ya da
gazdan arındırma işlemi yapılamaz.
Fumigasyon işlemine tabi tutulmuş ya da tutulacak olan yük taşıma birimleri ve bu yük taşıma birimlerinin
gaz ölçümü ve gazdan arındırılması işlemleri için özel alan oluşturulmuştur. Saha ihata edilerek gerekli
yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirleri alınmıştır. Uygulama esasları Ek-24’de OPR-TMG-PRO-026
FUMİGASYON VE GAZDAN ARINDIRMA OPERASYON PROSEDÜRÜ’nde yer almaktadır.
Gemilerde Fumigasyon:
Gemi ambarlarında bulunan dökme yüklerin fumisgasyonu veya gazdan arındırma iş ve işlemleri Ortadoğu
Antalya Liman İşletmeleri (Port Akdeniz)’nin uygun gördüğü rıhtımlarda gerçekleştirilir. Kıyı tesislerinde
bulunan dökme yük gemilerinde fumigasyon işlemi, Tarım ve Orman akanlığından “Fumigasyon Ruhsat
Belgesi” alanlar tarafından yapılır. Yük ilgilileri, fumigasyon operasyonu yapılmadan en az 12 (oniki) saat
önce, ilgili liman başkanlığına ve fumigasyon yapılacak kıyı tesisine bildirimde bulunur. Bildirimin
yapılmaması halinde; kıyı tesislerindeki gemilerde fumigasyon işlemi yapılmasına kıyı tesisi ilgilileri
tarafından izin verilmez.
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7.

DOKUMANTASYON, KONTROL VE KAYIT İŞ VE İŞLEMLERİ

7.1

Tehlikeli maddelerle ilgili tüm zorunlu dokuman, bilgi ve belgelerin neler olduğu, bunların
ilgilileri tarafından temin ve kontrolüne ilişkin prosedürler

Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerle ilgili belgeler IMDG Kod ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olmak zorundadır. Tehlikeli maddelere ilişkin belge ve dokümantasyon gerekleri IMDG Kod 5. kısımda
detaylı şekilde açıklanmaktadır.
Liman işletmemizde IMDG Kod, SOLAS, MARPOL kitapları Bakanlık tarafından yayınlandığı şekilde
güncel halde bulundurulmaktadır. Yukarıda belirtilen dokumanlar ile birlikte tehlikeli yüklere ilişkin diğer
ilgili dokümanlar liman tesisimizde yazılı veya elektronik ortamda bulundurulmaktadır. Kayıtlara ilişkin
açıklamalar bu rehberin 2.1.6. bölümünde yer almaktadır. Tehlikeli yük işlemlerinde IMDG Kod kitap ve
dokümanları etkin bir biçimde kullanılmaktadır.
7.1.1 Tehlikeli veya Deniz Kirletici Yüklere İlişkin Bildirimler
Bildirimi yapılmayan yada yanlış bildirimi yapılan yüklerin pek çok problem ve kazaya neden olduğunu
önemseyerek limanımıza gelen ve tehlikeli yük taşıyan gemiler:
1) Liman Başkanlığı Liman İdari sahasına girmeden en az yirmi dört (24) saat önce;
2) Liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört (24) 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 ve Liman
İşletmemize sunmak zorundadır.
Yük ilgilisi, karayolu ve demiryoluyla gelen tehlikeli yükler ile ilgili olarak tesisimize girmeden en az 24 saat
önce Liman İşletmemize bildirim yapmak zorundadır.
Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda,
bildirim veren hakkında Liman Başkanlığınca idari yaptırımları saklıdır. Oluşan masraflar işletmemizce ilgili
taraflara rücu edilir. Zamanında ve doğru bildirim yapılmaması halinde gemilerin yanaşma, kalkma sırası
değişebilir.
Zamanında bildirim yapılmamasından dolayı liman işletmesine giriş izni verilmemesinden doğacak maddi
zarar ve hukuki sorumluluk bildirim yapma zorunluluğu olan tarafa ait olacaktır.
Bildirim, limanda elleçlenecek ya da transit geçecek, depolanacak tehlikeli yükleri de kapsamaktadır.
7.1.2 Bildirimlerde İbraz Edilecek Bilgi, Belge/Formlar
IMDG KOD kapsamında bildirim yapılmasının amacı; tehlikeli malların tehlikelerinin, tehditlerinin,
oluşturdukları zarara ilişkin bilgilerin ve acil durumda yapılacakların taşımada yer alan tüm taraflara
iletilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda:
Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr

29

Sayfa No

: 30 / 42

Düzenleme Tarihi

: 01/01/2016

Revizyon No

:5

Revizyon Tarihi

: 24/05/2019

Deniz yoluyla gelen tehlikeli yüklerde:
Gemi acentesince “tehlikeli yüklere ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesi’’ ile bildirimde
bulunulur.
Liman İşletme Müdürlüğüne aşağıdaki dokümanlar ile bildirimde bulunulur:
1. Tehlikeli Yük Manifestosu (Dangerous Goods Manifest)
2. Tehlikeli Yük Tahliye Listesi (Dangerous Goods Plan) EDI uzantılı olarak Liman İşletme
Müdürlüğüne bildirilir.
3. Yukarıda belirtilenlere ilave olarak Tehlikeli Malların Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında
Yönetmelik gereğince liman işletici kuruluş ‘’Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi
ve belgeleri yük ilgilisinden talep etme ve yükle birlikte bulunmasını isteme hakkına haizdir.
Karayoluyla gelen tehlikeli yüklerde:
Gemiye yüklenmek üzere liman sahasına gelecek tehlikeli yükler için, gemi acentesi tarafından en az 24 saat
önce Liman İşletme Müdürlüğüne ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunulacaktır. Bu kapsamda,
Gemi acentesince “tehlikeli yüklere ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesi’’ ile bildirimde
bulunulur.
Liman İşletme Müdürlüğüne aşağıdaki dokümanlar ile bildirimde bulunulur:
1.Konteyner iç dolumu yapılacak ise tehlikeli yüke ilişkin Hizmet Talep Formunda yer alan IMDG Sınıf ve
UN No. Kısımları doldurularak, Liman İşletme Müdürlüğüne iç dolum tarihinden bir gün öncesinden saat
16.00’a kadar e-mail yolu ile talep@portakdeniz.com ve planner@portakdeniz.com adreslerine gönderilmesi
gerekmektedir.Bu belgeler gemi acentesince yazılı veya elektronik olarak sunulabilir.
2. Tehlikeli yük bulunan konteynerler liman sahasına gelmeden önce gemi acentesince elektronik olarak
liman otomasyon sistemi kullanılarak bildirimde bulunulacak,
3.Yukarıda belirtilenlere ilave olarak Tehlikeli Malların Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
gereğince liman işletici kuruluş ‘’Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük
ilgilisinden talep etme ve yükle birlikte bulunmasını isteme hakkına haizdir.
Tehlikeli maddeler, herhangi bir konteynerin veya aracın içine yükleniyor veya paketlenerek konuluyorsa,
konteyner veya aracı paketleme/yüklemekten sorumlu firma “konteyner/araç paketleme sertifikası”
bulunduracaktır. İlgili sertifika yükleyici firma tarafından tanzim edilecektir. Tanklar için konteyner/araç
paketleme sertifikasına gerek yoktur.
IMDG Kod kapsamında olmayan ancak diğer taşıma modlarına tabi tehlikeli yükler içinde gemi acentesince
liman işletmeye bildirimde bulunulur.
7.1.3 Tehlikeli Yüklerin EDI Uzantılı Dosya Halinde Bildirimi
a)
Gemiye yüklenecek olan, gemiden tahliye edilecek olan ya da gemide transit gözüken IMDG kod
kapsamında tehlikeli yük ihtiva eden konteyner bilgileri acente veya donatan tarafından EDI uzantılı
dosya halinde liman işletici kuruluşa gönderilmesi gereklidir. Tehlikeli yüklerin detay bilgileri (UN
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numarası, PSN, Sınıfı vs.. bilgiler) “Elektronik Veri Değişim (EDI)” dosyasında konteynerin gemide
yükleneceği yere(slot) kadar detaylıca belirtilecektir.
IMDG KOD kapsamı dışındaki tehlikeli yüklerin liman sahasına gelişlerinden önce liman işletmeye
bildirimi de zorunludur.
Hal ve icaba göre yukarıda belirtilen bilgi, belge/formlardan başka ek bilgi, belge/formlar liman
işletmesi tarafından istenebilir.

7.1.4 Tehlikeli Yüklerle İlgili Bilgi/Belgeleri Muhafaza Yükümlülüğü
Liman tesisimiz tehlikeli yükler taşıma belgesinin bir kopyasını ve IMDG Kod’da bahsedilen ek bilgileri
mevzuatta belirlenen süre kadar bulundurmakta ve muhafaza etmektedir. Bu bilgiler gerektiğinde bilgilerin
çıktısını alabilecek durumda elektronik ortamda ya da bilgisayarda saklanabilmektedir.
7.2

Kıyı tesisi sahasındaki tüm tehlikeli maddelerin güncel listesinin ve ilgili diğer bilgilerinin
düzenli ve eksiksiz olarak tutulması prosedürleri, Tehlikeli yüklerin kayıt ve istatistiklerinin
tutulması prosedürleri

Bu Rehberin 2.1.6 kısmında açıklanmıştır
7.2.1 Tehlikeli Yük Kayıtları
Liman İşletmesince liman sahasına giren, çıkan ve depolanmış olan tüm tehlikeli maddelerin güncel kaydı
tutulmaktadır. Bu kayıt ve bilgiler, talep edilmesi durumunda Liman Başkanlığı ve acil durumla müdahale
görevlilerine verilecektir. Kayıtlarda, liman sahasında bulunan tehlikeli yüklerin türü, sınıfı, miktarı ve
konumu belirtilebilir.
7.3

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 (CTU) emniyetli bir şekilde yüklendiğinin ve taşındığının kontrolü ve kontrol
sonuçlarının raporlama prosedürleri

7.3.1 Tehlikeli Yüklerin Doğru Adlarının Kullanılması Zorunluluğu
Paketli halde taşınan tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu kurallar IMDG Kod'da düzenlenmiştir. Bu Kod
kapsamına giren yüklerin taşınmasında ve elleçlenmesinde görev alan liman işletme personeli tarafından ilgili
diğer kurum/kuruluşlarla yapılacak yazışmalarda ve yük dokümanlarında, bildirimlerde anılan yükleri
tanımlamak için IMDG Kod Bölüm 3'de bulunan "Dangerous Goods List"de gecen Uygun Sevkiyat Adını ve
Birleşmiş Milletler Numarasını (UN Number) kullanılacaktır.
7.3.2 Tehlikeli Yük Taşıma Üniteleri Kontrol Sonuçlarının Bildirimi
IMO’nun MSC.1/Circ.1442 sayılı sirküleri ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme
Gn.Md.lüğünün 04.03.2013 tarih ve 80063613/115.01.1099 sayılı yazıları gereğince; IMDG Koda tabi yük
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içeren Yük Taşıma Ünitelerinin (CTU) IMDG koda uygunluğuna ilişkin gerekli denetimler yapılarak üçer aylık
periyodun sonunda Liman Başkanlığına bildirilir. Tehlikeli Yük Taşıma Üniteleri (CTUs) İçin Kontrol Sonuçları
Bildirim Formu EK-17 de verilmiştir.
Tehlikeli yüklerin konteynere iç dolumu yapıldıktan sonra Yükleme Belgesi (Packing Certificate) yükleyici
tarafından imzalanacaktır.
Yükleme Belgesini imzalayan kişi:
a. Maddelerin doğru şekilde yüklendiği, işaretlendiği ve etiketlendiğini,
b. Hasar veya sızıntı olmadığını,
c. Deniz yolculuğu için uygun şekilde desteklendiğini ve emniyete alındığını,
d. IMDG Kod’un tüm hususlarına uyulduğunu,
e. Göndericinin bildirgesinin konteynerdeki maddeleri doğru şekilde tanımladığını kabul eder.
7.3.3 Tesise gelecek tehlikeli yükler için yapılacak hazırlıklar
Tehlikeli yük bildirimi gelişine müteakiben Liman işletmesince yükün sınıfına uygun liman sahasında istif,
depolamanın, tahmil/tahliyenin planlaması yapılır. Bu planlama kapsamında:
a. Yükleme, boşaltma ve depolama operasyonlarında görev alacak liman personelinin, MSDS formunda
belirtilen kişisel koruyucu donanım (KKD) ile teçhizi için hazırlık yapılır,
b. Acil Durum Plan ve prosedürleri kontrol edilir,
c. Tahmil/tahliye için rıhtım tefriki yapılır.
d. Tehlikeli yükün sınıfı, ana ve ek tehlikeleri, tehlike grubu hakkında bilgi alınır.
e. Bildirimi yapılan tehlikeli yüke ait bilgi ve belgeler kontrol edilir.
7.3.4

Limana Sahasına Gelen Tehlikeli Yüklerin Kontrolü

İlgili yük acentesi tarafından Türkçe MSDS formu, Emergency Card, liman işletmesine gönderilir. IMDG
Kod ve ADR kapsamında, taşıma ünitelerindeki tüm sınıflandırma, istifleme - ayrıştırma, plakalandırma,
etiketleme, ambalajlama, yük teklifini hazırlama, ilgili sevk belgelerini hazırlama yükleyicinin ve taşıyıcının
sorumluluğundadır.
Kara yoluyla gelen yüklerde;
1) İlgili yük Konteyner ile liman sahasına giriş yapar ise ,
a) Konteyner fiziki gözle kontrol edilir.
b) Konteyner üzerinde bulunan plakart uygunluğu kontrol edilir.
c) İlgili yük acentesi tarafından beyan edilen giriş talep formu ve/veya MSDS formuna göre istif
ayrıştırması yapılır.
d) Uygunsuzluk durumunda ilgili yük acentesine bildirimde bulunularak yük liman sahasına
alınmaz.
2) İlgili yük açık olarak araç üzerinde liman sahasına giriş yapar ise;
İlgili yük konteyner dolumu yapılacak ise;
MSDS formuna göre gerekli tedbirler alınarak iç dolum yapılır.
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Deniz yolu ile liman sahasına giriş yapacak yüklerde;
1) İlgili yük Konteyner ile liman sahasına giriş yapar ise,
a) Konteyner fiziki gözle kontrol edilir.
b) Konteyner üzerinde bulunan plakart uygunluğu kontrol edilir.
c) İlgili yük acentesi tarafından beyan edilen ve tahliye listesinde belirtilen yüke ait MSDS
formuna göre istif ayrıştırması yapılır.
d) Uygunsuzluk durumunda ilgili yük acentesine bildirimde bulunulur.
2) İlgili yük gemi ile liman sahasına giriş yapar ise,
a) ADR kapsamında yapılacak olan taşımalar için ilgili kod kapsamında gerekli emniyet tedbirleri
ve zorunluluklar taşıyıcı, yük acentesi tarafından yerine getirilir.
b) MSDS formuna belirtilen hususlara göre elleçleme yapılır.
c) Acentesinden taşıma yapacak olan firma ve alıcısından taahhütname istenir.
7.3.5 Tehlikeli Yükün Muayenesi/Tam Tespiti/Numune Alma Yöntemleri
a.
b.
c.

Tehlikeli yük istif sahasına girmeden önce gerekli MSDS formunda belirtilen KKD giyilir,
Muayene Memuru gözetiminde, yükün muayenesi/tam tespiti veya numune alınması için
konteyner kapağı açılır,
Tehlikeli yükten numune alma işlemi firma yahut ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılabilir.

7.3.6 Tehlikeli Yükler ile ilgili İç Dolum ve İç Boşaltım Hizmetleri
Tehlikeli yüklerin iç dolum ve iç boşaltım faaliyetleri tehlikeli yük istif/depolama sahalarında yapılır. İç dolum
ve iç boşaltım işlemi için ilk onay Liman işletmesinden alınmak zorundadır. Tehlikeli konteyner sahası dışında
kalan diğer sahalarda, tehlikeli yüklerin iç dolum ve iç boşaltım faaliyeti yapılamaz.
IMDG Kod kapsamında Sınıf- 1 (Patlayıcı Maddeler) ve Sınıf-7 (Radyoaktif Maddeler) yüklerin, Liman
Sahası içinde yetkili merciilerden gerekli izinler alınması halinde tahmil/tahliyesi yapılabilir. Ancak,
konteynerlere veya başka kaplara, iç dolumu veya boşaltımı, yapılamaz.
İç dolum/iç boşaltım ile ilgili uygunluk kararının verilmesi liman işletmesi yetkisinde olup, firmalar bu konuda
yükün limana gelişinden 24 saat önce Liman İşletmecisinden gerekli izni almak zorundadır. Aksi durumlarda
sorumluluk yükleyici firma ve acentesinde olacaktır.
Liman Sahasında Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddelerin iç dolum ve boşaltması yapılmamaktadır.
7.4

Tehlikeli madde emniyet bilgi formunun (MSDS) temini ve bulundurulmasına ilişkin prosedürler

Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde
ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli
maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belge olan
MSDS formu liman işletici kuruluş tarafından istendiğinde tehlikeli yüklerin liman sahasına girişinden önce
yük ilgilileri tarafından ibraz edilecektir.
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Tehlikeli yüklerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri

Bu Rehberin 2.1.6 kısmında açıklanmıştır
ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE
Cana, mala ve/veya çevreye risk oluşturan/oluşturabilecek tehlikeli maddelere ve tehlikeli
maddelerin karıştığı tehlikeli durumlara müdahale prosedürleri
8.1.1 Yangın
Tehlike madde operasyonlarından kaynaklı yangını ve kirliliği önlemek için IMDG Kod Acil Durum
Kılavuzunda (EmS Guide); IMDG kodda listelenen tehlikeli maddelerin oluşturabileceği YANGINA karşı
Yangın İçin Acil Durum Önlemleri (Ems For Fire) belirtilen prosedürlere göre müdahale edilir. Olay,
Liman Başkanlığına rapor edilir.
8.
8.1

Tüm liman sahası ve rıhtımlarında yangın devresi, yangın devresi ile iştirakli yedek su depolama tankı, yangın
hidrantları, yangın dolapları(nozul, yangın hortumu), her rıhtımda ve rıhtım geri sahasında uygun görülen
yerlere yerleştirilmiş wireless tipte yangın alarm butonları ve anons sitemi mevcuttur.
İcabı halinde limandaki yangın devresini deniz suyu ile besleyecek bir adet elektrikli ve dizel tipte bir adet
yangın pompası, liman rıhtımları ve limanda bağlı bulunan gemilerde çıkabilecek yangına müdahale için
yangın söndürme imkân ve kabiliyetine sahip iki adet römorkör bulunmaktadır.
Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilerin, itfaiyeci teçhizatı mevcut olup, olası
yangına karşı itfaiyeci donanımı, yangın söndürücüler ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma
hazır halde bulundurulur.
Liman sahasında, içerisinde deniz kirliliği ve yangına müdahale malzeme ve ekipmanlarının bulunduğu seyyar
iki adet acil durum römorku ve bir adet su arazöz vardır. Yerleri Acil Durum Planında gösterilmiştir.
8.1.2 Sızıntı
Tehlike madde operasyonlarından kaynaklı sızıntı/doküntü olması halinde deniz ve çevre kirliliğini önlemek
için IMDG Kod Acil Durum Kılavuzunda (EmS Guide); IMDG kodda listelenen tehlikeli maddelerin
oluşturabileceği SIZINTI’ya karşı Sızıntı için Acil Durum Önlemleri (Ems For Spillage) belirtilen
prosedürlere göre müdahale edilir. Olay, Liman Başkanlığına rapor edilir.
Tehlikeli madde ihtiva eden sızıntılı konteynerlere müdahale talimatı EK-30’de mevcuttur. ‘’SECÇEV-TAL-006 SIZINTI BULUNAN KONTEYNERLERE MÜDAHALE TALİMATI’’
8.1.3 Deniz Kirliliği
21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı
Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun
Uygulama Yönetmeliğinin icrası kapsamında deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine
müdahale edebilecek Bakanlıktan yetki belgeli Seagull firması ile anlaşma yapılmış olup, deniz kirliliğine
karşı acil müdahale için gerekli ekipman ve malzeme liman tesisinde mevcuttur. Deniz kirliliğine karşı acil
müdahale malzeme ve ekipman listesi ekte (EK-14) yer almaktadır.
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Tehlikeli maddeden kaynaklı sızıntı veya döküntü meydana gelmesi halinde, deniz ve çevre için ciddi tehdit
oluşuyor ise 1.seviye olay kapsamında konu değerlendirilerek ‘’Kıyı Tesisi Deniz Kirliliğine Karşı Acil
Müdahale Planı’’da uygulamaya konularak gerekli müdahale yapılır.
Liman İşletme Acil Durum Toplanma Yerleri Planı Ek-8’de, Kıyı Tesisi Genel Acil Durum Yönetim Şeması
EK-9 ‘da, Acil Temas Noktaları ve İletişim Bilgileri K-3 ‘de verilmiştir.
8.1.4-Acil Durumlara Müdahale Liman İşletme Talimat, Plan ve Prosedürleri
Tehlike madde operasyonlarından kaynaklı acil durumlara karşı müdahale de IMDG Kodun Yangın İçin Acil
Durum Planı (Ems For Fire) ile Sızıntı için Acil Durum Planına (Ems For Spillage) ilave olarak Liman İşletme
Müdürlüğünün SEC-İSG-TAL-002 YANGIN TALİMATI, SEC-İSG-TAL-003 ACIL DURUM EKİBİ
GÖREVLERİ TALİMATI, SEC-İSG-TAL-004 ACİL DURUM TALİMATI, SEC-İSG-TAL-001
PATLAMADAN KORUNMA TALİMATI, SEC-PRO-001 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ, SEC-PRO-009
PATLAMADAN KORUNMA PROSEDÜRÜ, SEC-PLN-010 YANGIN DURUMU AKIŞ PLANI, SECPLN-002 ÇEVRE ACIL MÜDAHALE PLANI, SEC-PLN-001 ACIL DURUM PLANI’nda belirtilen iş akış,
talimat, prosedür ve planlarda dikkate alınarak acil durumlara müdahale edilir.
Sızıntı ve yangına karşı acil müdahale imkân ve kabiliyetleri limanda mevcuttur. Detaylar EK-14-15, EK-67 de verilmiştir.
Tehlikeli maddelerden kaynaklı zehirlenme, yaralanma gibi tıbbi ilk yardım gerekli durumlarda işyeri hekimi,
hemşiresine haber verilerek gerekli acil müdahale yapılır.
Liman tesisinde tehlikeli maddeler içeren kazalarda IMDG kodun ekinde yer alan Tıbbi İlk Yardım Kılavuzu
(MFAG: Medical First Aid Guide)) kullanılacak olup, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında
liman tesisindeki tüm olası kaza/yaralanmalarda tıbbi ilk yardım için yarı zamanlı 1 işyeri hekimi ile tam
zamanlı 1 hemşire görev yapmaktadır. Liman tesisinde 1 adet tam teşekküllü revir, 27 adet ilk yardımcı
sertifikasına çalışan kişi bulunmaktadır. İş yerinde mevzuata uygun ilk yardım eğitimleri verilmektedir.
8.1.5 Tehlikeli Madde Acil Durum Planı
Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi kapsamında, tehlikeli maddeler ile ilgili acil durumlarda kullanılmak üzere
Tehlikeli Madde Acil Durum Planı hazırlanmıştır. Tehlikeli maddeler ile ilgili herhangi bir acil durumda
uyulması gereken usul ve esaslar, Liman Başkanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat kuracak tesis
yetkilisi bilgileri ile görev ve sorumlulukları, acil durumlara müdahale için belirlenen ekiplerin isimleri ve
görevleri ile bu ekiplerde görevlendirilen personellerin isimleri ile görev sorumlulukları, kıyı tesisinin acil
durumlara müdahaleye yönelik kullanacağı kaynak, ekipman ve donanımların kabiliyeti ve kapasitesine ilişkin
bilgiler,acil durum anında alınacak tedbirler, uyarıların niteliği, duyurulma yöntemleri ve kişilerin
yapması gerekenler, acil durumlarda liman başkanlığına yapılması gereken bildirimler, kıyı tesisinin dışındaki
acil durum ekipleriyle sağlanacak koordinasyon yöntemleri ve alınan tedbirlere destek sağlanmasına yönelik
düzenlemeler TEHLİKELİ MADDE ACİL DURUM PLANI EK-42’de belirtilmiş.
IMDG Kod ekinde bulunan , EmS “Tehlikeli Madde Taşıyan Gemilerde Acil Durum Müdahale Prosedürleri”
nin nasıl kullanılacığını belirten ve tesiste sıklıkla elleçlenen tehlikeli maddelere ait yangın ile döküntü
kodlarının olduğu bir prosedür mevcuttur. İlgili detaylar SEÇ-TMG-PRO-002 TEHLİKELİ MADDELERLE
İLGİLİ ACİL DURUMLARDA EMS'İ KULLANMA PROSEDÜRÜ EK-44’ de belirtilmiştir.
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Tehlikeli maddeleri içeren kazalarda kullanılmak üzere Tıbbi İlk yardım Kılavuzunun (MFAG – Medical
First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods) nasıl kullanılacağını belirten bir prosedür
hazırlanmıştır. İlgili detaylar SEÇ-TMG-PRO-001 TEHLİKELİ MADDELERLE İLGİLİ
YARALANMALARDA MFAG'I KULLANMA PROSEDÜRÜ EK-43’ de belirtilmiştir

8.2

Kıyı tesisinin acil durumlara müdahale imkân, kabiliyet ve kapasitesine ilişkin bilgiler

Kıyı tesisimizdeki acil durumlara müdahale imkan, kabiliyet ve kapasitesine ilişkin bilgiler 8.1 paragrafı
altında açıklanmıştır.
Acil durumlarda Tehlikeli yükler acil müdahale planı uygulanır.
Limandaki acil durum alarmı siren sesidir. Her rıhtımda belirli yerlere yerleştirilmiş acil durum alarm butonu
mevcuttur. Acil durumlarda, acil durum alarm butonuna basılacak ve liman vardiya amiri ile derhal irtibata
geçilecektir.
Gemide yangın durumunda gemi kendi düdüğü ile ikaz vererek kendi personeli ile yangına ilk müdahaleyi
yapacak müteakiben sahilden yardım isteyecektir.
Yangın, sızıntı vb. gibi acil müdahale gerektiren durum olması durumunda tahmil/tahliye operasyonları
durdurulur. Liman işletme talimatları doğrultusunda hareket edilir. Gemi acil kalkış için hazırlık yapar. Liman
römorkörleri hazır bekletilir.
Tehlikeli Yük içeren bir kazanın olması halinde EK-25’daki OPR-TMG-PRO-023 Tehlikeli Maddelerden
Kaynaklı Kaza ve Olayların Bildirimi Prosedürü’ne göre hareket edilir.Tehlikeli Yükler Acil Müdahele Planı
EK-20’de belirtilmiştir
8.3

Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahaleye ilişkin
düzenlemeler(İlk müdahale yapılma usulleri, ilk yardım imkân ve kabiliyetleri vb. hususlar)

Tehlikeli maddelerin karıştığı IMDG Kod’da listelenen tehlikeli maddelerin oluşturabileceği YANGIN ve
SIZINTI’ya karşı IMDG Kod’un bu hususta belirlediği; “Yangın için Acil Durum Önlemleri” (EmS for
fire) ve “Sızıntı için Acil Durum Önlemleri” (EmS for spillage) da belirtilen usul ve esaslar ile liman
işletme iç talimatları gereğince acil müdahale yapılır.
8.4

Acil durumlarda tesis içi ve tesis dışı yapılması gereken bildirimler

Liman sahasında tehlikeli yük ile ilgili olan ve kişilerin, limandaki geminin ya da gemilerin, limanın ya da her
hangi bir mülkün ya da çevrenin zarar görmesine neden olabilecek her türlü tehlikeli madde kaynaklı olayı
Liman Başkanlığına EK-16’deki ‘’ Tehlikeli Madde Olayları Bildirim Formu’’en kısa sürede bildirilmektedir.
Bu kapsamda Liman işletici kuruluş tarafından;
a. Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli ve zararlı madde dökülmesi veya yangın tehlikesi ve
olaylarını derhal Liman Başkanı ve acil durumla mücadele görevlilerine bildirilmektedir.
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Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler
için gerekli emniyet tedbirleri liman işletici kuruluş tarafından alınarak Liman Başkanlığına
bildirilmektedir.

Kazaların raporlanması prosedürleri

Tehlikeli madde kaynaklı kazaların sonucunda kazanın geri planı ve nedenleri araştırılarak liman iş güvenliği
komitesinde görüşülüp değerlendirilmek üzere rapor hazırlanır. İş güvenliği komitesi ise kazayı; müdahale
hızı, doğru yöntem kullanma ve etkinlik, kök nedenleri vb. durumlar açısından değerlendirir. Müteakip
olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler liman işletme tarafından alınır.
Tehlikeli madde kaynaklı kazalar Liman Başkanlığına rapor edilir.
8.6

Resmi makamlarla koordinasyon ve işbirliği yöntemleri

Tehlikeli maddelerden kaynaklı acil müdahale gerektiren olaylarda Emniyet, Belediye, Gümrük, Liman
Başkanlığı gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde hareket edilerek gerekli acil
müdahale yapılır.

8.7

Gemi ve deniz araclarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına yönelik acil tahliye planı

3 Mart 2015 tarihli ve 29284 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması
Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesinin (3) fıkrası ile 12.(1) maddesinin (d) fıkrası gereğince; Antalya Limanı
Acil Tahliye Planı ‘’ hazırlanarak Antalya Liman Başkanlığına onaylatılmıştır. Tehlikeli maddelerden
kaynaklı acil durumlarda limandan gemilerin tahliyesinin gerekli görülmesi halinde Liman Başkanlığınca
onaylanan ‘’Antalya Limanı Acil Tahliye Planı’’ devreye alınacaktır.
8.8

Hasarlı tehlikeli yükler ile tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkların elleçlenmesi ve bertarafına
yönelik prosedürler

Hasarlı tehlikeli yüklerin tutulabileceği ve yeniden paketlenebileceği veya kirlenen atıkların ayrılabileceği ve
bertaraf edilene dek tutulabileceği özel alan olarak liman tehlikeli yük istif sahası tahsis edilmiştir. Liman acil
durum prosedürü ve çevre acil durum talimatları kapsamında bertarafa yönelik işlem yapılır.
Hasarlı ambalajların, birim yük veya kargo taşıma ünitelerinin, tahsis edilmiş özel alana derhal güvenli bir
şekilde taşınmasını sağlanmalıdır. Hasarlı ambalajların, yeniden ambalajlanmadan, taşıma ve elleçlemeye
uygun, güvenli hale gelmeden özel alandan ayrılmaması sağlanacaktır.
Hasarlı olduğu, sızdırdığı tespit edilen her yük taşıma birimi, gerekli onarım yapılana veya hasarlı ambalajlar
çıkartılana kadar gemiye yüklenmeyecektir.
Tehlikeli yük içeren tüm hasarlı ya da sızdıran ambalaj, birim yük ya da yük taşıma üniteleri liman
işletmesince Liman Başkanlığına bildirilecektir.
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Sızıntı olan ambalaj sadece sorumlu personel gözetiminde elleçlenmelidir. EK-11 CTU ve Paketler İçin
Sızdırma Alanları ve Ekipmanları, Giriş/Çıkış Çizimleri Bakınız IMDG Sahası (EK-4-5)
8.9

Acil durum talimleri ve bunların kayıtları prosedürü

Liman işletmede yangın, deniz kirliliği, yaralanma gibi acil durum gerektiren olayların tatbikatlar ilgili
mevzuatlarında belirtilen zamanlarda yapılarak kayıt altına alınır.
8.10

Liman tesisinin yangından korunma sistemine ilişkin bilgiler

Yangından koruma ve mücadele sistemleri bilgisi 8.1.1 paragrafında bildirilmiştir. Liman işletmenin yangın
söndürme ve yangından korunma ekipmanlarının yerleri EK-6-7 ‘de verilen Yangın ve Acil Durum Planında
belirtilmiş olup, tüm liman sahası ve rıhtımlarında yangın devresi, yangın devresi ile iştirakli yedek su
depolama tankı, yangın hidrantları, yangın dolapları(nozul, yangın hortumu), her rıhtımda ve rıhtım geri
sahasında uygun görülen yerlere yerleştirilmiş kablosuz tipte yangın alarm butonları ve anons sitemi
mevcuttur.
İcabı halinde limandaki yangın devresini deniz suyu ile besleyecek bir adet elektrikli ve dizel tipte bir adet
yangın pompası, liman rıhtımları ve limanda bağlı bulunan gemilerde çıkabilecek yangına müdahale için
yangın söndürme imkân ve kabiliyetine sahip iki adet römorkör bulunmaktadır.
8.11

Liman tesisi yangından korunma sistemlerinin onayı, denetimi, testi, bakımı ve kullanıma hazır
halde bulundurulmasına ilişkin prosedürler,

Liman tesisinde bulunan yangın önleme ve yangından korunma sistem ve teçhizatlarının periyodik kontrolü
yapılmaktadır.
8.12

Yangından korunma sistemlerinin çalışmadığı durumlarda alınması gerekli önlemler

Liman işletmede yangına ilk müdahalede yangından korunma sistemlerinin çalışmadığı durumlarda yerel
itfaiye teşkilatından yardım alınır.
8.13

Diğer risk kontrol ekipmanları
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Liman işletme, TS EN OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olup,
işçi sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin düzenli bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme hedefi çerçevesinde
çözümlenmesi amaçlanmaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarında liman işletmenin hedefi ‘’0’’
kazadır. Bu hedef doğrultusunda, ISG çalışmaları yürütülmekte, çalışanlara sürekli eğitim verilerek ve liman
sahasında emniyetli çalışma talimatları bulundurularak bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. Liman işletmesi
sorumluluk alanları dâhilinde, tehlikeli yükleri elleçlemede kullanılacak bütün kişisel koruyucu teçhizatı
yeterli sayı ve nitelikte liman tesisinde her an kullanıma hazır olarak mevcuttur. Bu kapsamda;
a- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği İş Sağlığı ve Güvenliği
çerçevesinde limanımızda can, mal ve çevre emniyetinin tesisi bakımından İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi(İSGYS) uygulanmaktadır.
b- Limanımıza giriş-çıkış yapan liman kullanıcılarının TSE standartlarına uygun Kişisel Koruyucu
Donanım (baret, fosforlu yelek, çelik burunlu iş sağlığı güvenliği ayakkabısı) giymeleri zorunludur.
c- Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, yüke ilişkin diğer yetkili kişilerin,
yükleme, boşaltma ve depolama esnasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun koruyucu
elbiseleri mevcut olup, eğitim ve talim/tatbikatlarda kişisel koruyucu donanımların kullanımı
konusunda tehlikeli yükle ilgili çalışma yapan liman saha personeline bilgi verilmektedir.
d- Liman sahasında uygun yerlerde (IMDG istif sahası vs.) limanda elleçlenen tehlikeli yüklerin
oluşturdukları risklerden korunmak için aşağıdaki temel acil durum donanımları
bulundurulmaktadır. Limanda iki adet seyyar acil durum römorkü mevcut olup aşağıda belirtilen
malzemeler içerisinde mevcuttur.
 Koruyucu giysi (botlar, tulumlar, eldivenler, gözlükler ve başlık)
 Tüplü solunum cihazı
 Köpüklü-KKT’li 50 Kg lık yangın söndürücüler,
 Tehlikeli madde döküntülerini temizlemek için emici malzemeler(talaş, emici pedler, kum vs.)
 Temiz su(tehlikeli maddenin ciltten temizlenmesi için)
 Göz duşları,
e- Tehlikeli yük elleçleme zinciri içinde yer alan her personel yukarıda sözü edilen malzemelerin
konumunu, nasıl kullanılacağını bilmektedir.
f- Liman tesisinde bulunan Kişisel Koruyucu Donanımların(KKD) dağılımını gösterir ‘’Kişisel
Koruyucu Donanım Kullanım Haritası’’ EK-15’da yer almaktadır.
g- Emniyet koşulları için liman sahasında ring servis hizmeti verilmektedir.
9.2

Limanda bulunan kişisel koruyucu kıyafetler/donanımlar hakkında bilgiler ile bunların
kullanılmasına yönelik prosedürler

Limanda bulunan kişisel koruyucu kıyafetler/donanımlar hakkında bilgiler ile bunların kullanılmasına yönelik
prosedürler 9.1 paragrafı altında verilmiştir.
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10.

DİĞER HUSUSLAR

10.1

Tehlikeli madde uygunluk belgesi geçerliliği

Tesisin Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi başvurusu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan
10.04.2017 tarihli 30296 sayılı Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında
Yönerge’nin 6. Maddesinde belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilecektir.
18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Ortadoğu Antalya Liman İşletmesi kıyı tesisi
işletme izni Haziran/2018’de 13.06.2023 tarihine kadar yenilenmiştir.
10.2

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı için tanımlanmış görevler

TMGD görev ve sorumlulukları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan “Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 23. Maddesinde belirtilmiştir.
10.3

Karayolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli maddeleri taşıyanlara yönelik
hususlar (tehlikeli madde taşıyan karayolu taşıtlarının liman veya kıyı tesisi sahasına/sahasından
girişte-çıkışta bulundurmaları gereken belgeler, bu taşıtların bulundurmak zorunda oldukları
ekipman ve teçhizatlar, liman sahasındaki hız limitleri vb. hususlar)

Limana tehlikeli yük getiren veya limandan tehlike yük götüren karayolu taşıtları liman giriş-çıkışında
Gümrük İdaresince kontrol edilir. Liman güvenlik personeli ise kendi görev alanında kalan hususlarda gerekli
kayıt ve kontrolü yapar.
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla ve Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Avrupa Anlaşması(ADR) Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince aşağıdakilerin araçta bulunması
gereklidir:
a- Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası
b- Araca ait geçerli tehlikeli yük taşıma belgesi (Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi)
c- ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında ilgili/yetkili
mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisi,(yıllık izne çevrildi), Liman İşletmesinde
Sınıf 1 ve Sınıf 7 tahmil/tahliye edilmemektedir.
d- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi
e- Tehlikeli yük taşıyan aracın ön ve arkasında yazısız turuncu plaka
f- Tehlikeli madde taşıma evrakı
g- ADR mevzuatı gereğince tehlike veya kaza anında araç personelinin nasıl hareket edeceği ile
ilgili taşımacı tarafından sürücüye verilen yazılı talimat
h- Araçta taşınan yüke özgü acil durumda kullanılacak kişisel ve koruyucu donanım
i- Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için ADR Bölüm 5.4.5’teki Çok Modlu Tehlikeli Mal
Taşıma Formu
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10.3.1 Liman Sahasında Hız Limiti
Yük alıp vermek için liman sahasına giren karayolu taşıtları için maksimum hız limiti 20 Km/h’dır. Hız
limitlerini aştığı tespit edilen taşıtlara liman işletme tarafından ve gümrük idaresinin ilgili mevzuatı gereğince
idari yaptırımlar uygulanacaktır
10.4

Denizyolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli maddeleri taşıyanlara
yönelik hususlar (tehlikeli yük taşıyan gemilerin ve deniz araçlarının liman veya kıyı tesisinde
göstereceği gündüz/gece işaretleri, gemilerde soğuk ve sıcak çalışma usulleri vb. hususlar)

Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler Uluslararası Denizde Çatışmayı
Önleme Tüzüğüne(COLREG) göre gündüz B (Bravo) işaret flaması çekerler ve geceleyin ise her yönden (360
derece) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.
10.4.1 Limandaki Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerde Soğuk ve Sıcak Çalışma
Limanlar Yönetmeliğinin 22.maddesinde belirtilen ‘’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.’’ hükmü gereğince tehlikeli madde
taşıyan gemiler de dâhil limandaki gemilerde yukarıda belirtilen işler Liman Başkanlığının iznine tabidir.
Liman işletme ile gerekli koordinasyon yapılmadıkça gemide bu neviden çalışmalar yapılamaz.
Gemide Sıcak İşlerin Yapılmasıyla İlgili Asgari Emniyet Gereksinimleri:
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 yazlı izin almış olmalıdır.
b. Liman başkanlığının istediği emniyet tedbirlerinin yanı sıra, sıcak işe başlamadan önce sıcak işi
gerçekleştirecek şirket görevlisi, gemi ve / veya rıhtımda gerekli ilave her türlü emniyet tedbirini
almalıdır. Alınan tedbirlerle ilgili liman görevlisini bilgilendirir. Bu tedbirler aşağıdakileri kapsar:
i. Alanların yanıcı ve / veya patlayıcı ortamlardan arınmış olduğunu ve uygun olduğu yerde, oksijen
bakımından yetersiz olmadığını doğrulamak amacıyla akredite test kuruluşları tarafından
uygulana testler de dahil olmak üzere, yerel alan ve bitişikteki alanların incelenmesi;
ii. Tehlikeli yüklerin ve diğer yanıcı maddelerin ve nesnelerin çalışma alanları ve bitişikteki
alanlardan uzaklaştırılması.
iii. Yanıcı yapı unsurlarının (örn; kirişler, ahşap bölmeler, zeminler, kapılar, duvar ve tavan
kaplamaları) kazara tutuşmalara karşı etkili bir şekilde korunması
iv. 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
v. 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.
c. Sıcak iş gerçekleştirilirken gemi kaptanı ve personeli tarafından aşağıdaki hususlara dikkat
edilmelidir:
Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
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Durumların değişmediğini doğrulamak amacıyla kontroller yapılmalıdır.
Sıcak iş esnasında anında kullanılmak üzere, en az bir yangın söndürücü veya diğer uygun
yangın söndürme ekipmanları kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde hazır bulundurulmalıdır.
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.

iv.
10.5 Kıyı tesisi tarafından eklenmiş ilave hususlar
10.5.1 Güvenlik
Tehlikeli yük operasyonlarının yapıldığı liman sahasında muhtelif liman güvenlik imkân ve kabiliyetleri
mevcuttur. Liman tesisi, ISPS Kod kapsamında bir liman tesisi olup, 1 Güvenlik Müdürü, 28 güvenlik
personeli ile 3 vardiya 7/24 saat çalışma düzeni içerisinde çalışmaktadır. Liman sahasında düzenli devriyeler
yapılmaktadır. Liman giriş-çıkış kontrol noktalarında liman sınırı çevreleyen ISPS’e uygun yükseklikte ve
nitelikte tel ihata ve tüm liman sahasını izleyen iç ve dış mekân olmak üzere 139 kamera (CCTV) ile liman
güvenliği etkin bir şekilde sağlanmaktadır. Limana giriş-çıkış yapan araç ve insan sayısı anlık olarak
elektronik ortamda kaydı tutulmakta ve anlık izlenebilmektedir.
İşbu rehber hükümleri Liman İşletme Operasyon ve Planlama Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
İşbu rehber hükümlerini limanda alt işveren olarak görev yapan taşeron firma da uygulamakla görevli ve
sorumludur.
İşbu rehber ve ekleri birbirinin ayrılmaz parçasıdır.

EKLER
Bu rehberin ekleri elektronik olarak hazırlanmış ve sunulmuştur.

Port Akdeniz
Büyük Liman 07070 Konyaaltı-Antalya/TÜRKİYE
Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 1183
www.portakdeniz.com, www.globalports.com.tr
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EKLER
EK-1:KIYI TESİSİ GENEL VAZİYET PLANI
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Tali Mendirek

EK-1 ANTALYA LİMANI RIHTIM NUMARALARI

(Not:Güncel Liman Batimeti Değerleri İçin Liman İşletmeye Başvurunuz.)
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EK-2 KIYI TESİSİ TEHLİKELİ MADDE UYGUNLUK BELGESİ
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EK-3: ACİL TEMAS NOKTALARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

S.NO
KIYI TESİSİ ADI

İLETİŞİM BİLGİSİ

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri
(PORTAKDENİZ)

Santral Tel:0(242) 259 13 80, Faks:0(242) 259 11 83
Genel Müdür
:2103, 2104 (Genel Müdür Asistanı)
Operasyon ve Planlama Müdürü
Dahili: 2140
Teknik Müdür
Dahili: 2171
Operasyon ve Planlama Şefi
Dahili: 2142
Güvenlik Müdürü
Dahili: 2155
Deniz Hizmetleri Müdürü
Dahili: 2151
Çevre ve KYS Şefi
Dahili: 2119
Operasyon ve Planlama Sorumlusu
Dahili:2143, 2144
Vardiya Amiri
Cep: 0530 7619943

EK-4: TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN GENEL VAZİYET PLANI
(IMDG SAHASI)
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IMDG Sahası İmkan ve Kabiliyetlerine İlişkin Bilgiler
1-Toplam 630m2
2-20’’lik 140 adet konteyner istif kapasitesi,
3-15x20 cm ebatlarında 114 metre uzunluğunda drenaj ızgarası(200’lük boruya eşdeğer kapasitede)
4-4 adet sulu sistem yangın dolabı ve yangın tüpleri, 2 adet köpüklü yangın söndürme
sistemi(galvaniz, çelik boru altyapısı ile birlikte)
5-Kafes tel çit ile koruma altına alınmış pompa tesisat şaftı(7,5 kw gücünde pompa)
6-Atık deposu,
7-Atık deposuna yağmur suyu girişinin önlenmesi amacıyla sürgülü vana ve çevreden 10 cm
yükseltilmiş çift eğimli saha betonu
8-24 ton kapasiteli tehlikeli atık tankı

Sayfa 6 / 28

SINIF 6.2,FÜMİGASYON VE REEFER YIKAMA IMDG SAHASI GENEL VAZİYET
PLANI

Sayfa 7 / 28

Sınıf 6.2,Fümigasyon Ve Reefer Yıkama IMDG Sahası İmkan ve Kabiliyetlerine İlişkin
Bilgiler
1- Toplam 1350 m2 dir.
2- 20’’lik 140 adet konteyner istif kapasitesi,
3- 20x20 cm ebatlarında 133 metre uzunluğunda dranaj ızgarası (200”lük buruya eşdeğer kapasitede)
4- 4 adet sulu sistem yangın dolabı ve yangın tüpleri, 2 adet köpüklü yangın söndürme
sistemi(galvaniz, çelik boru altyapısı ile birlikte
5- 40 m3 atık su deposu
6- Atık su deposuna yağmur suyunu girişini engelleyici kapaklı logar sistemi
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SINIF 4.3 IMDG SAHASI (17) GENEL VAZİYET PLANI

Sınıf 4.3 IMDG Sahası İmkan ve Kabiliyetlerine İlişkin Bilgiler
1- Toplam 180 m2 dir.
2- 20’’lik 8 adet konteyner istif kapasitesi
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EK-5: TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN YANGIN PLANI(IMDG
SAHASI)

IMDG SAHASI
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SINIF 6.2,FÜMİGASYON VE REEFER YIKAMA IMDG SAHASI YANGIN PLANI

SINIF 4.3 IMDG SAHASI YANGIN PLANI
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EK-6-7: TESİSİN GENEL YANGIN PLANI-ACİL DURUM PLANI
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EK-8: ACİL DURUM TOPLANMA YERLERİ PLANI
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EK-9: ACİL DURUM YÖNETİM ŞEMASI

ACİL DURUM PLANI
Olay hakkında
bilgi

Olay yerindeki
üst amir
Hemen

Olayın sınıfına göre acil
durum (*) tedbirlerinin
başlatılması

Hırsızlık hafif
yaralanmalı iş
kazası, hastalık

Yangın, Patlama, ağır
yaralanmalı iş kazası,
ekipman kazası, toplu
zehirlenme

Hemen

Su baskını, deprem
gibi tabii afetler, üst
düzeyde vefat vb.
olaylar

Ölümlü iş veya
ekipman kazası,
denizde kaza, halk
hareketleri, toplu
eylemler

Hemen

Hemen

Hemen

Yangın veya İlk
yardım ekibi

Güvenlik Md

Opr. & Pln. Md /
Güvenlik Md

Opr. & Pln. Md /
Güvenlik Md

Hemen

Hemen

Hemen

1 saat içinde
Opr. & Pln.
Müdürü

Acil Durum Ekibi

Genel Müdür ve
Acil Durum Ekibi

İş gününde gündüz 1 saat içinde, gece 2 saat içinde, Tatil gününde 2 saat içinde

1 saat içinde

Genel Müdür
İş Kazası, toplu zehirlenme: İnsan
Kay. ve İdari İşler Şefi

Yönetim Kurulu

Ekipman kazası:
Opr. & Pln. Şefi

1 saat içinde

GENEL MÜDÜR

KONTROLLÜ KOPYA

Genel Müdür : Özgür Sert

Acil Durum Yönetim Ekibi:
Operasyon & Plan.
: 0.536 862 31 05
Güvenlik
: 0.530.158 16 64
Deniz Hizmetleri
: 0.532.546 15 06
İnsan Kay.ve İd. İşler : 0.530.761.99.40
Teknik
: 0.533.594 38 98
SEÇ-K
: 0.538.433.04.16
(*) Normal hizmet uygulamalarının dışında personel, araç, gereç ve malzeme kullanımı, takviyesi, ilgili kişi – kurum - kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon gerektiren
güvenlik, kaza-kırım, kurtarmayla ilgili sıra dışı durumlar Acil Durum olarak adlandırılır.
SEÇ-İSG-PLN-001

Rev.06,Rev.Tar.:02.01.2018

Yayın Tarihi: 01.12.2015
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EK-10:TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI
(Tehlikeli Yüklere İlişkin El Kitabı Liman İşletmemizde Mevcuttur)

EK-11: CTU VE PAKETLER İÇİN SIZDIRMA ALANLARI VE EKİPMANLARI,
GİRİŞ/ÇIKIŞ ÇİZİMLERİ
BAKINIZ IMDG SAHASI (EK-4-5)

EK-12: LİMAN HİZMET GEMİLERİ ENVANTERİ(RÖMORKÖR, PALAMAR BOTU,
PİLOT BOTU VS.)
Römorkör Adı
PORTAKDENİZ-1

Çekme Gücü
30 Bollard Pull

ALEXANDER THE GREAT

30 Bollard Pull

IXUS

45 Bollard Pull

Palamar ve Kılavuz Botu
KILAVUZ-9
GÜVENLİK-1

(Kılavuz Botu)

(Palamar Botu)
7/24 Esasına göre limanda kılavuzluk ve römorkaj hizmeti verilmekte olup, 4 kılavuz kaptan
görev yapmaktadır.
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EK-13: ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI İDARİ SINIRLARI, DEMİRLEME YERLERİ
VE KILAVUZ KAPTAN İNİŞ/BİNİŞ NOKTALARININ KOORDİNATLARI
Detaylar İçin Limanlar Yönetmeliği ve Eklerine Bakınız

A) Liman idari saha sınırı
Antalya Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) ve (b) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında
(b) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat ile (c) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine
çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.
a) 36º 42' 36" K – 030º 34' 24" D (Azmak Burnu)
b) 36º 42' 15" K – 030º 40' 00" D
c) 36° 49' 48"K – 031° 10' 24" D (Köprüçayı)
B) Demirleme sahaları
a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki
koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36º 50' 00" K – 030º 38' 00" D
2) 36º 49' 30" K – 030º 37' 02" D
3) 36º 48' 42" K – 030º 36' 30" D
4) 36º 48' 21" K – 030º 36' 53" D
5) 36º 48' 42" K – 030º 38' 00" D
b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan ve uzun süre demirde kalacak gemilerin demirleme sahası,
aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36º 52' 42" K – 030º 41' 06" D
2) 36º 52' 42" K – 030º 42' 00" D
3) 36º 51' 48" K – 030º 42' 36" D
4) 36º 51' 48" K – 030º 41' 06" D
c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina
altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların
oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36º 47' 00" K – 030º 35' 00" D
2) 36º 47' 36" K – 030º 35' 18" D
3) 36º 47' 36" K – 030º 36' 42" D
4) 36º 47' 00" K – 030º 36' 42" D
C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri
1) 36º 50' 28" K – 030º 37' 20" D
2) 36º48' 02,5" K – 030º 36' 44" D
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EK-14: LİMAN TESİSİNDE BULUNAN DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI ACİL MÜDAHALE
EKİPMANLARI LİSTESİ

5312 DENİZ KİRLİLİĞİ EKİPMAN LİSTESİ
EKİPMAN ADI

SEAGULL
DEPO

1
2
3
4
5
6

SOLİD BARİYER
ŞİŞME BARİYER
ÇİT BARİYER
SAHİL KORUMA BARİYERİ
BARİYER TAMBURU HİD.
TAMBUR GÜÇ ÜNİTESİ

1400 M
400 M
1100 M
100 M
3 ADET
3 ADET

7

YÜZER DEPOLAMA TANKI

4 ADET (90 m 3)

SIRA

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

PLANDA BELİRTİLEN MİKTAR DEĞERLENDİRME
NOTU
SEVİYE 1
SEVİYE 2

606 M

1212 M

2 ADET
2 ADET
(Toplam 50 m3)

PORTATİF SEYYAR DEPOLAMA
+2 ADET
2 ADET
TANKI (KARA DEPOLAMA TANKI)
(50 şer m3)
3
MİNİMAX SKIMMER (24 M /H)
1 SET
VIKOMA SKIMMER - DİSK TİP
1 SET(32 m3/h) 2 SET (15 m3/h)
SKIMMER (50 m3/h)
1 SET
YIKAMA MAKİNASI
2 ADET
GAZ ÖLÇÜM CİHAZI
2 ADET
EL FENERİ
10 ADET
NAYLON ÇÖP TORBASI
50 ADET
GÖZLÜK
20 ADET
+
İKAZ ŞERİDİ
2 TOP
+
12 LİK SORBENT BOOM
1995 M
500 M
(PETROL)
20 LİK SORBENT BOOM
2007 M
+400 M
200 M
(KİMYASAL)
+100
SORBENT PAD
7000 ADET
800 ADET
PAKET
EMİCİ GRANÜL
1 TON
ZODYAK BOT (UFAK)
2 ADET
ACİL MÜD. ve
ATIK ALIM
PALAMAR GEMİSİ
1 ADET
GEMİSİ 1 ADET
JENARATÖRLÜ IŞIK KULESİ
1 ADET
BÜYÜK JENARATÖR
1 ADET
PORTATİF JENERATÖR+PROJEKTÖR
1 ASIL,1 YEDEK
PLASTİK KÜREK
10 ADET
+
TIRMIK
10 ADET
+
KAZMA
10 ADET
+
EL ARABASI
10 ADET
+
FIRÇA
+
PLASTİK BİDON
10 ADET
SERA NAYLONU
3 TOP
EL TELSİZİ
5 ADET
İKAZ DUBASI
6 ADET
KİMYASAL ELBİSE
2 ADET
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

OKSİJEN TÜPÜ
OKSİJEN TÜP ASKISI
KİMYASAL TAM YÜZ MASKESİ
GAZ MASKESİ
TYCEM KORUYUCU GİYSİ
TYVEK SUİT (TULUM)
YAĞMURLUK
BARET
POLLY BOOT ÇİZME
ELDİVEN
İLK YARDIM ÇANTASI
HALAT
BLOVER HAVA ÜFLEME
CAN YELEĞİ
MAVİ-VAC VAKUM CİHAZI
TONOZ (ÇAPA, HALAT)

6 ADET
2 ADET
2 ADET
+
6 ADET
60 ADET
5 ADET
16 ADET
16 ÇİFT
26 ÇİFT
2 ADET
1 TOP
2 ADET
12 ADET
3 SET

+
+
+
+
+
+

+
1 ADET
+
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EK-15: LİMAN TESİSİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM(KKD) KULLANIM HARİTASI
Doküman No SEC-FRM-028.02
Yayın Tarihi

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM 'KKD' KULLANIMINA İLİŞKİN RİSK BELİRLEME MATRİX TABLOSU

1.12.2015

Revizyon Tar. 14.7.2017
Revizyon No Rev.02

TEHLİKE / RİSK KATEGORİLERİ
KİMYASAL RİSKLER

BİYOLOJİK RİSKLER

Kaymalar Düşmeler

Sıcaklık

Soğuk

Elektrik Akımı

Tozlar Lifler

Duman

Buhar

Sıvıya Batma

Sıçrama Püskürme

Baret

TS EN 397+A1

Tüm Liman Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

Tüm Atölye Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1 ve
EN 50365 20.000 V

Elektrik İşleri

Liman Sahası, Trafo,
Akaryakıt İstasyonu

E

E

E

H

E

E

E

E

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

Atık Kabul Tesisi

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

Deniz Araçları, Gemi Üstü
ve Ambar İçi

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

Yolcu Terminali

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı CFS İç Dolum - İç Boşaltım
'Her Yerde'
Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Baret

TS EN 397+A1

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

Kabinsiz İş Makineleri

E

E

E

H

E

E

E

H

E

H

H

H

E

Yok

Yok

Ekranlı Araçlarla İşler

*Kabinli İş Makineleri
(Sadece Makine
Kabininde), İdari Binalar

H

H

H

H

E

H

H

H

Mikrobiyolojik
olmayan Antijenler

KULLANILACAK
BÖLÜM

Kafaya Darbe Olasılığı
'Her Yerde'

İyonize

KULLANILACAK
İŞLER

İyonize Olmayan

ULUSAL 'KKD'
STANDARTLAR
I

KULLANILACA
K KKD

Mantarlar (Mikotik
fungi)

Sıvılar

Aerosollar

Titreşim

Gürültü (LEX, 8saat)
= 80 dB(A)

Gürültü

Batmalar Kesikler
Sıyrıklar

Radyasyon

Darbeler Kesikler
Çarpmalar Ezikler

Elektrik

Yüksekten
Düşmeler

VÜCUDUN KISIMLARI

Termal

Zararlı Virüsler

FİZİKSEL RİSKLER
Mekanik

ÇALIŞILAN İŞLER / BÖLÜM

Zararlı Bakteriler

UYGULAMA

KKD

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

BAŞ

Kafatası

Koruyucu başlık
(bone)

Yok

Mutfak işleri

Yemekhane

H

H

H

H

H

E

E

H

H

H

H

H

H

E

Kulaklık

TS EN 352

Gürültülü ortamlarda
veya makinalarda
çalışma

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

E

E

H

H

H

H

Kulaklık

TS EN 352

Gürültülü ortamlarda ve
Seperatör makine işleri

Atık Kabul Tesisi

E

E

E

H

E

E

E

H

E

E

H

H

H

H

Kulaklık

TS EN 352

Makine dairesi
çalışmalarda (Gürültü)

Deniz Araçları

E

E

E

H

E

E

E

H

E

E

H

H

H

H

Kulaklık

TS EN 352

Makine dairesi
çalışmalarda (Gürültü)

MHC Vinçleri

E

E

E

H

E

E

E

H

E

E

H

H

H

H

Kulaklık

TS EN 352

Kompresör ve taşlama
makinesi ile yapılan
işler

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

E

E

H

H

H

H

Gözlük

TS EN 166

Tozuması muhtemel
yük işleri (DökmeYük)

Tüm Liman Sahası,
Tüm Atölye Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Gözlük

TS EN 166

UV Koruma

Güm Işığı Olan Ya Da
Olmayan Liman Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Gözlük

TS EN 169

Kaynak,Taşlama ve
Akü işlerinde

Tüm Liman Sahası,
Tüm Atölye Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Gözlük

TS EN 169

Kaynak, Taşlama ve
Akü işlerinde

Atık Kabul Tesisi

E

E

E

H

E

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Toz maskesi

TS EN 143+A1

Tozuması muhtemel
yük işleri

Tüm Liman Sahası,
Tüm Atölye Sahası

E

E

E

H

H

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Gaz maskesi

TS EN 14387+A1

Boyamada uçucu
kimyasal kullanımında

Tüm Atölye Sahası

E

E

H

H

H

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Maske

TS EN 140

Mutfak işleri

Yemekhane

H

H

H

H

H

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Toz maskesi

TS EN 143+A1

Tozuması muhtemel
yük işleri (DökmeYük)

Gemi Üstü ve Ambar İçi

E

E

H

H

H

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Gaz maskesi

TS EN 14387+A1

Tehlikeli madde
elleçleme işleri
(MSDS Göre)

Tüm Liman Sahası, Gemi
Üstü ve Ambar İçi

E

E

H

H

H

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Yüz

Kaynak maskesi

TS 6860 EN 175

Kaynak ve Akü işleri

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

H

E

E

H

H

E

E

H

H

E

E

E

H

E

Baş
(Tamamı)

x

x

x

x

Eldiven

TS EN 407

Kaynak ve Akü işleri

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

H

E

E

H

H

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Eldiven

TS 7305 EN 388

Keskin Kenarlı
Cisimlerin Elle
Tutulması

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

H

E

E

H

H

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Eldiven

Yok

Mutfak İşleri

Yemekhane

H

E

E

H

H

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Elektrik İşleri

Liman Sahası, Trafo,
Akaryakıt İstasyonu

H

E

E

H

H

E

E

E

H

H

H

H

H

H

Kulak

Göz

ÜST BEDEN

Solunum
Yolu

El

Yalıtkan Eldiven TS EN 60903 Class-1

ALT BEDEN

Kol
Kısımları

E

Eldiven

TS EN 374-1

Kimyasallarla
Yapılan İşler

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

H

E

E

H

H

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Kaynakçı kolluğu

TS EN 470-1

Kaynak ve Akü işleri

Liman Sahası

H

E

E

H

H

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Parmak uçlarını
koruyuculu
ayakkabılar

TS EN 12568

Malzeme düşme
riski olan tüm işlerde

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Lastik çizme

TS EN 12568

Tüm ıslak
çalışmalarda

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

E

E

E

H

E

E

E

H

H

H

H

H

H

H

Kaymaz tabanlı
ayakkabı

TS EN 13287

Mutfak, Çay ve
Temizlik işleri

İdari Binalar ve Yemekhane

E

E

E

H

E

E

E

H

H

H

H

H

H

H

E

E

E

H

E

E

E

E

H

H

H

H

H

H

Ayak

Bacak
Kısımları

Yalıtkan ayakkabı

TS EN 50321

Elektrik İşleri

Liman Sahası, Trafo,
Akaryakıt İstasyonu

x

x

x

x

TS EN 361, EN 358,
EN 355

Yüksekte Yapılan
Çalışmalar

Atık Kabul Tesisi

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

H

TS EN 361, EN 358,
EN 356

Yüksekte yapılan
çalışmalar

Gemi Üstü ve Ambar İçi

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

H

TS EN 361, EN 358,
EN 355

Yüksekte Yapılan
çalışmalar

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Can Yeleği

İlgili deniz muvzuatına
uygun

Romörkör,
Kılavuzluk işleri

Deniz Araçları

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Koruycu giyisi

TS EN 1149, EN
61482-1-2

Elektrik işleri

Tüm Liman Sahası ve
Trafo

E

H

H

H

E

H

H

E

H

H

H

H

H

H

Koruyucu giyisi

TS EN 1149-1

AkaryakıtTtransfer
İşleri

Akaryakıt İstasyonı

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Koruyucu giyisi
(Tulum)

TS EN 11611

Kaynak/Kesme,Akü
ve Benzeri işler

Tüm Atölye Sahası,
Tüm Liman Sahası

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Paraşüt tipi
Emniyet Kemeri

TÜM VÜCUT

E

Tüm Vücut

NOT:1-Tüm çalışanlar öncelikle ÇALIŞILAN İŞLER / BÖLÜM kısmından ilgili olduğu kısımları bularak, ilgili kısımlara karşılık gelen BAŞ;ÜSTBEDEN;ALTBEDEN;TÜMVÜCUT bölümlerinde kullanması gereken kişisel koruyucu donanım bilgisi bulunmaktadır. Belirtilen
işlerde (Tehlike/Risk Durumunda) mutlaka standartlara sahip KKDler kullanılmalıdır. 2-TEHLİKE / RİSK KATEGORİLERİ bölümündeki E:Evet, H:Hayır olarak tanımlanmıştır.

HAZIRLAYAN
LEVENT İZCİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

SİSTEM ONAYI
VOLKAN KURT
ÇEVRE VE KYS ŞEFİ

YÜRÜRLÜK ONAYI
ÖZGÜR SERT
GENEL MÜDÜR
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EK-16: TEHLİKELİ MADDE OLAY BİLDİRİM FORMU
TEHLİKELİ MADDELERDEN KAYNAKLI KAZA VE OLAYLARIN BİLDİRİM
FORMU

1.Liman Tesisi Adı
2.Tesis Yetkilisi Adı Soyadı
3.Kazanın meydana geldiği zaman
4.Kazanın biliniyorsa nasıl meydana geldiği ve sebebi
5.Kazanın meydana geldiği yer (kıyı tesisi ve/veya gemi), pozisyonu ve etki alanı
6. Kazaya karışan gemi varsa bilgileri (adı, bayrağı, IMO no, donatanı, işleteni, yükü
ve miktarı, kaptanın adı ve benzeri bilgiler)
7. Meteorolojik koşullar
8. Tehlikeli maddenin UN numarası, uygun taşıma adı (tehlikeli madde tanımında
belirtilen mevzuat esas alınacak) ve miktarı
9.Tehlikeli maddenin tehlike sınıfı veya varsa alt tehlike bölümü
10.Tehlikeli maddenin varsa paketleme grubu
11. Tehlikeli maddenin varsa deniz kirletici gibi ilave riskleri
12. Tehlikeli maddenin işaret ve etiket detayları
13. Tehlikeli maddenin varsa taşındığı ambalaj, yük taşıma birimi ve konteynerin
özellikleri ve numarası
14. Tehlikeli maddenin üreticisi, göndereni, taşıyanı ve alıcısı
15. Meydana gelen zararın/kirliliğin boyutu
16. Varsa yaralı, ölü ve kayıp sayısı,
17. Kazaya yönelik olarak kıyı tesisi tarafından yapılan acil müdahale uygulamaları
18.Belirtilmek İstenen Diğer Durumlar
19.İstek ve İhtiyaçlar(varsa)
20.Bilgi Veren(ilgili kişi) Görevi/Adı ve Soyadı/İmzası İletişim Numaraları

SEÇ-TMG-FRM-002

Rev:0

Yayın Tarihi:08.05.2016

Not: Hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek, yaralanan personelin tedavisi ve zararın azaltılması için, acil durum müdahale birimlerine,
Liman Başkanlığına en kısa sürede olayın kısa ve doğru bir şekilde tanımının yapılması son derece önemlidir. Eğer mevcut ise, bu tanım
yukarıdaki detayları içermelidir.
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EK-17: TEHLİKELİ YÜK TAŞIMA ÜNİTELERİ(CTU) İÇİN KONTROL SONUÇLARI
BİLDİRİM FORMU
TEHLİKELİ YÜK TAŞIMA ÜNİTELERİ (CTUs) İÇİN KONTROL SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU
INSPECTION RESULTS FOR CARGO TRANSPORT UNITS (CTUs) CARRYING DANGEROUS GOODS
(Form Ön Sayfa)
Yıl/Dönem
……….…./……..……
İlgili Liman Başkanlığı
Kıyı Tesisinin Adı
KONTROL MADDELERİ

Kontrol
Edilen
(Adet)

Hatalı
(Adet)

Kontrol Edilen
(%)

Hatalı
(%)

CTU Levha ve Markaları Uygunluğu

Uygun Olmayan veya Hasarlı Ambalajlar
Ambalajların Etiketleri ve Markaları
Dokumantasyon (Tehlikeli Yük
Deklarasyonu)
Uygunsuz veya Hasarlı Taşınabilir Tank veya
Kara Tankerleri
CTU/Araç/Konteyner İçi İstif veBağlama
Yükün Segregasyonu (yük ayrım kurallarına
uyum)
Emniyetli Konteynerler Sözleşmesi (CSC)
Onay Levhası
Kara Tankeri Bağlama Aparatı ve Eklentileri
…./…/……
Formu Hazırlayan
Liman İşletmesi
İşbu Bildirim Formu; IMO’nun MSC.1/Circ.1442 sayılı sirküleri ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Gn.Md.lüğünün 04.03.2013
tarih ve 80063613/115.01.1099 sayılı yazıları gereğince; paketli tehlikeli yüklerin elleçlendiği liman tesislerince IMDG Koda tabi yük içeren Yük Taşıma
Ünitelerinin(CTUs) IMDG koda uygunluğuna ilişkin gerekli denetimler yapılarak üçer aylık periyodun sonunda kıyı tesisinin bağlı olduğu Liman
Başkanlıklarına bildirilecektir. Bildirimin yapıldığı Liman Başkanlığınca da Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğüne kontrol sonuçları
bildirilecektir.
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(Bildirim Formu Arka Sayfa)
KONTROL EDİLEN CTU
Konteyner
DOLUM ÜLKESİ BİLGİLERİ
Adet
Yurt içinde doldurulmuş

Diğer CTU
(Adet)

Araç
(Adet)

Yurt Dışında Doldurulmuş
Ülke:
………………………………………………………………..
Ülke:
………………………………………………………………..
Ülke:
………………………………………………………………..
Ülke:
………………………………………………………………..
Ülke:
………………………………………………………………..
Ülke:
………………………………………………………………..
Ülke:
………………………………………………………………..
Ülke:
………………………………………………………………..
Ülke:
………………………………………………………………..
Ülke:
………………………………………………………………..
Ülke:
………………………………………………………………..
Ülke:
………………………………………………………………..
Ülke:
………………………………………………………………..
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EK-18:GEMİ İLK BİLDİRİM FORMU
GEMİ İLK BİLDİRİM FORMU
GEMİNİN ADI
SEFER NO
BAYRAĞI
GEMİNİN CİNSİ
GROSS TONU
D.W.T
ÇAĞRI İŞARETİ
IMO NUMARASI
DONATANI
TAM BOYU(LOA)
ENİ
YANAŞACAĞI YER
GELİŞ DRAFTI FWD-AFT
GİDİŞ DRAFTI FWD-AFT
VARIŞ TARİH&SAAT
GELDİĞİ LİMAN
GİDECEĞİ LİMAN
YÜKÜN FİRMASI
YÜK CİNSİ
YÜK MİKTARI(TAHLİYE)
YÜK MİKTARI(YÜKLEME)
IMDG CLASS & MİKTARI
YOLCU SAYISI
DONANIMLI

DONANIMSIZ

GEMİ VİNÇ DONANIMSIZ
GEMİ VİNÇ DONANIM
LOKASYONU

İSKELE

MERKEZ

SANCAK

NOT

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

İş bu form da yer alan bilgiler gemi acentası/donatanı tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.Eksik bilgi içeren
formlar liman işletmesi tarafından dikkate alınmayacaktır.(1)
Acenteliğinize bağlı olan geminin limanımıza ilk uğranın belli olmasından sonra Gemi İlk Bildirim Formu talep@portakdeniz.com
e-mail adresine gönderilecektir.
Gemi Bildirim Formunda yazan Geminin Adı , Bayrağı , Gross Tonu , Çağrı İşareti , Imo Numarası , Geminin Tam Boyu ve Eni
bilgilerinin geminin Uluslararası Tonaj Sertifikasında yazan bilgilerin aynı olması gerekmektedir.
Gemilerin ETA güncellemeleri geminin gelişinden önce 72-48-24-12 ve 6 saat bildirimleri olarak talep@portakdeniz.com
e-mail adresine gönderilecektir.
İş bu formda yer alan bilgilerin doğrulunu beyan ederim. Yukarıdaki bilgilerin yanlış olması durumunda her türlü idari/para
cezası ve oluşabilecek olan tüm ticari ziyanın tarafımıza ait olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.
Gemi Bildirim Formunu yollayan kişinin Adı ,Soyadı, İmza ve Kaşeli olarak PDF Formatında tarafımıza yollayacaktır

Adı ve Soyadı
Kaşe İmza ve Tarih

OPR-GEM-FRM-016

REV TAR/NO 06.01.2015 -01

25.11.2014
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EK-19:KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ HİZMETLERİ TALEP VE TAAHHÜTNAME
FORMU

KILAVUZLUK VE RÖM ORKAJ HİZM ETLERİ TALEP VE TAAHHÜTNAM E FORM U
Ac entesi / Donatanı olduğum uz, aşağıda özeliikleri ve varış zam anı bildirilen gem im ize kılavuzluk / röm orkaj / palam ar hizm etlerinin
verilm esini talep ediyoruz. T alebim iz gereği; şirketinizin uyguladığı hizm et tarifesi hüküm leri,lim an ve rıhtım lara dair yönetm elik,
talim at ve sair m evzuatın tatbikine, İngiltere Birleşik Krallığı Standart Çekm e Şartları (United Kingdom Standard T owage Condition
Revised 1986)’nın tatbikini ve şirket nezdinde oluşan hizm et üc retlerini ilgili gem inin yanaşm asından önc e peşin olarak ödem eyi,
gem inin kalkışının ardından hizm et alınan bedellerinin terkrar hesaplanm ası sonuc u oluşabilec ek ilave hizm et bedellerini gem inin
kalkışına m üteakip ödem eyi, taraflar arasındaki ihtilaflarda Antalya M akhem e ve İc ra Dairleri’nin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt
ederiz.
…/…/.20…
Gem i Ac entesi İm za/Kaşe

VARIŞ TARİHİ :
VARIŞ SAATİ :
YANAŞACAĞI LİM AN RIHTIM NO.(#) :
KALKACAĞI LİM AN RIHTIM NO.(#) :
TALEP EDİLEN KILAVUZLUK TARİH&SAAT:
GEM İ ADI :
SEFER NO :
GROSS TONU :
IM O NO :
TAM BOY (LOA) :
YÜK CİNSİ :
GELİŞ DRAFTI FWD :
GİDİŞ DRAFTI FWD :

BAYRAĞI :
GEM İ TİPİ :
DEAD WEIGHT TONU :
ÇAĞRI İŞARETİ :
ENİ (BEAM ) :
YÜK TONAJI :
GELİŞ DRAFTI AFT :
GİDİŞ DRAFTI AFT :

TALEP EDİLEN HİZMETLER :
KILAVUZLUK
KATI ATIK

RÖM ORKAJ
.…….. m³

SIVI ATIK

PALAM AR
.…….. m³

SU

.…….. m³

ACENTE NO TU

1. İşbu form gem i ac entesi / donatanı tarafından yanaşm a talebinden bir gün önc e saat 16:00'a kadar operasyon@portakdeniz.c om ,
kilavuzluk@portakdeniz.c om ve pilot@portakdeniz.c om e-m ail adreslerine Pdf form atında im zalı kaşelenm iş olarak gönderilir.
2. İşbu form gem i ac entesi / donatanı tarafından kalkış talebinden 12 saat önc e operasyon@portakdeniz.c om ,
kilavuzluk@portakdeniz.c om ve pilot@portakdeniz.c om e-m ail adreslerine Pdf form atında im zalı kaşelenm iş olarak gönderilir.
3. İş bu form da yer alan bilgilerin eksiksiz ve/veya doğru olduğu hizm et talebinde bulunan gem i ac entesi / donatanı tarafından beyan
ve taahhüt edilir.Yukarıdaki bilgilerin eksik ve/veya yanlış olm ası durum unda her türlü idari/para c ezası ile oluşabilec ek olan tüm
tic ari kayıp ve ziyan gem i ac entesi / donatanına lim an işletm esi tarafından rüc u edilir.

Bu f ormun kayıt ve teslim uygulaması, OPR-TAL-001 FORMLA RIN KA Y IT V E TESLİM SÜRECİ TA LİMA TI'na

göre yapılır.

OPR-GEM-FRM-054.00
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EK-20: TEHLİKELİ YÜKLER ACİL MÜDAHALE PLANI
OLAY

Olayın yaşandığı en yakın bölümde bulunan acil durum
butonuna basar.
Görgü Şahidi

Telsiz ve telefon marifetiyle işletme vardiya
sorumlularına haber verir.
Görgü Şahidi

İlk yardım ekibi kontrolünde ambulans çağrılarak
Hastaneye sevk edilir.

Evet

Kazazede var mı ?

Hayır

Tüm operasyonlar durdurulur. Kontrol Merkezine
Haber Verilir.
Vardiya Sorumlusu/Yetkili Personeller

Kontrol Merkezi Olayı Yerinde Değerlendirir yahut
kontrol etmesi için yetkili personel görevlendirir.
TMGD,Operasyon ve Planlama Şefi, Atölye Şefi,İk ve
İdari işler Şefi, Çevre ve KYS şefi, Güvenlik Müdürlüğü

Yüke ilişkin acil durum prosedürlerini içeren formlar
tedarik edilir ve incelenir. (EmS Guide,Ems For
Fire,Ems For Spillage,Emergency Kart ,MSDS(SDS)
Formu vs.)

Değerlendirme Sonucu
Deniz ve çevre için ciddi tehdit var
mı ?
Hayır

Yüksek Riskli

Düşük riskli

Tüm operasyonlar durdurulmuş şekilde acil
durum müdahale çalışmaları devam eder.

Operasyon Kısmen
durdurulur.

Evet

1.seviye olay kapsamında konu değerlendirilerek’Deniz
Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Planı’’da uygulamaya
konularak gerekli müdahale yapılır.
Alan boşaltılarak yetkisiz personelin girişi
engellenir ve güvenlik tedbirleri alınır.

Limanda vardiyada bulunan acil durum ekibi
donanımlarıyla olay yerine intikal eder

Yerel acil müdahale birimleri olaydan
haberdar edilir

Acil duruma müdahale edilir

Tehlikeli Madde Olayları Bildirim Formu
düzenlenir. Liman Başkanlığı bilgilendirilir.

3. şahıslar bilgilendirilir. ( firma temsilcisi, yük
sahibi vs.)

Hasar gören yük izole bölgeye taşınır

Alanın güvenliği sağlandıktan sonra operasyon tekrar başlatılır.

SEÇ-TMG-PLN-001

YAYIN TARİHİ:24.12.2015
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EK -21: TEHLİKELİ KATI DÖKME YÜKLERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ
OPERASYON PROSEDÜRÜ
(Tehlikeli Katı Dökme Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü Liman İşletmemizde
Mevcuttur)
EK -22:BULAŞICI MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYON
PROSEDÜRÜ
(Bulaşıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK -23:PAKETLİ TEHLİKELİ YÜKLERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYON
PROSEDÜRÜ
(Paketli Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü Liman İşletmemizde
Mevcuttur)
EK -24:FÜMİGASYON VE GAZDAN ARINDIRMA OPERASYON PROSEDÜRÜ
(Fümigasyon ve Gazdan Arındırma Operasyon Prosedürü Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK- 25:TEHLİKELİ MADDELERDEN KAYNAKLI KAZA VE OLAYLARIN BİLDİRİM
PROSEDÜRÜ
(Tehlikeli Maddelerden Kaynaklı Kaza ve Olayların Bildirim Prosedürü Liman İşletmemizde
Mevcuttur)
EK -26:SICAK ÇALIŞMA İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN OPERASYON PROSEDÜRÜ
(Sıcak Çalışma İş ve İşlemlerine İlişkin Operasyon Prosedürü Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK- 27:TEHLİKELİ SIVI DÖKME YÜKLERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ
OPERASYON PROSEDÜRÜ
(Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü Liman İşletmemizde
Mevcuttur)
EK- 28: TEHLİKELİ MADDE EMNİYETLİ ÇALIŞMA TALİMATI
(Tehlikeli Madde Emniyetli Çalışma Talimatı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-29: IMDG SAHA KURALLARI TALİMATI
(IMDG Saha Kuralları Talimatı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-30:SIZINTI BULUNAN KONTEYNERLERE MÜDAHALE TALİMATI
(Sızıntı Bulunan Konteynerlere Müdahale Talimatı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-31: OPERASYON & PLANLAMA MEMURU GÖREV TANIMLARI
(Operasyon & Planlama Memuru Görev Tanımları Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-32:VARDİYA SORUMLUSU GÖREV TANIMLARI
(Vardiya Sorumlusu Görev Tanımları Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-33: METANOLÜN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ TALİMATI
(Metanolün Emniyetli Elleçlenmesi Talimatı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-34: TEHLİKELİ SIVI YÜK ELLEÇLEME EKİPMANLARININ PERİYODİK
KONTROLÜ, TEST VE MUHAFAZA EDİLMELERİNE İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI
(Tehlikeli Sıvı Yük Elleçleme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü, Test ve Muhafaza Edilmelerine
İlişkin Uygulama Talimatı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
Sayfa 26 / 28

EK-35: TEHLİKELİ SIVI DÖKME YÜKLER EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYON
KONTROL LİSTESİ
(Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Kontrol Listesi Liman İşletmemizde
Mevcuttur)
EK-36: PATLAYICI MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYON
PROSEDÜRÜ
(Patlayıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-37: PATLAYICI MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ TALİMATI
(Patlayıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Talimatı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-38: PATLAYICI MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYON
KONTROL FORMU
(Patlayıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Kontrol Formu Liman İşletmemizde
Mevcuttur)
EK-39: RADYOAKTİF MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYON
PROSEDÜRÜ
(Radyoaktif Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyon Prosedürü Liman İşletmemizde
Mevcuttur)
EK-40: RADYOAKTİF MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ TALİMATI
(Radyoaktif Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Talimatı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-41: RADYOAKTİF MADDE ACİL DURUM EYLEM PLANI
(Radyoaktif Madde Acil Durum Eylem Planı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-42: TEHLİKELİ MADDE ACİL DURUM PLANI
(Tehlikeli Madde Acil Durum Planı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-43: TEHLİKELİ MADDELERLE İLGİLİ YARALANMALARDA MFAG'I KULLANMA
PROSEDÜRÜ
(Tehlikeli Maddelerle İlgili Yaralanmalarda MFAG'ı Kullanma Prosedürü Liman İşletmemizde
Mevcuttur)
EK-44: TEHLİKELİ MADDELERLE İLGİLİ ACİL DURUMLARDA EMS'İ KULLANMA
PROSEDÜRÜ
(Tehlikeli Maddelerle İlgili Acil Durumlarda EmS'i Kullanma Prosedürü Liman İşletmemizde
Mevcuttur)
EK-45: AKARYAKIT İKMAL TALİMATI
(Akaryakıt İkmal Talimatı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-46: MAZOT KABUL KONTROL FORMU
(Mazot Kabul Kontrol Formu Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-47: MAZOT KABUL KONTROL FORMU DOLDURMA TALİMATI
(Mazot Kabul Kontrol Formu Doldurma Talimatı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-48: TEHLİKELİ MADDE DEPOLAMA TALİMATI
(Tehlikeli Madde Depolama Talimatı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
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EK-49: JET A1 İŞ VE İŞLEMLERİ GÜVENLİK TALİMATI
(Jet A1 İş ve İşlemleri Güvenlik Talimatı Liman İşletmemizde Mevcuttur)
EK-50: KİMYASAL DEPOLAMA ALANI (İNGİLİZCE) KONTROL FORMU
(Kimyasal Depolama Alanı (İngilizce) Kontrol Formu Liman İşletmemizde Mevcuttur)
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