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1.GİRİŞ
Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerini ekonomik, seri, güvenli,
kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu şekilde yapılmasını
sağlamak amacıyla “ Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”
03.03.2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Adı geçen yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisilerini
tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtilen
sorumlulukların ve 12. Maddesinde belirtilen tedbirlerin nasıl yerine getirldiğini açıklayan bir
Tehlikeli Madde Rehberi (TMR)’ ni hazırlayarak 01.01.2016 tarihi itibariyle yayımlanır.
Buna göre, TMR kıyı tesislerince formata uygun bir şekilde hazırlanıp bir örneği Liman
Başkanlığına teslim edilir.
Hazırlanan TMR, ilgili tüm kıyı tesisi personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının
erişimine ve bilgisine açık bulundurulur. TMR, liman güvenliğini doğrudan ilgilendiren hususlar ile
ticari sır niteliğine sahip bilgiler hariç olmak üzere, kıyı tesisi işletmecisi tarafından resmi internet
sitesinde yayınlanır.
Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli ve
çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza

indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadırlar.

1.2.Çardak Belediye İskelesine ait genel bilgiler aşağıda sunulan tesis bilgi formunda belirtilmiştir.
TESİS BİLGİ FORMU
Tesis işletmecisi adı/unvanı

Çardak Belediyesi / Lapseki / Çanakkale

2

Tesis işletmecisinin iletişim bilgileri
(Adres,telefon,faks,e-posta, web sayfası)

Çardak Belediye Başkanlığı-17810-LapsekiÇanakkale Tel:0286 5325002 Fax:0286 5325170
Web: http://www.canakkale-cardak.bel.tr/
e-mail: belediye@canakkale-cardak.bel.tr

3

Tesisin adı

Çardak Belediye İskelesi

4

Tesisin bağlı olduğu/bulunduğu il

Çanakkale

5

Tesis iletişim bilgileri
(Adres,telefon,faks,e-posta, web sayfası)

Çardak Belediye İskelesi Lapseki/Çanakkale
Tel:0286 5325028 Fax:0286 5325170
Web: http://www.canakkale-cardak.bel.tr/
e-mail: belediye@canakkale-cardak.bel.tr

6

Tesisin bulunduğu coğrafi bölge

Çanakkale Boğazı

1

7

Tesisin bağlı olduğu liman başkanlığı ve
iletişim bilgileri

Çanakkale Liman Başkanlığı
Tel:0286 2129876 Fax:0286 2129879
e-mail: canakkale.liman@udhb.gov.tr

8

Tesisin bağlı olduğu belediye başkanlığı ve
iletişim bilgileri

Çardak Belediye Başkanlığı-17810-LapsekiÇanakkale Tel:0286 5325002 Fax:0286 5325170
e-mail: belediye@canakkale-cardak.bel.tr

9

Tesisin bulunduğu Serbest Bölge veya
Organize Sanayi Bölgesi

------------------------------

10

Kıyı Tesisi İşletme İzni/Geçici İşletme İzni
Belgesinin Geçerlilik Tarihi

25/12/2016.

11

Tesisin Faaliyet Statüsü (X)

Kendi Yükü ve
ilave 3. Şahıs

Kendi Yükü
(…)

3. Şahıs
(X)

12

Tesis Sorumlusunun adı ve soyadı iletişim
detayları (telefon,faks,e-mail)

Cumhur AY
Gsm:0538 3248900
Tel:0286 5325028 Fax:0286 5325170
e-mail: belediye@canakkale-cardak.bel.tr

Tesisin Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanı adı/soyadı/ iletişim detayları

----------------

13
14

Tesisin Tehlikeli Madde Operasyonları
Sorumlusu adı/soyadı/ iletişim detayları

Cumhur AY
Tel:0286 5325028 Fax:0286 5325170
e-mail: belediye@canakkale-cardak.bel.tr

15

Tesisin deniz koordinatları

40º 22,76' K 026º 42,81' D

16

Tesiste Elleçlenen tehlikeli madde cinsleri
(Marpol ek-1,IMDG Kod,IBC Kod,IGC
Kod,IMSBC Kod,Grain kod,TDC Kod
kapsamındaki yükler ile asfalt/bitum ve
hurda yükleri)

LNG,LPG,Dizel,Benzin,Fuel oil,
Asfalt,Oksijen,Hidrojen,Asetilen, Barut,
Dinamit,Kimyasallar vb

17

Tesise yanaşabilecek gemi cinsleri

FERİBOT ( yolcu+araba+kuruyük)

18

Tesisin Anayola mesafesi (kilometre)

300 metre

Demiryoluna mesafesi (kilometre) veya
demir yolu bağlantısı (Var/Yok)

Yok

19

En yakın Hava alanının adı ve tesise olan
mesafesi (kilometre)

Çanakkale Hava Limanı
37 km

Tesis elleçleme kapasitesi
(Ton/Yıl; TEU/Yıl; Araç/Yıl)

------

22

Tesiste hurda elleçlemesi yapılıp
yapılmayacağı

Hayır

23

Hudut Kapısı (Evet/Hayır)

Hayır

24

Gümrüklü saha (Evet/Hayır)

Hayır

25

Yük elleçleme donanımları ve kapasiteleri

Yok

20

21

26

Depolama Tank kapasitesi (m3)

Yok

27

Açık depolama alanı (m2)

1422 m²

28

Yarı Kapalı depolama alanı (m2)

Yok

29

Kapalı depolama alanı (m2)

Yok

30

Belirlenen fumigasyon ve/veya
fumigasyondan arındırma alanı (m2)

Yok

31

Kılavuzluk&Römorkaj hizmetlerinin ne
şekilde sağlanacağı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından
(gerekirse)

32

Güvenlik Planı oluşturulmuş mu?

Evet

33

Atık Kabul Tesisi Kapasitesi

Mevcut değildir.

34

Rıhtım/İskele vb. alanların özellikleri

Rıhtım /İskele
No

Boy
(metre)

Max. Su derinliği

Min. Su derinliği

(metre)

(metre)

En (metre)

Yanaşacak en büyük gemi tonajı ve
boyu
(DWT veya GRT- metre)

1 1 nolu
iskele

80 m

20 m

6m

3,5 m

1000 GRT
85 m

2 ...no.lu
rıhtım

-----

-----

------

-----

-----

Boru hattının adı (Tesiste mevcutsa)
---------------

Sayısı (Adet)

Uzunluğu (m)

Çapı (inç)

----------

----------

--------------

PROSEDÜRLER
İskelemizde tehlikeli maddelerin yükleme ve boşaltma operasyonları sadece ro-ro
taşımacılığı yapan tehlikeli madde taşıma izni olan gemiler vasıtasıyla yapılmakta olup dökme, sıvı
veya paketli yüklerin elleçlemesi yapılmamaktadır.
.1.2

1.2.1 TEHLİKELİ RO-RO YÜKLERİNİN ELLEÇLEME PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ
Taşınabilir tehlikeli ro-ro yükleri için taşıma öncesinde, esnasında, yükleme ve tahliyesinde
dikkat edilmesi gereken hususları ve alınması gereken önlemleri düzenlemek için hazırlanmıştır.
2. UYGULAMA ALANI
Çardak iskele çalışanları ile gemide tüm birimlerde uygulanır.
3. UYGULAMA SORUMLULUĞU
Çardak İskele tesis yetkilisi tehlikeli yüklerin taşıma öncesi, yükleme ve tahliyesi ile ilgili
hususlardan, gemi kaptanı da yükleme, tahliye ve taşıma esnasındaki ilgili hususların

uygulanmasından sorumludurlar. Diğer kişilerin prosedüre ilişkin sorumlulukları paragraf 5 / 6 /
7 ’ de belirtilmiştir.
4. TANIMLAR
İSKELE YETKİLİSİ/ÇALIŞANI;Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi,yüklenmesi ve tahliyesi
konusunda eğitim almış tesis tarafından görevlendirilmiş kişi/kişiler
TAŞIYAN
;Tehlikeli maddeyi kara tankeri/kamyonu ile nakleden sorumlu
IMDG KODU ;Uluslar arası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kodu
UN KODU
;Tehlikeli yüklerin numara ile belirtilerek tanımlanması
MFAG
;Tehlikeli yüklerle ilgili kazalarda kullanılmak üzere Tıbbi İlk Yardım Rehberi
5. YÜKLEME PROSEDÜRÜ
5.1 Çardak iskele yetkilisi/çalışanı taşıyan ile yükleme öncesi iletişime geçer, tesis yetkilisi/çalışanı
boğaz geçişi yapacak araç yükün muhtevası hakkında bilgileri taşıyandan alır ve taşıyana
yükleme öncesi, bulundurmakla zorunlu olduğu yük evraklarını gişede gişe memuruna vermek
üzere hazırlamasını bildirir
5.2 Çardak İskele yetkilisi/çalışanı Taşıyanı tehlikeli araç park yerine yönlendirir, gemi ve iskelenin
tehlikeli madde yüklemesi için hazır olacağı saati ve gemi ismini bildirir.İskelede yükleme için
bekleyen yüksüz/yolcusuz boş gemi varsa; çevre, deniz ve hava koşullarının emniyetli olması
halinde gerekli emniyet tedbirlerini aldırmak ve bildirimleri yapmak koşuluyla; taşıyanı gemiye
yükleme için park yerinde beklemeksizin yönlendirebilir
5.3 Çardak İskele yetkilisi/çalışanı gemiye; taşıyacağı tehlikeli madde kapsamına giren yük/yükler
ve araç/araçlar hakkında bilgi verir, kaptan gerekli emniyet tedbirlerinin hazırlığını alır/aldırır.
5.4 Çardak iskele yetkilisi/çalışanı Çanakkale Liman Başkanlığına tehlikeli madde yüklü tekerlekli
araçlara ilişkin bilgileri (şöför isimlerini ve araç plakalarını) geçiş öncesi mesai saatlerinde
dilekçe ile mesai saatleri dışında faks ile bildirir
5.5 Çardak İskele yetkilisi/çalışanı geminin iskeleye yanaşması ve geminin emniyetini almasına
müteakip hava-deniz şartlarınında uygun olması halinde ilgililere gerekli bildirimleri yaptıktan
sonra Taşıyanı yükleme için Gişeye yönlendirir
5.6 Çardak İskele yetkilisi/çalışanı Taşıyanın bulundurmakla zorunlu olduğu evraklardan 2 nüsha
kopyasını alır. Bir nüshasını kendi dosyasına 2. nüshasını da tahliye limanındaki iskele
yetkilisine verilmek üzere gemi kaptanına verir.
5.7 Gemi kaptanı taşıyanın evraklarını kontrol ederek taşıma ve acil durumlarda ne yapılacağı
hakkında gerekli bilgileri edinir.Varış limanında söz konusu evrakları iskele sorumlusuna iletir.
5.8 Çardak iskele yetkilisi/çalışanı tehlikeli madde taşıyan aracın yüklendiği gemiye araç ve
yardımcısı dışında diğer yolcuların binişine izin vermez
5.9 Çardak iskele/çalışanı tehlikeli madde taşıyan araçların geçişini özel sefer ile yaptırır, tehlikeli
madde taşıyan araçlarla birlikte diğer araçların yüklenmesine izin vermez
5.10 Yüklemeden önce Çardak iskele yetkilisi/çalışanı acil durumlarda müdahale için yangın elbisesi
ve donanımları ile yangın hortumları ve nozullarının her an müdahale için hazır durumda
olduğunun kontrolünü yapmalıdır
5.11 Çardak iskele yetkilisi/çalışanı tehlikeli madde taşıyan gemiye 3 den fazla araç yüklenmediğinin
kontrolünü yapar
5.12 Çardak iskele yetkilisi/çalışanı araç hız sınırının üzerine çıkılmaması hususunu denetler
5.13 Çardak iskele yetkilisi/çalışanı yükleme esnasında iskele üzerinde diğer araçların, yolcuların ve
yetkisiz kişilerin bulunup bulunmadığını kontrol eder
5.14 Çardak iskele yetkilisi/çalışanı yükleme esnasında iskele üzerinde yanıcı-parlayacı soğuk-sıcak
iş ve işlemlerin yapılmadığını denetler, sigara içilmediğinin konrolünü yapar

5.15 Yukarıdaki gerekliliklerle birlikte deniz ve hava şartlarının 5 bafor şiddetinden fazla olmadığı ve
kısıtlı görüş şartlarının mevcut olmadığı durumlarda yükleme işlemine başlar.
6. TAŞIMA PROSEDÜRÜ
6.1.Gemi kaptanı taşıyanın evraklarını kontrol ederek taşıma ve acil durumlarda ne yapılacağı
hakkında gerekli genel bilgileri edinir.
6.2.Gemi kaptanı anons sistemininden tehlikeli madde taşıyan araçların taşınacağı ile ilgili genel
bilgilendirme ve uyarı anonsunu yapar
6.3.Gemi kaptanı acil durumlarda müdahale için gemici yeterliliğindeki personeline yangın elbisesi
ve donanımları giydirir, yangın hortumları ve nozullarının her an müdahale için hazır durumda
olduğunun kontrolünü yapar/yaptırır
6.4.Gemi kaptanı tehlikeli madde taşıyan araçların geçişini özel sefer olarak yapar, tehlikeli madde
taşıyan araçlarla birlikte diğer araçların olmadığının kontrolünü yapar
6.5.Gemi kaptanı tehlikeli madde taşıyan aracın yüklendiği gemiye araç ve yardımcısı dışında diğer
yolcuların olmadığının kontrolünü yapar/yaptırır
6.6.Gemi kaptanı tehlikeli madde taşıyan gemiye 3 den fazla araç yüklenmediğinin kontrolünü
yapar/yaptırır.
6.7.Gemi kaptanı gemi üzerinde üzerinde soğuk-sıcak iş ve işlemlerin yapılmadığını denetler, sigara
içilmediğinin konrolünü yapar /yaptırır
6.8.Yüklemesi yapılan araçların gemi dengesini bozmayacak şekilde ve araçların mümkün olduğu
kadar birbirinden uzak olacak şekilde yüklendiğinin konrolünü yapar/yaptırır
6.9.Yüklemesi yapılan araçların güverteye bağlandığının kontrolünü yapar/yaptırır
6.10.Gemi kaptanı Gemi Trafik Hizmetlerine Tehlikeli madde taşıması yaptığına dair gerekli bildirmi
telsizden yapar
6.11.Tehlikeli madde taşımacıyan gemi gündüz B flaması çeker ve gece ufkun her tarafından
görülebilen kırmızı fenerini yakar
6.12.Gemi Kaptanı deniz ve hava şartlarının 5 bafor şiddetinden fazla olmadığı,kısıtlı görüş
şartlarının mevcut olmadığı ve seyir için gerekli emniyet koşullarının sağlandığı kanaatine
vardığı durumlarda seyrini yapar.
6.13.Gemi kaptanı tahliye limanı Çardak iskele yetkilisine tehlikeli madde taşıyan araç taşımacılığı
yaptığını ve yükleri hakkında genel bildirimi yapar

7. TAHLİYE PROSEDÜRÜ
7.1.Gemi Kaptanı yanaşma öncesi Çardak iskele yetkilisi/çalışanı ile irtibata geçer, yanaşma için
gerekli görüşmeler yapılır
7.2.Çardak iskele yetkilisi/çalışanı iskele ve rampa üzerinde yolcu araç ve gemi olup olmadığını
kontrol eder
7.3.İskelede gemi veya araç-yolcu olması durumunda, tehlikeli madde taşıyan geminin kaptanına
emniyetli bir bölgede açıkta beklemesi gerektiği bildirir.
7.4.İskele ve çevresinin yanaşma için uygun olması durumunda gemi kaptanına gerekli bildirimi
yaparak yanaşma için gerekli organizasyonu yaparlar
7.5.Tahliye öncesinde iskele üzerinde ve çevresinde yolcu-araç girişine izin vermez, bu yönde gerekli
kontrolleri yapar/yaptırır
7.6.Çardak iskele yetkilisi/çalışanı tahliye öncesinde olası acil durumlar için gerekli emniyet
tedbirlerinin alınmasını sağlar, alındığının kontrolünü yapar/yaptırır.
7.7.Çardak iskele yetkilisi/çalışanı tahliye esnasında iskele üzerinde soğuk-sıcak iş ve işlemlerin
yapılmadığını denetler, sigara içilmediğinin konrolünü yapar

7.8.Çardak iskele yetkilisi/çalışanı şartların uygun olması halinde yanaşma müsadesi vererek;
iskeleye yanaşan gemiyi emniyetli bir şekilde palamarcı marifetiyle iskeleye bağlanmasını
sağlar, gerekli güvenlik kontrolleri yapar/yaptırır
7.9.Tehlikeli madde taşıyan araçlar Çardak İskele yetkilisinin/çalışanının izniyle sırasıyla emniyetli
bir şekilde gemiden tahliye edilerek çıkış gişesine yönlendirilir
7.10.Çardak İskele yetkilisi/çalışanı Taşıyanın bulundurmakla zorunlu olduğu evraklardan 1 nüsha
kopyasını gemi kaptanından veya Taşıyandan alır.
8. KAYIT
Gemi Jurnalinde ve iskele kayıt defterinde gerekli kayıtlar tutulur
9. REFERANSLAR
Marpol Ek-1, IMDG KOD,IMSBC KOD,ADR, Tehlikeli maddelerin denizyolu ile taşınması
hk. Yönetmelik
2.

SORUMLULUKLAR

Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli ve
çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza
indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadırlar.
2.1.

YÜK İLGİLİSİNİN SORUMLULUKLARI

2.1.1.Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlar, hazırlatır ve bu
belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar.
2.1.2.Tehlikeli yüklerin mevzuata uygun şekilde sınıflanmasını, tanımlanmasını, ambalajlanmasını,
işaretlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasını sağlar.
2.1.3.Tehlikeli yüklerin onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir
biçimde yüklenmesini, istif edilmesini, sağlama alınmasını, taşınmasını ve boşaltılmasını sağlar.
2.1.4.Tüm ilgili personelinin, deniz yolunda taşınan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri,
emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim
kayıtlarını tutar.
2.1.5.Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli
maddeler için gerekli emniyet tedbirinin alınmasını sağlar.
2.1.6.Acil durum veya kaza durumlarında ilgililere gerekli bilgi ve desteği sağlar.
2.1.7.Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını idareye bildirir.
2.1.8.Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri sunar ve gerekli
işbirliğini sağlar.
2.2.

ÇARDAK LİMAN TESİSİ SORUMLULUKLARI

2.2.1.Gemilerin uygun, korunaklı, emniyetli şekilde yanaşma ve bağlanmasını sağlar.
2.2.2.Gemi ve kıyı arasındaki giriş-çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasını sağlar.
2.2.3.Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin
eğitim almasını sağlar.
2.2.4.Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini almış
personel tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini
ayrıştırılmasını, istif edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve denetlenmesini sağlar.

2.2.5.Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep eder,
yükle birlikte bulunmasını sağlar.
2.2.6.İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutar.
2.2.7.Tüm işletme personelinin, elleçlenen tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli
çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim
kayıtlarını tutar.
2.2.8.Tesislerine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını,
sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı ve kurallara
uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını
teyit etmek amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapar.
2.2.9.Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli
maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak liman başkanlığına bildirir.
2.2.10.Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini
sağlar.
2.2.11.İşletme sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir.
2.2.12.Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar.
2.2.13.Tehlikeli maddeler ile ilgili faaliyetleri bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele, depo
ve antrepolarda yapar.
2.2.14.İşletme sahasında geçici bekletilmesi mümkün olmayan veya izin verilmeyen tehlikeli
maddelerin, bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini sağlar.
2.2.15.Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçlarını, liman başkanlığının izni olmadan iskele
ve rıhtıma yanaştıramaz.
2.2.16.Tehlikeli maddelerin gemi ve deniz araçlarına yüklenmesi, boşaltılması veya limbo
edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak
mevsimlerde ısıya ve diğer tehlikelere karşı gerekli emniyet tedbirlerini alır. Yanıcı maddeler,
kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yük elleçleme sahasında kıvılcım
oluşturan araç veya alet çalıştırılmaz.
2.2.17.Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil
tahliye planı hazırlar.

2.3

GEMİ KAPTANININ SORUMLULUKLARI

2.3.1.Geminin, ekipman ve cihazlarının tehlikeli yük taşımacılığına uygun durumda olmasını sağlar.
2.3.2.Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri kıyı tesisinden ve yük
ilgilisinden talep eder, tehlikeli yüke eşlik etmelerini sağlar.
2.3.3.Gemisindeki tehlikeli yüklerin yüklenmesi, istifi, ayrımı, elleçlenmesi, taşınması ve
boşaltılması ile ilgili emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlar,
gerekli denetim ve kontrolleri yapar.
2.3.4.Gemisine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını,
sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı
ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve
taşındığını kontrol eder.
2.3.5.Tüm gemi personelinin, taşınan, yüklenen, boşaltılan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet
önlemleri, güvenli çalışma, acil durum önlemleri ve benzer konularda bilgili olmasını ve
eğitilmesini sağlar.
2.3.6.Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve elleçlenmesi konusunda uygun
nitelikli ve gerekli eğitimleri almış kişilerin iş güvenliği tedbirlerini almış şekilde çalışmasını
sağlar.

2.3.7.Liman başkanlığının izni olmadan kendisine tahsis edilen saha dışına çıkamaz, demirleyemez,
iskele ve rıhtıma yanaşamaz.
2.3.8.Gemisinin tehlikeli yükü emniyetli şekilde taşıması için seyir, manevra, demirleme, yanaşma
ve ayrılmalar sırasında tüm kural ve tedbirleri uygular.
2.3.9.Gemi ve rıhtım arasında güvenli giriş-çıkışı sağlar.
2.3.10.Gemisindeki tehlikeli maddelerle ilgili uygulamalar, güvenlik prosedürleri, acil durum
önlemleri ve müdahale yöntemleri konusunda personelini bilgilendirir.
2.3.11.Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurur ve ilgililere beyan eder.
2.3.12.Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz, gemiye, kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli
maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak durumu liman başkanlığına bildirir.
2.3.13.Gemide oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir.
2.3.14.Resmi makamlar tarafından gemide yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar.
2.4. TEHLİKELİ
MADDE
SORUMLULUKLARI

GÜVENLİK

DANIŞMANININ

GÖREV

ve

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince, 01.01.2018
tarihinden sonra, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerde liman
işletmesinde ‘’Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’’ istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti
satın alınacaktır.
Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin
yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli
birşekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında
yapmaları için liman işletmeye yardımcı olmak, danışmanlık etmek amacıyla istihdam edilecek veya
hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD) görev ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
2.4.1. Danışmanın asıl görevi, liman işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin
gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en
güvenli yolla bu tehlikeli madde faaliyetlerinin yönetimini kolaylaştırmaktır.
2.4.2.Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (IMDG Kod vb.)
hükümlerine uyulduğunu izlemek.
2.4.3.Tehlikeli maddelerin IMDG kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler
sunmak.
2.4.4.İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk
üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında Bakanlığa ibraz etmek.
2.4.5.Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin IMDG koddaki
zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
2.4.6.Liman İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma
araçları satın alınırken rehberlik etmek.
2.4.7.Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle
ilgili prosedürleri belirlemek.
2.4.8.Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, liman işletme
çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını
muhafaza etmek.
2.4.9.Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği
etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum
prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve
bunların kayıtlarını tutmak.

2.4.10.Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirleri işyeri ISG uzmanı ile
birlikte koordineli olarak alınmasını sağlamak.
2.4.11.Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin
taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
2.4.12.Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların,
operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
2.4.13.Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı
hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
2.4.14.Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve
güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
2.4.15.Liman İşletme Güvenlik Sorumlusu (LTGS) ile müşterek koordineli çalışarak IMDG kodda
belirtilen liman işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasına rehberlik etmek,
2.4.16.Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak,
bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde Bakanlığa ibraz etmek.
2.4.17.Liman İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih
ve saat belirterek kayıt tutmak.
2.4.18.Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi
durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve
tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı
olarak bildirmek.
2.4.19.Taşıma aracına yüklenen yükün IMDG Kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi,
etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.
2.4.20.TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen
bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme
yönetimine veya Bakanlığa bir kaza raporu vermek

3.

KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYULACAK/UYGULANACAK
TEDBİRLER

KURALLAR VE

3.1.Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesine sahip kıyı tesisi işleticileri, aşağıdaki tedbirleri alırlar.
3.1.1.Çardak iskele yetkilisi/çalışanı, liman alanında bekletilmeksizin en kısa zamanda tehlikeli
madde taşıyan araçların kıyı tesisi dışına naklini sağlarlar.
3.1.2.Liman tesisinde herhangi tehlikeli maddelerin depolanması, bekletilmesi,işlenmesi kesinlikle
yasaktır.
3.1.3.Liman tesisinde dökme tehlikeli yüklerin (kara tankerleri veya kamyonlarla taşınanlar hariç)
elleçlenmesi yasaktır
3.1.4.Yükleme veya tahliye esnasında iskelede ve limana yakın alanda ikinci bir geminin
bulunmasına izin verilmez
3.1.5.Tehlikeli madde taşıyan araçların yüklendiği gemilere; yolcu ve diğer araçların yüklenmesine
izin vermez, söz konusu gemilere 3 den fazla tehlikeli madde taşıyan araç yüklenmediğinin
kontrolünü yapar
3.1.6.Liman tesisinde tehlikeli madde taşıyan araçların yüklenmesi ve tahliyesi sırasında iskele
üzerinde diğer araçların, yolcuların ve yetkisiz kişilerin bulunmasına izin vermez
3.1.7.Tehlikeli maddelerin, uygun şekilde ambalajlandığı ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi
tanımlayan bilgiler ile risk ve emniyet tedbirlerine ilişkin bilgilerin olduğunu kontrol eder
3.1.8.Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, gemi adamları ve yüke ilişkin
diğer yetkili kişilerin, yükleme, boşaltma ve depolama esnasında yükün fiziksel ve kimyasal
özelliklerine uygun koruyucu elbise giyer.

3.1.9.Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile
donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır
halde bulundurulur.
3.1.10. Kıyı tesisi işleticileri, gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye
edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlayarak liman başkanlığının onayına sunar.
3.1.11. Kıyı tesisi işleticileri, yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
3.1.12. Kıyı tesisi işleticileri, bu maddede belirtilen hususları liman başkanlığına onaylatarak ilgililere
duyurur.
3.1.13.Bu madde hükümlerinin denetimi, liman başkanlığı tarafından yapılır ve herhangi bir
uygunsuzluk tespit edildiğinde elleçleme operasyonu durdurularak, uygunsuzluğun giderilmesi
sağlanır.
3.1.14. 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 personelin, tehlikeli yük elleçleme
operasyonlarında ve çalışmasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin verilmez.
3.1.15.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 yasaktır.
3.1.16.Çardak iskele yetkilisi/çalışanlarınca, tehlikeli yük taşıma birimlerinin gemiye
yüklenmesinden önce, yük taşıma birimleri dış hasar, sızdırma veya içeriklerin dışarıya taşması,
işaretleri açısından incelenecektir. Hasarlı ambalajların, yeniden ambalajlanmadan, taşıma ve
elleçlemeye uygun, güvenli hale gelmeden iskeleye girmesini ve gemiye yüklenmesine izin
vermemelidir 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.
3.1.17.Kıyı tesisine yanaşmış gemilerin yeterli şekilde aydınlatılmasını teminen rıhtımlarda yeterli
aydınlatma olacaktır.
3.1.18.Tehlikeli madde taşıyan araçların doğru şekilde yüklendiği, işaretlendiği ve etiketlendiğini,
hasar veya sızıntı olmadığını, deniz yolculuğu için uygun şekilde desteklendiğini ve emniyete
alındığını, IMDG Kod’un tüm hususlarına uyulduğunu,
göndericinin bildirgesinin
konteynerdeki maddeleri doğru şekilde tanımladığını kontrol eder
4.

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

4.1.Tehlikeli Maddelerin Sınıfları
Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan maddelerin denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması
International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) ve International Convention for
the Prevention of pollution from Ships (MARPOL) tarafından düzenlenmektedir.
SOLAS ve MARPOL’un ilgili bölümlerinde International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code
(Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği) gerekli düzenlemeler detaylı bir şekilde
açıklanmış ve bu maddelerin deniz yoluyla taşınması konusunda kanun hükmünü almışlardır. 1 Ocak
2004
itibariyle
IMDG
Code
zorunlu
hale
getirilmiştir.
Tüm taşıma tipleri için (deniz, hava, tren, kara ve iç su yollarıyla taşıma) tehlikeli maddelerin
sınıflandırılması ve risk tanımları da UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of
Dangerous
Goods
(UN)
tarafından
yapılmaktadır.

Sınıf 1:Patlayıcılar
Sınıf 1.1: Kitle Halinde ve Birden Patlayanlar
Kitlesel bir patlamaya neden olabilecek patlayıcıları içerir. Bir patlama anında
neredeyse tüm yükleri etkiler.

Sınıf 1.2: Parça Fırlatan Fakat Kitle Halinde Patlamayanlar
Parça fırlatama riski olan ama kitlesel bir patlamaya sebep olmayacak patlayıcıları
içerir.
Sınıf 1.3: Alevli Patlayanlar
Yangın çıkarma tehlikesi olan ,patlama şiddeti hafif, az da
olsa parça fırlatma tehlikesi mevcut, fakat kitle halinde
patlamaya sebep olmayacak patlayıcıları içerir.
Sınıf 1.4: Düşük Zarar Veren Patlayıcılar
Hafif patlama riski olan, etkileri bulunduğu kabı aşmayacak ,dışarıda bir
patlamaya veya yangına sebebiyet vermeyecek patlayıcıları içerir..

Sınıf 1.5: Patlaması Zor Fakat Kitle Halinde Patlayabilenler
Kitle halinde patlayabilecek ama çok zor patlayan hassaiyeti çok düşük
patlayıcıları içerir.

Sınıf 1.6: Patlaması Zor ve Kitle Halinde Patlama Tehlikesi Olmayanlar
Hem çok zor patlayabilecek,hassasiyeti çok düşük olan ve aynı zamanda kitle
halinde patlama tehlikesi olmayan patlayıcıları içerir.
Sınıf 2 :Gazlar
Sınıf 2.1: Yanıcı Gazlar
454 kg (1001 lbs) olan ve at 20°C (68°F) altında gaz halinde bulunan maddelerdir. Bu
maddelerin basınçları 101.3 kPa (14.7 psi) dir ve bu basınç altında kaynama noktaları
20°C (68°F) veya altıdır. 101.3 kPa (14.7 psi) basınçta ve hava karışımları %13 altında
parlayıcıdırlar. Veya alt limit gözetilmeksizin en az % 12 hava karışımında ve 101.3 kPa
(14.7 psi) basınçta yanıcıdırlar

Sınıf 2.2: Yanıcı ve Zehirli Olmayan Gazlar
Bu sınıfta basınçlı gazlar, sıvılaştırlmış gazlar, basınçlı kryojenik gazlar, bir çözelti inide
bulunan sıkıştırlmış gazlar ve okside edici gazlar bulunmaktadır. Yanıcı ve zehirli
olmayan gazlar 20°C (68°F) sıcaklıkta 280 kPa (40.6 psia) basınç muhteviyatı olan 2.1 ve
2.3 sınıfına dahil olmayan gazlardır.
Sınıf 2.3: Zehirli Gazlar
İnsan sağlığına zararlı olduğu bilinen ve taşıma sırasında sağlık tehlikesi yaratan
Zehirli gazlar 20°C ve altı sıcaklıkta, 101.3 kPa basınçta bulunan (bu basınç altında
kaynama noktaları 20°C veya altı olan) İnsan sağlığına zararları kesin olarak kanıtlanmış
olmasa da, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde LC50 değeri 5000 ml/m3 üzerinde olan
maddelerdir
Sınıf 3 :Yanıcı Sıvılar
Yanıcı sıvılar parlama derecesi 60.5°C (141°F) den fazla olmayan, yada sıvı halde olup
taşıma için ısıtılmış halde bulundurulan ve parlama derecesi 37.8°C (100°F) ve üzeri olan
maddelerdir.

Sınıf 4 :Yanıcı Katılar
Sınıf 4.1: Yanıcı Katılar
Olduğu haliyle yanıcı olan katılar. Bu maddeler sürtünme yoluyla ateş alabilirler ve yanma
hızları saniyede 2.2 mm (0.087 inch)den hada fazladır. Tutuşabilen ve tamamı 10 dakika
veya altı bir zamanda tepkimeye giren metal tozları da bu sınıfa dahildir.
Termal olarak dengesiz olan, hava katılımı olmadan güçlü ekzotermik tepkimeye giren ve
kendinden tutuşabilen maddeler de bu kategoridedirler.
Sınıf 1’e dahil olan fakat etkinliği alınmış patlayıcılar veya üretici tarafından özellikle bu
sınıfa dahil edilmiş maddelerdir.
Sınıf 4.2: Kendiliğinden Yanabilen Katılar
Kendiliğinden alev alan maddeler piroforik meddelerdir. Bunlar, hava ile temasın beşinci
dakikasında ateş alan yada hava ile temas ettiklerinde ek bir enerji kaynağına ihtiyaç
duymadan ısınan maddelerdir
Sınıf 4.3: Suyla Temas Ettiğinde Tehlike Arz Edenler
Bu maddeler suyla temas halinde yanıcı yada zehirli maddeler çıkaran maddelerdir. Tehlike
ölçüsü 1 kg madde için saatte 1 Litreden fazla gaz çıkarmaktır.
Sınıf 5 : Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler

Sınıf 5.1: Oksitleyici Ajanlar
Bu tür maddele oksijen salgılayarak diğer maddelerin yanmasını sağlayan veya
çabuklaştıran maddelerdir.
Sınıf 5.2: Organik Peroksitler
Organik peroksıtler (Sınıf 5.2) O-O halınde oksıjen bulunduran madelerdir. Bunlar
hidrojen peroksidin bir türevi olarak düşünülebilirler, sudaki bir yada daha fazla
hidrojen atomunun organik radikallerle yer degiştirmesi yoluyla üretilirler.
Sınıf 6:Toksik ve Mikrop Bulaştırıcı Maddeler
Sınıf 6.1: Toksik (Zehirli) Maddeler
Taşıma sırasında insanlara zarar verebileceği bilinen maddeler toksik maddeler olarak
sınıflarndırlırlar. Ayrica hayvanlar üzerinde yapılan teslerde de zehirli olduğu belirlenen
maddeler insanlar için de tehliklei sayılıp bu kategoriye dahil edilirler.
Sınıf 6.2: Mikrop Bulaştırıcı Maddeler
Bulaşıcı hastalık muhteviyatlı maddeler bir patojen taşıdığı bilinen yada şüphelenilen
maddelerdir.Patojenler hayvan yada insalarda hastalığa yol açan mikro organizmalar
(bakteri, virüsler, mantarlar vs.) yada diğer etkenlerdir.
Sınıf 7: Radyoaktif Maddeler
Radyoaktif
Sarı RADYOAKTİF III (LSA-III) etiketini taşıyan maddeler. Bazı rodyoaktif maddelerde bu
etiket kullanılmasa da radyoaktiviteyi gösterir afiş bulundurmaları gerekir.

Sınıf 8: Aşındırıcı (Korozif) Maddeler
Korozif
Belirli bir süre temas halinde insan derisi üzerinde aşındırıcı, kalınlık azaltıcı etkisi olan
maddelerdir. Çelik ve alüminyum üzeriden aşındırıcı etkisi olan maddeler de bu sınıfa
girerler.
Sınıf 9: Diğer Tehlikeli Maddeler

Diğer Tehlikeli Maddeler
Taşıma sırasında tehlike arzeden ama tanımlı sınıflardan herhangi birine uymayan
maddeler bu sınıfa girer. Bu sınıfta aiağıdaki maddeler yer alır:
- Anestezik yada diğer tür zararlı maddeler. Bunlar uçuş ekibi yada gemi personelinde
görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek derecede rahatsızlık yaratabilecek
maddeler.
- Sıcaklık derecesi arttırılmış maddeler, zararlı maddeler, insane sağlığına zararlı
artıklar veya denizi kirletme riski olan maddeler.
4.2. Tehlikeli Maddelerin Paketleri ve Ambalajları
4.2.1. Ambalajlama Zorunluluğu
Tehlikeli madde ve müstahzarlar, bu Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uyularak,
normal depolama ve taşıma şartlarında, sızma, kaçak, dökülme,bulaşma ve benzeri yollarla ambalaj
dışına çıkmaları önlenecek şekilde ambalajlandıktan sonra piyasaya arz edilebilir.
Tehlikeli maddeler taşınırken mutlaka kapalı bir şekilde (dökme taşımaları hariç) taşınmalıdır.
Tehlikeli madde paketleri, normal şartlar altında, maddenin dışarıya sızmayacak şekilde imal edilmiş
ve kapatılmış olmalıdır.
Paketler yapılarına ve kapasitelerine göre farklılık göstermektedir. Tüm maddeler UN onaylı
ambalajlarda paketlenmek zorundadır. Bu işaret aşağıda gösterilmiş olup, test detaylarını, üretim
tarihi, onaylayan ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır.

Paketleme kodları

Paketleme kodları

Paketleme kodları
Ambalajlanmamış
madde ve müstahzarların taşınması
ve depolanması
ile
uğraşanlar,piyasaya arz şekli özel mevzuata tabi madde ve müstahzarlar ile ilgili durumlar dışında,
ilgili idareden özel izin almak zorundadırlar.

Etiketlendirilmiş ambalaj örnekleri
4.2.2.Ambalajsız Taşıma ve Depolama
Bir başka ürünün üretiminde hammadde, ara madde olarak kullanılacak veya yakıt olarak
piyasaya sürülmek istenen madde ve müstahzarların;
Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek uygun sistem ve araçlarla taşınması ve depolanmasına,
Araç ve depo yerinin kapalı sistem olması durumlarında ambalajsız depolama ve taşınmasına izin
verilebilir.
4.2.3. Ambalajlama Şartları
Tehlikeli madde ve müstahzarlarının içine konduğu kapların genel görünümü aşağıdaki gibi
olmalıdır.
Ambalajların şekli ve etiketleri, genel görünüm ve kapsamları açısından gıda maddelerinin
ambalajları ile aynı veya karıştırılabilir benzerlikte seçilemez.
Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan etiketler ambalaj kapları
üzerine uygun olarak yerleştirilir.
Tehlikeli madde ve müstahzarlarının ambalaj kaplarına konulmasında aşağıdaki genel kurallara
uyulması zorunludur.
Ambalajlanan madde, ambalaj kabının dışına bulaşmamalıdır.
Ambalaj kabı, içine konulan maddeden etkilenmemeli, onun özelliklerini değiştirmemelidir.
Sıvı halinde madde ve müstahzarların ambalajlanmasında, ısıl genleşmeler sonucu,patlama,
yırtılma,gibi istenmeyen durumların önüne geçilebilmesi için,kaplarda boş hacim bırakılmalıdır.
Maddenin ambalajlanmasında iç içe kaplar kullanılmışsa, iç kaptan dış kaba sızma olmamalıdır.
Cam, seramik gibi kırılgan malzemeden yapılmış iç kaplar ile ambalajlamada, kırılmanın önlenmesi
için iç ve dış kaplar arasında şok direncine sahip uygun destekleme malzemeleri kullanılmalı veya
benzeri önlemler alınmalıdır.

İç içe paketleme
Birbiri ile şiddetli reaksiyon veren maddeleri taşıyan iç kaplar, aynı dış kap içinde depolanamaz
ve taşınamaz.
Çok tehlikeli oldukları için bir sıvı ile ıslatılarak veya seyreltilerek korunması gereken maddelerin
ambalajlanmasında, kaçakları tamamen önleyecek tasarımlar kullanılır ve yeterli önlemler alınır.
Ambalaj olarak kullanılacak her türlü madde, malzeme ve araç, kullanım amacına uygun fonksiyon
testlerinden geçirilir.

Ambalaj Çeşitleri
. Taşıma ve depolama sırasında, sıcaklığın artması, hava basıncı değişimi, çalkalanma gibi nedenlerle,
kap içindeki madde tehlikeli boyutlarda gaz oluşturuyor ve basıncı artıyorsa, fazla gazı dışarı atarak

otomatik basınç ayarlamasını sağlayacak sistemler takılmış kaplar kullanılmalıdır. Ancak, çıkan
gazın tehlikeli ve zararlı olması durumunda, tehlikeyi önleyici başka önlemlerin alınması gerekir.

Ambalaj Çeşitleri

. Üretici ithal ettiği veya ürettiği madde ve müstahzarın taşınmasından kaynaklanan ambalaj
malzemesinin, ilgili yönetmelikler uyarınca, en aza indirilmesi veya bertaraf edilmesinden
yükümlüdür. Üretici bu durumda sorumluluğu başkasına devredemez ve gerekli harcamaları
karşılamakla yükümlüdür

Ambalaj Çeşitleri
4.3. Tehlikeli Maddelere İlişkin Plakartlar, Plakalar, Markalar ve Etiketler
4.3.1. Plakartlar, plakalar, Markalar

C :AŞINDIRICI

E :PATLAYICI

O:YAKICI

F:HAFİF YANICI

F+:YÜKSEK
YANICI

T : ZEHİRLİ

T+: ÇOK ZEHİRLİ

Xi : TAHRİŞ EDİCİ

Xn:SAĞLIK
BOZUCU

N :ÇEVREYE
ZARARLI

4.3.2.Bir etiketin üzerinde ;
*Tehlikeli maddenin veya ürünün ticari ismi
*Tehlikeli madde/ürünün içindeki maddelerin isimleri
*Üretici/İthalatçı/Ara işletmecinin isim,adres,telefon bilgileri
*Tehlike sembolü ve işareti
*İlgili risk durumları (R)
*İlgili güvenlik seviyeleri (S)
*Özel şartlar gerektiren ürünler için bilgiler
4.3.3.Örnek Etiketleme

METENOL
50 KG

MADDE İSMİ

TENEFFÜS EDİLDİĞİNDE VE
YUTULDUĞUNDA TOKSİT

RİSK DURUMLARI
(R)

*Çocukların ulaşabildiği yerden
uzak tutun
*Kapları kapalı tutun
*Yakıcı kaynaklardan uzak tutun

GÜVENLİK SEVİYESİ
(S)

*Deriyle temasından kaçının
ABC KİMYA SAN.
ÇANAKKALE
TEL:0286 217 17 17

FİRMA ADI, ADRESİ
İLETŞİM TELEFONU

4.4. Tehlikeli Madde İşaretleri ve Paketleme Grupları

Sınıf 1: Patlayıcı
maddeler

Sınıf 2: Gazlar

Sınıf 3: Yanıcı sıvı Sınıf 4.1: Yanıcı katı
maddeler
maddeler

Sınıf 4.2: Kendi kendine
yanan maddeler

Sınıf 4.3: Suyla temas Sınıf 5.1:Yakıcı özelliği Sınıf 5.2:Organik
halinde yanıcı
olan maddeler
Maddeler
çıkaran maddeler

Sınıf 6.1:Zehirli maddeler Sınıf 6.2:Bulaşıcı özelliği Sınıf 7:Radyoaktif Sınıf 8:Aşındırıcı(Asit)
olan maddeler

maddeler

Sınıf 9:Farklı tehlikeleri olan maddeler
Sınıf 1 : Patlayıcı Maddeler

Sınıf 2 : Gazlar

maddeler

Sınıf 3 : Yanıcı Sıvılar

Sınıf 4.1 : Yanıcı Katılar

Sınıf 4.2 : Kendi kendine yanan katılar

Sınıf 4.3 : Islandığında yanabilen katılar

Sınıf 5.1 : Oksitleyici maddeler

Sınıf 5.2 : Organik Peroksitler

Sınıf 6.1 : Zehirli Maddeler

Sınıf 6.2 : Bulaşıcı Maddeler

Sınıf 7 : Radyoaktif Maddeler

Sınıf 8 : Aşındırıcı Maddeler

Sınıf 9 : Farklı tehlikeleri olan maddeler

4.5. Tehlikeli Maddelerin Sınıflarına Göre Gemide ve LimandaAyrıştırma Tabloları

Bu tabloda görülen eşleştirmeli yapıda IMDG kodlar için yükler arasında ne kadar mesafe
bırakılacağı 1’den 4’e kadar rakamlarla verilmiştir. Buna göre yükler arasındaki mesafe;
Rakam

Anlamı

1
2
3
4
X

3m
6m
12 m
24 m
IMDG Kod listesinde özel durumlar kontrol edilmeli

4.6.Ambar Depolamalarında Tehlikeli Yüklerin Ayrıştırma Mesafeleri ve Ayrıştırma Terimleri

Çardak Liman tesisimizde ambar depolama alanı bulunmamakta olup, tehlikeli yüklerin
depolanması yapılması yasaktır.
4.7. Teklikeli Yük Belgeleri
Bulundurulması gereken evraklar” kavramı altında, sürücünün taşıma esnasında aracında
bulunması gereken evraklar anlaşılmaktadır. Aşağıda taşıma sırasında bulundurulması gereken
belgeler gösterilmektedir.

Taşıma evrakları yüklemeden önce mutlaka okunmalı, kontrol edilmeli, içinde yazılanlar
hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
Söz konusu belgeler yetkili kişiler tarafından sorulduğunda mutlaka gösterilmelidir. Bu evrakların
amacı;
Taşıyanlara gerekli bilgileri vermek
Kontroller esnasında yetkililere bilgi vermek
Kaza durumlarında yardım ekiplerine bilgi vermek
Bazı şartların yerine getirildiği hakkında bilgi vermek
5. KIYI TESİSLERİNDE 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 ektedir.

6.

OPERASYONEL HUSUSLAR

6.1. Liman İşletme Prosedürü ;
Limanımıza yanaşacak Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Yanaşma/Bağlama/Yükleme ve
Tahliye Prosedürü :
6.1.1.Çardak iskele yetkilisi/çalışanı tarafından Liman Başkanlığı’na geminin yanaşması için gündüz
ise dilekçe ile mesai saatleri dışında ise faks yoluyla bildirim yapar.
6.1.2.Aksi bir durum olmadığı takdirde Gemi Kaptanına gerekli bildirim yapılarak yanaşma
müsaadesi verilir
6.1.3.Tehlikeli madde taşıyan tüm gemiler, Çanakkale Liman Başkanlığı’nca kısıtlama olmadığı
sürece gece gündüz limana giriş-çıkış yapabilirler
6.1.4.Gemi Liman manevra alanına girdiğinde , rıhtım üzerinde bulunan palamarcılar (GeliboluÇardak Denizcilik ve Liman İşl. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) marifetiyle , gemi halatlarını iskele
babalarına bağlarlar.
6.1.5. Liman işletmesi Çanakkale Boğazı içinde olduğundan acil durumlar haricinde demirleme
yapması yasaktır
6.1.6.Gemiler liman tesisine gece ve gündüz kendi imkanlarıyla yanaşmakta ve kalkmakta olup acil
durumlarda Kıyı Genel Müdürlülüğü römorkorlerinden hizmet alınmaktadır.
6.1.7.Yükleme,Taşıma ve Tahliye ilgili detaylı Prosedürler BÖLÜM 1.2 de açıklanmıştır
6.1.8.Gemi operasyonlarında Çardak iskele yetkilisi/çalışanları “ÇARDAK BELEDİYE İSKELESİ
İŞLETME TALİMATI EL KİTABINA” uyarlar.
6.2.Tahliyelerde İklimsel Kısıtlamalar ile ilgili prosedür
Aşağıdaki tabloda belirtilen değerler gemilerin Çardak Belediye iskelesinde güvenli bir
operasyonun sürdürülebilmesi için Liman Başkanlığınca verilmiş değerlerdir. Rüzgar hızı 29 km/h
ve üzerine çıktığında gemi ve tesis emniyeti açısından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hizmet
verebiliyorsa gemi iskeleden uzaklaştırılır.
Hava Şartları

Operasyon

Yapılacak İşler

Görüşler

Rüzgar < 29 km/h

Yanaşma

Gemi Yanaşması

Rüzgar > 29 km/h

Yanaşma

Gemi Yanaşmasına izin verilmez

Hava Şartları
Aşırı Sis

Operasyon
Yanaşma

Yapılacak İşler
Gemi Yanaşması

Liman Bsk. İzin verdiği
sürece yapılır

Görüşler
Yeterli görüş şartları
oluşuncaya
kadar
opersyona izin verilmez

Rüzgar hızı < 29km/h
oluncaya ve Liman Bşk.
İzin verinceye kadar
operasyona başlamama
hakkını saklı tutar.

Rüzgar > 29 km/h

Tahliye/Yükleme

Tahliye/Yükleme
durdurulur

Yıldırım

Tahliye/Yükleme

Tahliye / Yükleme
durdurulur

Eger yıldırım tehlikesi
Liman sahasının hemen
yakınındaysa

Yan yatma 
Bas-kıç eğimi5.0m

Tahliye / Yükleme

Tahliye / Yükleme
durdurulur

Geminin
düzeltici
önlemleri alması istenir

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
Yanıcı maddeler, kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yük elleçleme,
yükleme, tahliye sahasında kıvılcım oluşturan araç veya aletlerin çalıştırılması, sıcak iş-işlemlerin
yapılması yasaktır.
6.4. Fumigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerine ilişkin prosedürler
Çardak Liman rıhtımlarında yanaşık durumdaki gemilerde fumigasyon,gazdan arındırma iş ve
işlemleri yapılamaz. Tehlikeli madde taşıyan ve/veya taşıyacak gemilerin fumigasyonu, gazdan
arındırma iş ve işlemleri Çanakkale veya Bozcaada Liman Başkanlığına bağlı demir sahasında Liman
Başkanlığının izni ile yapılır.
7.

DOKÜMANTASYON, KONTROL ve KAYIT

7.1. Tehlikeli

Maddelerle İlgili Tüm Zorunlu Doküman, Bilgi ve Belgelerin Neler Olduğu,
Bunların İlgilileri Tarafından Temini ve Kontrolüne İlişkin Prosedürler

Kıyı tesisinde tehlikeli madde yük elleçlemesi öncesi ve sonrasında karşılıklı alıp verilen ve
tesisde kayıtları tutulan –kontrolü yapılan yük evrakları aşağıdaki gibidir;
*Tehlikeli madde yükleme/tahliye kayıt defteri
*Liman Başkanlığına gönderilen bildirim yazısı
*Yüke ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
*Taşıma Evrakı (ADR 5.4.1)
*Kaza/Yazılı Talimatlar (ADR 5.4.3)
*Kantar Fişi
*Uygunluk Belgesi (ADR 9.1.3.1)
*Resimli Resmi Belge (ADR 1.10.1.4)
*Bazı patlayıcı maddelerin taşınmasına yönelik yetki belgesi (ADR 5.4.1.2.1c)
*Radyoaktif maddelerin taşınmasına yönelik izin belgesi (ADR 5.1.5.2.2)

*Konteyner / araç paketleme sertifikası (ADR 5.4.2)
7.2. Kıyı Tesisi Sahasındaki Tüm Tehlikeli Maddelerin Güncel Listesinin ve İlgili Diğer
Bilgilerinin Düzenli ve Eksiksiz Tutulması Prosedürleri
Çardak Liman Tesis sahasında tehlikeli maddelerin bulundurulması, depolanması yasaktır.
Sadece Boğaz geçişi yapan tehlikeli madde taşıyan kara tankeri ve kamyonlarının geçişi yapılabilir.
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 Emniyetli Bir Biçimde Yüklendiğinin ve
Taşındığının Kontrolü ve Kontrol Sonuçlarının Raporlanma Prosedürler
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 Genel Müdürlüğü’nün 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” denmektedir.
Çardak Belediyesi Liman Tesisisinde IMDG Koda tabi yük içeren Yük Taşıma
Ünitelerinin(CTUs) elleçlenmesi yapılmamaktadır.
4.Tehlikeli madde emniyet bilgi formunun (SDS) temini ve bulundurulmasına ilişkin
prosedürler
Tehlikeli Madde Güvenlik Bilgi Formu (SDS Formu): 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 SDS
formu liman işletici kuruluş tarafından istendiğinde tehlikeli yüklerin liman sahasına girişinden önce
yük ilgilileri tarafından ibraz edilecektir.
7.5. Telikeli yüklerin kayıt ve istatisliklerinin tutulması prosedürü
Çardak Tesis Yetkilisi/Çalışanlarınca, liman sahasına giren ve çıkan tüm tehlikeli maddelerin
güncel kaydı tutulacaktır. Bu kayıt ve bilgiler, talep edilmesi durumunda Liman Başkanlığı ve acil
durumla müdahale görevlilerine verilecektir.
Kayıtlar:Kayıtlarda, limanda yükleme yapılan gemilere ait tehlikeli yüklerin türü, sınıfı,
miktarı,yükleme zamanı,araç bilgileri ve gemi bilgileri belirtilmelidir.Söz konusu bilgiler Tehlikeli
madde yükleme/tahliye kayıt defterine girilmelidir.
8.

ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE

8.1. Cana, mala ve/veya çevreye risk oluşturan/oluşturabilecek tehlikeli maddelere ve tehlikeli
maddelerin karıştığı tehlikeli durumlara müdahale prosedürleri.
8.1.1.Belli bir durumla ilgili koruyucu önlem seçenekleri, bir dizi etkene bağlı durumdadır. Bazı
durumlarda, tahliye en iyi seçenek olabilir. Diğer durumlardaysa, yerinde korunaklılık en iyi
seçenek olabilir. Bazen, bu iki eylem, birlikte kullanılabilir. Herhangi bir acil durumda, resmi
yetkililer, kamuya yönelik talimatları hızlı şekilde verme ihtiyacı duyarlar. Kamuoyu, olay
yerinde korunurken veya tahliye edilirken, sürekli olarak bilgi ve talimatları duyma ihtiyacında
olacaktır.
8.1.2.Aşağıda belirtilen unsurların uygun şekilde tahliyesi, tahliyenin veya olay yerinde korunmanın
etkinlik derecesini belirleyecektir. Bu etkenlerin önem derecesi, acil durum şartlarına bağlı olarak
değişiklik gösterebilir. Spesifik acil durumlarda, diğer unsurların da tanımlanması ve dikkate
alınması gerekebilir. Bu liste, ilk kararın verilmesinde ne tür bilgilere ihtiyaç duyulabileceğini
göstermektedir.
8.1.2.1 Tehlikeli Maddeler
* Sağlığa zarar derecesi
* Kimyasal ve fiziksel özellikler
* Dahil edielen miktar
*Tutma/ serbest bırakmanın kontrolü
* Buhar hareketinin oranı
8.1.2.2 Tehdide Maruz Kalan Nüfus
* Bulundukları yer
* Kişi sayısı
* Tahliye etmek veya bulundukları yerde kontrol altına almak için elde bulunan zaman
* Tahliyeyi veya bulunulan yerde korumayı kontrol edebilme imkanı
* Binaların türleri ve mevcudiyeti
* Özel kuruluşlar ve popülasyonlar.
8.1.2.3 Hava Şartları
*Buhar ve bulut hareketine etki
* Değişim potansiyeli
* Tahliye veya yerinde korumaya yönelik etki
8.1.3 Koruyucu Eylemler
8.1.3.1.Koruyucu Önlemler, tehlikeli madde salınımının olduğu bir olayın meydana gelmesi halinde
acil durum ekiplerinin ve halkın sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik olarak atılması gerkene
adımları ifade eder.
8.1.3.2.Tehlikeli Bölgenin İzole Edilmesi ve Girişin Yasaklanması, acil durum müdahale
operasyonlarına doğrudan katılmayacak olan herkesin alandan uzak tutulması anlamına gelir.
Korunmayan acil durum müdahale ekiplerinin de izole edilmiş olan bölgeden içeriye girmelerine
izin verilmemelidir.
8.1.4. Tahliye

8.1.4.1. Tahliye edin: Herkesin tehdit altındaki bir bölgeden daha güvenli bir yerfe nakledilmesi
gerektiğini ifade eder. Bir tahliyenin yapılabilmesi için, insanların uyarılmasına, hazırlanmaya
ve o bölgeyi terketmeye yetecek kadar zamanın olması gerekir. Şayet yeterli derecede zaman
varsa, o durumda tahliye, en iyi koruma önlemi olur.
8.1.4.2.Öncelikli olarak, yakında bulunan ve görüş alanı içinde bulunan kişiler tahliye edilmelidir. Ek
yardım geldiği zamansa, rüzgara karşı ve rüzgar yönündeki alanları, en azından bu kılavuz
kitapçığında belirtilen ölçülerde tahliye ediniz.
8.1.4.3. İnsanların tavsiye edilen mesafelere tahliye edilmesinden sonra bile, bu kişiler, tehlikeye
karşı tamamiyle güvende olmayabilir. Bu kişilerin bu mesafelerde biraraya toplanmalarına
müsaade edilmemelidir.
8.1.4.4 Tahliye edilen kişileri belli bir mesafeye, özel bir güzergah üzerinden ve rüzgar estiğinde
yeniden başka yere tahliye edilmelerine gerek kalmayacak bir uzaklığa naklediniz.
8.1.5 Olay Yerinde Korumak
8.1.5.1.İnsanların bir binanın içinde koruma altına alınması ve tehlike geçinceye kadar içeride
kalmaları gerektiğini ifade eder.Olay yerinde koruma altına alma önlemi, insanların tahliye
edilmeye çalışılmasının bunların oldukları yerde kalmasından daha büyük risk arzetmesi halinde,
veya tahliyenin yapılmasına imkan olmaması halinde uygulanır. İçeride bulunan kişilere, bütün
kapıları ve penceleleri kapatmalarını ve bütün havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerini
kapatmalarını bildiriniz.
8.1.5.2.Olay yerinde koruma önlemi, şu durumlarda en iyi önlem olmaz;
* Buharların tutuşabilir olması durumunda,
* Alanın gazdan arındırılmasının uzun zaman alacak olması durumunda,
*Binaların sıkı şekilde kapatılabilecek olmaması durumunda.
*Pencerelerinin kapalı ve havalandırma sistemlerinin kapalı olması halinde, taşıtlar, kısa bir süre
için, belli bir koruma sağlayabilir. Fakat yine de taşıtlar, yerinde koruma konusunda, binalar
kadar güvenli değildir.
8.1.5.3.Değişen şartlarla ilgili olarak tavsiye verebilmek için, binanın için de bulunan yetkin kişilerle
iletişimi korumak,hayati derecede önemlidir. Yerinde koruma altına alınan kişilerin,
pencerelerden uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılmaları gerekir, zira, bir yangın ve/veya
patlama halinde, caem veya metal parçalarının isabet etme tehlikesi bulunmaktadır.
8.1.5.4.Tehlikeli maddleere ilişkin her olay, birbirinden farklılık gösterir. Bunların her birine ilişkin
ayrı sorun ve endişeler bulunmaktadır. İnsanların korunmasına yönelik olan eylemin biçimi,
dikkatle seçilmelidir.
8.2. Kıyı tesisinin acil durumlara müdahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine ilişkin bilgiler
8.2.1. Yangın ve Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale, İmkân ve Kabiliyetler
*Tüm liman sahası ve rıhtımlarında yangın devresi, yangın devresi ile iştirakli yedek su
depolama tankları, yangın hidrantları, yangın dolapları (nozul, yangın hortumu), iskele ve rıhtım
geri sahasında uygun görülen yerlere yerleştirilmiş alarm butonları ve anons sitemi mevcuttur.
* İcabı halinde limandaki yangın devresini deniz suyu ile besleyecek bir adet elektrikli yangın
pompası bulunmaktadır.
* Liman iskelesinde ve limanda bağlı bulunan gemilerde çıkabilecek yangına müdahale için
yangın söndürme imkân ve kabiliyetine sahip römorkörler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden
sağlanacaktır

*Tesiste yeterli sayıda portatif yangın söndürücü, can yeleği ve can simidi bulunmaktadır
*Olası deniz kirliliğine müdahale için konteyner içinde bariyer vb malzemeler mevcuttur
8.2.2.Tehlikeli yük operasyonlarının yapıldığı liman sahasında liman güvenlik imkân ve kabiliyetleri
*Liman Tesisi /Güvenlik Sorumlusu
* Palamar ve Güvenlik Personeli
* 3 vardiya/24 saat çalışma düzeni
*Devriye düzeni, liman giriş-çıkış kontrol noktası
*Liman sınırı çevreleyen uygun yükseklikte ve nitelikte tel ihata,
*Tüm liman sahasını izleyen iç ve dış mekân olmak üzere 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.
8.3. Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik ilk müdahaleye ilişkin düzenlemeler (İlk
müdahalerin yapılma usulleri,ilk yardım imkan ve kabiliyetleri vb hususlar)
8.3.1. REHBER 1-KARIŞIK YÜK/BELİRLENMEMİŞ YÜK
OLASI TEHLİKELER:LASI TEHLİKELER
YANGIN VEYA PATLAMA
Isı, şok, sürtünme veya kirlenme sonucu patlayabilir.
Hava, su veya köpükle şiddetli veya patlayıcı reaksiyon verebilir.
Isı, kıvılcım veya alevlerden tutuşabilir.
Buharları tutuşturucu kaynağa ulaşarak flash back yapabilir.
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Yarılan tüp parçaları fırlayabilir.
SAĞLIK
Soluma, yutma veya madde ile temas ciddi yaralanma, enfeksiyon, hastalık veya ölüme neden
olabilir.
Yüksek konsantrasyondaki gaz belirti olmadan boğulmaya neden olabilir.
Madde ile temas deriyi ve gözleri yakabilir.
Yangın veya su ile temas maddenin tahrişe, toksik ve/veya aşındırıcı (korozif) gaz çıkarmasına neden
olabilir.
Yangın kontrolündeki kaçaklar çevreyi kirletebilir.
HALKIN GÜVENLİĞİHALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı yoksa veya
telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 100 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
Normal itfaiye koruyucu giysisi SADECE yangında sınırlı koruma sağlar. Dökülme veya kaçak
durumlarında etkili değildir.
TAHLİYE
Yangın

Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı TECRİT
edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
DİKKAT: Materyal yangın söndürücü ile reaksiyona girebilir.
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal, Karbondioksit, su spreyi veya normal köpük
Büyük Yangın
Su spreyi, sis veya normal köpük
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Yangın İçinde Kalan Tanklar
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Kapların içine su girmesini engelleyin.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Kullanılacak tüm aletler topraklanmalıdır.
Yanıcı maddeleri (odun, kağıt, yağ v.s.) dökülen maddeden uzak tutun.
Su spreyi kullanarak buharları azaltın veya buhar bulutunu uzaklaştırın. Su kaçaklarının dağılmış
madde ile temasını engelleyin.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.
Küçük Dökülme, Saçılmalar
Kum veya diğer emici maddeler ile toplayıp daha sonra bertaraf edilmek üzere uygun kaplara
doldurun.
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Dökülen sıvının uzağına, daha sonra bertaraf edilmek üzere etrafını kazarak set yapın.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Eğer kazazede maddeyi yutmuş veya teneffüs etmiş ise ağızdan ağıza ilk yardım uygulamayın;
ilk yardımı tek yönlü valflı maske ve diğer özel solunum cihazı ile uygulayın.
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Duşlama yapın ve su ve sabunla yıkayın.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Maddeye maruz kalma sonucu (yutma, teneffüs veya deri ile temas) görülecek etkiler daha sonra
çıkabilir.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan
madde(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun.
8.3.2.REHBER 2-PATLAYICILAR*- BÖLÜM 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 VEYA 1.6; SINIF A/B
OLASI TEHLİKELER:
YANGIN VEYA PATLAMA
Eğer yangın yüke ulaşırsa patlayabilir ve 1600 metre veya daha fazla uzağa parçalar fırlatabilir
SAĞLIK
Yangın tahriş edici, korozif ve/veya toksik gaz üretebilir.ALKIN GÜVENLİĞİ
HALKIN GÜVENLİĞİ

ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı yoksa veya
telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Madde dökülmüş alanı veya kaçak alanını her yönde en az 500 metrelik bir alanla tecrit edin.
Kişileri olay yerinin görüş çizgisinden ve pencerelerden uzaklaştırın
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Kapalı alanları içeri önce girmeden havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Her yönde 800 metrelik bir alanı ilk TAHLİYE için göz önünde bulundurun.
Yangın
Eğer bomba veya uzun menzilli patlayıcıları içeren sandıkları taşıyan araç veya tır(treyler) yangının
içinde kaldıysa her yönde 1600 metrelik alanı tecrit edin.
Ayrıca acil müdahale ekipleri de dahil olmak üzere her yönde 1600 metrelik alanı tahliye etmeye
başlayın
Dolu patlayıcı sandıkları olayın içinde değil ise her yönde 800 metrelik bir alanı tahliye edin.
ACİL MÜDAHALE:L MÜDAHALE
YANGIN
YÜK Yangınları
Yangın yüke ulaşırsa MÜDAHALE ETMEYİN ! Yük PATLAYABİLİR !
Tüm trafiği durdurun ve her yönde en az 1600 metrelik bir alanı boşaltın ve yanmaya bırakın.
Eğer yangın yüke ulaştıysa yükü veya aracı hareket ettirmeyin.
LASTİK veya ARAÇ Yangınları
Bol miktarda su kullanın - SUYA BOĞUN !Eğer su yoksa karbondioksit, kuru kimyasal veya çamur
kullanın.
Eğer mümkünse ve RİSK YOKSA, insansız sulu söndürme aracı veya kafi derecede uzaktan
hortum kullanarak yangının yüke ulaşmasını önleyin.
Tekerlek yangınlarında tekrar tutuşma olabileceği için çok dikkatli olun.. Söndürücüyü hazır
bulundurun.
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Kullanılacak tüm aletler topraklanmalıdır.
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
ELEKTRİKLİ DETONATÖRLERİN 100 METRE YAKININA KADAR TELSİZLİ
HABERLEŞME CİHAZLARINI KULLANMAYIN
Uzman kontrolünde olmadan temizlik veye kaldırma işlemi yapmayın
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan
madde(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun..
8.3.3.REHBER3-ALEVLENİR KATILAR-TOKSİK (Islak/Hassasiyet giderilmiş Patlayıcı)

OLASI TEHLİKELER:TEHLİKELER
YANGIN VEYA PATLAMA
Alevlenir/yanıcı malzemeler.
Isı, kıvılcım veya alevlerden tutuşabilir.
KURUTULMUŞ MADDELER sıcağa, aleve, sürtünmeye veya şoka maruz kalırsa patlayabilir.
Patlayıcı gibi muamele edin (REHBER 2)
Maddeleri su ile ıslak tutun veya patlayıcı gibi muamele edin (REHBER 2)
Maddenin kanalizasyona girmesi halinde yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir
SAĞLIK
Bazıları toksik olup teneffüs, yutma veya deri ile emilmede öldürücü olabilir.
Madde ile temas deriyi ve gözleri yakabilir.
Yangın tahriş edici, korozif ve/veya toksik gaz üretebilir.
Yangın suları veya seyreltme sular çevre kirliliğine neden olabilir.
HALKIN GÜVENLİĞİHALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Madde dökülmüş alanı veya kaçak alanını her yönde en az 100 metrelik bir alanla tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Kapalı alanları içeri önce girmeden havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Her yönde 500 metrelik bir alanı ilk TAHLİYE için göz önünde bulundurun.
Yangın
Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı
TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE:ACİL MÜDAHALE
YANGIN
YÜK Yangınları
Yangın yüke ulaşırsa MÜDAHALE ETMEYİN ! Yük PATLAYABİLİR !
Tüm trafiği durdurun ve her yönde en az 800 metrelik bir alanı boşaltın ve yanmaya bırakın.
Eğer yangın yüke ulaştıysa yükü veya aracı hareket ettirmeyin.
LASTİK veya ARAÇ Yangınları
Bol miktarda su kullanın - SUYA BOĞUN !Eğer su yoksa karbondioksit, kuru kimyasal veya
çamur kullanın.
Eğer mümkünse ve RİSK YOKSA, insansız sulu söndürme aracı veya kafi derecede uzaktan
hortum kullanarak yangının yüke ulaşmasını önleyin.
Tekerlek yangınlarında tekrar tutuşma olabileceği için çok dikkatli olun.. Söndürücüyü hazır
bulundurun.
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Kullanılacak tüm aletler topraklanmalıdır.
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Küçük Dökülme, Saçılmalar
Dökülen alanı bol miktarda su ile yıkayın.
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Su ile ıslatın ve daha sonra bertaraf edilmek üzere üstünü toprakla örtün.

"ISLATILMIŞ" ÜRÜNÜ YAVAŞÇA BOL MİKTARDA SU İLAVE EDEREK ISLAK TUTUN.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan
madde(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun.
8.3.4.REHBER 4-PATLAYICILAR* - BÖLÜM 1.4; SINIF C
OLASI TEHLİKELER:OLASI TEHLİKELER
YANGIN VEYA PATLAMA
Eğer yangın yüke ulaşırsa patlayabilir ve 500 metre veya daha fazla uzağa parçalar fırlatabilir.
SAĞLIK
Yangın tahriş edici, korozif ve/veya toksik gaz üretebilir.
HALKIN GÜVENLİĞİALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı yoksa veya
telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Madde dökülmüş alanı veya kaçak alanını her yönde en az 100 metrelik bir alanla tecrit edin.
Kişileri olay yerinin görüş çizgisinden ve pencerelerden uzaklaştırın
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Kapalı alanları içeri önce girmeden havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Her yönde 250 metrelik bir alanı ilk TAHLİYE için göz önünde bulundurun.
Yangın
Eğer tank, vagon veya tanker yangın içinde kaldıysa, her yönde 500 m'lik alanı TECRİT edin; acil
müdahale ekipleri de dahil olmak üzere her yönde 500 'lik alanda tahliyeyi başlatın.
ACİL MÜDAHALE:CİL MÜDAHALE
YANGIN
YÜK Yangınları
Yangın yüke ulaşırsa MÜDAHALE ETMEYİN ! Yük PATLAYABİLİR !
Tüm trafiği durdurun ve her yönde en az 500 metrelik bir alanı boşaltın ve yanmaya bırakın.
Eğer yangın yüke ulaştıysa yükü veya aracı hareket ettirmeyin.
LASTİK veya ARAÇ Yangınları
Bol miktarda su kullanın - SUYA BOĞUN !Eğer su yoksa karbondioksit, kuru kimyasal veya
çamur kullanın.
Eğer mümkünse ve RİSK YOKSA, insansız sulu söndürme aracı veya kafi derecede uzaktan
hortum kullanarak yangının yüke ulaşmasını önleyin.
Tekerlek yangınlarında tekrar tutuşma olabileceği için çok dikkatli olun.. Söndürücüyü hazır
bulundurun.
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Kullanılacak tüm aletler topraklanmalıdır.

Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
ELEKTRİKLİ DETONATÖRLERİN 100 METRE YAKININA KADAR TELSİZLİ
HABERLEŞME CİHAZLARINI KULLANMAYIN
Uzman kontrolünde olmadan temizlik veye kaldırma işlemi yapmayın
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun..
EK BİLGİLER
1.4S Etiketi taşıyan ve patlayıcı madde veya nesneler içeren ambalajlar, yangın içinde kalırlarsa
sınırlandırılmış patlamaya sahip şiddetli yanmaya ve parça sıçratmaya göre tasarlanmış ve
Etki genelde ambalajın hemen yakınında sınırlanmıştır.
Eğer 1.4S etiketli ambalaj içeren kargoya müdahale söz konusu ise her yönde 15 metrelik bir
alanın tecrit edilmesini göz önüne alın. Uygun bir mesafeden normal müdahale yöntemleri ile
8.3.5.REHBER 5-GAZLAR - ALEVLENİR(Soğutulmuş Sıvılar Dahil)
OLASI TEHLİKELER:OLASI OLASI TEHLİKELER
YANGIN VEYA PATLAMA
Çok kolay alevlenir
Isı, kıvılcım veya alevlerle kolayca tutuşabilir.
Hava ile patlayıcı karışım yaratabilir.
Sıvılaştırılmış gazın buharları ilk başta havadan ağır olup yer seviyesine yayılabilir.
DİKKAT : Hidrojen (UN1049), Döteryum (UN1957), Hidrojen, soğutulmuş sıvı (UN 1966) ve
Metan(UN1971) havadan hafiftir ve yükselir.Hidrojen ve Döteryum yangınları görünmez alevle
yandıkları için saptanması zordur.
Yangını saptamak için değişik metodlar kullanın (termal kamera v.s.)
Buharları tutuşturucu kaynağa ulaşarak flash back yapabilir.
Yangına maruz kalan tüpler basınç tahliye ekipmanından alevlenir gaz çıkarabilir.
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Yarılan tüp parçaları fırlayabilir.
SAĞLIK
Buharları uyarı olmadan rahatsızlık verebilir veya boğucu olabilir.
Bazıları yüksek konsantrasyonlarda teneffüs edildiğinde tahriş edici olabilir.
Gazlarla veya sıvılaştırılmış gazlarla temas yanma, ciddi yaralanma ve/veya donmaya neden
olabilir.
Yangın tahriş edici ve/veya toksik gaz üretebilir.
HALKIN GÜVENLİĞİIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 100 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Bir çok gaz havadan ağır olup yer seviyesinde yayılarak alçak veya kapalı alanlarda kanalizasyon,
bodrum veya tanklar) birikebilir..
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun

KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
Soğutulmuş/kriyojenik sıvı maddelerle temas için daima ısıya karşı koruyucu giysi giyin.
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Rüzgar yönünde en az 800 metrelik bir metrelik bir alanda ilk TAHLİYE yi göz önünde bulundurun.
Yangın
Eğer tank, vagon veya tanker yangın içinde kaldıysa, her yönde 1.600 m'lik alanı TECRİT edin ve
her yönde 1.600 m'lik alanda ilk TAHLİYE'yi ön görün.
ACİL MÜDAHALE:ACİL MÜDAHALE
YANGIN
YANMAKTA OLAN BİR GAZ KAÇAĞINI KAÇAK KESİLMEDEN SÖNDÜRMEYİN
DİKKAT : Hidrojen (UN1049), Döteryum (UN1957) ve Hidrojen, soğutulmuş sıvı (UN1966)
görünmez alevle yanarlar.Hidrojen ve Metan karışımı, basınç altında (UN2034) görünmez bir alevle
yanarlar
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal veya karbondioksit
Büyük Yangın
Su spreyi veya sis
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Yangın İçinde Kalan Tanklar
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Kaçağın bulunduğu noktaya veya güvenlik ekipmanlarına direkt olarak su sıkmayın. Buzlanma
meydana gelebilir.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
Kütle halinde güçlü yangınlarda insansız söndürme cihazı veya uzaktan hortum kullanın. Şayet
bu mümkün değilse uzaklaşın ve yanmaya bırakın.
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Kullanılacak tüm aletler topraklanmalıdır.
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Eğer mümkünse kaçağı olan kapları sıvıdan ziyade gazın kaçması için çevirin.
Su spreyi kullanarak buharları azaltın veya buhar bulutunu uzaklaştırın. Su kaçaklarının dağılmış
madde ile temasını engelleyin.
Dökülmüş maddeye veya kaçak kaynağına direkt olarak su sıkmayın.
Buharların kanalizasyon, havalandırma sistemleri veya kapalı alanlara yayılmasını önleyin.
Gaz dağılana kadar bölgeyi tecrit edin.
DİKKAT:Bir çok madde soğuk/kriyojenik sıvılar ile temasa geçerlerse gevrekleşir ve kolayca
kırılgan hale gelebilirler.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.

Deriye donarak yapışmış elbiseler çıkarmadan önce buzu çözülmelidir.
Sıvılaştırılmış gaz ile temas halinde donmuş bölge ılıkça su ile çözülür.
Yanması halinde, derhal etkilenen yeri soğuk su ile mümkün olduğu kadar uzun süre soğutun.
Giysi, deriye yapıştı ise çıkarmayın.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun..
8.3.6.REHBER 6 -GAZLAR / ALEVLENİR (Kararsız)
OLASI TEHLİKELER:TEHLİKELER
YANGIN VEYA PATLAMA
Çok kolay alevlenir
Isı, kıvılcım veya alevlerle kolayca tutuşabilir.
Hava ile patlayıcı karışım yaratabilir.
Silan hava ile temasta kendiliğinden tutuşur.
"P" ile belirtilmiş maddeler ısıtıldığında veya yangında kaldıklarında patlayıcı polimerizasyona
girerler.
Sıvılaştırılmış gazın buharları ilk başta havadan ağır olup yer seviyesine yayılabilir.
Buharları tutuşturucu kaynağa ulaşarak flash back yapabilir.
Yangına maruz kalan tüpler basınç tahliye ekipmanından alevlenir gaz çıkarabilir.
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Yarılan tüp parçaları fırlayabilir.
SAĞLIK
Buharları uyarı olmadan rahatsızlık verebilir veya boğucu olabilir.
Bazıları yüksek konsantrasyonlarda teneffüs edildiğinde toksik olabilir.
Gazlarla veya sıvılaştırılmış gazlarla temas yanma, ciddi yaralanma ve/veya donmaya neden olabilir.
Yangın tahriş edici ve/veya toksik gaz üretebilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 100 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Bir çok gaz havadan ağır olup yer seviyesinde yayılarak alçak veya kapalı alanlarda
(kanalizasyon, bodrum veya tanklar) birikebilir..
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Rüzgar yönünde en az 800 metrelik bir metrelik bir alanda ilk TAHLİYE yi göz önünde
bulundurun.
Yangın
Eğer tank, vagon veya tanker yangın içinde kaldıysa, her yönde 1.600 m'lik alanı TECRİT edin ve
her yönde 1.600 m'lik alanda ilk TAHLİYE'yi ön görün.
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
YANMAKTA OLAN BİR GAZ KAÇAĞINI KAÇAK KESİLMEDEN SÖNDÜRMEYİN
Küçük Yangınlar

Kuru kimyasal veya karbondioksit
Büyük Yangın
Su spreyi veya sis
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Yangın İçinde Kalan Tanklar
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Kaçağın bulunduğu noktaya veya güvenlik ekipmanlarına direkt olarak su sıkmayın. Buzlanma
meydana gelebilir.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
Kütle halinde güçlü yangınlarda insansız söndürme cihazı veya uzaktan hortum kullanın. Şayet
bu mümkün değilse uzaklaşın ve yanmaya bırakın.
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Kullanılacak tüm aletler topraklanmalıdır.
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Eğer mümkünse kaçağı olan kapları sıvıdan ziyade gazın kaçması için çevirin.
Su spreyi kullanarak buharları azaltın veya buhar bulutunu uzaklaştırın. Su kaçaklarının dağılmış
madde ile temasını engelleyin.
Dökülmüş maddeye veya kaçak kaynağına direkt olarak su sıkmayın.
Buharların kanalizasyon, havalandırma sistemleri veya kapalı alanlara yayılmasını önleyin.
Gaz dağılana kadar bölgeyi tecrit edin.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deriye donarak yapışmış elbiseler çıkarmadan önce buzu çözülmelidir.
Sıvılaştırılmış gaz ile temas halinde donmuş bölge ılıkça su ile çözülür.
Yanması halinde, derhal etkilenen yeri soğuk su ile mümkün olduğu kadar uzun süre soğutun.
Giysi, deriye yapıştı ise çıkarmayın.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun..
8.3.7.REHBER 7- GAZLAR - TOKSİK - ALEVLENİR (Çok Tehlikeli)
OLASI TEHLİKELER:
SAĞLIK
TOKSİK : Çok Tehlikeli
Teneffüs edildiğinde veya deri ile emildiğinde ölümcül olabilir.
İlk koku tahriş edici veya iğrenç olabilir ve koku alma duyunuzu yok edebilir.
Gazlarla veya sıvılaştırılmış gazlarla temas yanma, ciddi yaralanma ve/veya donmaya neden
olabilir.
Yangın tahriş edici, aşındırıcı(korozif) ve/veya toksik gazlar çıkarır.
Yangın kontrolündeki kaçaklar çevreyi kirletebilir.
YANGIN VEYA PATLAMA

Bu maddeler çok kolay alevlenir
Hava ile patlayıcı karışım yaratabilir.
Isı, kıvılcım veya alevlerden tutuşabilir.
Sıvılaştırılmış gazın buharları ilk başta havadan ağır olup yer seviyesine yayılabilir.
Buharları tutuşturucu kaynağa ulaşarak flash back yapabilir.
Kaçak, yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir.
Yangına maruz kalan tüpler basınç tahliye ekipmanından toksik ve alevlenir gaz çıkarabilir
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Yarılan tüp parçaları fırlayabilir.
HALKIN GÜVENLİĞİLKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı yoksa veya
telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 100 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Bir çok gaz havadan ağır olup yer seviyesinde yayılarak alçak veya kapalı alanlarda
(kanalizasyon, bodrum veya tanklar) birikebilir..
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
Kapalı alanları içeri önce girmeden havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
Üretici tarafından önerilen kimyasala karşı koruyucu giysi giyin. Termal bir koruma sağlamayabilir
veya az miktarda sağlar.
Normal itfaiye koruyucu giysisi SADECE yangında sınırlı koruma sağlar. Dökülme veya kaçak gibi
madde ile temas olasılığında etkili değildir.
TAHLİYE
Dökülme, Saçılma
İlk tecrit ve Koruyucu Girişim Mesafesi tablosuna bakın
Yangın
Eğer tank, vagon veya tanker yangın içinde kaldıysa, her yönde 1.600 m'lik alanı TECRİT edin ve
her yönde 1.600 m'lik alanda ilk TAHLİYE'yi ön görün.
ACİL MÜDAHALE: MÜDAHALE
YANGIN
YANMAKTA OLAN BİR GAZ KAÇAĞINI KAÇAK KESİLMEDEN SÖNDÜRMEYİN
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal, Karbondioksit, su spreyi veya normal köpük
Büyük Yangın
Su spreyi, sis veya normal köpük
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Hasar görmüş tüpler sadece uzmanlar tarafından elleçlenmelidir.
Yangın İçinde Kalan Tanklar
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Kaçağın bulunduğu noktaya veya güvenlik ekipmanlarına direkt olarak su sıkmayın. Buzlanma
meydana gelebilir.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)

Kullanılacak tüm aletler topraklanmalıdır.
Yangın olmayan yerlerde dökülme veya kaçaklara müdahale için buhardan tam koruyucu giysi
giyilmelidir.
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Su spreyi kullanarak buharları azaltın veya buhar bulutunu uzaklaştırın. Su kaçaklarının dağılmış
madde ile temasını engelleyin.
Dökülmüş maddeye veya kaçak kaynağına direkt olarak su sıkmayın.
Eğer mümkünse kaçağı olan kapları sıvıdan ziyade gazın kaçması için çevirin.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.
Gaz dağılana kadar bölgeyi tecrit edin.
Dökülme veya kaçağı tutuşturarak ilgili toksik gazı yok etmeyi göz önüne alın.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Eğer kazazede maddeyi yutmuş veya teneffüs etmiş ise ağızdan ağıza ilk yardım
uygulamayın ;ilk yardımı tek yönlü valflı maske ve diğer özel solunum cihazı ile uygulayın.
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Sıvılaştırılmış gaz ile temas halinde donmuş bölge ılıkça su ile çözülür.
Yanması halinde, derhal etkilenen yeri soğuk su ile mümkün olduğu kadar uzun süre soğutun.
Giysi, deriye yapıştı ise çıkarmayın.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Kazazedeyi gözlem altında tutun.
Temas veya teneffüsten etkilenme daha sonra ortaya çıkabilir.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun..
8.3.8.REHBER 8 -GAZLAR / ALEVLENİR / AŞINDIRICI (KOROZİF)
OLASI TEHLİKELER:
YANGIN VEYA PATLAMA
Çok kolay alevlenir
Isı, kıvılcım veya alevlerden tutuşabilir.
Hava ile patlayıcı karışım yaratabilir.
Sıvılaştırılmış gazın buharları ilk başta havadan ağır olup yer seviyesine yayılabilir.
Buharları tutuşturucu kaynağa ulaşarak flash back yapabilir.
Bu malzemelerden bazıları su ile şiddetli reaksiyona girebilir.
Yangına maruz kalan tüpler basınç tahliye ekipmanından alevlenir gaz çıkarabilir.
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Yarılan tüp parçaları fırlayabilir.
SAĞLIK
Teneffüs edilirse toksik etki yaratabilir.
Buharları çok tahriş edicidir.
Gazlarla veya sıvılaştırılmış gazlarla temas yanma, ciddi yaralanma ve/veya donmaya neden
olabilir.
Yangın tahriş edici, aşındırıcı(korozif) ve/veya toksik gazlar çıkarır.
Yangın kontrolündeki kaçaklar çevreyi kirletebilir.
HALKIN GÜVENLİĞİHALKIN GÜVENLİĞİ

ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 100 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Bir çok gaz havadan ağır olup yer seviyesinde yayılarak alçak veya kapalı alanlarda
(kanalizasyon, bodrum veya tanklar) birikebilir..
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
Kapalı alanları içeri önce girmeden havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
Üretici tarafından önerilen kimyasala karşı koruyucu giysi giyin. Termal bir koruma sağlamayabilir
veya az miktarda sağlar.
Normal itfaiye koruyucu giysisi SADECE yangında sınırlı koruma sağlar. Dökülme veya kaçak gibi
madde ile temas olasılığında etkili değildir.
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Rüzgar yönünde en az 800 metrelik bir metrelik bir alanda ilk TAHLİYE yi göz önünde
bulundurun.
Yangın
Eğer tank, vagon veya tanker yangın içinde kaldıysa, her yönde 1.600 m'lik alanı TECRİT edin ve
her yönde 1.600 m'lik alanda ilk TAHLİYE'yi ön görün.
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
YANMAKTA OLAN BİR GAZ KAÇAĞINI KAÇAK KESİLMEDEN SÖNDÜRMEYİN
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal veya karbondioksit
Büyük Yangın
Su spreyi, sis veya normal köpük
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Hasar görmüş tüpler sadece uzmanlar tarafından elleçlenmelidir.
Yangın İçinde Kalan Tanklar
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Kaçağın bulunduğu noktaya veya güvenlik ekipmanlarına direkt olarak su sıkmayın. Buzlanma
meydana gelebilir.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Kullanılacak tüm aletler topraklanmalıdır.
Yangın olmayan yerlerde dökülme veya kaçaklara müdahale için buhardan tam koruyucu giysi
giyilmelidir.
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Eğer mümkünse kaçağı olan kapları sıvıdan ziyade gazın kaçması için çevirin.
Su spreyi kullanarak buharları azaltın veya buhar bulutunu uzaklaştırın. Su kaçaklarının dağılmış
madde ile temasını engelleyin.
Dökülmüş maddeye veya kaçak kaynağına direkt olarak su sıkmayın.

Gaz dağılana kadar bölgeyi tecrit edin.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Eğer kazazede maddeyi yutmuş veya teneffüs etmiş ise ağızdan ağıza ilk yardım
uygulamayın ;ilk yardımı tek yönlü valflı maske ve diğer özel solunum cihazı ile uygulayın.
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Sıvılaştırılmış gaz ile temas halinde donmuş bölge ılıkça su ile çözülür.
Yanması halinde, derhal etkilenen yeri soğuk su ile mümkün olduğu kadar uzun süre soğutun.
Giysi, deriye yapıştı ise çıkarmayın.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Kazazedeyi gözlem altında tutun.
Temas veya teneffüsten etkilenme daha sonra ortaya çıkabilir.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun.
8.3.9.REHBER 9 -GAZLAR / TOKSİK - ALEVLENİR
OLASI TEHLİKELER:
SAĞLIK
TOKSİK: teneffüs edildiğinde veya deri ile emildiğinde ölümcül olabilir.
Gazlarla veya sıvılaştırılmış gazlarla temas yanma, ciddi yaralanma ve/veya donmaya neden
olabilir.
Yangın tahriş edici, aşındırıcı(korozif) ve/veya toksik gazlar çıkarır.
Yangın kontrolündeki kaçaklar çevreyi kirletebilir.
YANGIN VEYA PATLAMA
Alevlenir; ısı, kıvılcım veya alevlerden tutuşabilir.
Hava ile patlayıcı karışım yaratabilir.
"P" ile belirtilmiş maddeler ısıtıldığında veya yangında kaldıklarında patlayıcı polimerizasyona
girerler.
Sıvılaştırılmış gazın buharları ilk başta havadan ağır olup yer seviyesine yayılabilir.
Buharları tutuşturucu kaynağa ulaşarak flash back yapabilir.
Bu malzemelerden bazıları su ile şiddetli reaksiyona girebilir.
Yangına maruz kalan tüpler basınç tahliye ekipmanından toksik ve alevlenir gaz çıkarabilir
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Yarılan tüp parçaları fırlayabilir.
Kaçak, yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 100 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Bir çok gaz havadan ağır olup yer seviyesinde yayılarak alçak veya kapalı alanlarda
(kanalizasyon, bodrum veya tanklar) birikebilir..
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
Kapalı alanları içeri önce girmeden havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın

Üretici tarafından önerilen kimyasala karşı koruyucu giysi giyin. Termal bir koruma sağlamayabilir
veya az miktarda sağlar.
Normal itfaiye koruyucu giysisi SADECE yangında sınırlı koruma sağlar. Dökülme veya kaçak gibi
madde ile temas olasılığında etkili değildir.
TAHLİYE
Dökülme, Saçılma
Üzerlerinde renk olan maddeler için "Tecrit ve Koruma mesafeleri" veren tabloya bakın. Üzerinde
renk olmayan maddeler için, rüzgar altındaki yönde mesafeyi gerktiği kadar arttırın. Tecrit
mesafesi için "HALKIN GÜVENLİĞİ" başlığı altındaki bilgilere bakı
Yangın
Eğer tank, vagon veya tanker yangın içinde kaldıysa, her yönde 1.600 m'lik alanı TECRİT edin ve
her yönde 1.600 m'lik alanda ilk TAHLİYE'yi ön görün.
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
YANMAKTA OLAN BİR GAZ KAÇAĞINI KAÇAK KESİLMEDEN SÖNDÜRMEYİN
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal, karbondioksit, su spreyi veya alkole dayanıklı köpük.
Büyük Yangın
Su spreyi, sis veya alkole dayanıklı köpük.
KLOROSİLANLAR İÇİN SU KULLANMAYIN. AFFF alkole dayanıklı orta genleşmedeki
köpük kullanın.
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Hasar görmüş tüpler sadece uzmanlar tarafından elleçlenmelidir.
Yangın İçinde Kalan Tanklar
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Kaçağın bulunduğu noktaya veya güvenlik ekipmanlarına direkt olarak su sıkmayın. Buzlanma
meydana gelebilir.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Kullanılacak tüm aletler topraklanmalıdır.
Yangın olmayan yerlerde dökülme veya kaçaklara müdahale için buhardan tam koruyucu giysi
giyilmelidir.
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Dökülmüş maddeye veya kaçak kaynağına direkt olarak su sıkmayın.
Su spreyi kullanarak buharları azaltın veya buhar bulutunu uzaklaştırın. Su kaçaklarının dağılmış
madde ile temasını engelleyin.
KLOROSİLANLAR İÇİN AFFF alkole dayanıklı orta genleşmede köpük kullanarak buharı
azaltın.
Eğer mümkünse kaçağı olan kapları sıvıdan ziyade gazın kaçması için çevirin.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.
Gaz dağılana kadar bölgeyi tecrit edin.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın

Eğer kazazede maddeyi yutmuş veya teneffüs etmiş ise ağızdan ağıza ilk yardım
uygulamayın ;ilk yardımı tek yönlü valflı maske ve diğer özel solunum cihazı ile uygulayın.
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Sıvılaştırılmış gaz ile temas halinde donmuş bölge ılıkça su ile çözülür.
Yanması halinde, derhal etkilenen yeri soğuk su ile mümkün olduğu kadar uzun süre soğutun.
Giysi, deriye yapıştı ise çıkarmayın.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Kazazedeyi gözlem altında tutun.
Temas veya teneffüsten etkilenme daha sonra ortaya çıkabilir.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun.
8.3.10.REHBER 10 -GAZLAR / İNERT (Soğutulmuş Sıvılar Dahil)
OLASI TEHLİKELER:
SAĞLIK
Buharları uyarı olmadan rahatsızlık verebilir veya boğucu olabilir.
Sıvılaştırılmış gazın buharları ilk başta havadan ağır olup yer seviyesine yayılabilir.
Gazlarla veya sıvılaştırılmış gazlarla temas yanma, ciddi yaralanma ve/veya donmaya neden
olabilir.
YANGIN VEYA PATLAMA
Alevlenir olmayan gazlar
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Yarılan tüp parçaları fırlayabilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 100 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Bir çok gaz havadan ağır olup yer seviyesinde yayılarak alçak veya kapalı alanlarda
(kanalizasyon, bodrum veya tanklar) birikebilir.
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
Kapalı alanları içeri önce girmeden havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
Soğutulmuş/kriyojenik sıvı veya katıları elleçlerken daima ısıya karşı koruyucu giysi giyin.
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Rüzgar yönünde en az 100 metrelik bir alanda ilk TAHLİYE yi göz önünde bulundurun
Yangın
Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı
TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
Yangını kontrol altına almak için uygun söndürücü kullanın.
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Hasar görmüş tüpler sadece uzmanlar tarafından elleçlenmelidir.

Yangın İçinde Kalan Tanklar
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Kaçağın bulunduğu noktaya veya güvenlik ekipmanlarına direkt olarak su sıkmayın. Buzlanma
meydana gelebilir.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Su spreyi kullanarak buharları azaltın veya buhar bulutunu uzaklaştırın. Su kaçaklarının dağılmış
madde ile temasını engelleyin.
Dökülmüş maddeye veya kaçak kaynağına direkt olarak su sıkmayın.
Eğer mümkünse kaçağı olan kapları sıvıdan ziyade gazın kaçması için çevirin.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.
Maddeyi buharlaşmaya bırakın.
Bölgeyi havalandırın
DİKKAT:Bir çok madde soğuk/kriyojenik sıvılar ile temasa geçerlerse gevrekleşir ve
kolayca kırılgan hale gelebilirler.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Deriye donarak yapışmış elbiseler çıkarmadan önce buzu çözülmelidir.
Sıvılaştırılmış gaz ile temas halinde donmuş bölge ılıkça su ile çözülür.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun..
8.3.11.REHBER 11-GAZLAR/SIKIŞTIRILMIŞ veyaSIVILAŞTIRILMIŞ (Soğutucu gazlar
dahil)
OLASI TEHLİKELER:
YANGIN VEYA PATLAMA
Bazıları yanar ancak kolayca tutuşmaz.
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Yarılan tüp parçaları fırlayabilir.
SAĞLIK
Buharları uyarı olmadan rahatsızlık verebilir veya boğucu olabilir.
Sıvılaştırılmış gazın buharları ilk başta havadan ağır olup yer seviyesine yayılabilir.
Gazlarla veya sıvılaştırılmış gazlarla temas yanma, ciddi yaralanma ve/veya donmaya neden
olabilir.
Yangın tahriş edici, korozif ve/veya toksik gaz üretebilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 100 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.

Bir çok gaz havadan ağır olup yer seviyesinde yayılarak alçak veya kapalı alanlarda
(kanalizasyon, bodrum veya tanklar) birikebilir..
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
Kapalı alanları içeri önce girmeden havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
Üretici tarafından önerilen kimyasala karşı koruyucu giysi giyin. Termal bir koruma sağlamayabilir
veya az miktarda sağlar.
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Rüzgar yönünde en az 500 metrelik bir alanın TAHLİYESİNİ göz önünde bulundurun.
Yangın
Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı
TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
Yangını kontrol altına almak için uygun söndürücü kullanın.
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal veya karbondioksit
Büyük Yangın
Su spreyi, sis veya normal köpük
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Hasar görmüş tüpler sadece uzmanlar tarafından elleçlenmelidir.
Yangın İçinde Kalan Tanklar
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Kaçağın bulunduğu noktaya veya güvenlik ekipmanlarına direkt olarak su sıkmayın. Buzlanma
meydana gelebilir.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
Bu malzemelerden bazıları, dökülürse alevlenir artık bırakarak buharlaşabilir.
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Dökülmüş maddeye veya kaçak kaynağına direkt olarak su sıkmayın.
Su spreyi kullanarak buharları azaltın veya buhar bulutunu uzaklaştırın. Su kaçaklarının dağılmış
madde ile temasını engelleyin.
Eğer mümkünse kaçağı olan kapları sıvıdan ziyade gazın kaçması için çevirin.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.
Maddeyi buharlaşmaya bırakın.
Bölgeyi havalandırın
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Sıvılaştırılmış gaz ile temas halinde donmuş bölge ılıkça su ile çözülür.

Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun.
8.3.12. REHBER 12-ALEVLENİR SIVILAR (Polar / Su ile karışan )
OLASI TEHLİKELER:
YANGIN VEYA PATLAMA
KOLAY ALEVLENİR : ısı, kıvılcım veya alevlerden kolayca tutuşabilir.
Buharları hava ile patlayıcı karışım yapabilir.
Buharları tutuşturucu kaynağa ulaşarak flash back yapabilir.
Buharların çoğu havadan ağırdır.. Yer seviyesinde yayılıp alçak veya kapalı yerlerde
(kanalizasyon, bodrum, tanklar) birikebilir.
İçerde, dışarıda veya kanalizasyonda buhar patlaması tehlikesi.
"P" ile belirtilmiş maddeler ısıtıldığında veya yangında kaldıklarında patlayıcı polimerizasyona
girerler.
Maddenin kanalizasyona girmesi halinde yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Bir çok sıvı sudan hafiftir.
SAĞLIK
Teneffüs veya madde ile temas gözün veya derinin tahriş olmasına veya yanmasına neden
olabilir.
Yangın tahriş edici, korozif ve/veya toksik gaz üretebilir.
Buharları uyarı olmadan rahatsızlık verebilir veya boğucu olabilir.
Yangın kontrolündeki kaçaklar çevreyi kirletebilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ:
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 50 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
Kapalı alanları içeri önce girmeden havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Rüzgar yönünde en az 300 metrelik bir alanda ilk TAHLİYE yi göz önünde bulundurun.
Yangın
Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı
TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
DİKKAT : Bu ürünlerin tümü çok düşük parlama noktasına sahiptir. Su spreyi ile yangınla mücadele
etkisiz olabilir.
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal, karbondioksit, su spreyi veya alkole dayanıklı köpük.
Büyük Yangın
Su spreyi, sis veya alkole dayanıklı köpük.
Su spreyi veya sis kullanarak buharları azaltın; basınçlı su kullanmayın.

Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Yangın İçinde Kalan Tanklar veya Araç/Tır(treyler) Yükleri
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
Kütle halinde güçlü yangınlarda insansız söndürme cihazı veya uzaktan hortum kullanın. Şayet
bu mümkün değilse uzaklaşın ve yanmaya bırakın.
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Kullanılacak tüm aletler topraklanmalıdır.
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.
Buhar yok edici köpük kullanarak buharlar azaltılabilir.
Kuru toprak, kum veya diğer yanıcı olmayan madde ile örtün veya onlara emdirip kaplara koyun.
Emdirilmiş maddeleri toplamak için temiz, kıvılcım çıkarmayan ekipman kullanın.
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Dökülen sıvının uzağına, daha sonra bertaraf edilmek üzere etrafını kazarak set yapın.
Su spreyi buharları azaltabilir ancak kapalı alanlarda tutuşmayı engellemez.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Deriyi su ve sabun ile yıkayın.
Yanması halinde, derhal etkilenen yeri soğuk su ile mümkün olduğu kadar uzun süre soğutun.
Giysi, deriye yapıştı ise çıkarmayın.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun.
8.3.13.REHBER 13-ALEVLENİR SIVILAR (Polar / Su ile karışan / Zehirli)
OLASI TEHLİKELER:
YANGIN VEYA PATLAMA
KOLAY ALEVLENİR : ısı, kıvılcım veya alevlerden kolayca tutuşabilir.
Buharları hava ile patlayıcı karışım yapabilir.
Buharları tutuşturucu kaynağa ulaşarak flash back yapabilir.
Buharların çoğu havadan ağırdır.. Yer seviyesinde yayılıp alçak veya kapalı yerlerde
(kanalizasyon, bodrum, tanklar) birikebilir.
İçerde, dışarıda veya kanalizasyonda buhar patlaması tehlikesi.
"P" ile belirtilmiş maddeler ısıtıldığında veya yangında kaldıklarında patlayıcı polimerizasyona
girerler.
Maddenin kanalizasyona girmesi halinde yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Bir çok sıvı sudan hafiftir.
SAĞLIK

Teneffüs edilirse veya deri yoluyla emilirse toksik etki yaratabilir.
Teneffüs veya madde ile temas gözün veya derinin tahriş olmasına veya yanmasına neden
olabilir.
Yangın tahriş edici, aşındırıcı(korozif) ve/veya toksik gazlar çıkarır.
Buharları uyarı olmadan rahatsızlık verebilir veya boğucu olabilir.
Yangın suları veya seyreltme sular çevre kirliliğine neden olabilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 50 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
Kapalı alanları içeri önce girmeden havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Rüzgar yönünde en az 300 metrelik bir alanda ilk TAHLİYE yi göz önünde bulundurun.
Yangın
Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı
TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
DİKKAT : Bu ürünlerin tümü çok düşük parlama noktasına sahiptir. Su spreyi ile yangınla
mücadele etkisiz olabilir.
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal, karbondioksit, su spreyi veya alkole dayanıklı köpük.
Yangında bulunan nitrometan veya nitroetan'a müdahale için kuru kimyasallar kullanmayın.
Büyük Yangın
Su spreyi, sis veya alkole dayanıklı köpük.
Basınçlı su kullanmayın
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Yangın İçinde Kalan Tanklar veya Araç/Tır(treyler) Yükleri
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
Kütle halinde güçlü yangınlarda insansız söndürme cihazı veya uzaktan hortum kullanın. Şayet
bu mümkün değilse uzaklaşın ve yanmaya bırakın.
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Kullanılacak tüm aletler topraklanmalıdır.
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.
Buhar yok edici köpük kullanarak buharlar azaltılabilir.
Kuru toprak, kum veya diğer yanıcı olmayan madde ile örtün veya onlara emdirip kaplara koyun.

Emdirilmiş maddeleri toplamak için temiz, kıvılcım çıkarmayan ekipman kullanın.
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Dökülen sıvının uzağına, daha sonra bertaraf edilmek üzere etrafını kazarak set yapın.
Su spreyi buharları azaltabilir ancak kapalı alanlarda tutuşmayı engellemez.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Deriyi su ve sabun ile yıkayın.
Yanması halinde, derhal etkilenen yeri soğuk su ile mümkün olduğu kadar uzun süre soğutun.
Giysi, deriye yapıştı ise çıkarmayın.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Maddeye maruz kalma sonucu (yutma, teneffüs veya deri ile temas) görülecek etkiler daha sonra
çıkabilir.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun..
8.3.14.REHBER 14-ALEVLENİR SIVILAR - TOKSİK
OLASI TEHLİKELER:
SAĞLIK
TOKSİK: teneffüs edildiğinde, yutulduğunda veya deri ile emildiğinde ölümcül olabilir.
Bu maddelerden bazılarının teneffüs edilmesi veya temas etme sonucu deri ve gözlerde tahrişe
veya yanmaya neden olur.
Yangın tahriş edici, aşındırıcı(korozif) ve/veya toksik gazlar çıkarır.
Buharları uyarı olmadan rahatsızlık verebilir veya boğucu olabilir.
Yangın suları veya seyreltme sular çevre kirliliğine neden olabilir.
YANGIN VEYA PATLAMA
KOLAY ALEVLENİR : ısı, kıvılcım veya alevlerden kolayca tutuşabilir.
Buharları hava ile patlayıcı karışım yapabilir.
Buharları tutuşturucu kaynağa ulaşarak flash back yapabilir.
Buharların çoğu havadan ağırdır.. Yer seviyesinde yayılıp alçak veya kapalı yerlerde
(kanalizasyon, bodrum, tanklar) birikebilir.
İçerde, dışarıda veya kanalizasyonda buhar patlaması ve zehir tehlikesi.
"P" ile belirtilmiş maddeler ısıtıldığında veya yangında kaldıklarında patlayıcı polimerizasyona
girerler.
Maddenin kanalizasyona girmesi halinde yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Bir çok sıvı sudan hafiftir.
HALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 50 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
Kapalı alanları içeri önce girmeden havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER

Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
Üretici tarafından önerilen kimyasala karşı koruyucu giysi giyin. Termal bir koruma sağlamayabilir
veya az miktarda sağlar.
Normal itfaiye koruyucu giysisi SADECE yangında sınırlı koruma sağlar. Dökülme veya kaçak gibi
madde ile temas olasılığında etkili değildir.
TAHLİYE
Dökülme, Saçılma
Üzerlerinde renk olan maddeler için "Tecrit ve Koruma mesafeleri" veren tabloya bakın. Üzerinde
renk olmayan maddeler için, rüzgar altındaki yönde mesafeyi gerktiği kadar arttırın. Tecrit mesafesi
için "HALKIN GÜVENLİĞİ" başlığı altındaki bilgilere bakınız
Yangın
Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı
TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
DİKKAT : Bu ürünlerin tümü çok düşük parlama noktasına sahiptir. Su spreyi ile yangınla mücadele
etkisiz olabilir.
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal, karbondioksit, su spreyi veya alkole dayanıklı köpük.
Büyük Yangın
Su spreyi, sis veya alkole dayanıklı köpük.
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Yangını söndürmek için kullanılan suları daha sonra bertaraf için, çukur kazın . Malzemeyi
dağıtmayın.
Su spreyi veya sis kullanarak buharları azaltın; basınçlı su kullanmayın.
Yangın İçinde Kalan Tanklar veya Araç/Tır(treyler) Yükleri
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
Kütle halinde güçlü yangınlarda insansız söndürme cihazı veya uzaktan hortum kullanın. Şayet
bu mümkün değilse uzaklaşın ve yanmaya bırakın.
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Yangın olmayan yerlerde dökülme veya kaçaklara müdahale için buhardan tam koruyucu giysi
giyilmelidir.
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Kullanılacak tüm aletler topraklanmalıdır.
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.
Buhar yok edici köpük kullanarak buharlar azaltılabilir.
Küçük Dökülme, Saçılmalar
Toprak, kum veya diğer yanıcı olmayan maddelere emdirerek daha sonra bertaraf için kaplara
koyun.
Emdirilmiş maddeleri toplamak için temiz, kıvılcım çıkarmayan ekipman kullanın.
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Dökülen sıvının uzağına, daha sonra bertaraf edilmek üzere etrafını kazarak set yapın.
Su spreyi buharları azaltabilir ancak kapalı alanlarda tutuşmayı engellemez.
İLK YARDIM

Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Eğer kazazede maddeyi yutmuş veya teneffüs etmiş ise ağızdan ağıza ilk yardım
uygulamayın ;ilk yardımı tek yönlü valflı maske ve diğer özel solunum cihazı ile uygulayın.
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Deriyi su ve sabun ile yıkayın.
Yanması halinde, derhal etkilenen yeri soğuk su ile mümkün olduğu kadar uzun süre soğutun.
Giysi, deriye yapıştı ise çıkarmayın.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Maddeye maruz kalma sonucu (yutma, teneffüs veya deri ile temas) görülecek etkiler daha sonra
çıkabilir.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun.
8.3.15.REHBER 15-ALEVLENİR KATILAR
OLASI TEHLİKELER:
YANGIN VEYA PATLAMA
Alevlenir/yanıcı malzemeler.
Sürtünme, ısı, kıvılcım veya alevlerden tutuşabilir.
Bazıları çabucak alevle yanabilir.
Toz(ince), toz, traşlama, delme, bükme veya kesme sonucu şiddetli patlama veya yanmaya
neden olabilir.
Madde eritilmiş olarak parlama noktasının üstünde taşınabilir.
Yangın söndükten sonra tekrar tutuşabilir.
SAĞLIK
Yangın tahriş edici ve/veya toksik gaz üretebilir.
Madde ile temas deriyi ve gözleri yakabilir.
Erimiş madde ile temas gözlerde veya deride ciddi yanıklara neden olabilir.
Yangın kontrolündeki kaçaklar çevreyi kirletebilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 25 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Rüzgar yönünde en az 100 metrelik bir alanda ilk TAHLİYE yi göz önünde bulundurun
Yangın
Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı
TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE:

YANGIN
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal, karbon dioksit, kum, toprak, su spreyi veya normal köpük.
Büyük Yangın
Su spreyi, sis veya normal köpük
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Yangında kalmış Metal Pigmentler veya Pastalar (Ör. "Aluminyum Pasta")
Aluminyum Pasta yangınları, yanıcı metal yangınları gibi yönetilmelidir. KURU kum, grafit tozu,
kuru sodyum klorür esaslı yangın söndürücüler, G-1 veya Met-L-X tozu kullanın.
Yangın İçinde Kalan Tanklar veya Araç/Tır(treyler) Yükleri
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Kütle halinde güçlü yangınlarda insansız söndürme cihazı veya uzaktan hortum kullanın. Şayet
bu mümkün değilse uzaklaşın ve yanmaya bırakın.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Küçük Kuru Dökülme, Saçılmalar
Malzemeyi temiz bir kürekle, temiz, kuru bir kaba koyun ve gevşekçe örterek dökülme alanından
uzaklaştırın.
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Su ile ıslatın ve daha sonra bertaraf edilmek üzere üstünü toprakla örtün.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Eriyerek katılaşmış maddenin deriden çıkarılması doktor müdahalesi gerektirir.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan
madde(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun
8.3.16.REHBER16-ALEVLENİR KATILAR / TOKSİK ve/veya AŞINDIRICI (KOROZİF)
OLASI TEHLİKELER:
YANGIN VEYA PATLAMA
Alevlenir/yanıcı malzemeler.
Isı, kıvılcım veya alevlerden tutuşabilir.
Isıtıldığı zaman buharları hava ile patlayıcı karışım yaratır : içeride, dışarıda ve kanalizasyonda
patlama tehlikesi.
Metallerle temas alevlenir hidrojen gazı çıkarabilir.
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
SAĞLIK
TOKSİK : maddenin teneffüs edilmesi, yutulması veya deri ile teması ciddi yaralanma veya
ölüme neden olabilir.
Yangın tahriş edici, aşındırıcı(korozif) ve/veya toksik gazlar çıkarır.
Yangın suları veya seyreltme suları aşındırıcı(korozif) ve/veya toksik olabilir ve kirlilik yaratabilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ

ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 25 metre tecrit edin.
Rüzgarı arkanıza alın.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
Kapalı alanları havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
Üretici tarafından önerilen kimyasala karşı koruyucu giysi giyin. Termal bir koruma sağlamayabilir
veya az miktarda sağlar.
Normal itfaiye koruyucu giysisi SADECE yangında sınırlı koruma sağlar. Dökülme veya kaçak gibi
madde ile temas olasılığında etkili değildir.
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Rüzgar yönünde en az 100 metrelik bir alanda ilk TAHLİYE yi göz önünde bulundurun
Yangın
Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı
TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal, karbondioksit, su spreyi veya alkole dayanıklı köpük.
Büyük Yangın
Su spreyi, sis veya alkole dayanıklı köpük.
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Su spreyi veya sis kullanarak buharları azaltın; basınçlı su kullanmayın.
Kapların içine su girmesini engelleyin.
Yangını söndürmek için kullanılan suları daha sonra bertaraf için, çukur kazın . Malzemeyi
dağıtmayın.
Yangın İçinde Kalan Tanklar veya Araç/Tır(treyler) Yükleri
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Yangın olmayan yerlerde dökülme veya kaçaklara müdahale için buhardan tam koruyucu giysi
giyilmelidir.
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Hasarlı ambalajlara veya dökülmüş malzemeye, gerekli koruyucu giysiyi giymeden dokunmayın.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.
Maddeyi toplamak için temiz ve kıvılcım çıkarmayan ekipman kullanın ve daha sonra bertaraf
edilmek üzere gevşek şekilde plastikle kaplanmış kaplara koyun.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Eğer kazazede maddeyi yutmuş veya teneffüs etmiş ise ağızdan ağıza ilk yardım

uygulamayın ;ilk yardımı tek yönlü valflı maske ve diğer özel solunum cihazı ile uygulayın.
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Maddenin derinin küçük bir bölgesine teması halinde diğer yüzeylere bulaşmasını engelleyin.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Maddeye maruz kalma sonucu (yutma, teneffüs veya deri ile temas) görülecek etkiler daha sonra
çıkabilir.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun.
8.3.17. REHBER 17-MADDELER -/KENDİLİĞİNDEN YANABİLEN
OLASI TEHLİKELER:
YANGIN VEYA PATLAMA
Alevlenir/yanıcı malzemeler.
Nemli hava veya nem ile temasta tutuşabilir.
Yangın alevle birden yanabilir.
Bazıları su ile temas halinde şiddetli veya patlayarak reaksiyona girerler.
Bazıları ısıtıldığı veya yangında kaldığı zaman patlayarak bozunurlar.
Yangın söndükten sonra tekrar tutuşabilir.
Kaçak, yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir.
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
SAĞLIK
Yangın tahriş edici, aşındırıcı(korozif) ve/veya toksik gazlar çıkarır.
Bozunma ürünlerinin teneffüsü ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir.
Madde ile temas deri ve gözlerde ciddi yanıklara neden olabilir.
Yangın kontrolündeki kaçaklar çevreyi kirletebilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,açılma veya kaçak alanını her yönde sıvı halinde en az 50 metre, katı
halinde 25 m tecrit edin.
Rüzgarı arkanıza alın.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
Üretici tarafından önerilen kimyasala karşı koruyucu giysi giyin. Termal bir koruma sağlamayabilir
veya az miktarda sağlar.
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
TAHLİYE
Dökülme, Saçılma
Üzerlerinde renk olan maddeler için "Tecrit ve Koruma mesafeleri" veren tabloya bakın. Üzerinde
renk olmayan maddeler için, rüzgar altındaki yönde mesafeyi gerktiği kadar arttırın. Tecrit
mesafesi için "HALKIN GÜVENLİĞİ" başlığı altındaki bilgilere bakı
Yangın
Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı
TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE
YANGIN

MADDENİN ÜSTÜNE SU, KARBONDİOKSİT VEYA KÖPÜK SIKMAYIN.
Bu malzemelerden bazıları su ile şiddetli reaksiyona girebilir.
HARİÇ : Ksantatların yayılımı için, UN3342 ve Ditionit (Hidrosülfit), UN1384, UN1923 ve
UN1929 için, BÜYÜK ve KÜÇÜK yangınlarda BOL MİKTARDA SU KULLANARAK
reaksiyonu durdurun.
Yangını boğmak bu malzeme için geçerli değildir, yanmak için havaya ihtiyacı yoktur.
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal, soda, kireç veya KURU kum, UN1384, UN1923 ve UN1929 HARİÇ
Büyük Yangın
KURU kum, kuru kimyasal, soda veya kireç , UN1384, UN1923 ve UN1929 HARİÇ, veya alandan
çekin ve yanmaya bırakın.
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Yangın İçinde Kalan Tanklar veya Araç/Tır(treyler) Yükleri
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapların içine su girmemeli veya madde su ile temas etmemelidir.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Yangın olmayan yerlerde dökülme veya kaçaklara müdahale için buhardan tam koruyucu giysi
giyilmelidir.
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Küçük Dökülme, Saçılmalar
HARİÇ : Ksantatların yayılımı için, UN3342 ve Ditionit (Hidrosülfit), UN1384, UN1923 ve
UN1929, 5 kısım suda çözün ve uygun bertaraf için toplayın.
KURU toprak, KURU kum veya diğer yanıcı olmayan maddelerle örtün ve üstüne plastik folyo
örterek yayılmasını azaltın veya yağmurla temas etmesini engelleyin.
Maddeyi toplamak için temiz ve kıvılcım çıkarmayan ekipman kullanın ve daha sonra bertaraf
edilmek üzere gevşek şekilde plastikle kaplanmış kaplara koyun.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun.
8.3.18.REHBER 18-OKSİTLEYİCİLER
OLASI TEHLİKELER:
YANGIN VEYA PATLAMA
Bu maddeler yangında kalırlarsa yangını hızlandırıp arttırırlar.
Bazıları ısıtıldığı veya yangında kaldığı zaman patlayarak bozunurlar.
Isı veya kirlenme neticesinde patlayabilir.

Bazıları hidrokarbonlarla (yakıt) patlayıcı reaksiyon yapar.
Yanıcıları tutuşturabilir (odun, kağıt, yağ, tekstil, v.s.)
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Kaçak, yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir.
SAĞLIK
Madde veya buharlarının teneffüsü, yutulması veya teması (deri veya göz) halinde ciddi
yaralanma, yanma veya ölüme neden olabilir.
Yangın tahriş edici, korozif ve/veya toksik gaz üretebilir.
Yangın suları veya seyreltme sular çevre kirliliğine neden olabilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,açılma veya kaçak alanını her yönde sıvı halinde en az 50 metre, katı
halinde 25 m tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.Rüzgarı arkanıza alın.
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
Kapalı alanları içeri önce girmeden havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
Üretici tarafından önerilen kimyasala karşı koruyucu giysi giyin. Termal bir koruma sağlamayabilir
veya az miktarda sağlar.
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Rüzgar yönünde en az 100 metrelik bir alanda ilk TAHLİYE yi göz önünde bulundurun
Yangın
Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı
TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE
YANGIN
Küçük Yangınlar
Su kullanın. Kuru kimyasal veya köpük kullanmayın. Karbondioksit ve Halon sınırlı kontrol sağlar.
Büyük Yangın
Yangın alanına uzaktan bol su sıkın.
Eğer yangın yüke ulaştıysa yükü veya aracı hareket ettirmeyin.
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Yangın İçinde Kalan Tanklar veya Araç/Tır(treyler) Yükleri
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
Kütle halinde güçlü yangınlarda insansız söndürme cihazı veya uzaktan hortum kullanın. Şayet
bu mümkün değilse uzaklaşın ve yanmaya bırakın.
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Yanıcı maddeleri (odun, kağıt, yağ v.s.) dökülen maddeden uzak tutun.
Hasarlı ambalajlara veya dökülmüş malzemeye, gerekli koruyucu giysiyi giymeden dokunmayın.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Kapların içine su girmesini engelleyin.
Küçük Kuru Dökülme, Saçılmalar
Malzemeyi temiz bir kürekle, temiz, kuru bir kaba koyun ve gevşekçe örterek dökülme alanından

uzaklaştırın.
Küçük Sıvı Dökülme, Saçılmaları
Daha sonra bertaraf edilmek üzere vermiculite veya kum gibi yanıcı olmayan bir malzeme ile
emdirin ve bir kaba koyun.
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Dökülen sıvının uzağına, daha sonra bertaraf edilmek üzere etrafını kazarak set yapın.
Maddeyi topladıktan sonra alanı su ile yıkayın.
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Kirlenmiş elbiseler kuru haldeyken yangın riski taşıyabilirler.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun..
8.3.19.REHBER 19-MADDELER -/TOKSİK (Yanıcı)
OLASI TEHLİKELER:
SAĞLIK
Çok toksik, solunduğunda, yutulduğunda veya deri tarafından emildiğinde ölümcül olabilir.
Erimiş madde ile temas gözlerde veya deride ciddi yanıklara neden olabilir.
Deri ile temasını engelleyin
Temas veya teneffüsten etkilenme daha sonra ortaya çıkabilir.
Yangın tahriş edici, korozif ve/veya toksik gaz üretebilir.
Yangın suları veya seyreltme suları aşındırıcı(korozif) ve/veya toksik olabilir ve kirlilik yaratabilir.
YANGIN VEYA PATLAMA
Yanıcı madde : yanabilir ancak kolayca tutuşmaz.
Kapları ısıtılırsa patlayabilir.
Akan sular, su kanallarını kirletebilir.
Madde eritilmiş (ısı ile) olarak taşınabilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,açılma veya kaçak alanını her yönde sıvı halinde en az 50 metre, katı
halinde 25 m tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
Üretici tarafından önerilen kimyasala karşı koruyucu giysi giyin. Termal bir koruma sağlamayabilir
veya az miktarda sağlar.
Normal itfaiye koruyucu giysisi SADECE yangında sınırlı koruma sağlar. Dökülme veya kaçak gibi
madde ile temas olasılığında etkili değildir.
TAHLİYE
Dökülme, Saçılma

Üzerlerinde renk olan maddeler için "Tecrit ve Koruma mesafeleri" veren tabloya bakın. Üzerinde
renk olmayan maddeler için, rüzgar altındaki yönde mesafeyi gerktiği kadar arttırın. Tecrit
mesafesi için "HALKIN GÜVENLİĞİ" başlığı altındaki bilgilere bakı
Yangın
Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı
TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal, karbondioksit veya su spreyi
Büyük Yangın
Su spreyi, sis veya normal köpük
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Yangını söndürmek için kullanılan suları daha sonra bertaraf için, çukur kazın . Malzemeyi
dağıtmayın.
Su spreyi veya sis kullanarak buharları azaltın; basınçlı su kullanmayın.
Yangın İçinde Kalan Tanklar veya Araç/Tır(treyler) Yükleri
Maksimum mesafeden müdahale edin veya insansız söndürme sistemi veya uzaktan hortum
kullanın.
Kapların içine su girmesini engelleyin.
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
Kütle halinde güçlü yangınlarda insansız söndürme cihazı veya uzaktan hortum kullanın. Şayet
bu mümkün değilse uzaklaşın ve yanmaya bırakın.
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)
Hasarlı ambalajlara veya dökülmüş malzemeye, gerekli koruyucu giysiyi giymeden dokunmayın.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.
Plastik folyoyla örterek dağılmasına mani olun..
Kuru toprak, kum veya diğer yanıcı olmayan madde ile örtün veya onlara emdirip kaplara koyun.
KAPLARIN İÇİNE SU GİRMESİNİ ENGELLEYİN
İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Eğer kazazede maddeyi yutmuş veya teneffüs etmiş ise ağızdan ağıza ilk yardım
uygulamayın ;ilk yardımı tek yönlü valflı maske ve diğer özel solunum cihazı ile uygulayın.
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Maddenin derinin küçük bir bölgesine teması halinde diğer yüzeylere bulaşmasını engelleyin.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Maddeye maruz kalma sonucu (yutma, teneffüs veya deri ile temas) görülecek etkiler daha sonra
çıkabilir.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun..
8.3.20.REHBER 20-BULAŞICI MADDELER

OLASI TEHLİKELER:
SAĞLIK
Maddeyi soluma veya madde ile temas enfeksiyon, hastalık veya ölüme neden olabilir.
Yangın kontrolündeki kaçaklar çevreyi kirletebilir.
Not: Katı karbondioksiti soğutucu olarak içeren hasarlı kaplar, havanın kondensasyonu
sonucu su ve buzlanmaya neden olabilir. İçerikten kirlenmiş olabileceğinden sıvıya dolayı
dokunmayın.
YANGIN VEYA PATLAMA
Bu malzemelerden bazıları yanabilir ancak hiçbiri kolayca tutuşmazlar.
Bazıları alevlenir sıvı içinde taşınabilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 25 metre tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Olaya karışan maddenin kimliğini temin edin
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal, soda, kireç veya kum.
Büyük Yangın
Yangını kontrol altına almak için uygun söndürücü kullanın.
Dökülmüş malzemeyi yüksek basınçlı su ile dağıtmayın.
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.
Hasarlı ambalajlara veya dökülmüş malzemeye, gerekli koruyucu giysiyi giymeden dokunmayın.
Toprak, kum veya diğer yanıcı olmayan bir maddeye emdirin.
Hasarlı ambalaj veya dağılmış malzemeyi ıslak havlu veya bezle örtün ve çamaşır suyu veya
diğer dezenfektanlarla nemli tutun.
UZMAN KONTROLÜNDE OLMADAN TEMİZLİK VEYA KALDIRMA İŞLEMİ
YAPMAYIN
İLK YARDIM
Kazazedeyi güvenli ve tecrit edilmiş bir alana taşıyın.
DİKKAT: Kazazede bulaşma kaynağı olabilir.
İtfaiyeye telefon edin
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Maddeye maruz kalma sonucu (yutma, teneffüs veya deri ile temas) görülecek etkiler daha sonra
çıkabilir.
Daha fazla destek için Zehir Danışma Merkezine başvurun
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun..
8.3.21.REHBER21-RADYOAKTİF MATERYALLER (Düşük Seviyeden Yüksek Seviyeye
Radyasyon)

OLASI TEHLİKELER:
SAĞLIK
Taşıma esnasındaki kazalarda radyasyon, taşımada çalışanlar, acil müdahale ekipleri ve halk için
çok az risklidir. Ambalajın dayanıklılığı, maddenin potansiyel radyoaktif tehlikesine bağlı olarak
arttırılmalıdır
Hasar görmemiş ambalajlar güvenlidir. Hasarlı ambalajların içeriği yüksek dış radyasyon
maruziyeti yaratabilir veya içeriği yayılırsa iç ve dış radyasyona aynı zamanda neden olabilirler.
Ambalajlardaki Tip A markası ile veya sevk kağıdı ile belirlenen A tipi ambalajlar (karton, kutu,
varil..) hayati tehlike yaratmayacak miktarları içerirler.
Orta derecedeki bir kazada eğer "Type A" ambalajı hasar görmüşşe kısmi yayılma beklenebilir.
Tip B ve nadiren Tip C ambalajlar (geniş ve küçük, genellikle metal) en tehlikeli miktarı içerirler.
Bu ambalajlar, ambalaj markaları veya sevk evraklarından belirlenirler.
Hayati tehlike sadece içerik salındığında veya ambalaj koruması yetersiz olduğu durumlarda
mevcut olabilir. Ambalajların tasarımı, değerlendirmesi ve testleri nedeniyle bu şartlar sadece
ciddi kazalarda beklenir.
Nadiren "özel aranjman" sevkiyatı Tip A, Tip B veya Tip C ambalajları olabilir. Ambalaj tipi
ambalajlarda markalanmıştır ve sevk detayı sevk evraklarında olacaktır.
Radyoaktif Beyaz-I etiketleri tek, izole ve hasarsız ambalajlarda dışarıya yayılan radyasyonun çok az
olduğunu gösterir ( 0.005 mSv/h (0.5 mrem/h)den az )
Radyoaktif Sarı - II ve Sarı - III etiketleri taşıyan ambalajlar daha yüksek radyasyon seviyesini
gösterir. Etiket üzerindeki Taşımacılık indeksi (TI) tek,izole ve hasarsız ambalajdan 1 metre
mesafedeki maksimum radyasyon seviyesini mrem/h olarak verir.
Bazı radyoaktif maddeler genel ölçüm aletleriyle saptanamaz.
Yangında kullanılan su kirlilik yaratabilir.
YANGIN VEYA PATLAMA
Bu malzemelerden bazıları yanabilir ancak çoğunluğu kolayca tutuşmaz.
Radyoaktivite maddenin alevlenirliğini veya diğer bir özelliğini değiştirmez.
B tipi ambalajlar, yangında 800 C'de 30 dakikalık bir sürede dayanması için tasarlanmış ve
geliştirilmiştir.
HALKIN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil müdahale ekipleri için hayat kurtarmak, ilk yardım, yangının kontrol altına alınması
veya diğer tehlikelerin kontrolü radyasyon seviyesinin ölçümünden önceliklidir.
Radyasyonla ilgili otorite, kaza şartları hakkında bilgilendirilmelidir.Genellikle bu otorite radyasyon
sonuçları ve acil müdahale şartlarından sorumludur.
Acil tedbir olarak dökülme,saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 25 metre tecrit edin.
Rüzgarı arkanıza alın.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Bulaştığından şüphe duyulan yaralanmamış kişileri veya ekipmanları göz altında bulundurun veya
tecrit edin; Radyasyon otoritesinden talimat almadan ekipmanların temizliğini yapmayın.
KORUYUCU GİYSİLER
Pozitif basınçlı, tüplü solunum cihazı ve normal itfaiye elbisesi iç radyasyon için gerekli korumayı
sağlar ancak dış radyasyon için yeterli değildir.
TAHLİYE
Büyük Dökülme, Saçılmalar
Rüzgar yönünde en az 100 metrelik bir alanda ilk TAHLİYE yi göz önünde bulundurun
Yangın
Çok miktarda madde büyük bir yangına karıştı ise ilk TAHLİYE için her yönde 300 m'lik bir alanı
göz önüne alın.

ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
Radyoaktif maddelerin varlığı, yangını kontrol altına alma çalışmalarını ve teknik seçimini
etkilememelidir.
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Hasarlı ambalajları kımıldatmayın; hasar görmemiş ambalajları yangın alanının dışına çıkarın.
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal, Karbondioksit, su spreyi veya normal köpük
Büyük Yangın
Su spreyi, sis (bol miktarda)
Yangını söndürmek için kullanılan suları daha sonra bertaraf için, çukur kazın .
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Hasarlı ambalajlara veya dökülmüş maddeye dokunmayın.
Hasar görmemiş ve az hasarlı ambalajların üzerlerindeki ıslaklık bazen ambalajın zarar
gördüğünü belirtir. Çoğunlukla sıvı içeren ambalajlar, iç ambalaj ve/veya içeriği emen materyal
içerirler.
Dökülen sıvıyı kum, toprak veya diğer yanmayan emicilerle örtün.
İLK YARDIM
İtfaiyeye telefon edin
Tıbbi sorunlar radyolojik problemlerden öncelikli olmalıdır.
Yaralanmanın cinsine göre ilk yardım uygulayın.
Ciddi olarak yaralanmış kişilerin bakım ve taşınmasını geciktirmeyin.
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Madde ile temasta bulunmuş yaralıların sağlık personeline, ekipmanlara veya tesisata teması
ciddi bir bulaşma tehlikesi getirmez
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri ve bulaşmanın
dağılmasını önlemek için olaya karışan madde (ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun.
8.3.22.REHBER 22-MADDELER /SU İLE REAKSİYON -AŞINDIRICI (KOROZİF)
OLASI TEHLİKELER:
SAĞLIK
AŞINDIRICI (KOROZİF) ve/veya TOKSİK; buharları, tozları veya madde ile solunum, yutma veya
temas (deri, göz) ciddi yaralanma, yanma veya ölüme neden olabilir.
Yangın tahriş edici, aşındırıcı(korozif) ve/veya toksik gazlar çıkarır.
Su ile reaksiyon, havadaki duman konsantrasyonunu arttıracak fazla ısınmaya neden olur.
Erimiş madde ile temas gözlerde veya deride ciddi yanıklara neden olabilir.
Yangın suları veya seyreltme sular çevre kirliliğine neden olabilir.
YANGIN VEYA PATLAMA
ALEVLENİR OLAN ASETİK ASİT (UN1715) HARİÇ, bu materyallerden bazıları yanabilir
ancak kolayca tutuşmaz.
Yanıcıları tutuşturabilir (odun, kağıt, yağ, tekstil, v.s.)
Madde su ile reaksiyona (şiddetlice) girerek aşındırıcı (korozif) ve/veya toksik gazlar çıkarır ve kirli
su oluşturur.
Alevlenir/toksik gaz kapalı alanlarda (bodrum, tank, tanker,..) birikebilir.
Metallerle temas alevlenir hidrojen gazı çıkarabilir.
Kaplar ısıtıldığında veya su ile bulaştığında patlayabilir.
Madde eritilmiş (ısı ile) olarak taşınabilir.
HALKIN GÜVENLİĞİ

ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın.Eğer sevk evrakı
yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin
Acil tedbir olarak dökülme,açılma veya kaçak alanını her yönde sıvı halinde en az 50 metre, katı
halinde 25 m tecrit edin.
Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.
Rüzgarı arkanıza alın.
Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun
Kapalı alanları havalandırın.
KORUYUCU GİYSİLER
Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın
Üretici tarafından önerilen kimyasala karşı koruyucu giysi giyin. Termal bir koruma sağlamayabilir
veya az miktarda sağlar.
Normal itfaiye koruyucu giysisi SADECE yangında sınırlı koruma sağlar. Dökülme veya kaçak gibi
madde ile temas olasılığında etkili değildir.
TAHLİYE
Dökülme, Saçılma
Üzerlerinde renk olan maddeler için "Tecrit ve Koruma mesafeleri" veren tabloya bakın. Üzerinde
renk olmayan maddeler için, rüzgar altındaki yönde mesafeyi gerktiği kadar arttırın. Tecrit mesafesi
için "HALKIN GÜVENLİĞİ" başlığı altındaki bilgilere bakı
Yangın
Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı
TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.
ACİL MÜDAHALE:
YANGIN
Madde yangında kalmadıysa : madde üzerine su sıkmayın.
Küçük Yangınlar
Kuru kimyasal veya karbondioksit
Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.
Büyük Yangın
Yangın alanını bol suyla suya boğun, aynı zamanda buharları su sisi ile aşağıya indirin. Şayet
yeterli su kaynağı yoksa sadece buharları aşağıya indirin.
Yangın İçinde Kalan Tanklar veya Araç/Tır(treyler) Yükleri
Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.
Kapların içine su girmesini engelleyin.
Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.
DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun
DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK
Yangın olmayan yerlerde dökülme veya kaçaklara müdahale için buhardan tam koruyucu giysi
giyilmelidir.
Hasarlı ambalajlara veya dökülmüş malzemeye, gerekli koruyucu giysiyi giymeden dokunmayın.
Eğer risk yoksa kaçağı durdurun.
Su spreyi kullanarak buharları azaltın; kaçak yerine, dökülmüş alana veya kabın içine direkt
olarak su sıkmayın.
Yanıcı maddeleri (odun, kağıt, yağ v.s.) dökülen maddeden uzak tutun.
Küçük Dökülme, Saçılmalar
KURU toprak, KURU kum veya diğer yanıcı olmayan maddelerle örtün ve üstüne plastik folyo
örterek yayılmasını azaltın veya yağmurla temas etmesini engelleyin.
Maddeyi toplamak için temiz ve kıvılcım çıkarmayan ekipman kullanın ve daha sonra bertaraf
edilmek üzere gevşek şekilde plastikle kaplanmış kaplara koyun.
Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.

İLK YARDIM
Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.
İtfaiyeye telefon edin
Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın
Eğer kazazede maddeyi yutmuş veya teneffüs etmiş ise ağızdan ağıza ilk yardım
uygulamayın ;ilk yardımı tek yönlü valflı maske ve diğer özel solunum cihazı ile uygulayın.
Solunum zorluğu varsa oksijen verin.
Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.
Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.
Maddenin derinin küçük bir bölgesine teması halinde diğer yüzeylere bulaşmasını engelleyin.
Eriyerek katılaşmış maddenin deriden çıkarılması doktor müdahalesi gerektirir.
Kazazedeyi sakin ve sıcak tutun.
Maddeye maruz kalma sonucu (yutma, teneffüs veya deri ile temas) görülecek etkiler daha sonra
çıkabilir.
Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde
(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun.
8.4. Acil durumlarda tesis içi ve tesis dışı yapılması gereken bildirimler
8.4.1.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-15’deki “Tehlikeli Madde Olayları Bildirim Formu”
en kısa sürede bildirmelidir
Bu kapsamda; Liman işletici kuruluş tarafından;
*Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli ve zararlı madde dökülmesi veya yangın tehlikesi ve olaylarını
derhal Liman Başkanı ve acil durumla mücadele görevlilerine bildirecektir.
*Tehlikeli yük kazalarının istatistikleri tutulacak,
*Tehlikeli yük kaza istatistikleri Liman Başkanlığına bildirilecektir.
Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli
maddeler için gerekli emniyet tedbirleri liman işletici kuruluş tarafından alınarak Liman
Başkanlığına bildirilir.
8.4.2.Yapılması gereken bildirimler;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Acil durumun yerel tarihi ve zamanı
Kazanın Yeri
Acil Durum Tipi (Örnk: Yangın, Yakıt Dökülmesi, Personel Yaralanması) ve Kazanın
Meydana Gelişi (Örnek: Ne Oldu?)
Kontrol Ölçüm Hasarları. Acil durumu kontrol altına altmak için ne yapıldı?
Ölen / Yaralanan / Kayıp – Kazada yer alan şirket çalışanlarının sayısı
Ölen/ Yaralanan / Kayıp – Kazada yer alan müteahhit çalışanlarının / Sürücülerin sayısı
Tesisin sahip olduğu terminal veya ekipmanın hasarı
Müşterilerin sahip olduğu ürün kaybı / geri kazanılan ürün miktarı
Müşteriye ait ürün veya ekipmanın maruz kaldığı hasar
Müşterinin maruz kaldığı diğer hasar
Tesis operasyonlarına etkisi
Acil Durumun etkilendiği, kendilerine iletilen merciler
Meydanın oluşan veya oluşması beklenen tepkisi
Yapılan ekipman ve/veya ürün kalitesi kontroller
Acil Durumun sebebine ilişkin uygulanan düzeltici faaliyetlerin sonuçları

8.5. Kazaların Raporlama Prosedürleri
8.5.1 Haberleşme
8.5.1.1 Liman Tesisinde meydana gelebilecek acil durumlarda liman içi, tesis dışı ile haberleşme
yöntemlerinin belirlenmesi ve acil durumların etkin bir şekilde yönetilmesi için haberleşme
kanalları;
* Sabit Mobil Telefonlar ve mevcut ise uydu telefonu
*Bilgisayarlar
*Telsiz
*Siren
*Haberciler olarak belirlenmiştir.
8.5.1.2 Limanda meydana gelen acil durumlarda iç haberleşme, öncelikle telsiz ve dahili
telefonlardan sağlanmaktadır. Liman Gemi arası iletişim Liman tarafından verilen telsiz veya
telefon ile sürdürülmektedir.
8.5.1.3 Limanda meydana gelebilecek herhangi bir acil durumda Resmi makamlar, komşu tesisler ve
ilgililer ile mümkün olan en kısa sürede güvenli haberleşme sağlanmaktadır.
8.5.2 Raporlar
8.5.2.1ADYM; Limanda oluşacak Acil Durumu en kısa sürede ilgili makamları doğru bir şekilde
bilgilendirecek raporlama sistemini işletmelidir. Acil bir durumda bildirilmesi gereken bilgileri
içeren ADYM bu raporların kayıtlarını sağlıklı bir şekilde oluşturmalıdır.
8.5.2.2Tehlikeli yük kazaları mutlaka Liman Başkanlığına rapor edilecektir. Rapor formatı serbest
form olacak kaza ile ilgili aşağıdaki bilgileri eksiksiz kapsayacaktır.
*Kazanın oluş şekli ve zamanı
*Kaza yerinin hassas mevki,
*Kazaya karışan Tehlikeli Madde sınıf/ları, Miktarı ve Yükün durumu,
*Tehlikeli yükün deniz kirletici olup olmadığı,
*Tehlikeli yük paketi üzerindeki etiketler, işaretler,
*Tehlikeli Maddenin etkilediği alan,
*Tehlikeli yükün üreticisi,
*Kazada ölü ve yaralı sayısı ( varsa ),
*Kazaya nasıl müdahale edildiği,
*Hangi kuruluşlardan yardım talep edildiği,
*Kazadan etkilenebilecek diğer gemi veya komşu tesisler,
8.6.Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve işbirliği yöntemleri
Tehlikeli maddelerden kaynaklı acil müdahale gerektiren olaylarda Emniyet, Belediye, İtfaiye,
Liman Başkanlığı gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde hareket edilerek
gerekli acil müdahale yapılır.
8.7.Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına yönelik acil tahliye
planı.
8.7.1 Acil Ayırma Sistemi Hazırlık
8.7.1.1.Bütün acil durumlar Liman Başkanlığı makamlarına bildirilmelidir.
8.7.1.2 .Geminin acil ayrılmasına karar verildiyse Gemi kontrollu şartlar altında taşınabileceği emin
yerlerin Liman Başkanlığı tarafından belirtilmesi gerekmektedir.
8.7.1.3. Gemi kaptanı ve Liman tesisi acil ayırma gerektiren durumlarda karşılıklı mutabakat
sağlayarak acil ayrılma işlemini başlatacaklardır ve durumu en kısa sürede Liman Başkanlığına
bildireceklerdir. Acil durumun siddeti ve zamanın müsaade ettiği durumlarda acil ayırma işlemi
yapılmadan önce Liman Başkanlığı makamından bir temsilci veya Liman Başkanı, Terminal
Müdürü/İşletme Sorumlusu, Gemi Kaptan,Klavuz Kaptan ayırma işleminin zamanı ve şekli
konusunda mutabakat sağlayacaklardır.

8.7.1.4 .Geminin makinaları, dümen donanımları ve Deniz Sisteminden mola etme donanımları
derhal kullanılmaya hazır hale getirilmelidir.
8.7.1.5. Bütün araç yükleme- boşaltımı, balast basma vb işlemleri durdurulmalı ve ayırma işlemi
için hazır olunmalı.
8.7.1.6. Gemi yangın devresine su basılmalı ve stratejik bölümler için su sisi kullanılmaya
başlanmalıdır.
8.7.1.7. Eğer atmosfere vent işlemi gerekiyorsa, makine dairesi personeli hazır olmalı, gerekli
olmayan bütün alıcı girişler kapatılmalı normal işlemlerle ilgili olan bütün emniyet tedbirleri
yerine getirilmeli ve bir uyarı ihbarı yayınlanmalıdır.
8.7.1.8. Bütün acil durumlar da gerekli müdahale terminal imkanlarını aşıyorsa derhal yerel polis
veya itfaiyeye bildirilmelidir.
8.7.1.9. Geminin kontrol altında kaldırılacağı kararı can güvenliği prensibi üzerine kurulmuş
olmakla beraber su şartları da kapsamalıdır.
* Römorkörlerin yeterliliği
* Geminin kendi gücüyle kalkma yeteneği
* Acil durumdaki bir Geminin ilerleyebileceği veya çekileceği emin yerlerin mevcudiyeti
*Yangınla mücadele yeterliliği
*Diğer gemilerin yakınlığı
*Yangın Halatları
8.7.1.10.Gemi Liman Tesisinde olduğu sürece yangın halatları deniz tarafında geminin bas ve
omuzlukta bulundurulmalıdır. Halatların gözü deniz seviyesine kadar indirilmeli ve borda
üstündeki kısmı babaya en az beş tur sarılarak sıkı hale getirilmelidir. Halatın borda üstündeki
kısmı babadan itibaren gergin olmalıdır. Halatı taşıyabilecek bir ip halatın gözünden hemen
önceye bağlanmalı ve halatın gözü deniz seviyesinin üç metre üstünde olacak şekilde
konumlandırılmalıdır. Gemi Liman Tesisindeyken halatın gözü sürekli bu seviyede muhafaza
edilmelidir.
8.7.2. Acil Ayırmanın Gerçekleşmesi
8.7.3 Bütün yukarıdaki hazırlıklar incelenip uygun görüldüğü taktirde gemi acil olarak
kaldırılma işlemine başlanacaktır.
8.7.3.1. Acil Ayırma işlemleri aşağıdaki işlemlerin sırayla yerine getirilmesi suretiyle sağlanacaktır.
8.7.3.2. Her bir aşamada Terminal , Gemi ve Liman Yetkilileri arasında yakın bir koordinasyon ve
işbirliği gerekir.
8.7.3.3. Acil Ayırma İşlemleri aşağıdadır.
*Alarm verilmesi
*Vhf, telefon vasıtasıyla acil durum hakkında bilgi verilmesi
*Gemi kaptanı, Liman Tesisi yetkilisi arasında ilk durum değerlendirmesinin Yapılması
*Operasyonun durdurulması
*Liman Tesisi ve gemi acil durum plan önlemlerinin uygulamaya sokulması
*Mevcut durumun kötüye gitmesi ve yukarıda belirtilen acil ayırma şartlarının mevcudiyeti.
* Gemi kaptanı, Liman tesisi yetkilisi, liman yetkilisi veya Liman Başkanı, kılavuz kaptan arasında
durum değerlendirmesinin yapılması
*Acil ayırmaya karar verilmesi
*Çevre tesisleri ve diğer gemilerin haberdar edilmesi
*Römorkörlerin gemi çevresinde acil ayırma için konuşlanması, hazırlıklarını tamamlaması ve hazır
olduğunu belirtmesi
*Gemi kaptanının gemi ile ilgili hazırlıkları tamamlaması ve hazır olduğunu belirtmesi.
*Yetkili kişi tarafından iskele halatlarının çözülmesi onayının verilmesi

DİKKAT ! GEMİ ACİL AYIRMA İSLEMİ EN SON ÇARE OLARAK UYGULANMASI
DÜŞÜNÜLMELİ VE BÜTÜN ÖNLEMLER ALINIP YUKARIDAKİ ŞARTLAR YERİNE
GETİRİLMEDEN AYIRMA KANCALARI SERBEST HALE GETİRİLMEMELİDİR.
8.7.4 Acil Ayırma Sonrası
8.7.4.1.Gemi ayırma işleminden sonra geminin yedeklenmesi ve götürüleceği mevki hakkında karar
verilerek deklere edilmesi.
8.7.4.2. Geminin romörkörler eşliğinde veya kendi makinası ile tahsis edilen bölgeye intikali /
bağlamasi
8.7.4.3. Liman Tesisi Liman Tesisinin incelenerek olası bir hasar veya eksikliğin tespiti
8.7.4.4. Gemi ve liman tesisinin tekrar yük elleçlemeye hazır hale geleceği zamanın
değerlendirilmesi
8.7.4.5. Acil Ayrılma sırasında varsa oluşan olumsuzlukların paylaşılması
8.8. Hasarlı tehlikeli yükler ile tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkların elleçlenmesi ve bertarafına
yönelik prosedürler
Çardak liman tesisinde tehlikeli yüklerin imalatı , dökme veya paketli olarak elleçlemesi ve
depolanmaması yasaktır.Sadece kara tankerleri ve kamyonları vasıtası ile yüklerin Ro-Ro
gemileriyle Çanakkale boğaz geçişi sağlanmaktadır. Tehlikeli madde yüklerinin bulaştığı atıkların
elleçlenmesi ve bertarafı yapılmamaktadır.
8.9. Acil durum talimleri ve bunların kayıtları prosedürü
8.9.1. Talim Uygulamaları
Tesis bünyesinde acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla acil durum organizasyonunda yer
alan personel çeşitli eğitimler ile görevlerine hazırlanmalıdır. Eğitimler gerektiğinde uzman
kuruluşlar desteği alınarak yapılmalıdır. Bu kapsamda Limanda ilgili personel Tehlikeli yükler ile
ilgili IMDG KOD eğitimlerini almış ve Sertifikalandırılmıştır. Acil Durum planlarının yeterliliğini
test etmek ve gerçek durumlara karşı hazırlıklı olmak maksadıyla yapılacak talimlerin, tesiste
meydana gelebilecek en kötü senaryolara göre gerçekleştirilmesi ve uygulanması planlanmalıdır.
8.9.2. Talim Senaryoları
Tatbikat planlamalarında limanın karşılaşabileceği tek bir olay veya olayların kombinasyonu
şeklinde en kötü senaryo öngörülür. Hazırlanan senaryolar doğrultusunda en hızlı ve etkili şekilde
tatbikatların uygulanması sağlanır.
8.9.3. Limanı liman tesisi bünyesinde yapılacak Acil Durum Talimleri
* Liman yıllık eğitim planları içerisinde belirtilmelidir
*Lokal veya Genel müdahale şeklinde planlanabilir,
*Güvenlik, Dökülme vb. tatbikat senaryoları içinde birleştirilebilir,
* Talimler haberli veya habersiz yapılabilir.
*Talimler çeşitli acil durum senaryolarına dayanır.
*Tatlimler fiili olarak yapılabilecekleri gibi, masa başı, seminer tarzı yapılabilir,
*Her talim için farklı saat, gün, mevsim ve olay senaryoları hazırlanır
8.10. Liman tesisinin yangından korunma sistemine ilişkin bilgiler
8.10.1.Liman işletmenin yangın söndürme ve yangından korunma ekipmanlarının yerleri EK-5/6‘da
verilen Yangın Planında belirtilmiştir.
8.10.2. Tüm liman sahası ve rıhtımlarında yangın devresi, yangın devresi ile iştirakli yedek deniz
suyu devre bağlantısı, yangın hidrantları, yangın dolapları (nozul, yangın hortumu), iskelede ve
iskele geri sahasında uygun görülen yerlere yerleştirilmiş 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 bulunmaktadır.
* Liman iskelesinde ve limanda bağlı bulunan gemilerde çıkabilecek yangına müdahale için yangın
söndürme imkân ve kabiliyetine sahip römorkörler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden
sağlanacaktır
8.11.Yangından korunma sistemlerinin onayı, denetimi, testi, bakımı ve kullanıma hazır halde
bulundurulmasına ilişkin prosedürler.
8.11.1. Yangın Su Pompaları
*Planlı bakımların yanında yangın pompalarının çalıştırılması ve oluşabilecek muhtemel arızaların
giderilmesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
*Pompaların salmastra yataklarının baskı civatalarının karşılıklı olarak, pompanın elle kolaylıkla
çevrilebileceği sıkılıkta olduğu kontrol edilmelidir. Pompanın çalışması esnasında salmastra
yataklarından su damlaması normaldir. Bu suyun zemine akmaması için yatak konsolu altında
bulunan dişli ağızdan ince boru ile drenaja bağlanmalıdır.
*Yangın su pompaları haftada en az 1 saat süre ile çalıştırılırmalıdır
*Pompa ve emme borusunun tamamen su ile dolu olmasından emin olunmalıdır. Bundan şüphe
edilirse su doldurma tapasını ve hava alma musluklarını açarak, hava alma musluklarından su
taşıncaya kadar, su doldurulmalı ve tapa seviyesinde su durduğu zaman tapa iyice sıkılmalıdır.
*Yukarıdaki ön hazırlık ve kontroller yapıldıktan sonra tahrik şalterlerine basmak suretiyle pompalar
çalıştırılır. Çalışma esnasında zaman zaman elektrik motoru voltajı ve çektiği amper kontrol
edilmelidir. Normal çalışmada çekilen amper yüksekse, nedenleri araştırılıp giderilmelidir. Pompa
veya motorda bir arıza veya mekanik bir zorlama olabilir. Normalin altındaki voltajlar motor için
tehlike yaratabilir.
*Manometreler devamlı kontrol altında bulundurulmalı aşırı basınç yükselmelerinde pompaların bir
veya daha fazlası durdurulmalıdır.
*Pompaların basma boruları, önce vana, vanadan sonra çek valfle teçhiz edilmiş olmalıdır.
*Çalışmayan pompanın basma borusundaki çek valfi; kağıt, çöp, taş parçası, yosun balçık gibi
maddeler sıkışarak, çek valfın tam olarak kapanmasını önlemiş ise diğer pompaların bastığı suyun bir
kısmı çalışmayan bu pompalardan ve emme borularından geçerken tekrar havuza basılır. Bir yangın
anında gerekli su debisini kısıtlayan bu arıza giderilmelidir. Bir kısım pompaların çalışması
esnasında, çalışmayan pompalardan bazılarının kaplinlerinde bir dönme görülürse, bu pompalarda,
yukarıda açıklanan arızanın varlığına işaret sayılmalıdır.
*Çalışma esnasında pompa ve motorunun doğru istikamette döndüğünden emin olunmalıdır. Bu
sebeple mutlaka kaplinlerin üzerine dönüş yönü çizilmeli ve kontrol buna göre yapılmalıdır.
*Pompaların çalışması esnasında, pompa ve motor yataklarının harareti, el dayanacak kadar sıcak
olabilir. Sıcaklık yüksekse, mekanik iç bir zorlama veya kaplin ayarı kaçıklığından ileri gelebilir.
Böyle durumlarda pompa hemen durdurulmalı ve arıza giderilmelidir.
*Dizel motoru ile tahrik edilen pompalarda, motorun çalıştırılması özel talimatnamelerine uygun
şekilde yapılmalıdır.
*Kontrol sonucunda herhangi bir eksiklik veya aksaklık tespit edildiği takdirde sorumlular tarafından
giderilir.
8.11.2. Yangın Hidrant Tesisatı
*Yangın hidrant hortum dolapları içine yağmur suyu girmesi önlenmeli, hortumlar kırıksız, sağlam
ve yeterince sıkılmış olmalıdır. Hortumlardan en az birisi, yangın vanasına daima bağlanmış olarak
muhafaza edilmelidir.
*Yangın vanaları, arızasız ve sızdırmaz olmalıdır. Arızalı nozullar, vanalar, hortumlar derhal
yenileriyle değiştirilecek ve arızalar tamir edilip yedeğe alınmalıdır. Bu nedenle her tesiste yeteri
miktarda hortum, nozul, yangın vanası, kelepçe, rakor ve bunlara ait yedek malzemeler
bulundurulmalıdır. Yangın tesisatında, hiçbir gerekçe ile arızanın bekletilmesine müsaade edilemez.

*Tatbikatları müteakip tespit edilen arızalar giderilirken, çalışan yangın hortumları, ıslak ve içinde su
bulunur bir durumda dolaplara yerleştirilmemelidir. Tesisler, hortumların içindeki suyun tamamen
boşalması ve kuruması için uygun hortum askı tertibatlarını temin etmeli ve hortumun iyice
kuruduğundan emin olmadan yerine koymamalıdırlar. Hortumlarla deniz suyu basılmış ise önce tatlı
su ile içleri yıkanmalı ve serin-rüzgarlı bir yerde kurutulmaları sağlanmalıdır.
*Yangın hidrant tesisatına ait bütün borular, her üç ayda bir, genel kontrolden geçirilmeli, paslanmış
kısımlar boyanmalı, çürümüş kısımlar yenileri ile değiştirilmeli, vana ve çek valfler kontrol edilip
arızalar giderilmelidir.
*Tüm yangın hidrantları, hortumları ve nozulları kontrol sonucunda herhangi bir eksiklik veya
aksaklık tespit edildiği takdirde ilgili sorumlular tarafından giderilir.
8.11.3.Seyyar Yangın Söndürücüler
*Arıza, kontrol veya bakım için, daima tesis depolarında yeter miktarda yedek cihaz
bulundurulmalıdır. Yukarıdaki maksatlar için yerinden sıra ile alınan söndürücülerin yerine yedekleri
konulmalıdır.
*Tüm yangın söndürücüler aylık olarak göz muayenesinden geçirilir ve kontrol edilir. Kontrol
sonrasında söndürücülerin üzeri işaretlenir. Kontrol sırasında özellikle kuru tozlu söndürücüler ters
çevrilerek tabanına hafifçe vurulur ve böylece tüpün içindeki tozun hareket etmesi sağlanır. Aksi
takdirde uzun süre aynı konumda kalan söndürücülerin içlerindeki toz tabana çökerek katılaşabilir.
Kontrol sonucunda herhangi bir eksiklik veya aksaklık tespit edildiği takdirde ilgili sorumlular
tarafından giderilir.
*Yangın söndürücüler TS ISO 11602-2 Yangından Korunma: Taşınabilir ve Tekerlekli Yangın
Söndürücüler standardına göre, yılda 1 kez satıcı firma tarafından genel bir kontrolden geçirilir.
Yangın söndürücüler 10 yılı geçmeyen aralıklarla ilgili firmaya test ettirilir, kimyevi toz ise 4. yılın
sonunda kontrol ettirilir.
8.11.4 Donmaya Karşı Koruma
*Jeneratörlerin Korunması; Kışın dış sıcaklığın +4C’nin altına düşmesiyle su donmaya başlayabilir.
Bu nedenle motoru su soğutmalı jeneratörlerin radyatörleri antifirizle güven altına alınmalıdır.
*Yangın Su Pompalarının Korunması; Yangın su pompaları ve emme boruları daima su ile dolu
vaziyettedir. Bu nedenle çevre sıcaklığının +4C’nin altına düşmemesi gerekir.
*Yangın Suyu Dağıtım Borularının Korunması; Açıkta kalan ana boru ve branşman borularının
hidrant musluklarına kadar donmaya karşı korunması gereklidir. Bu yüzden hatlar ya izolasyon
vasıtasıyla veya yer altına döşenmeyle donmaya karşı korunur
8.12.Yangından korunma sistemlerinin çalışmadığı durumlarda alınması gereken önlemler.
Tesis yangınla mücadele ekipmanlarının çalışmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda komşu
tesisler, İtfaiye teşkilatı ile AFAD Birimlerinin desteği talep edilecektir.
8.13 Diğer risk kontrol ekipmanları
Limanın anlaşmalı bulunduğu OSGB firmasının gerekli gördüğü hallerde belirlenecek risklere
yönelik ilave ekipmanlar tedarik edilecektir.
9.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

9.1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
9.1.1. Liman Tesisi İşletmesi tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelerden
etkilenmesini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu
maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
9.1.2. Risk değerlendirmesi
9.1.2.1.Liman Tesisi İşletmesi , Liman Tesisinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını
tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği

yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine
uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
9.1.2.2.Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen
hususlar özellikle dikkate alınır
*Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.
*İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu (SDS).
*Etkilenmenin türü, düzeyi ve süresi.
*Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
*Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri.
*Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.
*Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
*Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile
etkileşimleri.
9.1.2.3.Liman Tesisi İşletmesi , tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için
gerekli olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal
maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içerir.
9.1.2.4.Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak
belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanır.
9.1.2.5.Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve
gözetim sağlanır.
9.1.2.6.Liman Tesisi İşletmesi , çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin
düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. Liman Tesisinde çalışanların
kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda
bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet
sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir.
9.1.2.7.Liman Tesisi İşletmesi , belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurur. Mesleki
maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, Liman Tesisi İşletmesi bu durumun en kısa
sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.
9.1.2.8.30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla
Liman Tesisi İşletmesi , risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel
alarak, çalışanları kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan
tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini
etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak üzere,
yapılan işin özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır
ve idari düzenlemeleri yapar
*Liman Tesisinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve kimyasal
olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir. Bu mümkün değilse,
*Liman Tesisinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması
önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep
olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse,
*Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal
olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini
önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır.
9.1.2.9.İş ekipmanı ve çalışanların korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve
temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılır. Liman Tesisi
İşletmesi , patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006
tarihli ve 26392 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı

Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT) hükümlerine
uygun olmasını sağlar.
9.1.2.10.Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır.
9.1.2.11.Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.
9.1.3.Acil durumlar
9.1.3.1.Liman Tesisi İşletmesi , 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla
Liman Tesisindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda özellikle
aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
9.1.3.1.1.Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirler derhal alınır ve çalışanlar
durumdan haberdar edilir. Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalışmalar
yapılır ve etkilenmiş alana sadece bakım, onarım ve zorunlu işlerin yapılması için acil
durumlarda görevlendirilen çalışanlar ile işyeri dışından olay yerine intikal eden ekiplerin
girmesine izin verilir.
9.1.3.1.2.Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun kişisel koruyucu donanım ve özel
güvenlik ekipmanı verilir ve acil durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanır. Uygun kişisel
koruyucu donanımı ve özel güvenlik ekipmanı bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana girmesine
izin verilmez.
9.1.3.1.3.Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri
kullanıma hazır bulundurulur. Liman Tesisindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve
işyeri dışındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda
faaliyet gösteren kuruluşların bu bilgilere ve prosedürlere kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. Bu
bilgiler; Liman Tesisindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk
yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren
kuruluşların önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan işteki
tehlikeleri, alınacak önlemleri ve yapılacak işleri, Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel
tehlike ve yapılacak işler hakkındaki bilgileri,
9.1.4. Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi
9.1.4.1. Liman Tesisi İşletmesi , 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla
çalışanların ve temsilcilerin eğitimini ve bilgilendirilmelerini sağlar. Bu eğitim ve
bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir:
* Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri.
*Liman Tesisinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin
tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve
diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri.
*Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması
gerekenleri.
*Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları
hakkındaki bilgileri.
*Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata
uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.
*Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim ve
bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı
olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen
şartlara göre güncellenir.
9.2. Limanda bulunan kişisel koruyucu kıyafetler/donanımlar hakkında bilgiler ile bunların
kullanılmasına yönelik prosedürler,

9.2.1.Kişisel Koruyucular Ve İş Güvenliği Ekipmanları Kullanma Talimatı
9.2.1.1.Göz Koruyucuları Kullanma Talimatı
Işınlardan, ışıktan, ısıdan, parçacıklardan ve tehlikeli ortamlardan gözü korumak amacıyla göze
uygun kafes, gölgelik veya gözlük mutlaka kullanılacaktır. Aşağıdaki durumlarda da göz koruması
için gerekli araçlar kullanılacaktır.
*Taşlama yaparken,
* Matkap veya el bireyzi kullanırken,
*Beton, çimento ve boya işleri yaparken veya tezgâhlarda taşlama yaparken,
*Kaynak, spreyli boya veya patlama işlemi yaparken,
*Basınçlı hava ile temizleme yaparken,
*Testere ile kesme işlemi yaparken,
* Soğutma gazı, asit, alkali muhtevasına sahip maddeler üzerinde çalışırken,
*Kamyon ve hareketli araçların altında çalışırken,
* Topraklama yaparken, devreyi keserken veya devreye alırken,
*Yüksek gerilim sigortalarını değiştirirken
*Kaynak yaparken veya kesme için kullanılan üfleç kullanırken,
*Yüksek basınçlı suyla veya temizleme deterjanlarıyla yıkama yaparken,
*Hat enerjili iken civa buharlı veya benzeri lamba değiştirirken,
* Asit baz ve her türlü kimyasal madde ile çalışırken,
* Çok rüzgârlı ortamlarda çalışırken.
9.2.1.2.Baş Koruması (Baret) Kullanma Talimatı
* Baş korumasının gerektiği tüm yerlerde uyarıya meydan vermeden baret kullanılacaktır.
*Bütün baretler kırıklara, çatlaklara, aşınmalara, elektriğe veya kimyasal maddelerle temasa karşı
her zaman kontrol edilecektir.
*Baretin üstü ile baş arasında en az 32 mm. boşluk olacaktır
*Kullanımda veya depolamada baretler karakteristiğine uygun olarak kullanılacaktır.
*Baretler asit, kimyevi madde veya boyadan etkilenmeyecek malzemeden imal edilmiş olacaktır.
*Baretler 60 C’lik sıcak su içinde orta dereceli deterjanla yıkanacak ve sıcak su iledurulanacaktır.
*Elektrik işlerinde çalışan personelin kullanacağı baretlerde, delik olmamasına, üzerinde hiçbir
metal parça bulunmamasına ve dış yüzeyinde su tutucu kanal ve benzeri bir şekilde imal
ettirilmemesine veya satın alınmamasına dikkat edilecektir.
9.2.1.3.Eldiven Kullanma Talimatı
Kauçuk eldivenler elektrik bulunan veya bulunma ihtimali olan yerlerde mutlaka kullanılacak
ve seçiminde çalışılacak gerilim değeri göz önüne alınacaktır.
*Kesici ve Ayırıcıları açar veya kapatırken,
*Sigorta değiştirilirken,
*Hatta gerilim olup olmadığını kontrol ederken,
*Topraklama ve kısa devre yaparken,
* Bunların dışında amirlerin ihtiyaç duyduğu veya çalışanın kullanılmasını istediği durumlarda
mutlaka eldiven kullanılacaktır.
*Ezilme ve cisim batmalarına karşı mekanik çalışma (deri -kumaş – dokuma üzerine lastik kaplama
vb.) eldivenleri kullanılacaktır.
*Kaynak işlerinde çalışırken deri ve amyant eldiven kullanılacaktır.
*Yüksek ısı bulunan yerlerde (60 derece santigradın üzeri) ısıya dayanımlı (cam elyafı- alüminyum
folyo -kevlar kumaş vb.) eldivenler kullanılacaktır.
*Taşıma, kaynak, kesme ve benzeri işleri yaparken deri veya dayanıklı maddeden imal edilmiş
eldivenler kullanılacaktır.
*Asidik ve Bazik etki gösteren maddelere temas olasılığı olan yerlerde lastik eldiven
kullanılacaktır.

9.2.1.4.Eldiven Bakımı ve Kontrolü Talimatı
Eldivenlerin bakımı ve kontrolünde aşağıdaki hususlara riayet edilecektir.
*Eldivenler sık sık (Her eldivenin alındığı firmaca belirlenen şekilde) temizlenecektir.
*Yağ ile eldivenlerin teması önlenecektir.
*Eldivende kaçak olup olmadığı hava test metodu ile kontrol edilecektir.
*Kauçuk eldivenler kesici cisimlerle temas ettirilmeyeceklerdir
*Çalışanlar eldiven kullanırken eldivene zarar verecek yüzük takmayacaklardır.
*İzole eldivenler pudralanarak lastik torba içinde saklanacaktır.
*Eldiven üzerinde delik, çatlak ve yırtık olmamalıdır.
9.2.1.5.Kulak Koruyucuları Kullanma Talimatı
Aşağıdaki durumlarda kulak korunması mutlaka yapılacaktır.
*1 saatten fazla süren 85-99 desibellik ses varsa,
*Ses 100 desibeli devamlı aşıyorsa,
*135 desibelin üzerindeki seslerde kulak zarar göreceğinden kulak koruyucuları mutlaka
kullanılacaktır
*Kulaklık ve kulak tıkacı ile konuşmalar duyulabilmelidir.
9.2.1.6.Emniyet Kemerleri Kullanma Talimatı
Yükseklerde yapılan, (direk, kule, iskele vb.) çalışmalarda düşmeye karşı kullanılan bir
emniyet aracıdır.
* Emniyet kemerleri, kalın kösele kayışlardan veya keten pamuk dokuma, doğal veya suni elyaf
örgülü ve benzeri malzemeden yapılacaktır.
*Emniyet kemeri (Paraşüt-bel tipi) ölçüleri İş Güvenliği malzemeleri teknik özelliklerindeki gibi
olacaktır.
*Kemer ile birlikte üzerinde bulunan toka, halka emniyet halatı ve askıların minimum 1500 kg'lık
taşıma mukavemeti olmalıdır.
* Sıcaktan dolayı emniyet kemerleri özelliğini kaybedecek duruma gelebilirler, bu nedenle kemerler
ısı kaynağından uzak tutulacaktır,
*Emniyet kemerinin üzerinde cıvata torbası, malzeme ve alet çantası takmaya uygun askılıkları
olmalıdır.
*Kemerlerin kesik veya zedelenmiş durumda bulunmadığı perçin veya dikişlerin sağlamlığı
periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bozuk ve arızalı olanlar değiştirilecektir.
*Çalışan en az kendi boyunun iki katı yükseklikte çalışırken emniyet kemerini takacaktır. Ancak
çalışan tarafından risk değerlendirmesi yapılarak gerekli görülen yüksekliklerde de kemer
takılacaktır.
9.2.1.7.Ayakkabı ve Botları Kullanma Talimatı
Ağır veya yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp taşındığı işlerde çelik burunlu, asit ve benzeri
kimyasal maddelerle çalışılan yerlerde lastik ve benzeri maddeden yapılmış,
* Emniyet ayakkabı veya botları ağır veya yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp taşındığı işlerde
kullanılacak ve burun kısımlarında 0,6-1 mm kalınlığında çelik parça bulunacaktır.
*Çelik parça parmakları korumak açısından 1 metre yükseklikten 25 kg lık ağırlığın düşmesine ve
ayakkabının tabanı cisim batmalarına karşı dayanıklı olmalıdır.
*Elektrik işlerinde çalışanlar güvenlik ayakkabı veya botlarıyla çivi, metal parça ve benzeri madde
olan yerlerde gezmeyecektir.
*Sulu ve çamurlu yerlerde çalışan hat bakım ekipleri ile hidroelektrik Santralında sulu ve çamurlu
yerlerde çalışanlara gerekirse kasık çizmesi verilecektir.
*Emniyet ayakkabı, bot veya çizmeleri her zaman temiz ve kullanılabilir durumda tutulacaktır.
*Asit, baz ve her türlü kimyasal madde ile yapılan tüm çalışmalarda uzun lastik çizme giyilecektir.
*Elektrik çarpmalarının olabileceği ve elektrik işlerinde çalışılan yerlerde tamamı kauçuk veya
yalnızca tabanı kauçuk izole ayakkabılar (çivisiz- kabarasız-iletkensiz, ayakkabı, bot veya çizmeler)
kullanılacaktır

*Elektrik işlerinde kullanılan izole ayakkabılarının tabanı 14 KV luk delinme gerilimine mukavim
olacaktır.
*Çizmelerin çalışma gerilimi min.22 KV ‘a göre olmalıdır.
9.2.1.8.Gövde Koruyucuları Kullanma Talimatı
Vücudun çalışma sırasında dış etkenlere karşı korunması için giyilen ceket ve pantolon, iş
tulumu veya iş elbiseleridir. Bu koruyucularda aranan özellikler aşağıdaki gibidir:
*Parlama ve yanma tehlikesi bulunan yerlerde; ateşe dayanıklı alev almayan giyecekler
kullanılacaktır.
*Kimyasal maddelerle ve akü odalarındaki çalışmalarda aside ve kimyasal maddelere dayanıklı
önlük veya ceket, pantolon giyilecektir.
*Kömür, kül, değirmen ve atölyede çalışan personel iş tulumu giyecektir.
*Elektrik tesis, işletme, bakım ve onarım işlerinde çalışanlar ceket pantolon giyeceklerdir.
*İş tulumu ve pantolonların paçalarında duble bulunmayacaktır
*Ceket ve iş tulumunun yakaları kapalı olmalı, bol olmayıp cepleri torba gibi durmayacaktır.
10. DİĞER HUSUSLAR
10.1. Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi’nin geçerliliği.
10.2. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı için tanımlanmış görevler
İdarenin 3/3/2015 tarih ve 29284 sayılı TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA
TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE göre 01/01/2018 tarihine kadar TMGD istihdam
edilmek veya hizmet alımı yapılmak suretiyle mevzuat gereklilikleri yerine getirilecektir.
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)
10.3.1.Limana tehlikeli yük getiren veya limandan tehlike yük götüren karayolu taşıtları liman girişçıkışında Çardak Belediyesi personelince kontrol edilir. Liman tesisi sorumlu personelide ise
kendi görev alanında kalan hususlarda gerekli kayıt ve kontrolü yapar.
10.3.2.Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla ve Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Avrupa Anlaşması
(ADR) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince;
*Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası
*Araca ait geçerli tehlikeli yük taşıma belgesi(Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi)
*ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında ilgili/yetkili
mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisi, Liman İşletmesinde Sınıf 1 ve Sınıf 7
tahmil/tahliye edilmemektedir.
*Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi
*Tehlikeli yük taşıyan aracın ön ve arkasında yazısız turuncu plaka
*Tehlikeli madde taşıma evrakı
*ADR mevzuatı gereğince tehlike veya kaza anında araç personelinin nasıl hareket edeceği ile ilgili
taşımacı tarafından sürücüye verilen yazılı talimat
*Araçta taşınan yüke özgü acil durumda kullanılacak kişisel ve koruyucu donanım
*Birden fazla modda taşınan tehlikeli yükler için ADR Bölüm 5.4.5’teki Çok Modlu Tehlikeli Mal
Taşıma Formu
10.3.3. Liman Sahasında Hız Limiti
Liman sahasına giren karayolu taşıtları için maksimum hız limiti 20 Km/h’dır. Hız limitlerini aştığı
tespit edilen taşıtlara liman işletme tarafımdan idari yaptırımlar uygulanacaktır.

10.4. Denizyoluyla 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)
10.4.1.Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Limanda Göstereceği Fener ve Alametler
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.
10.4.2.Limandaki Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerde Soğuk ve Sıcak Çalışma
Limanlar Yönetmeliği’nin 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.
Sıcak İşlerin Yapılmasıyla İlgili Asgari Emniyet Gereksinimleri;
* 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.
*Liman başkanlığının istediği emniyet tedbirlerinin yanı sıra, sıcak işe başlamadan önce, gemi ve /
veya rıhtım sorumlusuyla birlikte sıcak işi gerçekleştirecek şirket görevlisi, gemi ve / veya rıhtımda
gerekli ilave her türlü emniyet tedbirini almalıdır.
Bu tedbirler aşağıdakileri kapsar:
*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 dâhil olmak üzere, yerel alan ve bitişikteki alanların incelenmesi;
*Tehlikeli yüklerin ve diğer yanıcı maddelerin ve nesnelerin çalışma alanları ve bitişikteki
alanlardan uzaklaştırılması.
*Yanıcı yapı unsurlarının (örn; kirişler, ahşap bölmeler, zeminler, kapılar, duvar ve tavan
kaplamaları) kazara tutuşmalara karşı etkili bir şekilde korunması
*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.
* 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.
Sıcak iş gerçekleştirilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
*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.
10.5.Kıyı tesisi tarafından eklenecek hususlar
10.5.1.Bu Rehberde Bulunmayanlar Haller

Bu Rehberde hüküm bulunmayan hallerde, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin
Uluslararası Kodu (IMDG Kod) ve diğer ulusal/ uluslararası ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

EKLER
EK-1: KIYI TESİSİ GENEL VAZİYET PLANI

EK-2: KIYI TESİSİNİN GENEL GÖRÜNÜŞ FOTORAFLARI

EK-3: ACİL TEMAS NOKTALARI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
SN

KURUM / ÜNVAN

TELEFON

1

ÇARDAK BELEDİYE

(286) 532 50 02- 532 50 90

2

ÇARDAK BELD. ZABITA

(286) 532 05 13- (286) 532 05 28

3

ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI

0286 212 98 76

4

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

0286 217 19 19

5

0286 213 55 70
0286 213 50 25
0286 217 12 35

7

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANAKKALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANAKKALE BELEDİYESİ

8

LAPSEKİ BELEDİYESİ

( 0 286 ) 512 10 44-512 41 18-512 10 93

9

LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ

(0286) 512 35 05

10

SGK DEVLET HASTANESİ

0286 217 10 98

11
12

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ.
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HAST.
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

0286 263 59 50
( 5 Hat )
0286 213 98 42

13

ÇANAKKALE GEMİ TRAFİK KONTROL

90 286 213 48 00

14

SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ

0286 217 17 64

15

ACİL SERVİS

112

16

İTFAİYE

110

17

POLİS İMDAT

115

18

JANDARMA İMDAT

156

19

SAHİL GÜVENLİK

158

20

AFAD

122

21

ZABITA

153

22

ELEKTRİK ARIZA

186

6

0286 217 10 79 0286 217 10 95

EK-4: KIYI TESİSİ TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN GENEL
VAZİYET PLANI

EK-5 :TEHLİKE YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN YANGIN PLANI

EK-6 :TESİSİN GENEL YANGIN PLANI

EK-7 :ACİL DURUM EYLEM PLANLARI

KAZA – SAĞLIK OLAYLARI
ACİL DURUM EYLEM PLANI

KAZA – OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ

İLKYARDIM SERTİFİKAN VAR MI?

EVET

HAYIR

Hasta/Yaralıya
Müdahale Etme

Ortam Değerlendirmesi Yap

Kazazede ölmüş
ise savcılık gelene
kadar olay yerine
müdahale etme

(Ortam ve Kendi Güvenliğini
Sağla)

Olay Elektrik Çarpması ise;

Gerekiyorsa İlkyardım Uygula

Önce elektrik akımını kes, akımı
kesmek mümkün değil ise
kazazedeyi yalıtkan bir madde
(tahta, ip, plastik vb.)

Temel Yaşam Desteği Ver

İşyeri Sağlık Birimi

İşyeri Sağlık Birimi

AÇIK

KAPALI

İşyeri Sağlık Birimine Bildir /
Bildirilmesini Sağla (……..….)

Sağlıkçı (Hekim-Hemşire)
gelince onun yardımcısı
konumuna geç

Güvenlik Birimine Bildir /
Bildirilmesini Sağla (………..)

İş Güvenliği Sorumlusuna
Bildir / Bildirilmesini Sağla

İşyeri Sağlık
Birimine Bildir /
Bildirilmesini Sağla
(………….)
Ortamda
ilkyardımcı varsa
onun yardımcısı
konumuna geç

112’yi Ara
Ambulans Çağır

Güvenlik
Birimine Bildir /
Bildirilmesini
Sağla (…………..)

Güvenlik Birimine
Bildir /
Bildirilmesini Sağla
İş Güvenliği
Sorumlusuna Bildir
/ Bildirilmesini

ACİL DURUM EYLEM PLANI
SESLİ OLARAK ETRAFINDAKİLERİ UYAR,
EN YAKIN ALARM BUTONUNA BAS
GÜVENLİĞİ ARA, (………..)

YANGIN

YANGIN ÇEŞİDİNİ, YERİNİ VE YARALILARI BİLDİR, KENDİNE
ZARAR VERMEDEN İLK MÜDAHALEYİ YAP

GELEN BİLGİYE GÖRE ACİL
DURUM TELEFON LİSTESİNDE
BELİRTİLEN YERLERE HABER
VER
(GÜVENLİK)

KULLANILAN MAKİNE, EKİPMAN VB. ENERJİSİNİ KES

SAYIM YAPACAK OLAN
KORUMA EKİBİNE
BİRİMİNDEKİ PERSONEL
SAYISINI BİLDİR.
(BÖLÜM SORUMLUSU)

YANGINDA İLK KURTARILACAK MALZEMENİ ALARAK EN
YAKIN ÇIKIŞ KAPISINDAN TOPLANMA BÖLGESİNE GİT

ISI MERKEZİNİ DURUMDAN
HABERDAR EDEREK
ELEKTRİK VE GAZIN
KESİLMESİNİ SAĞLA (……..)

BÖLÜM SORUMLUSUNA GELDİĞİNİ BİLDİR

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLA

TOPLANMA YERİNDE SAYIM
YAP VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ
SAĞLA

(SÖNDÜRME EKİBİ)

YARALI VAR MI ?
İLK KURTARILACAK
EŞYALARI KURTAR
(KURTARMA EKİBİ)

HAYIR

(KORUMA EKİBİ)

EKSİK VAR MI?

EVET

KURTARMA EKİBİNE HABER VER
(SÖNDÜRME EKİBİ)

YARALILARI YANGIN ALANININ DIŞINA ÇIKAR

YARALILARI İLKYARDIM BÖLGESİNE TAŞI

YARALILARA
İLKYARDIM YAP
(KURTARMA EKİBİ)
(KURTARMA EKİBİ)
(İLKYARDIM EKİBİ)

GEREKİRSE AMBULANS ÇAĞIR VE HASTANEYE SEVKET (112)
(İLKYARDIM EKİBİ)

YANGIN BÖLGESİNİ İTFAİYE EKİPLERİYLE İNCELE, ÇIKIŞ NEDENİNİ SAPTA
(İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU – YANGIN AMİRİ)

OLAY İLE İLGİLİ RAPOR VE TUTANAK HAZIRLA
(İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU –GÜVENLİK BİRİMİ)

EVET

ACİL DURUM EYLEM PLANI

DEPREM
DEPREM ANINDA ETRAFINI SESLİ OLARAK
UYAR

ELEKTRİK VE GAZI KES
(……….……)

DIŞARIYA AÇILAN
KAPIYA YAKIN MISIN
?

EVET

HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE
BULUNDUĞUN YERDEN
UZAKLAŞ

HAYIR
MAKİNE VE EKİPMANDAN UZAKLAŞ VE EN YAKIN
İLK KORUNMA BÖLGESİNE YÖNEL (MASA ALTI,
KOLON VB. BÖLGELER)

İLK SARSINTI
GEÇTİ Mİ ?

HAYIR

KORUNMA BÖLGESİNDE
KALMAYA DEVAM ET

EVET
DÜŞEBİLECEK CİSİMLERDEN KORUNARAK, BİNAYI
TERK ET

DEPREM GEÇTİ
Mİ ?

HAYIR

KORUNMA BÖLGESİNDE
KALMAYA DEVAM ET

EVET

TOPLANMA BÖLGESİNE GİT
YARALI ARAŞTIRMASI YAP,GEREKİRSE İLK YARDIM
UYGULA

PANİK YAPMADAN YETERLİ
BİLGİYE ULAŞANA KADAR
TOPLANMA BÖLGESİNDE
KALMAYA DEVAM ET

KAZA, YANGIN, SIZINTI, VB. DURUMLAR VARSA
İLGİLİ ACİL DURUM PLANLARINA GÖRE HAREKET
ET

PANİĞİ YATIŞTIR,ÇEVRE
GÜVENLİĞİNİ SAĞLA

ETKİ GEÇTİKTEN SONRA HASAR ARAŞTIRMASI YAP
(İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU)

OLAY İLE İLGİLİ RAPOR VE TUTANAK HAZIRLA

Hasar
Raporu

ACİL DURUM PLANI
SABOTAJ
SABOTAJ

SABOTAJ ŞEKLİNİ BELİRLE

YANGIN

PATLAYICI
MADDE

MEKANİK

BAKTERİYEL /
KİMYASAL

ÖZEL GÜVENLİK
GÖREVLİLERİNE HABER VER

155 POLİS İMDAT, 112 ACİL
SERVİS VE 110 İTFAİYEYE
HABER VER

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE
ATMADAN TESİS ÇEVRESİNİ
GÜVENCEYE AL

İŞLETMENİN SAHASINI
AYDINLAT

GİRİŞ ÇIKIŞ KAPILARINI
KONTROL ALTINDA TUT

GEREKTİĞİNDE YANGIN,
SIZINTI VE DİĞER ACİL DURUM
PLANLARINDAN YARARLAN

FİKRİ /
PSİKOLOJİK

ACİL EYLEM PLANI

GAZ
KAÇAĞI
Gaz kaçağı tespit edilmiş
olan tüpün valfini
kapatarak kaçağı engelle

Kimsenin yaklaşmamasını
sağla.

Birim sorumlusuna haber
ver.

En yakın solunum
koruyucuyu
takarak kendini
güvenlik altına al.

E

Gaz kaçağından
etkilenen var mı?

H
Etkilenen kişiye
solunum koruyucu
tak

Koruma Ekibine haber
ver.

Temiz havaya
çıkart
Acil Durum Raporu
hazırla, İlgili Birime
gönder

İlkyardım
Müdahalesi

ACİL DURUM İLK YARDIM PLANI

ZEHİRLENENMELER

EVET
SİNDİRİM YOLU İLE OLAN HAP İLE
ZEHİRLENME (İNTİHAR AMAÇLI,
BİLİNÇSİZCE) VAR MI?

EVET

ZEHİRLENMEDEN
SONRA YARIM
SAAT GEÇTİ Mİ?

HASTANEYE KALDIR.
MÜMKÜNSE İÇTİĞİ HAPI
YANINA AL.

BESİN YOLU İLE OLAN
ZEHİRLENMELERDE KUSMA,
BULANTI, KARIN AĞIRISI,
İSHAL GÖRÜLÜYOR MU?

EVET

112’Yİ ARA.
HASTANEYE KALDIR.

HAYIR

PARMAK İLE DİLİN
ARKA TARAFINI
UYARARAK KUSTUR.

ACİL DURUM İLK YARDIM PLANI

ELEKTRİK
ÇARPMASI
KAZAZEDEYE DOKUNMADAN ÖNCE
YALITKAN BİR MADDE İLE AKIMI KES.

YOK
KAZAZEDENİN HAYATSAL FALİYETLERİNİ
KONTROL ET.

KIRIK VE BENZERİ YARALANMALAR OLUP
OLMADIĞINA BAK.

KAZAZEDEYİ SICAK TUT VE ÜZERİNİ ÖRT.

KAZAZEDEYİ YERİNDEN OYNATMA VE

112’Yİ ARA

İLK YARDIM UYGULA

ACİL DURUM İLK YARDIM PLANI

ELEKTRİK
YANIKLARI
HASTAYA / YARALIYA
DOKUNMADAN ÖNCE ELEKTRİK
AKIMI KESİLDİ Mİ?

HASTANIN / YARALININ
BİLİNCİNİ KONTROL ET.
HAYATİ FALİYETLERİNE BAK.

HASTAYA / YARALIYA DİREKT TEMAS
ETMEDEN TAHTA, ÇUBUK, İP VB.
YALITKAN MADDELERİ KULLANARAK
ELEKTRİKLE TEMASI KES.

YOK

YAŞAM DESTEĞİ VER.

YANIK BÖLGEYİ KURU VE
TEMİZ BEZ İLE ÖRT.

EVET
KIRIK VE BEZERİ YARALANMA
VAR MI?

HASTAYI / YARALIYI YERİNDEN
OYNATMA HAREKET ETTİRME.

112’Yİ ARA.

ACİL DURUM İLK YARDIM PLANI
YANIK
KAZAZEDEYİ, YANIĞA NEDEN OLAN
ETMENDEN UZAKLAŞTIR.

YANIK ŞEKLİNİ
BELİRLE.

SU YANIĞI

YANMAYI DURDUR

ALEV YANIĞI

YANMAYI DURDUR

KİMYASAL YANIK

YANMAYI DURDUR.
KİMYASALI ORTAMDAN
UZAKLAŞTIR.

YANAN BÖLGEYİ SU İLE
SOĞUT

ELDEKİ VEYA KOLDAKİ
SAAT, YÜZÜK, BİLEZİK VB.
TAKILARI ÇIKART

YANIK I. DERECE
İSE(deride kızarıklık
biçiminde görülen
yanıktır)MÜDAHALE
YETERLİ

YANAN BÖLGEYİ ÖRTÜ
KAPATARAK SÖNDÜR.

GİYSİLER DERİYE
YAPIŞMIŞSA ÇIKARTMADAN
SOĞUK UYGULA

YANIK %20’Yİ GEÇERSE
HAYATSAL FALİYETLERİN
KONTROLÜ VE MÜDAHALESİ
İÇİN SEVK EDİLİR.

YANIK II. DERECE
İSE(derinin su toplayıp,
kabarcıklaşması durumu(
İSE BULLER
PATLATILMAYIP.

III.DERECE İSE(derinin
kömürleşerek kavrulması)
SOĞUK SU UYGULA.

112’Yİ ARA.
TIBBİ YARDIM İSTE.

DERİ VE GÖZDE MEYDANA
GELEN KİMYASAL
YANIKLARDA, YANIK
BÖLGESİNİ BOL SU İLE 15-20
DAK.YIKA
EĞER TEK GÖZ
KİMYASALLABULAŞMIŞSA
DİĞER GÖZE BULAŞMASINI
ENGELLEYECEK ŞEKİLDE YIKA.

KİMYASAL MADDE İLE
BULAŞMIŞ GİYSİYİ HEMEN
ÇIKART.

ACİL DURUM İLK YARDIM PLANI

TRAVMA

TRAVMAYA UĞRAYAN BÖLGEYİ DIŞ
ETKİLERDEN UZAKLAŞTIR.

TRAVMAYA UĞRAYAN BÖLGEDE KIRIK,
ÇIKIK VARMI DİYE BAK, HAYATSAL
FALİYETLERİ KONYROL ET

KAFA VE OMURGA TRAVMALARINDA
BİLİNÇ VE HAFIZA DÜZEYİNE BAK

KUSMA ,KAFA ŞEKLİ DEĞİŞİKLİĞİ ,GÖZ
ÇEVRESİNDE MORLUK, UYKU HALİ, KULAK
VEYA BURUNDAN KAN GELMESİ VE GÖZ
BEBEKLERİNDEN BİRİ BÜYÜK BİRİ KÜÇÜK
OLMASI DURUMU VAR MI?

OMURGA YARALANMASI VAR
MI?

KIRIK BÖLGEYİ ATELE AL
VEYA SABİTLE.

EVET

KIRIK VAR MI?

KESİK, KANAMA MEYDANA
GELDİ Mİ?

KANAMAYI DURDURMA YÖNTEMLERİNİ
KULAN. KAN KAYBI FAZLA İSE VEYA ŞOK
GELİŞMİŞSE KANAMAYI DURDUR.

112’Yİ ARA

EVET

HASTAYI STABİLİZE ET,
112’Yİ ARA.

EVET

KAZAZEDE DE HİSSİYATSIZLIK
BAŞLAR. KAZAZEDEYİ EN AZ 3
KİŞİ İLE SIRT ÜSTÜ YATIR VE
SEDYE İLE TAŞI.

EK-8 ACİL DURUM TOPLANMA PLANI YERİ

EK-9 ACİL DURUM YÖNETİM ŞEMASI

EK -10: TEHLİKELİ MADDELER EL KİTABI

EK- 11: LİMAN HİZMET GEMİLERİNİN ENVANTERİ
Çardak Liman Tesisinde Hizmet Gemisi Bulunmamaktadır.
EK-12: LİMAN BAŞKANLIĞI İDARİ SINIRLARI , DEMİRLEME YERLERİ ve KILAVUZ
KAPTAN İNİŞ/BİNİŞ NOKTALARININ DENİZ KOORDİNATLARI
8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk
Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün 45 inci maddesinde belirtilen kılavuz kaptan alma ve
bırakma yerleri kullanılır. Bu koordinatlara ilave olarak; 40º 24' 00" K - 026º 40' 00" D noktası
kullanılır.
A) Liman idari saha sınırı Çanakkale Liman Başkanlığının liman idari sahası, (a), (b), (c) ve (d)
koordinatlarını birleştiren hat ile (e), (f), (g), (h), (ı), (j) ve (k) koordinatlarını birleştiren hattın
arasında kalan deniz ve kıyı alanıdır.
a) 40º 33´ 00" K – 026º 58´ 12" D
b) 40º 28´ 48" K – 026º 58´ 12" D
c) 40º 27´ 42" K – 026º 55´ 00" D
d) 40º 24´ 24" K – 026º 55´ 00" D
e) 39º 50´ 27" K – 026º 08´ 15" D (Kum Burnu)
f) 39º 56´ 21" K – 026º 04´ 48" D (Tavşan Adası Palamut Burnu)
g) 39º 56´ 27" K – 026º 03´ 39" D (Tavşan Adası Kuzeybatısı)
h) 40º 13´ 00" K – 026º 10´ 30" D
ı) 40º 23´ 00" K – 026º 00´ 00" D
j) 40º 34´ 42" K – 026º 40´ 00" D
k) 40º 38´ 36" K – 026º 43´ 33" D
B) Demirleme sahaları (Değişik:RG-22/10/2013-28799)
a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası,
aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 00',90 K –
026º 15',10 D
2) 40º 01',70 K – 026º 17',40 D
3) 40º 03',07 K – 026º 18',95 D
4) 40º 02',55 K – 026º 19',80 D
5) 40º 01',40 K – 026º 18',75 D
6) 40º 00',30 K – 026º 15',20 D
b) 2 nolu demirleme sahası: Kısa süre demirde kalacak gemiler, yakıt ikmali yapacak gemiler ve atık
verecek gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 39º 51' 30" K – 026º 08' 00" D
2) 39º 52' 24" K – 026º 08' 00" D
3) 39º 52' 24" K – 026º 07' 00" D
c) 3 nolu demirleme sahası: Çanakkale’de bulunan kıyı tesislerine gelen gemilerin demirleme sahası
aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 39º 54' 18" K – 026º 08' 54" D
2) 39º 53' 12" K – 026º 09' 18" D
3) 39º 53' 12" K – 026º 08' 06" D
4) 39º 54' 18" K – 026º 08' 15" D

ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası,
aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 32´ 48" K – 026º 56´ 00" D
2) 40º 31´ 24" K – 026º 56´ 30" D
3) 40º 30´ 00" K – 026º 53´ 00" D
4) 40º 31´ 18" K – 026º 52´ 24" D
d) 5 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası,
aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 28´ 30" K – 026º 44´ 15" D
2) 40º 27´ 21" K – 026º 46´ 00" D
3) 40º 29´ 03" K – 026º 50´ 30" D
4) 40º 30´ 15" K – 026º 49´ 51" D
e) 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, atık verecek gemiler ile yakıt ikmali
yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 26´ 42" K – 026º 52´ 42" D
2) 40º 24´ 48" K – 026º 52´ 42" D
3) 40º 24´ 42" K – 026º 51´ 18" D
4) 40º 26´ 18" K – 026º 51´ 18" D
f) 7 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası,
aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 25´ 48" K – 026º 49´ 36" D
2) 40º 24´ 36" K – 026º 49´ 36" D
3) 40º 24´ 42" K – 026º 51´ 18" D
4) 40º 26´ 18" K – 026º 51´ 18" D

EK-13: LİMAN TESİSİNDE BULUNAN DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI ACİL
MÜDAHALE EKİPMANLARI











2 adet kimyasal tulum (tek kullanımlık)
2 adet çizme
2 adet süpürge
1 paket çöp torbası
1 bidon kimyasal temizleyici
2 adet kova
2 adet mob
1 adet faraş
40 adet renk değişim pedi
2 adet kirlilik önleyici bariyer

EK-14 : KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) KULLANIM HARİTASI
NO KKD VE ACİL MÜDAHALE EKİPMANI

ADET LOKASYON

1

BARET

9

PERSONEL ODASI-GİŞE

2

İŞ AYAKKABISI

9

PERSONEL ODASI-GİŞE

3

İŞ ELDİVENİ

9

PERSONEL ODASI-GİŞE

4

TULUM

9

PERSONEL ODASI-GİŞE

5

MASKE (TOZ-KİMYASAL-YÜZ )

27

PERSONEL ODASI-GİŞE

6

KULAKLIK

9

PERSONEL ODASI-GİŞE

7

YAĞMURLUK

9

PERSONEL ODASI-GİŞE

8

İŞ GÖZLÜĞÜ

9

PERSONEL ODASI-GİŞE

9

CAN YELEĞİ

4

PERSONEL ODASI-GİŞE

10

CAN SİMİDİ

2

İSKELE SAHASI

11

SEDYE

1

YOLCU SALONU

12

FOSFORLU YELEK

9

PERSONEL ODASI-GİŞE

13

DENİZ KİRLİLİĞİ MÜCADELE
EKİPMANLARI
YANGINLE MÜCADELE EKİPMANLARI

1SET

İSKELE SAHASI

1 SET

İSKELE SAHASI

14

EK-15:TEHLİKELİ MADDE OLAYLARI BİLDİRİM FORMU

EK-16: : GEMİ İLK BİLDİRİM FORMU

EK-17 : ÇEVRE VE İSG KAZASI VE ACİL DURUM RAPORU

