
TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME 
EĞİTİMLERİNİN LİMAN 

İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK 
VE ÖNEMİ 

ALİ UMUT ÜNAL   
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  

HASAN BORA USLUER  
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 



Tehlikeli Yükler Ve Sınıfları 

Yapısı gereği insan sağlığa zarar veren ve çevre için kirletici olan, 
birbiri ve çevresiyle etkileşime girerek istenmeyen zararlar veren 
maddeler tehlikeli madde olarak adlandırılmaktadır. 

Tehlikeli yükler 1960 yılında kısa adı IMCO olan Uluslararası Deniz 
Danışma Kurulu, tehlike oluşturan bu tehlikeli maddelerin en 
önemlilerini, kısa adı IMDG-C olan Uluslararası Deniz Danışma 
Kurulu Tehlikeli Yük Kodları altında sınıflandırmıştır.  

Denizyolu taşımacılığında tehlikeli yüklerin taşınmasında ve 
elleçlenmesinde IMDG kodları uygulanmaktadır. 



Tehlikeli Yükler Ve Sınıfları 

Tehlikeli Yükler Dokuz Sınıfa 
Ayrılmıştır  

Sınıf 1 - Patlayıcılar: katı veya sıvı halde, yüksek ısı ve basınç dalgası 
sayesinde çevresinde büyük miktarda hasara yol açan maddelerdir.  

Sınıf 2 – Gazlar: Havaya karışarak patlama, zehirleme ve yanma 
özelliklerine sahiptirler.  

Sınıf  3 – Sıvılar: Bu sınıftaki sıvılar bulundukları kaplar içerisinde 61 
oC altında yanıcı gaz oluşturan sıvılardır.  

Sınıf 4 – Katılar: Bu sınıftaki katılar çevre yükler için yangın tehlikesi 
barındırmaktadırlar.  



Sınıf 5 - Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler: Bu sınıftaki maddeler 
yanıcı maddeler için gerekli olan ortamı sağlar veya yangını hızlandırırlar 

veya yapılarında patlamalar meydana getirmektedirler. 

Sınıf 6 – Zehirli ve Bulaşıcı maddeler: Bu sınıf yapıları bakımından canlılar 
için tehlike oluşturmaktadırlar.  

Sınıf 7 – Radyoaktif maddeler: Radyoaktif maddeler canlı vücutlarına temas 
sonucunda hücrelerin mutasyona uğramasıyla kalıcı hasar vermektedirler. 

Sınıf 8 – Aşındırıcı maddeler: Bu maddeler temasta bulundukları canlıların 
ciltlerinde kalıcı hasarlara yol açarlar.  

Sınıf 9 – Diğer tehlikeli maddeler: Bu sınıftaki maddeler diğer sekiz sınıfa 
dahil olmayan fakat taşınmaları sırasında tehlike oluşturma riski bulunan her 

türlü maddeleri kapsamaktadır.  

Tehlikeli Yükler Ve Sınıfları 



Tehlikeli Yüklerin Elleçlenmeleri 

IMDG Kod’da belirtilen 
bu yükler çok fazla çeşitte 

oldukları için yüklere 
etiketleme ve markalama 

uygulaması 
yapılmaktadır.  

Yükler taşıma birimleri ile 
liman getirilme durumlarında 
ise yük taşıma birimlerinin dış 

kısımlarında tehlikeli yükü 
belirten plakalandırma 

yapılmaktadır. 

Limana getirilen tehlikeli 
yüklerin gemilere 

yüklenebilmesi veya 
gemiden tahliyesi için 
tehlikeli yük taşıma 

evraklarının bulunması 
gerekmektedir. 



Tehlikeli Yüklerin Elleçlenmeleri 

Limanlarda tehlikeli yükler için özel alanlarla çevrilmiş giriş 
ve çıkışların kontrol edildiği özel alanlar bulunmaktadır. 

İstif koşulları IMDG kod 7.1. Bölümünde verilmektedir. 
Liman personelinin bu kurallara uygun olarak istiflemeyi 
yapması güvenlik açısından önemlidir. 

Sınıf 1 patlayıcılar yangından ve patlamalardan izole edilmiş 
özel alanlarda tutulmalıdır.  

Sınıf 7 radyoaktif maddeler ise kurşun kaplar içerisinde 
personel girişinin sınırlandırıldığı diğer yüklerden yeterli 
uzaklıkta bulunan özel alanlarda tutulmalıdırlar. 

Yüklerin ayrım koşulları IMDG Kod 7.2 Bölümünde 
belirtilmiştir. 



Tehlikeli Yüklerin Elleçlenmeleri 

Tehlikeli yükler taşınmaları esnasında istenmeyen 
durumlardan dolayı kazalar meydana gelmektedir.  

Bu kaza durumlarında yapılması gereken özel 
prosedürler için IMO tarafından hazırlanmış olan 
EmS prosedürleri bulunmaktadır ve IMDG kod ile 

birlikte kullanılmaktadır.  

Tehlikeli yük taşınması esnasında olası herhangi bir 
kaza durumunda oraya çıkacak acil durumlar için 

tıbbi ilk yardım bilgileri için  IMO tarafından 
‘’Tehlikeli Yüklerin Bulunduğu Kazalarda Kullanım 

İçin Tıbbi İlk Yardım Rehberi (MFAG)’’ hazırlanmıştır.  



Tehlikeli Yüklerin Elleçlenmeleri 

IMDG kod SOLAS ’74 VII bölüm altında yeniden düzenlenerek 500 grt 
altındaki gemiler olmak üzere tüm gemilerde uygulanmaktadır. 

Ayrıca tehlikeli yükler MARPOL 73/78 sözleşmesi  

Ek I Petrol kirliliği 

Ek II Dökme Halde taşınan zehirli tehlikeli yükler 

EK III denizde paketli halde taşınan zararlı maddeler 

Kısımlarında düzenlenene kurallara göre elleçlenmektedirler 



Tehlikeli Yüklerin Elleçlenmeleri 

Katı dökme yükler için güvenlik uygulamalarına ilişkin kod’da (BC 
code) bulunmaktadır. 

Tehlikeli yük taşımalarında radyoaktif yükler , ambalajlı 
Uluslararası Nükleer Yakıt Plütonyum ve Yüksek Atıklara İlişkin 
uluslararası Kod’da geçen kurallara göre taşınmaktadırlar. 

Tehlikeli yük konteyner taşımaları, Güvenli Konteynerlere İlişkin 
Uluslararası Anlaşma (CSC) kurallara göre taşınmaktadırlar. 

Tehlikeli yük taşıması yapan tüm araçlar, Yük taşıma Birimleri 
(CTU) ambalajlama talimatlarına uygun şekilde ambalajlanmış 
yükleri taşıyabilmektedirler. 



Limanlarda Tehlikeli Yük Elleçleme Tedbirleri  

Limanlar tehlikeli yükleri en az personel ile en az zamanda, en az miktara maruz 
kalacak şekilde işletmeye çalışmaktadırlar. 

Risk Değerlendirmesi: Liman sahasında tehlikeli yüklerin operasyonlarının 
yapılacağı alanlar bu ilkeye dayanarak risk analizleri yapılarak hazırlanmalı ve bu 
risklere uygun altyapı ve teçhizatlar sağlanmalıdır. 

Önceden Tehlikeli Yüklerin İhbar Edilmesi: IMO ister ihracat olsun ister ithalat 
yoluyla olsun limanlara gelen tüm tehlikeli yüklerle ilgili bilgilerin limanlara 
varışlarından en az 24saat önce haber verilmesi gerektiğini tavsiye etmektedir. 

Limanlarda Tehlikeli Yüklerin Kabul Kriterleri: Limanın yerleşim yerlerine yakınlığı, 
personelin eğitim düzeyi, acil durum teçhizatlarının durumu ve benzer sebeplerden 
dolayı tehlikeli yüklerin miktar ve tiplerinde değişiklikler olabilmektedir.  

Tehlikeli Yüklerin Limanlarda İstif ve Depolanması: Tehlikeli yük istif sahasının 
planlanmasında her zaman uluslararası kurallar, çeşitli kuruluşların deneyimleri ve 
önerileri dikkate alınmalıdır 



Limanlarda IMDG Kod Eğitimleri 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli 
Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim Ve Yetkilendirme 
Yönetmeliği hazırlamıştır. 

IMDG kod kapsamındaki yüklerle ilgili operasyonlar yapmakta olan kamu ve özel sektöre ait liman tesisi 
personelin, ve deniz yoluyla dökme halde gelen tehlikeli yüklerin kıyı tesislerinde tank veya depolara 
stoklayan, buradaki tanklardan kara araçlarına aktarma işlemini yapan personelin alması gereken 
eğitimler bulunmaktadır. 

Genel Farkındalık Eğitimi – 1 günlük  

Göreve Yönelik Eğitim – 3 günlük 

Yenileme Eğitimi  - 2 yılda bir tekrar yapılmalıdır 



Veri Toplama Ve Yöntem 

Çalışmada Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, 

Tehlikeli Madde ve Kombine 
Taşımacılık Düzenleme Genel 
Müdürlüğünün 2015 yılı veri 

bankasındaki verilerden 
yararlanılmıştır. 

Çalışmada elde edilen veriler  ile 
mevcut durum karşılaştırılmaya 

çalışılmıştır. 



Verilerin Analizi 

Bakanlık tarafından 22 
Mayıs 2014 tarihinde 
limanlarda Tehlikeli 

Madde Güvenlik 
Danışmanlığı (TMGD) 

zorunlu hale getirilmiştir.  

Fakat bakanlık altyapı 
eksikliklerinden dolayı 

limanları TMGD 
01.01.2018 tarihine kadar 

muaf tutmaktadır.  



Verilerin Analizi 

Bakanlık 
tarafından 
IMDG Kod 
alanında 

yetkilendirilen 
TMGD sayısı 

şuan için 
18’dir.  



Verilerin Analizi 

Bakanlık, tehlikeli yük ile ilgili 
personelin alması gereken eğitimleri 
4 Şubat 2012 tarihinden itibaren 
yürürlüğe almış  ve uygulamaktadır ve 
tüm tehlikeli yük operasyonu yapan 
limanlar çalışanlarına genel güvenlik 
farkındalık ve göreve yönelik eğitim 
aldırmak zorundadır.  



Verilerin Analizi 

Bakanlık tarafından 
yetkilendirilen ve IMDG KOD 

kapsamında kendi 
personeline eğitim semineri 
düzenleyebilen liman işletici 
kuruluşlarının sayısı 13’dür 

Bakanlık tarafından 
yetkilendirilen ve IMDG KOD 

kapsamında genel eğitim 
semineri düzenleyebilen 

yetkilendirilmiş kuruluşların 
sayısı 7’dir  



Verilerin Analizi 

Bakanlık her eğitim kurumunda 
çalışacak eğiticiler için lisans düzeyinde 
eğitim görmesi, en az uzakyol 1. Zabiti 
veya uzakyol 2. Mühendisi ehliyetine 
sahip olma veya mesleğiyle ilgili en az 
üç yıl tecrübe sahibi kimya mühendisi 

veya çevre mühendisi olma şartı 
aranmaktadır.  

Bakanlık tarafından IMDG KOD 
kapsamında yetkilendirilen 

eğitimcilerin sayısı 50’dir  



Değerlendirme Ve Sonuç 

Tehlikeli yüklerin yapıları gereği operasyonlarının büyük kazalara yol açabilme 
potansiyeline sahip oldukları unutulmamalıdır.  

Güvenlik şartlarının tehlikeli yük operasyonları için gerek altyapı gerekse 
personel kalitesi açısından yükseltilmesi zorunluluktur. 

12.08.2015 tarihinde Çin’in liman kenti olan Tiencin’de meydana gelen tehlikeli 
madde patlaması unutulmamalıdır.  

Limanlarımız şehirlerimize yakın yerlerdedir.  Bulundurdukları tehlikeli yüklerin 
sadece limanları etkileyeceğini düşünmemek gerekir. 



Değerlendirme Ve Sonuç 

Bakanlığın eğitim kurumlarının yetkilendirilmesinin yanı sıra 
limanlardaki eğitimleri de denetlemesi oldukça önemli bir konudur.  

Bakanlığımızım TMGD konusunda teşviklerde bulunması ve bu 
belgeye sahip olan uzmanların sayısının arttırılmasında yeni projeler 
hazırlaması ve hayata geçirmesi oldukça gerekli bir adım olabilir.  

Limanların güvenliği ülkemizin güvenliği için oldukça önemlidir. 

Bakanlığımızın ve limanlarımızın birlikte çalışarak daha büyük 
başarılar için daha çok eğitime önem vermeleri görülmektedir. 



İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

