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1.0  UYARILAR 
 

SİGARA 
 

KAPTAN VE YÜKLEME OPERASYONLARI AMİRİ TARAFINDAN GEMİ BORDASINDA 
ÖZEL OLARAK “SİGARA İÇME ALANI” OLARAK BELİRLENEN KAPALI ALANLAR 
HARİCİNDE TERMİNALDE VE GEMİ BORDALARINDA SİGARA İÇMEK KESİNLİKLE 
YASAKTIR. BU DÜZENLEMELERE UYMAMAK OPERASYONLARIN 
DURDURULMASINA YOL AÇABİLECEKTİR VE TAM İNCELEME VE KAPTANDAN 
ETKİN KONTROLLERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNE DAİR YAZILI BİR TEMİNAT ALANA 
KADAR GEMİNİN TERMİNALDEN AYRILMASI SONUCUNU DOĞURABİLİR. 

 
TERMİNAL, OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA, HERHANGİ BİR ZAMANDA HERHANGİ 
BİR YERDE VEYA TERMİNALİN BİTİŞİĞİNDE SİGARA İÇMEYİ YASAKLAMA HAKKINI 
SAKLI TUTAR. 
 

ALKOL/UYUŞTURUCU 
 

KAPTANLAR, OPERASYONLARDA YER ALAN BİR KİŞİNİN YA DA KİŞİLERİN ALKOL 
VE/VEYA UYUŞTURUCU KULLANIMI NEDENİYLE GEREKTİĞİ ŞEKİLDE KONTROLLÜ 
HAREKET EDEMEMESİ DURUMUNDA OPERASYONLARIN DURDURULACAĞINI 
DİKKATE ALMALIDIRLAR. 

 
SORUN İLGİLİ MERCİLERE RAPOR EDİLİP BU MERCİLER TARAFINDAN TAM 
OLARAK İNCELENENE VE TERMİNAL BUNUN GÜVENLİ OLDUĞUNA KANAAT 
GETİRENE KADAR OPERASYONLAR YENİDEN BAŞLATILMAYACAKTIR. BU DURUM 
GEMİNİN KALKIŞININ GECİKMESİNE VEYA İPTALİNE YOL AÇABİLİR. BU 
GECİKMEDEN DOĞABİLECEK TÜM MASRAFLAR GEMİYE AİT OLACAKTIR. 

 
AYNI ŞEKİLDE ALKOLDEN VE/VEYA UYUŞTURUCUDAN ETKİLENEN BİR KİŞİNİN 
VEYA KİŞİLERİN KISITLANAN ALANA ERİŞİMİ REDDEDİLECEKTİR. 

 
UYUŞTURUCU KULLANIMI TÜRK KANUNLARI TARAFINDAN KESİNLİKLE 
YASAKLANMIŞTIR. 
 

KİRLİLİK 
 

AŞAĞIDAKİLER SUÇTUR: 
 
 PETROL SIZINTISI VEYA KİRLİ SIVILAR 
 ÇÖP DÖKMEK 
 AŞIRI BACA DUMANI SALMAK 

 
TÜM VAKALAR İNCELENECEKTİR VE BUNUN SONUCUNDA KOVUŞTURMA VE/VEYA 
TERMİNALİN BOŞALTILMASI SÖZ KONUSU OLABİLİR. 
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NOTLAR/UYARILAR 
 
Bu terminalde geminin her zaman ve her bakımdan Uluslararası Petrol Tankerleri ve Terminalleri 
Güvenlik Kılavuzunun son baskısına (ISGOTT 6. BASKI) uyması asgari bir gerekliliktir. 

Yük operasyonları öncesinde, sırasında veya sonrasında herhangi bir ISGOTT uygunsuzluğu 
tespit edildiği takdirde; terminal, mutlak takdir yetkisi dairesinde, (sınırlama olmaksızın); 

• Gemiyi reddetme; 

• Operasyonları durdurma; 

• Operasyonları askıya alma; 

• Gemiyi yanaşma yerinden çıkarma; 

• Planlanan operasyonunun tamamlanmasını reddetme veya 

• Terminale kabul edilebilecek denizcilik veya yük uzmanının/uzmanlığının katılımını ve/veya 
yardımını talep etme terminal hakkını saklı tutar. 

 
Terminalin yukarıda belirtilen haklarını kullanmasıyla bağlantılı tüm zaman kayıpları, masraf ve 
harcamalar geminin sorumluluğunda olacaktır. Yukarıda belirtilenler, terminalin aksi durumda 
Terminal Yönetmeliği uyarınca sahip olabileceği haklardan hiçbirisine halel getirmeyecektir. 
 
 

2.0 DEMİRLEME MEVKİİ KOORDİNATLARI:  
 

Terminal, İskenderun Liman Başkanının sorumluluğu altındadır. Uğrayan gemi liman 
başkanının demirleme sahası alanını kullanır. Bu alan, terminalin çok yakınında olup tam 
koordinatları aşağıda yer almaktadır: 
 
36° 50' 05" K  36° 07' 30" D 
36° 49' 27" K  36° 06' 36" D 
36° 49' 14" K  36° 08' 24" D 
36° 48' 35" K  36° 06' 54" D 
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3.0 İLETİŞİM   

 
TELEFON  NUMARALARI VE VHF TELSİZ KANALLARI 

 
 

  TELEFON 
VHF 

KANALI 
 
SANTRAL (24 saat) 
  
İSKELE KONTROL DAİRESİ 
 
İSKELE KONTROL DAİRESİ FAKS 
   
OPERASYON AMİRİ 
 
TERMİNAL OPERASYON MÜDÜRÜ 
   
SAHİL GÜVENLİK 
  
MEDMARINE’İN HAZIRDA 
BEKLEYEN ÇEKİCİ RÖMORKÖRÜ 
 
LİMAN BAŞKANI 
 
ANKAS PİLOT  

 
+90 326 73416 20 

 
+90 326 734 16 20 

 
 
 

+90 532 295 06 09  
 

+90 533 377 48 19 
  

+90 322 639 24 20 
 
 

 
 

+90 326 614 11 92 
  

                +90 537 360 29 28 
                +90 326 645 71 70 

 

  
 
 

      16, 09 
  
 

  
      09 

  
 

 
 16 

 
 

14, 16 
 
 

 
14, 16 

 

• VHF kanal 09 yanaşma ve rıhtımdan ayrılma operasyonları için kullanılır ve ayrıca GTS için 
diğer gemi-kıyı iletişimleri kanal 09 üzerinde gerçekleştirilecektir.  

 

• Pilotaj hizmeti, ANKAS pilot tarafından verilir.  
 

• GTS’ye uğrayan tankerler varıştan 3 saat önce ANKAS Pilotu ile irtibata geçmelidir. 
 

• ANKAS pilotu tankerlerin manevrası sırasında çekici römorkör, palamar botu ve kıyı hattı 
palamar personelinin iletişimi için kanal 14’ü kullanır. 

 

4.0 ACİL DURUMLARDA ALINACAK AKSİYONLAR 
 

GEMİNİZ TERMİNALİMİZDE İKEN, BİLGİLENDİRME VE YARDIMCI OLMA AMACIYLA 
TERMİNAL ACİL DURUM PROSEDÜRLERİNİN BİR NÜSHASI BORDAYA KONUR. 
PROSEDÜRLER AŞAĞIDAKİ KONULARI ELE ALMAKTADIR: 
TERMİNALDE YANGIN 
GEMİ BORDASINDA YANGIN 
GÜÇ KESİNTİSİ 
KONTROL SİSTEMLERİ ARIZASI 
GEMİNİN SÜRÜKLENMESİ 
GEMİNİN PALAMARDAN KURTULMASI 
 DENİZE ADAM DÜŞMESİ 
BOMBA TEHDİDİ 
TERÖR EYLEMLERİ 
PETROL SIZINTISI 
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İLKYARDIM 
 
Terminal Acil Durum Prosedürleri; bir tanker yanaşırken, limana girerken, yüklenirken 
veya palamar yerinden ayrılırken iskele üzerinde ortaya çıkan Acil Durumlar için 
uygulanır. Bu prosedürlerin amacı mala ve cana gelebilecek zararları asgari düzeye 
indirmek ve acil durumu kontrol altına almak için alınacak aksiyonları tanımlamaktır. 
  
Bu prosedür gemi bordasında ve kıyıda komuta yapısını tanır ve bu prosedürden tek 
beklenen, iki kuruluş arasındaki arayüzü kapsamasıdır. Acil Durum kontrol altına 
alındıktan sonra Normal Operasyon moduna geri dönmek için gemi Kaptanı ile Terminal 
Yönetimi arasında yakın iş birliği olması gerekir. 

 
4.1 Acil Durum Çeşitleri:  
 
4.1.1 Terminalde Yangın 

• Yükleme ve/veya tahliye durdurulacaktır. 

• Gemiden Dolum kollarının bağlantısının sökülme hazırlığı olarak; 

• Yükleme ve/veya boşaltma Operasyonları Amiri, dolum kollarının tahliyesine başlanması 
için gemi kaptanı bilgilendirecektir. 

• Dolum kollarının sökülecektir. 

• Pilot ve çekicilere palamar yerinden ayrılmaya hazır olmaları emredilecektir.  

• Palamar ekibi ve gemi kalkış için hazır olacaktır. 

• Geminin ayrılması TERMİNAL YÖNETİMİ ve GEMİ KAPTANI arasındaki müzakere 
sonrasında söz konusu olacaktır. 

 
4.1.2 Gemi Bordasında Yangın 
 

• Gemide siren duyulur duyulmaz İskelede bulunan ESD butonunu kullanarak yükleme 
sırasında acil stop verilir. Tahliye sırasında ise GEMİ acil stop verecektir. Ayrıca İskele 
Kontrol Dairesini bilgilendirin. 

• Global Terminal Hizmetleri Acil Durum Yanıt Ekibini bilgilendirecek olan Yükleme 
ve/veya tahliye Operasyonları Amirini (Loading Master) bilgilendirin. 

• Gemide yangın söndürme gemi prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

• Dolum kollarını tahliye edin ve bağlantısını kesin. 

• Gemiyi yanaşma yerinden ayrılmaya hazırlayın. 

• Gemiyi yanaşma yerinden çıkarmak için çekici römorkörler ve Pilot çağırın. Gerekirse acil 
ayırma- halatı kullanılacaktır. 

 
4.1.3  Gemide Güç Kaybı ve İskeleye Sürüklenmesi  

• Pilotu güç kaybı ve iskeleye mesafe konusunda bilgilendirin. 

• Dümenle idare mevcut ise, dümeni açık sulara kırın. 

• Pilot tavsiyesi çerçevesinde olmadığı takdirde, demiri iskeleden mümkün olduğu kadar 
uzağa atın. 

• Pilot tavsiyesi çerçevesinde ise, çekici römorkörleri iskeleden uzaklaşmak için kullanın. 

• Demiri demirleme alanına bırakın ve onarımları yapın. 

• DCMT İskele Kontrol Dairesini tavsiye edilen durumda tutun. 
 
4.1.4  Gemi Halatlarının Kopması ile Hareketlenmesi  
 

• ESD ile yüklemeyi ve/veya boşaltmayı durdurun ve İskele Kontrol Dairesini vebilgilendirin. 

• Gemiyi manevraya hazırlayın. 

• Dolum kollarını tahliye edin ve bağlantısını kesin. Manifold valflerini kapatın. 

• İskele Kontrol Dairesi romörkorları ve pilotu arayacaktır. Ve Operasyon Müdürünü 
bilgilendirecektir.  
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• ERS’ler devreye girdiyse, dolum kollarının alt kısmının bağlantısını kesmeyin. 

• Global Terminal Hizmetleri Operasyon Müdürü, Pilot ve tanker kaptanına danışarak 
hareket edin. 

• Diğer aksiyonlar üzerinde anlaşmaya varılacaktır. 
 

4.1.5   Denize Adam Düşmesi 
 

• Geminin denize adam düşme acil durum prosedürü uygulanır. 

• İskele operatörü, cankurtaran simitlerini mümkün olduğu kadar yakınına atmaya 
çalışacaktır. 

• Gemi, Römorkörü ve Kliniği arayacak olan JCR’yi bilgilendirecektir. 

• Römorkör kişiyi sudan kurtarmak için arama-kurtarma botunu gönderir. 

• Kurtarılan kişi kıyıya getirildiğinde Terminal Acil Durum Dairesi hazırda bekleyecektir. 
 

4.1.6 Bomba Tehdidi 
 

• İskele Kontrol Dairesini bilgilendirin ve yüklemeyi ve/veya boşaltmayı durdurun.  

• Dolum kollarını tahliye etmek ve bağlantısını kesmek için hazırlayın. 

• ISPS kod uyarınca Gemi Güvenliği planı uygulanacaktır. 

• ISPS kod Liman Tesisi Güvenliği Planı uygulanacaktır. 

• GTS’nin Denizcilik Operasyonları Yönetimi Türk Yetkili Makamlarını bilgilendirecektir. 

• Denizcilik Operasyonları Yönetimi, Kaptan ve Liman yetkililerine danışarak diğer 
aksiyonlarla ilgili karar verilecektir. 

 
4.1.7 Terör Eylemleri 
 

• İskele Kontrol Dairesini bilgilendirin ve yüklemeyi ve/veya boşaltmayı durdurun.  

• Dolum kollarını tahliye etmek ve bağlantısını kesmek için hazırlayın. 

• ISPS kod uyarınca Gemi Güvenliği planı uygulanacaktır. 

• ISPS kod Liman Tesisi Güvenliği Planı uygulanacaktır. 

• Global Terminal Hizmetleri veya Operasyon Müdürü yetkili Makamlarını bilgilendirecektir. 

• Operasyon Md, Kaptan ve Liman yetkililerine danışarak diğer aksiyonlarla ilgili karar 
verilecektir. 

 
4.1.8 Petrol Sızıntısı 
 

• Yüklemeyi ve/veya boşaltmayı durdurun ve manifold valflerini kapatın. 

• Yükleme Operasyonları Amirini bilgilendiren İskele Kontrol Dairesini bilgilendirin. 

• Sızıntının kaynağını tespit edin ve mümkünse izole edin. 

• SOPEP uyarınca Gemi Kirlilik Planını yürürlüğe koyun ve sızıntıyı kontrol altına alın. 

• Global Terminal Hizmetleri veya Operasyon Müdürü yetkili Makamlarını bilgilendirecektir. 

• Gemi, acentesini ve P&I kulübü bilgilendirecektir. 

• Terminal Yönetimi, Kaptan ve Liman yetkililerine danışarak bir temizleme planı 
yapılacaktır. 

• Gemide sızıntı kontrol altına alınamadığı ve petrol suya gittiği takdirde, GTS petrol kirliliği 
planı yürürlüğe konacaktır. 

 
4.1.9  Deprem 
 

• Yüklemeyi ve/veya boşaltmayı durdurun ve manifold valflerini kapatın. 

• Yükleme Operasyonları Amirini bilgilendiren İskele Kontrol Dairesini bilgilendirin. 
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• Gemi halatları ve dolum kolu bütünlüğünü doğrulayacaktır. Geminin balast ve yük 
tanklarında hasar ve sızıntı olup olmadığını kontrol edecektir. Çoğunlukla Deprem aşırı 
dalgalanmaya neden olmaz. 

• Denizcilik Operasyonları Yönetimi; Global Terminal Hizmetleri’nin Terminal Operasyonlar 
Yönetimi ile birlikte tesislerde ve/veya boru hatlarında hasar olup olmadığını 
doğrulayacaktır. 

• GTS Operasyon Müdüründen onay alınır alınmaz operasyonlara yeniden 
başlanılabilecektir. 

 
4.1.10 İlkyardım 
 

• İskele Kontrol Dairesini vaka/yaralanma ile ilgili bilgilendirin. 

• Gemi Kaptanı; Terminal Yükleme Operasyonları Amirini yardıma ihtiyaç olup olmadığı 
konusunda bilgilendirecektir.  

• İhtiyaç varsa, Terminal Yükleme Operasyonları Amiri; kazazedenin yanına gitmesi için 
Terminal Acil Durum Dairesi hemşiresini ayarlayacaktır.  

• Terminal Hemşiresi, gemide veya kıyıda İlkyardım verilip verilmeyeceğine karar 
verecektir. 

• Kıyıda tedavi gerekli olduğu takdirde, yükleme ve/veya boşaltma durdurulacaktır. 

• Tanker mürettebatı kazazedeyi, bir ambulansın kazazede için hazır bekletildiği yükleme 
platformuna taşınmasını ayarlayacaktır. 

• Kazazede yükleme platformundan alınır alınmaz yükleme operasyonları yeniden 
başlatılabilir. 

 
5.0 TANIMLAR 

Onaylanan Ekipman – Bu, sınıflandırma kuruluşu gibi uygun bir yetkili merci tarafından 
test edilip onaylanan bir tasarım ekipmanıdır. Yetkili merci, ekipmanı belirtilen tehlikeli 
ortamda güvenli kullanım için tasdik etmiş olacaktır.  
 
Terminal – Global Terminal Petrol Tic. ve San. A.Ş. 
 
Hat Süpürme (Pigging) – Bunlar genellikle en etkili süpürme yöntemi olarak kabul edilir.  
 
Tutuşabilir (‘Yanıcı’ olarak da belirtilir) – Tutuşabilir bir madde tutuşturulup yakılabilen 
bir maddedir. Yönetmeliğin amaçları çerçevesinde, ‘tutuşabilir’ ve ‘yanıcı’ terimleri 
eşanlamlıdır. 
 
Ateşli Çalışma – Tutuşturma kaynaklarını veya tutuşabilir bir gaz karışımının 
tutuşmasına yetecek kadar yüksek sıcaklıkların söz konusu olduğu işlemler. Bu, kaynak, 
yakma veya lehimleme ekipmanı, pürmüz lambaları, bazı güç tahrikli aletler, kendinden 
güvenlikli olmayan veya onaylanmış bir patlamaya dayanıklı muhafaza içinde olmayan 
taşınabilir elektrikli ekipmanlar ve içten yanmalı motorların kullanımını gerektiren her türlü 
işi kapsamaktadır. 
 
Global Terminal Hizmetleri (GTS) - Türkiye kıyılarında İskenderun Körfezi’nde bulunan, 
yaklaşık 2.5 km uzunluğunda beton ve çelikten yapılmış bir iskele üzerinde altı yanaşma 
noktasından meydana gelen Denizcilik Terminali. 
 
Global Terminal Hizmetleri (Operasyon Müdürü) – Global Terminal Hizmetleri veya 
yetkili temsilcileri adına Varlık Yönetiminden sorumlu olan Global Terminal Hizmetleri tek 
nokta sorumlusu.  
 
Ana Güverte - Bir tankerin ana güvertesi, yük tanklarının, batardoların ve pompa 
odalarının tepesini oluşturan çelik zırhtır. 



RG-CEY-OPR-002       Tarih: 17.03.2022 Rev:20 

10 

 

 
Operasyonlar Amiri (Loading Master) - Global Terminal Hizmetleri için 
gerçekleştirilecek denizcilik operasyonlarında görevli sorumlu kişi olarak Terminal 
tarafından tayin edilen kişi.  
 
Kaptan – Kaptan, Geminin Kaptanı veya usulüne uygun bir şekilde yetkilendirilmiş vekili 
veya hâlihazırda gemide görevli olan herhangi bir kişi olarak anlaşılacaktır. 
 
Çıplak Işık Kaynakları – Açık alevler veya ateşler, yanmış sigaralar, purolar, pipolar veya 
benzer maddeler, başka her türlü başıboş tutuşma kaynakları, kullanımda iken kıvılcıma 
yol açabilecek elektrikli ve diğer ekipmanlar ve korumasız açık flamen ampuller.  
 
Operasyonlar - Petrol veya balast yükleme/boşaltma veya transferi, yakıt ikmali, tank 
temizleme, ham petrol yıkama, tank havalandırma, arıtma, ölçme, numune alma ve tüm 
diğer yardımcı faaliyetler. 
 
Petrol – Ham petrol ve bundan türetilen sıvı hidrokarbon ürünler.  
 
Petrol Gazı – Petrolden geliştirilen bir gaz. Petrol gazlarının temel bileşenleri 
hidrokarbonlardır ancak bunlar ikincil bileşen olarak Hidrojen Sülfür, (H2S) veya kurşun 
alkiller gibi başka maddeler de içerebilir. 
 
Sorumlu Kişi – İşveren veya gemi kaptanı tarafından tayin edilen ve belli bir görevle ilgili 
tüm kararları verme yetkisi verilen ve bu amaç doğrultusunda gerekli bilgi ve deneyime 
sahip olan bir kişi. 
 
Kısıtlanmış Alan - Global Terminal Hizmetleri ve kıyının ve iskelenin, Terminalin veya 
gemi bordasının herhangi bir bölümünden ölçülen 200 metrelik bir mesafe içindeki su 
yüzeyi alanı.  
 
Hizmet Faturası – İskelede sunulan hizmetlere istinaden GTS tarafından düzenlenen 
hizmet faturaları. 
 
Tanker – Bu amaçla kullanılırken kombine bir taşıyıcı da dâhil olmak üzere dökme olarak 
petrol yükü taşımak için tasarlanmış gemi. 
 
Buhar Emisyon Kontrol Sistemi - Gemi ve kıyı buhar toplama sistemleri, izleme ve 
kontrol cihazları ve buhar işleme düzenlemeleri de dâhil olmak üzere tanker operasyonları 
sırasında buhar emisyonlarını kontrol etmek için kullanılan bir boru döşeme düzenlemesi 
ve ekipmanı. 
Gemi – Her türlü gemi, deniz taşıtı ve suda yüzebilen seyrüsefere elverişli başka 
objelerdir ve her türlü çekici, su teknesi, yakıt gemisi, mavna veya diğer tank olmayan 
gemileri kapsar. 
 

6.0 GENEL 
• Terminal; Küçük Botaş boru hattı Terminalinin 1 mil doğusunda bulunan, yaklaşık 2,5 

kilometre uzunluğunda bir çelik ve beton iskeleden meydana gelmektedir. İskelede 6 
yanaşma yeri mevcuttur. Bunlar, sağ ve sol tarafta eşit sayıda bulunur.  

• YP1’den yapılan tüm yükleme/tahliye işlemleri, YP2’de ise 8.000 metreküpten fazla olan 
yükleme/boşaltma operasyonlarında piggleme istasyonu ile gemi manifoldu arasıda hat 
süpürme işlemi tatlı su araya pigg topu konularak yapılır. Hat süpürme topları yük ile tatlı 
su arasına konur. Hat süpürme topu Min. 700 cbm/sa üzerinde 5 kg/cm² ile çalıştırılır. 

• Yanaşma yerleri Kuzey-Güney yönünde hizalanır. İskelede yanaşma yerleri; siyah 
ürünler için tasarlanan ve gemilerin sancak tarafından iskeleye yanaşabileceği 
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İskelenin Sol Tarafı (GÜNEY)dır. Beyaz ürünler için ise tasarlanan ve gemilerin iskele 
taraflarından yanaşabileceği kısım ise İskelenin Sağ Tarafıdır. (KUZEY).   
Palamar Yeri 1 (YP1) DWT 55,001 -160,000 GÜNEY ve KUZEY TARAFLARI 
Palamar Yeri 2 (YP2) DWT 8,001 -  55,000 GÜNEY ve KUZEY TARAFLARI 
Palamar Yeri 3 (YP3) DWT 1,000 -    8,000 GÜNEY ve KUZEY TARAFLARI 

 
• Ortalama gelgit genişliği 0,5 m’dir akıntı hızı maksimum 0,5 knot oranlarında görülür.  
 
• Palamar yerleri, DWT 1,000’den DWT 160,000’e (SUMMER DWT) konumlandırmak için 

tasarlanmıştır. Gemilerin maksimum DEPLASMANI 230,000 ton olacaktır. Minimum 
paralel gövde uzunluğu (PBL); geminin manifold merkez hattının her iki tarafında YP3 
üzerinde 18 m., YP2 üzerinde 32 m. ve YP1 üzerinde 105 m. olacaktır. İskeleye 
yanaşacak gemilerin pruvası dışarı (denize doğru) bakmalıdır. 

 
• Alt omurga açıklığı (UKC): Aşağıdaki tabloya göre gemiler gerekli UKC’yi muhafaza 

etmelidir. 

BRÜT UKC 
NET UKC 
(Her zaman korunması gereken minimum açıklık). 

Gemi statik su çekiminin 
%10’u 

Geminin azami genişliğinin yüzde bir nokta beşi 
(%1.5) veya otuz santimetre (30 cm), hangisi daha 
büyükse”. 

 
• Pilotaj zorunludur. Gemiler yanaşabilmek için minimum 11 (on bir) adet uygun uzunlukta 

halatı sağlamalıdır. 
 
• Tüm gemiler, tehlikeli ve kirletici mal taşıyan gemilere yönelik raporlama gerekliliklerine 

(Avrupa Konseyi Yönergesi 93/75/EEC) ve IMO Karar A.648 (16) ilave bölümünün ekinde 
yer alan tavsiyelere uyacaktır. MARPOL sözleşmesi eksiksiz yürürlüktedir. Bu, 2019 
itibarıyla tasfiye edilen tek omurga petrol tankerleri için yeni bir genel tabloda ek I/13G 
tadilinin sonucudur. Bu nedenle, 1992 ve 1993’ de teslim edilen veya daha eski gemiler 
Ek I/13G zaman çizelgesinde bulunan revize edilmiş yönetmeliğe tabi olarak 2005 
yılından itibaren terminalimize kabul edilmeyecektir. 

  
• Gemiler varışlarında mutlaka TEMİZ BALAST ile gelmelidir. 
 
• Kıbrıs Rum Kesimi bandıralı / sahipli / tarafından işletilen gemilerin limana yanaşmasına 

müsaade edilmez.  
 

• Nehir tipi gemilerin yanaştırılması teknik olarak kabul edilemez. 
 
• Bir gemi bir yanaşma yerine yalnızca teknik olarak bütün yönleri ile uygun olduğunda 

kabul edilecektir. 
 
• Bir geminin, sabit ve daimi bir tasarımı olması zorunlu olan (boru hatları, valfler, destekler 

vb. de dâhil olmak üzere) ve geminin yapısının bir parçasını teşkil eden manifold 
düzenlemesine özellikle dikkat edilir. Bütün gemilerin, OCIMF tavsiyelerine - Tanker 
Manifoldları ve Bağlantılı Ekipmanlara İlişkin Tavsiyelere uygun manifold düzenlemeleri 
olmalıdır. 

• Yukarıda belirtilen tavsiyelere uygun olmayan gemilerin operatörleri Terminal (Terminal) 
ile birlikte bir geminin yük operasyonuna uyguluğunu teyit etmelidirler. Bu, geminin 
demirleme yerine veya Liman civarına varmasından önce yapılmalıdır. 

 
• Terminalden gemi iskele arası geçiş merdiveni tedarik edilmez. Bunun yerine 

geminin taşınabilir merdivenleri kullanılarak geçişler sağlanacaktır.  
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• İskelede İhrakiye(bunker) teslimi yapılmaz. 
 
• İçme ve kullanma suyu mevcut değildir.  
 
• İSKELE; VHF telsizi ile donanımlıdır.  Operasyon süresince Kanal 09 dinlenmektedir 
 
• Terminale yalnızca Çift Omurga yapılı Ayrılmış Balast Tankerleri (SBT) kabul edilir. 

Ayrılmış balast, Terminalin onayına tabi olarak gemide tahliye edilebilir, (mümkün 
olduğunda ayrılmış balast tahliyeden önce kalite açısından gözle incelenecektir). 
Kaptanın, ayrılmış balastın gemide tahliyesinin çevrenin kirlenmesine yol açmayacağına 
dair yazılı teminatını vermesi gerekecektir.  

 
• 1,000 m3’e kadar kıyı tesisi tarafından SLOP alınabilir. 
 
• Kural olarak gemiler kalkış öncesinde tam dokümantasyonu alacaktır. Ancak Terminalin 

takdir yetkisi erken kalkış prosedürü olarak gemiyi kaldırabilir. 
 
• Operasyonların tamamlanması üzerine, gemilerden yanaşma yerini boşaltması ve 

yük ölçümlerini yürütmek için demirleme sahasında demir atarak işlemlere devam 
etmesi talep edilebilir (buna Bağımsız Yük Ölçümcüleri(survey) tarafından 
yürütülen operasyonlar da dâhildir). Aksi takdirde, Terminalin Fazla işgaliyeden 
kaynaklı ek işgaliye bedelini işleme koyma hakkı vardır. 
 

6.1 Fuzuli İşgaliye Bedeli 
Her bir 100 GRT için Hizmet Faturasında belirtilen bedelde fazla işgaliye (varsa) 
uygulanacaktır. Ayrıca 3 saati geçen gemide yük belgeleri tutma süresi de fazla süre 
sayılacaktır. Fazla işgaliye süresinin starya süresini 6 saatten fazla aşması durumunda, 
Terminalin gemiyi ayırma çözme hakkı saklıdır. Bu nedenle, ilgili bütün masraflar gemi 
Armatörleri, Operatörleri, Gemi Kiralayanlar ve/veya Acenteleri tarafından karşılanacaktır. 
6 saatten sonra, gemi Armatörleri, Operatörleri, Gemi Kiralayanlar ve/veya Acenteleri 
tarafından söz konusu kullanma bedelinin iki katı ödenecektir.  

 
6.2  İskele Dolum Kolu/Esnek (Flexible) Hortum Ölçüleri 

 1 ve 2 yanaşma platformunda bulunan dolum kollarında, dolum kolunun normal 
limitleri dışında geminin hareketlenmesi durumunda devreye giren Acil Durum 
ayırma Sistemi (ERS) vardır.  Ayrıca, Palamar Yeri 2 ve Palamar Yeri 3’te, bulunan 
hortumlarda acil durum kopma kaplini sistemi olan 8 ve 4 inç esnek hortumlarda 
mevcuttur. 
 

Palamar Yeri 1 (YP1) 
KOL/KOLLAR 

Palamar Yeri 2 (YP2) 
KOL/KOLLAR 

Palamar Yeri 2 (YP2)  
Esnek 

Hortum/Hortumlar 

Palamar Yeri 3 (YP3)  
Esnek Hortum/Hortumlar 

Güney 
tarafı 

Kuzey 
tarafı 

Güney 
tarafı 

Kuzey 
tarafı 

Güney 
tarafı 

Kuzey 
tarafı 

Güney tarafı Kuzey tarafı 

Kol/Kollar Kol/Kollar Kol/Kollar Kol/Kollar 
Esnek 
Hortum 

Yok 

Esnek Hortum Esnek Hortum 

Siyah ürün Beyaz 
ürün 

Siyah 
ürün 

Beyaz 
ürün 

Siyah ürün Siyah/Beyaz 
ürün 

Siyah/Beyaz ürün 

16 inç 
ASA 150 

16 inç 
ASA 150 

16 inç 
ASA 150 

16 inç 
ASA 150 

8 inç 
esnek 
hortum 

8 inç esnek 
hortum 

8 ve 4 inç esnek 
hortumlar 
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6.3 İskele Teknik Kabul Kriterleri: 
GLOBAL TERMINAL HİZMETLERİ A.Ş. İSKELE PLATFORMLARI ÖZELLİKLERİ VE KISITLAMALARI 

 

 YANAŞMA PLATFORM YERİ ÖZELLİKLERİ 

Yanaşma Yeri Adı YP3 YP2 YP1  

Yanaşma Yeri Operatörü Dcmt Dcmt Dcmt 

Yanaşma Yeri Tipi Dolfen İskelesi Dolfen İskelesi Dolfen İskelesi 

Minimum/Maximum LOA  40/130 Metre 120/235 Metre 170/287 Metre 

Maksimum DWT 8.000 dwt 55.000 dwt 160.000 dwt 

Maksimum Deplasman 22,500 Ton 117,000 Ton 230,000 Ton 

İzin Verilen Maksimum Su Çekimi 7,5 Metre 12,5 Metre 16,5 Metre 

Minimum (PBL) Balast Durumunda Paralel 

Gövde Uzunluğu 
18 Metre 32 Metre 105 Metre 

Minimum / Maksimum (LBP)Dikmeler 

arası mesafe  
30/120 Metre 90/225 Metre 160/275 Metre 

Maksimum Normal Balast Durumunda 

Su Hattının Üzerinde Manifold Yüksekliği. 
Yok 16 Metre 21 Metre  

Minimum SDWT Durumunda Su Hattının 

Üzerinde Manifold Yüksekliği. 
Yok 

5 Metre  

 
5 Metre 

Minimum Mesafe Manifolddan veya 
Düşürücülerden (kullanılacaksa) Gemi 
Küpeştesine 

Yok 1,5 Metre 1,5 Metre 

Minimum Yükseklik Sızıntı Tavasından  
Manifold Merkezine 

Yok  
0,75 metre 

 

 

0,75 metre 

 

 
Maksimum Yükseklik Ana Güverteden 
Manifold Merkezine 

Yok 

 

2,5 metre 

 

 

2,5 metre 

 

 
Maksimum Tam Genişlik Yok Yok Yok 

Hava Çekme Kısıtlamaları Yok Yok Yok 

Gemi Bordasında Minimum Derinlik  9,4 Metre 14,7 Metre 19,2 Metre 

Yanaşmada Minimum Derinlik 11,0 Metre 15,0 Metre 21,0 Metre 

Minimum Alt Omurga Açıklığı 
Geminin azami genişliğinin yüzde bir nokta beşi (%1.5) veya otuz santimetre (30 cm), 

hangisi daha büyükse”. 

Deniz Dip Malzemesi Çamur Çamur Kum ve Çamur 

Su yoğunluğu 1,027 1,027 1,027 

Geceleyin Yanaşma /Ayrılma  EVET EVET EVET 

Gemi Bordasında Maksimum Gel-git 0,5 M. 0,5 M. 0,5 M. 

RÖMORKÖR Evet Evet Evet 

Balast/Slop Tesisleri Evet Evet Evet 

Minimum Fribord Yüksekliği Yok 4,5 metre 4,5 metre 

Yakıt Alımı ve Temiz Su Tedariki Hayır Hayır Hayır 

Kullanılabilir Mavnaya Yükleme Hayır Hayır Hayır 

Yük Sınıfları Yüklenen / Tahliye edilen 
YAKIT ALIM OPERASYONLARI ve yalnızca Beyaz 

ürünler (YÜK) 

Beyaz ve 

Siyah Ürün 

Ham Petrol 

Dâhil 

Beyaz ve Siyah 

Ürün Ham Petrol 

Dâhil 

Her Bir Sınıf için Dolum Kolu / Hortumlar  

Esnek Hortumlar 
 

Siyah Ürün İçin 3x8ʺ (İnç) Asa 150   
Beyaz Ürün İçin 1x8ʺ (İnç) Asa 150  
Beyaz Ürün İçin 1x4ʺ (İnç) Asa 150  

 
Kuzey ve Güney taraflarında 

Dolum Kolları 
2 X 16ʺ (İnç Asa 

150) 
Her İki Taraf için  

ve 
Esnek Hortum 
1x8ʺ (İnç) Asa 

150 Siyah 
Ürünler için 

yalnızca Güney 
tarafında 

Dolum Kolları 
2 X 16ʺ (İnç)  Asa 

150 
Her İki Taraf için 

Yanaşma Platformunda Buhar Toplama 

Düzeni Donanımı Mevcut mudur? 
Hayır Hayır Hayır 

Sağlanan Bağlantı (Manifold Düzenlemesi) 

(YP3 KUZEY TARAFI: BU TARAF İHRAKİYE 

YAKITLARININ İKMALLERİ İÇİN KULLANILABİLİR)  

Fuel Oil için 1 Adet 8 ʺ Asa 150 (maksimum oran 500 
m³/sa’dir) 

Motorin için 1 Adet 4 ʺ Asa 150  
(maksimum oran 200 m³/sa’dir)  

(YP3 GÜNEY TARAFI: BU TARAF HEM İHRAKİYE 

YAKITLARI İKMALİ HEMDE DİĞER ELLEÇLEME 

OPERASYONLARI İÇİN KULLANILABİLİR)  

• İhrakiye için;  1 Adet 8 ʺ Asa 150 Fuel Oil , 1 Adet 8 ʺ 

Asa 150 Motorin (maksimum oran 500 m³/sa’dir) 

DİĞER BEYAZ/SİYAH ÜRÜNLER ELLEÇLEME 

OPERASYONLARI İÇİN 1 Adet 8 ʺ Asa 150 (maksimum 
oran 500 m³/sa’dir) 

2 X 16ʺ (İnç  Asa 
150) 

  
& 
 

1x8ʺ (İnç) Asa 
150 kıyı tipi 

tankerler için 
esnek hortum 

(maksimum oran 
750 m³/sa’dir) 

2 X 16ʺ (İnç Asa 
150) 

 

Dolum Kolunda Maksimum Basınç Beyaz Ürünler İçin 7 Kgcm2 – Siyah Ürünler İçin 9 Kgcm2  

Her Bir Sınıf için Tipik Yük Oranı 300 M3/H ila 4000 M3/H (Yüke, Hatta Bağlı) 
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6.4 İskelede Operasyon Parametreleri Aşağıdaki Gibidir: 

• Yanaşma Platformu 3 (YP3) esnek hortum donanımlıdır; ayrıca Kuzey Tarafı ihrakiye 
ürünlerin tahmil /tahkliye operasyonları için kullanılacaktır; İskelenin hem ihrakiye 
ikmallerinde hem de diğer siyah/beyaz ürün operasyonlarında Güney Tarafı 
kullanılacaktır.  

• İhrakiye opeasyonları dışındaki Yakıt tahmil-tahliyeleri için YP3 güney tarafını kullanacak 
gemilerin, operasyonun başlangıcında ve sonunda hat içeriğini almak için en az 50 
metreküp kapasiteli bir slop tankına sahip olması gerekmektedir. 

• Bu gemilerin ayrıca esnek(flexible) hortumun/hortumların gemiye bağlanmasında 
kullanılmak üzere geminin merkezinde en az (12 metrede SWL) 1 ton kapasiteli bir vince 
de sahip olması gerekmektedir. 

• YP1 ve YP2 Yanaşma Platformları üzerindeki palamar kancaları üzerinde ve, İskele 
Kontrol Dairesinde halatlardaki yükü gösterebilen ekran göstergeler vardır. Ayrıca uzaktan 
kanca bırakma sistemi ister iskele üzerinden manuel ister Kontrol odasından uzaktan aktif 
hale getirilmektedir.  

• YP3 üzerindeki palamar bağlama kancalarının acil bırakma kanca sistemi yine Yp1 ve 
YP2 gibi manüel olarak yerinden veya uzaktan kontrol dairesinden acil durumlarda 
devreye sokulabilmektedir. 

• Gemi yanaşma MANEVRA OPERASYONLARI Maksimum  20 KNOT’a kadar yapılabilir.  

• BEAUFORT SKALASINA GÖRE 6 DAN BÜYÜK VEYA 25 KNOT ÜSTÜ HAVADA 
OPERASYONLAR DURDURULUR. 

• BEAUFORT SKALASINA GÖRE 7 DAN BÜYÜK VEYA 30 KNOT ÜSTÜ HAVADA 
HALATLAR ÇÖZÜLÜR VE GEMİ AÇIĞA ALINIR.  

 

• GEMİNİN İSKELEDEN AYRILMASI, YÜKLEME OPERASYONLARI AMİRİ VE KAPTAN 
ARASINDA YÜRÜTÜLECEK KARŞILIKLI GÖRÜŞME NETİCESİNDE ŞAYET DENİZDE 
DALGA YÜKSEKLİĞİ 2.5 m VEYA ÜZERİNDE İSE SÖZ KONUSU OLACAKTIR.  

Aşağıdaki durumlar yaşanması durumunda geminin iskeleden demire çıkması 
gerekebilir. 

 

• Baştan Kıça sürüklenme 
      - Yanaşma sonrası gemi pozisyonunun kesinliği  +/- 0.50m 

- Gelgit akımları ve/veya rüzgârla sürüklenme       0.50m 
- ESD 15 saniye (fırtına) boyunca sürüklenme       2.65m 
- ERS 5 saniye (fırtına) boyunca sürüklenme       0.50m 
 
TOPLAM BAŞTAN KIÇA SÜRÜKLENME       4.10m 
 

• Sürüklenme (İskeleden açılma yönünde) 
-  Yanaşma sonrası gemi pozisyonunun kesinliği  +/- 0.50m 
- Rüzgârla sürüklenme       0.50m 
- ESD 15 saniye (fırtına) boyunca sürüklenme       3.10m 
- ERS 5 saniye (fırtına) boyunca sürüklenme       0.50m 
 

7 BİLGİ VE YÖNETMELİKLER 
 

• Bu belge içeriğinde yer alan yönetmelik Kısıtlı Alanda ve Terminalle ilişkili diğer alanlarda 
uygulanacaktır. 

 

• Bu bilgilerin amacı, Global Terminal Hizmetleri’nin (GTS) korunaklı sularına uğrayan 
tanker gemilerinin Armatörleri, Operatörleri ve Kaptanlarını, GLOBAL TERMİNAL 
HİZMETLERİ A.Ş. (metinde bundan sonra “Terminal” olarak anılacaktır) tarafından 
işletilen Global Terminal Hizmetleri genel durum, kullanılabilir tesis ve hizmetlerden 
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haberdar etmek iken, söz konusu bilgiler kesinliği veya eksiksizliği hakkında hiçbir garanti 
veya teminat olmadan sağlanmaktadır. 

 

• Bu bilgiler, herhangi bir resmi yayında ait olduğu sular ve alanlarla ilgili her türlü resmi 
yayında yer alan herhangi bir bilgi, kanun veya yönetmeliğin üzerinde değildir; veya 
bunların yerine geçmeyecektir. Belirli seyir bilgilerini almak amacıyla, ilgili Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı yayınlarına, Hidrografik Ofis yayınlarına referans yapılmalıdır. 

 

•  Global Terminal Hizmetleri’ deki operasyonlar “Petrol Tankerleri ve Terminallerle ilgili 
Uluslararası Güvenlik Kılavuzu’ nun (ISSGOT) son baskısında yer alan tavsiyelere uygun 
olarak bu terminale uğrayan gemiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Terminal (Terminal) 
ayrıca SOLAS tadilleri de dâhil olmak üzere Uluslararası Denizcilik Kuruluşu (IMO) 
Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodunu (ISPS) kabul etmiştir. Yalnızca 
Terminalin (Terminal) takdir yetkisi dairesinde bu tavsiyelerin dışında faaliyet gösteren 
gemilerin, Global Terminal Hizmetleri’ nde demirlemesine izin verilmeyecektir. 

 

• Bu belgede yer alan yönetmelik, Kısıtlanmış Alanda ve iskelelerle ilişkili diğer alanlarda 
uygulanacaktır. 

 

• Her durumda, geminin Kaptanı gemisinin güvenli ve emniyetli seyrinden ve uygulanan 
bütün kanun, kural ve yönetmeliklere uygunluktan tek başına sorumlu olmaya devam 
edecektir. 

 
7.1 ISPS KOD  

 
➢ IMO Numarası   : TRDYL -0006 
➢ Tahsis edilen liman tesis No  : 2931115 
➢ Onay Tarihi      : 02.12.2019 
➢ Tasdik Geçerlilik Tarihi  : 01.12.2024 

• Bu belge, terminalimizin Bölüm XI-2 ve SOLAS’a yapılan ilgili tadillere göre Türkiye 
Denizcilik Müsteşarlığı tarafından tasdik edilen Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri 
Güvenlik Kodu ile ilgili zorunlu gereklilikleri uyguladığı hususunda sizi bilgilendirmek 
amacıyla hazırlanmıştır.  Yukarıdakiler ışığında lütfen belirtin; 

• Tanker ISPS KODUNU ve SOLAS ekinin XI-2 bölümü hükümlerini uygulamış mıdır? 
Gemide geçerli güvenlik seviyesi. 

• Bir güvenlik vakasını veya tehdidini rapor etmek için iletişim prosedürleri (GGS– LTGS / 
SSO -PFSO arasında) 

• Terminalimizin oluşturduğu uygulanan mutat gerekliliklere göre; 

• Her bir kişinin fotoğraflı geçerli kimlik kartı göstererek terminal sahasına girmek ve 
iskeleden gemilere veya gemiden iskeleye geçmek için izin almasını gerektiren Erişim 
prosedürlerinin kontrol edilmesi.  

• Şüpheli kişiler, bagaj ve otomobiller denetime tabidir.  

• Polis, gümrük memuru ve liman başkanı gibi üniformalı kişiler de kimliklerini göstermek 
zorundadırlar. 

❖  TERMİNALDE GEÇERLİ GÜVENLİK SEVİYESİNİN SEVİYE 1 OLDUĞU BİLGİNİZE 
SUNULUR. 

 
8 GLOBAL TERMİNAL HİZMETLERİ A.Ş.’ NİN HİZMET ALMA KOŞULLARI 

 

• Terminal tarafından Limanda veya Limanla bağlantılı olarak sağlanan tüm hizmetler 
(römorkör ve pilotaj hizmetleri hariç), tesisler ve yardım, Terminal tarafından 
ücretlendirilmiş olsun ya da olmasın yürürlükteki bütün uygulanan kanun, tüzük, Liman 
Yönetmelikleri, Güvenlik Yönetmelikleri ve aşağıdaki koşullara tabi olarak sağlanır. 
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• Pilotun/pilotların zorunlu hizmetleri herhangi bir Pilot bir gemiye yardım amacıyla o 
geminin bordasına gittiği zaman bu amaç doğrultusunda Geminin Armatörlerinin veya 
Kiralayanlarının hizmetinde olması ve Terminalin, Limanın ya da başka herhangi bir küçük 
geminin yardım edilen söz konusu geminin bordasında veya civarında iken söz konusu 
Pilot tarafından sağlanan tavsiye veya yardımın neden olabileceği herhangi bir hasardan 
sorumlu olmaması koşulunun açıkça kabul edilmesi üzerine sağlanır.  

 

• Terminal, görevlileri, acenteleri veya alt yüklenicileri (hangi sıfatla hareket ederlerse 
etsinler), herhangi bir gemiyle ilgili olarak herhangi bir römorkör, pilotaj veya palamar 
hizmetleri, şamandıra veya diğer kanal işaretleri de dâhil olmak üzere seyir tesislerinin 
sağlanması veya başka şekilde verilen yardım, tavsiye veya talimatların sonucunda 
doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek herhangi bir sebepten kaynaklanan herhangi bir 
kayıp, yaralanma, hasar veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır. Her durumda herhangi 
bir geminin Kaptanı Armatörleri adına gemisinin güvenli ve gerektiği gibi seyrinden tek 
başına sorumlu olmaya devam edecektir. 

 

• Terminal; Terminal tarafından sağlanan Yanaşma yerlerinin, tesislerin, mülkün, teçhizatın, 
küçük deniz taşıtları ve ekipmanların bunları kullanmasına izin verilen veya bunları 
kullanmaya davet edilen gemiler için güvenli ve uygun olmasını temin etmek için elinden 
geleni yapacaktır, ancak söz konusu güvenlik veya uygunluğa dair hiçbir garanti verilmez 
ve ilgili kayıp, yaralanma, hasar veya gecikmeye kim ya da ne sebep olursa olsun, kısmen 
ya da tamamen Terminalin herhangi bir görevlisi, acentesi veya yüklenicisinin herhangi bir 
eylem, ihmal veya temerrüdünden ya da Terminal ya da görevlileri, acenteleri veya 
yüklenicilerinin herhangi bir yanaşma yeri, tesisler, mülk, teçhizat, tekne depolama tankı 
veya her türlü ekipmanda herhangi bir hata veya kusurundan kaynaklansın ya da 
kaynaklanmasın, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir gemi veya mürettebatı veya 
yükü ya da bunun herhangi bir bölümünün (söz konusu yük ister gemide ister yükleme 
sürecinde olsun) sebep olduğu veya maruz kaldığı herhangi bir kayıp, yaralanma, hasar 
veya gecikmeyle ilgili Terminalin herhangi bir sorumluluğu (veya herhangi bir katkıdan 
kaynaklanan yükümlülüğü) söz konusu olmayacaktır. 

 

• Terminal; Terminal veya görevlileri, acenteleri veya yüklenicileri tarafı olsun ya da olmasın 
doğrudan veya dolaylı olarak grevler, lokavtlar veya işçi ihtilafları veya karışıklıkların 
sebep olduğu veya katkıda bulunduğu veya bunlardan doğan herhangi bir kayıp, hasar 
veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır. 

 

• Herhangi bir yanaşma yerinin veya Terminal tesislerinin herhangi bir bölümünün ya da 
Terminal tarafından veya onun adına sağlanan herhangi bir teçhizat veya ekipmanın ya 
da herhangi bir tekne, depolama tankı ya da başka herhangi bir tesis veya mülkün 
herhangi bir gemi tarafından kullanılmasıyla bağlantılı olarak veya bu kullanım sebebiyle 
söz konusu palamar yeri, tesis, teçhizat veya ekipman tekne, depolama tankı ya da başka 
tesis veya mülkte hasar oluştuğu takdirde, söz konusu hasarın nedeni ne olursa olsun ve 
söz konusu hasarda Terminal veya görevlileri, acenteleri veya yüklenicilerinin dahli olsun 
ya da olmasın, gemi veya Armatörleri tarafında herhangi bir ihmal veya temerrüt söz 
konusu olsun ya da olmasın, gemi ve Armatörleri Terminalin bunun sonucunda 
uğrayabileceği ilgili tüm hasar veya zararla ilgili olarak, sınırlama olmaksızın, Terminali 
tazmin edecek ve bundan zarar görmemesini temin edecektir. 

 

• Gemi ve armatörleri, sınırlama olmaksızın, kısmen ya da tamamen Terminal, görevlileri 
veya acentelerinin herhangi bir eylem, ihmal veya temerrüdünden kaynaklansın ya da 
kaynaklanmasın, Terminali ve görevlilerini aşağıdakilerle ilgili olarak tazmin edecek ve 
bundan zarar görmemelerini temin edecektir: 

 

• Doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir geminin veya bir bölümünün veya herhangi bir 
unsurunun ya da Armatörlerinin başka herhangi bir görevli veya acentesinin sebep olduğu 
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veya katkıda bulunduğu, herhangi bir üçüncü taraf veya gemiye (Armatörleri ve 
mürettebatı) yönelik herhangi bir kayıp, hasar, yaralanma veya gecikmeden doğabilecek 
her türlü dava, hak talebi, masraf, mahkeme kararı ve harcamalar. 

 

• Doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir geminin veya bir bölümünün veya 
Armatörlerinin herhangi bir görevli veya acentesinin sebep olduğu veya katkıda 
bulunduğu, Terminale veya görevlilerine yönelik her türlü hasar, yaralanma, gecikme veya 
kayıp. 

 
9 İSKELEYE YANAŞMA PLANI 
 

İskele planı (Gemi Yanaşma planları) için lütfen sayfa 36, 37 ve 38’e bakınız. 
 
10.0 İŞLEMLER 
 
10.1 Kabul Koşulları 

Kural olarak gemiler, Yanaşma yerinin ve tayin edilen yükün / depo hacminin mevcut 
olduğunu belirtildiği zaman yanaştırılacaktır. Gemilerin iskeleye yaklaşma hızı maksimum 
0,10 m/s’dir.  
Gemilerin yükleme ve/veya boşaltma süresi, iskeleye Güvenli Bağlama saatinden dolum 
kolları bağlantısının kesilmesine kadar sayılacaktır. Aşağıdakilerden kaynaklanan 
gecikmeler bu süreye dâhil edilmeyecektir: 
Kıyı operasyonları 
Gelgit şartlarından kaynaklı gecikmeler 
Hava şartlarından kaynaklı gecikmeler 
Gemi Trafiğinden kaynaklı gecikmeler  
Gümrükten operasyonun başlaması için verilecek iznin bekleme süresi. 

 
10.1.1 Genel 
 

• Bu Yönetmelik, İskenderun Liman Başkanlığı Alanında GTS’ nin sahip olduğu ve işlettiği 
İskelelere uğrayan bütün gemilere uygulanacaktır. 
 

• İşbu belgede yer alan Terminal Yönetmeliğine uymanın yanı sıra, Kaptanlar, İskenderun 
Liman Başkanlığı Tüzüklerinin GTS ve yakınlarına uygulanacağını; bu Tüzükleri bilmeleri 
gerektiğini kaydetmeli ve hem Tüzüklerinin hem de Terminal Yönetmeliğinin görevlilerin 
ve mürettebatın dikkatine sunulmasını ve hükümlerine kesinlikle uyulmasını temin 
etmelidir. 

 

• Terminal Yönetmeliği ile İskenderun Liman Başkanlığı Tüzükleri arasında herhangi bir 
çelişki durumunda, Yönetmelikle çeliştiği ölçüde ikincisi geçerli olacaktır. 

 

• Petrol sızıntılarının ve çöp dökmenin Yetkili Merciler ve Terminal tarafından ciddi bir 
şekilde ele alınması takdirle karşılanacaktır. Sızıntılar ilgili makamlar tarafından 
araştırılacaktır. Bu durum Kaptanın geminin sorumlu olduğu herhangi bir sızıntının 
temizlenmesine ilişkin masraflardan sorumlu tutulmasından başka, kovuşturmaya ve 
geminin gecikmesine yol açabilecektir. 

 

• Bu nedenle kaptanların GTS ve yakınlarında iken sızıntı ve çöp dökmeyi engellemek için 
her tedbirin alınmasını sağlamaları talep edilmektedir. 

 

• GTS’ nin denizcilik tesisleri, İskenderun Liman Başkanlığı sahasında bulunmaktadır. 
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• GTS, hem ithalat hem de ihracat için geniş bir petrol ürünleri yelpazesini elleçleyen üç 
adet yanaşma platform yerini işletir. 

 

• Ayrılmış Balast Sisteminden temiz balast GTS’ nin onayına tabi olarak gemiden atılabilir. 
 
10.1.2 Global Terminal Hizmetleri için Gemi Teknik Koşulları 
 Aşağıda belirtilen durumlardaki gemilerin iskeleye yanaşmak için Global Terminal 
Hizmetleri tesisinden hizmet almalarına müsaade edilir: 

• Geminin Asgari / Azami LOA değerinin (Toplam Uzunluğu) 130 metre ve 287 metre 
olması halinde. Ayrıntılar için lütfen sayfa 13’teki 6.3’te yer alan iskele teknik kabul 
kriterlerine bakınız.  

• Geminin Asgari / Azami PBL değerinin (Paralel Gövde Uzunluğu) balast durumunda iken 
manifoldun her iki tarafının 18 metre ve 105 metre olması durumunda. Ayrıntılar için lütfen 
sayfa 13’teki 6.3’te yer alan iskele teknik kabul kriterlerine bakınız. 

• Tam genişlik/en kısıtlaması bulunmaması halinde. 

• Azami Yüklü Su Çekme değeri. Ayrıntılar için lütfen sayfa 13’teki 6.3’te yer alan iskele 
teknik kabul kriterlerine bakınız. 

• Asgari / Azami Manifold Yükseklik değerinin 0,75 metre ve 2,5 metre olması durumunda 

• Geminin, Palamar Ekipmanları Kılavuz Bilgileri ve Tanker Manifoldları ve İlişkili 
Ekipmanlar için OCIMF (Petrol Şirketlerinin Uluslararası Denizcilik Forumu) Tavsiyelerinin 
en güncel gerekliliklerine uygun olması halinde. 

• Kullanılan Flanş değerinin 16’’ 150 ASA olması durumunda. Ayrıntılar için lütfen sayfa 
13’teki 6.3’te yer alan iskele teknik kabul kriterlerine bakınız. 

 
10.1.3  Kançello (Lay-Can) ve Astarya (lay-time) Süreleri 

Terminal tarafından, üzerinde mutabık olunan iki (2) gün kançello (LAY-CAN) 
sağlanacaktır. Terminal 15,000 tona kadar ki yükler için kançello (Lay-Can) 
vermemektedir. 15,000 tona kadar ki yükler için gelen gemiler ilk fırsatta iskeleye 
yanaştırılır. 
Gemi, aşağıdaki tabloda yazılı astarya sürelerine bağlı kalmak üzere verilen kançello 
(Lay-Can) süresinde terminale varmalıdır. Belirtilen sürede varamayan gemiler için lay-
can uygulanmaz ve yanaşmaları ilk uygun durum veya fırsatta olacaktır.  

 
10.1.3.1 Geminin Yük Miktarına göre Astarya Süresi  

YÜK MİKTARI 
ton 

(TESİSE VEYA TESİSTEN) 

FAZ I FAZ II FAZ I + FAZ II 

SİYAH BEYAZ SİYAH BEYAZ SİYAH BEYAZ 

15,000’E KADAR   24 SAAT 24 SAAT 24 SAAT 24 SAAT 24 SAAT 24 SAAT 

15,001 – 40,000   36 SAAT 36 SAAT 24 SAAT 24 SAAT 24 SAAT 24 SAAT 

40,001 – 80,000   60 SAAT 48 SAAT 36 SAAT 36 SAAT 36 SAAT 36 SAAT 

80,001 – 120,000   90 SAAT 72 SAAT 48 SAAT 48 SAAT 48 SAAT 48 SAAT 

120,001 – 160,000 120 SAAT 90 SAAT 48 SAAT 48 SAAT 60 SAAT 60 SAAT 

 
 FAZ III bölgesindeki tanklardan astarya için süre ayrıca 36+6 SAAT NOR SHINC olarak 
uygulanacaktır. 
 
YP3’teki yanaşma platformuna yanaşan gemilerde iskele astarya süresi 36+6 SAAT NOR 
SHINC (Pazar ve tatil günleri dahil) olarak uygulanmaktadır.  
 
10.1.3.2 İlave Süreler: 

• TANK TABANI SIFIRLAMA SÜRESİ, NORMAL SÜRENİN DIŞINDADIR. 

• HAT SÜPÜRME (PIGGING) SÜRESİ, HER BİR OPERASYON İÇİN 5 SAATLİK OLARAK 
HER OPERASYONA İLAVE EDİLECEKTİR. Bütün yükleme/boşaltma operasyonlarında 
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piggleme istasyonu ile gemi manifoldu arasına hat süpürme işlemi tatlı su ile ve araya 
pigg topu konularak yapılır. Hat süpürme topları yük ile tatlı su arasına konur. Hat 
süpürme topu Min. 700 m.küp/saat üzerinde 5 kg/cm² ile çalıştırılır.  

• Hazırlık Mektubunun (NOR) kabülü operasyon başlama izninin gümrük tarafından 
verilmesine bağlı olarak hortum veya dolum kollarının gemi manifolduna 
bağlanmasının tamamlandığı saat olacaktır. 

 

• Süre, Hazırlık Mektubu NOR’un gemi kaptanı tarafından verilmesinden altı saat sonra ya 
da geminin tüm halatlarının iskeleye bağlanması sonrası yanaşma manevrasının 
tamamlandığı (all fast) saatinden itibaren hangisi önce gerçekleşmişse başlar dolum 
kollarının veya Esnek(flexible) Hortumların gemi manifoldundan söküldüğü ana kadar 
sayılacaktır. Aşağıdakilerden kaynaklanan gecikmeler dâhil edilmeyecektir: 
Sahil operasyonları 
Gelgit şartlarından kaynaklı gecikmeler 
Hava şartlarından kaynaklı gecikmeler 
Gemi Trafiğinden kaynaklı gecikmeler  
Gümrükten operasyonun başlaması için verilecek iznin bekleme süresi. 

 
10.1.3.3 Her Faz için Pompalama Kapasitesi Tablosu 
 

TESİS BEYAZ ÜRÜN (M 3/SA) SİYAH ÜRÜN (M 3/SA) 

FAZ I 1500 2000 

FAZ II 4000 4000 

FAZ I + FAZ II 3000 3000 

 

FAZ I SAHİL TANKI 
NUMARALARI 

11,12,14,15,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44,51,52,53 

FAZ II SAHİL TANKI 
NUMARALARI 

61,62,63,64,65,66,71,72,73,74,75 

FAZ III SAHİL TANKI 
NUMARALARI 

101,102,103,106,107 

 

• FAZ I BEYAZ ÜRÜN POMPALAMA KAPASİTESİ, İLAVE POMPA KURULUMUNA TABİ 
OLARAK, 2,000 M3/SAAT OLARAK EKLENECEKTİR. 

• SİYAH ÜRÜN İÇİN MÜSAADE EDİLEN SÜRE, HER TÜRLÜ SİYAH ÜRÜN İÇİN 250 cSt 
VİSKOZİTEYE TABİ OLARAK TEMİN EDİLİR. 
 
Güvenli pompalamayı temin etmek için ürün viskozitesi, azami 270Cst olmalıdır ve gerekli 
viskozite seviyesine ulaşmak için gerekirse Ürünler ısıtılacaktır. Ancak Terminalin 60 
santigrat dereceye kadar ısıtma kapasitesi vardır ve Terminalin, viskozitesi teknik 
kısıtlamalardan dolayı 60 santigrat derecede 270 cSt’nin üzerinde kalacak olan herhangi 
bir Ürünü reddetme/geri çevirme hakkı saklıdır.  

 
10.1.4  Geminin İskeleden Çıkarılması  

 
Genel: 
 
Bu prosedürde, terminal açısından tehlikeli bir durum oluşturan bir geminin 
yanaştırılmasını reddetme veya yanaşmış bir geminin iskeleden çıkarılması süreçleri 
tanımlanmaktadır. Yukarıda tanımlanan durumlardan biri ya da daha fazlası gerçekleştiği 
takdirde, gemi reddedilecek veya iskeleden çıkarılacaktır. 
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• Yükleme veya tahliye sırasında geminin sabit/stabil tutulması: “Serbest yüzey etkisi”, 
inşaat kusuru veya operasyon hatası sebebiyle geminin istikrarı bozulduğu takdirde, tüm 
operasyonlar durdurulacak ve gemi yeniden sabitlendikten sonra tekrar başlatılacaktır; 
bundan sonra geminin istikrarsız konumu yeniden ortaya çıktığı takdirde, tüm 
operasyonlar tekrar durdurulacak ve sorunun çözülmesi beklenecektir. Sorun devam ettiği 
takdirde, terminal tarafından geminin iskeleden çıkarılması talep edilecektir. 
 

• Çalışmayan inert gaz sistemi: ISGOTT yönetmeliğine göre, inert gaz sistemi donanımlı 
gemiden, tanklarda %8’in altında oksijen seviyeleri ve pozitif basınçla gerektiği şekilde 
çalışan inert gaz sistemleri talep edilecektir. Çalışmayan inert gaz sistemi (veya gerektiği 
şekilde çalışmayan) inert gaz sistemi durumunda, operasyonlar durdurulacak ve sistemin 
gerektiği şekilde yeniden başlatılmasından sonra, operasyonlar başlatılacaktır, aksi 
takdirde terminal tarafından geminin iskeleden çıkarılması talep edilecektir. 
 

• Ürün kabul kriterlerine ve/veya ISGOTT yönetmeliğine uygunsuzluk: Standart dışı yük 
veya ürün kabul kriterlerine uygunsuzluk durumunda, yük reddedilecek ve terminal 
tarafından geminin iskeleden çıkarılması talep edilecektir. 

Yanaştırılan bir gemide ISGOTT yönetmeliğine uygunsuzluk ve güvenli olmayan bir 
durum ortaya çıktığı takdirde, tüm operasyonlar durdurulacak ve gemiden düzeltici 
faaliyetler talep edilecektir. Aksi takdirde terminal tarafından geminin iskeleden çıkarılması 
talep edilecektir. 

• Gemide inşaat kusuru: Geminin kendi kendine hareket etmesini engelleyecek makine, 
jeneratör veya pompa arızaları durumunda sorunun çözülmesi talep edilecek, aksi 
takdirde terminal tarafından geminin iskeleden çıkarılması talep edilecektir. 

• ISPS’in Uygulanmasında Eksiklik: Gemi ISPS kod sisteminde değilse veya ISPS 
gerekliliklerini taşımıyorsa, sorunun çözülmesi talep edilecek, aksi takdirde terminal 
tarafından geminin iskeleden çıkarılması talep edilecektir. 

• Yönetmeliğin alenen veya sürekli göz ardı edilmesi. 

• Aşırı yükleme: Terminalin Uluslararası Yük Hattı Yönetmeliğine uygunluğu temin etmek 
için herhangi bir geminin yüklenmesini izleme ve ihlal durumunda uygun Yetkili Mercie 
bildirimde bulunma hakkı saklıdır. 

• Yükün büyüklüğüne bağlı olarak 36 veya 48 saat astarya süresinin aşılması. Bu hak, 
yükün büyüklüğüne bağlı olarak 36 veya 48 saatlik sürenin sona ermesinden önce de 
uygulanacaktır; Terminal bu durumun, makul şüphenin ötesinde geminin hatasından 
kaynaklandığına kanaat getirdiği takdirde, operasyonların bu süre içerisinde 
tamamlanması mümkün olmayacaktır. 

• Terminalin görüşüne göre Şirketlerin tesisleri, personeli, operasyonlar veya gemi 
açısından tehlike teşkil eden yetersiz gemi ekipmanı, mürettebat performansı veya 
operasyonlar. 

• Herhangi bir mahkeme kararıyla GTS’ de iskelesinde yanaşmış olduğu sırada bir gemiye 
veya yüke el konması durumunda, Terminalin geminin Liman Yönetmeliğinde tanımlanan 
güvenli demirleme yerine çekilmesini, Terminalin kendi mahkeme masrafları ve diğer 
giderleri de dâhil olmak üzere söz konusu operasyonun masraflarının gemi armatörleri 
veya Gemi Kiralayanlar tarafından müştereken ve müteselsilen karşılanmasını sağlamak 
için Türk Mahkemelerine başvurma hakkı saklıdır. 

 
10.1.5 Yapılan Masraflar 

Terminal, aşağıdakilerin sonucunda bir gemi, Armatörleri, Operatörleri, Gemi Kiralayanlar, 
Acenteleri tarafından yapılan herhangi bir masraftan sorumlu olmayacaktır: 
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• Tayin edilen miktarın tamamının veya bir bölümünün yüklenmesinin/boşaltılmasının 
reddedilmesi.  

• Geminin yüklemeyi/tahliyeyi geciktirmesi veya askıya alması sonucu oluşan gecikme 

• İskele Yanaşma Platformunun boşaltılması gerekliliği. 

• Fuzuli İşgaliye bedeli. 

• Global Terminal Hizmetleri’ nde bulunduğu sırada gemiye mahkeme kararıyla el konması 
veya geminin Terminal tarafından yapılacak herhangi bir başvuru sonucunda başka bir 
yere çekilmesi. 

 
10.2 Hizmet Ücretleri 

10.2.1 Terminal 
Aşağıda belirtilen tüm hizmetlerin ücreti GTS tarafından geminin Acentesine kendi tarifesi 
uyarınca fatura edilecektir. 

• Palamar bağlama ve çözme için terminal hizmet verir ise elleçleme personeli hizmetleri. 

• Barınma. 

• Kıyı taşımacılığı hizmetleri. 

• İçme suyu ve kullanma suyu. (HAYIR) 

• Katı (çöp) ve Sıvı (sintine, slaç, atık su /pissu, kimyasallar hariç slop) atık alma hizmetleri. 

• Kıyı vinci ve düşürücü tedariki. (HAYIR) 

• Çöp alma tesisleri tedariki için standart bir bedel getirilir. 

• DCMT tarifesinde bulunan tüm diğer hizmetler. 
 
 
Kuşkuya mahal vermemek açısından, GTS tarafından verilen tüm hizmet faturaları 
çerçevesindeki bütün bedeller ve GTS’ ye ödenecek tüm çöp alma ücretlerinin tamamı herhangi 
bir geminin iskeleye yanaştırılmasında önce gemi Acentesi tarafından ödenmelidir; ödenmediği 
takdirde GTS anılan ücretler ödenene kadar geminin iskeleye yanaşmasına izin vermeme 
hakkına sahip olacaktır. 
 
10.2.2 Ceza Oranları 

Kabul koşulları uyarınca herhangi bir yanaşma platformunu boşaltması emredilen bir gemi 
yanaşma platformunu 3 saat içinde boşaltmadığı takdirde, (gelgit ve hava şartları kalkışa 
mani değilse), Terminal tarafından kendi takdir yetkisinde cezai işlem ücreti uygulanabilir. 
Uygulanan ceza miktarları Hizmet Faturasına yansıtılacaktır. Aynı ücret, İskelenin onarım, 
tank temizliği veya başka operasyonlar için kullanmasına izin verilen bir gemi için de 
uygulanabilir. İşbu madde 10.2.2’de belirtilen ceza miktarlarının ödenmesine ilişkin 
sorumluluk gemi Armatörleri, Operatörleri, Gemi Kiralayanlar ve/veya Acenteleri’ne aittir. 

 
10.2.3 İlave Ücret 

Terminale hafta sonu, ulusal ve dini bayramlarda varan herhangi bir gemi ve terminale 
kabul edilen kançello (lay-can) süresinden önce varan ve varışına müteakip yanaşma 
talep eden gemi (kabul edilen kançello / lay-can tarihleri dışında) ve yanaşma 
platformunda dolum kollarının gemi manifoldundan sökümünden itibaren 3 saatten uzun 
kaldığı takdirde ilave yük bedelleri uygulanacaktır. 

 
10.2.4 Deniz Kirliliği 

Bir gemi tarafından dökülen veya dökülmesine sebep olunan petrol veya kirleticileri 
kontrol altına almak veya temizlenmesi için kullanılan veya hazır tutulan insan gücü, 
ekipman veya malzemeler için yapılan masraflarla ilgili olarak o gemiye bedeller fatura 
edilebilir. 

 
10.3 Gemiden Atık Kabulü 

Gemi terminale herhangi bir atık bırakacaksa, geminizin varışından en az 24 saat önce atık 
formu doldurulmalı ve terminal ile acentasına bildirimde bulunmalıdır. Lütfen varış öncesi 
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bilgi formunda yer alan terminal irtibat bilgilerine dikkate edin. Terminale bu bildirim, 24 saat 
önce yapılmaz ise, terminal herhangi bir atık almayı kabul etmeme hakkına sahiptir. 
 
 

10.3.1 Sıvı Atıklar: 
10.3.1.1 Slop 

SLOP atıkları geminin yük tank temizliği sırasında kullanılan suyla küçük miktarda ürün 
kalıntısından oluşur. Slop, gemi pompası tarafından, İskelenin sancak tarafında bulunan 
6’’ slop hattı kullanılarak kıyıdaki azami 1000 m³ kapasiteli slop tankına tahliye edilecektir. 
Bağlantılar, gemi manifoldundan 1x6ʺ esnek(flex) hortumla yapılacaktır. Hortum gemiye 
gemi vinci kullanılarak alınacaktır.  

10.3.1.2 Sintine Suyu 
Sintine suyu geminin sintine suyu pompasıyla 5 m³ hacminde sintine suyu tankına 
aktarılacaktır. Aktarma, tüm sintine suyunun tamamlanmasına kadar sürdürülecektir. 

10.3.1.3 Atık çamur (Slaç) 
Slaç geminin slaç pompasıyla 10 m³ hacmindeki slaç tankına aktarılacaktır. Aktarma, tüm 
salç atığı tamamlanan kadar kadar sürdürülecektir. 

10.3.1.4 Atık Su (Pissu) 
 Atık su (Pissu) geminin atık su pompasıyla 5 m³ hacminde atık suyu tankına 
aktarılacaktır. Aktarma, tüm atık suyunun tamamlanmasına kadar sürdürülecektir. 
 

10.3.2 Katı Atık Çöpler (Yemek Artığı, Plastik Atık, Metal Atık; Atık Kâğıt) 
Katı atık çöpler uygun attık torbası içinde akma olmayacak şekilde Geminin ortasından 
gemi vinci kullanılarak terminale verilecektir. 
   

10.4 Varış Öncesi Bilgilendirme 
Varış öncesi bilgi formu aşağıdadır; geminizin varışından en az 24 saat önce doldurulup 
terminal yetkililerine direkt veya acenta kanalıyla iletilmelidir. Bunun yapılmaması 
durumunda, geminizin yanaşması gecikebilir ve bu gecikmeyle ilgili masraflar 
Armatörlerden talep edilecektir. Ayrıca gemide olan her türlü kusuru ve gemideyken 
yürütülmesini talep edebileceğiniz planlı her türlü bakımı/onarımı ayrıntılı olarak 
belirtebilirsiniz. Ayrıca, Kaptanın haberdar olduğu gemi veya yük için bulunan herhangi bir 
tutuklanma durumu varsa bunun hakkında da bilgi vermelisiniz. Terminale varmadan 
önce, Kaptan Terminali bilgilendirmelidir. VARIŞ ÖNCESİ BİLGİ FORMU doldurulduktan 
sonra gemi tarafından imzalanıp mühürlenmelidir. 
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10.4.1 VARIŞ ÖNCESİ BİLGİ FORMU 
 

Kimden: M/T ………..  Kime: Murat Özgün ve Alper Aytekin 

Tarih:   E- posta: murat.ozgun@globalterminal-tr.com 

alper.aytekin@globalterminal-tr.com ; 

globalshipping@globalterminal-tr.com 

 

   GSM: +90 533 377 48 19 & +90 533 376 28 47 

     

 

VARIŞ ÖNCESİ BİLGİLER 

Sayın Kaptan, 

 

Global Terminal Hizmetleri Dörtyol /HATAY’ a varmadan önce lütfen aşağıdaki bilgileri iletin: 

 

1. ETA (Tahmini varış zamanı), son yük, son liman ve varış yeri. 

2. Gemide geçerli bir Petrol Kirliliği Sertifikasının taşındığına dair teyit. 

3. Gemide uygun haritaların taşındığına ve bunların güncel olduğuna dair teyit. 

4. Seyir için uygun geçiş planının hazırlandığına dair teyit. 

5. İnert gaz sisteminin tam çalıştığına ve tüm yük tankı atmosferlerinin hacim bakımından %8 veya 

daha düşük oranda oksijen içerdiğine dair teyit. 

6. Tahliye edilecek veya yüklenecek yüküm miktarı ve cinsi. 

7. Geminin kapalı sistem operasyon gerçekleştirebileceğine dair teyit. 

8. Omurgada, makinelerde veya ekipmanlarda: 

(a) Tankerin manevra kabiliyetini etkileyebilecek. 

(b) Diğer gemilerin güvenliğini etkileyebilecek. 

(c) Deniz çevresi için tehlike teşkil edebilecek. 

(d) Karada veya liman civarında bulunan kişi ve mallar için tehlike teşkil edebilecek herhangi bir 

kusur. 

9. Yükün elleçlenmesini etkileyebilecek veya kirlenmeye yol açabilecek herhangi bir omurga, gemi 

bölmesi, valf veya boru hattında sızıntı var mı? Yükün elleçlenmesinin başlatılmasını 

geciktirebilecek onarım ihtiyacı var mı? 

10. Geminin su çekimi (baş-orta-kıç) ve varış trim değeri. 

11. Kaptanın bilgisi dâhilinde gemiye veya yüke el konması olasılığı. 

12. Gemi terminale herhangi bir atık verecek midir?  Cevabınız EVET ise, lütfen geminin varmasından en 

az 24 saat önce atığa ait bildirim formunu terminale ve acentenize gönderin. 

 

Global Terminal Hizmetleri hakkında bilgiler 

WP. SHINC (Hava müsaadeli Pazar ve tatil günleri dahil ’ye tabi olarak durmadan 24 SAAT Yanaşma 

veya İskeleden Ayrılma mevcuttur. 

Manevra ve yanaşmaya yardımcı olmak üzere römorkör ve palamar motorları yardımcı olmaktadır. 

Römorkörlere bağlanmak için geminin hatları kullanılacaktır. 

Yanaşma Manevrası için azami rüzgâr hızı 20 knot’tur. Bu sınır kalkışlar için kullanılmamaktadır. 

Geminin deklere ettiği atıkların alımına ilişkin düzenlemeler terminal tarafından yapılacaktır. Varıştan en 

az 24 saat önce acenteye ve terminale atık bildirim formu vasıtasıyla bildirim gönderilmelidir. En az 24 

saat önce bidirim yapılmadığı takdirde, terminal herhangi bir atık almayı kabul etmeyecektir. 

Terminalle VHF kanal 09 üzerinden sadece gemi iskelede yanaşıkken iletişime geçebilirsiniz. ANKAS 

Pilot, 24 saat boyunca VHF kanal 14 ve 16’yı kullanır. 

İMZA VE MÜHÜR 

 

mailto:murat.ozgun@globalterminal-tr.com
mailto:alper.aytekin@globalterminal-tr.com
mailto:.....................@globalterminal-tr.com
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11 Hasar 
GTS dışında, denize elverişliliğini veya etkin bir şekilde işleme kabiliyetini etkileyen veya 
etkileyebilecek veya petrol veya herhangi bir tehlikeli veya yanıcı veya zehirli maddelerin 
sızdığı veya sızabileceği hasarı sürdüren; Liman Başkanlığınına ve terminal Müdürlüğüne 
bilgilendirmelidir. Gemi Liman Başkanlığının izni ve talimatları dışında hareket 
etmeyecektir. 

 
12 Demirleme 
 
12.1 Yasak 

Operasyon Müdürünün veya Terminal müdürünün izni olmadan Terminale gemi 
yanaştırmak yasaktır. 
 

12.2 İptal 
Olumsuz Koşullarda GTS, Gemi Kaptanı veya Yükleme Operasyonları Amiri operasyonun 
herhangi bir aşamasında planlanan bir yanaşmanın iptal edilmesini emredebilir. 

 
12.3 Düzenleme 

Kaptan aşağıdakileri temin edecektir: 
 
12.3.1  Çelik tel ve Propilen Halatlar 

Gemi, pilot ve Yükleme Operasyonları Amiri açısından yeterli nitelikte uygun halat veya 
tellerle donatılmalıdır. İskeleye yanaşabilmek için asgari on bir (11) palamar halatı 
kullanılacaktır. Aynı yön veya yerde farklı malzemelerden üretilmiş palamar halatlarının 
kullanımından kaçınılmalıdır. Toplam uzunluğu 11 metreyi geçmeyen (sentetik halatları 
olan veya olmayan) ve çelik telin azami yükünden en az %25 daha büyük bir kopma 
uzaması olması gereken çelik tel kullanımı gereklidir.  
Tel halat palamar takılmış gemiler için, bunlar sentetik kuyruklarla takılmalı ve tercihen bir 
bölmeli kasnak düzenlemesinden mevzilendirilmelidir.  
Alternatif olarak, %55 yük kırılmasında halat uzanımının halat uzunluğunun %3’ünü 
aşmadığı takdirde çelik tel yerine düşük germeli sentetik halat kullanılabilir.  

 
12.3.2  Vinçler 

Palamar halatları veya telleri yalnızca bu amaçla sağlanan uygun demirbaşlara 
bağlanacaktır. Öz halat germeli vinçler otomatik modta kullanılmamalı ve vinç frenleri 
palamarların sallandığı durumlar haricinde gergin tutulmalıdır.  

 
12.3.3 Tel Kasnağı 

Palamar telleri ve hatlarına, kasnakları üzerinde frenleme gücünü arttıran yönde camadan 
vurulacaktır, aşağıdaki diyagrama bakınız. 
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12.3.4 Güverte Nöbeti 
 

Palamarlar sıkı bir şekilde gözlemlenir ve bu gözetim geminin uygunsuz hareketini 
önlemeyi amaçlar. 

 
12.3.5 Acil Durum Yedekleme Halatı 
 

Asgari 50 ton kırılma mukavemetine sahip yedekleme halatları (çapı yaklaşık 32 mm) 
sağlanacak ve çekme halatı bağlantı halkaları su seviyesinin hemen üzerinde olacak ve 
güvertede yeterli boşluk kalacak şekilde açık deniz pruvasına ve yönüne sabitlenecektir. 

 
12.3.6 Acil Durum Çapası / Demiri  

 
Geminin yanaşma olduktan sonra deniz tarafındaki demiri acil durumda çözme için 
atılmaya hazır olmalıdır. 

 
13 Planlama ve Güvenlik 
 
13.1 Operasyonlar 

 
Operasyonlar aşağıdakiler gerçekleşene kadar başlamayacaktır: 

 

• Kaptan bu Terminal Yönetmeliğinin alındığını onaylayan bir yazıyı imzalamıştır. 

• Kaptan ve Yükleme Operasyonları Amiri veya tayin ettikleri kişiler Gemi/Sahil Güvenlik 
Kontrol Listesini (Check List) müştereken doldurmuşlardır.  

• Kaptan Yükleme Operasyonları Amiriyle ilgili bütün valflerin gemide ve kıyıda gerektiği 
şekilde kurulduğunu ve kabul edilen operasyon prosedürlerinin, acil durum prosedürlerinin 
ve iletişimlerin anlaşıldığını ve bunlara uyulacağını teyit etmiştir.  

• Talep edilen yükleme saatlik hızı(rate), yüklemenin uygun kontrolü ve buhar geri kazanım 
operasyonlarının gerektiği şekilde kontrolü dikkate alınarak geminin tasarım kapasitesine 
uygundur. 

 
13.2 Uyarı Levhaları / İhbarlar 

İhbarlar aşağıdaki şekilde gösterilmelidir: 
Gemi merdiveninde İngilizce olarak aşağıdaki ikaz işaretleri bulunmalıdır: 
İKAZ 
ÇIPLAK IŞIK KAYNAKLARI YASAKTIR 
SİGARA İÇMEK YASAKTIR  
YETKİSİZ KİŞİLERİN BULUNMASI YASAKTIR 

 
Yaşam mahalinde belirgin pozisyonlarda terminal tarafından tedarik edilen doldurulan 
YANGIN İHBARLARI. 

 
Yaşam mahalinde belirgin pozisyonlarda terminal tarafından tedarik edilen doldurulan 
SİGARA İÇME İHBARLARI. 

 
13.3 Acil Durumlar 
 

Terminale varıldığında, Kaptan ve Yükleme Operasyonları Amiri acil durumda alınacak 
aksiyonu tartışacaktır. Bu, prosedürleri ve iletişim araçlarını içerecektir. Acil durum 
hizmetlerinin, yani Polis, İtfaiye, Ambulans, Sahil Güvenlik hizmetlerinin gerekli olması 
durumunda, bunlar VHF Kanal 16 üzerinde Yükleme Operasyonları Amiri üzerinden 
alınacaktır. 
Cep telefonları güvenli değildir ve bu nedenle gemi yanaştığında kullanılmamalıdır. 
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13.4 İskele Tahliye Planı: Daha sonra duyurulacaktır. 
 
13.5 Giriş  

Alkol ve/veya uyuşturucu kullanımı sonucunda davranışlarını gerektiği şekilde kontrol 
edemeyen bir kişinin veya kişilerin Terminale girişi reddedilecektir. 
 

13.5.1 Terminal  
Yalnızca yetkililerin girişine izin verilecektir. ve bu kişiler kendilerine getirilen her türlü 
kısıtlamaya uymak zorundadırlar. Gemi personeli, Terminalde malzeme/çöp tahmil tahliye 
operasyonları ile iştigal ederken baret, koruyucu gözlük, koruyucu ayakkabı ve kıyafet gibi 
kişisel koruma ekipmanı kullanmalıdır. 

 
13.5.2 Gemi 

Gemiye binme ve bir gemiden ayrılma için gemi sahil arası güvenliği sağlanmış gemi 
merdiveni(gangway) vasıtası ile olmalıdır.  

 Kaçış Rotası: Gemi, normal erişim rotası kullanılamadığında, Yükleme Operasyonları 
Amirine tanımlanan uygun alternatif gemiden kaçma yollarının bulunmasını sağlayacaktır. 
Örneğin, deniz tarafından pilot çarmıhı veya indirilmeye hazır can kurtaran botu.  

 
13.5.3 Geçişler 

Gemi personeli ve ziyaretçiler için bir geçiş sistemi yürürlüktedir. ve Kaptana Türk 
göçmenlik bürosu tarafından verilecektir. Kullanılmayan geçişler geminin ayrılmasından 
önce acenteye iade edilmelidir. 

 
13.5.4 Mürettebat Listesi 

Kaptan Terminale verilmek üzere bir mürettebat listesi ve beklenen ziyaretçiler listesi 
iletmelidir.  

 
13.5.5 Görevliler 

Terminal görevlileri, Yönetmeliğin gözetilmesini temin etmek için herhangi bir zamanda bir 
gemiye binme hakkına sahip olacaktır. 

 
13.5.6 Ziyaretçiler 

Terminal yönetiminin ve gemi Kaptanının izni olmadan ziyaretçi girişi yasaktır. Bir 
Terminal görevlisi eşlik etmediği takdirde, bu ziyaretçilerin davranışlarından Kaptan 
sorumlu olacaktır. 

 

❖ 18 yaşın altında hiç kimsenin Terminali veya gemiyi ziyaret etmesine izin verilmez. 
 
14 Operasyon Koşulları 
 
14.1 Güvenlik Önlemleri 
 

• Acil Durum Yanıtı - Her türlü acil durum yardımının yanı sıra, yangın acil durumlarına 
yanıt içinde Pilot İstasyon römorkör filosu özel olarak donatılmıştır. İskelede de tam 
teçhizatlı yangın söndürme ekipmanı bulunmaktadır. Her türlü kirlenmeye karşı petrol 
sızıntısı ekipmanı hazırdır. Terminalde veya gemi bordasında bir acil duruma karşı ilk 
destek, yanaşma yerlerine yakın konumlandırılan Pilot İstasyon römorkör filosundan 
gelecektir. Bu tesisler gerekirse GTS Kaza Yönetim Planı ve GTS Acil Durum Planı 
koordinasyonu altında başka gemi ve ekipmanlarla yedeklenecektir. 

 
• Personel - Operasyonlar ve her türlü acil durumla ilgilenmek için gemi bordasında her 

zaman bir sorumlunun denetimi altında yeterli sayıda personel kalacaktır. 
 
• Dil – Güvertede her zaman manifoldun yanında veya yük kontrol dairesinde İngilizceyi iyi 
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bilen bir görevli bulunmalıdır. Ayrıca İngilizceyi iyi bilen bir mürettebat mensubu her 
zaman güvertede bulunmalıdır. 

 
• İletişim - Görevli, gemi/sahil iletişimi için gemi tarafından sağlanan onaylı taşınabilir VHF 

telsiz taşımalıdır. Yanaşmış gemide VHF kanal 09 açık olmalıdır. 
 

• Kapılar, Havalandırmalar ve Pencereler - Yaşam mahallinde, doğrudan tank 
güvertesinden yaşam mahalli veya makine alanlarına giden ve herhangi bir seviyeden 
tank güvertesine üstten bakan veya bacanın ilerisinde kıç güvertesine üstten bakan bütün 
harici kapılar, havalandırmalar ve benzer açıklıklar (pompa dairesi dışında) kapalı 
tutulmalıdır. Bir tel örgülü kapı harici bir kapının güvenli ikamesi olarak kabul edilemez. 
Kıçtan yükleme gibi özel durumlarda veya tankerin yapısal özellikleri nedeniyle ilave 
kapıların ve havalandırmaların kapalı tutulması gerekebilir. 

 Kapıların erişim için açılması zorunlu olduğu takdirde, bunlar kullanıldıktan hemen sonra 
kapatılmalıdır. Kapalı tutulması gereken kapılar açıkça işaretlenmelidir. Ancak kapılar 
hiçbir durumda kilitlenmemelidir. ISPS gereklilikleri uyarınca güverteye erişim için yalnızca 
bir kapı, tercihen deniz tarafındaki kapı kullanılmalıdır.  

 
• Tank Kapakları ve Ambar Kapakları - Yük ve bunker tank kapakları ve diğer açıklıklar 

kapalı ve güvenli tutulmalıdır. Yük veya balast tutulurken ayrılmış balast tank kapakları ve 
diğer açıklıklar (güverte giriş kapak açıklıkları gibi) kapalı tutulmalıdır. 

 
• Manifold Bağlantıları – Kullanımda olan veya boşta duran kör takılı manifold bağlantıları 

tam olarak vidalanacaktır. Ara makaraların ve/veya düşürücülerin kullanıldığı durumlarda, 
bunlarda tam vidalanmalıdır.  

 
• Havalandırma 
• Pompa dairesi Havalandırması - Pompa dairelerinde hidrokarbon gazının bulunma 

potansiyelinden ötürü, SOLAS (Bölüm II-1, Yönetmelik 59.3) atmosferi güvenli koşulda 
tutmak için mekanik havalandırma kullanımını gerektirir. Bütün yük operasyonları 
sırasında pompa dairesi sürekli havalandırılmalıdır. Herhangi bir kişi pompa dairesine 
girmeden önce, burası iyice havalandırılmalıdır, atmosferin oksijen içeriği doğrulanmalı ve 
atmosferde hidrokarbon ve zehirli gaz olup olmadığı kontrol edilmelidir. Erişim 
gereksizleşene veya yük operasyonları tamamlanana kadar havalandırma sürekli 
olmalıdır. 
Pompa dairelerine giriş, yazılı (Çalışma İzni) prosedürler üzerinden resmi olarak kontrol 
edilecektir.  

 
• Vantilatörler – Özellikle doğal havalandırmaya bağlı olan tankerler üzerinde petrol gazı 

girişini engellemek için vantilatörler tirimli tutulmalıdır. Vantilatörler tirimlenme yönü ne 
olursa olsun, petrol gazının girebileceği şekilde yerleştirildiği takdirde, bunlar örtülmeli, 
fişten çekilmeli veya kapatılmalıdır. 

 
• Merkezi Klima sistemleri ve Mekanik Havalandırma Sistemleri - Merkezi iklimlendirme 

ve mekanik havalandırma sistemleri girişleri mümkünse kapalı alanlarda hava 
sirkülasyonu yoluyla petrol gazı girişini engelleyecek şekilde ayarlanmalıdır. Gazın yaşam 
mahalline girdiğinden şüphelenilen her durumda merkezi iklimlendirme ve mekanik 
havalandırma sistemleri durdurulmalı ve girişler örtülmeli veya kapatılmalıdır.  

 
• Pencere Tipi Klima Üniteleri - Yanıcı gazın bulunduğu ortamlarda kullanım için güvenli 

olarak tasdik edilmeyen veya havayı üstyapının dışından çeken pencere tipi iklimlendirme 
ünitelerinin elektrik bağlantısı kesilmeli ve her türlü harici vantilatör veya girişler örtülmeli 
veya kapatılmalıdır. 
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• Havalandırma - Yük alanlarının havalandırılması yalnızca geminin sabit havalandırma 
sistemi kanalıyla gerçekleştirilmelidir. Yük alanlarının havalandırılması, geminin 
havalandırma sistemi üzerinden yalnızca otomatik P/V (BASINÇ VALFİ) ile atmosfere 
yapılacaktır. Alev girişini engellemek için yük tankı havalandırma sistemi cihazlarla 
korunacak şekilde ayarlanmalıdır.  
 

• Kapalı Sistem Operasyonlar - Yük tanklarının yüklenmesi, balastlama veya geri 
boşaltma işlemleri; atmosfere gaz emisyonuna yol açan gözlem ve ölçü borusu veya diğer 
açıklıkları üzerinden manüel bir yöntemle değil yük tanklarının ölçümüne/numune alımına 
izin veren kapalı modda yapılmalıdır. 
 

• Ortamda Gaz Oluşumu - Olağanüstü yanıcı gaz oluşumu ve birikimi varsa, 
yükleme/boşaltma durdurulacak veya yükleme oranı düşürülecektir. 
 

• Güverte Çıkış Valfleri - Yük sistemine bağlanan güverte çıkış valfleri acil durum 
haricinde varışta veya kalkışta mühürlenecektir; mühürler yalnızca bağımsız sürveyörün 
onayıyla veya onun varlığında kaldırılabilir veya tatbik edilebilir. 

 
• Tavsiye Edilen Flama ve Gece Işıkları- Gemi gün doğumu ve gün batımı arasında 

üçgen kırmızı flama çekmeli ve gün batımı ve gün doğumu arasında yuvarlak kırmızı ışık 
göstermesi tavsiye edilir. 

 
• Operasyonda Değişiklik Talepleri – Görevli, operasyonlarda herhangi bir değişiklik 

yapmadan veya herhangi bir operasyonun tamamlanmasından 15 dakika önce Yükleme 
Operasyonları Amirine sözlü ihbarda bulunacaktır. 

 
14.2 Hareket Kabiliyeti 

 

• Ana Makinenin Hazır Olması – Yanaşan bir gemi ihbar aldıktan sonra kısa bir süre 
içinde palamar yerini tahliye etmeye tam hazır tutulmalıdır. 

 

• Ana Makinelerin ve Dümenin Test Edilmesi - Kalkıştan önce, geminin ana makinesi ve 
dümeni Pilotun hazır bulunduğu bir ortamda test edilmelidir. 

 

• Kazan Yangınları - Geminin hareket kabiliyetini yok etmemek için, kazan yangınları 
yalnızca Kaptan, Yükleme Operasyonları Amirine danışarak kazan yangınlarının tehlike 
teşkil ettiğine karar verdiği takdirde söndürülmelidir. 

 
14.3 Bakım ve Onarım İşleri 

 
İstisnai şartlar altında Yükleme Operasyonları Amirinin izni istenip yazılı olarak verilmediği 
takdirde, sıcak veya soğuk çalışma veya exporof olmayan çıplak ışık kaynağı kullanımını 
içeren bakım/onarım işleri yasaktır. Bakım/onarım işleri kazan ve kazan borusu temizliği, 
ufalama ve kazıma, omurga boyama, elektrikli ekipman testi ve hizmete alımı (radar ve 
yerel elektrikli ekipman da dâhil olmak üzere) ve herhangi bir ekipmanın güçlendirilmesini 
de kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir. 
 
Bakım/onarım işlerini üstlenecek kişiler için izin verildiği takdirde, işlerin ve bir gemide 
istihdam edilen sözleşmeli sahil personelinin ayrıntılı bir listesi, işin başlamasından en az 
8 saat önce Yükleme/Tahliye Operasyonları Amirine verilmelidir.  
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14.4 Sigara İçme 
İşbu belgede tanımlanan durumlar hariç, Terminalde ve gemide Kısıtlanmış Alan veya izin 
verilmeyen alan içinde sigara içmek kesinlikle yasaktır. 
 
Kaptan tarafından belirlenen azami üç yer dışında Terminalde bulunan gemilerde sigara 
içmek kesinlikle yasaktır. Bu üç yer yük tanklarının kıçında bulunacaktır ve doğrudan ana 
güvertenin üzerine açılan hiçbir kapı veya lumbar ağzı olmayacaktır. Onaylanan bir sigara 
içme odasındaki her türlü havalandırma geminin kalış süresi boyunca kapalı tutulacaktır. 
Yükleme Operasyonları Amiri, koşullar gerektirdiği zaman, sigara içmeyi tamamen 
yasaklayabilir. 
 

14.5 Kibrit ve Çakmaklar 
Yükleme Operasyonları Amiri tarafından özel bir amaç doğrultusunda yazılı olarak yetki 
verilmesi haricinde, kibrit ve çakmak taşımak ve kullanmak yasaktır. 
Kibrit ve çakmak taşıma ve kullanma yetkisinin verildiği durumlarda, söz konusu kibritler 
onaylanmış güvenli tipte olmalıdır. Mürettebat mensupları, kıyıya doğru gitmek üzere 
gemi yaşam mahallerinden ayrılmadan önce ve personel taşıyıcısını Terminale 
yönlendirmeden önce kibrit ve çakmakları Yükleme Operasyonları Amirinin tayin edilen 
temsilcisine teslim etmelidirler. 

 
14.6 Exproof olmayan Çıplak Işık Kaynakları 

 
Exproof olmayan çıplak ışık kaynaklarının kullanımı yasaktır. 

 
14.7 Fotoğraf Çekme 

 
Yükleme Operasyonları Amiri tarafından yetki verilmediği ve gerekirse bir çalışma izni 
verilmediği takdirde fotoğraf çekmek yasaktır. 

 
14.8 Yangın Önlemleri 

Ana ve acil durum yangın pompaları da dâhil olmak üzere geminin yangın söndürme 
ekipmanı derhal kullanılmaya hazır olacaktır. Ana yangın sistemine basınç uygulanmalıdır 
veya sistem acil ihbar üzerine basınç uygulanabilir durumda olmalıdır. 
 
Püskürtme/jet hortum başlarının takıldığı yangın hortumları açılmamış olacaktır ve biri 
gemi manifoldunun önünde, diğeri arkasında olmak üzere ana güverte üzerinde ana 
yangın borusuna bağlı olacaktır. Tercihen kuru kimyevi toz tipi taşınabilir yangın 
söndürücü manifoldun yanına yerleştirilecektir. Yangın Müdahale Monitörlerin sağlandığı 
durumlarda, bunlar manifolda bakacak şekilde konumlandırılmalı ve acil kullanıma hazır 
olmalıdır. 
İskele köprüsü civarında geminin ana yangın borusu üzerinde bir Gemi/Kıyı bağlantısı 
olacaktır ve iskele köprüsüne yakın bir yerde yangın söndürme planı bulunacaktır. 
Kaptan gemide Terminal yangın söndürme prosedürlerinin anlaşılmasını temin edecektir. 
Gemi bordasında yangın çıktığı takdirde, Kaptan, gemi yangın alarmının yanı sıra, her bir 
çalma süresi en az on saniye olmak üzere, gemi düdüğü/sireni üzerinde bir dizi uzun 
çalıştan meydana gelen kabul edilen alarm sinyalini çalarak alarmı devreye sokacak ve 
Yükleme Operasyonları Amirine ihbarda bulunacaktır. 
 

 
14.9 TANK YIKAMA VE HAVALANDIRMA (INERT GAZ)  

 
Terminalin yazılı onayı olmadan yük tanklarında tank yıkama ve gazı serbest bırakmaya 
izin verilmemektedir. Bu, uyulan çevre ve operasyon gerekliliklerine ve yanaşma yerinin 
uygun olmasına göre sağlanabilir. Söz konusu güvenlik ve operasyon gereklilikleri Petrol 
Tankerleri ve Terminaller için Uluslararası Güvenlik Kılavuzu hükümlerine uygun olacaktır. 
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• INERT GAZ SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI  
 

Sistemin tam çalışır durumda olduğuna kanaat getirilmediği takdirde, petrol ürünlerinin 
tahmil tahliye işlemleri ile balast işlemlerinne 8.000 dwt’nin üzerindeki gemilere izin 
verilmez. Geminin kapasitesi 8.000 dwt’nin altında dahi olsa eğer ürün kalite belgesine 
tabi olarak nafta, benzin gibi düşük flaş / parlama değerine sahip kolay tutuşabilen tarza 
bir ürün ise bu tür ürünlerin yüklemesini yapacak gemilerde inert gaz sistemi mutlaka 
bulunmalı ve çalışır durumda olmalıdır. 
 
 
Not: İnert Gaz Sisteminin arızası durumunda, operasyonları derhal askıya almak ve 
Yükleme Operasyonları Amirine ve İskele Kontrol Dairesine ihbarda bulunmak Kaptanın 
sorumluluğudur. VHF Kanal 09’dan bildirim yapabilirisiniz. 

 

• INERT GAZIN ETKİNLİĞİ 
 

Yük ve balast alanlarında basıncın atmosferik basıncın üzerinde olduğunu ve oksijen 
içeriğinin %8 veya daha düşük olduğunu teyit edin (ayrılmış balast tankları dışında). 
 

• İNERT GAZ TAHLİYESİ 
 

Gemi tanklarından atmosfere atılmasına doğrudan izin VERİLMEZ. P/V valfi yalnızca 
otomatik olarak kullanılır. Kaptan gemi tanklarının varıştan önce yükü yüklemeye uygun 
durumda olmasını temin etmelidir.  

 

• İNET GAZ ARIZASI 
 

Operasyonların başlamasından sonra İNERT GAZ Sistemi arızası durumunda, inert gaz 
Sistemi eski haline getirilene ya da alternatif bir inert gaz kaynağı sağlanana kadar bütün 
operasyonları durdurun. 

 
14.10 HİDROJEN SÜLFÜR (H2S)  
 

H2S renksiz ve çok zehirlidir. Belirleyici özelliği belirgin çürük yumurta kokusudur; bu 1 
ppm kadar düşük buhar konsantrasyonlarında bile tespit edilebilir. Ancak 100 ppm’nin 
üzerinde buhar konsantrasyonlarına maruz kalmak koku duyusu kaybına yol açabilir.  500 
ppm’yi aşan konsantrasyonlarda, beyindeki sinir merkezi etkilenir ve hızlı bilinç kaybına 
yol açar; bunun ardından beyindeki solunum merkezlerinin baskısından dolayı solunum 
kesilebilir. Kazazede güvenli bir atmosfere taşınmadığı ve kendisine suni solunum 
yapılmadığı takdirde birkaç dakika içinde ölüm gerçekleşebilir. 
 
H2S konsantrasyonları ayaklarınızla başınızın hizasında farklı olacaktır zira H2S havadan 
ağırdır. Tehlikeli H2S konsantrasyonlarının varlığını tespit etmek için kokuya güvenilemez. 
 

14.10.1 KISMİ VEYA TAM YÜKLÜ GEMİLER 
 

Kaptan Terminal Operasyon Müdürünü gemideki yük kısmının adı ve niteliği hakkında 
bilgilendirecektir. Yük kısmının sağlığa yönelik tehlike teşkil eden özellikleri olduğu 
takdirde, Kaptan: 

 

• Yüklenecek tankların yüklerinden yük içeren tankların havalandırma sistemini yalıtmak 
zorunda olacaktır.   

• Yüklenecek tanklara gemideki yükten gelen gazların bulaşmamasını temin edecektir. 
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• Acil durumda kısmi yükten gaz salımına izin verilir. 

• Kısmi yük içeren tankları yalnızca sabit sistemler veya onaylı buhar kilitleri olan sonik 
bantlar yardımıyla ölçecektir. 

• Onaylı buhar kilitleri olan kapalı numune alma cihazlar yardımıyla gemideki yükten numune 
alacaktır. 

• Mümkün olduğunda, atmosfere gereksiz gaz emisyonundan kaçınmak için yük tahliyesiyle 
eşzamanlı olarak yük tanklarını kalkış için dengeleyecektir. 

 
14.10.2  YÜKSÜZ BALASTLI GEMİLER  
 

• Önceki yükü bir sağlık tehlikesi belirten özelliklere sahip bir geminin Kaptanı:- 
 

• Havalandırmanın, Eşik Sınırı Değerinin (TLV) üzerinde emisyonlara yol açmaması için 
varıştan önce bütün tankları arıtarak yükleme sırasında atmosfere salınan H2S gazlarının 
yüksek konsantrasyonunu engellemek için bütün önlemleri alacaktır. Global Terminal 
Hizmetleri’ nde, konsantrasyonda H2S sınırı 10 ppm’yi aşmamalıdır.   

• Varıştan sonra, tank atmosferlerinin yüksek seviyelerde H2S içerdiği tespit edildiği 
takdirde, geminin yanaşma yerini tahliye etmesi gerekecektir. 

 
14.11 ANTİSTATİK KATKI MADDELERİ KULLANIMI  
 

• Oluşan statik elektrik antistatik katkı maddeleri kullanımıyla da engellenebilir. Antistatik 
katkı maddeleri statik elektrik risklerini engellemek için bir sıvının iletkenliğini arttırarak 
çalışır. 

 

• Teknik açıdan bakıldığında, ürün iletkenliği 10 ps/dak değerinden yüksek olmalıdır. Gemi 
tanklarında iletkenlik 10 ps/dak değerinden düşükse, tahliyeye başlamadan önce ürüne 
antistatik katkı maddesi ilave edilmelidir. 

 
14.12 Yükleme /Tahliye Sırasında Geminin Stabilitesi  

 
• Tahmil/tahliye operasyonları sırasında önemli serbest yüzey etkisine tabi olan çift 

omurgalı tankerlerin ve diğer tanker tasarımlarının bozulmamış istikrarı özel dikkat 
gerektirmektedir. 
 

• Kaptan gemi yanaşık durumdayken 0° ıskaça ölçümünde serbest yüzey için düzeltilen 
başlangıç meta-merkezi yüksekliğinin (GMo) en az 0.30 m olmasını temin edecektir. 

 
• Uygun operasyon yöntemleri ve basit operasyon talimatları, yukarıdaki gerekliliğe 

uygunluğu temin etmek için mevcut istikrar bilgilerini tamamlamalıdır. 
 
• Bu operasyon yöntemleri ve talimatları sürekli olarak onaylanan düzende ve istikrar 

kitapçığında ve yük/balast transfer kontrol istasyonunda gösterilmeli ve istikrar 
hesaplarının yapılmasında kullanılan herhangi bir bilgisayar yazılımına dâhil edilmelidir. 

 
14.13 Telsiz Güç Seviyeleri 

 
• Geminin telsiz istasyonu alıcı vericileri gemi yanaşık iken düşük enerjili (yani 1 watt) güçte 

çalıştırılmalıdır. Uydu ve VHF tipi iletişim cihazları yasaklı bölgelerde topraklanmadan 
kullanılmamalıdır. 
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14.14 Taşınabilir VHF/UHF Telsizleri, Lambalar ve El Fenerleri 
 

• Elektrikli veya başka türden taşınabilir VHF/UHF telsizleri, lambalar ve el fenerleri 
onaylanmış tipte yani (EXPROOF) olmalıdır. 

 
• Taşınabilir elektrikli lambalar ve ekipmanların esnek kablolar üzerinde kullanımı yük 

tanklarında ve bitişik alanlarda veya tank güvertesinde yasaktır. 
 
14.15 Taşınabilir Telekomünikasyon Sistemleri 

 
• Taşınabilir telekomünikasyon sistemlerinin ve yapısal olarak güvenli olmayan ekipmanın 

Kısıtlanmış Alanda kullanılması yasaktır. 
 
14.16 Kıvılcımların Önlenmesi 

 
• Ambar kapaklarının açılıp kapanması, yükleme vinçlerinin bağlanması ve çözülmesi ve 

güverte üzerinde metal araç kullanımını kapsayan başka her türlü operasyon kıvılcım 
oluşumundan kaçınılacak şekilde yürütülecektir. 

 
14.17 Baca Dumanı 

 
• Kazan borusu yanması yasaktır. Aşırı baca dumanı veya herhangi bir kıvılcım emisyonu 

derhal durdurulmalıdır. 
 
14.18 Kuzineler 
 

• Kaptan ve Yükleme Operasyonları Amirinin hiçbir tehlikenin olmadığını kabul etmeleri 
kaydıyla kuzine ve diğer pişirme ekipmanının kullanımına izin verilecektir. 

 
14.19 Römorkör ve Diğer Teknelerin Gemiye Aborda Olması 
 

• Operasyonlar sırasında, Terminal onaylamadığı ve Kaptan kabul etmediği takdirde 
geminin yakınına hiçbir geminin veya yüzer ekipmanın yanaşmasına izin verilmeyecektir. 

 
• Römorkörler veya diğer tekneler bir gemiye yanaştığı veya yardımcı olduğu zaman tüm 

tanklar gazsız olmadığı takdirde tüm yük sistem açıklıkları kapatılmalıdır. 
 
14.20 Terminalde Gemiden Ayrılma ve Mürettebat Değişikliği 
 

• Kıyıdan ayrılma ve mürettebat değişikliği, Yükleme Operasyonları Amirinin izniyle 
mümkün olur. İmzalanmasıyla birlikte, mürettebat yükleme operasyonunun 
başlamasından önce gemiye binmek zorundadır. İmzalamayanlar operasyon sırasında 
ayrılamazlar. 

 
14.21 Gemi İhtiyaçlarının Tedariki Sağlanması 
 

• Terminal Yönetiminin iznine tabi olarak tedarike izin verilir. Terminal Yönetimi tankerin 
varışından önce acente tarafından tedarikle ilgili bilgilendirilmelidir. 

 
15 Petrol Kirliliğinden Kaçınma 

 
• Hiçbir petrol ya da petrol içerebilecek su gemiden denize tahliye edilmemeli veya gemiden 

denize kaçmasına izin verilmemelidir. Gemiden denize ayrılmış balast tahliyesine 
Terminalin yazılı onayına tabi olarak izin verilmektedir. 
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• Operasyonlar sırasında tüm frengi delikleri etkin bir şekilde tıkanmalı ve gemiden denize 
hiçbir sızma veya dökülme olmamalı, olmasına izin verilmemelidir; bir döküntüyü 
temizlemek için kullanılan emici madde veya talaş, uygun bir biçimde atılması için 
gerektiği şekilde ambalajlanmalı, etiketlenmeli ve karaya çıkarılmalıdır. 

• Terminalin takdir yetkisi dairesinde, balast tahliye operasyonlarının başlamasından önce 
analiz için geminin ayrılmış balast tanklarının tümünden veya bir bölümünden numune 
alınabilir. 

• Her türlü dökülme veya sızıntı derhal Yükleme Operasyonları Amirine rapor edilmelidir ve 
dökülme veya sızıntı durdurulup Terminal açısından yeterli düzeyde temizlenene, nedeni 
tespit edilene ve yeniden ortaya çıkması engellenene kadar operasyonlar askıya 
alınmalıdır. 

 
• Yükleme Operasyonları Amiri, Kaptandan yetki almadan kirlenmenin önlenmesine ve 

temizlenmesine yardımcı olmak için kaynakları seferber edebilir ancak bu durumda 
kendisi Kaptan adına ve onun onayıyla hareket ettiği varsayılacaktır. 

 
Not: Yetkili bir Hükümet temsilcisi Terminale herhangi bir nedenle Kaptan, Armatör, Gemi 
Kiralayan veya gemi aleyhine kirlilik dolayısıyla hukuki kovuşturma başlatıldığı bildirildiği 
takdirde, Terminal operasyonları geciktirme veya askıya alma hakkına sahip olacaktır ve 
müzakere sonrasında geminin tahliye etmesini talep edebilir. Kovuşturma niyetine dair 
yazılı bir teyidin alınmasıyla birlikte Terminal gemiye yükleme yapmayı veya tamamlamayı 
reddetme hakkına sahip olacaktır. 

 
16 Hava Durumu Önlemleri 
 

• Operasyonlar, şiddetli gök gürültülü sağanaklar, yüksek rüzgâr veya durgun hava 
şartlarında Kaptan veya Yükleme Operasyonları Amirinin takdirine bağlı olarak 
durdurulabilecektir. Geminin sabit havalandırma sistemi kapatılmalı ve bütün menfezlerin 
kapalı olduğu teyit edilmelidir. 

 
16.1 YANAŞMA MANEVRASI İÇİN HAVA DURUMU KRİTERLERİ 

Aşağıdaki hava şartlarında yanaşma manevraları gerçekleştirilmez:  
  

• Rüzgâr hızının, 20 knot’tan fazla olması.  
 
16.2 YÜKLEME/BOŞALTMA OPERASYONLARI SIRASINDA HAVA DURUMU KRİTERLERİ 

 
• Terminal çok ender olarak hava şartları nedeniyle kapatılır ve gemilerin yanaşma 

platformlarını terk etmesi ender olarak talep edilir. Yükleme Kaptanı/Pilotu hâkim hava 
şartlarını tartışacak ve Kaptanla birlikte gemide öngörülerde bulunacak ve operasyon 
konusunda mutabakata varacaktır.  

• Rüzgâr hızı 25 knot civarında ise, tahmil/tahliye operasyonu durdurulacaktır.  
• Rüzgâr hızı 30 knot civarında ise dolum kolunun veya yük hortumlarının bağlantısı 

kesilecektir; 30 knot’un üzerinde rüzgâr hızlarında da gemilerin açığa demire çıkması 
istenilip Terminal kapatılacaktır.  

 
17 Denizi Kirletebilecek Malzemelerin Gemiden Tahliyesi 

• Çöp veya diğer tehlikeli maddeler gemiden denize atılmayacak ya da katı veya akışkan 
şüpheli hiçbir madde denize boşaltılmayacaktır. 

 
18 Çöp 

• 1988 tarihli Deniz Ticareti (Çöp Alım Tesisleri) Yönetmeliği uyarınca, geminin çöplerinin 
atılması için bir tesis mevcuttur. Tesisin sağlanması karşılığında bir bedel talep 
edilecektir. 
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19 Tehlikeli Maddeler 
• Dökme veya variller içinde tehlikeli maddelerin atılmasına ilişkin düzenlemeler (dolu veya 

kısmen dolu petrol varilleri dâhil), tehlikeli maddeleri işleme lisansına sahip bir yükleniciler 
listesi tutacak olan gemi Acentesiyle gerçekleştirilmelidir. Bu transferle ilişkili tüm 
yükümlülük ve masraflar geminin sorumluluğunda olacaktır. 
 

20  İskele Üzerine Malzeme İndirme 
 

• İskelenin maruz kalan kısmı kural olarak dökme yığınakların işlenmesine izin verilmez. 
Yazılı ön yetkilendirmeye tabi olarak, Terminalde elle taşınabilecek küçük paketlerin 
transferine izin verilir. 

 
21 Gemide Kapalı Alanlara Giriş 
 

• Gemi Terminalde iken Yükleme Operasyonları Amiri gemi tarafından kabul edilen 
güvenlik prosedürlerinin operasyona uygun olduğunu ve Uluslararası Petrol Tankerleri ve 
Terminalleri Güvenlik Kılavuzu ve/veya H.S.C. Kapalı Alan Yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde olduğunu teyit edene kadar herhangi bir kapalı alana girişe izin 
verilmeyecektir. 

 
• Gemi Terminalde iken kapalı alanlara girmeden önce Yükleme Operasyonları Amirinin 

yazılı kabulü alınmalıdır. Bunun yapılmaması yükleme operasyonunun iptal edilmesine ve 
geminin palamar yerinden ayrılmasının talep edilmesine neden olabilir. 

 
22 Sağlık ve Çevreye Yönelik Tehlikeler 
 
22.1 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 

  
  Gönderen/alıcı tarafından terminale malzemenin bilgi güvenlik formu (MSDS) verilecektir. 

Kaptanlar, bu yükün yüklenmesiyle ilişkili tehlikelerin mürettebat mensuplarının dikkatine 
sunulmasını ve veri sayfasının yük transferinin başlamasından önce gemide uygun bir 
yerde gösterilmesini sağlamaktan sorumludur. 

 
23 İhtiyati Haciz Konulması 

 
Gemi GTS’ de bağlı iken, mahkeme kararıyla gemiye veya yüke el konması durumunda, 
Kaptan Yükleme Operasyonları Amirine her türlü ilgili belgenin bir suretini iletecektir. 
Bir el koyma sürecinin yürürlüğe konması ve Terminalin gemiyi Türk Mahkemelerinin tayin 
edilen demirleme yeri de dâhil olmak üzere başka bir demirleme yerine çıkarma kararına 
uyulmasını temin etmesi durumunda geminin Kaptanı, Armatörleri ve Gemi Kiralayanlar 
ellerinden geldiği kadar mahkemenin yönergelerine uyacak ve geminin Global Terminal 
Hizmetleri’ nden başka bir demirleme yerine çıkarılması sırasında Terminal çalışanları, pilot 
ve diğer görevlileri bu görevlilere veya Terminal çalışanları da dâhil olmak üzere 
görevlerinin ifasında bunlara yardım eden herhangi bir kişiye engel olmayacak ve 
ellerinden geldiği kadar gemi mürettebatının da bunu yapmasını temin edecektir. 
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24 Terminal Yönetmeliği Alındısı 
 

  

              GLOBAL TERMİNAL HİZMETLERİ A.Ş. 

 

GLOBAL TERMİNAL HİZMETLERİ LİMAN BİLGİLERİ 

       VE 

                          YÖNETMELİK ALINDISI 

 

  

Tarih   :  

Gemi  :  

Konu        : GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ  

 

 

Sayın Kaptan,  

 

Geminiz bu Terminalde iken operasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin sorumluluk 

müştereken gemi Kaptanı sıfatıyla sizde ve sorumlu Terminal temsilcisinde kalacaktır. Bu nedenle biz, 

operasyonların başlamasından önce bizimle tam iş birliği içinde olmanızı ve petrol ve tanker endüstrileri 

tarafından yaygın olarak kabul edilen güvenli uygulamalara dayanan Gemi/Kıyı Güvenlik Kontrol Listesinde 

düzenlenen güvenlik gerekliliklerini anlamanızı istiyoruz.  

 

Sizden ve emriniz altında bulunan herkesten bu Terminalde kaldığınız süre boyunca bu gerekliliklere uymanızı 

bekliyoruz ve kendi açımızdan, personelimizin de aynı şekilde davranmasını ve güvenli ve verimli 

operasyonlarla ilgili karşılıklı menfaat çerçevesinde sizinle tam iş birliği içinde olmasını temin edeceğiz.  

Operasyonların başlamasından önce ve bundan sonra zaman zaman, karşılıklı güvenliğimiz için, Terminal 

kadromuzun bir üyesi, uygun olduğu takdirde bir sorumluyla birlikte, Gemi/Kıyı Güvenlik Kontrol Listesinde 

yer alan sorulara olumlu yanıt verilebilmesini sağlamak için rutin bir denetim yapacaktır. Düzeltici faaliyete 

ihtiyaç olması durumunda, operasyonların başlatılmasını kabul etmeyeceğiz veya başladığı takdirde 

durdurulmasını talep edeceğiz.  

Benzer bir şekilde, personelimizin herhangi bir davranışı veya kontrolümüz altında herhangi bir ekipman 

nedeniyle tehlikeye atıldığını düşündüğünüz takdirde, operasyonların derhal durdurulmasını talep etmelisiniz.  

 

GÜVENLİK KONUSUNDA HERHANGİ BİR TAVİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ. 

 

Lütfen bu yazının, Liman Bilgilerinin ve Terminal Yönetmeliğinin alındığını ekteki sureti imzalayarak ve iade 

ederek kabul edin.  

 

 

İmzalayan          İmzalayan/Mühürleyen  

Murat ÖZGÜN       M/T…………. Kaptanı 

Terminal Operasyon Müdürü         

Cep Telefonu : + 90 533 377 48 19 

Faks Numarası : + 90 326 734 16 37 

e-posta  : murat.ozgun@globalterminal-tr.com 

VHF Kanal 09  

 

 

Not: Lütfen bu alındıyı imzalanıp mühürlendikten sonra e-posta yoluyla gönderin.  
 

mailto:murat.ozgun@globalterminal-tr.com
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25 YP1 İSKELE DÜZENİ 
  YANAŞMA PLANI 

 
 

AÇIK DENİZ  ↑ 
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26 YP2 İSKELE DÜZENİ 
  YANAŞMA PLANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AÇIK DENİZ  ↑ 
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27 YP3 İSKELE DÜZENİ 

  YANAŞMA PLANI 

 

 

AÇIK DENİZ  ↑ 


