Prosedür No:002

BAGFAŞ LİMANI TEHLİKELİ MADDE OLAY YERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ
1. Amaç: Kaza neticesinde oluşan acil durumun sınıflandırılması, müdahale için gerekli
birimlerin harekete geçirilmesi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması,
yönlendirilmesi ve acil durum giderilene kadar kirlenmenin oluştuğu bölgenin
tamamen temizlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.
2. Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından,
Terminal Müdürlüğü,
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı,
Personel, İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü,
Tehlikeli Madde Güvenlik Uzmanı sorumludur.
3. Tanım: BAGFAŞ Limanında elleçlenen veya boru hatları ile taşınan Tehlikeli
maddeler aşağıda sunulmuştur:
UN1805 Fosforik Asit
UN1830 Sülfürik Asit
UN1005 Amonyak
UN2067 AN Gübresi
4. Kazaların Raporlanma Prosedürü Liman sahasında tehlikeli yük ile ilgili olan ve
kişilerin, limandaki geminin ya da gemilerin, limanın ya da her hangi bir mülkün ya da
çevrenin zarar görmesine neden olabilecek her türlü tehlikeli madde kaynaklı olayı
Liman Başkanlığına aşağıda bulunan" Form-001 Kaza Olayları Bildirim Formu’’ ile
en kısa sürede bildirmelidir.
5. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi üzerinden TMGD kaza ile ilgili işlemleri
http://www.turkiye.gov.tr adresinden yapmak durumundadırlar.
6. Kaza sonrası olay yerinin, ilgili malzeme ve makinaların incelenmesi kazaya karışan
veya şahit olan personelle görüşülmesi, kaza hakkında detaylı bilgi alınması, ayrıca
kazanın tetikleyici nedenleri ile kök nedenlerinin tespit edilmesi ve kaza raporunun
kendisine ait olan bölümlerini doldurup kayıt altına alma işlemi terminal müdürlüğü
tarafından yapılmaktadır.
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7. Gemi veya İskeleden kaynaklanabilecek, deniz ve çevresine ulaşan, sızıntı ve
dökünler için detaylı 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı
Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini
Esaslarına Dair Kanun gereğince Risk değerlendirilmesi ve acil durum planı
hazırlatılmıştır. Bu kanun kapsamındaki çevreye zararlı olabilecek acil durumlara ilk
müdahale EK-011’de sunulan ‘’Liman Tesiside bulunan deniz kirliliğine karşı acil
müdahale ekipmanları ile yapılır. Çevresel döküntülere karşı Kıyı Tesisinin tarihli
Mare Deniz Temizlik Hizmetleri A.Ş. İle yapmış olduğu sözleşme kapsamında
26.04.2006 tarih ve 26150 sayılı yönetmelik kapsamında ilk müdahaleyi Yüklenici
Firma gerçekleştirecektir. Yüklenici Firmaya olayı anlatan kısa bir fax çekilir ve
hemen aranır.
Mare Telefon: 0 216 377 27 00 Fax: 0 216 377 07 17
8. Kaza analizlerinin sonucuna göre düzeltici ve önleyici faaliyet dosyası açılmaktadır.
Konu ile alakalı dosyanın gerekli takibinin yapılması ve tamamlandığına dair onay
verilmesi Terminal Müdürlüğünün sorumluluğundadır. EK-13’te sunulan Acil Durum
Sızıntı Planı uygulanarak Liman sahasında bulunan kişilerin can emniyeti sağlanır.
9. Olay sırasında yaralanma veya iş kazası olması gibi durumlarda:
• Olaya şahit olanlar öncelikle Terminal Müdürlüğüne kazayı bildirir.
• Terminal müdürlüğü veya saha çalışanları durumu BAGFAŞ sağlık ekiplerine
haber vererek yardım ister
• Yaralıya sağlık ekipleri ilk yardım müdahalesini yaparak ambulansla en yakın
hastahaneye sevk eder. Sağlık ekipleri İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğüne kazayı
bildiren tutanağı verir.
• İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü jandarmaya ve SSK ya gerekli bildirimleri yapar.
• İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanına Olayı bildirir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Bölümü olay yerinde inceleme yaparak, İş kazası
tutanağı raporunu hazırlar. Acil durum kurul toplantısı yapılır. Yönetime kaza
hakkında bilgi verir.
• Terminal Müdürlüğü olayı Tehlikeli Madde Uzmanına bildirir ve Tehlikeli Madde
Uzmanı bildirimler konusunda Terminal Müdürlüğüne yardım eder.
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