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BAGFAŞ LİMANI GAZ ÖLÇÜMÜ VE GAZDAN ARINDIRMA İŞLEMLERİ
PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ :
a)

BAGFAŞ Limanı gemi veya deniz araçlarında Birleşmiş Milletler (BM) Tehlikeli

Ürünlerin Sınıflandırılması ile ilgili direktifte belirtilen; katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki
parlayıcı, patlayıcı ve zehirli maddelerin depolandığı tanklar ve kapalı mahaller ile bu gibi
yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeler ve boru devrelerinde, inşa, tadilat, bakım, onarım veya
söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal, İş sağlığı
ve güvenliği ve çevre güvenliği bakımından, işlem yapılacak tehlikeli mahalle güvenli giriş
ve buralarda soğuk veya sıcak çalışma yapılması amacıyla ölçüm yapan, yaptıran görevlilerin
sorumluluklarının belirlenmesidir.
2. TANIMLAR:
a)Aerosol: Havada ya da çevrede bulunan herhangi bir gaz içinde asılı kalan çok küçük katı
ya da sıvı parçacıklardan oluşan çok fazlı sistemleri, b) Alt yüklenici: Bir işverenden,
işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir
bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş
alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya
tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, c) Artık gaz: Kapalı veya
tehlikeli mahalde bulunan her türlü parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu gazı, ç) Asal
gaz: Kimyasal tepkime vermeyen gazı (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), d) Bakan: Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanını e) Gaz: Genellikle sabit bir şekli ve belirli bir hacmi
olmayıp basınç ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak içinde bulunduğu tank, konteyner vb.
kapalı mahalleri belirsiz olarak dolduracak şekilde yayılabilen, şekil değişikliğine direnç
göstermeyen ve basınç ve/veya sıcaklık değişikliklerinin etkisiyle genleşen, küçülen, sıvı
veyahut katı hale getirilebilen maddeyi, f) Gazdan arındırma belgesi: Kapalı veya tehlikeli
mahallerdeki gaz konsantrasyonunun bu amaç için imal edilmiş ve kullanma talimatına uygun
kalibrasyonu yapılmış ölçme cihazları kullanılarak ölçülmesi sonucunda, söz konusu
mahallerin belirtilen sürelerde emniyetli giriş, soğuk veya sıcak çalışma yapılması amacıyla
patlama, yangın ve çalışan sağlığı açısından yeterince güvenli olduğunu gösteren ve Gazdan
Arındırma Uzmanı tarafından düzenlenerek imzalanan belgeyi, g) Gazdan arındırma ölçümü:
Kapalı veya tehlikeli mahallerdeki gaz konsantrasyonunun bu amaç için imal edilmiş ve
kullanma talimatına uygun kalibrasyonu yapılmış ölçme cihazları kullanılarak ölçülmesi ve
ölçme zamanında söz konusu mahallerin boğucu, zehirleyici, patlayıcı ve/veya parlayıcı
gazlar, sıcak/soğuk işlem, emniyetli giriş ve benzeri işlemler yönünden yeterince güvenli olup
olmadığının belirlenmesi için yapılan ölçüm işlemini, ğ) Gazdan arındırma uzmanı:
Üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun
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kimya mühendisi, kimyager, makine mühendisi, gemi mühendisi, gemi makine işletme
mühendislerinden en az iki yıl tersane veya gemide çalışmış veya en az bir yıl bakım, onarım
veya gemi söküm tesisinde çalışmış olanlar, üniversitelerin denizcilik ile ilgili fakültelerinden
mezun ve petrol / petrol türevleri tankerleri, kimyasal, LNG, LPG tankerlerinin birinde en az
iki yıl süre ile birinci zabit olarak çalışmış olanlar ile İdare tarafından belirlenen ve denetim
için görevlendirilen personelin, verilen gazdan arındırma eğitimini tamamladığını gösteren
başarı belgesi ile müracaatı sonucu, İdareden Gazdan Arındırma Uzmanlığı Sertifikası almış
olan kişileri, h) Gazdan arındırma uzmanı destek elemanı: Üniversitelerin önlisans düzeyinde
öğretim veren veya meslek liselerinin kimya, makine, gemi inşa, gemi makineleri işletme,
deniz ulaştırma işletme, gemi yapımı, gemi yönetimi veya iş sağlığı ve güvenliği
bölümlerinden mezun olanlar ile İdare tarafından belirlenen ve denetim için görevlendirilen
personelin, verilen gazdan arındırma eğitimini tamamladığını gösteren başarı belgesi ile
müracaatı sonucu, İdareden Gazdan Arındırma Uzmanı Destek Elemanı Sertifikası almış olan
kişileri, ı) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka
aletle seyredebilen her tekneyi, i) Gemi mühendisi: Gemi mühendisleri odasına kayıt olabilen
mühendisi, j) Görevli: Gemi kaptanı, gazdan arındırma uzmanı, iş güvenliği uzmanı, tamir
bakımdan sorumlu enspektör veya tesis yetkilisini, k) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,
l) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel
Müdürlüğünü, m) İnertleme: Havadaki oksijen oranının gaz veya sıvı buharlarının yanmasını
engelleyecek kadar düşürülmesi amacıyla ortama inert gaz ekleme yoluyla ortamın yanıcı ya
da reaktif durumdan güvenli duruma geçirilmesi işlemini, n) İnert gaz: Belirli durum altında
kimyasal tepkimeye girmeyen gaz türünü, o) Kapalı mahal: Tanklar, boru devreleri, yük
depoları, dümen yelpazesi, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar ve
benzeri kapalı mahalleri, ö) LEL: En düşük patlama sınırını, p) Liman Başkanlığı: Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Başkanlıklarını, r) PEL: Müsaade edilebilir maruz
kalma sınırını, s) Sıcak Çalışma: Kıvılcım veya ısınma oluşturucu araç, gereç ve aygıtların
kullanıldığı, açık alevle gerçekleştirilen işlerin ve ortam sıcaklığını yükselten işlemlerin
yapıldığı çalışmayı, ş) Soğuk Çalışma: Parlama, patlama ve yangın tehlikesi meydana
getirebilecek kıvılcım veya ısınma oluşturucu araç, gereç ve aygıtların kullanılmadığı, açık
alevle gerçekleştirilen işlerin ve ortam sıcaklığını yükselten işlemlerin yapılmadığı çalışmayı,
t) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan,
her türlü araç ve yapıyı, u) Tehlikeli mahal: Katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı,
zehirleyici veya boğucu maddelerin depolandığı, taşındığı tanklar ve sürekli kapalı mahaller
ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeleri ve boru devrelerini, ü) Tesis: Tersane, tekne
imal yeri, çekek yeri veya gemi geri dönüşüm yerini, v) Tesis Yetkilisi: Tersane, tekne imal
yeri, çekek yeri veya gemi geri dönüşüm yerinin sahibini veya sahibinin yetkili kıldığı kişiyi,
y) VOC: Uçucu organik bileşenleri, ifade eder.
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3. KURALLAR:
a) IMO’nun Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodunda belirtilen;
katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeleri kargo,
slop, artık veya gemi bünyesinde yer alıp kargodaki yükü soğutma amacıyla depolanan gaz
tanklarında veya bölmelerinde taşıyan gemi ve su araçları gazdan arındırma işlemleri
tamamlanmadan tesise yanaşamaz. (2) Kargo hacimleri veya gemi bünyesindeki diğer
hacimlerinde inertleme yapılmış gemi ve su araçları tesise giremez.
b) Gemi ve su araçlarının batma tehlikesi veya çok ciddi hasar ile acil olarak tesise girmesini
gerektiren durumlarda Liman Başkanlığının müsaadesi ile demirleme alanlarında yapılacak
gazdan arındırma işlemleri muaf tutulabilir. Ancak bu gibi durumlarda gemilerin tesislere
yanaşması öncesi ve yanaştıktan sonra herhangi bir işleme başlanmadan önce her türlü can,
mal ve çevre güvenliğinin söz konusu tesisler ve gemi kaptanınca alınarak gerekli gaz
ölçümlerinin yaptırılacağına dair gemi kaptanınca ve tesis yetkilisince imzalanmış
taahhütname Liman Başkanlığına verilir
c) Gazdan arındırma belgesi düzenlenmeden kapalı veya tehlikeli mahallere girilemez.
Gazdan arındırma belgesi düzenlendikten sonra; tesiste inşa, tadilat, bakım, onarım veya
söküm maksadıyla bulunan gemi ve su araçlarındaki kapalı veya tehlikeli mahallere emniyetli
giriş müsaadesini tesis yetkilisi veya iş güvenlik uzmanı verir. Demir sahasındaki gemiler için
söz konusu durumda emniyetli giriş müsaadesini gazdan arındırma belgesine istinaden gemi
kaptanı verir.
d) Kapalı ve tehlikeli mahallere emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma yapılacak gemi
veya su araçlarının kapalı veya tehlikeli mahallerinde söz konusu iş ve işlemlerden önce
gazdan arındırma uzmanı veya gazdan arındırma uzmanı destek elemanı tarafından gaz
ölçümleri yapılır.
e) Gazdan arındırma uzmanı gazdan arındırma belgesini düzenlemeden önce; uygun yangınla
mücadele donanımlarının kullanıma hazır bulundurulduğunun, aydınlatma donanımları ile
yeterli aydınlatmanın sağlandığının, can ve mal güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin
alındığının ve ortama uygun kişisel koruyucu donanımların personelde teçhiz edildiğinin
teyidini tesis yetkilisinden veya iş güvenliği uzmanından, gemi demirde ise kaptanından
yazılı olarak alır.
f) Ortam atmosferinin değişkenlik gösterdiği durumlarda yeterli havalandırma kesintisiz
olarak sağlanmalıdır. Bu durum gazdan arındırma uzmanının yapacağı ilk ve periyodik
ölçümlerde tesis yetkilisi veya iş güvenliği uzmanı ile koordineli olarak kontrol edilmelidir.
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g) Kapalı veya tehlikeli mahallerde sıcak veya soğuk çalışmaya ara verildiği takdirde
çalışmaya yeniden başlamadan önce gaz ölçümleri tekrar yapılır. Hiçbir durumda gazdan
arındırma uzmanının yapmış olduğu ölçümlerin geçerlilik süresi 8 saati aşamaz.
h) Tesise yanaşmak için gazdan arındırma belgesi alan gemi ve su araçlarında belgenin
geçerlilik süresi 8 saati geçemez.
i) Form 003-Sıcak çalışma izin formu doldurulmadan işe başlanmaz.
J) Mecburi veya olağanüstü haller dışında BAGFAŞ Limanında gazdan arındırma işlemi
yapılmaz. Yapılmak zorunda kalınması halinde sorumluluk gemi kaptanındadır.
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