
Liman İçerisinde Uyulması Gereken Güvenlik Kuralları 
 

• Liman içerisinde (Operasyon sahası, gemi, rıhtımlar, inşaat alanları, depolar, binaların 
tadilat işlemleri esnasında vb.) kişisel koruyucu ekipmanlar (baret, fosforlu yelek, iş 
ayakkabı vb.) giyilecektir. 

  

• Kişiler; operasyon noktalarında, gemi üzerinde ve hareketli iş makinalarının yakınında 
bulunmayacak. 

  

• Vinç operasyonunu bitirmeden (vinç hareketini tamamlamadan) bu alana 
girmeyecektir. 

  

• Proje yükü, iş makinası vb. diğer yükleri getiren ve götüren tır sürücüleri güvenli 
bağlama (lashing) yapmadan seyretmeyecekler. 

  

• Tırlara, İş makinalarına forklift, loder terminal çekici vb. 4 metre stackerlara 8 
metreden fazla yaklaşılmayacaktır. 

  

• RO-RO rampalarında, yükleme ve boşaltma ile park edilecek alan olan GDA (geçici 
depolama alanı) sahalarına giden güzergâh üzerinde yürüyüş yapılmayacak araç park 
edilmeyecektir. 

  

• Rıhtım kenarlarında oturulmayacak, yürünmeyecek, balık tutulmayacaktır. Gemi 
halatlarının, rıhtım üzerindeki babalara bağlandığı noktalarda, civarında dolaşmak ve 
oturmak tehlikelidir. Halatların kopma tehlikesi vardır. 

  

• İzinsiz kamera kaydı alınmayacak ve fotoğraf çekilmeyecek. Sosyal ağlarda liman, 
operasyon ve taşınan yükler ile ilgili görüntüler paylaşılmayacaktır. İlgili 
departmanlardan izin alınarak kayıt işlemi gerçekleştirilebilir. 

  

• Tren yolu rampa ve bağlantı yollarında araç park edilmeyecek, demir raylarda yaya 
olarak yürünmeyecektir. 

  

• Tanımlı hemzemin geçitlerden geçerken kontrollü geçin, trenin gelip gelmediğini her 
iki yönden kontrol edin. Tanımsız geçitleri kesinlikle kullanmayınız. 

  

• Araç stok sahalarında yetkisiz personelin dolaşması yasaktır. 
  

• İşinizin olduğu alanlarda ve ofislerde bulununuz. Harici saha/ ofisler güvenli ve uygun 
olmayabilir. 

  

• Limanda elektronik hız denetleme sistemi uygulanmaktadır. Uyarı levhalarında 
belirtilen hız limitlerine uyulacaktır. Ana yollar 30 km, ara yollar 20 Km, Rıhtımlar 10 
km. 

  



• Operasyon sahalarına sivil araçlar ile girilmesi tehlikelidir ve uygun değildir. Park yasağı 
olan bölgelere araçlar park edilmemelidir. Sivil araçlar liman dışındaki ve liman içindeki 
tanımlı otoparklara park edilmelidir. 

  

• Araçlar seyir halde iken tepe lambası kullanılacaktır. 
  

• Araç kullanırken, operasyonda bir fiil iş yaparken cep telefonu ile konuşulmayacaktır. 
  

• Yayalar yaya yolları ve yaya geçitleri kullanılacaktır. 
  

• Sağlık ve güvenlik işaretleri levhaları mutlaka okunacak, inşaat işleri nedeni ile sökülen 
tabelalar İSG departmanına haber verilerek sökülecek, iş sonrası uygun yere montajı 
yapılacaktır. 

  

• Belirlenen sigara içme alanları dışındaki açık alanlarda sigara içilmeyecek.4207 sayılı 
kanun gereği kapalı alanlarda sigara içilmeyecektir. 

  

• Çalışma sahalarına 0-18 yaş altında personel girmesi yasaktır. 
  

• Liman içinde sebep her ne olursa olsun uyumak kesinlikle yasaktır. 
  

• Yerlere çöp atılmayacak, atıklar saha içerisindeki uygun atık kaplarına atılacaktır. 
Çöpler çöp konteynırına diğer atıklar geri dönüşüm konteynırlarına atılacaktır. 

Yukarıda yazılı geçen kurallar önemli olup, güvensiz davranışlardan kaçınılması gerektiğini 
hatırlatırız. 
 


