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Tesis işletmecisi adı/unvanı
Tesis işletmecisinin iletişim
bilgileri (adres, telefon, faks, eposta ve web sayfası)

Tüpraş İzmir Rafineri Müdürlüğü
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi Aliağa-İZMİR
Tüpraş İzmit Rafinerisi Atatürk Mah.
İnönü Bulvarı No: 52 35800 Aliağa-İzmir
Telefon: 0 232 498 55 55
Faks: 0 232 498 55 00
www.tupras.com.tr
Tesisin adı
Tüpraş İzmir Rafinerisi Limanı
Tesisin bağlı olduğu/bulunduğu il İzmir
Tesisin iletişim bilgileri (adres,
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi Aliağa-İZMİR
telefon, faks, e-posta ve web
Tüpraş İzmit Rafinerisi Atatürk Mah.
sayfası)
İnönü Bulvarı No: 52 35800 Aliağa-İzmir
Telefon: 0 232 498 55 55
Faks: 0 232 498 55 00
www.tupras.com.tr
Tesisin bulunduğu coğrafi bölge Ege Bölgesi
Tesisin bağlı olduğu liman
Aliağa Liman Başkanlığı
başkanlığı ve iletişim bilgileri.
Kültür Mahallesi Fevzipaşa Cd. No:10
Aliağa / İZMİR
Tel:0232 616 19 93
Fax:0232 616 41 06
Tesisin bağlı olduğu Belediye
İzmir Büyükşehir Belediyesi (Aliağa
Başkanlığı ve iletişim bilgileri
Belediyesi)
Tesisin bulunduğu Serbest Bölge İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
veya Organize Sanayi Bölgesinin Aliağa İlçe Belediye Başkanlığı
adı
sınırlarında
Kıyı Tesisi İşletme İzni/geçici
12.04.2018
İşletme İzni Belgesinin geçerlilik
tarihi.
Tesisin faaliyet statüsü (x)
Kendi yükü
Kendi yükü
3.
ve
(….)
Şahıs
ilave 3.
(….)
Şahıs
(X)
Tesis sorumlusunun adı ve
Arda Yıldırım
soyadı, iletişim detayları (telefon, Telefon: 0 232 498 5010
faks, e-posta)
Faks: 0 232 498 50 00
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Bekir.yumuk@tupras.com.tr
Tesisin tehlikeli madde
Anıl Doğan
operasyonları sorumlusunun adı Telefon: 0 232 498 51 91
ve soyadı, iletişim detayları
Faks: 0 232 498 50 00
(telefon, faks, e-posta)
anil.dogan@tupras.com.tr
Tesisin Tehlikeli Madde Güvenlik Boran Kaya
Danışmanının adı ve soyadı,
Telefon :0 318 261 2071
iletişim detayları (telefon, faks, e- Faks: 0 318 261 3724
posta)
Boran.kaya@tupras.com.tr
Tesisin deniz koordinatları
Enlem
Boylam
Stratejik tesis olduğu için belirtilmemiştir.
Tesiste elleçlenen tehlikeli
İskeleler: Ham petrol / ürün - akaryakıt /
madde cinsleri (MARPOL Ek-1,
dökme sıvı yük / kimyasal / LPG / madeni
IMDG, kod, IBC kod, IGC Kod,
yağ ve baz yağı türevleri
IMSBC Kod, Grain Kod, TDC
Kod kapsamındaki yükler ile
asfalt/bitüm ve hurda yükleri)
Tesise yanaşabilecek gemi
Ham petrol / ürün - akaryakıt / dökme sıvı
cinsleri
yük / kimyasal / LPG
Tesisin anayola mesafe
1 km
(kilometre)
Demiryoluna mesafesi
1 km
(kilometre) veya demir yolu
Yok
bağlantısı (Var/Yok)
Hava alanına mesafesi
100 km
(kilometre)
Tesis elleçleme kapasitesi
- Ton/yıl Hampetrol,
(Ton/Yıl; TEU/Yıl; Araç/Yıl)
- TEU/Yıl,
Ticari sır olduğu için belirtilmemiştir.
Tesiste hurda elleçlemesi yapılıp Yapılmayacak
yapılmayacağı
Hudut Kapısı varmı?
Hayır
(Evet/Hayır)
Gümrüklü saha varmı?
Evet
(Evet/Hayır)
Yük elleçleme donanımları ve
Dolum kolları ve hortumları
kapasiteleri
Depolama Tank kapasitesi (m3)
Hampetrol:
Ara ürün :
Ürün
:
TOPLAM :
2
Açık depolama alanı (m )
Yok

28
29
30

31

32
33

34

Yarı kapalı depolama alanı (m2)
Kapalı depolama alanı (m2)
Belirlenen fumigasyon ve/veya
fumigasyondan arındırma alanı
(m2)
Kılavuzluk&Römorkaj hizmetleri
sağlayacısının adı/ünvanı iletişim
detayları
Güvenlik Planı oluşturulmuş mu?
(Evet/Hayır)
Atık Kabul Tesisi Kapasitesi (Bu
bölüm tesisin kabul ettiği atıklara
göre ayrı ayrı düzenlenecektir)

Yok
-

Tüpraş Kılavuzluk ve römorkörcülük
teşkilatı
Evet
Atık Türü
Kirli Balast, Slop,
Slaç, Sintine suyu, Pis
su, Çöp

Kapasite (m3)
-

Rıhtım/iskele vb. alanların
özellikleri

Rıhtım/İskele Boy(metre)
No

En (metre)

Boru hattının adı
Sayısı (Adet)
(Tesiste mevcutsa)

Maksimum
su derinliği

Minimum
su derinliği

Uzunluğu(Metre)

Yanaşacak
en büyük
gemi tonajı
ve boyu
(DWT veya
GRTmetre)

Çapı (İnç)

1.2. Tehlikeli maddelerin elleçlenmesine ilişkin prosedürler aşağıda verilmiştir.
Gemi dolum/tahliye prosedürleri :
Aliağa limanına gelen gemiler, limana geldikleri tarih ve saati deniz dolum ünitesine deniz
telsizi (VHF - very high frequency ) ile bildirirler. Deniz dolum ünitesi, geminin boyutlarını,
dolum/tahliye emrini (satın alma siparişi), ürün durumunu, uygun iskele durumunu, hatların
uygunluk durumunu inceleyerek gemilere demirleme ve/veya yanaşma durumları
konusunda bilgi aktarır.
Yapılan dolum/tahliye programları doğrultusunda,
iskeleye alınacak gemilerin
yanaşacakları iskele ve yanaşma saatleri kılavuz kaptana bildirilir. Kılavuz kaptan
gemilerin büyüklüğü, yanaşacakları iskeleleri ve hava durumunu değerlendirerek, uygun
sayıda/güçte ve tipte deniz aracı ile (römorkör, palamar, deniz katırı ) gemileri iskeleye
yanaştırır.
İskeleye bağlanan gemi ile önce emniyet ve dolum/tahliye şekil ve kurallarını içeren
protokoller yapılır. Gemiye hortum / dolum kolu bağlanır, geminin dolum / tahliyesi yapılır.
Gemi dolumlarında, gemiye yüklenen ürünün kalitesi ve miktarı büyük bir önem arz
etmektedir. Bu amaçla, dolum öncesi dolumun yapıldığı sahil tankının, dolum sonrası sahil
tankının ve gemi tanklarının ayrı ayrı sıcaklık, seviye ve yoğunluk (dansite) değerleri alınır.
Dolumun tamamlanmasının ardından gemide bulunan ürünün ve dolumun yapıldığı sahil
tankının ürün miktar hesaplamalarına geçilir, geminin tanklarında bulunan ürün miktarı /
dolumun yapıldığı sahil tankından çıkan ürün miktarı hesaplanır. Bu amaçla gemi tankının
/ sahil tankının kalibrasyon cetvelleri kullanılır. Kalite sertifikası olarak da gemiye
laboratuvar tarafından düzenlenmiş ürün test raporu verilir.
Dolumu/tahliyesi tamamlanan geminin ilgili evrakları düzenlenir, TÜPRAŞ, gözetim firması
ve gemi tarafından imzalanır, gemi dolumuyla/tahliyesiyle ilgili tüm işlemleri tamamlanmış
olarak ayrılmaya hazır hale getirilir. Gemilerin dolum / tahliyeleri süresince, zaman
çizelgesi, protokoller, gemi tank raporları, yükleme evrakları vb gibi evraklar düzenlenir.
Dolumu tamamlanan gemi iskele tarafından yapılan program dâhilinde kılavuz kaptan
tarafından, uygun deniz araçlarıyla iskeleden ayrılır.
2. Sorumluluklar
Dolum/tahliye esnasında görev alan ilgililerin sorumlulukları aşağıda maddeler halinde
verilmiştir.
•

ALİAĞA limanına gelen, demirleyen, buralarda bulunan rıhtım ve iskelelere
yanaşan, buralardan ayrılan tüm gemilere Aliağa limanında yetkili olan TÜPRAŞ
kılavuzluk/römorkaj teşkilatı tarafından hizmet verilir.

•

TÜPRAŞ akaryakıt iskelelerine yanaşan gemilere kılavuzluk/römorkaj ve
palamar hizmetleri TÜPRAŞ kılavuzluk ve römorkaj teşkilatı tarafından verilir.

•

TÜPRAŞ İZMİR Rafinerisi iskelelerine dolum/tahliye yapmak üzere Aliağa
limanına gelecek gemiler, ETA ’larını limana gelmeden 48 saat önceden
başlamak üzere her 8 saatte kılavuz kaptanlığa ve TÜPRAŞ İZMİR Rafinerisine
direkt veya yetkili acentaları aracılığıyla bildirirler. ETA bildirimlerinde geminin
bayrağı, limanı, boyu, GRT’ si, draftı, yük cinsi v.s bilgileri de yazılır.

•

Geminin gelişinden önce, ilgili acentesi tarafından liman ordinosu Aliağa Liman
başkanlığından alınır, kılavuz kaptanlığa teslim edilir. (demir/yanaşma/ayrılma
v.s.)

•

Geminin gelişinden önce liman hizmet ücretleri yetkili kılavuzluk/römorkaj
teşkilatı hesabına yatırılır.

•

Aliağa liman sınırlarına gelen gemi, VHF 16. Kanal ile Aliağa
kılavuzluk/römorkaj teşkilatını ve TÜPRAŞ iskele’ yi arayarak hazırlık
mektubunu verir, durumu hakkında gerekli bilgileri alır.

•

TÜPRAŞ iskele, geminin yanaştırılması veya demirlemesi hususunda Aliağa
kılavuz kaptanına bilgi verir, kılavuz kaptan gemi ile temas kurar, yanaştırma
veya demir yeri bilgilerini verir.

•

Gemi programlandığı iskeleye, TÜPRAŞ kılavuzluk ve römorkaj teşkilatı
tarafından yanaştırılır.

•

Gemi iskeleye tam olarak bağlandıktan sonra iskele / gemi tarafından merdiven
verilir.

•

Geminin acentası tarafından geminin acenta ve gümrük işlemleri tamamlanır.

•

İskele yetkili personeli varsa loading master ile birlikte gemiye çıkar, gemi
yetkilisi ile beraber emniyet kontrollerini yaparak Gemi/Sahil Emniyet Kontrol
çizelgesini (Ship / Shore Safety Checklist) doldurur. Rutin kontroller yapılarak
karşılıklı imza altına alınır.

•

ISPS kod gereği kontroller yapılır, talep edilmesi halinde güvenlik deklarasyonu
imzalanır.

•

İlgili dolum/tahliye protokolleri yapılır.

•

T.C Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan katı/sıvı atık transfer
formları doldurulur.

•

Haberleşme kanalı belirlenir (Tüpraş İzmir: VHF 14)

•

Gemi güvertesinde ve iskelede gerekli emniyet önlemleri alınır.

•

Dolum/tahliye süresince gemi ve iskele personeli dolumu / tahliyeyi takip eder.

•

Gerekli zamanlarda, gemi yetkilisi kılavuz kaptan ile temasa geçer, deniz aracı
(römorkör/palamar) veya palamarcı talep eder.

•

TÜPRAŞ iskelelerinde bulunan gemilere herhangi bir amaçla başka bir deniz
aracının yanaşmasına müsaade edilmez.

•

TÜPRAŞ akaryakıt iskelelerinden üçüncü şahıslara hizmet verilmez.

•

İskelelerde bulunan gemilerde bakım/onarım yapılamaz. Filika testi vb
işlemlere izin verilmez.

•

TÜPRAŞ iskelelerine yanaşan gemilere ihrakiye, kullanma suyu, katı ve sıvı
atık alım hizmeti TÜPRAŞ tarafından verilir. Kumanya temini ve acentalık
hizmetleri acentalar tarafından gemi iskeledeyken yerine getirilebilir.

•

Gemi personelinin Aliağa’ ya ulaşımı TÜPRAŞ tarafından saat başı servislerle
karşılanır.

•

TÜPRAŞ iskelelerinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilir. VHF 16 ve
14. kanal çağrıları 24 saat süreyle dinlenir, cevaplanır, kayıt altına alınır.

•

TÜPRAŞ kılavuzluk ve römorkaj teşkilatı 7 gün 24 saat esasına göre hizmet
verir, VHF 16 ve 13. kanal çağrıları 24 saat süreyle dinlenir, cevaplanır.

•

TÜPRAŞ LPG platformuna yanaşma ayrılma manevraları gün ışığında yapılır,
gece manevrası yapılmaz. (Bkz: Aliağa Liman Yönetmeliği)

•

TÜPRAŞ iskelelerine yanaşacak gemiler, gelişte manifolt hazırlıklarını yaparlar.
Manifolt sayısı ve özellikleri acenta kanalı ya da doğrudan gemiye önceden
bildirilir.

•

Aliağa limanına gelen LOA: 150 metreden küçük gemiler iç limana, 150
metreden büyük gemiler dış limana demirlerler.

•

TÜPRAŞ iskelelerine yanaşık bulunan gemiler terminal kurallarına uymakla
yükümlü olup terminalin vereceği talimatlara uymak zorundadırlar.

•

TÜPRAŞ iskelelerinde ve Aliağa limanı sınırları içinde deniz suyuna kazan külü
bırakmak kesinlikle yasaktır. Bırakan hakkında derhal işlem yapılır, ünite şefi ve
ilgili birimlere rapor edilir.

•

TÜPRAŞ İZMİR RAFİNERİSİ iskelelerine yanaşacak gemiler; TÜPRAŞ ‘’Yakıt
Yükleme ve Boşaltma İskelesi için Emniyet Önlemleri ile İlgili Standart ‘’
hükümlerine uymak zorundadırlar

3. Kıyı Tesisi Tarafından Uyulacak/Uygulanacak Kurallar ve Tedbirler
Rafineri iskelelerine yanaşan gemi ve gemi personelinin uymaya zorunlu oldukları
kuralları açıklamaktır.
Gemi kaptanları gemideki tüm personelin emniyet önlemlerini öğrenmelerini ve
belirtilen talimatlara uymalarını sağlamalıdır.
İskele şefinin belirleyeceği bir operatör “İskele Emniyet Nöbetçisi” olarak görevini
yapacaktır. İsmi vardiya defterine yazılacaktır.
“Gemi/İskele Emniyet Kontrol Listesi” iskele emniyet nöbetçisi tarafından gemi
kaptanına verilir. İkinci nüshaya gemi kaptanının imzası alınır ve bu listedeki şartların
yerine getirilmesini temin eder.
İskele emniyet nöbetçisi, emniyet kontrollerini yaparak, kontrol ettiği konuları listesine
işaretler, gördüğü aksaklıkları düzeltir ve bu konuyu listenin arkasına not ederek paraf
eder. Vardiya yeni gelen iskele emniyet nöbetçisine teslim etmeden önce gerekli
gördüğü notu yazarak tarih ve vardiyasını belirten zamanı yazarak imzalar.
Gemi/İskele Emniyet Kontrol Listeleri bir dosyada toplanır.

GENEL KURALLAR
Sigara İçme:
İskele ve gemi güvertesinde sigara içmek ve çakmak taşımak yasaktır. Eğer emniyetli
havalandırma sistemi varsa bu takdirde kapıları ve pencereler kapalı olmak şartı ile
salonda sigara içilebilir. Emniyetsiz görüldüğü takdirde, Rafineri yetkilisi salonda sigara
içilmemesini isteyebilir.

İskele Şefinin veya baş operatörün izni olmadan gemi personeli iskeleye inemez ve
orada çalışamaz.
Petrol/Petrol Türevi Döküntüler:
•
•

•

•

Yağla karışık suyun ve sintinelerin denize boşaltılmasını veya atılması yasaktır.
Bu gibi yağlı sular rafineri iskelesindeki balast hattına basılacaktır.
Güvertedeki herhangi bir yakıt ve yakıta karışık su, gemi dışına, denize
atılamaz. Güverte kullanılmaya hazır yeterli miktarda talaş, absorbent, ped,
dispersant bulundurulacaktır ve gemi güverte frengi delikleri kapalı tutulacaktır.
Gemiden kaynaklanan kirliliklerde, gemi kaptanı sorumluluğunda, gemi
personeli, deniz kirliliğinin temizlenmesi için personel, malzeme ve ekipman
sağlayacaktır.
Deniz kirliliğinin temizlenmesinde kullanılan bariyerin açılması, toplanması,
personelin çalışması, tekne/palamar çalışması, v.b. masraflar TÜPRAŞ
tarafından kirliliğe neden olan gemi acentasından alınacaktır.

Yangın Emniyet Halatları:
Gemiler, herhangi bir yangın meydana gelmesi halinde, gemiyi iskeleden
uzaklaştırmak için kıç ve baş taraflarında su yüzeyine yakın seviyede çelik çekme
halatları sarkıtmak mecburiyetindedir.
İskele İle Gemi Arasındaki Merdiven: Kaptan, gemisine giden ve gemisinden gelen
yolun uygun, emin ve emniyetli olmasına dikkat etmelidir. Bunlardan Gemi Kaptanı
sorumludur. Yeteri kadar uzunluktaki ipe bağlanmış bir cankurtaran simidi iskele
merdivenine yakın bir yere konmuş olmalıdır.
Telsiz ve Elektrik Cihazları: Gemi iskeleye yanaştıktan sonra radar, telsiz ve çeşitli
verici cihazlar çalıştırılamaz. Emniyetsiz kablo ve elektrik cihazları da kullanılamaz.
Ateş, Işıklar, Lambalar v.s: Gemi iskelede iken, yalnız petrol buharlarına karşı emniyetli
ex-proof ışık ve el fenerleri kullanılacak ve kaynak, açık ateşle yemek pişirme v.s. gibi
ateşli işler hiçbir şekilde yapılmayacaktır.
Kazan Tüplerinin Temizliği: (Kurum Çekme) Gemi iskelede bulunduğu sürece hiçbir
şekilde kazan tüpleri temizlenmeyecek ve bacadan kurum ve siyah duman çıkması
sağlanacaktır.
Temizlik İşleri: Tank temizleme işlerine izin verilmez.
Tamir işleri: İskele şefinin yazılı izni alınmadan tamir ve bakım işleri yapılamaz.

Malzeme Dubaları: Gemi Kaptanı ve iskele şefinin izni olmadıkça gemi malzemesine
ait dubalar geminin etrafında bulundurulamaz.
Artıklar: Hiçbir artık tekne dışına (ne denize, ne de iskele üzerine) atılmayacaktır.
Yangınla Mücadele: Gemi iskelede bulunduğu müddetçe yangınla mücadele ve acil
durum ekipmanlarını her an kullanıma hazır bir şekilde bulundurulacaktır.
Acil Durum Alarmları: Yangın veya diğer acil durumlarda gemi sireni 10 defa kısa
olarak öttürülecektir.
Makineler: Gemi iskeleyi kısa bir zaman zarfında terk edilmesi için makineler
çalışmaya hazır bir şekilde bulundurulacaktır.
İçkili kimsenin iskeleye girmesi yasaktır.
Kontrol: Gemi içinde yukarıda emniyet tedbirlerinin alındığı ve uygulanabildiğini
görmek için iskele yetkilisinin ve/veya yetkili liman amirlerinin kontrol yapmasına izin
verilecektir. Bu kimselere vilayetçe verilmiş resimli izin belgeleri Savunma Sekreterliği
yetkililerince sağlanır.
Rafineriye Giriş İzni: Gemi personelinin rafineri içerisine yaya olarak girmesine izin
verilmez. Rafineri içerisinden ancak iskele şefinin sağlayacağı araç ile geçilir.
Gemi personeli rafineri içerisine, görevi gereği girmek istediği takdirde, Rafineri Giriş
ve Emniyet talimatları gereğince hareket edecektir.
İskele ile rafineri giriş kapısı arasındaki gemi personelinin ulaşımı Deniz İşleri
servisince sağlanır.
4.Tehlikeli Maddelerin Sınıfları, Taşınması, Tahmil/Tahliyesi, Elleçlenmesi,
Ayrıştırılması, İstiflenmesi ve Depolanması
Rafinerimizde elleçlenen tehlikeli maddelerin sınıfları, UN kodları, paketleme grupları
ve tehlike ikaz işaretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

DİZEL

1202

3

30

3

30
1202

K.BENZİN

1203

3

33

2

33
1203

LPG

1965

2

23

JET A1

1863

3

30

3

30
1863

GAZ YAĞI

1223

3

30

3

30
1223

AS.JET F-34

1223

3

30

3

30
1223

B.BAĞLAYICI

3256

3

30

3

30
3256

BİTÜM

3257

9

99

3

99
3257

Y.K. FUEL OİL

3082

9

90

3

90
3082

NAFTA

1268

3

33

1

33
1268

İZOMERAT

1268

3

33

2

33
1268

PLATFORMAT

1268

3

33

1

33
1268

HVGO

3082

9

90

3

90
3082

HC DİP

3082

9

90

3

90
3082

HAM PETROL

1267

3

33

3

33
1267

23
1965

Tehlikeli madde ayrıştırma tablosu aşağıdadır.
Çeşitli tehlikeli madde sınıfları arasındaki genel ayrıştırma hükümleri aşağıda verilmiş
“ayrıştırma tablosu”nda gösterilmektedir.
Her bir sınıfta yer alan maddeler, materyaller veya nesnelerin özellikleri oldukça farklı
olabileceğinden; ayrıştırma konusunda belli hükümler için, çelişkili hükümlerin mevcut
olması durumunda bu hükümler genel hükümlere göre öncelik taşıyacağından daima
tehlikeli maddeler listesine başvurulacaktır.
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Tablodaki numara ve semboller aşağıdaki anlamlara gelir:
1 – “Uzak tutulmalıdır”;
2 – “Ayrılmalıdır”;
3 – “Bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla ayrı tutulmalıdır”;
4 – “Aradan geçen bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla
uzunlamasına ayrılmalıdır”
X- “Herhangi bir etkileşimi yoktur”
5. Kıyı Tesislerinde Elleçlenen Tehlikeli Yüklere İlişkin El Kitabı
Kıyı tesisimizde elleçlenen tehlikeli maddelere ait madde sınıfları, tehlikeli maddelerin
paketleri, ambalajları, etiketleri, işaretleri, ambalajlama grupları ve tehlikeli maddelere
ait ayrıştırma tabloları aşağıda verilmiştir.
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Tablodaki numara ve semboller aşağıdaki anlamlara gelir:
1– “Uzak tutulmalıdır”;
2– “Ayrılmalıdır”;
3– “Bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla ayrı tutulmalıdır”;
4– “Aradan geçen bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla
uzunlamasına ayrılmalıdır”
X- “Herhangi bir etkileşimi yoktur”
Tesis faaliyetleri nedeniyle denizde kimyasal veya petrol yayılımı halinde Yağ ve
Kimyasal Kirliliği Müdahale Planı’na bağlı olarak temizleme amaçlı müdahale
gerçekleştirilir. Söz konusu müdahale prosedürleri sırasında kullanılan ekipman,
malzeme ve kimyasallar ve bunların yanında kirletici (petrol ve petrol türevi) dökülmesi
nedeniyle kontamine olmuş ortamlar (toprak, su, yeraltı suyu) ve dökülen petrol ve
petrol türevinin kendisinden oluşan atıklar açığa çıkmaktadır.

Tesisimizde bir diğer tehlikeli yüklerin elleçlenmesi sırasında meydana gelebilecek bir
diğer acil durum ise yangındır. Yangına karşı acil müdahale planı aşağıda verilmiştir.

1- Ürün akışı durdurulur. Dolum kolu tankerden ayrılır.

2- Soğutma amacıyla tankerin kargo tanklarının bulunduğu bölgeye
soğutma suyu uygulanır.

3- Gemi manifoldlarındaki yangınlar yüksek basınçlı su sisi veya kuru
kmyevi yangın söndürme cihazları kullanılarak söndürülür.

4- Eğer gemi tanklarında patlama sonucu açılma varsa ürünün
cinsine göre açılan yere köpük uygulanır.

5- İskele yükleme ve tahliye alanı su monitörleriyle korunur.

6- Mümkünse tanker iskele bölgesinden alınarak emniyetli bir alana
konumlandırılır.

6. Operasyonel Hususlar
Gemilerin İskeleye Çağırılması:
İzmir Limanına giren ve Rafinerimizde yükleme / tahliye yapmak için hazırlık mektubu
veren her geminin geldiği an iskelelerimize yanaştırılma durumu yoktur. Yükleme için
gelen gemilerin yanaştırılması için olmazsa olmaz şart dolum emirlerinin bulunmasıdır.
Dolum emri, Rafinerimiz Planlama ve Satış Müdürlüğü‟nün (PSM) Satış
Koordinatörlüğü tarafından SAP sisteminde yaratılır. Dolum emri olan gemiler için PSM
tarafından iskeleye alınma sıraları belirlenir. Deniz Dolum Ünitesi dolum emirlerini SAP
sistemi VL10H sayfasında görüntüler ve dolum emirli gemiler Limana giriş yapıp NOR
verdikçe Petrol Hareketleri Ünitesini bilgilendirir. İki birim antant kalarak gemileri
yanaştırır. Deniz Dolum Ünitesi, teknik gereklilikler nedeniyle, PSM‟nin verdiği
sıralama öncelikleri değişmeyecek şekilde, gemilerin alınacağı iskelelerde değişiklik
yapabilir.
Tüm prosedürler tamamlandıktan sonra gemi belirlenen iskeleye yanaşması için
telsizle çağrılır. İthal / ihraç kargolarda telsizle bildirimin yanı sıra Kılavuzluk teşkilatı
ve gemi acentesine de gemiyi bilgilendirmeleri için bildirim yapılır. İthal / ihraç
kargolarda geminin çağrılma saati ‘’timesheet‟ üzerinde “notlar (remarks)” hanesine
not edilir.
Kılavuzluk, Römorkaj ve Palamar Hizmetleri :
Aliağa Limanında verilecek kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinde 25.02.1982 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan İzmir Liman Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Kılavuzluk hizmeti:
Aliağa Liman Yönetmeliğinin 23. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Aliağa
Limanında iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan veya buralardan
ayrılan 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT ve
üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadır. Söz konusu
büyüklükteki gemilerin, iskelelerimiz arasında Şifting (shifting) yapmaları durumunda
dahi kılavuz kaptan almaları zorunludur.
Römorkaj hizmeti Aliağa Liman Yönetmeliğinin 23. maddesinde düzenlenmiştir. Buna
göre, 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör
5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör 1500130000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme
kuvvetinde üç römorkör 30000 GRT'den büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki
veya 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör almak zorundadır.
Emniyet gereği Yönetmelikte belirtilenden daha fazla sayıda römorkörle hizmet
verildiği halde Tüpraş İzmir Rafinerisi Liman Hizmetleri Tarifesi Prosedürü‟nde tarif
edildiği üzere fazladan verilen römorkörler için ücret talep edilmez.
“Baş ve/veya kıç itere sahip gemilerin limana gelişlerinde, donatan, acente veya
işleticileri tarafından itici pervanelerinin tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına
yazılı olarak bildirmesi ve manevra sırasındaki meteorolojik şartlar ile oşinoğrafik
şartların yanaşılacak / ayrılacak iskeleye veya rıhtıma etkisinin römorkör indirimine bir

sakınca oluşturmadığının liman başkanlığınca belirlenmesi durumunda”, römorkör
indirimi uygulanabilir. Ancak, petrol türevleri, LNG, LPG ve tehlikeli kimyasal yük
taşıyan tankerlere Yönetmelik gereği römorkör indirimi uygulanamaz.
Daha önce de belirtildiği üzere, römorkaj hizmeti hem römorkör hem palamar botu
hizmetlerini kapsar. Bu bağlamda, Rafinerimiz yetki sınırları dahilinde, yerli ve yabancı
tüm gemiler; liman sahamıza giriş ve çıkışlarında ve/veya buralarda herhangi bir
nedenle yer değiştirmelerinde, Liman Yönetmeliği ve Tüpraş Prosedürlerinde belirtilen
esaslara göre römorkörün yanında palamar botu da kullanmak mecburiyetindedirler.
Palamar botu hizmeti:
Gemilerin manevraları sırasında, yanaşmada bağlanacağı tesise halatını vermek,
ayrılmada bağlandıkları tesisten halatını almak için verilen hizmetlerdir.
Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kıvılcım oluşturan/oluşturabilen işlemlerden
uzak tutulması ve tehlikeli yük elleçleme, istifleme ve depolama sahalarında kıvılcım
oluşturan/oluşturabilen araç, gereç ve alet çalıştırılmaması hususundaki
prosedürlerimiz aşağıdadır:
Ateşli İş yapılacak alan ya da ekipmanın, hidrokarbondan arındırılmış olması esastır.
Bu amaçla kalibrasyonu geçerli ve doğrulaması (Bump test) yapılmış bir Gaz Detektörü
ile sistemin / saha / ekipman tamamen hidrokarbondan arındırıldığı % 0 LEL değeri
okunarak teyit edilir. Gerekli tedbirler ve Risk Değerlendirme sonucu çalışmanın
yapılması uygunsa, Ateşli İşin yapılmasına izin verilir.
Gaz ölçüm sıklığı, yapılacak işin ve yerin şartlarına göre İşletme Emniyet Uzmanı
tarafından değerlendirilir.
Çalışma yapılacak yerin en az 15 m çevresindeki alanda, ısı ya da kıvılcım yayılma
ihtimali değerlendirilerek gerekli kontroller yapılır ve tedbirler alınır.
Yeterli yangınla mücadele ekipmanlarının olmadığı çalışmalarda Ateşli İş Sertifikası
verilmez.
Sistem, saha ya da ekipman, alınan tüm tedbirlere rağmen tamamen hidrokarbondan
arındırılamıyor ve % 0 LEL değeri okunamıyorsa, Ateşli İş aşağıdaki şartlara bağlı
olarak yapılabilir. % 10 LEL değerini aşan ortamlarda kesinlikle Ateşli iş yapılamaz.
İş kim tarafından ve ne şekilde yapılırsa yapılsın, İş Talep Eden, İzin Talep Eden ve
İzin Sahibinin katılacağı kapsamlı bir risk değerlendirme yapılır. Hazırlanan İTA’yı, ilgili
ünitenin Başmühendisi inceleyerek imzalar. Bu onayı, hafta sonu ve tatil günlerinde
ünite başmühendisi yoksa On-Call Nöbet Amiri verir.
Yapılacak iş için İTA hazırlandıktan sonra İEU ve İzin Yetkilisinin saha kontrolü ile
alınması planlanan tedbirler sahada doğrulanır.
% 0 LEL değerinin okunamadığı çalışmalarda sürekli gaz ölçümü yapılarak ortam ve
mümkün olan durumlarda ekipman sürekli kontrol altında tutulur.
Sahada sürekli nezaretçi bulundurularak, kontrollü bir şekilde Ateşli İşin yapılmasına
izin verilir.

7. Dokümantasyon, Kontrol ve Kayıt
Kıyı tesisimizde tehlikeli maddeler elleçlendikten sonra aşağıdaki belgeler hazırlanarak
yük deniz aracına teslim edilir.
Kıyı Tesisi Tarafından Hazırlanan belgeler: Time sheet, Ullage Report, Yük Raporu,
sevk irsaliyesi ve analiz raporu
Acenta Tarafından hazırlanan belgeler: Time Sheet, lliman ayrılış evrakları ve gümrük
beyannamesi
Enspektör Firma Tarafından Hazırlanan Evraklar: Doküman Receipt, time sheet, ullega
report, gemi tank temizlik belgesi, Vef, OBQ report, Sample Receipt, bunker report on
arrival, bunker report on sailing, certificate quantity
Kıyı tesisimizde elleçlenen tehlikeli maddelerin listesi ve taşınmasına yönelik özellikleri
kıyı tesisinde elleçlenen tehlikeli yüklere ilişkin el kitabında verilmiştir. Listede verilen
tehlikeli yüklere ait SDS formları rafinerimizin QDMS sisteminde kayıtlı olup bu form
taşıyıcı deniz araçlarına verilmektedir. Rafinerimizde elleçlenen tehlikeli yüklerin kayıt
ve istatistikleri SAP sistemine işlenmekte olup geçmişe dönük envanterlere de
ulaşılabilinmektedir.

8. Acil durumlara Hazırlıklı olma ve müdahale
Cana, mala ve/veya çevreye risk oluşturan/oluşturabilecek tehlikeli maddelere ve
tehlikeli maddelerin karıştığı tehlikeli durumlara için oluşturulmuş Acil Durum Planı
aşağıdadır.
ACİL DURUM PLANI
AMAÇ ve KAPSAM
Acil Durum Eylem Planı; Tüpraş İzmir Rafinerisinde meydana gelebilecek yangın,
patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil
müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar ile ilgili konularda
görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesini kapsamaktadır.
Bu plan, İzmir Rafinerisine ait işletme sahalarını, Rafineri Müdürlüğüne ait idari
binayı, sosyal tesisler ve görev evlerini kapsamaktadır.

TANIMLAR
Acil Durum
Yönetim
Merkezi
(ADYM)
Tesis
Yangınla
Mücadele
Ekibi

Acil durum/durumları; yönetmek, yönlendirmek, kontrol etmek,
ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak için
gerekli ve yeterli, evrak, plan, standart, harita, kroki, malzeme
ve iletişim araçları ile donatılmış uygun büyüklükteki yerdir.
Tüpraş İzmir Rafinerisi işletme sahaları, idari bina, sosyal
tesisler ve görev evleridir.
Belirlenen yangınla mücadele stratejisine uygun olarak, Yangın
Amirinin talimatı doğrultusunda yangına müdahale
operasyonunu gerçekleştiren ekiptir.

UYGULAMA
Yangına İlk Müdahale ve İhbarının Verilmesi
•

Tüpraş İzmir Rafinerisinde yangın ihbar numarası 8888’dir.

•

Acil durumlarda iletişimi sağlamak üzere rafineri genelinde belirli noktalarda sabit
telefonlar konuşlandırılmıştır.

•

Tesiste bulunun sabit telefonların üzerinde acil durum telefon numaraları bilgileri
bulundurulur.

•

Yangını ilk gören kişi/kişiler, kendi emniyetini riske atmadan mevcut imkanlarla
(portatif yangın söndürme cihazı, yangın suyu hortumu) yangını söndürebilecek
ise öncelikle yangına müdahale edilir, yangın mahallindeki imkanlarla yapılan
müdahalenin yetersiz kaldığının veya kalacağının görülmesi durumunda, derhal
yangın ihbarı yapılır.

•

Yangının yapılan ilk müdahale ile söndürülmesi durumunda, söndürmeyi takiben
en kısa sürede saha yetkililerine ve Teknik Emniyet Personeline yaşanan olay ile
ilgili; yanan ürün, yangının meydana geldiği yer, nasıl söndürüldüğü ve ek bilgiler
verilir.

•

İzmir Rafinerisi Yangınla Mücadele Organizasyon Şaması EK-1 de verilmiştir.

•

İzmir Rafinerisi Yangınla Mücadele Ekipmanlarının ve yangın suyu hatlarının
detaylı olarak gösterildiği plot plan EK-2’de mevcuttur.

•

İzmir Rafinerisi yangınla mücadele ekipmanları listesi EK-3’de verilmiştir.

Yangının İhbar Edilmesi
•

Yangın İhbarı, telsiz merkez kanalından veya en yakın sabit telefondan “8888”
Yangın İhbar” telefonu aranarak yapılır.

•

Yangın ihbarında aşağıdaki bilgilerin asgari olarak belirtilmesi gerekir:
§

Yangın ihbarı yapan kişinin adı soyadı ve görevi,

§

Yangının meydana geldiği yer,

§

Eğer biliniyorsa yanan ürün ve ekipman bilgisi, ortamda zehirli gaz
yayılımının olup olmadığı (H2S vb.) bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir.
Örneğin: Ben ……………………………..…………… (Adınızı ve
Soyadınızı söyleyiniz)* …………………… (Yangın yeri, tank, ünite, bina
ve ekipman ismi, biliniyorsa yanan ürün/madde cinsi) ’da yangın var.

•

Herhangi bir yanlış anlamanın önlenmesi için, ihbarı alan Rafineri Güvenlik
Müdürlüğü (RGM) Personeli tarafından ihbar tekrar edilir ve ihbarın anlaşıldığına
dair karşılıklı teyit alınır.

•

Yangın ihbarını verdikten sonra derhal yangın sahasına dönülür ve yangın
söndürme işlemine yardımcı olunur.

•

Yangın ihbarını alan Güvenlik Personeli, yangını ihbar edenin adını ve soyadını,
yangının yerini, ihbarın yapıldığı ve alarmın çalındığı saati “Yangın İhbar Kayıt
Defterine” kaydeder.

İhbar telefonunun kontrolü aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:
•

İzmir Rafinerisinde RGM, Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü (TÇM) ve Kalite
Sistemleri Müdürlüğü (KSM) Laboratuvarında birbirine paralel bağlı yangın ihbar
telefonu bulunur.

•

Yangın ihbar telefonlarının faal olduğunun günlük kontrolü için, Teknik Emniyet
Başmühendisliği tarafından; 8888 yangın ihbar telefonunu aranmak üzere aylık
telefon listesi müteahhit ofis/yaşam mahallerini kapsayacak şekilde hazırlanır ve
ilgili birim amirlerine bildirilir. Listeye göre yangın ihbar telefonu, belirlenen
telefondan günlük olarak aranarak test edilir,
günlük kontroller
“TPR.TEM.FRM.0128 Yangın İhbar Telefonu Aylık Kontrol Formu” (EK-4) ile takip
edilir ve kayıt altına alınır.
Yangın Alarm Sireni

•

Yangın alarm sireni; ihbarı alan RGM personeli tarafından çalınır.

•

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde; rafineri ve lojman sahalarındaki yangın
alarm sirenleri birlikte çalınacaktır.

•

Yangın Alarm sireni: 30 saniye ara ile 2 defa 30 saniye süren dalgalı (artanazalan) ses, şeklindedir.

•

Yangın Alarm sirenini çalan Rafineri Güvenlik Personeli telsiz merkez kanalından
kendisini tanıtarak yangın yerini bildirir.

•

Yangın ihbarıyla yangın yerini öğrenen Rafineri Güvenlik Personeli, diğer kapılara
yangın yerini telsiz veya telefonla bildirir. Kapılardaki Rafineri Güvenlik Personeli,
giriş veya çıkış kapılarındaki “YANGIN YERİ” panolarına yangın yerini büyük
harflerle ve okunaklı bir şekilde yazarak, giriş veya çıkış kapılarını açar.

•

Alarm sirenleri herhangi bir nedenle çalmadığı takdirde diğer iletişim (telsiz,
telefon, megafon, ambulans sireni vb.) olanaklarından faydalanılır.

•

Yangın söndürüldüğünde, Karargah Amirin talimatı üzerine merkez telsiz
kanalından “yangın söndürüldü” anonsu yapılacaktır. Anonsu alan Rafineri
Güvenlik Personeli tarafından “Yangın Söndü” sireni çalınacaktır.

•

Yangın Söndü sireni: Bir kere 10 saniye düz ses şeklindedir.

Yangın Alarm Sirenleri aşağıda belirtilen zamanlarda test edilir:
•

Her gün 08:00 ve 17:00 saatlerinde Rafineri sahalarındaki sirenler 5 saniye düz
çalınır.

•

Her Pazartesi günü saat 18:30’da Sosyal Tesislerdeki sirenler 30 saniye düz
çalınır.

•

Her yangın tatbikatında “Yangın Alarm Sireni” ve “Yangın Söndü” sirenleri çalınır.

•

İhbar telefonları ve sirenlerdeki tüm arızalar Rafineri Güvenlik Müdürlüğü
tarafından, Bakım Grup Müdürlüğüne bildirilerek en kısa sürede bakımları
yaptırılır ve telefonlarla sirenlerin sürekli çalışır durumda olmaları sağlanır.
Yangın Durumunda Birimlerin Görevleri

Yangın, patlama vb. durumlarda rafineride bulunan birimler aşağıda belirtilen
sorumlulukları doğrultusunda görev alır.
Üretim Müdürlüğü
•

Yangının meydana geldiği sahada kendi can güvenliğini sağlayarak mevcut
imkanlar dahilinde ilk müdahaleyi yapar.

•

Ünite sahasında acil durumda görevi olmayan kişileri (müteahhit, ziyaretçi, vb.)
saha dışında emniyetli alanlara yönlendirir.

•

Sahasında bulunan yangın suyu pompa istasyonuna, gerektiği durumda yangın
suyu pompalarını devreye almak için ünite operatörü görevlendirilir. Yangın suyu
pompalarının devreye alınması öncesinde Teknik Emniyet Personeli ile iletişime
geçer.

•

Zehirli ve patlayıcı gaz kaçaklarını belirleyerek kaçağı durdurur.

•

Zehirli ve patlayıcı gaz yayılımı durumunda alanı izole etmek için acil durum
müdahale ekiplerini, diğer birimleri bilgilendirir.

•

Acil durum müdahale ekiplerine yangın ve operasyonel durum ile ilgili bilgi verir
ve destek sağlar.

•

ADYM ile üniteler arasında kesintisiz iletişimi sağlar.

•

Gerektiğinde üniteleri tamamen veya kısmen durdurur.

•

Tesisleri devamlı kontrol altında ve emniyetli konumda tutar.

•

Rafinerinin elektrik, buhar, hava, ham su, soğutma suyu, servis suyu sistemlerini
ihtiyaca cevap verecek şekilde kontrol eder.

Proses Başmühendisliği:
•

Proses şef / mühendislerinden haberci olarak personel görevlendirilir.

•

Haberci olarak görev yapan personel “Haberci Yelekleri” ile Karargâh Amiri,
Kıdemli Amir, Operasyon Amiri, Yangın Amiri ve RAK Ekip Amirinin her biri için 1
kişi olmak üzere yanında bulunur.

Vardiya Şefi:
•

Rafineri içindeki yangınlarda, derhal yangın yerine gider, Kıdemli Amir gelinceye
kadar Kıdemli Amir görev ve sorumluluklarını yerine getirir, yangınla mücadele
işlerine nezaret eder.

•

Kıdemli Amirin olay yerine ulaşması sonrasında görevini devreder ve derhal
Kıdemli Amirin vereceği direktiflere göre ünitelerin çalışmalarını koordine eder.
KSM Laboratuvar Personelinin Görevleri

•

Laboratuvar Başteknisyeni dışındaki kapsam içi Laboratuvar personeli işlerini
emniyetli bir şekilde bırakır, yangınla mücadele elbiselerini giyerek yangın yerine
gelir ve yangın hortum ekiplerini oluşturur.

•

Müdürlük personeli kendilerine bağlı müteahhit firma yetkilileri ile iletişimi sağlar
ve sahadaki müteahhit personelinin tahliye ile ilgili koordinasyonu kontrol eder.
Rafineri Güvenlik Müdürlüğü Görevleri

•

Yangın ihbar telefonundan veya telsizden gelen ihbar doğrultusunda, yangın
sireninin çalınmasından sorumludur.

•

Yangın İhbar Kayıt Defterinin tutulmasından sorumludur.

•

Yangın anında rafineri giriş kapısındaki yangın yeri levhasına/panosuna yangın
yerinin yazılmasından sorumludur.

•

Yangın
durumunda
Tüpraş
personeli
haricinde
görevli
personelin/kişilerin izinsiz rafineriye giriş yapmasını engeller.

•

Rafineri Arama Kurtarma (RAK) ekibinin Karargah Amiri ve Kıdemli Amirin
vereceği talimatlar doğrultusunda olay yerinde müdahaleye hazır bulunmasını
sağlar. Rafineri Arama Kurtarma ekibinin listesi EK-5 de belirtilmiştir.

•

RAK ekibi faaliyetlerini “TPR.TGM.STD.0135 Arama Kurtarma Standardı” (EK-6)
doğrultusunda yürütür.

•

Yangın sahasında güvenliğin sağlanmasından sorumludur.

•

Toplanma noktalarına giden personelin sayılarını alarak, Kriz Merkezinin
talimatları doğrultusunda personel ve araç tahliyesinden sorumludur.

•

Çevredeki güvenlik kameraları ile yangın mahalli ve çevresinin görüntülerin
takibini yapar.

•

Yangın alanında canlı kamera yayını ya da kamera kaydını sağlar.

olmayan

Bakım Grup Müdürlüğü Görevleri
•

Yangınlarda birinci kademeyi teşkil eden bakım personeli, derhal yangın yerine
gelip yangın hortum ekiplerini oluşturur, hortum ekibi dışında kalan personel
karargahta destek amacıyla hazır vaziyette bekler.

•

Bakım Grup Müdürü tarafından görevlendirilecek kapsam dışı bir personel
Hortum Ekipleri Amiri olarak görev yapar.

•

Bakım onarım için gerekli olabilecek takım çantalarını olay yerine getirir ve
müdahaleye hazır olarak karargâhta bulundurulmasını sağlar.

•

Bakım Grup Müdürü/Başmühendisi tarafından yangın suyu pompa istasyonlarına
elektrik ve mekanik bakım personeli görevlendirilir.

•

Bakım Grup Müdürü tarafından ihtiyaç dâhilinde kullanılmak üzere iş makinaları
ve operatörleri garaj transportta hazır bulundurulur, yüksekten kurtarma
operasyonu gerektiren yangınlarda vinç, manlift, vb. İş makinaları olay yerinde
hazır bulundurulur.

•

Acil durumda gerekli olabilecek aydınlatma, jeneratör, vb. ekipmanların hazır
durumda olmasını sağlar.

•

Müdürlük personeli kendilerine bağlı müteahhit firma yetkilileri ile iletişimi sağlar
ve sahadaki müteahhit personelinin tahliye ile ilgili koordinasyonunu kontrol eder.

•

Telsiz iletişiminin ve alt yapısının sürekliliğini sağlar.

•

Hortum ekipleri personeli, yangın söndürüldükten sonra yangınla mücadele
ekipman ve hortumların toplanmasında Teknik Emniyet Personeline destek
sağlar.
İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Görevleri

•

Sorumlu işyeri hekimi, yeterli sayıda sağlık personeli ile birlikte derhal ambulansla
yangın yerine gider.

•

Ambulans yangın karargâhının yanına emniyetli bir alana park edilerek hazır
bekler, gerekli durumda müdahale eder.
Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü Görevleri

•

Teknik Emniyet Başmühendis/Şef/Mühendis/Uzman personelinden birisi yangın
amiri olarak görev alır. Yangın Amirini de kapsaya, yangınla mücadele anlamında
rafineride görevli olarak çalışan Yangınla Mücadele Personeli Listesi EK-7 da
belirtilmiştir.

•

Çevre, Proses Emniyeti, İş Sağlığı ve Güvenliği Başmühendisliği personeli
Yangın Amirinin talimatları doğrultusunda hareket ederler.

•

Teknik Emniyet Personeli, İtfaiye araçları ve yangınla mücadele ekipmanlarının
olay yerine götürür, belirlenen müdahale yöntemine göre hazırlıkları yapar ve
yangına müdahale eder.

•

İş Sağlığı ve Güvenliği personeli olay yerinde gaz ölçümlerini gerçekleştirir.
Gerekli güvenli alanları belirler, girilmemesi gereken alan çevresinde bariyerlerin
konulmasını sağlar.

•

Teknik Emniyet Personeli tarafından solunum sistemi, yangınla mücadele
koruyucu kıyafet ve teçhizatlarını sağlanır, yangına müdahale eden personelin
müdahale alanına giriş öncesinde koruyucu teçhizatının uygunluğunu kontrol
eder.

•

Teknik Emniyet Personeli tarafından yangın suyu sistem basıncı takip edilir ve
gerektiğinde ilave yangın suyu pompaları devreye aldırılır.

•

Yangın söndürüldükten sonra olay yerinde tekrar yangın meydana gelmesini
önlemek amacıyla olay yerinin kontrolünü yapar ve alanın güvenliği için gerekli
tedbirleri aldırır.

•

Yangının söndürülmesi sonrasında yangınla mücadele araç ve ekipmanların
kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

•

Yangın söndürüldükten sonra yangının çıkış nedenini tespit etmek için olay
yerinde ilgili saha yetkilisi ile incelemede bulunur.

•

Müdürlük personeli kendilerine bağlı yüklenici firma yetkilileri ile iletişimi sağlar ve
sahadaki yüklenici personelinin tahliye ile ilgili koordinasyonu kontrol eder.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü
•

Acil Durum Yönetim Merkezinde (Kriz Merkezi) sekretarya hizmetini yürütmek
üzere bir personel görev yapar.

•

Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Kriz Merkezi ile koordineli olarak rafineri giriş
kapısına gelen halk, medya, resmi kurum yetkilileri, çalışan personel, vb. kişiler
ile ilişkileri sağlamak için rafineri ana giriş kapısına bir personel görevlendirir.

•

Toplanma noktasında bulunan personelin tahliyesi için, RGM ile koordineli olarak
ulaşımını sağlar.

•

Personel, yüklenici, ziyaretçi, stajyerlerin tahliye ve ulaşımını sağlar.

•

Yangınla mücadele personelinin iaşe (su, yemek, ulaşım vb.) faaliyetlerinin temin
edilmesini sağlar.

•

Müdürlük personeli kendilerine bağlı yüklenici firma yetkilileri ile iletişimi sağlar ve
sahadaki müteahhit personelinin tahliye ile ilgili koordinasyonu kontrol eder.
Satın Alma Müdürlüğü

•

Acil Durum Yönetim Merkezinde (Kriz Merkezi) bir personel görevlendirir.

•

Karargâhta ihtiyaçlara hızlı cevap vermek adına bir personel görevlendirir.

•

İhtiyaç olan malzemelerin ambar, diğer rafineriler ve dış kaynaklardan temin
edilmesini ve dağıtımını sağlar.

•

Ambarların açılarak ihtiyaç halinde malzeme tedarikine hazır bulundurur.

•

Müdürlük personeli kendilerine bağlı yüklenici firma yetkilileri ile iletişimi sağlar ve
sahadaki müteahhit personelinin tahliye ile ilgili koordinasyonu kontrol eder.
Proje ve Yatırımlar Müdürlüğü

•

Yangın alanına giden yolların kontrolü için Trafikçi Personel görevlendirir.

•

Trafikçi personel, trafikçi yeleğini giyerek olay yerine giden yolların trafiğe açık
tutulmasını sağlar, acil durum müdahale araçları harici araçların olay yerine
geçişini engeller.

•

Müdürlük personeli kendilerine bağlı müteahhit firma yetkilileri ile iletişimi sağlar
ve sahadaki müteahhit personelinin tahliye ile ilgili koordinasyonu kontrol eder.
İşletme Güvenirliği Müdürlüğü

•

Yangın mahallinde ihtiyaç halinde kullanılmak üzere termal kamera ve dijital
termometre ile personelini karargahta görevlendirir.

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü
•

Acil Durum Yönetim Merkezinde (ADYM) bir teknik personel görevlendirir.

•

Kablolu ve kablosuz iletişim ağının kesintisiz sürdürülmesi için teknik alt yapıyı
çalışır durumda tutar.

•

Olay yeri kamera görüntüsünün aktarılması ve video konferans için veri yolu
trafiğinin düzenlenmesini sağlar.
Mali İşler Müdürlüğü

•

Acil Durum Yönetim Merkezinde personel görevlendirir.
Planlama ve Satış Müdürlüğü

•

Acil Durum Yönetim Merkezinde personel görevlendirir.

•

Rafineri dış ve iç giriş kapılarında bulunacak sorumluları görevlendirir.

•

Planlama ve satış faaliyetlerinin koordinasyonu sağlar, dolum ve tahliye
faaliyetlerini rafineri emniyeti doğrultusunda yönetir.
Görev Evleri ve Sosyal Tesislerde Bulunanların Görevleri

Evinde yangın çıkan veya yangını gören kimse aşağıdaki şekilde hareket eder.
•

Yangın durumunda Yangın İhbar Telefonu 8888 numarası aranır.

•

Yangın yerinin adresi en kısa ve doğru şekilde bildirilir ve mümkün ise yangının
cinsi de bildirilir. ( Bina, LPG, motorlu araç vb. )

•

Yangın çevredekilere duyurulur.

•

TÇM personeli gelinceye kadar yangını söndürmek için mevcut yangınla
mücadele ekipmanları ile (portatif yangın söndürücü, yangın suyu hortumu vb.)
müdahale edilir. Yangın söndürülemiyorsa, yangın çıkan oda veya mutfağın
kapısını kapatılır, kapı kilitlenmez. Kapıyı kapatmanız yangının başka taraflara
geçmesini önler.

•

Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın.

•

Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olun.

•

Yardıma gelenlerin içeriye kolayca girebilmeleri için de dış kapıyı açık bırakın.
Sosyal Tesisler Şefinin Görevleri

•

Rafineri yangın ihbar telefonunu arayarak yangının yerini ve durumunu bildirir.

•

Rafineriden ve dışarıdan yardım gelinceye kadar yangın yerinde yangın
söndürme ekibinin koordinasyonunu sağlar.
Yangınla Mücadele Organizasyonu

•

İzmir Rafinerisi Yangınla Mücadele Organizasyon Şeması EK-1’ de verilmektedir.

•

Rafineri Yangınla Mücadele Organizasyon Şemasında belirtilen hiyerarşiye
uygun olarak her birim, amiri tarafından verilen talimata uygun olarak hareket
eder. Her personel yalnızca bağlı olduğu amire rapor ve bilgi verir.

•

Yangınla mücadele de görev alan amirlerin sahada görünürlüğünü sağlamak için
Acil Durum Müdahale Ekip Amir Yeleği Tablosunda (Tablo 3.3.1)belirtilen yelekler
ilgili personel tarafından kullanır.
Tablo 3.3. 1 Acil Durum Müdahale Ekip Amir Yeleği Tablosu
Yelek Yazısı
Kıdemli Amir
Operasyon Amiri
Yangın Amiri
Hortum Ekipleri
Amiri
RAK Ekip Amiri
Haberci
Trafikçi

Yelek Rengi
Beyaz
Sarı
Kırmızı
Mavi

Yazı Rengi
Kırmızı
Turuncu
Beyaz
Beyaz

Yeşil
Turuncu
Sarı

Gri
Gri
Gri

Acil Durum Yönetim Merkezi
Yangın meydana geldiğinde Acil Durum Yönetim Merkezi (ADYM) açılır ve
TPR.TGM.STD.0023 ADYM Standardına (EK-8) uygun olarak faaliyetlerini yürütülür.
Karargâh Amirinin talebi doğrultusunda; yangının boyutuna ve belirlenen müdahale
stratejisine bağlı olarak gerektiğinde, Yangınla Mücadele Organizasyon Şemasında
belirtilen birimlerden mesai dışında bulunan rafineri personeli ADYM yetkilileri
tarafından göreve çağırılır.
Acil Durum Yönetim Merkezi (ADYM) yetkilileri olaya müdahale ile ilgili bilgi için
Karargah Amiri ile iletişim kurar.
Karargâh
Yangına müdahale edecek ekiplerin yönlendirildiği, acil durum müdahalesinde gerekli
desteğin sağlandığı ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile iletişimin sağlandığı yerdir.
Karargâhta bulunan birim yetkilileri ve personel görev ve sorumlulukları
doğrultusunda hareket eder.

•

Karargâh organizasyonu, Rafineri Yangınla Mücadele Organizasyon Şemasında
belirlendiği gibidir.

•

Organizasyon şemasında belirtilen Teknik Birim Müdürleri Karargah Amirine
sorumlu oldukları alanlar ile ilgili danışmanlık yapar.

•

Karargâh yeri yangının büyümesi, patlama, toksik gaz yayılımı tehlikeleri ve
rüzgar yönü dikkate alınarak emniyetli bir alana konuşlandırılır.

•

Karargâh amiri kıdemli amire danışarak karargâh yerini belirler.

•

Karargâh yeri belirlendikten sonra “Karargâh Levhası” haberci tarafından itfaiye
aracından alınarak karargâh alanına konulur.
Karargâh Amiri ve Görevleri

Karargâh Amiri ilgili saha müdürüdür. Olmadığı durumlarda organizasyon şemasında
verilen listedeki sıralamaya göre amirlik görevi yerine getirilir.
•

Karargahı Kendine bağlı Kıdemli Amir, Haberci, Trafikçi, İlk Yardım Ekip Amiri,
Yangın Mahalli Güvenlik Amiri ve Destek Ekiplerini danışmanlık yapan Teknik
Birim Müdürleri ile birlikte yönetir.

•

Olay yeri müdahalesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda ADYM ile koordinasyonu sağlar.
Kıdemli Amir ve Görevleri

Kıdemli Amir ilgili saha Başmühendis / Koordinatörüdür. Olmadığı durumlarda
organizasyon şemasında verilen listedeki sıralamaya göre amirlik görevi yerine
getirilir.
•

Kendine bağlı Operasyon Amiri, Yangın Amiri ve RAK Ekip Amiri ile birlikte acil
durum müdahale stratejisini belirler ve yangın, kurtarma, ünite operasyonlarını
yönetir.

•

Olay yeri müdahalesi ve
koordinasyonu sağlar.

•

Üzerinde “Kıdemli Amir” yazılı beyaz renkli yeleği giyer.

•

Müdahale stratejisi doğrultusunda ihtiyaç olacak malzeme, personel, araç ve
ekipmanları Karargâh Amirinden talep eder.

ihtiyaçlar

doğrultusunda

Karargâh

Amiri ile

Operasyon Amiri ve Görevleri
Operasyon Amiri ilgili Ünite / Saha Şefidir. Olmadığı durumlarda organizasyon
şemasında verilen listede ki sıralamaya göre amirlik görevi yerine getirilir.
•

Kendine bağlı ünite / saha personeli ile birlikte ünite operasyonlarını yönetir.

•

Operasyonel müdahale
koordinasyonu sağlar.

•

Kıdemli amirin vereceği direktiflere göre, ünitenin işletilmesinden,
durdurulmasından ve ünite/sahanın yangından korunması ile ilgili işleri
yürütmekten sorumludur.

•

Üzerinde “Operasyon Amiri” yazılı sarı renkli yeleği giyer.

gereklilikleri

doğrultusunda

Kıdemli

Amir

ile

Yangın Amiri ve Görevleri
Yangın Amiri, Teknik Emniyet Başmühendisidir. Olmadığı durumlarda organizasyon
şemasında verilen listedeki sıralamaya göre amirlik görevi yerine getirilir.
•

Kendine bağlı personel ile birlikte yangına müdahale operasyonlarını yönetir.

•

Yangına müdahale gereklilikleri doğrultusunda Kıdemli Amir ile koordinasyonu
sağlar.

•

Kıdemli Amirin vereceği talimatlara ve belirlenen yangınla mücadele stratejisine
göre hortum ekiplerini ve yangınla mücadele personelini yönetir.

•

Üzerinde “Yangın Amiri” yazılı kırmızı renkli yeleği giyer.
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Başmühendisliğinin Görevleri

•

Olay yerinde gaz ölçümlerinin yapılması için İş Sağlığı ve Güvenliği personelini
ölçüm yapılacak alana yönlendirir ve durum bilgisini Yangın Amirine bildirir.

•

Gerekli güvenli alanları belirler, girilmemesi gereken alan çevresinde bariyerlerin
konulmasını sağlar.

•

İSG Personelinin Birinci Kademe Yangınla Mücadele Ekibine desteğini sağlar.
Hortum Ekipleri Amiri ve Görevleri

Hortum Ekipleri Amiri, Bakım Grup Müdürü tarafından görevlendirilecek ilgili
ünite/sahadan sorumlu Bakım Başmühendis/Şef/Mühendis personelinden biridir.
•

Hortum ekiplerini oluşturacak Bakım Müdürlüğü ve KSM personelinin, yangınla
mücadele donanımı ile birlikte karargah da hazır bulunmasını sağlar.

•

Yangın Amirinin talimatları doğrultusunda yangınla mücadele eden personel
değişimlerini yönetir.

•

Yangın söndürüldükten sonra, yangınla mücadele personeli ile birlikte kullanılan
ekipmanların temizlenmesi ve toplanmasından sorumludur.

•

Üzerinde “Hortum Ekipleri Amiri” yazılı mavi renkli yeleği giyer.

Birinci Kademe Yangınla Mücadele Ekibi
Birinci kademe yangınla mücadele ekibi belirlenen yangınla mücadele stratejisine
uygun olarak, Yangın Amirinin talimatı doğrultusunda yangına müdahale
operasyonunu gerçekleştirir.
Birinci Kademe Yangınla Mücadele Ekipleri aşağıda belirtilen personelden oluşur.
Normal çalışma günleri, mesai saatlerinde;
•

TÇM personeli

•

Laboratuvar personeli

•

Bakım Müdürlüğü personeli

•

Ünite/sahada görev başındaki rafineri personeli

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde;
•

TÇM Vardiya personeli

•

Laboratuvar Vardiya personeli

•

Bakım Müdürlüğü Vardiya personeli

•

Ünite/sahada görev başındaki vardiya personeli,
Rafineri Arama Kurtarma (RAK) Ekip Amiri

RAK Ekip Amiri, Rafineri Güvenlik Müdürlüğünce belirlenen ilgili personeldir.
Kıdemli amirin vereceği talimatlara ve belirlenen kurtarma stratejisine göre RAK
Ekibini yönetir. RAK ekibi faaliyetlerini TPR.TGM.STD.0135 Arama Kurtarma
Standardı (EK-6) doğrultusunda yürütür.
Haberci ve Görevleri
Haberci, ÜRM Proses Şef ve Mühendisleridir.
Karargâh Amiri, Kıdemli Amir, Operasyon Amiri, Yangın Amiri ve RAK Ekip Amirinin
her biri için 1 kişi olmak üzere görevlendirilir.
•

Karargâh Amiri, Kıdemli Amir, Operasyon Amiri, Yangınla Mücadele Amiri, RAK
Ekip Amiri ve karargâhtaki diğer amirlerin vereceği bilgilerin ve talimatların ilgililere
doğru bir şekilde ulaştırılmasından sorumludurlar.

•

Haberciler, itfaiye aracında bulunan ve üzerinde “HABERCİ” yazılı yelekleri giyerler
ve yangın aracındaki karargâh levhasını alıp, Karargâh Amirinin göstereceği yere
koyarlar.

•

Haberciler tarafından amirlere ait yelekler itfaiye aracından alınarak bağlı oldukları
amirlere teslim edilir.

•

Telsiz sistemi iletişimin de olası bir sorun yaşanması durumunda amirler tarafından
kullanılmak üzere, amirlere ait megafonlar itfaiye aracından alınarak haberci
tarafından müdahale süresince taşınır.

Trafikçi ve Görevleri
Karargâh Amirine bağlı olarak PYM Müdürü tarafından yangın ve yangınla mücadele
alanına girişleri kontrol altına alabilecek sayıda personel trafikçi olarak görevlendirilir.
Trafikçi, PYM Şef / Mühendis / Tekniker / Teknisyen personelinden oluşur.
•

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Başmühendisi / Şefi / Mühendisi tarafından gaz
ölçümleri sonuçları ve müdahale alanına geçiş güzergâhlarına göre trafikçi
bulundurulacak yerler belirlenir ve Karargâh Amirinden trafikçi görevlendirilmesi
talep edilir.

•

Trafikçiler, kendi araçlarında veya itfaiye aracında bulunan ve üzerinde “TRAFİKÇİ”
yazılı sarı renkli yelekleri giyer ve görev yerlerinde bulunurlar.

•

Trafikçiler yangın sahasındaki trafiği idare etmekten, gelen araçlara park sahası
göstermekten ve bu sahadaki yolların her zaman trafiğe açık kalmasını
sağlamaktan sorumludurlar.
İlk Yardım Ekip Amiri

İlk Yardım Ekip Amiri, Sorumlu İş Yeri Hekimidir. Olmadığı durumlarda organizasyon
şemasında verilen listedeki sıralamaya göre amirlik görevi yerine getirilir.
•

Ambulans ile olay bölgesinde emniyetli bir alanda konuşlanarak ilk yardım ve sağlık
müdahalelerini yönetir.
Yangın Mahalli Güvenlik Amiri ve Görevleri

Yangın Mahalli Güvenlik Amiri, Rafineri Güvenlik Amiridir. Olmadığı durumlarda
organizasyon şemasında verilen listedeki sıralamaya göre amirlik görevini yürütürler.
•

Karargâh Amirine bağlı olarak müdahale alanında ve rafineride güvenliği sağlar.
Destek Ekip

İzmir Rafinerisi destek ekibi, İşletme Emniyet Uzmanları, Ambar Personeli, Garaj
Transport Personel, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü çalışanları, destek ekibi olarak
karargâhta bulunur.
•

Görev ve sorumluluk alanına göre yangınla mücadele ekibine katılır ve destek olur.
Yangın Tespit Tutanağı

Tüpraş tesislerinde meydana gelen tüm yangınlar hakkında Yangın Tespit Tutanağı
(TPR.TEM.FRM.0011) (EK-9) düzenlenir.
Yangın tespit tutanağı, Teknik Emniyet Başmühendisliği Personeli tarafından ilgili
saha yetkilisi ile birlikte olay yeri incelemesi sonucu hazırlanır ve imzalanır.
Hazırlanan tutanak imzalandıktan sonra rafineri ilgili birim amirleri ve Genel Müdürlük

Teknik Emniyet Direktörlüğüne e-mail yoluyla bildirimde bulunulur. Yangın Tespit
Tutanağı TÇM’de arşivlenir.
Yangın Tespit Tutanağı ilgili saha başmühendisi/koordinatörü tarafından Olay
Araştırma sistemine yüklenir.

YANGINLA MÜCADELE KONUSUNDA GENEL KURALLAR
•

Tüpraş İzmir Rafinerisinde yangın hidrant ve acil durum müdahale ekipmanlarının
önüne veya kullanımını engelleyecek şekilde araç park etmek, malzeme istiflemek
YASAKTIR. Acil durum müdahale ekipmanları her zaman ulaşılabilir ve kullanıma
hazır bulundurulmalıdır.

•

Yangın sireni çaldığında tüm personel acil durum eylem planında belirtilen görev
yerlerine gider. Müteahhit, ziyaretçi ve stajyerler işlerini emniyetli bir şekilde
bırakarak Toplanma Noktalarına gider.

•

Yangın ve acil durum araçlarının (İtfaiye Araçları, Ambulans, RAK Ekip Aracı vb.)
sirenleri çaldığında bu araçların geçişleri önceliklidir.

•

Bütün personel kendi sahasındaki/binasındaki yangınla mücadele cihazlarının
yerlerini ve bu cihazların kullanılmasını bilmeli, boş veya arızalı yangın söndürme
ekipmanı gördüğünde Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü (TÇM) ‘ne haber
vererek ekipmanın kullanılır hale getirilmesini sağlar.

•

Bütün personel kendi sahasındaki yeraltı kanal ve rögarlarını, girişlerini ve
rögarların havalandırma (nefeslik) yerlerini bilmelidir. Nefesliklerin,
rögar
kapaklarının ve saha dreyn sistemlerindeki contaların kontrolleri yapılmalı, tıkalı
nefeslikler açtırılmalı, hasarlı rögar kapakları ve contalar tamir ettirilmelidir.

•

Tüm personel kendi sahasındaki yangın hidrantları ile devre kesici vanaların
yerlerini bilmelidir.

•

Yangın anında yangınla mücadelede görev almayan personel araç trafiğini
engellemeyecek şekilde davranmalı, yangın sahasından uzak durmalı, telsiz ve
telefonları gerekli olmadıkça kullanmamalıdır.
Önlemler
Elektrik Tesisatına Ait Önlemler

•

Elektrik tesisatının sahip olduğu tasarım yükünün kaldıramayacağı yükteki cihazlar
kullanılmamalıdır.

•

Bütünlüğünü kaybetmiş (ekli, izolasyonu zarar görmüş vb.) ve kontrolü yapılmamış
Elektrik kabloları kullanılmayacaktır.

•

Elektrikli ve elektronik cihazların bakım, onarım ve kontrolleri bu konuda eğitim
görmüş yetkili personele yaptırılacak, yetkisiz kişiler müdahale etmeyecektir.

•

Prize takılı bırakılmak üzere düzenlenmemiş
kullanıldıktan sonra prizde bırakılmayacaktır.

elektrikli

cihazların

fişleri,

Ofislerde Alınacak Önlemler
•

Benzin, ispirto, gazyağı ve motorin gibi yanıcı ve parlayıcı maddeler ofislerde
kullanılmayacaktır.

•

Mesai ve çalışmanın bitiminde ofisi terk etmeden önce ilgili ofiste çalışanlar
tarafından açıksa pencereler kapatılacak, oda yangın ve emniyet açısından kontrol
edilecek, ışıklar kapatılacaktır.
Alınan Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler

•

Motorlu araçların akaryakıt ikmali ve yağ kontrollerinde, ne maksatla olursa olsun
kibrit, çakmak vb. ateşli gereç bulundurulmayacak ve kullanılmayacaktır.

•

Çatılarda yangına karşı korunma gereçlerinden başka diğer herhangi bir eşya,
yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmayacaktır. Çatılara izinsiz çıkılmayacak,
burada sigara içilmeyecek ve ateşli gereç kullanılmayacaktır.

•

Binalarda bulunan yangın söndürme
ekipmanların bulunduğu yerlere asılıdır.

•

İzmir Rafinerisi idari binasında bulunan koridorlara, yerleşim planı üzerine acil çıkış
kapılarına ve yangın söndürme cihazlarının gösterildiği planlar uygun yerlere
asılacaktır.

•

Kazan dairesi ve çay ocağı gibi yerlerde yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler
bulundurulmayacaktır.

•

İzmir Rafinerisinde düzenli olarak ekipman kontrolleri ve yeterlilik durumları
sorgulanmaktadır. Gelişen teknolojinin kullanılması ve müdahale konularında
iyileştirmeler yapılabilmesi için ünite ve sahalarda modernizasyon projeleri ile yeni
teknolojik yangınla mücadele sistemleri yapılmaya devam etmektedir.

•

Deprem ve olası tank yangınlarına müdahale edebilmek için 36” yangın suyu hattı
yapılarak, deniz pompaları vasıtası ile rafineri geneline deniz suyu sağlayabilecek
sistemlerin kurulumu tamamlanmış ve devreye alınmıştır.

•

Ünite içerisinde çıkabilecek büyük yangınlar ve tüm yüzey tank yangınlarına
müdahaleler için 1 adet Ambassador monitör (22700 lt/dk kapasiteli) ve 2 adet
Battler monitör (her biri 37854 lt/dk kapasiteli) yüksek kapasiteli yangınla mücadele
monitörleri temin edilerek devreye alınmıştır.

•

Müdahalenin zor olacağı, yaklaşma mesafesinin zor olduğu durumlar için uzaktan
kumandalı, yüksek kapasiteli monitörler ile işletme sahaları desteklenmiştir.

•

Rafineri geneli yangın algılama ve otomatik söndürme sistemleri, yapılan risk
analizleri doğrultusunda kurulmuş ve acil durumlarda, risk analizi doğrultusunda
çıkan sonuçlar dahilinde otomatik olarak ya da manuel olarak devreye
alınabilmektedir.

•

Tank sahasında bulunan tanklarda lineer ısı dedektörleri ile seal bölgesinde
meydana gelebilecek ısı değişimleri takip edilebilmekte olup, tanklarda bulunan

ekipmanlarının

kullanma

talimatları

sabit (köpük tankı ve köpük üreteci bağlı olan) ve yarı sabit (itfaiye aracı bağlantısı
ile köpük odalarından köpük solüsyonunun rim seal bölgesine aktaran sistem)
söndürme sistemleri ile seal yangınlarına müdahale edilebilmektedir.
•

İzmir rafineri sahaların 2000’in üzerinde yangın söndürme cihazı ünite sahalarında
mevcut olup, aylık olarak kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca yıllık periyodik kontrolleri
anlaşmalı olunan firmaya yaptırılarak raporlanmaktadır.

•

İtfaiye araçlarının günlük kontroller ile devamlı olarak faal bulundurulması
sağlanmaktadır.

•

Arızi bakımları haricinde, itfiaye araçları yıllık olarak firma yetkilileri tarafından
periyodik kontrolden geçirilerek gerekli testleri tamamlanarak tarafımıza
raporlanmaktadır.

•

Acil durumlar için gerekli olan yangınla mücadele köpük miktarı aylık olarak takip
edilmekte olup, ihtiyaç durumunda ivedilikle temin edilmektedir.

•

Sabit gaz algılama sistemleri 3 aylık periyotlar halinde kontrol edilmekte olup,
periyodik kontrol ve uygunluk raporları anlaşmalı olunan firma tarafından tarafımıza
teslim edilmektedir.
Yangın Hakkında Genel Bilgi

Yanma, yanıcı maddelerin oksijenle ısı altında belirli oranlarla birleşmesi sonucu
meydana gelen kimyasal bir reaksiyondur.
Yangının meydana gelmesi için aşağıdaki unsurların bir araya gelmesi gerekir:

1.Yakıt

:Yanıcı ve parlayıcı maddeler

2.Oksijen

:Atmosferin % 21’ini oluşturan doğal element

3.Ateşleme Kaynağı
4.Kimyasal Zincir Reaksiyonu

:Yanmayı başlatan kaynaktır
:Başlayan yangının kendiliğinden devam etmesini
sağlayan reaksiyona denir.

Yanma olayı, yanma üçgeni ile açıklanır. Yukarıdaki unsurlardan biri oluşmadıkça
yangın meydana gelmez. Yangını önlemek için yanıcı madde ile ateşleme kaynağını
veya oksijeni birbirinden uzak tutmak gereklidir. Yangını önlemek veya söndürmek
için de bu üç unsurdan bir veya ikisini yok etmek gereklidir. Yangına karşı güvenlik bu
esasa dayanır.
Yangın Sebepleri
Genel yangın sebepleri:
•

Yangından korunma
uyulmamasından,

•

Yangından korunma ve söndürme konusunda bilgisizlik ve eğitimsizlik,

•

Personelin ihmali, tedbirsizliği, dikkatsizliği ve kasıtlı hareketleri,

•

Sabotaj,

•

Dışardan kaynaklanan kaza ve yangınlar,

•

Doğal afetler,

•

Rafineri tesislerinde mevcut elektrik ve ısıtma tesisatının standartlara uygun
olmaması, yangın suyu sistemlerinin yeterli olmaması, yangınla mücadele
ekipmanlarının kullanma talimatlarının bilinmemesi ve uyulmaması,

konusunda

tüzük,

yönetmelik

ve

genelgelere

Rafinerilerde genel yangın sebepleri:
•

Bir yere toplanmış olan yanıcı gazların bulunması,

•

Yeraltı kanallarında hidrokarbon birikmesi (sıvı, gaz),

•

Hatalı ve ex-proof olmayan elektrik tesisatı kullanılması,

•

Yağlı paçavra, üstüpü, kağıt, ot, tahta veya hidrokarbon ürün birikintileri,

•

Sıcak yüzeyler veya egzoz boruları,

•

Demir sülfürün veya demir sülfür içeren ekipman ve cihazların açık hava ile temas
halinde bırakılması,

•

Yıldırım düşmesi,

•

Belirlenen yerler dışında sigara içilmesi,

•

Statik elektrik,

•

Kum püskürtme işlemi sonucu veya mekanik cihazların içten yanmalı motorların
çalışmasından meydana gelen kıvılcımlar,

•

Ateş izni alınmasını gerektiren işlerde gerekli tedbirler ve izin alınmadan çalışma
yapılması,

•

Toplu halde bulunan saf kükürdün yakınında gerekli önlemler alınmadan ateşli iş
yapılması,

•

Aküler şarjda iken yakınında ateşli iş yapılması,

•

Fleyr hatlarına aşırı miktarda mayi sürüklenmesi,

•

Ambarlar ve laboratuvarlarda bir arada depolanan oksitleyici ve yanıcı maddelerin,
deprem ve benzeri nedenlerle birbiri ile teması, kendiliğinden tutuşabilen kömür,
kükürt, vb. yığınların tedbir alınmadan bırakılması,

İdari binalar, sosyal tesisler ve görev evlerinde:
•

Mutfak ocaklarının gaz açıldıktan sonra geç yakılması veya ocakta pişen yemek,
süt ve benzeri şeylerin taşarak ocağı söndürmesi ve havalandırma yapmadan
tekrar yakılması,

•

Prizde bırakılmak üzere düzenlenmemiş elektrikli cihazların prizde takılı
bırakılması,

•

Sigara izmaritlerinin uygun yerde söndürülmemesi,

•

Çocukların yanıcı ve yakıcı maddelerle oynaması,

•

Elektrik tesisatında kısa devre olması,

•

Ocakların ve bacaların çok yağlı, kirli olması veya fazla ısınan yağın tutuşması,

•

Mesken ve bürolarda herhangi bir amaçla benzin ve buna benzer ürünlerin uygun
olmayan kaplarda depolanması veya temizlik amacı ile kullanılması,
8.2. Kıyı Tesisinin Acil Durumlara Müdahale Etme İmkan, Kabiliyet ve
Kapasitesine İlişkin Bilgiler

Olası bir petrol döküntüsüne karşı Tüpraş İzmir Rafinerisinde müdahalede kullanılacak
olan ekipmanlar ve bu ekipmanların kapasitesi aşağıda verilmiştir.
Ekipman adı: Ro-Boom 1300 Model Şişme Tip Bariyer
Ekipman miktarı: 1250 metre

Ekipman özellikleri: Ro-Boom 1300 tipli Bariyer malzemesi Dış katmanda Dupont
neopren içinde iki katman halinde polyester/poliamitle güçlendirilmiş malzeme ve bir
katman halinde yağ ve hava şartlarına dayanıklı sentetik kauçuktan oluşmaktadır.
Bariyer 250 metrelik sarımlar halinde hidrolik makarada bulunmaktadır. 5 adet ayrı
konteynırda 250 metrelik makaraya sarılı toplam 1250 metre bariyer uzunluğu
mevcuttur. 250 metrelik bariyer, 5 kısımdan oluşmaktadır. Her bir kısım uzunluğu 50
metredir. Her 50 metrede 16 adet hava haznesi bulunmaktadır. 250 metrede 80 adet
hava haznesi mevcuttur. Hava haznesi uzunluğu 3 metredir. Hava haznelerinin her
birinin hacmi 250 litre, Bariyerin hava dolu haldeki 1 metresinin ağırlığı 9 Kg’dır.
Bariyere bağlı balast zincirinin çekme mukavemeti 110 kN, Bariyer yüksekliği 1 metre
30 cmdir. Draft, 63 cm, freebord 45 cm’dir., Bariyer malzemesinin Çekme gerilimi 250
N/mm, her 50 metrelik kısım diğer 50 metrelik kısma ASTM-Z kaplin ile bağlıdır,
Kaplinlerin kopma dayanımı 30 kN, Hava hazneleri dolum basıncı 0.15 bar, bariyerin
çalışma sıcaklığı, - 40 santigrat derece ile 60 santigrat derece arasında değişmektedir.
Hidrolik makaranın dönmesi için ve ayrıca bariyerdeki hava haznelerinin şişirilmesi ve
boşaltılması için dizel motor tahrikli güç ünitesi mevcuttur. Ayrıca; Bariyerin şişirilmesi
5 adet ilave portatif şişirme bloveri mevcuttur. Bariyer, Dalga yüksekliği 3 metreye
kadar verimli, dalga hızı 3 Knots’a kadar bariyer deniz yüzeyinde stabil, 200 metrelik
bariyerin serilme süresi ortalama 12 Dakika, Maksimum bariyerin düz hat şeklinde
çekme hızı maksimum 10 Knots.
Ekipman adı: Ro-Boom 1000 Model Şişme Tip Bariyer
Ekipman miktarı: 500 metre
Ekipman özellikleri: Ro-Boom 1000 Model şişme tip Bariyerin malzemesi, Dış
katmanda Dupont neopren içinde iki katman halinde polyester/poliamitle güçlendirilmiş
malzeme ve bir katman halinde yağ ve hava şartlarına dayanıklı sentetik kauçuktan
oluşmaktadır. Bariyer 250 metrelik sarımlar halinde hidrolik makarada bulunmaktadır.
2 adet 250 metrelik makaraya sarılı toplam 500 metre bariyer uzunluğu mevcuttur. 250
metrelik bariyer, 5 kısımdan oluşmaktadır. Her bir kısım uzunluğu 50 metredir. Her 50
metrede 16 adet hava haznesi bulunmaktadır. 250 metrede 80 adet hava haznesi
mevcuttur. Hava haznesi uzunluğu 3 metredir. Hava haznelerinin her birinin hacmi 230
litre, Bariyerin hava dolu haldeki 1 metresinin ağırlığı 7 Kg’dır. Bariyere bağlı balast
zincirinin çekme mukavemeti 90 kN, Bariyer yüksekliği 1 metredir. Draft, 43 cm,
freebord 36 cm’dir., Bariyer malzemesinin Çekme gerilimi 250 N/mm, her 50 metrelik
kısım diğer 50 metrelik kısma ASTM-Z kaplin ile bağlıdır, Kaplinlerin kopma dayanımı
30 kN, Hava hazneleri dolum basıncı 0.15 bar, bariyerin çalışma sıcaklığı, - 40
santigrat derece ile 60 santigrat derece arasında değişmektedir. Hidrolik makaranın
dönmesi için ve ayrıca bariyerdeki hava haznelerinin şişirilmesi ve boşaltılması için
dizel motor tahrikli güç ünitesi mevcuttur. Ayrıca; Bariyerin şişirilmesi için 5 adet ilave
portatif şişirme bloveri mevcuttur. Bariyer, Dalga yüksekliği 2 metreye kadar verimli,
dalga hızı 3 Knots’a kadar bariyer deniz yüzeyinde stabil, 200 metrelik bariyerin serilme
süresi ortalama 9 Dakika, Maksimum bariyerin düz hat şeklinde çekme hızı maksimum
10 Knots.

Ekipman adı: Fence (Çit) Bariyer
Ekipman miktarı: 1000 metre
Ekipman özellikleri: Fence Tip Bariyerin malzemesi Ultraviyole ışınlara dayanıklı
PVC, Freebordu 40 cm, Draftı 70 cm, ASTM-Z Kaplinli.
Ekipman adı: Fence (Çit) Bariyer Tanburu ve Güç Ünitesi
Ekipman miktarı: 4 adet Tanbur X 250 metre
Ekipman özellikleri: Fence Bariyerin açılmasında ve toplanmasında kullanılmaktadır.
Hareketini, 10 Beygir Gücündeki Dizel tahrikli motorun basınçlandırdğı hidrolik sistem
sağlamaktadır.
Ekipman adı: Hafif ve Orta Viskoziteli yağ döküntüleri için Yağ toplayıcı
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Hafif ve orta viskoziteli hidrokarbon döküntülerinin toplanması
için dizayn edilmiştir. Yağ toplayıcıda hafif ve orta viskoziteli yağların toplanması için
E159 Tipli helisel dişli pompa bulunmaktadır. Yağ toplayıcıda Çift dram bulunmakta,
dramlar üzerinde kanallar mevcuttur. Yağ toplayıcı ağırlığı, 45 Kg. Pompa kapasitesi,
32 m3/saattir. Yağ toplayıcı dizel tahrikli 10 beygir gücündeki hidrolik güç ünitesi
vasıtasıyla çalışmaktadır. Yağ Toplama verimi, % 98’dir.
Ekipman adı: Ağır Viskoziteli yağ döküntüleri için Yağ toplayıcı
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Ağır viskoziteli hidrokarbon döküntülerinin toplanması için dizayn
edilmiştir. Yağ Toplayıcıda ES 400 Tipli ağır viskoziteli yağların toplanması için helisel
dişli pompa mevcuttur. Pompanın ağırlığı, 21 Kg. Maksimum pompa çıkış basıncı 5.6
Bar. Yağ toplayıcıda Çift dram bulunmakta, dramlar üzerinde kanallar mevcuttur. Yağ
toplayıcı ağırlığı, 45 Kg. Yağ toplama kapasitesi 32 m3/saattir. Yağ toplayıcı dizel
tahrikli 22 beygir gücündeki hidrolik güç ünitesi vasıtasıyla çalışmaktadır. Yağ Toplama
verimi, % 98’dir.

Ekipman adı: Sorbent bariyer
Ekipman miktarı: 5000 metre
Ekipman özellikleri: 3 metre uzunluğunda polipropilen malzemeden yapılmıştır, her
torbada 7 adet mevcut olup, 21 metre/torba.
Ekipman adı: Emici ped
Ekipman miktarı: 10000 adet
Ekipman özellikleri: 45 cm x 45 cm ebatlarında polipropilen malzemeden yapılmış
olup, bir torbada 200 adet bulunmaktadır.
Ekipman adı: Şişme deniz botları
Ekipman miktarı: 2 adet

Ekipman özellikleri: Deniz kirlilikleriyle mücadele amaçlı kullanılmaktadır. 3.6 metre
uzunluğunda olan botlar, 15 Beygir gücündeki dıştan takmalı benzinli motorlarla
hareketi sağlanmaktadır.
Ekipman adı: Katamaran tipli tekne
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Deniz kirlilikleriyle mücadele amaçlı kullanılmaktadır. 6 metre
uzunluğunda 5 metre genişliğindedir. Tekne gövdesi fiberdir, 130 Beygir x 2 gücündeki
dıştan takmalı benzinli motorlarla hareketi sağlanmaktadır.
Ekipman adı: Portatif Tank (10 m3)
Ekipman miktarı: 2 adet
Ekipman özellikleri: Toplanan yağların geçici olarak depolandığı, 10 m3 kapasitelidir.
Ekipman adı: Yüzer Depolama Tankı (10 M3)
Ekipman miktarı: 3 adet
Ekipman özellikleri: Denizde yağ toplayıcının topladığı yağların depolanmasında
kullanılan, yüzer depolama tankıdır. Kapasitesi 10 m3’tür.

Ekipman adı: Atık Konteynırları plastik (240 Lt)
Ekipman miktarı: 2 adet
Ekipman özellikleri: Kirlilikle mücadele çalışmalarında kontamine atıklar için
kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Plastik Torbalar (kutular)
Ekipman miktarı: 50 adet
Ekipman özellikleri: Atıkların, geçici depolanmasında kullanılmaktadır.
Ekipman adı: El Arabaları
Ekipman miktarı: 2 adet
Ekipman özellikleri: Kirlikle
kullanılmaktadır.

mücadelede

atıkların

taşınması

işleminde

Ekipman adı: Sırtta taşınan hava üfleyici (blower)
Ekipman miktarı: 5 Adet
Ekipman özellikleri: Şişme Tip bariyerlerin hava haznelerinin şişirilmesinde
kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Sıcak sulu Basınçlı Yıkayıcılar
Ekipman miktarı: 2 Adet
Ekipman özellikleri: Deniz Kirliliklerinde temizlik amacıyla basınçlı su kullanmak için.

Ekipman adı: Büyük Endüstriyel Çalışma Çadırı
Ekipman miktarı: 2 Adet
Ekipman özellikleri: Deniz Kirliliklerinde olay bölgesine yakın yerde personel çadırı
olarak kullanılması için.
Ekipman adı: Plastik Masa/Sandalyeler
Ekipman miktarı: 1 Adet/10 kişi
Ekipman özellikleri: Çalışma masası ve Sandalye olarak kullanılmaktadır.
Ekipman adı: İlk Yardım Kitleri
Ekipman miktarı: 4 Takım
Ekipman özellikleri: İlkyardım için.
Ekipman adı: Portatif Göz Yıkama
Ekipman miktarı: 10 Adet
Ekipman özellikleri: Kirliliklerde personelin
durumunda acil müdahale amaçlı kullanmak için.

gözüne

hidrokarbon

sıçraması

Ekipman adı: Yıkama Tekneleri
Ekipman miktarı: 10 Adet
Ekipman özellikleri: Kontamine su yada v.b maddelerin toprağa ya da yere temas
etmesini önlemek amacıyla geçici depolama için.
Ekipman adı: Bez parçaları (yığın)
Ekipman miktarı: 5 adet
Ekipman özellikleri: Kirlilikle mücadelede temizlik amacıyla kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Tyvek Giysiler(ebadına göre sınıflandırılmış)
Ekipman miktarı: 200 Adet
Ekipman özellikleri: Kirlilikle mücadelede personelin koruyucu giysisi.
Ekipman adı: Koruma Gözlükleri
Ekipman miktarı: 200 Adet
Ekipman özellikleri: Gözü korumak için kullanılmaktadır.
Ekipman adı: İş eldiveni
Ekipman miktarı: 400 Adet
Ekipman özellikleri: Kişisel koruyucu olarak kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Kimyasal Eldiven
Ekipman miktarı: 400 Adet
Ekipman özellikleri: Kirliliklerle yapılan çalışmalarda personelin elini hidrokarbonun
etkilerinden korumak için.

Ekipman adı: Çelik Burunlu Botlar
Ekipman miktarı: 200 Adet
Ekipman özellikleri: Kişisel koruyucu olarak kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Baret
Ekipman miktarı: 200 Adet
Ekipman özellikleri: Kişisel koruyucu olarak kullanılmaktadır.
Ekipman adı:Toz Maskeleri Kağıt 50'lik Kutu
Ekipman miktarı: 20 Adet
Ekipman özellikleri: Kişisel koruyucu olarak kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Kulak Tıkaçları 100'lük Kutu
Ekipman miktarı: 10 Adet
Ekipman özellikleri: Gürültüye karşı Kişisel koruyucu olarak kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Can Yelekleri(ebadına göre sınıflandırılmış)
Ekipman miktarı: 100 Adet
Ekipman özellikleri: Kişisel koruyucu olarak kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Katlanır Sedye
Ekipman miktarı: 2 Adet
Ekipman özellikleri: İlkyardım amaçlı kullanmak için
Ekipman adı: Yangın Söndürücüler
Ekipman miktarı: 10 adet
Ekipman özellikleri: Yangınla mücadelede kullanmak için
Ekipman adı: Kuvvetlendirilmiş Çöp Torbaları
Ekipman miktarı: 50 adet
Ekipman özellikleri: Atıkların konulması için kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Aydınlatma Kuleli Jeneratör 20 KV
Ekipman miktarı: 2 adet
Ekipman özellikleri: Portatif aydınlatma amaçlı ve ekipmanların çalıştırılması için
gerekli elektrik ihtiyacını (220 v ve 380 v) sağlamaktadır.
Ekipman adı: Portatif Tuvaletler
Ekipman miktarı: 2 adet
Ekipman özellikleri: Kişisel ihtiyaçlar için kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Uzun Menzilli Dürbünler
Ekipman miktarı: 1 adet

Ekipman özellikleri: Kirliliğin durumunun uzak mesafeden gözlenmesi için
kullanılmaktadır.
Ekipman adı: GPS Portatif
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Kirliliğin koordinatlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Telsiz(deniz haberleşmesine uygun)(sabit)
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Haberleşmeyi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Telsiz(deniz haberleşmesine uygun)(portatif)
Ekipman miktarı: 4 adet
Ekipman özellikleri: Haberleşmeyi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Ekipman adı: El Fenerleri/Piller
Ekipman miktarı: 50 adet
Ekipman özellikleri: Karanlıkta aydınlatma amacıyla kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Balyozlar
Ekipman miktarı: 5 adet
Ekipman özellikleri: Kirlilikle mücadelede kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Kürekler
Ekipman miktarı: 50 adet
Ekipman özellikleri: Kirlilikle mücadelede kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Lastik Şeritli Saplı Silecekler
Ekipman miktarı: 20 adet
Ekipman özellikleri: Kirlilikle mücadelede kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Çeşitli Boylarda Yıkama Fırçaları
Ekipman miktarı: 20 adet
Ekipman özellikleri: Kirlilikle mücadelede kullanılmaktadır.
Ekipman adı: Kuş ve Yaban Aletleri Kovalama Aletleri (El kornaları)
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Kirlilik bölgesine gelecek kuşların ortamdan uzaklaştırılması için
Ekipman adı: T-Damla 5 Palamar
Ekipman miktarı: 1 adet

Ekipman özellikleri: Bariyerin açılmasında, kirliliğin etrafının bariyerle çevrilmesinde
ve bariyerin toplanmasında kullanılmaktadır. Eni, 4.5 metre, boyu, 12.8 metre, su
çekimi 1.5 metre, freeboardı 20 cm, hızı 10 knot.
Ekipman adı: İzmir Rafinerisi Çek
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Bariyerin açılmasında, kirliliğin etrafının bariyerle çevrilmesinde
ve bariyerin toplanmasında, yağ toplayıcı ve diğer ekipmanların kirlilik bölgesine
naklinde kullanılmaktadır. Eni, 4.2 metre, boyu, 12 metre, su çekimi 1.4 metre,
freeboardı 80 cm, hızı 7 knot.
Ekipman adı: Necati Pehlivan
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Bariyerin açılmasında, kirliliğin etrafının bariyerle çevrilmesinde
ve bariyerin toplanmasında kullanılmaktadır. Eni, 3,3 metre, boyu, 10.4 metre, su
çekimi 60 cm, freeboardı 20 cm, hızı 5 knot.
Ekipman adı: Palamar-13
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Bariyerin açılmasında, kirliliğin etrafının bariyerle çevrilmesinde
ve bariyerin toplanmasında kullanılmaktadır. Eni, 3,1 metre, boyu, 9.8 metre, su çekimi
60 cm, freeboardı 20 cm, hızı 5 knot.
Ekipman adı: Tüpraş İzmir Rafinerisi-1 Romorkörü
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Romorkör hizmetinde kullanılmaktadır. Eni, 9.1 metre, boyu 33.7
metre, su çekimi 4.1 m, freeboardı 41 cm, hızı 12 knot.
Ekipman adı: Tüpraş İzmir Rafinerisi-2 Romorkörü
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Romorkör hizmetinde kullanılmaktadır. Eni, 9.1 metre, boyu 33.7
metre, su çekimi 4.1 m, freeboardı 41 cm, hızı 12 knot.
Ekipman adı: Tüpraş İzmir Rafinerisi-3 Romorkörü
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Romorkör hizmetinde kullanılmaktadır. Eni, 9.3 metre, boyu 32
metre, su çekimi 4.8 m, freeboardı 63 cm, hızı 12 knot.
Ekipman adı: Tüpraş İzmir Rafinerisi-4 Romorkörü
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Romorkör hizmetinde kullanılmaktadır. Eni, 9.3 metre, boyu 32
metre, su çekimi 4.8 m, freeboardı 63 cm, hızı 12 knot.

Ekipman adı: T-Damla-3 Romorkörü
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Romorkör hizmetinde kullanılmaktadır. Eni, 10.5 metre, boyu
32.7 metre, su çekimi 4.8 m, freeboardı 105 cm, hızı 13 knot, yağ depolama tankı
kapsitesi, 46 m3.
Ekipman adı: T-Damla-4 Romorkörü
Ekipman miktarı: 1 adet
Ekipman özellikleri: Romorkör hizmetinde kullanılmaktadır. Eni, 10.5 metre, boyu
32.7 metre, su çekimi 4.8 m, freeboardı 105 cm, hızı 13 knot, yağ depolama tankı
kapsitesi, 46 m3.

8.3 Tehlikeli Maddelerin Karıştığı Kazalara Yönelik Yapılacak İlk Müdahaleye
İlişkin Düzenlemeler(İlk Müdahalenin Yapılma Usulleri, İlk Yardım İmkan ve
Kabiliyetleri vs)
TÇM Kontrol Odasına deniz kirliliği ihbarı geldiğinde TÇM personeli aşağıda belirtilen
talimatlar doğrultusunda hareket edecektir.
Hafta içi çalışma saatleri (08:00 - 17:00 saatleri arası) içerisinde gelen ihbarlarda
aşağıdaki talimat uygulanır:
1. İhbarda bulunan kişiden şu bilgiler istenir:
a. İhbarda bulunan kişinin adı, soyadı, görevi,
b. Kirliliğin olduğu yer,
c. Kirliliğe sebep olan akışkanın (mahsulün) bilgisi,
d. Tahmini döküntü miktarı,
e. Emici ped ve sorbent bariyerlerle müdahale edilip edilmediği bilgileri.
2. Çevre Kontrol Başmühendisine telsiz kanalı ya da 65505 numaralı telefondan
arayarak bilgilendir, müdahalenin nasıl yapılması gerektiği ve ilave ekip
çağırılması konusunda bilgi al.
3. Çevre Teknikerini telsiz kanalından arayarak durumu bilgilendir.
4. Çevre Kontrol Başmühendisi ya da Çevre Teknikeri talimatı ve koordinasyonu
doğrultusunda müdahale et.
Hafta sonu, resmi tatil günleri ve 17:00’dan sonra gelen ihbarlarda aşağıdaki
talimat uygulanır:
1. İhbarda bulunan kişiden şu bilgiler istenir:
a. İhbarda bulunan kişinin adı, soyadı, görevi
b. Kirliliğin olduğu yer,
c. Kirliliğe sebep olan akışkanın (mahsulün) bilgisi,
d. Tahmini döküntü miktarı,
e. Emici ped ve sorbent bariyerlerle müdahale edilip edilmediği bilgileri.

2. Nöbetçi Yangın Amirini telsiz kanalından ya da telefon ile bilgilendir.
3. Çevre Kontrol Başmühendisini telsiz kanalı ya da 65505 numaralı telefondan
arayarak bilgilendir, müdahalenin nasıl yapılması gerektiği ve ilave ekip
çağırılması konusunda bilgi al.
4. Çevre Teknikerini telsiz kanalından arayarak durumu bilgilendir.
5. TÇM Kontrol Odasında bulunan Müteahhit Firma personelinin telefon listesine
göre kısa koddan arayarak, durumu bildirin.
6. Çevre Kontrol Başmühendisi ya da Çevre Teknikerini ya da Nöbetçi Yangın
Amiri talimatı ve koordinasyonu doğrultusunda müdahale et.
7. Bariyer açılması gerekiyor ise aşağıda belirtilen “Bariyer Açma Talimatına”
uyarak bariyerleri açın.
Fance Bariyer Açma Talimatı
1. İskele Kontrol Odasını arayarak (5190) Bariyer Binası önüne 1 palamarın
getirilmesini talep et.
Kirlilik açıkta ise bariyerin iki (2) ucu için 2 adet palamar talep et!
2. Vardiya Amirinin koordinasyonu ile bariyer binasına git.
Bariyer Binası dış kapısı kilitli değildir.
3. Fance bariyerin ve güç kaynağının üzerindeki brandayı çöz.
4. Bariyerin ucundaki ipi ve 1 adet telsizi (EÇK Kanalında) palamar kaptanına ver.
5. Palamar kaptanını telsiz EÇK kanalından ve el işareti ile yönlendir.
6. Fance bariyerin motorunu kontaktan çalıştır. Çalışmazsa manuel kolu güçlü
şekilde çek.
(Mekanizmanın çalışmaması durumunda bariyerin ucunu palamarcıya
verdikten sonra tamburu saat yönünün tersine palamarcıyla aynı anda çevir.)
7. Bariyeri açmak için tamburda bulunan kolu ileri it. Bu sırada palamarı telsiz
kanalıyla yönlendir. (Hızlı – yavaş, sağa - sola gibi yönlendirmelerde bulun)
8. Tamburda sarılı olan bariyerin tamamı açıldığında palamarın olduğu yerde
durmasını bildir.
9. Tambura bağlı olan bariyerin ipini çöz.
10. Eğer ikinci fence bariyer bağlanmak istenirse açılan bariyerin ipini diğer
bariyerin ucuna bağla.
11. Palamarı kirlilik bölgesine yönlendir.
12. Çevre Ekibinin olay yerine gelmesini bekle.

Ayrıca tesisimiz tehlikeli madde(Hampetrol ve türevleri) sebepli deniz kirliliklerine
müdahale yöntem ve becerileri 5312 saylı kanun hükmünce her yıl 2 defa deniz kirliliği
tatbikatı yapılmaktadır.
Tatbikatlar olası deniz kirliliği kazalarına nasıl bir yöntemle müdahale edileceğinin
göstergesidir.
8.4. Acil Durumlarda Tesis İçi ve Tesis Dışı Yapılması Gereken Bildirimler

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi’nde bir petrol döküntüsü olması halinde bildirimler üç Şekilde
yapılacaktır:
• Kurum içi bildirimler
• Devlet otoritelerine bildirimler
• Olaydan etkilenebilecek komşu tesislere bildirimler
Döküntü sonrasında gerçekleşecek bildirim ağı aşağıda gösterilmektedir.

Kirlilik Gözlemi

Güvenlik Görevlileri

Santral Operatörü

Olay Yeri Koordinatörü

Operasyon Koordinatörü

Kurum İçi Bildirimler
Operasyon Grup
Başkanı
Devlet Otoritelerine Bildirimler

Olaydan Etkilenenlere Bildirimler

8.5. Kazaların Raporlama Prosedürleri
Tehlikeli maddelerin elleçlendiği kıyı tesisimizde kaza meydana geldiğinde kazanın
raporlama prosedürleri aşağıda verilmiştir.
AMAÇ ve KAPSAM
Bu standardın amacı; Tüpraş’a ait işyerlerinde meydana gelen olayların, Tüpraş
adına müteahhit / taşeron olarak yapılan çalışmalar sırasındaki iş kazalarının
sınıflandırılması, araştırılması ve raporlanması ile ilgili esasları belirlemektir.
Bu standart Genel Müdürlük ve bağlı Rafinerilerin tamamını kapsamaktadır.

TANIMLAR
Olay: İnsan, varlık, çevre ve itibar üzerinde olumsuz etki ile sonuçlanması olası
veya sonuçlanan planlanmamış olay ya da olaylar zinciridir.
Olaylar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:
İş Kazası
Çalışanlarla ilgili iş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve
sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen olumsuz etkileyen
olaydır.
Aşağıda belirtilen koşullarda meydana gelen kazalar “iş kazası” olarak
yorumlanır:
• Personelin işyerinde bulunduğu sırada,
• İşveren adına yürütülmekte olan bir iş sırasında,
• Personelin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi

yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
• Emzikli kadın çalışanların çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
• Personelin, işverence sağlanan bir taşıtla işyerine toplu olarak götürülüp
getirilmeleri sırasında,
Varlık Kazası Olayı
İşletmeye, ekipmana veya malzemeye doğrudan hasar yapan ya da bunların
kaybıyla sonuçlanan olaylardır. Varlık hasarlı olay olduğunda Osar Güvenirlik
Çalışmaları 5 Neden Raporu doldurulacaktır. Bu konu ile ilgili detaylı çalışmalar
İşletme Güvenirliliği Başmühendislikleri tarafından yürütülecektir.
Çevre Kazası Olayı Yangın/Patlama Olayı
Yasal sınırların aşılmasına yol açan, ekosistem ve doğal kaynaklara zarar
verme potansiyeli yüksek, tesis dışında çevresel etki oluşturan beklenmedik
olaylardır. RDT’de 3-5 Şiddetinde etkiye sahip olaylar Çevre Kazası olarak
değerlendirilecektir. Çevre kazası olduğunda Çevre Kazası Olay Raporu
doldurulacaktır.
Yangın/Patlama Olayı
Bir yangınla mücadele aracının kullanımını veya yakıt ve elektrik kaynağını
kapatma gibi diğer söndürme önlemlerinin alınmasını gerektiren olaylardır. Alevi
görünmeyen yangınlar, tüm yanıcı veya yüksek basınçlı patlamalar da bu gruba
dahildir. Yangın / patlama olayı olduğunda Yangın / Patlama Olay Raporu
doldurulacaktır.

Tutuşma/Parlama Durumları
Küçük çaplı, ünite tarafından kolaylıkla söndürülebilen, yangın ve parlama
olayları. Tutuşma ve Parlama olayı olduğunda, Tutuşma/Parlama Olay Raporu
doldurulacaktır.
Kaçak / Döküntü Olayı
Kontrol dışı veya plansız meydana gelen, çevre kazasına neden olmayan, bir
kısmı veya tamamı geri kazanılabilen hidrokarbon ve kimyasal vb. maddelerin
kaçak, döküntü ve taşma olaylarıdır. Kaçak/döküntü, katı, sıvı veya gaz olabilir.
RDT’ye göre 0-2 Şiddetinde etkiye sahip olaylar bu kapsamda
değerlendirilecektir.
Kaçak / Döküntü olayı olduğunda Kaçak / Döküntü Olay Raporu doldurulacaktır.
Emniyetsiz Durum/Ucuz Atlatma Olayı
Ucuz Atlatma Olayı
Hastalığa, yaralanmaya neden olmayan, varlık hasarına, çevre veya şirket
itibarına olumsuz etkiyle sonuçlanmayan olaylardır. Ucuz atlatma olayı
olduğunda Ucuz Atlatma Olay Raporu doldurulacaktır.
Emniyetsiz Durumlar
Çalışma yerlerinde iş güvenliğini bozan ve iş ortamında tehlikeye sebep
olan bütün koşullar, genel olarak çevre, makine, malzeme ve çalışanların
iş güvenliklerini tehlikeye atan davranışlarından kaynaklanan durumlardır.
Emniyetsiz durumlarda Emniyetsiz Durum Raporu doldurulacaktır.

Küçük Müdahale Olayı
Şirket doktorları tarafından müdahale edilen ve kayıp zaman yaratmayan
olaylardır. Küçük Müdahale olayı olduğunda Küçük Müdahale Olay Raporu
doldurulacaktır.
İlk Yardım Durumları
Bir doktor tarafından tıbbi bakımı gerektirmeyen, basit tedaviler ve
çizilmeler, kesikler, yanıklar ve kıymık batmaları gibi ufak sağlık
gözlemlerini kapsar. Bu tip tedavi ve gözlemler sertifikalı personel veya
doktor tarafından yapılsa dahi ilk yardım durumu olarak değerlendirilir.

Tıbbi Tedavi Durumları
İş günü kaybı veya sınırlı iş günü kaybı içermeyen fakat doktor veya tıp
uzmanı tarafından tedavi gerektiren işle ilgili olaylardır.
Sınırlı İş Görebilme Durumu
Kazanın olduğu ya da sonraki günlerde, yaralanan kişiyi geçici olarak
normal işinin tamamını yapmaktan alıkoyan, sadece bir kısmını
yapabilecek duruma gelmesine neden olan, iş ile ilgili her türlü olaydır.
UYGULAMA
Olayların Raporlanması
Bir olay meydana geldiğinde;
- Olayın meydana geldiği vardiyada ilgili baş operatör / ustabaşı /
başteknisyen / baş memur tarafından gerçekleşen RDT yapılarak Olay
Raporu doldurulur.
- Ayrıntılı Olay Raporu ilgili Şef / Amir tarafından gerçekleşen ve potansiyel
RDT yapılarak doldurulur.
- Belirlenen Olay Tipi’ne ait ekteki ilgili formlar doldurulur.
Olay sonucunda,
uygulanacaktır.

iş

kazası

meydana

gelmişse,

aşağıdaki

süreç

İlk Müdahale Başvurusu, İş Kazası Doktor Raporu
•

Kazaya uğrayan personel, derhal ilk müdahale için İşyeri Hekimliğine
gidecek / gönderilecektir. Gerekiyorsa İşyeri Sağlık Biriminden
ambulans istenecektir.

•

İş Kazası Doktor Raporu'nun üst kısmı kazaya uğrayan personelin amiri
(birinci ve üçüncü vardiyalarda Vardiya Şefi) tarafından doldurularak,
İşyeri Hekimliğine gönderilecektir.

•

Doktor, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İş Kazası Doktor Raporu'nun
ilgili kısmını dolduracaktır. Hazırlanan İş Kazası Doktor Raporu'nun
dağıtımı İşyeri Hekimliği tarafından yapılacaktır. Aslı İnsan Kaynakları
Müdürlüğü’ne (İKM), 1 (bir) kopya kazaya uğrayan personelin bağlı
olduğu müdürlüğe, 1(bir) kopya TEM/TÇM, 1(bir) kopya İşyeri Sendika
Temsilciliğine gönderilecek, 1 (bir) kopya da İşyeri Hekimliğinde
kalacaktır.

•

Kazaya uğrayan, hastaneye sevk edilecek ise İşyeri Hekimliği
tarafından Hastane Sevk Formu doldurularak ekine İş Kazası Doktor
Raporu’nun fotokopisi ve İKM tarafından hazırlanan Vizite Kâğıdı
eklenerek, hasta ile birlikte hastaneye gönderilecektir.

•

Kazaya uğrayan personelin ilk tedavisinin yapılmasından ve/veya
hastaneye gönderilmesinden sonra; personelin amiri tarafından Ayrıntılı
Olay Raporu ve İş Kazası Raporu doldurulacaktır. Bu raporların
dağıtımı ilgili amir tarafından yapılacaktır.
Asılları İKM’ye, birer kopya kazaya uğrayan personelin bağlı olduğu
müdürlüğe, İşyeri Hekimliğine ve TEM/TÇM’ ye gönderilecek, İKM’ de
birer kopyayı Genel Müdürlüğe gönderecektir.

•

İKM yasal yükümlülükleri yerine getirmek üzere gerekli evrakları bir gün
içinde SGK Sigorta İl Müdürlüğüne, iki gün içinde Çalışma Bölge
Müdürlüğüne gönderecektir.
Eğer olay büyük ise (uzuv kaybı, ağır yaralanma, ölüm gibi) ilgili
müdürlük yetkilisi tarafından derhal Tüpraş Güvenlik Müdürlüğü /
Rafineri Güvenlik Müdürlüğü'ne, İKM’ye, Hukuk Başmüşavirliği / Hukuk
Müşavirliği'ne ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bilgi verilecek, varsa görüşleri
alınacaktır.
Tüpraş Güvenlik Müdürlüğü / Rafineri Güvenlik Müdürlüğü, olayı
bölgedeki yetkili Emniyet birimine haber verecektir.
İşyeri Başhekimliğinin önerisi ile iş kazası geçiren personel, Devlet
Hastanesine veya özel ihtisas gerektiren resmi ya da özel anlaşmalı
veya diğer sağlık kuruluşlarına Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı
veya Rafineri Müdürünün bilgisi dahilinde nakledilecektir. Kazanın hafta
sonu olması ve çok acil bir karar gerekmesi durumunda Nöbetçi Müdür
de bu yetkiyi kullanabilir. Kazanın şiddeti ve büyüklüğüne bağlı olarak
İşyeri Hekimliği ve İKM tarafından oluşturulacak destek grubu hasta
sağlığına kavuşuncaya kadar her türlü işlemi takip edecektir. Ayrıca
Rafineri Müdürlüklerince hastanın yatırıldığı sağlık kuruluşuna SGK
tarafından sevk ve tedavi giderlerinin kurumca karşılanması olanakları
araştırılarak gerekli girişimlerde bulunulur. Tedavi giderlerinin SGK
tarafından ödenmeyen kısmını veya tamamını Tüpraş karşılar.
Acil yanık olaylarında Yanık Acil Eylem Prosedürü uygulanır (EK-18).
Acil müdahale için gereken para, Genel Müdürlük veya Rafineri
Müdürlüğünce avans olarak karşılanır. Acil durumlarda hastanın “Hava
Ambulansı” ile nakli, Yönetimin uygun görmesi durumunda yerine
getirilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Diğer Hükümler
•

Kayıp Gün Yapmayan İş Kazası geçiren personel, bir gün sonraki mesaiye
veya vardiyasına geldikten sonra geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle
İşyeri Hekimliği veya Devlet Hastanesinden istirahat alırsa, bu durum
Kayıp Gün Yapan İş Kazası kapsamına girerek gerekli işlem yapılacaktır.

•

01.01.2008 tarihinden itibaren müteahhit / taşeron iş kazaları bu standarda
göre raporlanmaktadır. Raporlama işlemlerini, müteahhit / taşeron yetkilisi
Tüpraş’ın ilgili birimi ile birlikte yürütür. Yasal yükümlülükler müteahhit /
taşeron tarafından yerine getirilir.

•

Olayların sınıflandırılması, araştırılması, raporlandırılması işlemleri;
- İş izni verilerek yaptırılan işlerde izni veren birim,
- Belli bir alan tahsis edilerek yaptırılan işlerde ihaleyi yapan birim
tarafından yürütülecektir.
Bu konularda ilgili müdürlükler TEM / TÇM bünyesinde oluşturulan Olay
Koordinatörü (OK) ve Genel Olay Koordinatörü (GOK)’nden gerekli
desteği alacaklardır.

•

Bilgisayar programı devreye girinceye kadar, raporlama ekteki ilgili formlar
doldurularak yapılacaktır.

8.6. Resmi Makamlarla Koordinasyon, Destek ve İşbirliği Yöntemi
Gerektiği durumlarda Ek-3 te iletişim bilgileri verilen resmi makamlara acil durumla
gerekli bilgiler verilir.
8.7. Gemi ve Deniz Araçlarının Acil Durumlarda Kıyı Tesisinden Çıkarılmasına
Yönelik Acil Tahliye Planı
Tahliye Planı :
•
•

•
•

Eğer otomatik olarak devreye girmediyse acil durum alarm sistemi manuel
olarak devreye alınır.
Acil durumun açıklaması (yangın, patlama, taşıma… vs.) telsizle ya da
telefonla Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğüne (8888) bildirilir. Güvenlik
Müdürlüğü tarafından
Eğer devam ediyorsa dolum/tahliye operasyonları Petrol Hareketleri Ünitesiyle
koordineli olarak hemen durdurulur. (5182-5183)
Eğer gerekli ise İskele sabit yangınla mücadele sistemleri devreye alınır.

•

İlgili ilk müdahale ekipleri olay yerine hareket eder.

•

o Yangın
:
Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü
personeli
o Deniz Kirliliği
:
Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü ekibi
o İlk yardım ve kurtarma
:
İlkyardım personeli ve Güvenlik
Müdürlüğü arama kurtarma personeli
Liman Başkanlığına acil durum bildirimi yapılır.

•
•

•
•

•

•

(232) 616 19 93 / 616 19 99
Gerekli ise Kılavuz kaptanla görüşülerek (5194-5195) römorkörler denizden
yangınla mücadele için olay yerine gönderilir.
Gerekli ise deniz kirliliği ile mücadele faaliyetlerine kıyı tesisi müdahale planı
çerçevesinde başlanır.
Dolum kolları ya da hortumlar sökülerek gerektiğinde geminin iskeleden
ayrılması için hazırlık yapılır.
Müdahalenin gemi iskeledeyken yapılması esastır ancak geminin iskeleden
ayrılmasına gerek görülürse Liman Başkanlığı ile koordineli olarak ayrılma
manevrasına başlanır. Çok acil durumlarda sonradan bilgilendirme yapılabilir.
Gemi kendi imkanlarıyla hareket edemeyecek durumdaysa, çelik emniyet
halatları vasıtasıyla römorkörler tarafından Liman Başkanlığı ile koordineli
olarak belirlenen liman sınırları dışındaki emniyetli bölgeye çekilir.
Müdahaleye Liman Başkanlığı koordinasyonunda devam edilir.

8.8 Hasarlı Tehlikeli Yükler İle Tehlikeli Yüklerin Bulaştığı Atıkların
Elleçlenmesi ve Bertarafına Yönelik Prosedürler
Tehlikeli atıkların elleçlenmesi ve bertarafına ilişkin yöntemler atık türlerine göre
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ATIK
ALANINDAKİ
YERİ

SON
GÖNDERİLD
İĞİ
YER

Tehlikeli
Atık
Alanı

Atık Yağ
Bölümü

Bertaraf Tesisi,
Geri Dönüşüm
Tesisi, Endüstriyel
Arıtma

Atık Yağ
Bölümü

Bertaraf Tesisi,
Geri Dönüşüm
Tesisi

Atık Yağ
Bölümü

Bertaraf Tesisi

Atık Yağ
Bölümü

Bertaraf Tesisi

x

x

GERİ
KAZANIM
TEKRAR
KULLANIM

GEÇİCİ
DEPOLAMA
YERİ

sıvı

x

III. Kategori
Atık Yağlar

Bertaraf Tesisi,
Geri Dönüşüm
Tesisi

x

sıvı

Atık Yağ
Bölümü

x

II. Kategori
Atık Yağlar

Tehlikeli
Atık
Alanı

x

sıvı

Üniteler, gemiler,
araçlar,
ekipmanlar
Üniteler, gemiler,
araçlar,
ekipmanlar
Üniteler, gemiler,
araçlar,
ekipmanlar

Bertaraf Tesisi

x

I. Kategori
Atık Yağlar

Atık
Kimyasal
Bölümü

BERTARAF

sıvı

Üniteler, gemiler,
araçlar,
ekipmanlar

x

sıvı

Üniteler, gemiler,
araçlar,
ekipmanlar

Tehlikeli
Atık
Alanı

x

Mineral
yağlar ve
yağlı
maddeler
Yağ / su,
hidrokarbon /
su
karışımları,
emülsiyonlar

sıvı

Dökülmelerde
kullanılan
maddeler

x

Dispersant

KAYNAĞI

x
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Tehlikeli
Atık
Alanı
Tehlikeli
Atık
Alanı
Tehlikeli
Atık
Alanı

GEÇİCİ
DEPOLAMA
YERİ

ATIK
ALANINDAKİ
YERİ

SON
GÖNDERİLD
İĞİ
YER
Bertaraf Tesisi

Tehlikeli
Atık
Alanı

Atık
Kimyasal
Bölümü

Bertaraf Tesisi

x

Yağlı Su
Tankları

_

Endüstriyel
Arıtma

x

Yağlı Su
Tankları

_

Endüstriyel
Arıtma

Tehlikeli
Atık
Alanı

Atık Yağlı
Çamur
Bölümü

Bertaraf Tesisi

Tehlikeli
Atık
Alanı,
Yağlı Su
Tankları

-

Bertaraf Tesisi,
Endüstriyel
Arıtma

GERİ
KAZANIM
TEKRAR
KULLANIM

Atık
Kimyasal
Bölümü

BERTARAF
x

Tehlikeli
Atık
Alanı

x

Üniteler, gemiler,
Atık
sıvı,katı araçlar,
kimyasallar
ekipmanlar
Rafine etme,
distilasyon
Katranlı
sıvı,
(imbikleme) ve
maddeler
katı
her türlü pirolitik
(ısıl) işlemler
Yağlı su kanal
Yağ
sistemi dışında
kaçakları
sıvı oluşan yağ
ve
birikintileri,
döküntüler
dökülmeler
Ünitelerden,
Petrol türevli
gemilerden
sıvı
yağlı sular
bırakılan yağlı
sular
Mahsul
Tarama
döküntülerinin
atıklarını
yada kanalların
içeren
atı temizliği
toprak, kum
sırasında çıkan
ve kil
yağlı toprak,kum
torbaları
Acil müdahale
sırasında
Tankların
kullanılan
ve/veya
ekipmanlardan
sıvı,
ekipmanların
yeniden
katı
temizliğinden
kullanılabilecek
çıkan atıklar
durumda
olanların
temizlenmesi

x

KAYNAĞI

x
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GEÇİCİ
DEPOLAMA
YERİ

ATIK
ALANINDAKİ
YERİ

SON
GÖNDERİLD
İĞİ
YER

x

Bertaraf Tesisi

x

Tehlikeli
Atık
Alanı

Kontamine
Atık
Bölümü

Bertaraf Tesisi

Tehlikeli
Atık
Alanı

Kontamine
Atık
Bölümü

Bertaraf Tesisi

x

Tehlikeli
Atık
Alanı

Kontamine
Atık
Bölümü

Bertaraf Tesisi,
Geri Kazanım

x

Tehlikeli
Atık
Alanı

Kontamine
Atık
Bölümü

Bertaraf Tesisi,
Geri Kazanım

x
x

GERİ
KAZANIM
TEKRAR
KULLANIM

Kontamine
Atık
Bölümü

BERTARAF

Tehlikeli
Atık
Alanı

x

Acil müdahale
Kirlenmiş
sırasında
katı
ekipman*
kullanılan
ekipmanlar
Acil müdahale
Kirlenmiş
sırasında
katı
konteynırlar*
kullanılan
konteynırlar
Ambalaj
Temizlik için
maddeleri,
kullanılan
silme
katı
kimyasallı, yağlı
bezleri, filtre
paçavralar
malzemesi
Dökülmelerde
katı kullanılan emici
Absorbanlar*
maddeler
Kullanılamayacak
durumda, kirli
katı veya yıpranmış iş
Koruyucu
kıyafetleri,
giysi atıkları*
tulumlar...vs

x

KAYNAĞI

x

TÜRÜ

ÖZELLİĞİ

DEĞERLENDİRME

8.9. Acil Durum Talimleri ve Bunların Kayıtları
ÖRNEK TATBİKAT SENARYOSU:
TUPRAŞ İzmir Rafinerisi Deniz Kirliliği Tatbikatı yapılacak ve tatbikatda görev alan tüm
personel merkez kanaldan görüşme yapacaktır. TUPRAŞ KRİZ MERKEZİ VE ACİL
DURUM YÖNETİMİ STANDARDI TPR.TGM.STD.0023, TUPRAŞ TATBIKAT
STANDARDI TPR.EÇM.STD.037, 5312 NOLU YASA ÇERÇEVESİNDE TUPRAS
İZMİR RAFİNERİSİ KIYI TESİSİ ACİL MÜDAHALE PLANI hüküm ve gereklerine
uygun olarak tatbikat gerçekleştirilecektir.
Eski iskelede (4 nolu) fuel oil dolumu yapmakta olan tankerden dolum vanasının
arızalanması sonucu bir miktar ürün denize dökülür.

Kirlilik, akıntı ve rüzgarın yönüne göre denizde yayılmaya başlar.
Deniz Dolum Saha Operatörü telsizle merkez kanaldan deniz kirliliği için Deniz
Operasyonları Sorumlusuna haber verir. Deniz Operasyonları Sorumlusu da
Operasyon Koordinatörüne durumu bildirir.
Operasyon Koordinatörü, Operasyon Grup Başkanından deniz kirliliğiyle mücadele
edilmesi için aksiyon alınmasını ister. Operasyon Koordinatörü, Operasyon Grup
Başkanına bariyer açılması ve deniz kirliliğiyle mücadeleye başlanması talimatını verir.
Operasyon Grup Başkanı, Çevre Teknikerine ve Acil Müdahale Gemisini arayarak iki
ekip halinde müdahaleye başlanmasını talep eder. Kuzeyli rüzgarda Acil Müdahale
Gemisinin eski iskele bölgesinde kargo iskelesi kuzeyinde 200 metre bariyer sererek
kirliliğin daha fazla ilerlemesinin önlenmesini sağlamalarını, 2. ekibin eski iskelenin
güney ucu ile geminin kıç tarafını 250 metre bariyerle çevirmelerini ister.
Operasyon Grup Başkanı, Deniz Operasyonları Sorumlusudan bariyer açılmasında
kullanılmak üzere eski iskele güneyine Palamar Botlarının gönderilmesini ister.
Kriz Merkezi açılır, Kriz Merkezi görevlileri kriz merkezinde toplanır.
Kriz Merkezi tarafından Genel Müdürlük ve diğer TUPRAŞ Rafinerileri Kriz Merkezi
açılması için kriz merkezi görevlisine haber verilir.
Operasyon Grup Başkanı tarafından Çevre Teknikeri aranarak şişme tip bot ile kirlilik
bölgesinde inceleme yapılmasını ister.
Kriz Merkezi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Liman
Başkanlığına Rafineri yeni iskelede siyah ürün döküntüsü olduğu bilgisi verilir.
Operasyon Grup Başkanı, Operasyon Koordinatörüne denize yaklaşık 05 m3 siyah
ürün döküntüsü olduğunu bildirir ve kirliliğin yayılma durumu hakkında bilgilendirme
yapar.
Çevre Teknikeri tarafından katamaran teknenin Deniz Kirliliği Acil Müdahale
Merkezinde olduğu ve buradan bariyeri çekmeye başladığını bildirir.
Rafineri doktoru etkilenmesi muhtemel kişilerin tespitinin ve ilk müdahalenin yapılması
için eski iskele tarafına doğru ambulans ile hareket eder.
Operasyon Grup Başkanı tarafından Acil Müdahale Teknesinin ve palamar botlarının
eski iskeleye geldiği bilgisi verilir.
Kriz merkezi tarafından Genel Müdür, KIM ve Genel Müdür Yardımcılarına olay
hakkında bilgi verir. (Bildirimde bu bir tatbikattır notu düşülür)
Güvenlik Sorumlusu/ Koruma ve Güvenlik Amiri müdahale sırasında ilgisi olmayan
personeli, olay bölgesinden uzak tutmak ve tesislere girmelerini önlemek üzere olay
yerine hareket eder. Bu süreçte Kapı Güvenlik görevlisine gerekli bildirimleri yapar.
Kriz merkezi tarafından TPR.TGM.STD.0023 KRİZ MERKEZİ VE ACİL DURUM
YÖNETİMİ STANDARDI TPR.TGM.STD.0023 de yer alan Ek-1 Katılımcı Personel
Formu, Ek-2 Acil Durum Olay Sıra Çizelgesi (Ceride), Ek-3 Acil Durum Sonuç Raporu,
Ek-4 Acil Durum Yönetim Kontrol Formu, Ek-5 Acil Durum Yönetiminde Kurumsal
İletişim Bilgilendirme Formu hazırlanması, GM lüğe ve KIM' e sunulması ve Std. gereği
tüm raporlamaların yapılmasını sağlar. Ayrıca kirliliği gören kişiden bilgi alınarak İş
Günlüğü Kayıt Formu(Ek-1) doldurulur. Kriz merkezi tarafından Kirlilik İhbar Alma
Formu (Ek-2)'nun doldurularak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına rafineri eski iskelede siyah ürün döküntüsü olduğu
bilgisi verilir.
Çevre Teknikeri, Operasyon Grup Başkanına yayılım hakkında bilgi verir.
Acil Müdahale Gemisi tarafından Operasyon Grup Başkanına, Acil Müdahale Gemisi
üzerindeki fence bariyerin bir ucunun Palamara verilerek kirliliğin etrafının çevrilmeye
başlandığı bilgisi verir.
Proje ve Yatırımlar Müdürlüğü'nden trafikçiler rafineri sahasına bütün giriş-çıkış
yollarında kontrolü, trafik akışını ve düzenini sağlarlar.
Üretim Planlama ve Satış Müdürlükleri uzman/mühendis/şef leri haberleşmeyi sağlar,
olay yerindeki amirlerin vereceği talimat ve bilgilerin ulaştırılmasından sorumludur.
Operasyon Grup Başkanı tarafından 250 metre fence tip bariyerin tamamen açıldığı,
bariyerin bir ucunun iskelede diğer ucunun da palamarlarda olduğu bildirilir.
Operasyon Grup Başkanı tarafından, acil müdahale teknesinden yağ toplayıcı ile
kirliliğin toplanması istenir.
Çevre Teknikeri tarafından Operasyon Grup Başkanına ikinci bariyerin 100 metresinin
açıldığı bilgisi verilir
Rafineriye giriş yapan Aliağa Liman Başkanı, liman başkanlığı yetkilileri ve Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü Yetkilileri, Komşu tesis yetkilileri, Rafineri Müdürlüğü Toplantı
salonuna yönlendirilir.
Kriz Merkezi tarafından (yayılımın boyutu, yarattığı çevresel riskler) toplanan bilgiler,
İzmir Valiliği, AAKKM (Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi) ve Aliağa
Liman Başkanlığına iletilerek olayın 1. Seviye petrol kirliği olduğu konusunda
mutabakata varılır. Liman Başkanlığı, İdari sahası içindeki mevcut kıyı tesislerine bilgi
vererek hazırlıklı olmalarını bildirir ve bariyer ve skimmer operasyonu yapılacağı
konusunda bilgilendirir (Ek.4 Denizde Petrol Yayılımı Tespit Raporu) (Ek.5 Bildirimde
Bulunulacak İlgili Kuruluşlar ve İrtibat Bilgileri).
Operasyon Grup Başkanı tarafından Operasyon Koordinatörüne acil müdahale
teknesinden yağ toplayıcının denize atıldığı ve kirliliğin toplanmaya başladığı bilgisi
verilir.
İş Güvenliği kirlilik olan alanda gerekli gaz ölçümü çalışmalarını ve sahanın diğer
tehlikeler açısından tetkikini yapar.
Çalışma Sağlığı Güvenliği Sorumlusuna yeterli miktarda müdahale ve iş güvenliği
aracının hazır durumda bulunduğunu kontrol eder (Eldiven, çizme, tyvek suit, toz
maskesi, gözlük).
Ulaşım Sorumlusu müdahale sırasında ihtiyaç duyulan ulaşım yolları ve araçları ile ilgili
gerekli düzenlemeleri yapar.
Aliağa Express Gazetesi İzmir Rafinerisi Kriz Merkezini arar ve acil bilgi ister. İK
Müdürlüğünde görevli bir personel tarafından simule edilecek.
Planlama ve Satış Müdürü İdari İşler Sorumlusu, medyadan ve diğer paydaşlardan
gelen çağrıların kayıtlarını tutar (Medya/Paydaş Telefon Kayıt Formu(Ek-4)) ve gelen
çağrılara Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü ile irtibata geçerek cevap verilmesini
sağlar, Kurumsal İletişim Müdürü tarafından yapılacak Medyaya İlk Açıklama
Dökümanı için gerekli bilgileri iletir.

İş Güvenliği Teknikeri 5312 Nolu Yasa çerçevesinde Saha Emniyet Tetkik Formu’nu
hazırlar ve duruma müdahale edilirken çalışanlara zararı minimuma indirmek için
gereken uyarıları yapar ve Personel Emniyeti Veri Formu’nu doldurur.
Çevre Teknikeri tarafından Operasyon Grup Başkanına toplam 5 m3 siyah ürün
toplandığı bilgisini verir.
Operasyon Grup Başkanı tarafından Çevre Teknikerine kirli bölge ve temiz deniz
suyundan numune alınması talep eder.
Hukuk Müşaviri kirlenmeden etkilenen kişi ve kuruluşlardan gelen tazmin talepleri
olursa ilgili danışmanlarla ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde gerekli takibi
yapar.
Hukuk Müşavirliği ile Mali İşler tarafından gemiden kaynaklı kirlilik için zarar tazmin
komisyonu kurulur.
Yemek Sorumlusu müdahale sırasında personel ve diğer ilgililerin yeme ve içme
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.
Çevre Teknikeri tarafından Operasyon Grup Başkanına 250 metrelik ikinci bariyerin
tamamen açıldığı bilgisi verilir.
Çevre Teknikeri tarafından Operasyon Grup Başkanına ikinci bariyerle çevreleme
işleminin yapıldığı bilgisini verir.
Operasyon Grup Başkanı tarafından toplam 9 m3 siyah ürün toplandığı bilgisini verir.
Operasyon Grup Başkanı tarafından Şişme tip botla, kirlilik bölgesinde yağ toplayıcı ile
toplanamayan kısımlara sorbent ped ile müdahale edilmesi istenir.
Çevre Teknikeri tarafından Kirlilik bölgesinde etkilenen kuş, balık vb. canlılar var ise
durumları hakkında bilgilendirme yapılır.
Yağ toplayıcısının alamadığı çok ince kirlilik, şişme tip botta bulunan sorbent pedlerle
kirlilik bölgesine müdahale edilir.
Çevre Teknikeri tarafından kirliliğin emici pedler ile toplandığı bilgisi Operasyon Grup
Başkanına verilir.
Denizden yetkililerle birlikte numune alınır ve alınan numuneler, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünden gelen yetkiliye gösterilir ve numunelerin bozulmaması için
Laboratuvarda özel şartlarda TÜBİTAK Gebze’ ye analiz için gönderilmeden önce
saklanır.
Çevre Teknikerleri deniz ve kıyı operasyonları sonucunda ortaya çıkan atıkların ulusal
mevzuata uygun bir şekilde toplanması, taşınması, geçici depolanması ve bertarafına
ilişkin düzenlemelerin başladığını bildirir. Denizden toplanan yaklaşık 15 m3 siyah ürün
ile denizden toplanan 500 kg. kontamine atık (hidrokarbonla kontamine olmuş sorbent
boom ve sorbent pad) ortaya çıkmıştır. Toplanan atıklar geçici tehlikeli atık depolama
sahasına transfer edilir.
Gemiden kaynaklı kirlilikle ilgili mali işler ve hukuk müşavirliğinin oluşturduğu komisyon
tarafından zarar tazmin formunun düzenlenmesi sağlanır.
Operasyon Grup Başkanı tarafından Operasyon Koordinatörüne deniz kirliliği
çalışmalarının tamamlandığı denizin eski temiz haline tekrar getirildiği bilgisi verilir.

Operasyon Koordinatörü tarafından deniz ve kıyıdaki müdahale alanlarında tespit ve
incelemeler yapılarak deniz ortamının temizlendiği eski haline döndürüldüğü
hususunda mutabık kalarak kriz Merkezinde müdahale ile ilgili son durum
değerlendirilir. Liman Başkanı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin görüşlerine
sunulur. Rafineri Müdürünün bilgisi ve onayı ile operasyon sonlandırır.
Genel Yayılım Müdahalesi Raporu ile müdahale ve temizleme operasyonlarının
tamamlandığının halka, ilgili kurumlara ve basına bildirilmesi amacıyla hazırlanan nihai
basın bildirisi Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından hazırlanır.
Tatbikat tamamlanır ve Kullanılan ekipmanların temizlenmesi ve yerlerine sevki
sağlanır. Ekipmanlara İlişkin Kayıt Defteri doldurulur.
Tatbikatta görev alan tüm personel tatbikatın değerlendirilmesi amacıyla saat 11:15’de
Rafineri
Konferans Salonunda toplanır.
8.10. Yangından Korunma Sistemlerine İlişkin Bilgiler
İskeleler Yangınla Mücadele Sistemleri
Yangın Sistemi
İskelelerde çıkabilecek olan bir yangına müdahale edebilmek için ünite sahasında
kurulu olan tüm yangınla mücadele sistemleri faal ve her ay kontrol edilmektedir.
Yangın Suyu ve Hidrant Sistemi
Yeni İskele ünitesine tek noktadan gelen yangın suyu hattı vardır. Bu yangın suyu hattı
ünite içerisinde muhtelif yerlerde bulunan 19 adet yangın suyu kollektörünü
beslemektedir. Bu kollektörler üzerinde yangına müdahale için su topları
bulunmaktadır. Ayrıca bu yangın suyu hattı ünite içerisinde bulunan sprink sistemlerine
bağlıdır.
Eski İskele ünitesine 2 noktadan gelen yangın suyu hattı vardır. Bu yangın suyu hattı
ünite içerisinde muhtelif yerlerde bulunan 7 adet yangın suyu hidrantını beslemektedir.
Bu kollektörler üzerinde yangına müdahale için su topları bulunmaktadır. Ayrıca bu
yangın suyu hattı ünite içerisinde bulunan sprink sistemlerine bağlıdır.
Kargo iskele ünitesine 2 noktadan gelen yangın suyu hattı vardır. Bu yangın suyu hattı
ünite içerisinde muhtelif yerlerde bulunan 11 adet yangın suyu hidrantını
beslemektedir. Ayrıca bu yangın suyu hattı ünite içerisinde bulunan sprink sistemlerine
bağlıdır.
Yangın Söndürme Cihazı
Yeni İskelede çıkabilecek yangına ilk müdahaleyi yapmak için saha içerisinde 10 adet
KKT’ lu, 3 adet ise Co2’ li yangın söndürme cihazı mevcuttur. Bu yangın söndürme
cihazının içerisinde KKT’li (kuru kimyevi toz) ve içerisindeki bu tozu dışarıya iten azot
gazı, Co2’lilerde ise karbondioksit ve azot bulunmaktadır.

Eski İskelede çıkabilecek yangına ilk müdahaleyi yapmak için saha içerisinde 16 adet
KKT’li 5 adet ise Co2’ li yangın söndürme cihazı mevcuttur. Bu yangın söndürme
cihazının içerisinde KKT li (kuru kimyevi toz) ve içerisindeki bu tozu dışarıya iten azot
gazı, Co2’lilerde ise karbondioksit ve azot bulunmaktadır.
Ünitede çıkabilecek yangına ilk müdahaleyi yapmak için saha içerisinde 6 adet KKT li,
4 adet ise Co2’ li yangın söndürme cihazı mevcuttur. Bu yangın söndürme cihazının
içerisinde KKT li kuru kimyevi toz ve içerisindeki bu tozu dışarıya iten azot gazı,
Co2’lilerde ise karbondioksit ve azot bulunmaktadır.
Yangın Suyu Makaraları
Yeni iskelede yangına ilk anda müdahale edilmesi için muhtelif yerlerde 1 adet 1’’
yangın suyu makarası mevcuttur.
Eski iskelede yangına ilk anda müdahale edilmesi için muhtelif yerlerde 2 adet 1’’
yangın suyu makarası mevcuttur.
Kargo iskelede yangına ilk anda müdahale edilmesi için muhtelif yerlerde 2 adet 1’’
yangın suyu makarası mevcuttur.
Acil Duş
Yeni İskelede yapılan çalışmalarda personelin bir kimyasala maruz kalması karşısında
vücudunu ve gözlerini yıkayabilmesi için 1 adet göz ve vücut duşu bulunmaktadır.
Eski İskelede yapılan çalışmalarda personelin bir kimyasala maruz kalması karşısında
vücudunu ve gözlerini yıkayabilmesi için 2 adet göz ve vücut duşu bulunmaktadır.
Kargo İskelede yapılan çalışmalarda personelin bir kimyasala maruz kalması
karşısında vücudunu ve gözlerini yıkayabilmesi için 1 adet göz ve vücut duşu
bulunmaktadır.
Yeni İskele Yüksek Monitör
Yeni İskelede 4 adet yüksek monitör mevcuttur. 2 adedi su tahrikli, 2 adedi ise
elektriklidir. Bu monitörler yeni iskelede veya dolum için gelen gemilerde çıkabilecek
yangınlara su ve köpük uygulanarak söndürme görevi görürler, uzaktan kumanda
merkezinden devreye alınmaktadırlar.
Eski İskele Yüksek Monitör
Eski İskelede 5 adet yüksek monitör mevcuttur. 2 adedi su tahrikli, 3 adedi ise
elektriklidir. Bu monitörler eski iskelede veya dolum için gelen gemilerde çıkabilecek
yangınlara su ve köpük uygulanarak söndürme görevi görürler, uzaktan kumanda
merkezinden devreye alınmaktadırlar.
Kargo İskele Yüksek Monitör
Kargo İskelede 2 adet yüksek monitör mevcuttur. Bu monitör yardımı ile kargo iskelede
ve dolum için gelen gemilerde çıkabilecek yangınlara su ve köpük sıkılarak müdahale
edilir.

Yeni İskele Köpük pompaları
Yeni iskelede 1 adet elektrikli ve 1 adet su tahrikli olmak üzere 2 adet köpük pompası
mevcuttur. Bu pompalar olası bir acil durumda sisteme köpük enjekte ederek
müdahale etmede kullanılmaktadır.
Eski İskele Köpük pompaları
Eski iskelede 1 adet elektrikli ve 1 adet su tahrikli olmak üzere 2 adet köpük pompası
mevcuttur. Bu pompalar olası bir acil durumda sisteme köpük enjekte ederek
müdahale etmede kullanılmaktadır.
Kargo İskele Köpük pompaları
Kargo iskelede 1 adet elektrikli ve 1 adet dizel olmak üzere 2 adet köpük pompası
mevcuttur. Bu pompalar olası bir acil durumda sisteme köpük enjekte ederek
müdahale etmede kullanılmaktadır.
Yeni İskele Sprink Sistemleri
Yeni iskelede bulunan yüksek monitör platformlarında ve iskele altı gate waylerde
sprink sistemi bulunmaktadır. Sistem kumanda merkezinden aktif hale getirilmektedir.
Eski İskele Sprink Sistemleri
Eski iskelede bulunan 2059 sayaç istasyonunda sprink hattı bulunmaktadır. Baskın
dolap bulunmakta olup 3 türlü devreye girmektedir.
1)Alev gözleri algıladığında sistem otomatik devreye girer 2)Sayaç istasyonu önünde
ve köpük pompası odasında bulunan başlatma butonları ile manuel olarak devreye
alınmaktadır. 3) Baskın dolabı içindeki dreyn bölgesini açarak sistem devreye
girmektedir.
Eski iskelede bulunan yüksek monitör platformlarında ve iskele altı gate waylerde
sprink sistemi bulunmaktadır. Sistem kumanda merkezinden aktif hale getirilmektedir.
Kargo İskele Sprink Sistemleri
Kargo iskelede bulunan pompalarda sprink hattı bulunmaktadır. Yangın durumunda
müdahale edebilmek için vanalar yardımıyla manuel olarak devreye alınır.
İskeleler Seyyar Makara
Yeni İskelede 1 adet acil durum seyyar makara bulunmaktadır. İlk müdahale amacı ile
kullanımı tasarlanmıştır. İçerisinde 3 adet 2,5” hortum 2 adet 1,5” hortum 1 adet
waygate ve 2 adet 1,5” nozul bulunmaktadır.
E. İskelede 3 adet acil durum seyyar makara bulunmaktadır. İlk müdahale amacı ile
kullanımı tasarlanmıştır. İçerisinde 3 adet 2,5” hortum 2 adet 1,5” hortum 1 adet
waygate ve 2 adet 1,5” nozul bulunmaktadır.
Kargo İskelede 1 adet acil durum seyyar makara bulunmaktadır. İlk müdahale amacı
ile kullanımı tasarlanmıştır. İçerisinde 3 adet 2,5” hortum 2 adet 1,5” hortum 1 adet
waygate ve 2 adet 1,5” nozul bulunmaktadır.

İskeleler Emniyet dolabı
Yeni İskelede 1 adet emniyet dolabı bulunmaktadır. Toplamda içerisinde Acil
müdahalede kullanılmak üzere 2 adet temiz hava tüplü maske ve 6 adet ise KKT li ysc
bulunmaktadır.
E. İskelede 3 adet emniyet dolabı bulunmaktadır. Toplamda içerisinde Acil
müdahalede kullanılmak üzere 4 adet temiz hava tüplü maske ve 4 adet ise KKT li ysc
bulunmaktadır.
Kargo İskelede 1 adet emniyet dolabı bulunmaktadır. İçerisinde Acil müdahalede
kullanılmak üzere 1 adet temiz hava tüplü maske ve 6 adet ise KKT li ysc
bulunmaktadır.
Yangın suyu pompaları
Yeni İskelede 1 adet dizel ve 1 adet elektrikli olmak üzere 550m3 kapasiteli denizden
emişli 2 adet yangın suyu pompası bulunmaktadır. Olası acil durum ve ihtiyaç halinde
sistemi beslemek için kullanılır.
İskeleler Gaz Algılama ve Alarm Sistemi
Yeni İskelede 2 adet gaz dedektörü olası bir gaz kaçağında gazı algılayarak ışık ve
sesli ikazda bulunur. Aynı zamanda borda sinyal göndererek sahadaki gaz kaçağını
borda bildirir.
Eski İskelede 1 adet gaz dedektörü olası bir gaz kaçağında gazı algılayarak ışık ve
sesli ikazda bulunur. Aynı zamanda borda sinyal göndererek sahadaki gaz kaçağını
borda bildirir.
Kargo İskelede 1 adet gaz dedektörü olası bir gaz kaçağında gazı algılayarak ışık ve
sesli ikazda bulunur. Aynı zamanda borda sinyal göndererek sahadaki gaz kaçağını
borda bildirir.
FM-200 Yangın Söndürme sistemi
Yeni İskele bir bölgede FM-200 sistemi bulunmaktadır. Sistem bulunduğu alan içindeki
dedektörlerin algılaması ile otomatik olarak devreye girer. Aynı zamanda kapı girişinde
bulunan buton yardımı ile manuel olarak devreye alınabilir. Kapı önünde flaşör ve sesli
alarm verir. TÇM Bord MM-8000 programı üzerinden görülür.
Eski İskele girişinde bulunan 1 adet trafo ve 2059 sayaç istasyonu kontrol binası içinde
olmak üzere 2 adet FM-200 sistemi bulunmaktadır. Sistem bulunduğu alan içindeki
dedektörlerin algılaması ile otomatik olarak devreye girer. Aynı zamanda kapı girişinde
bulunan buton yardımı ile manuel olarak devreye alınabilir. Kapı önünde flaşör ve sesli
alarm verir. TÇM bord MM-8000 programı üzerinden görülür.
Kargo İskelede bulunan 2 adet trafoda FM-200 sistemi bulunmaktadır. Sistem trafo
içinde bulunan dedektörlerin algılaması ile otomatik olarak devreye girer. Ünite
etrafında ışık ve sesli alarm verir. TÇM Bord MM-8000 programı üzerinden görülür.

Kamera Sistemi
Yeni iskelede1 adet dolumu izlemek üzere Bord’tan takip edilen kamera
bulunmaktadır.
Eski iskelede1 adet dolumu izlemek üzere Bord’tan takip edilen kamera bulunmaktadır.
Kargo iskelede 1 adet pompaları izlemek üzere Bord’tan takip edilen kamera
bulunmaktadır.
Uyarıcı Ve Önleyici Levhalar
Ünitenin risk bulundurulan yerlerinde uyarıcı ve önleyici levhalar bulunmaktadır.
8.11 Yangından Koruma Sistemlerinin Onayı, Denetimi, Testi, Bakımı ve
Kullanma Hazır Halde Bulunmasına İlişkin Prosedürler

Yangınla Mücadele Elbisesi
Yangınla Mücadele Personelini radyant ısıdan koruma amacı ile yüksek
ısıya ve suya dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. Bu elbiseyle su sisi
olmadan direkt olarak aleve yaklaşılmamalıdır.
Yangınla Mücadele Bareti ve Yüz Koruyucusu
Yangınla Mücadele Personelinin başını alev, ısı ve sert darbelerden
koruyacak malzemeden seçilmelidir. Yüz koruyucu, başlık üzerine
sabitlenebilmeli ve net görüntü verebilen ve ısıdan etkilenmeyen
(termoplastik vb.) malzemeden yapılmalıdır.

Yangınla Mücadele Eldiveni
Uzun konçlu olup ısıya ve suya dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
Yangınla Mücadele Botu veya Çizmesi
Uzun konçlu olup ısıya ve suya dayanaklı malzemeden yapılmalıdır.
Yangın Suyu Pompaları ve Hatları
Yangın Suyu ve Köpük Pompalarının Periyodik Kontrolü
Tüm pompalar, işletmesinden sorumlu birimler tarafından günde en az bir defa
çalıştırılarak kontrol edilecek, bu pompalar haftada bir defa ilgili ünite, Teknik Emniyet
ve Çevre Müdürlüğü (TÇM) ve Bakım Müdürlüğü personeli tarafından çalıştırılarak
kontrol edilecektir. Dizel pompaların kontrolü haftada bir defa yapılacaktır. Tespit
edilen arızalar için işletmesinden sorumlu birim tarafından acil Bakım İş İstek Formu
yazılacaktır.

Bu pompalar TÇM ve/veya İnsan Kaynakları Müdürlüğü (İKM) yetkilileri tarafından on
beş günde bir çalıştırılarak kontrol edilecek ve tespit edilen arızalar için TÇM ve/veya
İKM tarafından acil Bakım İş İstek Formu yazılacaktır.
Yangın Suyu Pompalarının Yıllık Performans Kontrolü
Bütün yangın suyu pompalarının kapasite yönünden kontrolü ilgili birimler tarafından
yapılır. İlgili birimler tarafından yapılan performans test raporu yazı ile TÇM‘ye
bildirilecektir.
Yangın Suyu Devresinin Kontrolü
TÇM, yangın suyu devresindeki, hatları, hidrantları, sabit su / köpük monitörlerini,
vanaları çalışır durumda olup, olmadıklarını belirlemek amacıyla ayda bir defa kontrol
eder.
Yangın suyu devresini temizlemek amacıyla yılda bir defa, yeterli sayıda hidrant veya
flaş vanası açılmak suretiyle bir miktar su boşaltılır. Ayrıca yılda bir defa devre kesici
vanalar kapatılıp açılarak yağlanır.
Katodik korumalı yangın suyu hatlarına yılda bir defa Teknik Kontrol Başmühendisliği
(TKB) tarafından anot testi yapılarak çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilir.
Platform iskeleye giden yangın suyu hattındaki check vana ve by-pass'ı her ay TÇM
personeli tarafından kontrol edilerek, check vana ve by-pass'tan suyun düzenli olarak
gidip gitmediği kontrol edilir(İzmit Rafinerisi).
Don Tehlikesine Karşı Hatların Korunması
Soğuk havalarda yangın suyu hatları, hidrant / kolektör ve 1” makara hortumlarının
dona karşı korunması için ünite içindekiler için ilgili ünite personeli, ana hatlardakiler
için TÇM personeli tarafından gerekli tedbirler alınır. Kolektör, hidrant ve 1”lik makara
hortumlarının blok vanaları kapatılıp, dreyn vanaları açılarak flaş edilir. Blok vana
yoksa hidrantların dreyn vanaları bir miktar açılarak su hareketi sağlanır. Hidrant ve
hortumların kullanılması durumunda tekrar tedbir alınmasından; ünite içinde ilgili ünite,
ünite dışında TÇM sorumludur.
Arazözler ve Bakımları
Arazözlerin ve üzerlerinde bulunan yangınla mücadele ekipmanlarının her vardiyada
kontrol edilmesinden, çalışır durumda olup olmadığının tespitinden ve gerekli
bakımlarının yaptırılmasından TÇM sorumludur.
Yangınla Mücadele Ekipman ve Sistemlerinin Kontrolü
TÇM’da bulunan tüm seyyar hortum makaraları, seyyar su / köpük monitörleri, sis
nozulları ve yangınla mücadele ekipmanları TÇM personeli tarafından çalışır
durumda olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla ayda bir defa kontrol edilir.
Ayrıca TÇM’daki aydınlatma jeneratörü, temiz hava kompresörleri haftada bir

kontrol edilerek, haftalık kontrol listesine kaydedilir. Bu ekipmanların bakımlarının
yaptırılmasından ve çalışır durumda tutulmasından TÇM sorumludur.
Yangın Hortumlarının Kontrolü
Bütün yeni yangın hortumları servise konulmadan önce TÇM personeli tarafından 22
kg/cm² basınçta test edilir.
Ayrıca TÇM malzeme ambarında, arazözlerde, hortum dolaplarında bulunanlar ve
diğer tüm hortumlar, yılda bir defa TÇM personeli tarafından 22 kg/cm² basınçta test
edilir.
Testlerin Kaydedilmesi
Test basıncı, testin yapıldığı tarih ve testi yapan personelin adı hortum üzerindeki
etikete yazılır ve dişi kapline yakın bir yere bağlanır. Ayrıca bu değerler test formuna
da kaydedilir.
Kullanılmış Hortumlar
Hortumlar kullanıldıktan sonra, tekrar servise alınmadan önce TÇM vardiya personeli
tarafından yıkanır, kurutulur ve test edilir.
İlk Müdahale Malzemesinin Kontrolü
1’’lik hortum makaraları ve su / köpük monitörleri her vardiyada ünite personeli
tarafından kontrol edilerek, çalışıp çalışmadıkları tespit edilir. Görülecek arızalar için
acil Bakım İş Talebi yazılır ve ünite şefi veya başoperatör tarafından TÇM’ne bildirilir.
Ayrıca 1”lik hortum makaraları ve su / köpük monitörleri her ay TÇM vardiya personeli
tarafından kontrol edilip, muayene sonucu aylık kontrol raporuna ve kartına kaydedilir.
Ünite Duruşlarında Hortum Makaralarının ve Diğer Yangın Teçhizatının Kontrolü
Ünitelerdeki hortum makaraları ile diğer yangın teçhizatı her ünite duruşundan önce ve
üniteyi devreye almadan önce, Üretim Grup Müdürlüğü ve TÇM personeli tarafından
ayrıca kontrol edilip, çalışır durumda olmaları sağlanır.
Portatif ve Sabit Yangın Söndürme Cihazlarının Kontrolü
Ünitelerdeki portatif yangın söndürme ve emniyet ekipmanları (portatif yangın
söndürücü, monitör, algılama ve otomatik söndürme sistemleri), ünite personeli
tarafından her vardiyada kontrol edilerek vardiya defterine kaydedilir. Bakım ve dolum
gerektiren cihazlar TÇM’ya bildirilir. TÇM personeli bütün yangınla mücadele
ekipmanlarını ayda bir defa kontrol ederek, kontrol tarihini ve malzemenin durumunu
gösteren imzalı bir etiketi ekipmanın üzerine bağlar / yapıştırır ve kartına işler.
Yangın Suyu Sprinkleri ve Sabit Köpük Sistemleri
LPG ve Kara Dolum Sahaları sprinkler sistemleri haftada bir gün, ünite pompa sprinkler
sistemleri ünite bakımlarında TÇM ve İşletme Müdürlüğü personeli tarafından kontrol
edilir.
Tank sprinkler sistemleri 3 (üç) ayda bir İşletme Müdürlüğü ve TÇM personeli
tarafından kontrol edilir.

Tespit edilen arızalar için ilgili ünite tarafından Bakım İş Talebi yazılır.
Tank köpük sistemleri, yılda bir defa köpük verilerek ilgili ünite ve TÇM personeli
tarafından test edilir. Bu kapsamda sabit tavanlı tanklardaki köpük odalarının diyafram
kontrolü de yılda bir defa TÇM tarafından yapılır.Tespit edilen arızalar için ilgili ünite
tarafından Bakım İş Talebi yazılır.
İskelelerdeki Yangından Korunma ve Yangınla Mücadele Malzemeleri
İskelelerdeki hortum makaraları, hidrantlar, otomatik ve manuel konumda çalıştırılan
su ve köpük monitörlerinin her zaman çalışır durumda olmaları deniz dolum personeli
tarafından sağlanır.
Ayda bir defa Deniz Dolum Şefliği ve TÇM vardiya personeli tarafından su ve köpük
pompaları devreye alınarak, su ve köpük monitörleri denenir. Arızalı durum varsa
Deniz Dolum Şefliğince Bakım İş Talebi yazılır. Denemeden sonra köpük hatları su ile
flaş edilerek temizlenir.
Römorkörlerin yangın suyu ve köpük sistemlerinin her zaman çalışır durumda olmaları
DİTAŞ tarafından sağlanır. Yapılan kontrollerin kayıtları tutularak 3 ayda bir TÇM’ya
bir nüshası verilir.
Yangınla Mücadele Sistemleri Haritası
Yangınla mücadele teçhizatının ana ekipmanları ile sistemdeki hidrant, vana vs.’nin
yerini gösteren büyük ebatta yangın haritasının aslı TÇM’da bulundurulacaktır. Bu
harita günü gününe incelenerek, devre dışı olan hatlardaki vanaların hangilerinin açık,
hangilerinin kapalı olduğu harita üzerine işaretlenir.
Emniyet Malzeme Dolapları ve Emniyet Duşlarının Kontrolü
Üniteler ve atölyelere konulmuş bulunan emniyet dolapları (hava tüplü maske, emniyet
gözlüğü, kulak tıkacı, yüz siperliği, yangın battaniyesi, asit eldiveni vb.) ve emniyet
duşları her gün ünite personelince kontrol edilerek, sonuç vardiya defterine yazılır. Bu
malzeme ve teçhizatlarda görülecek arızalar ve eksiklikler derhal TÇM’ya bildirilir. Bu
malzeme ve teçhizat ayda bir defa TÇM tarafından kontrol edilir.
Koruyucu Yangın Teçhizatı ile İlgili Kayıtlar
Hidrantlar, ana vanalar, hortumlar, yangın söndürme cihazları, ilk müdahale hortum
makaraları, temiz hava maskeleri, vs. gibi koruyucu teçhizat üzerinde yapılan
değişiklikler ve bunlara ait kontrol ve bakım kayıtları TÇM tarafından tutulur. Bu
malzemelerin durumu her ayın sonunda, TÇM tarafından aylık faaliyet raporunda
yayınlanır.
Yangınla Mücadele Elbisesinin Kullanım ve Bakımı
Yangınla mücadele elbisesi 1. kademe personel tarafından yangınlarda ve
tatbikatlarda giyilir. Başka amaçla kullanılmamalıdır.
Elbise kirlendiği zaman ılık su ile sabun veya deterjan kullanılarak elde yıkanır. Kuru
temizleme yapılmamalıdır.
Elbiseler rutubetli olduğu zaman kurutulmadan katlanmamalıdır.
Yangınla mücadele elbiselerinin temizliği kullanan birim tarafından yaptırılmalıdır.

Yangınla Mücadele Bareti ve Yüz Koruyucusu Kullanım ve Bakımı
Yangınla mücadele esnasında personelin başını sert darbelere karşı korur.
Aleve yakın temasta yüz koruyucusu personelin yüzünü aleve karşı korur.
Hasar görmüş koruyucu başlık veya yüz koruyucusu kullanılmamalıdır.
Kesinlikle ilave bir boya ile boyanmamalıdır.
Direkt güneş ışığı olan yerlerde muhafaza edilmemelidir.
Temizleme maddesi olarak sabun, deterjan ve su kullanılmalıdır.
Benzin, aseton vs. gibi kimyasal ve aşındırıcı maddeler temizlik için kullanılmamalıdır.
Yangınla mücadele baretinin bakım ve temizliği bulunduğu ünite / birim personelince
yapılmalıdır.
Orijinal dizayna kesinlikle ilave aksesuar takılmamalıdır.
9. İş Sağlığı ve güvenliği
Rafineride uyulması gereken kurallar, çalışanların iş güvenliğini sağlamayı, yangınları,
can ve mal kaybını önlemeyi amaçlamaktadır. Bütün çalışanlar bu kurallara mutlaka
uymaktan ve/veya uyulmasını sağlamaktan sorumludur. Bu kurallar:
•

Yangın çıktığında veya parlayıcı-patlayıcı ya da toksik gazların kaçak yaparak
yayılması-saçılması gibi acil durumlarda, olayı gören kişilerce 8888 nolu yangın
telefonu veya merkezi telsizlerle ilgili departmanı arayarak yangın alarm
sireninin çalınması ve tüm personelin haberdar olması sağlanır.

•

Alarm sireni; 30 saniye ara ile 2 defa 30 saniye süren dalgalı (artan-azalan) ses,
şeklinde ise yangın sirenidir.

•

Alarm sireni; 30 saniye düz ise rafineride elektrik kesintisi sirenidir.

•

Yangın söndürüldüğünde, yangın alarm sireni 15 saniye düz çalar.

•

Yangın dumanından veya yayılan gazlardan etkilenmemek için rüzgârın geldiği
yöne yüzleri dönük vaziyette tehlikeli alanı terk ederek güvenli sahalara
gideceklerdir.

•

Acil durumun devamı süresince yer altı kaynakları ve rögar kapakları üzerinde
veya yakınlarında durulmayacaktır.

•

Trafikte seyrediliyorsa aracını yolu kapatmayacak şekilde sağa çekerek yolu
araç trafiğine açık tutulur.

•

Sağlık yardımına ihtiyaç duyulduğunda en yakın telefondan 4444 aranır.

•

Sıvı veya gaz petrol kaçakları, yağ döküntüleri bu gibi yangına neden olabilecek
sızıntılar derhal önlenmelidir. Kontrollüğe, ilgili ünite ve TÇM ( 2222-5510 )
personeline mutlaka bildirilmelidir.

•

Ünite ve sahalarda iş tulumu, emniyet şapkası ve emniyet ayakkabısı mutlaka
giyilecektir.

•

Rafineri sınırları içerisinde:

•

o Koşmak
o Şakalaşmak
o Bağırmak,
o Islık çalmak
o Kişileri paniğe sevk edebilecek diğer davranışlar yasaktır.
Tüm uyarı levha ve işaretlerine bütün çalışanlar mutlaka uymalıdır.

•

Kişisel koruyucuları (iş elbisesi, baret, iş ayakkabısı, gözlük, kulak koruyucu,
eldiven vb.) giymek mecburidir.

•

Rafineriye alkollü içki, uyuşturucu madde getirmek veya bu maddelerin etkisi
altında gelmek yasaktır.

•

Öğle paydoslarında ünite içlerinde oturmak, yatmak ve yiyecek yemek yasaktır.

•

Rafineride azami hız limiti, rafineri dâhilinde 40, kara dolum sahasında 20
km/Saat’tir.

•

Rafineride araç sollamak yasaktır.

•

Rafineride yangın ve trafik emniyeti bakımından vasıtalar, yol üzerinde park
edilmemeli, mutlaka park yerlerine park edilmelidir.

•

Rafineride yangın hidrantı önünde park etmek yasaktır.

•

Araçlar her an harekete hazır durumda ve çıkış istikametinde park edilmelidir.

•

Rafineri dahilinde park edilen araçların kapıları kilitli olmamalı ve kontak
anahtarları üstünde durmalıdır.

•

Yaya kaldırımlarının bulunduğu yerlerde kaldırımlardan, bulunmadığı yerlerde
ise yolun sol tarafından yürünmelidir. 2 kişiden fazla yan yana yürümek yasaktır.

•

Rafineri dâhilinde acil haller (yangın, yaralanma, işletmede problem vb. gibi
durumlar) haricinde koşmak, yol ortasından yürümek yasaktır.

9.2. KİŞİSEL KORUYUCU KIYAFETLER
Baret(Emniyet Şapkası)

•
•
•
•

Çalışma ortamında yukarıdan parça düşme ve başın herhangi bir yere çarpması
tehlikesine karşı başı korur.
Rafineri işletme sahasına ve tehlikeli olabilecek alanlara giren her kişi, misafir
dahi olsa emniyet şapkası (baret) giymek zorundadır.
İlgili ünite/kısım amiri ve ünite personeli, ünitesine baretsiz gelen kişileri ünite
dışına çıkarmak zorundadır.
Emniyet şapkası EN 397 normuna uygun, başa ayarlanabilir vidalı olacaktır.

İş Elbisesi
•
•
•
•
•
•

Yazlık ve kışlık olmak üzere yılda iki kez % 100 pamuklu kumaştan iş elbisesi
verilir.
Ceket, pantolon veya iş tulumu olarak temin edilecektir.
İş elbisesinin ceketinin ön veya arka kısmına ‘’Tüpraş’’ yazısı ve logosu
yazılacaktır.
İş elbiseleri uzun kollu olarak giyilecektir.
Bakım ve proses ünitelerinde kesinlikle önlük giyilmeyecektir.
İş elbisesi özelliği ile ilgili detaylar ilgili şartnamede yazılı olacaktır.

Emniyet Ayakkabısı/Botu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personelin ayağına parça düşme ve ayağın ezilme tehlikesine karşı koruyucu
özellikte olacaktır.
Ünitelerde, bakım kısımlarında ve kazan dairesi gibi yerlerde giyilecektir.
Emniyet ayakkabısı/botu, TS EN ISO 20345:2007 normlarına uygun olacaktır.
Deri su geçirmez özellikte olacaktır.
Emniyet ayakkabısı/botu tabanı, nitril ya da poliüretan malzemeden, asit, kostik
ve sıvı hidrokarbonlara karşı dayanıklı olacak, kolay deforme olmayacaktır.
Emniyet ayakkabısı/ botu derisi en az 2000 volt, tabanı ise en az 10000 volta
dayanıklı olacaktır.
Emniyet ayakkabısı/botu tabanı kaymayacak özellikte olacaktır.
Emniyet ayakkabısı/botu uç kısmında çelik koruyucu burun olacaktır. Elektrik
izolasyonu özellikle emniyet ayakkabısı/botu çelik burnunda sağlanacaktır.
Bot bağcıkları, acil durumda rahatlıkla açılabilir özellikte olacaktır.
Bot ağır olmayacak, rahat ve ergonomik olacak, her ayak şekline uyum
sağlayacak özellikte olacaktır.

İş Eldiveni
•

Eldiven, komple en iyi kalite deriden olacaktır. Avuç içi ve dış kısımlarında
kullanılan deri aynı özellikte olacaktır.

•
•
•
•

Eldiven her türlü ele uyum sağlayacak özellikte, ergonomik olacaktır.
Kullanılmış eldivenler tehlikeli atık varillerine konulacaktır.
Diğer detaylar ilgili şartname ve TS EN 420’ye uygun olacaktır.
Yapılan farklı işlere göre kullanılan eldivenler, talep üzerine TÇM Müdürlükleri
tarafından temin edilecektir.

Koruyucu Gözlük Ve Yüz Siperliği
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Göz için tehlikeli olabilecek işlerde çalışanların veya o işin yakınında
bulunanların, koruyucu gözlük veya yüz siperliği kullanmaları zorunludur. Göz
ve yüz koruyucularının kullanılmasını zorunlu kılan işler aşağıda belirtilmiştir.
Zımpara taşı, her türlü tesviye aletlerinin kullanıldığı işlerde,
Çekiçle çalışırken, metalin metale çarpmasını gerektiren işlerde,
Metallerin delinmesi, kesilmesi veya yüzeylerinin tesviyesi işlerinde,
Havalı beton veya boya tabancalarının kullanılmasında,
Toz veya buna benzer maddelerin savrulduğu yerlerde,
Tuğla, kiremit ve inşaat malzemelerinin temizlenmesi işlerinde,
Cam kesme işlerinde,
Erimiş asfalt, katranla yapılan çalışmalarda,
Elektrik kaynağı ve oksijenle kesme işlerinde,
Temizlik amacıyla basınçlı hava kullanılan işlerde,
Kimyasal maddelerle, sıcak sıvı ya da buharla yapılan çalışmalarda,
Emniyet gözlüğü, buharlanmaz, yan tarafı kapalı ve çerçeveli tipte olacaktır.
Normal şartlarda gözlük kullanan personelin kullandığı gözlüğün üzerine
takılabilecek şekilde ayarlanabilir olacaktır.

Emniyet Kemeri
•
•
•
•
•

•
•

Düşme tehlikesi olan, zeminden 2 (iki) metre ve daha yüksek yerlerdeki
çalışmalarda mutlaka emniyet kemeri kullanılmalıdır (TS EN 361’e uygun).
Emniyet kemeri paraşütçü tipi olmalıdır.
Kullanılmadan önce kemerler iyice kontrol edilmelidir. Arızalı emniyet kemerleri
kullanılmamalıdır.
Kemerin halat kancası sağlam bir yere emniyetli bir şekilde takılmalıdır.
Emniyet kemeri halatındaki boşluk, işin durumuna göre en az olmalıdır. Halat
kancası hiçbir şekilde bel hizasına veya altına tespit edilmemelidir. Aksi takdirde
emniyet kemeri görevini yaparken sırt veya belde darbeye neden olabilir.
İşin durumuna göre gerektiğinde emniyet kemeri ile birlikte takviye halatı da
kullanılmalıdır.
Emniyet kemeri ipinin ve kancasının kopma dayanımı, en az 1160 Kg olmalıdır.

Sıcak İş Eldiveni
•
•
•
•

Sıvı ya da buhar olmayan, kuru sıcak hatlarda ve vanalarda yapılan
çalışmalarda sıcak iş eldiveni, koruyucu olarak kullanılmalıdır.
Eldiven, kevlar malzemeden imal edilmelidir,
Eldiven uzun konçlu olmalıdır,
Sıcak iş eldiveni TÇM‘den temin edilir.

Kimyasallara Karşı Koruyucu Eldiven
•
•

Kimyasal maddeler, asit, kostik, katalist v.b. tahriş edici maddelerle çalışırken,
konçlu kimyasal eldiven kullanılmalıdır.
Kimyasal eldiven TÇM‘den temin edilir.

Katalist Giysisi
•
•

Beyaz renkte, TYVEK klasik tipte katalist giysisi, katalist yüklerken ve
boşaltırken personel tarafından kullanılmalıdır.
Katalist giysisi, TÇM‘den temin edilmelidir.

Kimyasal Giysi
•
•

Gri renkte, TYVEK-F tipte kimyasal giysi, asit ve TEL-B hariç diğer kimyasallarla
çalışırken kullanılmalıdır.
Kimyasal giysi, TÇM‘den temin edilmelidir.

Vizörlü Asit Elbisesi
•
•
•
•

Beyaz ve mavi renk olmak üzere 2 tipi mevcuttur.
Asit ve kostik ile yapılan çalışmalarda kullanılır.
Hava tüplü tam yüz maskesi ve airline (temiz hava hortumu) maskesi ile
kullanılır.
Vizörlü kimyasal giysi, TÇM‘den temin edilmelidir.

Kulaklık Ya Da Kulak Tıkacı
•
•
•

Gürültü seviyesi, 80 desibelin üzerinde bulunan yerlerde personel, kulak tıkacı
ya da kulaklık kullanmalıdır.
Gürültü seviyesini kulak tıkacı 25 desibel, kulaklık ise 30 desibel azaltır.
Kulak tıkacı, TÇM‘den temin edilmelidir.

Maskeler
•
•
•
•

Rafineride tehlikeli gazlara karşı, 2 çeşit maske kullanılmaktadır.
Basınçlı hava maskeleri (pozitif basınçlı maskeler)
Filtreli gaz maskeleri (negatif basınçlı maskeler)
Yapılan gaz ölçümleri sonucunda, kapalı kap, kapalı yer, çukurlar vb. gibi
ortamlarda tehlikeli gaz bulunması durumunda oksijen ve gaz
konsantrasyonuna bağlı olarak uygun tipte maske kullanılması gerekmektedir.
• Eğer gaz ölçümleri sonucunda, kapalı mekan içinde tehlikeli gaz yok ise ve
oksijen % 19’un üzerinde ise maskesiz çalışılabilir.
Toz maskesi
•

•
•

Katalist yüklemesi ve boşaltılması esnasında çalışanların, katalistin
tozlaşmasını mümkün olduğunca en aza indirmeleri, mutlaka FFP2SV /
FFP3SV tipi toz maskesi kullanmaları zorunludur.
Metal kumlama işlerinde ve bu gibi tozlu ortamlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
Toz maskesi, TÇM‘den temin edilir.

Basınçlı Hava Maskeleri
•

•
•
•
•

Ortamdaki oksijen konsantrasyonunun % 19’dan az, tehlikeli gaz
konsantrasyonu çalışılabilir maksimum değerlerin (örnek:H2S için 10 ppm ve
CO için 30 ppm üzeri gibi) üzerinde olduğunda kullanılır.
Rafinerilerde genel olarak üç çeşit hava maskesi kullanılmaktadır.
Kompresörlü air-line sistemi
Tüplü air-line sistemi
Hava tüplü tam yüz maskesi ünitelerde ve TÇM’de bulunur.

Kompresörlü Air-Line sistemi
•
•

TÇM’de bulunur.
Hava filtresi, elektrik motorlu hava kompresörü, hava dramı, basınç regülatörü,
bükülmez hava hortumu ve tam yüz maskesinden ibarettir. Air-Line sistemi ile
aynı anda en fazla 5 (beş) personele kesintisiz temiz hava sağlanabilir.

Tüplü air-line sistemi
•
•

TÇM’de bulunur.
Tüp (50 Litre kapasiteli), basınç regülatörü, bükülmez hava hortumu ve tam yüz
maskesinden ibarettir. Tüplü air-line sistemi ile aynı anda en fazla 3 (üç)
personele temiz hava sağlanabilir.

Hava tüplü tam yüz maskesi
•
•
•
•

•

Ünitelerde ve TÇM’de bulunur.
Taşınabilir hava tüpü, sırtlık, regülatör, hava hortumu, tam yüz maskesinden
ibarettir.
Çelik tüplerin hacmi 6 litre, karbon kompozit tüpün hacmi ise 6.8 litredir.
Çalışma basınçları, maksimum 200 veya 300 bar’dır.
Hava tüplü maskenin kullanma süresi kullanıcının solunum hızına göre farklılık
gösterir. Ortalama olarak: 200 bar basınçtaki 6 lt.’ lik tüplü maskeler kısa süreli
işlerde kullanılır.
Ünitelerin teknik emniyet malzemeleri dolaplarında bulunan hava tüplü tam yüz
maskelerinin her an kullanılabilir durumda, bakımlı bulunmalarından ünite
personeli sorumludur. Tüp basınçlarının 100 bar’ın altına düşmesi durumunda;
Üniteler, TÇM’ye haber vererek tüpün doldurulmasını istemekten ve TÇM de
tüp dolumunu yapmaktan sorumludur.

Filtreli Maskeler
•
•
•

•

•

•

•

Ünitelerdeki emniyet dolaplarında ve TÇM’de bulunur.
Ortamdaki oksijen konsantrasyonunun %19’ dan fazla, tehlikeli gaz
konsantrasyonunun 30 ppm’den az olduğu durumlarda kullanılır.
Bu fitreler, organik ve inorganik madde buharlarına, asit buharlarına,
kükürdioksit, amonyak, ağır metal tozları ve katalist tozlarına , ayrıca P3 toz
filtresi her türlü toz, katalist ve ağır metal tozlarına karşı koruma sağlar.
Soluğun alınması sırasında maske içinde negatif basınç (vakum) oluştuğundan
maskenin yüze tam oturması, soluk alma sırasında maskenin kenarlarından
içeri hava girmemesi çok önemlidir. Maske takıldığında, kenarlardan sızıntı
olmadığından iyice emin olunmalıdır. Maske yüze takıldıktan sonra kanisterli
filtre elle kapatılarak nefes alınmaya çalışılır. Nefes alınamazsa maske yüze
tam oturmuş demektir.
Filtrelerin kullanım ömürleri sınırlıdır. Firması tarafından belirlenmiş olan
kullanım ömrünün geçmiş olması durumunda kullanılamazlar. Filtrenin altındaki
koruyucu tapa açık olduğu sürece maske ile kullanılsın veya kullanılmasın filtre
kullanımda kabul edilir ve kullanım süresi kısalmış olur. Bu nedenle, açık
bırakılmış veya ne süreyle kullanıldığı bilinmeyen filtreler kullanılmamalı ve
imha edilmelidir.
Maskeyi kullanan kişinin, kullanım sonrası süresi dolmamışsa, filtreyi alttan
tapası ile kapatması gerekmektedir. Maske, sabunlu su ile yıkanmalı, toz ve
benzeri maddelerle kirlenmemesi için naylon torbada muhafaza edilmelidir.
Ünitelerin emniyet dolaplarındaki maskelerin ve filtrelerin her an kullanılabilecek
durumda, temiz olarak saklanması, yeterli sayıda bulundurulması ve
eksikliklerinin bildirilmesinden Ünite, eksilenlerin tamamlanmasından TÇM
sorumludur.

10. Diğer Hususlar

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı için tanımlanmış görevler aşağıda sıralanmıştır.

EKLER
EK-1 Kıyı Tesisinin Genel Vaziyet Planı
Stratejik endüstriyel tesis olduğu için konulmamıştır.
EK-2 Kıyı Tesisinin Genel Görünüş Fotoğrafları

EK-3 Acil Temas Noktaları ve İletişim Bilgileri

EK-4 Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Genel Vaziyet Planı
Stratejik endüstriyel tesis olduğu için konulmamıştır.

EK-5 Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanın Yangın planı
Stratejik endüstriyel tesis olduğu için konulmamıştır.

EK-6 Tesisin Genel Yangın Planı
Stratejik endüstriyel tesis olduğu için konulmamıştır.

EK-7 Acil Durum Planı
1.0

AMAÇ ve KAPSAM

Acil Durum Eylem Planı; Tüpraş İzmir Rafinerisinde meydana gelebilecek yangın,
patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil
müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar ile ilgili konularda
görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesini kapsamaktadır.
Bu plan, İzmir Rafinerisine ait işletme sahalarını, Rafineri Müdürlüğüne ait idari
binayı, sosyal tesisler ve görev evlerini kapsamaktadır.
2.0

TANIMLAR
Acil Durum
Yönetim
Merkezi
(ADYM)
Tesis
Yangınla
Mücadele
Ekibi

3.0

Acil durum/durumları; yönetmek, yönlendirmek, kontrol etmek,
ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak için
gerekli ve yeterli, evrak, plan, standart, harita, kroki, malzeme
ve iletişim araçları ile donatılmış uygun büyüklükteki yerdir.
Tüpraş İzmir Rafinerisi işletme sahaları, idari bina, sosyal
tesisler ve görev evleridir.
Belirlenen yangınla mücadele stratejisine uygun olarak, Yangın
Amirinin talimatı doğrultusunda yangına müdahale
operasyonunu gerçekleştiren ekiptir.

UYGULAMA

3.1 Yangına İlk Müdahale ve İhbarının Verilmesi
•

Tüpraş İzmir Rafinerisinde yangın ihbar numarası 8888’dir.

•

Acil durumlarda iletişimi sağlamak üzere rafineri genelinde belirli noktalarda sabit
telefonlar konuşlandırılmıştır.

•

Tesiste bulunun sabit telefonların üzerinde acil durum telefon numaraları bilgileri
bulundurulur.

•

Yangını ilk gören kişi/kişiler, kendi emniyetini riske atmadan mevcut imkanlarla
(portatif yangın söndürme cihazı, yangın suyu hortumu) yangını söndürebilecek
ise öncelikle yangına müdahale edilir, yangın mahallindeki imkanlarla yapılan
müdahalenin yetersiz kaldığının veya kalacağının görülmesi durumunda, derhal
yangın ihbarı yapılır.

•

Yangının yapılan ilk müdahale ile söndürülmesi durumunda, söndürmeyi takiben
en kısa sürede saha yetkililerine ve Teknik Emniyet Personeline yaşanan olay ile
ilgili; yanan ürün, yangının meydana geldiği yer, nasıl söndürüldüğü ve ek bilgiler
verilir.

•

İzmir Rafinerisi Yangınla Mücadele Organizasyon Şaması EK-1 de verilmiştir.

•

İzmir Rafinerisi Yangınla Mücadele Ekipmanlarının ve yangın suyu hatlarının
detaylı olarak gösterildiği plot plan EK-2’de mevcuttur.

•

İzmir Rafinerisi yangınla mücadele ekipmanları listesi EK-3’de verilmiştir.

3.1.1 Yangının İhbar Edilmesi
•

Yangın İhbarı, telsiz merkez kanalından veya en yakın sabit telefondan “8888”
Yangın İhbar” telefonu aranarak yapılır.

•

Yangın ihbarında aşağıdaki bilgilerin asgari olarak belirtilmesi gerekir:
§

Yangın ihbarı yapan kişinin adı soyadı ve görevi,

§

Yangının meydana geldiği yer,

§

Eğer biliniyorsa yanan ürün ve ekipman bilgisi, ortamda zehirli gaz
yayılımının olup olmadığı (H2S vb.) bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir.
Örneğin: Ben ……………………………..…………… (Adınızı ve
Soyadınızı söyleyiniz)* …………………… (Yangın yeri, tank, ünite, bina
ve ekipman ismi, biliniyorsa yanan ürün/madde cinsi) ’da yangın var.

•

Herhangi bir yanlış anlamanın önlenmesi için, ihbarı alan Rafineri Güvenlik
Müdürlüğü (RGM) Personeli tarafından ihbar tekrar edilir ve ihbarın anlaşıldığına
dair karşılıklı teyit alınır.

•

Yangın ihbarını verdikten sonra derhal yangın sahasına dönülür ve yangın
söndürme işlemine yardımcı olunur.

•

Yangın ihbarını alan Güvenlik Personeli, yangını ihbar edenin adını ve soyadını,
yangının yerini, ihbarın yapıldığı ve alarmın çalındığı saati “Yangın İhbar Kayıt
Defterine” kaydeder.

İhbar telefonunun kontrolü aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:
•

İzmir Rafinerisinde RGM, Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü (TÇM) ve Kalite
Sistemleri Müdürlüğü (KSM) Laboratuvarında birbirine paralel bağlı yangın ihbar
telefonu bulunur.

•

Yangın ihbar telefonlarının faal olduğunun günlük kontrolü için, Teknik Emniyet
Başmühendisliği tarafından; 8888 yangın ihbar telefonunu aranmak üzere aylık
telefon listesi müteahhit ofis/yaşam mahallerini kapsayacak şekilde hazırlanır ve
ilgili birim amirlerine bildirilir. Listeye göre yangın ihbar telefonu, belirlenen
telefondan günlük olarak aranarak test edilir,
günlük kontroller
“TPR.TEM.FRM.0128 Yangın İhbar Telefonu Aylık Kontrol Formu” (EK-4) ile takip
edilir ve kayıt altına alınır.

3.1.2 Yangın Alarm Sireni
•

Yangın alarm sireni; ihbarı alan RGM personeli tarafından çalınır.

•

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde; rafineri ve lojman sahalarındaki yangın
alarm sirenleri birlikte çalınacaktır.

•

Yangın Alarm sireni: 30 saniye ara ile 2 defa 30 saniye süren dalgalı (artanazalan) ses, şeklindedir.

•

Yangın Alarm sirenini çalan Rafineri Güvenlik Personeli telsiz merkez kanalından
kendisini tanıtarak yangın yerini bildirir.

•

Yangın ihbarıyla yangın yerini öğrenen Rafineri Güvenlik Personeli, diğer kapılara
yangın yerini telsiz veya telefonla bildirir. Kapılardaki Rafineri Güvenlik Personeli,
giriş veya çıkış kapılarındaki “YANGIN YERİ” panolarına yangın yerini büyük
harflerle ve okunaklı bir şekilde yazarak, giriş veya çıkış kapılarını açar.

•

Alarm sirenleri herhangi bir nedenle çalmadığı takdirde diğer iletişim (telsiz,
telefon, megafon, ambulans sireni vb.) olanaklarından faydalanılır.

•

Yangın söndürüldüğünde, Karargah Amirin talimatı üzerine merkez telsiz
kanalından “yangın söndürüldü” anonsu yapılacaktır. Anonsu alan Rafineri
Güvenlik Personeli tarafından “Yangın Söndü” sireni çalınacaktır.

•

Yangın Söndü sireni: Bir kere 10 saniye düz ses şeklindedir.

Yangın Alarm Sirenleri aşağıda belirtilen zamanlarda test edilir:
•

Her gün 08:00 ve 17:00 saatlerinde Rafineri sahalarındaki sirenler 5 saniye düz
çalınır.

•

Her Pazartesi günü saat 18:30’da Sosyal Tesislerdeki sirenler 30 saniye düz
çalınır.

•

Her yangın tatbikatında “Yangın Alarm Sireni” ve “Yangın Söndü” sirenleri çalınır.

•

İhbar telefonları ve sirenlerdeki tüm arızalar Rafineri Güvenlik Müdürlüğü
tarafından, Bakım Grup Müdürlüğüne bildirilerek en kısa sürede bakımları
yaptırılır ve telefonlarla sirenlerin sürekli çalışır durumda olmaları sağlanır.

3.2 Yangın Durumunda Birimlerin Görevleri
Yangın, patlama vb. durumlarda rafineride bulunan birimler aşağıda belirtilen
sorumlulukları doğrultusunda görev alır.
3.2.1 Üretim Müdürlüğü
•

Yangının meydana geldiği sahada kendi can güvenliğini sağlayarak mevcut
imkanlar dahilinde ilk müdahaleyi yapar.

•

Ünite sahasında acil durumda görevi olmayan kişileri (müteahhit, ziyaretçi, vb.)
saha dışında emniyetli alanlara yönlendirir.

•

Sahasında bulunan yangın suyu pompa istasyonuna, gerektiği durumda yangın
suyu pompalarını devreye almak için ünite operatörü görevlendirilir. Yangın suyu
pompalarının devreye alınması öncesinde Teknik Emniyet Personeli ile iletişime
geçer.

•

Zehirli ve patlayıcı gaz kaçaklarını belirleyerek kaçağı durdurur.

•

Zehirli ve patlayıcı gaz yayılımı durumunda alanı izole etmek için acil durum
müdahale ekiplerini, diğer birimleri bilgilendirir.

•

Acil durum müdahale ekiplerine yangın ve operasyonel durum ile ilgili bilgi verir
ve destek sağlar.

•

ADYM ile üniteler arasında kesintisiz iletişimi sağlar.

•

Gerektiğinde üniteleri tamamen veya kısmen durdurur.

•

Tesisleri devamlı kontrol altında ve emniyetli konumda tutar.

•

Rafinerinin elektrik, buhar, hava, ham su, soğutma suyu, servis suyu sistemlerini
ihtiyaca cevap verecek şekilde kontrol eder.

Proses Başmühendisliği:
•

Proses şef / mühendislerinden haberci olarak personel görevlendirilir.

•

Haberci olarak görev yapan personel “Haberci Yelekleri” ile Karargâh Amiri,
Kıdemli Amir, Operasyon Amiri, Yangın Amiri ve RAK Ekip Amirinin her biri için 1
kişi olmak üzere yanında bulunur.

Vardiya Şefi:
•

Rafineri içindeki yangınlarda, derhal yangın yerine gider, Kıdemli Amir gelinceye
kadar Kıdemli Amir görev ve sorumluluklarını yerine getirir, yangınla mücadele
işlerine nezaret eder.

•

Kıdemli Amirin olay yerine ulaşması sonrasında görevini devreder ve derhal
Kıdemli Amirin vereceği direktiflere göre ünitelerin çalışmalarını koordine eder.

3.2.2
•

KSM Laboratuvar Personelinin Görevleri
Laboratuvar Başteknisyeni dışındaki kapsam içi Laboratuvar personeli işlerini
emniyetli bir şekilde bırakır, yangınla mücadele elbiselerini giyerek yangın yerine
gelir ve yangın hortum ekiplerini oluşturur.

•

Müdürlük personeli kendilerine bağlı müteahhit firma yetkilileri ile iletişimi sağlar
ve sahadaki müteahhit personelinin tahliye ile ilgili koordinasyonu kontrol eder.

3.2.3 Rafineri Güvenlik Müdürlüğü Görevleri
•

Yangın ihbar telefonundan veya telsizden gelen ihbar doğrultusunda, yangın
sireninin çalınmasından sorumludur.

•

Yangın İhbar Kayıt Defterinin tutulmasından sorumludur.

•

Yangın anında rafineri giriş kapısındaki yangın yeri levhasına/panosuna yangın
yerinin yazılmasından sorumludur.

•

Yangın
durumunda
Tüpraş
personeli
haricinde
görevli
personelin/kişilerin izinsiz rafineriye giriş yapmasını engeller.

•

Rafineri Arama Kurtarma (RAK) ekibinin Karargah Amiri ve Kıdemli Amirin
vereceği talimatlar doğrultusunda olay yerinde müdahaleye hazır bulunmasını
sağlar. Rafineri Arama Kurtarma ekibinin listesi EK-5 de belirtilmiştir.

•

RAK ekibi faaliyetlerini “TPR.TGM.STD.0135 Arama Kurtarma Standardı” (EK-6)
doğrultusunda yürütür.

•

Yangın sahasında güvenliğin sağlanmasından sorumludur.

•

Toplanma noktalarına giden personelin sayılarını alarak, Kriz Merkezinin
talimatları doğrultusunda personel ve araç tahliyesinden sorumludur.

•

Çevredeki güvenlik kameraları ile yangın mahalli ve çevresinin görüntülerin
takibini yapar.

•

Yangın alanında canlı kamera yayını ya da kamera kaydını sağlar.

olmayan

3.2.4 Bakım Grup Müdürlüğü Görevleri
•

Yangınlarda birinci kademeyi teşkil eden bakım personeli, derhal yangın yerine
gelip yangın hortum ekiplerini oluşturur, hortum ekibi dışında kalan personel
karargahta destek amacıyla hazır vaziyette bekler.

•

Bakım Grup Müdürü tarafından görevlendirilecek kapsam dışı bir personel
Hortum Ekipleri Amiri olarak görev yapar.

•

Bakım onarım için gerekli olabilecek takım çantalarını olay yerine getirir ve
müdahaleye hazır olarak karargâhta bulundurulmasını sağlar.

•

Bakım Grup Müdürü/Başmühendisi tarafından yangın suyu pompa istasyonlarına
elektrik ve mekanik bakım personeli görevlendirilir.

•

Bakım Grup Müdürü tarafından ihtiyaç dâhilinde kullanılmak üzere iş makinaları
ve operatörleri garaj transportta hazır bulundurulur, yüksekten kurtarma

operasyonu gerektiren yangınlarda vinç, manlift, vb. İş makinaları olay yerinde
hazır bulundurulur.
•

Acil durumda gerekli olabilecek aydınlatma, jeneratör, vb. ekipmanların hazır
durumda olmasını sağlar.

•

Müdürlük personeli kendilerine bağlı müteahhit firma yetkilileri ile iletişimi sağlar
ve sahadaki müteahhit personelinin tahliye ile ilgili koordinasyonunu kontrol eder.

•

Telsiz iletişiminin ve alt yapısının sürekliliğini sağlar.

•

Hortum ekipleri personeli, yangın söndürüldükten sonra yangınla mücadele
ekipman ve hortumların toplanmasında Teknik Emniyet Personeline destek
sağlar.

3.2.5 İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Görevleri
•

Sorumlu işyeri hekimi, yeterli sayıda sağlık personeli ile birlikte derhal ambulansla
yangın yerine gider.

•

Ambulans yangın karargâhının yanına emniyetli bir alana park edilerek hazır
bekler, gerekli durumda müdahale eder.

3.2.6 Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü Görevleri
•

Teknik Emniyet Başmühendis/Şef/Mühendis/Uzman personelinden birisi yangın
amiri olarak görev alır. Yangın Amirini de kapsaya, yangınla mücadele anlamında
rafineride görevli olarak çalışan Yangınla Mücadele Personeli Listesi EK-7 da
belirtilmiştir.

•

Çevre, Proses Emniyeti, İş Sağlığı ve Güvenliği Başmühendisliği personeli
Yangın Amirinin talimatları doğrultusunda hareket ederler.

•

Teknik Emniyet Personeli, İtfaiye araçları ve yangınla mücadele ekipmanlarının
olay yerine götürür, belirlenen müdahale yöntemine göre hazırlıkları yapar ve
yangına müdahale eder.

•

İş Sağlığı ve Güvenliği personeli olay yerinde gaz ölçümlerini gerçekleştirir.
Gerekli güvenli alanları belirler, girilmemesi gereken alan çevresinde bariyerlerin
konulmasını sağlar.

•

Teknik Emniyet Personeli tarafından solunum sistemi, yangınla mücadele
koruyucu kıyafet ve teçhizatlarını sağlanır, yangına müdahale eden personelin
müdahale alanına giriş öncesinde koruyucu teçhizatının uygunluğunu kontrol
eder.

•

Teknik Emniyet Personeli tarafından yangın suyu sistem basıncı takip edilir ve
gerektiğinde ilave yangın suyu pompaları devreye aldırılır.

•

Yangın söndürüldükten sonra olay yerinde tekrar yangın meydana gelmesini
önlemek amacıyla olay yerinin kontrolünü yapar ve alanın güvenliği için gerekli
tedbirleri aldırır.

•

Yangının söndürülmesi sonrasında yangınla mücadele araç ve ekipmanların
kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

•

Yangın söndürüldükten sonra yangının çıkış nedenini tespit etmek için olay
yerinde ilgili saha yetkilisi ile incelemede bulunur.

•

Müdürlük personeli kendilerine bağlı yüklenici firma yetkilileri ile iletişimi sağlar ve
sahadaki yüklenici personelinin tahliye ile ilgili koordinasyonu kontrol eder.

3.2.7 İnsan Kaynakları Müdürlüğü
•

Acil Durum Yönetim Merkezinde (Kriz Merkezi) sekretarya hizmetini yürütmek
üzere bir personel görev yapar.

•

Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Kriz Merkezi ile koordineli olarak rafineri giriş
kapısına gelen halk, medya, resmi kurum yetkilileri, çalışan personel, vb. kişiler
ile ilişkileri sağlamak için rafineri ana giriş kapısına bir personel görevlendirir.

•

Toplanma noktasında bulunan personelin tahliyesi için, RGM ile koordineli olarak
ulaşımını sağlar.

•

Personel, yüklenici, ziyaretçi, stajyerlerin tahliye ve ulaşımını sağlar.

•

Yangınla mücadele personelinin iaşe (su, yemek, ulaşım vb.) faaliyetlerinin temin
edilmesini sağlar.

•

Müdürlük personeli kendilerine bağlı yüklenici firma yetkilileri ile iletişimi sağlar ve
sahadaki müteahhit personelinin tahliye ile ilgili koordinasyonu kontrol eder.

3.2.8 Satın Alma Müdürlüğü
•

Acil Durum Yönetim Merkezinde (Kriz Merkezi) bir personel görevlendirir.

•

Karargâhta ihtiyaçlara hızlı cevap vermek adına bir personel görevlendirir.

•

İhtiyaç olan malzemelerin ambar, diğer rafineriler ve dış kaynaklardan temin
edilmesini ve dağıtımını sağlar.

•

Ambarların açılarak ihtiyaç halinde malzeme tedarikine hazır bulundurur.

•

Müdürlük personeli kendilerine bağlı yüklenici firma yetkilileri ile iletişimi sağlar ve
sahadaki müteahhit personelinin tahliye ile ilgili koordinasyonu kontrol eder.

3.2.9 Proje ve Yatırımlar Müdürlüğü
•

Yangın alanına giden yolların kontrolü için Trafikçi Personel görevlendirir.

•

Trafikçi personel, trafikçi yeleğini giyerek olay yerine giden yolların trafiğe açık
tutulmasını sağlar, acil durum müdahale araçları harici araçların olay yerine
geçişini engeller.

•

Müdürlük personeli kendilerine bağlı müteahhit firma yetkilileri ile iletişimi sağlar
ve sahadaki müteahhit personelinin tahliye ile ilgili koordinasyonu kontrol eder.

3.2.10 İşletme Güvenirliği Müdürlüğü
•

Yangın mahallinde ihtiyaç halinde kullanılmak üzere termal kamera ve dijital
termometre ile personelini karargahta görevlendirir.

3.2.11 Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü
•

Acil Durum Yönetim Merkezinde (ADYM) bir teknik personel görevlendirir.

•

Kablolu ve kablosuz iletişim ağının kesintisiz sürdürülmesi için teknik alt yapıyı
çalışır durumda tutar.

•

Olay yeri kamera görüntüsünün aktarılması ve video konferans için veri yolu
trafiğinin düzenlenmesini sağlar.

3.2.12 Mali İşler Müdürlüğü
•

Acil Durum Yönetim Merkezinde personel görevlendirir.

3.2.13 Planlama ve Satış Müdürlüğü
•

Acil Durum Yönetim Merkezinde personel görevlendirir.

•

Rafineri dış ve iç giriş kapılarında bulunacak sorumluları görevlendirir.

•

Planlama ve satış faaliyetlerinin koordinasyonu sağlar, dolum ve tahliye
faaliyetlerini rafineri emniyeti doğrultusunda yönetir.

3.2.14 Görev Evleri ve Sosyal Tesislerde Bulunanların Görevleri
Evinde yangın çıkan veya yangını gören kimse aşağıdaki şekilde hareket eder.
•

Yangın durumunda Yangın İhbar Telefonu 8888 numarası aranır.

•

Yangın yerinin adresi en kısa ve doğru şekilde bildirilir ve mümkün ise yangının
cinsi de bildirilir. ( Bina, LPG, motorlu araç vb. )

•

Yangın çevredekilere duyurulur.

•

TÇM personeli gelinceye kadar yangını söndürmek için mevcut yangınla
mücadele ekipmanları ile (portatif yangın söndürücü, yangın suyu hortumu vb.)
müdahale edilir. Yangın söndürülemiyorsa, yangın çıkan oda veya mutfağın

kapısını kapatılır, kapı kilitlenmez. Kapıyı kapatmanız yangının başka taraflara
geçmesini önler.
•

Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın.

•

Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olun.

•

Yardıma gelenlerin içeriye kolayca girebilmeleri için de dış kapıyı açık bırakın.

3.2.15 Sosyal Tesisler Şefinin Görevleri
•

Rafineri yangın ihbar telefonunu arayarak yangının yerini ve durumunu bildirir.

•

Rafineriden ve dışarıdan yardım gelinceye kadar yangın yerinde yangın
söndürme ekibinin koordinasyonunu sağlar.

3.3 Yangınla Mücadele Organizasyonu
•

İzmir Rafinerisi Yangınla Mücadele Organizasyon Şeması EK-1’ de verilmektedir.

•

Rafineri Yangınla Mücadele Organizasyon Şemasında belirtilen hiyerarşiye
uygun olarak her birim, amiri tarafından verilen talimata uygun olarak hareket
eder. Her personel yalnızca bağlı olduğu amire rapor ve bilgi verir.

•

Yangınla mücadele de görev alan amirlerin sahada görünürlüğünü sağlamak için
Acil Durum Müdahale Ekip Amir Yeleği Tablosunda (Tablo 3.3.1)belirtilen yelekler
ilgili personel tarafından kullanır.
Tablo 3.3. 2 Acil Durum Müdahale Ekip Amir Yeleği Tablosu
Yelek Yazısı
Kıdemli Amir
Operasyon Amiri
Yangın Amiri
Hortum Ekipleri
Amiri
RAK Ekip Amiri
Haberci
Trafikçi

Yelek Rengi
Beyaz
Sarı
Kırmızı
Mavi

Yazı Rengi
Kırmızı
Turuncu
Beyaz
Beyaz

Yeşil
Turuncu
Sarı

Gri
Gri
Gri

3.3.1 Acil Durum Yönetim Merkezi
Yangın meydana geldiğinde Acil Durum Yönetim Merkezi (ADYM) açılır ve
TPR.TGM.STD.0023 ADYM Standardına (EK-8) uygun olarak faaliyetlerini yürütülür.
Karargâh Amirinin talebi doğrultusunda; yangının boyutuna ve belirlenen müdahale
stratejisine bağlı olarak gerektiğinde, Yangınla Mücadele Organizasyon Şemasında

belirtilen birimlerden mesai dışında bulunan rafineri personeli ADYM yetkilileri
tarafından göreve çağırılır.
Acil Durum Yönetim Merkezi (ADYM) yetkilileri olaya müdahale ile ilgili bilgi için
Karargah Amiri ile iletişim kurar.
3.3.2 Karargâh
Yangına müdahale edecek ekiplerin yönlendirildiği, acil durum müdahalesinde gerekli
desteğin sağlandığı ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile iletişimin sağlandığı yerdir.
Karargâhta bulunan birim yetkilileri ve personel görev ve sorumlulukları
doğrultusunda hareket eder.
•

Karargâh organizasyonu, Rafineri Yangınla Mücadele Organizasyon Şemasında
belirlendiği gibidir.

•

Organizasyon şemasında belirtilen Teknik Birim Müdürleri Karargah Amirine
sorumlu oldukları alanlar ile ilgili danışmanlık yapar.

•

Karargâh yeri yangının büyümesi, patlama, toksik gaz yayılımı tehlikeleri ve
rüzgar yönü dikkate alınarak emniyetli bir alana konuşlandırılır.

•

Karargâh amiri kıdemli amire danışarak karargâh yerini belirler.

•

Karargâh yeri belirlendikten sonra “Karargâh Levhası” haberci tarafından itfaiye
aracından alınarak karargâh alanına konulur.

3.3.3 Karargâh Amiri ve Görevleri
Karargâh Amiri ilgili saha müdürüdür. Olmadığı durumlarda organizasyon şemasında
verilen listedeki sıralamaya göre amirlik görevi yerine getirilir.
•

Karargahı Kendine bağlı Kıdemli Amir, Haberci, Trafikçi, İlk Yardım Ekip Amiri,
Yangın Mahalli Güvenlik Amiri ve Destek Ekiplerini danışmanlık yapan Teknik
Birim Müdürleri ile birlikte yönetir.

•

Olay yeri müdahalesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda ADYM ile koordinasyonu sağlar.

3.3.4 Kıdemli Amir ve Görevleri
Kıdemli Amir ilgili saha Başmühendis / Koordinatörüdür. Olmadığı durumlarda
organizasyon şemasında verilen listedeki sıralamaya göre amirlik görevi yerine
getirilir.
•

Kendine bağlı Operasyon Amiri, Yangın Amiri ve RAK Ekip Amiri ile birlikte acil
durum müdahale stratejisini belirler ve yangın, kurtarma, ünite operasyonlarını
yönetir.

•

Olay yeri müdahalesi ve
koordinasyonu sağlar.

ihtiyaçlar

doğrultusunda

Karargâh

Amiri ile

•

Üzerinde “Kıdemli Amir” yazılı beyaz renkli yeleği giyer.

•

Müdahale stratejisi doğrultusunda ihtiyaç olacak malzeme, personel, araç ve
ekipmanları Karargâh Amirinden talep eder.

3.3.5 Operasyon Amiri ve Görevleri
Operasyon Amiri ilgili Ünite / Saha Şefidir. Olmadığı durumlarda organizasyon
şemasında verilen listede ki sıralamaya göre amirlik görevi yerine getirilir.
•

Kendine bağlı ünite / saha personeli ile birlikte ünite operasyonlarını yönetir.

•

Operasyonel müdahale
koordinasyonu sağlar.

•

Kıdemli amirin vereceği direktiflere göre, ünitenin işletilmesinden,
durdurulmasından ve ünite/sahanın yangından korunması ile ilgili işleri
yürütmekten sorumludur.

•

Üzerinde “Operasyon Amiri” yazılı sarı renkli yeleği giyer.

gereklilikleri

doğrultusunda

Kıdemli

Amir

ile

3.3.6 Yangın Amiri ve Görevleri
Yangın Amiri, Teknik Emniyet Başmühendisidir. Olmadığı durumlarda organizasyon
şemasında verilen listedeki sıralamaya göre amirlik görevi yerine getirilir.
•

Kendine bağlı personel ile birlikte yangına müdahale operasyonlarını yönetir.

•

Yangına müdahale gereklilikleri doğrultusunda Kıdemli Amir ile koordinasyonu
sağlar.

•

Kıdemli Amirin vereceği talimatlara ve belirlenen yangınla mücadele stratejisine
göre hortum ekiplerini ve yangınla mücadele personelini yönetir.

•

Üzerinde “Yangın Amiri” yazılı kırmızı renkli yeleği giyer.

3.3.7 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Başmühendisliğinin Görevleri
•

Olay yerinde gaz ölçümlerinin yapılması için İş Sağlığı ve Güvenliği personelini
ölçüm yapılacak alana yönlendirir ve durum bilgisini Yangın Amirine bildirir.

•

Gerekli güvenli alanları belirler, girilmemesi gereken alan çevresinde bariyerlerin
konulmasını sağlar.

•

İSG Personelinin Birinci Kademe Yangınla Mücadele Ekibine desteğini sağlar.

3.3.8 Hortum Ekipleri Amiri ve Görevleri
Hortum Ekipleri Amiri, Bakım Grup Müdürü tarafından görevlendirilecek ilgili
ünite/sahadan sorumlu Bakım Başmühendis/Şef/Mühendis personelinden biridir.

•

Hortum ekiplerini oluşturacak Bakım Müdürlüğü ve KSM personelinin, yangınla
mücadele donanımı ile birlikte karargah da hazır bulunmasını sağlar.

•

Yangın Amirinin talimatları doğrultusunda yangınla mücadele eden personel
değişimlerini yönetir.

•

Yangın söndürüldükten sonra, yangınla mücadele personeli ile birlikte kullanılan
ekipmanların temizlenmesi ve toplanmasından sorumludur.

•

Üzerinde “Hortum Ekipleri Amiri” yazılı mavi renkli yeleği giyer.

3.3.9 Birinci Kademe Yangınla Mücadele Ekibi
Birinci kademe yangınla mücadele ekibi belirlenen yangınla mücadele stratejisine
uygun olarak, Yangın Amirinin talimatı doğrultusunda yangına müdahale
operasyonunu gerçekleştirir.
Birinci Kademe Yangınla Mücadele Ekipleri aşağıda belirtilen personelden oluşur.
Normal çalışma günleri, mesai saatlerinde;
•

TÇM personeli

•

Laboratuvar personeli

•

Bakım Müdürlüğü personeli

•

Ünite/sahada görev başındaki rafineri personeli

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde;
•

TÇM Vardiya personeli

•

Laboratuvar Vardiya personeli

•

Bakım Müdürlüğü Vardiya personeli

•

Ünite/sahada görev başındaki vardiya personeli,

3.3.10 Rafineri Arama Kurtarma (RAK) Ekip Amiri
RAK Ekip Amiri, Rafineri Güvenlik Müdürlüğünce belirlenen ilgili personeldir.
Kıdemli amirin vereceği talimatlara ve belirlenen kurtarma stratejisine göre RAK
Ekibini yönetir. RAK ekibi faaliyetlerini TPR.TGM.STD.0135 Arama Kurtarma
Standardı (EK-6) doğrultusunda yürütür.
3.3.11 Haberci ve Görevleri
Haberci, ÜRM Proses Şef ve Mühendisleridir.
Karargâh Amiri, Kıdemli Amir, Operasyon Amiri, Yangın Amiri ve RAK Ekip Amirinin
her biri için 1 kişi olmak üzere görevlendirilir.

•

Karargâh Amiri, Kıdemli Amir, Operasyon Amiri, Yangınla Mücadele Amiri, RAK
Ekip Amiri ve karargâhtaki diğer amirlerin vereceği bilgilerin ve talimatların ilgililere
doğru bir şekilde ulaştırılmasından sorumludurlar.

•

Haberciler, itfaiye aracında bulunan ve üzerinde “HABERCİ” yazılı yelekleri giyerler
ve yangın aracındaki karargâh levhasını alıp, Karargâh Amirinin göstereceği yere
koyarlar.

•

Haberciler tarafından amirlere ait yelekler itfaiye aracından alınarak bağlı oldukları
amirlere teslim edilir.

•

Telsiz sistemi iletişimin de olası bir sorun yaşanması durumunda amirler tarafından
kullanılmak üzere, amirlere ait megafonlar itfaiye aracından alınarak haberci
tarafından müdahale süresince taşınır.

3.3.12 Trafikçi ve Görevleri
Karargâh Amirine bağlı olarak PYM Müdürü tarafından yangın ve yangınla mücadele
alanına girişleri kontrol altına alabilecek sayıda personel trafikçi olarak görevlendirilir.
Trafikçi, PYM Şef / Mühendis / Tekniker / Teknisyen personelinden oluşur.
•

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Başmühendisi / Şefi / Mühendisi tarafından gaz
ölçümleri sonuçları ve müdahale alanına geçiş güzergâhlarına göre trafikçi
bulundurulacak yerler belirlenir ve Karargâh Amirinden trafikçi görevlendirilmesi
talep edilir.

•

Trafikçiler, kendi araçlarında veya itfaiye aracında bulunan ve üzerinde “TRAFİKÇİ”
yazılı sarı renkli yelekleri giyer ve görev yerlerinde bulunurlar.

•

Trafikçiler yangın sahasındaki trafiği idare etmekten, gelen araçlara park sahası
göstermekten ve bu sahadaki yolların her zaman trafiğe açık kalmasını
sağlamaktan sorumludurlar.

3.3.13 İlk Yardım Ekip Amiri
İlk Yardım Ekip Amiri, Sorumlu İş Yeri Hekimidir. Olmadığı durumlarda organizasyon
şemasında verilen listedeki sıralamaya göre amirlik görevi yerine getirilir.
•

Ambulans ile olay bölgesinde emniyetli bir alanda konuşlanarak ilk yardım ve sağlık
müdahalelerini yönetir.

3.3.14 Yangın Mahalli Güvenlik Amiri ve Görevleri
Yangın Mahalli Güvenlik Amiri, Rafineri Güvenlik Amiridir. Olmadığı durumlarda
organizasyon şemasında verilen listedeki sıralamaya göre amirlik görevini yürütürler.
•

Karargâh Amirine bağlı olarak müdahale alanında ve rafineride güvenliği sağlar.

3.3.15 Destek Ekip
İzmir Rafinerisi destek ekibi, İşletme Emniyet Uzmanları, Ambar Personeli, Garaj
Transport Personel, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü çalışanları, destek ekibi olarak
karargâhta bulunur.
•

Görev ve sorumluluk alanına göre yangınla mücadele ekibine katılır ve destek olur.

3.4 Yangın Tespit Tutanağı
Tüpraş tesislerinde meydana gelen tüm yangınlar hakkında Yangın Tespit Tutanağı
(TPR.TEM.FRM.0011) (EK-9) düzenlenir.
Yangın tespit tutanağı, Teknik Emniyet Başmühendisliği Personeli tarafından ilgili
saha yetkilisi ile birlikte olay yeri incelemesi sonucu hazırlanır ve imzalanır.
Hazırlanan tutanak imzalandıktan sonra rafineri ilgili birim amirleri ve Genel Müdürlük
Teknik Emniyet Direktörlüğüne e-mail yoluyla bildirimde bulunulur. Yangın Tespit
Tutanağı TÇM’de arşivlenir.
Yangın Tespit Tutanağı ilgili saha başmühendisi/koordinatörü tarafından Olay
Araştırma sistemine yüklenir.
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•

Tüpraş İzmir Rafinerisinde yangın hidrant ve acil durum müdahale ekipmanlarının
önüne veya kullanımını engelleyecek şekilde araç park etmek, malzeme istiflemek
YASAKTIR. Acil durum müdahale ekipmanları her zaman ulaşılabilir ve kullanıma
hazır bulundurulmalıdır.

•

Yangın sireni çaldığında tüm personel acil durum eylem planında belirtilen görev
yerlerine gider. Müteahhit, ziyaretçi ve stajyerler işlerini emniyetli bir şekilde
bırakarak Toplanma Noktalarına gider.

•

Yangın ve acil durum araçlarının (İtfaiye Araçları, Ambulans, RAK Ekip Aracı vb.)
sirenleri çaldığında bu araçların geçişleri önceliklidir.

•

Bütün personel kendi sahasındaki/binasındaki yangınla mücadele cihazlarının
yerlerini ve bu cihazların kullanılmasını bilmeli, boş veya arızalı yangın söndürme
ekipmanı gördüğünde Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü (TÇM) ‘ne haber
vererek ekipmanın kullanılır hale getirilmesini sağlar.

•

Bütün personel kendi sahasındaki yeraltı kanal ve rögarlarını, girişlerini ve
rögarların havalandırma (nefeslik) yerlerini bilmelidir. Nefesliklerin,
rögar
kapaklarının ve saha dreyn sistemlerindeki contaların kontrolleri yapılmalı, tıkalı
nefeslikler açtırılmalı, hasarlı rögar kapakları ve contalar tamir ettirilmelidir.

•

Tüm personel kendi sahasındaki yangın hidrantları ile devre kesici vanaların
yerlerini bilmelidir.

•

Yangın anında yangınla mücadelede görev almayan personel araç trafiğini
engellemeyecek şekilde davranmalı, yangın sahasından uzak durmalı, telsiz ve
telefonları gerekli olmadıkça kullanmamalıdır.

4.1 Önlemler
4.1.1 Elektrik Tesisatına Ait Önlemler
•

Elektrik tesisatının sahip olduğu tasarım yükünün kaldıramayacağı yükteki cihazlar
kullanılmamalıdır.

•

Bütünlüğünü kaybetmiş (ekli, izolasyonu zarar görmüş vb.) ve kontrolü yapılmamış
Elektrik kabloları kullanılmayacaktır.

•

Elektrikli ve elektronik cihazların bakım, onarım ve kontrolleri bu konuda eğitim
görmüş yetkili personele yaptırılacak, yetkisiz kişiler müdahale etmeyecektir.

•

Prize takılı bırakılmak üzere düzenlenmemiş
kullanıldıktan sonra prizde bırakılmayacaktır.

elektrikli

cihazların

fişleri,

4.1.2 Ofislerde Alınacak Önlemler
•

Benzin, ispirto, gazyağı ve motorin gibi yanıcı ve parlayıcı maddeler ofislerde
kullanılmayacaktır.

•

Mesai ve çalışmanın bitiminde ofisi terk etmeden önce ilgili ofiste çalışanlar
tarafından açıksa pencereler kapatılacak, oda yangın ve emniyet açısından kontrol
edilecek, ışıklar kapatılacaktır.

4.1.3 Alınan Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler
•

Motorlu araçların akaryakıt ikmali ve yağ kontrollerinde, ne maksatla olursa olsun
kibrit, çakmak vb. ateşli gereç bulundurulmayacak ve kullanılmayacaktır.

•

Çatılarda yangına karşı korunma gereçlerinden başka diğer herhangi bir eşya,
yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmayacaktır. Çatılara izinsiz çıkılmayacak,
burada sigara içilmeyecek ve ateşli gereç kullanılmayacaktır.

•

Binalarda bulunan yangın söndürme
ekipmanların bulunduğu yerlere asılıdır.

•

İzmir Rafinerisi idari binasında bulunan koridorlara, yerleşim planı üzerine acil çıkış
kapılarına ve yangın söndürme cihazlarının gösterildiği planlar uygun yerlere
asılacaktır.

•

Kazan dairesi ve çay ocağı gibi yerlerde yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler
bulundurulmayacaktır.

•

İzmir Rafinerisinde düzenli olarak ekipman kontrolleri ve yeterlilik durumları
sorgulanmaktadır. Gelişen teknolojinin kullanılması ve müdahale konularında
iyileştirmeler yapılabilmesi için ünite ve sahalarda modernizasyon projeleri ile yeni
teknolojik yangınla mücadele sistemleri yapılmaya devam etmektedir.

•

Deprem ve olası tank yangınlarına müdahale edebilmek için 36” yangın suyu hattı
yapılarak, deniz pompaları vasıtası ile rafineri geneline deniz suyu sağlayabilecek
sistemlerin kurulumu tamamlanmış ve devreye alınmıştır.

•

Ünite içerisinde çıkabilecek büyük yangınlar ve tüm yüzey tank yangınlarına
müdahaleler için 1 adet Ambassador monitör (22700 lt/dk kapasiteli) ve 2 adet
Battler monitör (her biri 37854 lt/dk kapasiteli) yüksek kapasiteli yangınla mücadele
monitörleri temin edilerek devreye alınmıştır.

•

Müdahalenin zor olacağı, yaklaşma mesafesinin zor olduğu durumlar için uzaktan
kumandalı, yüksek kapasiteli monitörler ile işletme sahaları desteklenmiştir.

•

Rafineri geneli yangın algılama ve otomatik söndürme sistemleri, yapılan risk
analizleri doğrultusunda kurulmuş ve acil durumlarda, risk analizi doğrultusunda
çıkan sonuçlar dahilinde otomatik olarak ya da manuel olarak devreye
alınabilmektedir.

•

Tank sahasında bulunan tanklarda lineer ısı dedektörleri ile seal bölgesinde
meydana gelebilecek ısı değişimleri takip edilebilmekte olup, tanklarda bulunan

ekipmanlarının

kullanma

talimatları

sabit (köpük tankı ve köpük üreteci bağlı olan) ve yarı sabit (itfaiye aracı bağlantısı
ile köpük odalarından köpük solüsyonunun rim seal bölgesine aktaran sistem)
söndürme sistemleri ile seal yangınlarına müdahale edilebilmektedir.
•

İzmir rafineri sahaların 2000’in üzerinde yangın söndürme cihazı ünite sahalarında
mevcut olup, aylık olarak kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca yıllık periyodik kontrolleri
anlaşmalı olunan firmaya yaptırılarak raporlanmaktadır.

•

İtfaiye araçlarının günlük kontroller ile devamlı olarak faal bulundurulması
sağlanmaktadır.

•

Arızi bakımları haricinde, itfiaye araçları yıllık olarak firma yetkilileri tarafından
periyodik kontrolden geçirilerek gerekli testleri tamamlanarak tarafımıza
raporlanmaktadır.

•

Acil durumlar için gerekli olan yangınla mücadele köpük miktarı aylık olarak takip
edilmekte olup, ihtiyaç durumunda ivedilikle temin edilmektedir.

•

Sabit gaz algılama sistemleri 3 aylık periyotlar halinde kontrol edilmekte olup,
periyodik kontrol ve uygunluk raporları anlaşmalı olunan firma tarafından tarafımıza
teslim edilmektedir.

4.2 Yangın Hakkında Genel Bilgi
Yanma, yanıcı maddelerin oksijenle ısı altında belirli oranlarla birleşmesi sonucu
meydana gelen kimyasal bir reaksiyondur.
Yangının meydana gelmesi için aşağıdaki unsurların bir araya gelmesi gerekir:

1.Yakıt

:Yanıcı ve parlayıcı maddeler

2.Oksijen

:Atmosferin % 21’ini oluşturan doğal element

3.Ateşleme Kaynağı
4.Kimyasal Zincir Reaksiyonu

:Yanmayı başlatan kaynaktır
:Başlayan yangının kendiliğinden devam etmesini
sağlayan reaksiyona denir.

Yanma olayı, yanma üçgeni ile açıklanır. Yukarıdaki unsurlardan biri oluşmadıkça
yangın meydana gelmez. Yangını önlemek için yanıcı madde ile ateşleme kaynağını
veya oksijeni birbirinden uzak tutmak gereklidir. Yangını önlemek veya söndürmek
için de bu üç unsurdan bir veya ikisini yok etmek gereklidir. Yangına karşı güvenlik bu
esasa dayanır.
4.3 Yangın Sebepleri
Genel yangın sebepleri:
•

Yangından korunma
uyulmamasından,

•

Yangından korunma ve söndürme konusunda bilgisizlik ve eğitimsizlik,

•

Personelin ihmali, tedbirsizliği, dikkatsizliği ve kasıtlı hareketleri,

•

Sabotaj,

•

Dışardan kaynaklanan kaza ve yangınlar,

•

Doğal afetler,

•

Rafineri tesislerinde mevcut elektrik ve ısıtma tesisatının standartlara uygun
olmaması, yangın suyu sistemlerinin yeterli olmaması, yangınla mücadele
ekipmanlarının kullanma talimatlarının bilinmemesi ve uyulmaması,

konusunda

tüzük,

yönetmelik

ve

genelgelere

Rafinerilerde genel yangın sebepleri:
•

Bir yere toplanmış olan yanıcı gazların bulunması,

•

Yeraltı kanallarında hidrokarbon birikmesi (sıvı, gaz),

•

Hatalı ve ex-proof olmayan elektrik tesisatı kullanılması,

•

Yağlı paçavra, üstüpü, kağıt, ot, tahta veya hidrokarbon ürün birikintileri,

•

Sıcak yüzeyler veya egzoz boruları,

•

Demir sülfürün veya demir sülfür içeren ekipman ve cihazların açık hava ile temas
halinde bırakılması,

•

Yıldırım düşmesi,

•

Belirlenen yerler dışında sigara içilmesi,

•

Statik elektrik,

•

Kum püskürtme işlemi sonucu veya mekanik cihazların içten yanmalı motorların
çalışmasından meydana gelen kıvılcımlar,

•

Ateş izni alınmasını gerektiren işlerde gerekli tedbirler ve izin alınmadan çalışma
yapılması,

•

Toplu halde bulunan saf kükürdün yakınında gerekli önlemler alınmadan ateşli iş
yapılması,

•

Aküler şarjda iken yakınında ateşli iş yapılması,

•

Fleyr hatlarına aşırı miktarda mayi sürüklenmesi,

•

Ambarlar ve laboratuvarlarda bir arada depolanan oksitleyici ve yanıcı maddelerin,
deprem ve benzeri nedenlerle birbiri ile teması, kendiliğinden tutuşabilen kömür,
kükürt, vb. yığınların tedbir alınmadan bırakılması,

İdari binalar, sosyal tesisler ve görev evlerinde:
•

Mutfak ocaklarının gaz açıldıktan sonra geç yakılması veya ocakta pişen yemek,
süt ve benzeri şeylerin taşarak ocağı söndürmesi ve havalandırma yapmadan
tekrar yakılması,

•

Prizde bırakılmak üzere düzenlenmemiş elektrikli cihazların prizde takılı
bırakılması,

•

Sigara izmaritlerinin uygun yerde söndürülmemesi,

•

Çocukların yanıcı ve yakıcı maddelerle oynaması,

•

Elektrik tesisatında kısa devre olması,

•

Ocakların ve bacaların çok yağlı, kirli olması veya fazla ısınan yağın tutuşması,

•

Mesken ve bürolarda herhangi bir amaçla benzin ve buna benzer ürünlerin uygun
olmayan kaplarda depolanması veya temizlik amacı ile kullanılması,

EK-8 Acil Durum Toplanma Yerleri
Stratejik endüstriyel tesis olduğu için kroki konulmamıştır.
İzmir Rafinerisinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İç Kapı
Petkim Kapı
Rafineri Müdürlüğü Binası Oto Park Alanı
Sosyal Tesisler Binası Oto Park Alanı
Asfalt Cendereleri Karşısı – Tanker Bekleme Alanı
İskele Tarafı Müteahhit Şantiyeleri Önü
Petrol Hareketleri Ünitesi Bord Önü
Köpük İhmal Alanı
Eski İskele Girişi Oto Park Alanı
Deniz İşleri Binası Oto Park Alanı
Acil Toplanma Noktaları Bulunmaktadır.

EK-9 Acil Durum Yönetim Şeması

EK-10 Tehlikeli Maddeler El Kitabı
Kıyı tesisimizde elleçlenen tehlikeli maddelere ait madde sınıfları, tehlikeli maddelerin
paketleri, ambalajları, etiketleri, işaretleri, ambalajlama grupları ve tehlikeli maddelere
ait ayrıştırma tabloları aşağıda verilmiştir.
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3
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Tablodaki numara ve semboller aşağıdaki anlamlara gelir:
1– “Uzak tutulmalıdır”;
2– “Ayrılmalıdır”;
3– “Bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla ayrı tutulmalıdır”;
4– “Aradan geçen bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla
uzunlamasına ayrılmalıdır”
X- “Herhangi bir etkileşimi yoktur”
Tesis faaliyetleri nedeniyle denizde kimyasal veya petrol yayılımı halinde Yağ ve
Kimyasal Kirliliği Müdahale Planı’na bağlı olarak temizleme amaçlı müdahale
gerçekleştirilir. Söz konusu müdahale prosedürleri sırasında kullanılan ekipman,
malzeme ve kimyasallar ve bunların yanında kirletici (petrol ve petrol türevi) dökülmesi
nedeniyle kontamine olmuş ortamlar (toprak, su, yeraltı suyu) ve dökülen petrol ve
petrol türevinin kendisinden oluşan atıklar açığa çıkmaktadır.

Tesisimizde bir diğer tehlikeli yüklerin elleçlenmesi sırasında meydana gelebilecek bir
diğer acil durum ise yangındır. Yangına karşı acil müdahale planı aşağıda verilmiştir.

7- Ürün akışı durdurulur. Dolum kolu tankerden ayrılır.

8- Soğutma amacıyla tankerin kargo tanklarının bulunduğu bölgeye
soğutma suyu uygulanır.

9- Gemi manifoldlarındaki yangınlar yüksek basınçlı su sisi veya kuru
kmyevi yangın söndürme cihazları kullanılarak söndürülür.

10- Eğer gemi tanklarında patlama sonucu açılma varsa ürünün
cinsine göre açılan yere köpük uygulanır.

11- İskele yükleme ve tahliye alanı su monitörleriyle korunur.

12- Mümkünse tanker iskele bölgesinden alınarak emniyetli bir alana
konumlandırılır.

EK-12 Liman Hizmet Gemilerinin Envanteri
Stratejik endüstriyel tesis olduğu için konulmamıştır.

EK-13 Liman Başkanlığı İdari Sınırları, demirleme yerleri ve kılavuz kaptan iniş/biniş
noktalarının deniz koordinatları

EK-14 Deniz Kirliliğine Karşı Mücadele Ekipmanları

•
•
•
•
•

2000 METRE SORBENT BARİYER
800 ADET (50*50) YAĞ EMİCİ PED
500 METRE(2*250) ŞİŞME TİP BARİYER
300 METRE (30*10) SOLID TİP BARİYER
KIYI TEMİZLİKLERİ İÇİN ÖZEL VAKUM
APARATLI VİDANJÖR
• KATAMARAN TEKNE
• PALAMAR BOT(DİTAŞ BÜNYESİNDE)
• 14.000 KG. DİSPERSANT

EK-15 Kişisel Koruyucu Kullanım Haritası

EK-16 Tehlikeli Madde Olay Bildirim Formu

EK-17 Tehlikeli Yük Taşıma Üniteleri İçin Kontrol Sonuçları Bildirim Formu

