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KURU YÜK LİMANA GİRİŞ YAPACAK KAMYONLAR İÇİN ASGARİ
EMNİYET TEDBİRLERİ
Tesis emniyeti bakımından ve ilgili yönetmelikler gereği aşağıda belirtilen özellikleri
taşımayan, teknik donanımları ve fiziki durumları yetersiz kalan taşıma üniteleri ve şoförler,
tesisimiz içerisindeki yükleme/boşaltma operasyonlarına kabul edilmeyeceklerdir.
Tesise tahmil/tahliye için gelen araç ve sürücüler için belirlenmiş olan kural ve uygulamalar
aşağıda belirtilmektedir:
Araçta Bulundurulması Gerekli Ekipman Listesi:

Yangın Söndürme Cihazı
 Azami ağırlığı 12 tondan küçük olan kamyonlarda toplam 4 kg kapasiteli
 Azami ağırlığı 12 tondan büyük olan kamyon ve çekicilerde toplam 6 kg
kapasiteli

İki adet dikilebilir uyarı işareti

İlk Yardım Çantası

Her araç için, tekerleğin çapı ve aracın azami kütlesine uygun
büyüklükte en az bir takoz

Takograf
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Kişisel Koruyucu Ekipmanlar:
Sürücüler tesise kişisel koruyucu donanım (K.K.D) ile girecekler ve aşağıda belirtilen K.K.D’ si
olmayan araç şoförleri tesise alınmayacaktır.

CE sertifikasına sahip EN 397 standartında baret

EN ISO 20471 standartına uygun ikaz yeleği

CE sertifikasına sahip EN 20345/ EN 20346 standartında emniyet
ayakkabısı/botu

CE sertifikasına sahip EN 166:2001 standartında göz koruyucu
donanım

İş eldiveni
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Genel Uyulması Gereken Kurallar:

Sürücüler tesiste belirlenmiş olan ISG kurallarına uyacaktır.
Uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak ve tesis dışına
çıkarılacaktır.

Sürücüler tesis içerisinde belirlenen hız sınırlamalarına uyacaktır, hız
sınırlamalarına uymayan sürücüler hakkında cezai işlem
uygulanacak, sürücü tesis dışına çıkarılarak tesise girişi
kısıtlanacaktır. Tesis için hız limiti 20 km/h’ tir.

Sürücüler dışında araçta ikinci şahısların girişlerine izin verilmez.
İkinci bir şahsı tesis içerisine gizleyerek sokmak isteyen sürücüler
hakkında cezai işlem uygulacak, sürücü ve şahıs tesis dışına
çıkarılarak tesise girişleri kısıtlanacak/yasaklanacaktır.

Tesisimize kömür nakliyesi için gelen araçlarda “Hardox Dorse”
bulunması halinde, bu dorselerin kullanımı uygun görülmediğinden,
gelen bu araçlar tesise alınmayacaktır.

Tesise gelen sürücülerin SRC 3 (Uluslar arası eşya veya kargo
taşımacılığı) veya SRC 4 (Yurt içi eşya, kargo ve yük taşımacılığı)
belgesine sahip olması ve ek olarak Psikoteknik Raporuna sahip
olması gerekmektedir. Yapılan kontrolde eksik belgesi olan sürücü
aracı ile birlikte tesis dışına çıkarılacaktır. Yapılacak kontrollerde
sürücünün ibra ettiği sürücü belgesinin başkasına ait olduğu tespit
edildiği takdirde her iki sürücünün tesise girişleri
kısıtlanacak/yasaklanacaktır.
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