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ERDEMİR LİMANI'NA HOŞGELDİNİZ 

 

Erdemir Liman Hizmetlerinin uluslararası standartlara ve emniyet kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak 
hedefi doğrultusunda hazırlanan bu kılavuz, liman hizmetleri ile ilgili genel bilgileri, dikkat edilmesi gereken hususları ve 

uyulması gereken temel kuralları içermektedir.   

 

GENEL BİLGİLER 
 

Koordinatlar 

Erdemir Limanı, Karadeniz Ereğli liman sahası 41º 06' 57" K – 031º 17' 48" D ile 41º 23' 30" K – 031º 37' 51" D 
koordinatları içerisinde yer almaktadır. 

 
Zaman Dilimi 

Türkiye saati UTC/GMT+3’tür. 

 
Ulaşım 

En yakın havalimanları İstanbul ve Ankara’da olup; yaklaşık 300 km. mesafededir. 

Bazı Önemli Şehirlere Uzaklıklar: 

Ankara  : 300 km 

Bolu  : 95 km 

Düzce  : 73 km 

Eskişehir : 295 km 

İstanbul : 272 km 

Karabük           : 220 km 

Kocaeli  : 146 km 

Zonguldak : 43 km 
  

Su Yoğunluğu 
Suyun sıcaklığına, tuzluluğuna ve mevsimsel şartlara bağlı olarak 1,010 kg/m3 ile 1,012 kg/m3 arasında değişebilir. 

 
Teknik Bilgiler 
 
 

Rıhtım Boy 

[m] 

Derinlik 

  [m] 

Maks. 

Gemi Tonajı  
[DWT] 

Vinç 

Kapasiteleri 
 

Deniz 

Seviyesinden 
Vinç Yüksekliği  

[m] 

Tahliye Rıhtımı No:1  405    10,5    60.000 CB–2 1400 Ton/Saat   

CB–3 1500 Ton/Saat   

28,5                    

36  

Tahliye Rıhtımı No:2 350 20    200.000 CB–4 1500 Ton/Saat    

CB–5 1500 Ton/Saat   

36                       

36 

Genel Kargo Rıhtımı No:1 295 10,5    40.000 YB–1 / 18 m’den 15 Ton 

YB–2 / 18 m’den 15 Ton 

YB–3 / 21 m’den 25 Ton 

27                        

27                        

28                         

Genel Kargo Rıhtımı No:2 300 14    60.000 YB–5 / 30 m’den 40 Ton                 

YB–6 / 30 m’den 40 Ton 

29                     

29 

Genel Kargo Rıhtımı No:3 170    6,5    3.000 Seyyar Gemi Yükleyici 

(SGY)   200 Ton/Saat 

13 

Genel Kargo Rıhtımı No:4 150    9,5    15.000 Mobil Vinç LTV–1  

16 m’den 40 Ton 
_ 

Ro-Ro Eni 23 m    14    20.000 _ _ 

Tren Feri Rıhtımı  25    10    10.000 _ _ 

 
 

 
 

 



LİMAN HİZMETLERİ 

Yükleme Boşaltma 
Erdemir Limanı 7 gün, 24 saat, 3 vardiya hizmet vermektedir. Tüm vardiyalarda yükleme/boşaltma işleri ile ilgili 

Operasyon Sorumluları bulunmaktadır. İletişim için Önemli Telefonlar kısmına bakınız.  
Vardiya çalışma saatleri: 00:30–08:30/08:30–16:30/16:30–00:30 

Vardiya değişim saatleri: 00:00–01:00/08:00–09:00/16:00–17:00 

Personel yemek saatleri: 03:30–04:30/11:30–12:30/19:30–20:30 
 

Kılavuzluk ve Römorkaj 
Erdemir Limanı deneyimli ve uzman personeli ile 24 saat kılavuzluk, römorkaj ve palamar hizmeti vermektedir. Bu 

hizmetler için 3 adet römorkör (Toplam Çekme Gücü 100 Ton),  2 adet palamar botu, 1 adet pilot botu bulunmaktadır. 
VHF iletişim kanalları 12 ve 16’dır.   

 

Sıvı ve Katı Atık 
Erdemir Limanı gemilerden atık alınması ve kontrolü yönetmeliği gereği çalışmalarını tamamlamış ve T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından çalışma lisansını almıştır.  
İlgili mevzuatlar çerçevesinde, gemilerden kaynaklanan MARPOL 73/78 EK V kapsamındaki katı ve MARPOL 73/78 EK I 

ve IV kapsamındaki sıvı atıkların alımı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda;  

 Erdemir Limanında katı atık alım hizmeti her gün 10:00/12:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Bu saatler 

dışında katı atık vermek isteyen gemiler; atıklarını Liman Yönetiminden izinsiz rıhtım üzerine bırakmamalıdır. 
Sıvı atık alım hizmeti 7 gün, 24 saat verilmektedir. 

 Liman sınırları içerisinde, denize katı ve/veya sıvı atık tahliyesi kesinlikle yasaktır. Liman Başkanlığı tarafından 

çevresel tetkik ve denetimler sıklıkla yapılmaktadır.  
 Gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi için herhangi bir atık fark edildiğinde liman yetkililerine haber 

verilmesi gerekmektedir.      

 Erdemir Limanı Atık Alım Sorumluları Erdem AYAN ve İbrahim ORUÇ’tur. 

Üçüncü Şahıs, Antrepo ve Kantar 
Erdemir Limanında Üçüncü Şahıs Firmalarına tüm liman hizmetleri verilmektedir.  

139.000 m2'lik antrepo sahası mevcut olup; antrepo sahası içerisinde ardiye ve terminal hizmetleri gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca 90 ton tartma kapasiteli iki adet ticari kantar ile tartım hizmeti sunulmaktadır. 

Tatlı Su 
Acente vasıtasıyla talep edildiği takdirde; rıhtımdaki gemilere rıhtım üzerinde bulunan su hattı ile demirdeki gemilere ise 

römorkör vasıtasıyla tatlı su verilmektedir.  

Sağlık 

Ereğli’de Sahil Sıhhiye Teşkilatı mevcut olup; limana gelen gemiler Serbest Pratica almak zorundadır. Bunun dışında 
Devlet Hastanesi, Özel Sağlık Hastaneleri ve Erdemir Hastanesi sağlık hizmetleri vermektedir. Acil durumlarda Erdemir 

ambulans hizmetinden faydalanılabilir.   
 

Gümrük 
Ereğli’de Gümrük Müdürlüğü 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.  

 

Deniz Polisi 
Deniz Polisi Hizmetleri, Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Giriş/Çıkış işlemleri Kdz. 

Ereğli’de yapılmakta olup; yabancı personel değişim imkânı mevcuttur. 
 

Ulaşım 

Erdemir Limanında ulaşım, hafta içi ve hafta sonu her gün 09:00/23:30 saatleri arasında liman servisleri ile 
sağlanmaktadır. Servis saat ve güzergâhları aşağıda belirtilmiştir. Bu saatlerin dışında giriş/çıkış işlemleri için acente aracı 

kullanılmak zorundadır. Limanda operasyon sahalarına girmek kesinlikle YASAKTIR. 
Servis hareket noktaları için Erdemir Sailor Guide’a (bir sonraki sayfa) bakınız. 

 

Servis Güzergâhı: Tahliye Rıhtımı No:2 – Genel Kargo Rıhtımı No:2 – Genel Kargo Rıhtımı No:4 – Genel Kargo Rıhtımı 
No:3 – Tahliye Rıhtımı No:1 – Genel Kargo Rıhtımı No:1 – Kapı  

Rıhtım – Kapı : 09:00 / 10:00 / 10:30 / 13:00 / 14:00  / 14:30 /  17:00 / 18:30 / 21:00 / 23:00 
Kapı – Rıhtım : 09:30 / 10:30 / 11:00 / 13:30 / 14:30 / 15:00 / 17:30 / 19:00 / 21:30 / 23:30 

 
Telefon Kulübesi 

Uluslararası ve Şehirlerarası görüşmeleriniz için 2 adet telefon kulübesi mevcuttur. Telefon kartının temini için Acentanız 

ile temasa geçebilir veya postaneden (PTT) satın alabilirsiniz.  

 Telefon Kulübesinin ve Postahanenin yerlerini Erdemir Sailor Guide da (bir sonraki sayfa) görebilirsiniz.  



 



ÖNEMLİ HUSUSLAR VE GENEL KURALLAR 

1. Limanda bulunan bütün gemiler ve deniz araçları, ulusal ve uluslararası sözleşme ve yönetmeliklerde belirtilen 

kurallara uymak zorundadır. (SOLAS, MARPOL, ISPS, Limanlar Yönetmeliği vb.) 

2. Liman sahasında bulunan yabancı bayraklı gemiler güneşin doğuşundan batışına kadar ulusal bayrağı ile Tük 

Bayrağını; Türk gemileri ise sadece Türk Bayrağını çekmek zorundadır. (Bayraklar standartlara uygun ve temiz 

olmalıdır.) 

3. Acil durumlara karşı; manevra ve shifting kabiliyeti de dahil olmak üzere yeterli sayıda güverte ve makine 

personeli her zaman gemide bulunmalıdır.  

4. Liman sahalarında onarım, boya, sıcak çalışma, denize filika ve/veya bot indirme işlemi, bakım vb. yapmak 
isteyen gemiler; Liman Başkanlığından almış oldukları izin ile birlikte Liman İşletmesi’ne başvurmak zorundadırlar. 

Başvurular Liman Yönetimi tarafından değerlendirilerek en kısa sürede cevaplandırılacaktır. 

5. Gemiler için limanda sağlam halatlar kullanılmalı; uygun bağlama yapmalı ve aksi talep edilmedikçe gemiler her 

zaman rıhtıma yanaşık durumda tutulmalıdır. 

6. Borda iskelesi ile maliborda ağı emniyetli ve ilgili uluslararası kurallara uygun olmalıdır. Borda iskelesi emniyetli 

ve uygun olmayan gemilere hizmet verilemeyecektir. 

7. Ambar giriş/çıkış manhole kapakları ve merdivenleri sağlam ve emniyetli olmalıdır. Hava muhalefeti nedeniyle 

kapak kapatılması gerekli ise kapatma işleminden önce tüm liman çalışanlarının ambardan çıkmış olması 
gerekmektedir. 

8. Yükleme/Boşaltma operasyonlarının emniyeti açısından güverte, ambar vb. gemi aydınlatmalarının yeterli olması 

gerekmektedir.  

9. Gemi ambarları ve girilmesi muhtemel kapalı alanlar içerisindeki atmosfer havalandırılmalı, temiz ve emniyetli 

olmalıdır. 

10. Gemi üzerindeki yürüyüş yolları, tüm merdivenler ve basamakları vb. kullanılması muhtemel giriş/çıkış alanları 
sağlam ve bakımlı olmalı; yağ ve gres den arınmış, temiz ve emniyetli olmalıdır.   

11. Yükleme/Boşaltma operasyonunda gemi vinci kullanılacak ise; vinç ve düzenekleri hasarsız ve amacına uygun 

olmak zorundadır. Cargo Gear Booklet operasyon öncesi liman yetkililerine sunulmalıdır. Gemi vinci 
kullanılmayacak ise; vinçler yanaşılan tarafın ters istikametine doğru çevrilmeli ve liman vinçlerinin etki alanında 

bulunmayacak şekilde konumlandırılmalıdır. 

12.  Yükleme/Boşaltma operasyonu sırasında gemi vinçleri liman operasyon sorumlusuna haber verilmeden hareket 
ettirilmemelidir.  

13. Kargo operasyonlarından dolayı oluşabilecek hasarları engellemek amacıyla yük ambarları içerisindeki yakıt tankı, 

ambar merdivenleri, borular, postalar, giriş kapakları, sintine kapakları vb. yerleri pozisyonları hakkında liman 
bilgilendirilmelidir. 

14. Yükleme/Boşaltma Operasyonu:  

 Yükleme/Boşaltma/Balast operasyonlarını gösteren gemi planı, gemi ve liman yetkilileri arasında anlaşma 
sağlanarak; imza altına alınmalıdır. Operasyon sırasında planda değişiklik söz konusu olur ise; revize 
edilen plan taraflarca onaylanmalıdır. 

 Yükleme/Boşaltma operasyonu süresince her ambar gemi personeli tarafından zamanında kontrol 

edilmelidir. Yükleme/boşaltma operasyonu nedeniyle oluşması muhtemel hasarlar, hasar raporu ile 
birlikte en kısa sürede liman yetkililerine bildirilmelidir. 8 saat veya gemi kira kontratında belirtilen süre 

içerisinde bildirilmeyen hasarlar dikkate alınmayacaktır. 

 Gemi balast operasyonlarını doğru ve zamanında yapmanız, yükleme/boşaltma operasyonunun 

devamlılığı ve emniyeti açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, gemilerin kalkış draftları manevra 
emniyetine uygun olmalıdır. 

 Yükleme/Boşaltma operasyonu tamamlanan gemiler, özel durumlar ve hava muhalefeti dışında 3 saat 

içinde rıhtımdan ayrılmak zorundadır; aksi takdirde Fuzuli İşgal uygulanacaktır. Rıhtımda kalmak 
isteyen gemiler, yükleme/boşaltma operasyonu bitmeden önce acenteleri vasıtasıyla Liman 

Müdürlüğünden izin almak zorundadırlar. 

 



15. Emniyet: 

 

Ulusal ve uluslararası sözleşme ve yönetmeliklerle belirlenen emniyet kurallarına ek olarak, Erdemir Limanında 
uyulması gereken temel emniyet kuralları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Limanımız, SOLAS Bölüm XI’e 

göre ISPS uyumludur ve 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir. 
  

 Fabrika ve Erdemir Limanı içerisinde demiryolu taşıtları, iş makineleri, ağır taşıyıcılar, kamyonlar vb. 

araçlar trafikte geçiş üstünlüğüne sahiptir.  
 

 İş makinelerinin (vinç, demiryolu taşıtları, loader, forklift, ekskavatör vb.) çalışma sahasına girmek 

tehlikeli ve yasaktır. 

 
 Bulunduğunuz rıhtım üzerinde ve liman sahasında izinsiz ve baretsiz yürümek tehlikeli ve yasaktır.  

 

 Liman vinçlerinin çalışma sahasına girmek; rıhtım üzerinde ve/veya güverte üzerinde yük altında 

bulunmak tehlikeli ve yasaktır. 
 

 Geminin rıhtımda bulunduğu süre içerisinde, gemi personellerinin ayak burkma, düşme vb. iş kazalarını 

engellemek için rıhtım üzerindeki olması muhtemel pelet, kömür, kok, hurda, tahta, takoz, çelik bant vb. 

döküntü malzemelerin bulunduğu yerlerde yürümeleri tehlikeli ve yasaktır. 
 

 Geminin rıhtımda bulunduğu süre içerisinde; borda iskelesi ile rıhtım vinçlerinin yürüyüş yolu arasındaki 

mesafe minimum 50 cm. olmalıdır;  Kontrolü ve emniyeti gemi personelinin sorumluluğundadır. 
 

 Yakıt ikmali sırasında bağlantıların doğru ve kontrol altında olması ve tüm emniyet tedbirlerinin alınmış 

olması gerekmektedir. 
 

 Ziyaretçi, acente vb. araçlar için park alanları park tabelaları ile belirtilmiş olup; bu alanlar dışında park 

yapılmasına izin verilmemektedir.   
 

 Yazılı ve görsel tüm iş güvenliği kurallarına uyulmak zorundadır.  

16. Acil Durumlar: 

Acil durumlarda; liman yetkilileri ve gemi personelleri tarafından alınması gereken önlemler aşağıda belirtilmiştir. 

 Erdemir Limanında, gemileri etkileyen acil bir durum söz konusu olur ise; uygun önlemlerin alınabilmesi 

için gemi yetkilileri en kısa sürede bilgilendirilecektir. 

 Gemide acil bir durum söz konusu ise VHF kanal 12/16/10 aracılığı ile liman yetkililerine bilgi verilmelidir. 
VHF ile bağlantı kurulamaz ise; +90 372 3293318 / +90 530 2388754 telefon numaralarından Operasyon 

Sorumlusu ve/veya Önemli Telefonlar kısmında belirtilen numaralardan liman yönetimine ulaşabilirsiniz.  

 Erdemir sahası dışında; itfaiye, polis ve ambulans acil arama numaralarına acenteniz aracılığı ile 
ulaşabilirsiniz. Erdemir sahası içinde ise; iç hatlar kullanılarak Erdemir’e ait ambulans, itfaiye ve koruma 
teşkilatlarına ulaşılabildiği gibi cep telefonlarınızla aşağıda belirtilmekte olan numaralar kullanılabilir. 

 
 Ambulans  : +90 (372) 329 01 12    

 İtfaiye       : +90 (372) 329 01 10     

 Koruma     : +90 (372) 329 01 55 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖNEMLİ TELEFONLAR 
 

 

Liman Müdürlüğü                                   : +90 (372) 329 35 92 (07:30/17:30) 

 
Liman Operasyon Sorumlusu                   : +90 (530) 238 87 54 (7/24) / VHF Kanal 10 (7/24)  

 

Liman İşletme Yönetimi                          : +90  (530) 100 54 02 (7/24) / VHF Kanal 10 (07:30/17:30) 

 

Liman Müşteri İlişkileri Yönetimi               : +90 (372) 329 51 98 – 36 00 (07:30/17:30) 

 

Liman Atık Alım Sorumlusu                      : +90 (372) 329 51 98 

 

Liman Deniz Hizmetleri Yönetimi              : +90 (372) 329 38 34 / VHF Kanal 12–16  

 

Liman Müdürlüğü Faks                            : +90 (372) 333 15 05 

 

E-mail                                                   : erdemirport@erdemir.com.tr 

 

 

Liman Tesisi Güvenlik Sorumluları:  

 

Statement Number :  2767145     UNLOCODE: TR ERE    Security Level: 1 

 

Caner ÖZLEYEN     :  +90 (372) 329 35 92              Cep : +90 530 100 54 33 

 

Hayri ERDOĞAN     :  +90 (372) 329 57 21 / 4124    Cep : +90 532 377 64 00 

 

 

Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı Telefon Numaraları:  

 

Liman Başkanlığı       : +90 (372) 316 10 07 

 

Liman Başkanlığı Faks      :  +90 (372) 323 11 69  

 

Gemi Denetim Uzmanı      : +90 (372) 316 10 07  _  Dahili Numarası: 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Belgeler: 

 

 
 
 
TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası 
 

 

 
 
TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası 

 

 
 

 
TS EN ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası 

 

 
 

 
TS EN ISO 18001: 2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası 

 

 
 

 
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası 

 
 

 
 
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınmış Uluslararası Gemi ve Liman Emniyeti Kodu (ISPS Kod) Uygunluk Belgesi. 
 
 

 
 

 
 
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmış Atık Kabul Tesisi 
Lisans Belgesi.  
 

 
 

ISPM15 Standardına yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Yönetmeliği kapsamında T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınmış Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi. 
 
 

 
 

 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış Antrepo Açma ve İşletme İzni Belgesi.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Gemi, liman hizmetleri, emniyet ve çevre gereksinimleri ile acil durum hizmetlerini içeren liman ve terminal kuralları 
hakkında bilgilendirilmiş ve ERDEMİR Liman Bilgilendirme Kılavuzu elden teslim edilmiştir. 
 
 
 
 

Tarih & Saat 
 

 
 
 
 
 
Gemi Mühür  & İmza                                            

          


