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İÇ NAKLİYE ARAÇLARI VE ŞOFÖRLERİ İÇİN LİMAN GİRİŞ ŞARTLARI 
 

 

LimakPort Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş liman sahası içerisinde, 

Gemilerden ambarlara,  

Ambarlardan gemilere,  

Demiryolundan (vagonlardan) ambarlara,  

Ambarlardan demiryoluna (vagonlara),  

Gemilerden liman açık sahalarına,  

Liman açık sahasından gemilere vb.  

İç nakliye çalışmalarında görev alacak nakliye aracı ve şoförünün limana girişine müsaade edilebilmesi 

için  4857 sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara bağlı yönetmelik 

ve tebliğler ile Liman Hizmetleri Tarifemizin 1.3.8. sorumluluk maddesindeki hükümlere uygun olarak 

çalışma yapılması esastır. 

Bu itibarla, limanımız içerisinde yapılacak olan iç nakliye operasyonlarının belirlenen kriterlere uygun 

olarak yapılmasının sağlanarak, maddi ve yaralanmalı iş kazalarının önlenmesi ve oluşabilecek her 

türlü hukuki kayıpların önüne geçilebilmesi için limanda çalışacak tüm nakliyecilerin ve firmaların 

aşağıda belirtilen hususlara uymaları gerekmektedir.  

 
1- İç nakliyede kullanılacak olan araçlar operasyonlardan en az 1 saat önce liman kapısında 

olmalıdır. 

2- Aracı kullanan şoförün uygun sınıfa ait ehliyeti olmalıdır. 

3- Şoföre ait son ay SGK bildirgesi beyan edilmelidir. 

4- Aracın (hem çekici hem de dorse) liman içerisine girmeden önce İş Güvenliği Uzmanı 

tarafından yapılacak uygunluk kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Kontrolde bakılacak 

aksamlar; 

 Sağ ve sol stop lambalarının sağlam ve aktif olup olmadığı 

 Sağ ve sol sinyal lambalarının sağlam ve aktif olup olmadığı 

 Geri vites lambalarının sağlam ve aktif olup olmadığı 

 Sağ ve sol farların sağlam ve aktif olup olmadığı 

 Geri vites uyarı sinyallerinin aktif olup olmadığı 

 Aracın kornasının çalışır durumda olup olmadığı 

 Aracın dikiz aynalarının sağlam olup olmadığı 

 Lastiklerin sağlam olup olmadığı 

 Dorse kenar dikmelerinin (babalarının) sağlam olup olmadığı 

 Taşıyacağı yüke göre spanzet vb. lashing malzemeleri araç üzerinde bulunup 

bulunmadığı 
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5- 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iç nakliye için giren şoförlerin çalışma süreleri gündüz 11 saati 

(06:00 – 20:00 saatleri arası), gece 7,5 saati geçemez. Dolayısı ile şoför çalışma süreleri bu 

kurala göre ayarlanmalıdır.  

6- İç nakliye için gelen araç şoförleri yanlarında mutlaka baret ve yeleklerini getirmelidir. 

Araçlarından indikleri anda bu kişisel koruyucuları kullanmalıdırlar. 

7- Liman içerisinde kamyon ve tırlar için azami hız sınırı 20 km/sa olup her şoför bu kurala 

uymalıdır. 

 
Yukarıda belirtilen hususlara uyulmadığı durumda limanımız içerisinde çalışmalara müsaade 

edilmeyeceğinden, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin önceden alınması 

hususunda, 

 
Gereğini rica ederiz. 
 
 
 
 
 
 
Gündüz ARISOY 
Genel Müdür 
 
 
 
 


