
Batıliman’a hoşgeldiniz

Lütfen ziyaretiniz süresince 
bütün kurallara uyunuz



Siz değerli misafirlerimizin sağlığı bizim için 
önemlidir.  Liman tesisinde bulunduğunu süre 
içerisinde az sonra okuyacağınız kurallara 
uyum konusunda gerekli hassasiyeti 
göstereceğinizi umar, aksi takdirde 
oluşabilecek maddi veya manevi zararlara karşı 
herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğimizi 
belirtmek isteriz.

Batıliman

Ziyaretçi Girişi



Bu davet ile limanımıza  sadece belirtilen 
alanlara girişinize izin verilir.

Liman’a tüm giriş ve çıkışlar ana güvenlik 
kapısından yapılır.

Ziyaretçi Girişi



Ziyaretiniz esnasında sizlere verilen yaka 
kartınızı sürekli takınız. Görülebilir şekilde 
olmasına özen gösteriniz.

Ziyaretçi Girişi



İşyerimizde kişisel verileriniz işlenmektedir.

Detaylı aydınlatma metnini için; 

https://www.batiliman.com.tr/kurumsal/yasal-bilgiler/batiliman-
kisisel-veri-saklama-ve-imha-politikasi

Kişisel Veriniz



Liman sahamızda alkol ve benzeri 
keyif verici madde kullanımı 
kesinlikle YASAKTIR

Yasaklı Ürün ve Maddeler



Refakatçi tarafından size gösterilecek olan 
belirlenmiş sigara içme bölgeleri dışında sigara 
içmek kesinlikle yasaktır.

Yasaklı Ürün ve Maddeler



Limana ateşli ve ateşsiz her türlü kesici, 
yaralayıcı aletlerle  girmek YASAKTIR

Liman içerisinde izinsiz fotoğraf çekmek, 
görüntülü ve sesli filim kaydı almak 
YASAKTIR

Yasaklı Alet ve Cihazlar



İşletme içerisinde iş güvenliği ve çevre 
kurallarına, tüm uyarı ve ikaz sistemlerine, 
güvenlik, sağlık ve yönlendirme işaretlerine 
UYUNUZ !

Yasaklı İşaretler



Sahada;
Baret
Koruyucu ayakkabı
Maske 
Toz gözlüğü 

TAKMAK ZORUNLUDUR

Kişisel Koruyucu Donanım 
Kullanımı

İskele alanına refakatçiniz tarafından temin 
edilen kişisel koruyucu donamım olmaksızın 
GİREMEZSİNİZ



Kişisel Koruyucu Donanım 
Kullanımı

Ayrılırken kişisel koruyucu donanımlarınızı 
refakatçiye teslim etmeyi UNUTMAYINIZ



Araç Kaçış Yönü

Aracınızı güvenlik görevlilerinin gösterdiği yere,
diğer araçların park giriş-çıkışını engellemeyecek ve
ön tarafı çıkış yönüne bakacak şekilde park ediniz.

Liman iskele sahasına özel araçla girilmemektedir.



Araç Kullanımı

Emniyet kemerinizi takınız

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmayınız

20 km/s hız sınırını aşmayınız



Yaya iseniz 

Yaya yürüyüş yollarını ve kaldırımlarını kullanınız.

İskele ve antrepo faaliyet sahalarında refakatçi
olmadan dolaşmak YASAKTIR.



Yangınla Mücadele

Ziyaretiniz süresince 
tüm ikaz ve güvenlik 

sistemlerine
ve

tüm ikaz / uyarı 
işaretlerine 

lütfen
UYUNUZ



Acil Çıkış ve İlk Yardım 
İşaretleri

Ziyaretiniz süresince 
tüm ikaz ve güvenlik 

sistemlerine
ve

tüm ikaz / uyarı 
işaretlerine 

lütfen
UYUNUZ



Ziyaretiniz sırasında acil durum sirenini
duyduğunuzda kaçış yollarını ve firma tahliye
ekibinin yönlendirme uyarılarını dikkate alarak,
panik yapmadan ve koşmadan hızlı adımlarla
bulunduğunuz yeri terk ediniz

Koşmayınız Yürüyünüz 

Asla geri dönmeyiniz

Acil Durum 



Alev ya da duman gördüğünüzde otomatik
algılama uyarı sistemi henüz devreye
girmemişse size en yakın Batıliman
çalışanına bilgi veriniz

Acil Durum 



Eğer yangın içerisinde kalmışsanız ya da
duman varsa eğilerek veya yerde sürünerek
ilerleyiniz ve binayı terk ediniz.

Acil Durum 



Güvenlik görevlisi veya acil durum 
ekiplerinden acil durumun sona erdiği 
bildirimi gelinceye kadar acil toplanma 

noktasını terk etmeyiniz.

Binaya girmeyiniz

Aracına binmeyiniz

Acil Durum 



Acil durumda yukarıdaki numaraları arayarak haber  veriniz.



Ziyaretiniz sırasında havada
asılı olan, taşınan yüklere
dikkat ediniz.

Vinçlerin altından ve
malzeme düşme
menzillerinden geçmeyiniz

Riskler



Hareket halindeki kamyon, forklift gibi
yükleme, boşaltma yapan araçların yolu
üzerinde bulunmayınız.

Döner makine ve ekipmanlara yaklaşmayınız

Riskler



Geri Besleme

Ziyaretiniz sırasında gördüğünüz,
yaşadığınız tehlikeli durumlarını yetkililere
lütfen bildiriniz



Liman 
İskele 
Planı
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