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Sayın Üyemiz, 
 
Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmesinden gelen güncel bilgilendirme yazısında özetle; 
 
- Meydana gelen deprem nedeniyle 06.02.2023 tarihinden itibaren operasyonlara geçici süre ile 
ara verildiği, yaşanan deprem felaketi esnasında konteynerlerin birçoğunun depremin yarattığı çok 
şiddetli sarsıntı ile devrildiği, yan yattığı veya kaymış durumda olduğu,  
- Depremin tetiklemesi sonucu oluşan yangının 13.02.2023 tarihi itibari ile tamamen 
söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının tamamlandığı, Limak personeli, kamu kurumları, belediye 
ve özel sektör bünyesindeki birçok itfaiye ekibinin yoğun ve özverili çalışması sayesinde dolu 
sahasındaki yaklaşık 5.400 adet konteynerden yaklaşık 3.670 adedinin ise yanmamış halde 
kurtarıldığı,  
- Depremden dolayı devrilen konteynerlerin hasar durumlarının ayrıca tespit edileceği, yaklaşık 
1.730 konteynerin ise içerisindeki yükler ile birlikte tamamen yandığı, yanan yükler hakkında 
ayrıca bilgi verileceği, 
- Deprem ve depremin tetiklediği yangın felaketinin sonrasında operasyonlarına bir an önce geri 
dönebilmek için çalışmalara yoğun biçimde devam edildiği, sürecin en verimli şekilde 
yönetilebilmesi adına operasyonel süreçlerin kademeli olarak başlatılacağı, bu kapsamda ilk olarak 
limanda boş konteyneri bulunan paydaşların 15.02.2023 itibarı ile boş konteyner kapı çıkış 
operasyonlarının başlatıldığı, 
- Boş konteyner kapı çıkış işlemlerinin ivedilikle tamamlanması, devrilen ve hasar gören 
konteynerlerin stok sahasına yayılarak yeniden istiflenmesi ve hasar tespit çalışmalarının 
başlanmasının önem arz ettiği, bu kapsamda, dolu konteyner kapı çıkış ve iç boşaltım 
operasyonlarına Mart ayı içerisinde başlanmasının hedeflendiği, 
- Söz konusu süreç içerisinde sigorta işlemlerine ilişkin koordinasyonun yapılabilmesi için 21 
Şubat 2023 saat 17.00'ye kadar Liman Sahasından yer alan tarafınıza ait ve/veya 
sorumluluğunuz altındaki yüklere ilişkin mal/ürün sahiplerinin (alıcı veya satıcı) bilgilerinin 
ve eğer mümkün ise sigorta poliçelerinin kopyasının e-mail olarak tespit@limakports.com 
adresine iletilmesi gerektiği, 
- İstifleme ve sayım işlemlerinin netleşmesi ve dolu konteynerlerin incelemeye uygun alana 
taşınmasının ardından limana giriş konusunda planlama için tarafınızla irtibat halinde olunacağı, 
Bölgenin hali hazırdaki koşulları da dikkate alınarak söz konusu planlamada Liman tarafından 
belirtilen zamanlamaların takip edilmesinin büyük önem arz ettiği, planlama dışında Liman'a giriş 
taleplerine uygunluk verilemeyeceği, 
- Tüm bu çalışmalar esnasında söz konusu limanın ekipman ve altyapısında gerekli testler ve 
onarımların yapılacağı, bu itibarla, güvenli ve verimli bir şekilde operasyonların tam olarak tekrar 
başlaması adına tüm çalışmaların titizlikle sürdürüleceği, 
- Bu doğrultuda adı geçen limanda gemi tahliye ve yükleme operasyonlarının 3 ay içinde 
başlanmasının hedeflendiği 
 
hususları ifade edilmektedir. 
 
Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
 
Dr. Osman Erşahan 
Genel Sekreter Yrd. 
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