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1- GİRİŞ 
 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Uluslararası Anlaşma (ADR), 
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde 30 Eylül 1957'de Cenevre'de 
kabul edilmiştir. 29 Ocak 1968'de, gerekli asgari sayı olan beş ülkenin katılımıyla yürürlüğe 
girmiştir. 17 madde ve iki ekten oluşmaktadır; Tehlikeli maddelerin kendilerinin genel 
özelliklerini de ele alan Ek A (Bölüm 1 ila 7); ve söz konusu malları taşıyan aracın yapısı, 
ekipmanı ve hareketi ile ilgili olan Ek B (Bölüm 8 ve 9). Bu anlaşma çok geniş kapsamlıdır ve 
şu anda Avrupa, Asya ve Afrika'da 54 ülke anlaşmaya taraftır. Bu sözleşmenin revizyonu 2 
yılda bir yapılır ve tek yıllarda iki yılda bir revizyonu öngörülür. Bu sözleşmenin 1.8.3 
Bölümü , bir şirketin bir Güvenlik Danışmanı (TMGD) atama gerekliliğine uyması gerektiğini 
belirtir. Avrupa Yönetmeliği 68/2008, uygulama kararı (AB) 2021/1436 Tehlikeli Malların 
taşınmasına ilişkin 2008/68/EC sayılı Direktifi ve ulusal mevzuatı değiştiren ADR'nin 1.8.3 
bölümünde belirtilen gerekliliklere uyulması gerektiğini belirtir. 

Bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının (TMGD) bu belgede ayrıntıları verilen özel 
görevleri vardır. TMGD'nin birincil işlevi, tehlikeli madde, yük veya eşyaların taşınmasından 
kaynaklanan riskleri kontrol etmek ve bunlara karşı önlem alınmasını desteklemektir. Bir 
TMGD atanmasını kabul eden şirketlerin görevleri zorunludur. 
 

2 - TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (TMGD) 

Bir Güvenlik Danışmanı ADR 1.8.3.7 ve 1.8.3.8'e göre, ADR'ye taraf olan ülkenin ulusal 
otoritesi tarafından verilen mesleki sertifika ile kalifiye olan gerçek bir kişi olacaktır. 

2.1 Bir danışman; 
- Şirketin sahibi veya yöneticisi 
- Şirketin sahibi veya yöneticisi tarafından atanan şirket üyesi 
- Bu faaliyetlerin yürütülmesi için şirkette doğrudan istihdam edilmeyen veya şirkete 

herhangi bir işbirliği ile bağlı olan kamu veya özel kişi, şirket veya kuruluşlara bağlı 
olmayan kişiler  
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2.2 Görevler 

 

Şirket başkanının sorumluluğunda olan danışmanın temel görevi, şirketle ilgili faaliyetlerin 
sınırları ve optimum güvenlik koşulları dahilinde, bu faaliyetlerin yürürlükteki hükümlere 
uygun olarak yürütülmesini kolaylaştıracak her türlü yolu araştırmak ve her türlü işlemi 
teşvik etmektir. Şirketin faaliyetlerine uyarlanmış işlevleri aşağıdaki gibidir: (Tam liste için 
ADR 1.8.3.3'e bakınız) 
 

- Firmaların ilgili standartlara uyumunu incelemek; 
- Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin hükümlere uygunluğu incelemek; 
- Şirkete tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili operasyonlar hakkında tavsiyelerde 
bulunmak; 
- Şirketin tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili faaliyetleri hakkında şirket yönetimine veya 
uygunsa yerel yönetime yıllık bir rapor hazırlamak. Rapor 5 yıl süreyle saklanmalı ve talep 
üzerine ulusal makamlara sunulmalıdır (Örnek bir Yıllık Rapor için lütfen Ek I'e bakınız) 
 

Danışmanın görevleri ayrıca, özellikle ilgili faaliyetlerle ilgili aşağıdaki uygulama ve 
prosedürlerin incelenmesini de içerir: 
( Ek II : Görevlerin yerine getirildiğinden emin olmak için Denetim Kontrol Listesi önerilir) 
- Taşınan tehlikeli maddelerin tanımlanmasına ilişkin kurallara uygunluk prosedürleri; 
- Olası uygunsuzlukların firmaya bildirilmesi 
- Olası çözümlerin önerilmesi 
- Tekrarlanan uygunsuzluklar ve önerilen çözümlerin uygulanmaması ile ilgili yönetim 
bilgilendirmesi 
- Taşıma araçlarının satın alınmasında tehlikeli mallar için özel gereklilikleri 
değerlendirmeye yönelik şirket prosedürleri; 
- Tehlikeli maddelerin taşınması veya paketleme, doldurma, yükleme veya boşaltma 
işlemleri için kullanılan ekipmanın kontrol edilmesine ilişkin prosedürler; 
İlgili personelin ADR ile ilgili uygun eğitimi almasının sağlanması ve bunun personel 
dosyasına kaydedilmesi. 
- Danışmanın kendisi tarafından verilmemesi durumunda eğitimin değerlendirilmesi. 
- Tehlikeli maddelerin taşınması veya paketleme, doldurma, yükleme veya boşaltma 
işlemleri sırasında güvenliği etkileyebilecek kaza veya olaylar olması durumunda uygun acil 
durum prosedürlerinin uygulanması: 
- Risk durumlarının önceden analizi. 
- Riskli durumlardan kaçınmak için personeli bilinçlendirme. 
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- Bir kaza durumunda uygulanacak kaynakların analizi. 
- Önerilen düzeltici önlemler. 

- Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrarını önlemek için uygun araçların analizi ve 
uygulanması: 

- Geçmiş kazaların veya ihlallerin analizi. 

- Çakışan vakaların incelenmesi. 

- Bunlara neden olan sebeplerin giderilip giderilmediğinin kontrol edilmesi. 

- Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında veya paketleme, doldurma, yükleme veya 
boşaltma işlemleri sırasında tespit edilen kazalar, olaylar veya ciddi ihlaller hakkında 
raporların düzenlenmesi ( Bkz. Ek III : Kaza Raporlama) 
- İlgili alt yüklenicilerin veya üçüncü şahısların seçimi ve kullanımı ile ilgili olarak yasal 
hükümlere uygunluk ve tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin özel ihtiyaçların dikkate 
alınması. 
- Paketlenmiş veya doldurulmuş tehlikeli maddelerin sevkiyatı, nakliyesi, yüklenmesi veya 
boşaltılmasında görev alan personelin ayrıntılı prosedürlere ve talimatlara sahip 
olduğunun doğrulanması. 
- Tehlikeli maddelerin paketli veya dolu halde taşınması veya bu tür malların yüklenmesi 
veya boşaltılmasıyla ilgili riskler konusunda farkındalığı artırmaya yönelik eylemlerin 
uygulanması. 
- Taşıma aracında taşımaya eşlik etmesi gereken belgelerin ve güvenlik ekipmanlarının 
bulunmasını ve bu belge ve ekipmanların yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak için 
doğrulama prosedürlerinin uygulanması. 
- Paketleme, doldurma, yükleme ve boşaltma işlemleri ile ilgili kurallara uyumu sağlamak 
için doğrulama prosedürlerinin uygulanması. 

- ADR 1.10.3.2'de öngörülen güvenlik planının varlığı (bkz. Ek IV ) 
 

Şirkete danışmanlık yapmak; 
- Şirketin mevcut ve gelecekteki operasyonlarının ön çalışması 
- İhtiyaçların değerlendirilmesi 
- Çözüm önermek 
- Önerilen önlemlerin uygulanmasının doğrulanması ana adımlarını içerir. 
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  2.3 Eğitim 

Danışman, karayolu taşımacılığı için geçerli bir mesleki eğitim sertifikasına sahip olacaktır. 
Bu sertifika, yetkili makam veya her bir anlaşmaya taraf ülke bu amaçla tayin edilen kuruluş 
tarafından verilecektir. 

Sertifikayı alabilmek adayın bir eğitimden geçmesi ve anlaşmaya taraf ülke yetkili makamı 
tarafından onaylanan sınavı geçmesi gerekecektir. 
Eğitimin temel amacı, tehlikeli maddelerin taşınması, paketlenmesi, doldurulması, 
yüklenmesi veya boşaltılmasının içerdiği riskler, yürürlükteki yasa, yönetmelik ve idari 
hükümler ile 1. 8.3.3'de listelenen görevler hakkında adaylara yeterli bilgi sağlamaktır.  
anlaşmaya taraf ülke, belirli türdeki tehlikeli maddelerin taşınmasında uzmanlaşmış 
işletmelerde çalışmak isteyen adayların, yalnızca kendi faaliyetleriyle ilgili konularda sınava 
tabi tutulmalarını sağlayabilir. Bu tür mallar şunlardır: 
- 1. sınıf 
- Sınıf 2 
- 7. Sınıf 
- 3., 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ve 9. Sınıflar 
- UN No. 1202; 1203; 1223; 3475 ve UN No. 1268 veya 1863 kapsamına giren havacılık 
yakıtı. 

Bölüm 1.8.3.7'de öngörülen sertifika, yalnızca bu alt bölümde listelenen ve danışmanın 
bölüm 1.8.3.12'de tanımlanan koşullar altında incelendiği tehlikeli mal türleri için geçerli 
olduğunu açıkça belirtecektir. 

2.4 Sertifikanın alınması ve yenilenmesi 

ADR'nin 1.8.3.11'i uyarınca, sınavın amacı, adayların bölüm 1.8.3.7'de belirtilen sertifikayı 
alarak bölüm 1.8.3.3'te belirtilen güvenlik danışmanı görevlerini yerine getirmek için 
gerekli bilgi düzeyine sahip olup olmadığını doğrulamak olacak ve en azından aşağıdaki 
konuları kapsayacaktır: 

(a) Tehlikeli maddelerin karıştığı bir kazadan doğabilecek sonuçların türleri ve kazanın ana 
nedenleri hakkında bilgi 
(b) özellikle aşağıdakilerle ilgili ulusal mevzuat, uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalardan 
alınan hükümler: 
- tehlikeli maddelerin sınıflandırılması (çözeltileri ve karışımları sınıflandırma prosedürü, 
madde listesinin yapısı, tehlikeli mal sınıfları ve sınıflandırma ilkeleri, taşınan tehlikeli 
malların niteliği); 
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- ambalajlar, tanklar ve tank-konteynerler için genel hükümler (tipleri, kodları, işaretleme, 
yapım, ilk ve periyodik testler ve muayeneler); 
- işaretleme, etiketleme, göstergelerin ve turuncu panellerin takılması (paketlerin 
işaretlenmesi ve etiketlenmesi, etiketlerin ve turuncu panellerin takılması ve çıkarılması) 
- sevk irsaliyesindeki bilgiler (gerekli bilgiler) 
- sevkiyat şekli, nakliye kısıtlamaları (tam yük, dökme yük taşımacılığı, büyük dökme yük 
konteynerlerinde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma) 
- yolcu taşımacılığı 
- genel yükleme yasakları ve önlemleri 
- malların ayrılması 
- taşınan miktarların ve muaf tutulan miktarların sınırlandırılması 
- elleçleme ve istifleme (ambalajlama, doldurma, yükleme ve boşaltma - doldurma 
derecesi; istifleme ve ayırma) 
- personel ve mesleki eğitim 
- araçtaki belgeler (irsaliye, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, 
herhangi bir istisnanın kopyası, diğer belgeler) 
- yazılı talimatlar (talimatların ve kişisel koruyucu ekipmanın uygulanması) 
- gözetim (park etme) yükümlülükleri 

- nakliye teçhizatına ilişkin hükümler 

3- DANIŞMANA İHTİYACI OLAN FİRMALAR (TMGD) 

ADR, faaliyetleri tehlikeli maddelerin karayoluyla sevkıyatını veya nakliyesini veya ilgili 
paketleme, yükleme, doldurma veya boşaltma işlemlerini içeren her teşebbüsün, kişilere, 
mülk ve çevreye yönelik risklerin önlenmesine yardımcı olması için bir veya daha fazla 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) atamasını gerektirir  

Farklı endüstriyel sektörlerden çeşitli şirketlerin bir güvenlik danışmanına (TMGD) sahip 
olması gerekebilir; 

- Tehlikeli maddeleri sevk eden şirket , genellikle kargodan sorumlu tedarikçi 
- Taşıma şirketi , yükün çıkış noktasından varış noktasına taşınmasından sorumludur. 
- Teslim alan firma , talep edilen tehlikeli maddelerin tahliyesinden sorumlu olarak. 
- Tehlikeli maddelerin ambalajlanması, doldurulması, yüklenmesi, boşaltılması vb. 

işlerden sorumlu şirket . 
 
Örnekler; 
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- Sıvı veya gaz tehlikeli mal depolamak için tankı olan şirketler. 
- Gıda maddeleri şirketleri (Dezenfeksiyon, soğutma, pişirme amaçlı kullanılan tehlikeli 
maddeler) 
- Piroteknik şirketleri, taş ocakları, madencilik. 
- Gübre ve bitki sağlığı ürünleri üreten/dağıtan şirketler. 
- Tehlikeli madde taşıyan şirketler. 
- Kozmetik ve temizlik ürünleri üreten firmalar. 
- Tehlikeli atık yönetimi şirketleri. 
- Servis istasyonları (benzin istasyonları). 
- Gaz merkezleri, yakıt dağıtıcıları. 
- Tanklarda veya tüplerde gaz kullanan şirketler (asetilen, oksijen, nitrojen vb.). 
- Mobilya, tekstil, marangozluk imalatçıları.  
- Yanıcı maddeler (çözücüler, cilalar, boyalar) içeren ürünlerin imalatçıları, dağıtıcıları. 

- Hastaneler ve klinikler. 
- Tehlikeli kimyasalların (sülfürik asit, sodyum hipoklorit vb.) üreticileri veya ithalatçıları. 

Vb. 

3.1 Muafiyetler 

İlgili ülkenin yetkili makamına bağlı olarak, aşağıdaki durumlarda TMGD atanması hükmü 
uygulanamaz: 

- tehlikeli malların sınırlı miktarlarda paketlenmesi ( ADR 3.4 ) 
- tehlikeli malların muaf tutulan miktarlarda paketlenmesi (ADR 3.5) 
- ADR 1.1.3.6 uyarınca taşıma  
- Silahlı kuvvetlerin veya onların sorumluluğu altındaki nakliye faaliyetleri veya 

kurtarma operasyonu 
- 1.7.1.4 uyarınca paketlenmiş radyoaktif mallar  
- ADR 2.2.62.1.5 uyarınca muaf tutulan bulaşıcı maddeler 
- 3.3'te belirtilen özel hüküm uyarınca tehlikeli olmayan mallar 

 

3.2 Riskler 

Risk değerlendirmesi hem tehlikeli malların türünü hem de taşınan miktarları dikkate 
almalıdır. Taşıma birimi başına taşınan miktarlarla ilgili muafiyetler risk kılavuzlarından 
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biridir (ADR 1.1.3.6). Aşağıdaki Taşıma Kategorisi eşikleri, bu eşiklerin üzerinde taşınan 
tehlikeli maddelerin görece daha önemli bir risk oluşturduğu konusunda fikir verecektir.  

 

Taşıma kategorisi (bkz. Tablo A) Taşıma birimi başına maksimum toplam miktar 

0 0 

1 ª  20 

2 333 

3 1000 

4 sınırsız 

 ª UN No. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ve 1017 için, taşıma birimi başına 
toplam maksimum miktar 50 kg olacaktır. 

 

Taşıma birimi, yalnızca aşağıdaki durumlarda 1.1.3.6 muafiyetinden yararlanabilir: 

Hesaplama değeri "1000"i geçmemelidir. 

(Σ DG Cat. 1 x 50)+ (Σ DG Cat.2 x3) + (Σ DG Cat.3 x1) < 1000  

Taşıma Kategorisi 1; 50 ile çarpılacaktır. 

"a" da belirtilen Taşıma Kategorisi 1; 20 ile 

Taşıma Kategorisi 2; 3 ile 

Taşıma Kategorisi 3; 1 ile çarpılıp toplanacaktır. 

3.3 Güvenlik Danışmanının (TMGD) Atanması 

Gerek şirketin kendi personeli gerekse başka bir kişi olsun, uygun niteliklere sahip ve sürekli 
eğitimli bir kişi olması gereken Güvenlik Danışmanının (TMGD) atanmasını belirlemek 
şirkete kalmıştır (bu projeye ortak olan ülkelerdeki çeşitli gerekliliklere bakınız). Gerekli 
Güvenlik Danışmanları atanacak ve her birine farklı işlevler atanabilecektir. 
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4. FARKLI ÜLKELERDEKİ GEREKLİLİKLER 

Bazı ülkelerdeki mevzuat gereklilikleri aşağıdadır; 

4.1 Bu Erasmus TMGD-FAC Projesi'nde farklı ülkelerdeki gereklilikler 

 
Ülke Gereklilikler 
Türkiye Türkiye'de TMGD olabilmek için yerel yönetim (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) 

tarafından düzenlenen ön koşullar şunlardır; 

a) Üniversitelerden lisans derecesine sahip olmak, 
b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, 

uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, yasa dışı insan nakli veya ticareti, hırsızlık ve 
hürriyete karşı suçlardan hürriyeti bağlayıcı suçlardan hapis cezasına 
çarptırılmamış olduğunu beyan etmek, 

c) Bakanlıkça onaylanmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitim 
kurumlarında eğitim almak ve eğitimi bitirme sertifikası almak veya tehlikeli 
madde ve güvenlik programı/bölümünden diploma sahibi olmak 

ç) Bakanlıkça hazırlanan sınavda başarılı olmak (100 üzerinden en az 70 puan 
almak)  

TMGD'ler ağırlıklı olarak petrokimya, enerji, sağlık ve kimya sektörlerinde faaliyet 
göstermektedir. 
TMGD'ler tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışanlar olabilir. 
TMGD'ler şirketin kendi çalışanı olabileceği gibi bir TMGD danışmanlık firmasının 
(kurumunun) personeli de olabilir. 
Bir TMGD, bir danışmanlık firmasında çalışıyorsa 10 şirkete, serbest meslek sahibiyse 
4 şirkete danışmanlık yapabilir. 

İtalya İtalya'da karayolu taşımacılığının ve Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) yetkilerini 
düzenleyen Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığıdır. TMGD'nin akademik koşulları 
düzenlenmemiştir ve sertifika almak için ADR'nin 1.8.3.7'sinde belirtilen koşullarda 
olan giriş sınavı mevcuttur. Güvenlik Danışmanı (TMGD), şirketin kanuni temsilcisi 
olabileceği gibi, şirketin iç ve dış personeli de olabilir. 

Avusturya Avusturya'da , Federal Ulaştırma, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı güvenlik 
danışmanlarından (TMGD) sorumludur. TMGD'nin akademik koşulları 
düzenlenmemiştir ve sertifika almak için ADR'nin 1.8.3.7 koşullarına uygun giriş 
sınavı mevcuttur. Güvenlik danışmanı (TMGD), şirketin yasal temsilcisi olabileceği 
gibi, şirketin iç veya dış personeli de olabilir. 
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Ülke Gereklilikler 
ispanya İspanya'da Ulaştırma, Hareketlilik ve Kentsel Gündem Bakanlığı, Güvenlik 

Danışmanlarından (TMGD) sorumludur. TMGD'nin akademik koşulları 
düzenlenmemiştir ve sertifika almak için ADR 1.8.3.7'de belirtilen koşullara uygun 
giriş sınavı mevcuttur. Güvenlik danışmanı (TMGD), şirketin yasal temsilcisi 
olabileceği gibi, şirketin iç veya dış personeli de olabilir. TMGD bir veya daha fazla 
şirkete hizmet verebilir, ancak Bireysel Güvenlik Danışmanı Güvenlik Parametresi 
(ISASP) maksimum 1000'dir. 

 

5- FAALİYET 

Güvenlik danışmanı, kendisine emanet edilen faaliyetlere göre işini doğru ve yetkinliklerine 
uygun olarak gerçekleştirmelidir. 

5.1 Danışmanın (TMGD) İyi Uygulamaları 

ADR'ye göre tehlikeli malları içeren olayların beyanı aşağıdaki gibidir: 

Bir anlaşmaya taraf ülke topraklarında tehlikeli maddelerin yüklenmesi, doldurulması, 
taşınması veya boşaltılması sırasında bir kaza veya ciddi bir olay meydana gelirse, sırasıyla 
gönderen, dolduran, taşıyan, boşaltan veya alıcı 1.8.5.4 formunu olayın meydana geldiği 
tarihten itibaren bir ay içinde ilgili Sözleşme Tarafının yetkili makamına sunmalıdır. 

Bu anlaşmaya taraf ülke, gerekli gördüğü takdirde, diğer anlaşmaya taraf ülkeleri 
bilgilendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliğine bir 
rapor iletecektir. 

1.8.5.1'e göre rapor edilebilir bir olay, tehlikeli malların dökülmesi veya ürün kaybı, can, 
mal veya çevreye zarar verme riskinin olduğu veya yetkililerin müdahale ettiği veya 
aşağıdaki kriterlerden bir veya daha fazlasının karşılandığı olaydır: 
 
Kişisel yaralanma, taşınan tehlikeli mallarla doğrudan ilgili ölüm veya yaralanmanın 
meydana geldiği bir olay anlamına gelir ve aşağıdaki yaralanmaları içerir: 
 
a) yoğun tıbbi tedaviye ihtiyaç duyması; 

(b) en az bir gün hastanede kalmayı gerektirecek; veya 

(c) Arka arkaya en az üç gün çalışamayacak durumda olmak. 
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Ürün kaybı", tehlikeli mallar döküldüğünde meydana gelir 
 
(a) 50 kg veya 50 litreye eşit veya daha fazla miktarlarda taşıma kategorisi 0 veya 1; 
 
(b) 333 kg veya 333 litreye eşit veya daha fazla miktarlarda taşıma kategorisi 2; veya 
 
(c) 1.000 kg veya 1.000 litre veya daha fazla miktarlarda taşıma kategorisi 3. 
 
Ürün kaybı kriteri, yukarıda belirtilen miktarlarda ürün kaybı riski olması durumunda da 
geçerlidir. Genel olarak, bu durumun, yapısal hasara dayalı olarak, muhafazanın sevkiyatın 
devamı için artık uygun olmaması veya başka herhangi bir nedenle yeterli güvenlik 
seviyesinin garanti edilememesi durumunda (örneğin, tank veya konteynırın 
deformasyonu, devrilme, yakın çevrede bir yangın). 
 
Olaya Sınıf 6.2'deki mallar karışmışsa, miktar ne olursa olsun rapor zorunludur. 
 
Radyoaktif madde içeren bir olayda, ürün kaybı kriterleri aşağıdaki gibidir: 
 
(a) paketlerin dışında herhangi bir radyoaktif madde salınımı; 

(b) İşçileri ve Halkı İyonlaştırıcı Radyasyona Karşı Koruma Standartlarında "Radyasyondan 
Korunma ve Radyasyon Kaynaklarının Güvenliği: Uluslararası Temel Güvenlik Standartları", 
IAEA Güvenlik Standartları Serisi No. GSR Bölüm 3, IAEA Viyana (2014)'de belirtilen limitleri 
aşan maruz kalma ,; veya 

(c) paketin güvenlik işlevlerinden herhangi birinin (muhafaza, koruma, termal koruma veya 
kritiklik) önemli ölçüde bozulmasına ve ek güvenlik önlemleri olmadan daha fazla 
taşınmaya uygun olmamasına yol açması beklenebilecek bir olay 
 
Maddi hasar veya çevreye zarar miktarına bakılmaksızın tehlikeli maddeler döküldüğünde 
ve tahmini hasar miktarı 50.000 Euro'yu aştığında meydana gelir. 
Tehlikeli mallar içeren doğrudan ilgili taşıma araçlarına veya modal altyapıya verilen hasar 
bu açıdan dikkate alınmaz. 

"Yetkililerin müdahalesi", tehlikeli malları içeren bir olayda maddelerin oluşturduğu tehlike 
nedeniyle yetkililerin veya acil servislerin doğrudan müdahalesini ve kişilerin veya 
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kamuya açık yolların (karayolları/demiryolları) en az üç saat süreyle kapatılması 
anlamına gelir. 

5.2 Acil durum prosedürleri 

Danışman, yükleme ve boşaltma operasyonları da dahil olmak üzere tehlikeli maddelerin 
karayoluyla taşınması sırasında bir kaza veya olay olması durumunda yazılı acil durum 
prosedürlerinin uygulanmasını gözden geçirmeli ve izlemelidir. 

Prosedürler en azından aşağıdakileri içermelidir: 

- ADR bölüm 8.4'ün araç gözetim gerekliliklerine nasıl ulaşıldığı ve uyulduğu. 
- Güvenli park için güzergah üzerinde güvenli yerlerin belirlenmesi. 
- Taşıma biriminin herhangi bir nedenle arızalanması veya hareketsiz kalması gibi 

olaylardan kaynaklanan durumlar. 
- Trafik kazaları, mal kaybı, yangın veya patlama . 

 

5.2.1 Kazaların, olayların veya tehlikeli oluşumların önlenmesi 
 
Danışman tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltılmasında yer 
alan personelin ADR mevzuatına uyumu ve mesleki risklerin önlenmesini 
sağlamak için ayrıntılı çalışma prosedürlerine ve talimatlarına sahip olmasını 
sağlamak için şirketlerin düzenlemelerini gözden geçirmeli ve izlemelidir. 
Kazaların, olayların veya ciddi ihlallerin tekrarını önlemek için yazılı 
prosedürlerin ve önlemlerin uygulanmasını gözden geçirmeli ve izlemelidir. 
Uygun olduğunda, tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili olarak üçüncü 
şahısların veya alt yüklenicilerin kullanımına ilişkin ulusal ve uluslararası 
mevzuatın özel gerekliliklerine uyumu sağlamak için gerekli prosedürleri 
gözden geçirecek ve izleyecektir. 

5.2.2 Kaza ve Olay İncelemesi 

Güvenlik danışmanı (TMGD), olaylar veya kazalar meydana geldiğinde, bunların tekrarını 
önlemek ve güvenlik koşullarını iyileştirmek için ADR 1.8.5'deki model rapora (Ek II) göre 
gerekli verileri toplayacaktır. Veriler, örneğin, araçların güvenlik ekipmanlarının 
yürürlükteki yönetmeliklere göre yeterli olup olmadığını ve yazılı talimatlara göre güvenlik 
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unsurlarının araçlarda bulunup bulunmadığını ve son kullanma tarihlerine göre yürürlükte 
olup olmadığını kontrol etmek için toplanır. 

5.3 Yıllık raporun hazırlanması 

Şirket yönetiminin gözetiminde Güvenlik Danışmanı (TMGD), şirket tarafından sağlanan 
verilere dayanarak yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında şirkete ve İdare’ye 
sunulmak üzere bir rapor hazırlar. Bu tür yıllık raporlar beş yıl süreyle saklanır. 

5.3.1 Yıllık raporun içeriği 

Güvenlik Danışmanı (TMGD), şirketi ve ona atfedilen işlevleri, yükleme, boşaltma veya 
nakliyeyi tanımlayan yıllık rapordan sorumlu olacaktır. Yıllık raporun içeriği, her ülkenin 
yetkili makamlarının gerekliliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin; Tehlikelere 
göre farklı etiketlere göre taşınan tehlikeli madde miktarları, kullanılan araçlar, çalışanların 
aldıkları eğitim ve belirtilen yılda meydana gelen olay veya kazalar. (Bkz. Ek I) 

5.3.2 Kayıtların inceleme için teslim edilmesi 

Yıllık rapordaki tüm bilgiler, mesleki eğitim sertifikaları (TMGD ve sürücüler), denetim 
kayıtları ve tamamlanan denetimlerin kontrol listeleri gibi ilgili kayıtlarla desteklenmeli ve 
bu kayıtlar, yetkili makamların müfettişleri tarafından incelenmek üzere hazır 
bulundurulmalıdır. 

Yeterli kayıtların sağlanması ve muhafaza edilmesi, karayoluyla tehlikeli madde 
taşımacılığı yönetiminin temel bir parçasıdır. 
Bir şirketin birden fazla tesisi olduğu durumlarda, mümkün olduğunda, denetim 
kayıtlarından ve kontrol listelerinden alınan bilgileri ve ayrıca işçi eğitimi ve araç onay 
sertifikalarının kayıtlarını tesiste tutmalıdır. 
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EK I 

YILLIK RAPOR 

 

1. Şirketin ve güvenlik danışmanının kimliği 

Şirketlerin ve işyerlerinin faaliyet raporlarının sunulabilmesi için daha önce bir güvenlik 
danışmanı atamış olması ve bu atamayı şirket merkezinin bulunduğu yetkili mercilere 
bildirmiş olması gerekir. 

 
1.1 Şirketin kimliği: Raporun faaliyetine atıfta bulunduğu şirket, kimlik bilgileri ve iletişim 

araçları veya araçları belirtilir. İlgili şirket daha önce Taşıma Şirketleri ve Faaliyetleri 
Siciline kayıtlı olmalıdır; Faaliyet Raporu, söz konusu tescil talebi olarak 
değerlendirilmez. Söz konusu Sicilde yer alanlardan bağımsız olarak, hem vergi 
dairesine hem de iş merkezlerine mevcut diğer iletişim araçları eklenebilir. Tehlikeli 
madde faaliyetlerinde yer alan çalışanların sayısı ve sonuç olarak ulusal 
düzenlemelerde belirtilen karşılık gelen güvenlik değeri de belirtilecektir. Söz konusu 
30. Maddenin 3. paragrafı uyarınca, değişikliğine ilişkin herhangi bir bildirim olmadıkça, 
yıllık raporda yer alan güvenlik değeri, raporlama yılını takip eden yıl boyunca korunur. 

Yıllık rapor, şirket başına, yani vergi kimlik numarası başına benzersiz olacaktır. Faaliyet 
raporunda güvenlik danışmanının atanması, şirketi ulusal mevzuata göre raporlama 
yükümlülüğüne uymaktan muaf tutmaz. Güvenlik danışmanının kimliği: Güvenlik 
danışmanı/danışmanları, güvenlik danışmanının belirli bir faaliyet alanına (yükleme, 
boşaltma, etiketleme vb.) atanması durumunda, hangi faaliyet alanı için görevlendirildiğini 
belirtecektir. sorumludur ve iletişim bilgileri. Danışmanın , faaliyet raporunun atıfta 
bulunduğu şirkette daha önce görevlendirilmiş olması gerekir. Yıllık rapor, bu tür bir 
bağlılığın bildirimi olarak kabul edilmeyecektir. 

2. İlgili etkinliğin açıklaması. Raporun düzenlendiği şirket tarafından gerçekleştirilen 
faaliyet(ler)i belirtiniz.  
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Bu amaçlarla, eşyanın gruplandırılmasını gerçekleştiren koli taşıma şirketleri, benzeri 
servisler veya taşıma acenteleri söz konusu olduğunda, prensip olarak taşıma, yükleme ve 
boşaltma işlemlerini gerçekleştirdikleri kabul edilir. ADR'de listelenen kısmi veya tam 
muafiyetlerden herhangi biri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, ilgili faaliyetler olarak 
kabul edilmeyecek ve sonuç olarak raporun bir parçasını oluşturmayacaktır. 

3 . Yükleme, paketleme veya dolum şirketleri . 

Bu bölüm sadece sorumluluğu altında tehlikeli maddelerin yüklenmesi, paketlenmesi veya 
doldurulması yapılan şirketleri etkiler. Bu faaliyetleri yürüttüklerini daha önce 2. maddede 
belirtmiş olmaları gerekir. 

3.1 Yüklenen veya paketlenen mallarla ilgili olarak. 

Tehlike etiket(ler)inin sayısı, hem ait oldukları sınıfa göre ana riskleri için hem de ikincil 
riskleri için, varsa ADR'de görünen sınıflandırmalara uygun olarak paketleme grupları 
belirtilmelidir. ve miktar. İlgili işlemin yapıldığı yerin posta kodu ile o yerin adresi, belediyesi 
ve ili de belirtilir. Ulusal sınırlar dışında gerçekleştirilen yükleme, paketleme veya doldurma 
işlemleri bu başlık altında değerlendirilmez. Koli taşıma şirketleri, benzer hizmetler veya 
taşıma acenteleri, uygun olduğu durumlarda, bu bilgileri, malzemelerin ayrıntıları ve yükün 
veya ambalajın gruplanması veya bölünmesinin gerçekleştirildiği tesislerin konumu ile 
birlikte doldurmalıdır. 

Bu bölümün hazırlanmasında kullanılacak birimlerin amaçları bakımından aşağıdaki 
hususlar dikkate alınacaktır: 

- Nesneler için: ton. 

- Sınıf 1 patlayıcı maddeler için: patlayıcı maddenin ton cinsinden net kütlesi. 

- ADR'de adı geçen makineler için: malzemenin fiziksel durumuna bağlı olarak ton veya 
metreküp cinsinden bulunan tehlikeli maddelerin toplam miktarı. 

- Katılar için: ton. 

- Sınıf 2 gazlar için: ton veya metreküp. 

- Sıvılar için: ton veya metreküp . 
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- Sınıf 7 radyoaktif materyal için: Giga-becquerel cinsinden toplam aktivite. 

Yükleme, paketleme veya doldurma işlemlerinin sorumluluğunun üstlenilmesine ilişkin 
açık bir anlaşma olması halinde, bu sözleşme gereğince bu yükümlülükleri üstlenen şirket, 
bunların gerçekleştirildiği ve sahip olduğu merkezlerin işlemlerini listeler. bu amaçla tebliğ 
edilmiştir. 

3.2 Malları muhafaza etmek için kullanılan farklı taşıma ekipmanı türlerini belirtiniz. 

Kendinden tahrikli araçlar hariçtir. Seçilecek ekipman aşağıdaki gibi olacaktır: Genel kargo 
konteynerleri, Tank konteynerleri, Her tür ve kapasitedeki ambalajlar, ADR'de tanımlandığı 
gibi Büyük dökme yük konteynerleri (IBC'ler/IBC'ler), Her tür ve kapasitedeki tanklar, Sınıf 
2 gaz kapları , Taşımada kullanılan diğer her türlü kap veya ekipman. Seçim münhasır 
olmayacak ve bir teşebbüsün yıl boyunca tehlikeli maddelerin yüklenmesi, taşınması, 
paketlenmesi veya boşaltılmasında kullandığı tüm kap türleri belirtilecektir. 

4. Boşaltma şirketleri. 

Bu paragraf sadece sorumluluğu altında tehlikeli maddelerin tahliyesini gerçekleştiren 
teşebbüsleri ilgilendirmektedir . 

4.1 Yükü boşaltılan mallarla ilgili olarak.  

Tehlike etiket(ler)inin sayısı, hem ait oldukları sınıfa göre ana riskleri için hem de ikincil 
riskleri için , varsa ADR'de yer alan sınıflandırmalara uygun olarak paketleme grupları 
belirtilmelidir. ve miktar. İlgili işlemin yapıldığı yerin posta kodu ile o yerin adresi, 
belediyesi ve ili de belirtilir. 

5. Nakliye şirketleri. 

Bu başlık sadece karayolu ile tehlikeli madde taşıyan firmaları ve kendi filosuna sahip 
yükleme, boşaltma veya paketleme firmalarını etkiler. ADR'de yer alan sınıflandırmalara 
uygun olarak, ait oldukları sınıfa göre hem ana riskleri hem de ikincil riskleri olan ambalaj 
grupları olan tehlike etiket(ler)inin sayısını gösteren, ve miktar, 

5.1 Araç türleri. 
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Kullanılan taşıma araçlarının plaka numarası, şirkete ait olup olmadığı, türü (kapalı, kutu, 
açık, kapalı, yarı römork, tanker yarı römork, römork, kamyon, çekici) belirtilerek 
belirtilecektir. , tır, çekici-römork, minibüs, karma kamyon, konteyner taşıyıcı, hazne, silo, 
damper, kapiton, gondol veya binek araç) veya vurgulanması gereken diğer özellikler. 

Aracın AT, FL, EX/II, EX/III veya MEMU onay belgesi ADR'si varsa . 

Taşımacılığın karayolu dışındaki modları içermesi durumunda, her bir taşıma modunun 
etkilediği toplam taşıma yüzdesi belirtilir. 

6. Yıl boyunca, nakliye veya yükleme veya boşaltma işlemleri sırasında rapor edilen 
olayların listesi. 

 ulaşımda. 

Araç tipi: 

Malın adı: 

Sınıf: BM: 

Dosya numarası: 

Şarj sırasında. 

Malın adı: 

Sınıf : UN: 

Dosya numarası: 

 

Yükleme sürecinde: 

Malın adı: 

Sınıf : UN: 

Dosya numarası: 

 

7. İş merkezlerine yapılan ziyaretlerin listesi. 



 
 
 
 

                
 
"Avrupa Komisyonu' nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin 
onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından 
sorumlu tutulamaz."   19 

 

Gerçekleştirilen iş merkezini ziyaret edin: 

Ziyaret sebebi: 

Gün: 

8. Eğitim.  

Bu başlık, personelin uygun eğitimi alıp almadığını ve bu eğitimin özlük dosyasında yer alıp 
almadığını gösterir. 

 

9. Gözlemler. 

Raporun içeriğinin açıklığa kavuşturulması veya açıklanması için şirketin uygun gördüğü 
tüm hususlar ile farklı başlıklarda yer almamakla birlikte, şirketin faaliyet yılı boyunca 
yürüttüğü faaliyetlerin doğru bir şekilde muhasebeleştirilmesi için gerekli olanlar. raporu 
açıklanacaktır. Rapor, ilgili şirket adına rapordan sorumlu kişi tarafından tarih atılmalı ve 
dijital olarak imzalanmalıdır. 

 

 

 

 

 

EK II 

DENETİMLER 

- Süreçlerin gözden geçirilmesi 

- Kuruluş personeli 

- Müşterilerden tedarikçilere veya ortaklara inceleme 

- ADR kuralları veya yönergeleri ile karşılaştırın 
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Denetimin sıklığı, sürecin performansının önemine ve son denetimin sonuçlarına bağlı 
olacaktır.    

Denetim hedef alanları: 

- Üretim/Depolar/Kimyasal Depolama/Atık/Yükleme ve Boşaltma Alanları 

- Personel 

- Tehlikeli mallar 

Genel denetim verileri: 

- Şirket Detayları 

- Şirketin faaliyetinin açıklaması. 

- Tüm tehlikeli maddeleri kapsar (Sınıf 1 ila 9). 

- İlgili mal ve işlemlere ilişkin veriler. 

- Kullanılan karayolu taşıma araçlarının listesi. 

- İlgili işlemlerdeki tutarlar. 

- Bildirilen kazaların/olayların listesi. 

- Düzeltici ve önleyici tedbirler. 

- Gerekirse, ADR 1.10.3'teki önlemler 

 

 

  ADR Belgeleri 
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- ADR Sürücü Eğitimi Sertifikası 8.2.2.8, Temel ve Tanker, Sınıf 1 Patlayıcılar ve Sınıf 7 

Radyoaktif (varsa) ve son kullanma tarihleri.              

 

- 8.2.3 ADR Eğitimi 8.2.1'e göre sertifikaya sahip olan ve 1.3'e göre karayoluyla 
tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücüler dışındaki tüm personelin ADR Eğitimi  

- katılanların fotoğraflı belgesi, 1.10.1.4 ADR . 

- Aracın ADR Onay Belgesi 
- Yazılı talimatlar 

Nakliye öğelerinin genel durumu, görünür veya görünen kusurlar veya kusurlar: 

Konteyner, Portatif tanklar, Tank konteyner, Tank, Kamyon 
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Yükleme ağızlarında, valflerde, seviye göstergelerinde, basınç göstergelerinde, 
merdivenlerde, tırabzanlarda, çarpma yapılarında, tekerleklerin, ışıklarda, transfer 
ekipmanlarında (hortumlar ve kaplinler) vb. 

Ön yükleme/boşaltma kontrolleri 

- Duran motor (uygun olduğunda çalışıyor olabilir) 

- bağlı topraklama 

- Güvenlik ekipmanları hazırlandı 

- Uyumsuz iş yok 

- Karşılık gelen maksimum yükün hesaplanması 

- Artık yükün varlığı 

- Yeterli iç mekan atmosferi 

Yükleme/boşaltma sırasındaki kontroller 

- Sigara içme yasağı 

- Sürücü kabinden çıktı 

- Sızıntı veya dökülme olmaması 

- Katıların üzerinde sıvı yüklerin olmaması 

- Malların doğru istiflenmesi ve emniyete alınması 

- Tüm paketlerin 

İlgili etiketlerle sağlanır 

Şarj/boşaltma sonrası kontroller 

- Kargo güvenli bir şekilde istiflendi ve uygun şekilde bağlandı 

- Sızıntı veya dökülme olmaması 

- Toprak bağlantısının çıkarılmasının görsel kontrolü 

- Tuzak kapıları, kapılar, rampalar, asansörler güvenli bir şekilde kapatılmış 
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- Girişte kontrol tartımı 

- Çıkışta kontrol tartımı 

- Net yüklü/yüksüz (uygunsa silin) 

- Yerleştirme - Kaldırma (uygun şekilde üzeri çizili) 

turuncu etiket plakaları ve turuncu paneller 
 

Tehlikeli maddeler için İÇ DENETİM KONTROL LİSTESİ (Örnek Belge) 

Kullanılan Yöntemler: Gözlem/görüşme/doküman incelemesi/doğrulama 

Denetçinin Adı: 

Tarih: 

Tavsiye: Tehlikeli maddeler için şirketin acil durumlarını ve günlük iş akışını göz önünde 
bulundurun ve şirketin ilgili departmanlarının tehlikeli maddelerle ilgili talimat/prosedürleri ve 
ilgili yönlendirme belgelerini takip edip etmediğini doğrulayın. 

Muayene sırasında ambarlar/kimyasal depolama/atık alanında eksiksiz bir fiziksel inceleme 
gerçekleştirin. Tehlikeli madde olarak işaretlenmiş veya etiketlenmiş ürünleri arayın ve sorgulayın. 

Eğitim kayıtlarında doğrulamak için tehlikeli mal işlevi gerçekleştirirken gözlemlediğiniz tüm 
işçilerin adlarını kaydedin. Özellikle Yükleme, Boşaltma ve paket hazırlığına bakın. Tehlikeli madde 
beyannamesi imzalayan kişilerin tüm isimlerini listeleyin. 

Firma Adı: İrtibat kişisi (DG'den sorumlu): 
Tesis Adresi: Telefon Numarası: 
Şirket Başkanının Adı: E-Posta : 

 

Soru Evet Numara Yorumlar 
Şirket bir topluluk/uluslararası 
standarda göre sertifikalandırılmış mı? 
(Belgenin adı, tarihi ve numarası) 

☐ ☐  
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Şirket, tehlikeli madde 
operasyonlarından sorumlu bir çalışan 
atadı mı? 

   

Şirketin bir ADR kılavuzu/prosedürü var 
mı? 

☐ ☐  

Güncellenmesinden ve 
uygulanmasından kim sorumludur? 

 

Kontrol önlemleri alıyor mu? Lütfen 
belirtin. 

☐ ☐  

Kaza/olay ve uygunsuzluk istatistikleri 
var mı? 

☐ ☐  

Şirketin tehlikeli madde taşımak için 
kullandığı araçları var mı (kaç tane? 
Plaka numaralarına dikkat edin? Araçta 
ADR ekipmanı olup olmadığını ve 
sürücünün uygun bir eğitim sertifikasına 
sahip olup olmadığını kontrol edin) 

☐ ☐  

Gelen ve giden gönderilerin uygunluk 
kontrolüne (örn. kontrol listesi) ilişkin 
prosedürler ve bilgiler var mı? 

☐ ☐  

Tespit edilen uygun olmayan 
sevkiyatlara sürekli iyileştirme 
uygulanıyor mu? 

☐ ☐  

Depolarda /kimyasal depolama/atık 
alanında , komple tehlikeli madde 
paketleri uygun taşıma belgelerine, 
işaretlemeye, etiketlemeye, paketleme 
kalitesine ve tipine, sınıflandırmasına 
sahip mi ve paketler onaylandı mı? 

☐ ☐  

Tehlikeli Maddelerin kötüye kullanılması 
veya çalınması riskini sınırlamak için tüm 
faaliyetler yapıldı mı? (Tehlikeli Madde 
sevkiyatları ile ilgili bilgilere kontrollü 
erişim, mallara kontrollü fiziksel erişim, 
kullanılacak taşıma modlarına ilişkin 
bilgilere kontrollü erişim vb.) 

☐ ☐  

Taşıma şirketi, gönderilerin tehlikeli 
maddelere ilişkin teknik düzenlemelere 

☐ ☐  
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uygun olarak sunulmasını sağlamak için 
bir kontrol listesi kullanıyor mu? 
Dosyadaki tehlikeli mallar belgesini 
inceleyin. Tehlikeli madde yönetmeliğini 
ihlal eden taşıma belgeleri var mı? 

☐ ☐  

İlgili tüm çalışanlar ADR için eğitildi mi? 
Tehlikeli madde görevlerini yerine 
getirdiğini gözlemlediğiniz işçilerin 
adlarını eğitim kayıtlarıyla karşılaştırın. 

☐ ☐  

Tehlikeli madde prosedürü tedarikçiler, 
taşeronlar, ürünler (örn. kendi ürünleri, 
işaretleme, etiketleme, ambalajlar vb.) ile 
ilgili gereklilikleri belirtiyor mu? 

☐ ☐  

Tehlikeli madde prosedürü , tehlikeli madde 
olarak sınıflandırılan atıkların atık 
yönetimine ilişkin gereklilikleri belirtiyor 
mu? 

☐ ☐  

Şirket tehlikeli maddeler (ADR) ile ilgili acil 
durum tatbikatları yapıyor mu ? Kayıtlar 
tutuldu mu? 

☐ ☐  

Şirket bir güvenlik planı ihtiyacını 
değerlendirdi mi (ADR 1.10) 

☐ ☐  

Yükleme/boşaltma/doldurma alanları 
güvenli, iyi aydınlatılmış ve halkın 
erişimine kapalı mı? 

☐ ☐  

Tehlikeli maddelerin taşıyıcıları usulüne 
uygun olarak tanımlanmış mı? 
(Sertifikalı, sözleşmeli vb.) 

☐ ☐  

 

 

EK III 

Tehlikeli malların taşınması sırasında meydana gelen olaylara ilişkin model raporu (ADR 
1.8.5.4) 

 
Tehlikeli malların taşınması sırasında meydana gelen olaylara ilişkin rapor 

RID/ADR'nin 1.8.5 bölümü uyarınca 



 
 
 
 

                
 
"Avrupa Komisyonu' nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin 
onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından 
sorumlu tutulamaz."   26 

 

Taşıyıcı/Demiryolu altyapı operatörü: 
 
 

Adres: 
 
 

Kişi adı:  Telefon:  Faks:  
      

 

1. Mod 
 Demiryolu  
Vagon numarası (isteğe bağlı) 

………………………………………………………………………………….. 

 Karayolu  
Taşıt kaydı (isteğe bağlı 

………………………………………………………………………………….. 
2. Olay tarihi ve yeri 
Yıl: ................................. Ay: ................................. Gün: ................................. Zaman: ................................. 
Demiryolu 

 İstasyon 
 Manevra/yönlendirme alanı 
 Yükleme/boşaltma/aktarma yeri  
Konum / Ülke: ............................................ ................  
veya  

 Açık hat 
 Satırın açıklaması: ……………………………………………… 
 Kilometre: …………………………………………………... 

Yol 
 İnşa alanı 
 Yükleme/boşaltma/aktarma yeri 
 Açık yol  
Yer /Ülke: ............................................ ............ 

3. Topografya 
 Eğim/etüd 
 Tünel 
 Köprü/altgeçit 
 Geçit 

4. Özel hava koşulları 
 Yağmur 
 Kar 
 buz 
 Sis 
 fırtına 
 Fırtına 

 Sıcaklık: ..…. °C 
5. Oluşumun açıklaması 

 Raydan çıkma/Yoldan ayrılma 
 Çarpışma 
 Devrilme/Yuvarlanma 



 
 
 
 

                
 
"Avrupa Komisyonu' nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin 
onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından 
sorumlu tutulamaz."   27 

 

 Ateş 
 Patlama 
 Kayıp 
 teknik arıza 

 
Oluşumun ek açıklaması: 

 

 

 

 
6. Tehlikeli mallar 
BM Numarası 

(1) 
Sınıf Paketle

me 
grubu 

Dökülen ürünün tahmini 
miktarı (kg veya litre) (2) 

Muhafaza 
araçları (3) 

Muhafaza 
malzemesi 

araçları 

Muhafaza araçlarının 
arıza türü (4) 

       

       

       

       
(1) 274 sayılı özel hükmün uygulandığı toplu kayıtlara atanan 
tehlikeli maddeler için teknik adı da belirtilir. 

(2) Sınıf 7 için 1.8.5.3 kriterlerine göre değerleri belirtiniz. 

(3) Uygun numarayı belirtin 
1. Ambalajlama 
2. GRG/IBC 
3. Büyük ambalaj 
4. Küçük konteyner 
5. vagon 
6. Araç 
7. Tank vagonu 
8. Tank-araç 
9. Akü vagonu 
10. Akülü araç 
11. Demonte tanklı vagon 
12. Demonte tank 
13. Büyük konteyner 
14. Tank-konteyner 
15. MEGC 
16. Portatif tank 

(4) Uygun numarayı belirtin 
1. Kayıp 
2. Ateş 
3. Patlama 
4. yapısal başarısızlık 

7. Oluşum nedeni (açıkça biliniyorsa) 
 Teknik aksaklık 
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 yetersiz istifleme 
 Operasyonel neden (demiryolu) 
 Başka: 

................................................... ................................................... ................................................... 

................................................... ................................................... ................................................... 

................................................... ................................................... ................................................... 

................................................... ................................................... ...................... 
8 . oluşumun sonucu 
İlgili tehlikeli mallarla bağlantılı kişisel yaralanma: 

 Ölümler (sayı: ......) 
 Yaralı (sayı: ......) 
 

Ürün kaybı: 
 Evet 
 Numara 
 Olası ürün kaybı riski 
 

Malzeme/Çevresel hasar: 
 Tahmini hasar miktarı ≤ 50.000 Euro 
 Tahmini hasar miktarı > 50.000 Euro 
 

Yetkililerin katılımı: 
 Evet  İlgili tehlikeli maddelerin neden olduğu en az üç saatlik bir süre boyunca kişilerin tahliyesi. 

 İlgili tehlikeli maddelerin neden olduğu en az üç saat süreyle kamuya açık trafik yollarının kapatılması. 
 Numara 
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EK IV 

1.10.3.2'YE GÖRE GÜVENLİK PLANI 

1.4.2 Alıcı ve 1.4.3'te atıfta bulunulan taşıyıcılar, göndericiler ve diğer katılımcılar, 
Yükleyici, Paketleyici, Tank Yükleyici veya Doldurucu, Bir tank konteyner veya portatif tank 
operatörü, Boşaltıcı, yüksek sonuçlu tehlikeli malların taşınmasında yer alır (bkz. tablo 1.10 
) .5 ) en azından 1.10.3.2.2'de listelenen unsurları içeren güvenlik planlarını benimsemeli 
ve uygulamalıdır . 

Güvenlik planı en azından aşağıdaki unsurları içerecektir: 

a) güvenlik sorumluluklarının, bu sorumlulukları üstlenecek uygun yetkiye sahip yetkin 
ve kalifiye kişilere özel olarak tahsis edilmesi; 

b) taşınan tehlikeli maddelerin veya tehlikeli madde türlerinin listesi; 
c) taşıma operasyonlarında gerekli durmalar, tehlikeli maddelerin yolculuk öncesi, sırası 

ve sonrasında araçlarda, tankta veya konteynerde kalması ve geçici ara kalış dahil 
olmak üzere, yapılacak operasyonların incelenmesi ve oluşturabilecekleri güvenlik 
risklerinin değerlendirilmesi taşıma modları arasında transfer veya birimler arasında 
aktarma sırasında tehlikeli maddelerin; 

(d) aşağıdakiler dahil olmak üzere, katılımcının sorumluluklarına ve görevlerine uygun 
olarak güvenlik risklerini azaltmak için alınması gereken önlemlerin açık bir şekilde 
belirtilmesi: 
- egzersiz aktiviteleri, 
- koruma politikaları (örneğin, aşırı risk durumunda alınacak önlemler, yeni personel alımı 
veya belirli pozisyonlara personel atama kontrolleri vb.), 
- operasyonel uygulamalar (örneğin bilinen yerlerde rotaların seçimi ve kullanımı, geçici 
ara konaklamalarda tehlikeli mallara erişim (c'de tanımlandığı gibi), hassas altyapıya 
yakınlık vb.), 
- güvenlik risklerini azaltmak için ekipman ve kaynaklar; 
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(e) güvenlik tehditleri, ihlalleri veya ilgili olayların iletilmesi ve bunlarla baş edilmesi için 
etkili ve güncel prosedürler; 
 
(f) güvenlik planlarının değerlendirilmesi ve test edilmesi ve bunların düzenli olarak gözden 
geçirilmesi ve güncellenmesi için prosedürler; 
 
(g) planda yer alan ulaşım bilgilerinin fiziksel olarak korunmasını sağlamaya yönelik 
önlemler; ve 
 
(h) ulaşım bilgilerinin yayılmasının, mümkün olduğu kadar, ihtiyaç duyanlarla sınırlı 
olmasını sağlayacak tedbirler. Bu tür hükümler, ADR'nin herhangi bir yerinde gerekli olan 
bilgilerin iletilmesini engellememelidir. 

NOT : Taşıyıcılar, gönderenler ve alıcılar, potansiyel tehditler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, 
uygun güvenlik önlemlerini uygulamak ve güvenlik olaylarına müdahale etmek için birbirleriyle ve 
yetkili makamlarla işbirliği yapacaklardır . 
 
Sonucu yüksek tehlikeli mallar (bakınız tablo 1.10.3.1.2) veya yüksek riskli radyoaktif 
madde (bakınız 1.10.3.1.3 ) taşıyan araçlar, bunların çalınmasını veya kargonun çalınmasını 
önleyecek koruyucu cihazlar, ekipman veya sistemler ile donatılacak ve önlemler 
alınacaktır. çalışabilirliklerini ve etkinliklerini sağlamak. Bu koruyucu önlemlerin 
uygulanması, acil servislerin müdahalesini tehlikeye atmamalıdır. 
 
NOT: Bu önlemin yararlı olması durumunda, yüksek öneme sahip tehlikeli malların (bkz. tablo 
1.10.3.1.2 ) veya yüksek etkiye sahip radyoaktif malzemenin (bkz . gerekli ekipman zaten kuruludur.  
 
1.10.4 1.1.3.6 hükümlerine göre, 1.10.1 , 1.10.2 , 1.10.3 ve 8.1.2.1 (d) hükümleri, bir taşıma 
biriminde paketler halinde taşınan miktarlar UN No. 0029 hariç , 1.1.3.6.3'te 
sağlananlardan daha büyük ; 0030; 0059; 0065; 0073; 0104; 0237; 0255; 0267; 0288; 0289; 
0290; 0360; 0361; 0364; 0365; 0366; 0439; 0440; 0441; 0455; 0456; 0500; 0512 ve 0513 
ve aktivite seviyesi A2'yi aşarsa UN No. 2910 ve 2011 hariç (bkz . 1.1.3.6.2 , ilk girinti). 
Ayrıca 1.10.1 , 1.10.2 hükümleri , 1.10.3 ve 8.1.2.1 (d), bir taşıma biriminde tanklarda veya 
dökme olarak taşınan miktarlar 1.1.3.6.3'tekileri aşmıyorsa uygulanmaz . Ayrıca, bu 
bölümün hükümleri UN 2912 LSA-I (LSA-I) ve UN 2913 RADYOAKTİF MALZEMELER, YÜZEYİ 
KİRLENMİŞ NESNELER (SCO-I) (SCO-I)'nin taşınması için geçerli değildir. 
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1.10.5 Radyoaktif malzeme için, Nükleer Malzemenin Fiziksel Korunmasına İlişkin 
Sözleşme1 hükümleri ve "Nükleer Malzemenin ve Nükleer Tesislerin Fiziksel Korunmasına 
İlişkin Nükleer Güvenlik Tavsiyeleri" konulu IAEA genelgesinin hükümlerinin yerine 
getirilmesi halinde, bu bölümün hükümlerinin karşılandığı kabul edilir. 2 uygulanır. 
 
1 INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Viyana (1980). 

2 INFCIRC/Rev. 5, IAEA, Viyana (2011) 

Tablo 1.10.3.1.2: Sonucu yüksek tehlikeli maddelerin listesi 

 

Sınıf Bölüm          Madde veya nesneler                     Miktar 

Depo (1) c Dökme 
(kg) d 

Paketler (kg) 

1 1.1 Patlayıcı malzemeler ve eşyalar a a 0 

1.2 Patlayıcı malzemeler ve eşyalar a a 0 

1.3 Uyumluluk Grubu C'ye ait patlayıcı 
maddeler ve nesneler 

a a 0 

1.4 UN No. 
0104,0237,0255,0267,0289,0361,0365, 
0366,0440,0441,0455,0456,0500,0512 
ve 0513 Patlayıcılar 

a a 0 

1.5 Patlayıcı malzemeler ve eşyalar 0 a 0 

1.6 Patlayıcı malzemeler ve eşyalar a a 0 

2  Yanıcı gazlar, toksik olmayan (sadece F 
veya FC harflerini içeren sınıflandırma 
kodu) 

3.000 a b 

Aerosoller hariç zehirli gazlar (T, 
TF,TO,TFC veya TOC harflerini içeren 
sınıflandırma kodları) 

0 a 0 

3  Paketleme grubu I ve II'deki yanıcı 
sıvılar 

3.000 a b 
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Duyarsızlığı giderilmiş patlayıcı sıvılar 0 a 0 

4.1  Duyarsızlaştırılmış patlayıcı maddeler a a 0 

4.2  Ambalajlama grubu I'e ait maddeler 3.000 a b 

4.3  Ambalajlama grubu I'e ait maddeler 3.000 a b 

5.1  Paketleme grubu I'deki oksitleyici sıvılar 3.000 a b 

Perkloratlar, amonyum nitrat, 
amonyum nitrat gübreleri ve amonyum 
nitrat emülsiyonları, süspansiyonları 
veya jelleri 

3.000 3.000 b 

6.1  Paketleme grubu I'deki zehirli maddeler 0 a 0 

6.2  Bulaşıcı Kategori A malzemeleri (UN 2814 
ve UN 2900, hayvansal malzeme hariç) ve 
kategori A tıbbi atık (UN Nº 3549) 

a 0 0 

8  Ambalajlama grubu I'deki aşındırıcı 
maddeler 

3.000 a b 

         
İlgili değil. 
b Miktar ne olursa olsun, 1.10.3 hükümleri uygulanmaz. 
c Bu sütunda belirtilen değer, yalnızca Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (10) veya (12)'ye göre tanklarda taşımaya izin verildiğinde geçerlidir. 
Tanklarda taşınmasına izin verilmeyen maddeler için bu sütundaki talimat geçerli değildir. 

d Bu sütunda belirtilen değer, yalnızca, toplu taşımaya Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (10) veya (17)'ye göre izin verildiğinde geçerlidir. Dökme 
olarak taşınmasına izin verilmeyen maddeler için bu sütundaki talimat geçerli değildir. 

 

Sınıf 7'deki tehlikeli mallar için , radyonüklidler hariç olmak üzere, aktivitesi paket başına 
3000 A2'lik bir taşıma koruma eşiğine eşit veya daha yüksek olan radyoaktif malzemedir 
(ADR 2.2.7.2.2.2.1'e de bakınız). hangi taşıma koruma eşiği aşağıdaki ADR tablosu 
1.10.3.1.3'te tanımlanmıştır . 

Tablo 1.10.3.1.1.3 Belirli radyonüklidlerin taşınması için koruma eşikleri 
   
eleman radyonüklid Taşıma koruma eşiği (TBq) 
Amerika Am-241 0,6 
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Kadmiyum CD-109 200 
Kaliforniya CF-252 0,2 
sezyum CS-137 1 
Kobalt Co-57 7 
Kobalt Co-60 0,3 
Antika Cm-244 0,5 
Stronsiyum Sr-90 10 
Gadolinyum Gd-153 10 
Germanyum Ge-68 7 
Ütü Fe-55 8 000 
İridyum IR-192 0,8 
iterbiyum Yb-169 3 
Nikel Ni-63 600 
Altın Au-198 2 
paladyum Pd-103 900 
plütonyum pu-238 0,6 
plütonyum pu-239 0,6 
Polonyum Po-210 0,6 
Promosyon Pm-147 400 
Radyo Ra-226 0,4 
Rutenyum Ru-106 3 
Selenyum Se-75 2 
Talyum TL-204 200 
Tulio Tm-170 200 
                                           
ADR 1.10.3.1.4 Radyonüklid karışımları için, taşıma güvenlik eşiğinin karşılanıp karşılanmadığının 
veya aşılıp aşılmadığının belirlenmesi, her radyonüklid için mevcut aktivite oranlarının o radyonüklid 
için taşıma güvenlik eşiğine bölünmesiyle hesaplanabilir. Fraksiyonların toplamı tan 1'den küçükse, 
karışımın radyoaktivite eşiği karşılanmamış veya aşılmamış demektir. 
 
Bu hesaplama şu formülle yapılabilir: 

𝐴

𝑇
< 1 

Neresi: 
Ai = bir pakette bulunan radyonüklid i'nin aktivitesi (TBq) 
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GÜVENLİK PLANI ŞABLONU 

(Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere) 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/920197/security-plan-template.odt ) 

 
 

[İŞLETME ADINI TAM GİRİN] 

KARAYOLU / DEMİRYOLU 
ULAŞIM 

GÜVENLİK PLANI 
GİZLİ [Tamamlandığında ] 

[Tarihi gir] 

Bu belge, [ İşletme adını girin ] mülkiyetindedir . [Belge sahibinin adını girin] yazılı izni olmaksızın 
kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez. 

 

Ti = radyonüklid i için taşıma güvenlik eşiği (TBq) . 
 
ADR 1.10.3.1.5 Radyoaktif malzeme diğer sınıfların tali tehlikelerine sahip olduğunda, tablo 1.10.3.1.2 kriterleri
ayrıca dikkate alınacaktır (ayrıca bkz . 1.7.5 ). 
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Güvenlik Planı hazırlama kılavuzu 

[Tamamlandıktan sonra bu sayfayı siliniz] 
 

ADR ve RID Sözleşmeleri Bölüm 1.10'da detaylandırıldığı üzere, ciddi 
sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallar ile iştigal edenler için bir 
güvenlik planının uygulanması zorunlu bir gerekliliktir. 
 
Ciddi sonuçlara neden olabilecek maddeler, yönetmeliklerde, bir terör 
olayında kötüye kullanılma potansiyeline sahip olan ve sonuç olarak toplu 
zayiat, toplu imha veya özellikle 7. Sınıf için kitlesel sosyo-ekonomik 
bozulmaya yol açabilecek maddeler olarak tanımlanır. 
 
Ciddi sonuçlara neden olabilecek maddelerin listesi ADR 1.10.3.1.2'de 
bulunabilir. Bölüm 1.10'un hükümleri, sınırlı miktarların ve ADR'nin 1.1.3.6.3 
alt bölümü seviyelerinin altındaki miktarların taşınması için geçerli değildir. 
Güvenlik hükümleri açısından 1.1.3.6.3'ün karayolu araçlarıyla tank ve 
dökme yük taşımacılığı için de geçerli olduğuna dikkat edilmelidir. 

 
Bu şablonun sizin için geçerli olmayan bölümlerini siliniz veya yok olarak 
işaretleyiniz. Bu şablonda yer almayan diğer taşıma veya siteyle ilgili 
güvenlik bilgilerini ekleyiniz. Bu yalnızca önerilen bir şablondur, bunu 
benimsemeyi, uyarlamayı veya operasyonunuza uygun kendi şablonunuzu 
oluşturmayı seçebilirsiniz. 
  
Karayolu ve demiryolu bağlantınız varsa, her iki işlem için birleşik bir belge 
oluşturmayı seçebilirsiniz; onları ayrı tutmak da kabul edilebilir. Birden fazla 
tesise sahip operatörler için, tüm operasyon için şirket çapında bir güvenlik 
planı veya her bir ulaşım sahası için bir tane oluşturmak isteyebilirsiniz. 
Operasyonunuz için en iyi olanı yapınız. 
 
Tamamlanan plan en azından ADR ve RID düzenlemelerinin 1.10.3.2.2 alt 
bölümünde belirtilen tüm unsurları ele almalıdır. 
 
Daha fazla tavsiye için lütfen şu adreste bulunan Tehlikeli Maddeler 
güvenlik kılavuzuna bakınız: 
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https://www.gov.uk/government/publications/security-requirements-for-
moving-dangerous-goods-by-road-and-rail  

 
İÇİNDEKİLER SAYFASI 
 
Bölüm 1 : İşletme adı ve adresi……………………………………Sayfa [ ] 
 
Bölüm 2 : Güvenlik yönetimi.……………………………….….Sayfa [ ] 
 
Bölüm 3 : İletişim…………………………………………..….Sayfa [ ] 
 
Bölüm 4 : Güvenlik önlemleri…………………………………….…Sayfa [ ] 
 
Ek A : Güvenlik konularının yönetiminden sorumlu kişilerin listesi 

ve görevleri ………………..……………………….…..…..Sayfa [ ] 
 
Ek B : ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli maddeleri işlemeye yetkili kişilerin listesi 

……………………..………………………….…..…..Sayfa [ ] 
 
Ek C : Mevcut operasyonların risk değerlendirmesi……………………...Sayfa [ ] 
 
Ek D : Güvenlik planına erişimi olan kişilerin listesi…….Sayfa [ ] 
 
Ek E : Güvenlik planının ne zaman değiştirildiğine dair kayıt……..…..Sayfa [ ] 
 
Ek F : Vaziyet Planı………………………….…..…..    Sayfa [ ]
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BÖLÜM 1: İşletme detayları 
 
 
1. Şirketin/kuruluşun adı 

 
[Metin girin] 

 
2. Tam yazışma adresi 

 
[Metin girin] 

 
3. Genel telefon ve e-posta iletişim bilgileri 

 
[Metin girin] 

 
4. Konum(lar)ın tam adres(ler)i güvenlik planı şu kişiler için geçerlidir: 

 
[Metin girin] 

 
5. Site güvenlik planı için telefon ve e-posta iletişim bilgileri şu kişiler için geçerlidir: 

 
[Metin girin] 

 
6. Atanan güvenlik koordinatörünün adı 

 
[Metin girin] 

 
7. Bu güvenlik koordinatörünün iletişim bilgileri 

 
[Metin girin] 

 
8. Güvenlik koordinatörüne verilen eğitim 

 
[Metin girin] 
 
9. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının (TMGD) Adı 
 
[Metin girin] 

 
10. Mevcut işlemlere genel bakış. 
 
[Metin girin. Bu bölüm, işin bir tanımını içermeli, mevcut nakliye operasyonlarına ve geçerli 
olduğu sahaların işlevine genel bir bakış sağlamalıdır. Güvenlik planının amacını, kapsamını 
ve neden yürürlükte olduğunu açıklamalıdır.] 
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11. Tehlikeli malların listesi 

  
[Uzun BM numaraları listesi varsa taşınan metin Sınıflarını girin, hangilerinin HCDG olduğunu 
belirtin] 

 
BÖLÜM 2: Güvenlik yönetimi 
 
(1) İNSANLAR 
 
Güvenlik planının yönetimi ve kontrolünden nihai olarak kim sorumludur? 

 
[Metin girin] 
 
Güvenlikle ilgili toplantı ve eylemlerin kayıt altına alınmasına ilişkin prosedürler 

 
[Metin girin] 
 
Güvenlik bilgilerinin alınması ve ilgili personele dağıtılmasına ilişkin prosedürler 

 
[Metin girin] 
 
Güvenlik planının geçerli olduğu güvenlik sorunlarının yönetiminden sorumlu diğer 
kişilerin ve görevlerinin listesi 

 
Ek A'ya bakın 
 
Sonucu yüksek tehlikeli malları elleçleme yetkisine sahip kişilerin listesi 

 
Ek B'ye bakınız 
 
Mevcut nakliye operasyonlarının risk değerlendirmesi 
 
Ek C'ye bakın [risk değerlendirmesi güvenlik planına dahil edilemeyecek kadar ayrıntılıysa, 
belgenin nerede saklandığını belirtin] 
 
Güvenlik planına erişimi olan kişilerin ayrıntıları 
 
Ek D'ye bakınız 
 
Güvenlik planını gözden geçirme ve güncelleme kaydı. 
 
Ek E'ye bakınız 
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Tüm kısıtlı alanların, kontrollü binaların, korunan alanların ve bu alanlara erişim 
noktalarının ve binaların, şirket ve ziyaretçi otoparkının konumunu gösteren Vaziyet 
Planları. 
 
Ek F'ye bakınız 
 
 
(2) GÜVENLİK TEHDİTLERİNE, OLAYLARINA VE GÜVENLİK İHLALLERİNE 
MÜDAHALE VE BUNLARIN RAPORLANMASI 
 
Raporlama prosedürleri 
 
[Metin girin] 
 
Kayıt prosedürleri 
 
[Metin girin] 
 
Güvenlik olayı soruşturma prosedürü 
 
[Metin girin] 
 
(3) TAHLİYE PROSEDÜRLERİ VE YOLLARI 
 
Tahliye prosedürlerinin detayları 
 
[Metin girin] 
 
Toplanma noktalarının ve güvenli sığınak alanlarının ayrıntıları 
 
[Metin girin] 
 
(4) BİLGİ GÜVENLİĞİ 
 
Güvenlik açısından hassas kabul edilen basılı kopya bilgiler için güvenlik prosedürleri 
 
[Metin girin] 
 
Güvenlik açısından hassas kabul edilen elektronik bilgiler için güvenlik prosedürleri 
 
[Metin girin] 
 
Tehlikeli madde hareketlerinin kayıtları nasıl tutulacak? 
 
[Metin girin] 
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Basılı kopya bilgiler nasıl yok edilecek? 
 
[Metin girin] 
 
(5) GÜVENLİK EKİPMANLARI 
 
Site güvenlik ekipmanlarının detayları 
 
[Metin girin] 
 

Güvenlik ekipmanı için bakım programının detayları 

[Metin girin] 

 
Ekipman arızalanırsa alınacak önlemler 
 
[Metin girin] 
 
Araç güvenlik ekipmanlarının detayları 
 
[Metin girin] 
 
Ekipman arızalanırsa alınacak önlemler 
 
[Metin girin] 
 
(6) GÜVENLİK EĞİTİMİ 
 
Göreve başlama ve tazeleme güvenlik eğitimini tanımlayın. DfT DG Güvenlik Eğitim 
Rehberi kapsamındaki tüm sonuçların ve yetkinliklerin karşılandığından emin olmak için 
tüm göreve başlama ve tazeleme eğitimlerini gözden geçirmenizi öneririz. 
Kılavuz burada bulunabilir: 
https://www.gov.uk/government/publications/security-requirements-for-moving-
dangerous-goods-by-road-and-rail 
 
 
Tüm personel için tehlikeli madde güvenliği bilinçlendirme eğitim programının detayları. 
 
[Metin girin] 
 
Güvenlik tazeleme eğitiminin detayları 
 
[Metin girin] 
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Belirli güvenlik görevleri olan personel için eğitim programının detayları 
 
[Metin girin] 
 
Eğitim kayıtlarının tutulmasına ilişkin prosedürlerin ayrıntıları (Nerede tutuluyorlar, ne 
kadar süreyle ve bunlara kimlerin erişimi var) 
 
[Metin girin] 
 
(7) GÜVENLİK PLANI TEST VE İNCELEME PROSEDÜRÜ 
 
Planın nasıl ve ne zaman gözden geçirilip test edildiğini açıklayın ve dahil olanların adlarını 
veya rollerini ekleyin. 
 
Planı test etmek için, hırsızlık veya kaçırma gibi senaryoları kullanarak masaüstü 
alıştırmalarını göz önünde bulundurun. 
 
Tüm testler ve incelemeler Ek E'ye kaydedilmelidir. 
 
Güvenlik tatbikatlarının ayrıntıları ve güvenlik planının test edilmesi 
 
[Metin girin] 
 
 
(8) GÖNDERİCİLERİN, TAŞIYICILARIN VE/VEYA SÜRÜCÜLERİN UYGUN 
OLARAK NASIL TANIMLANACAĞINA İLİŞKİN AYRINTILAR 
 
[Metin girin] 
 

(9) YENİ ÇALIŞAN DOĞRULAMA SÜRECİNİN DETAYLARI 

 
[Metin girin] 
 
 

BÖLÜM 3: İletişim 
 
 
(1) İLETİŞİM BAĞLANTILARI 
 
Sürücülerle iletişim bağlantılarının ayrıntıları 
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[Metin girin] 
 
Herhangi bir yedek iletişim bağlantısının ayrıntıları 
 
[Metin girin] 
 
Araç izleme veya takibine ilişkin ayrıntılar 
 
[Metin girin] 
 
(2) GÜVENLİK UYARILARI 
 
Bir site güvenlik uyarısından haberdar edilecek kişiler 
 
[Metin girin] 
 
Bir yolculuk güvenlik uyarısından haberdar edilecek kişiler 
 
[Metin girin] 
 
Bir güvenlik uyarısının ardından yapılacak eylem 
 
[Metin girin] 
 
(3) DİĞER TARAFLARLA İŞBİRLİĞİ 
 
Tehdit bilgilerinin taşıyıcılar, göndericiler, alıcılar ve yetkili makamlar ile nasıl 
paylaşıldığına ilişkin ayrıntılar 
 
[Metin girin] 
 
Güvenlik bilgilerinin taşıyıcılar, göndericiler, alıcılar, altyapı yöneticileri ve yetkili makamlar 
ile nasıl paylaşıldığına ilişkin ayrıntılar 
 
[Metin girin] 
 
 
Ulusal tehdit koşullarındaki değişikliklere müdahale 
 
[Metin girin] 
 
 
(4) MÜDAHALE KURUMLARI 
 
Acil Servisler  112 
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Polis  
Kişi adı:   [metin girin] 
Adres:    [metin girin] 
Telefon numarası:   [metin girin] 
24 saat telefon numarası:  [metin girin] 
Faks:     [metin girin] 
E-posta:    [metin girin] 
 
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü 
... 
E-mail: ......(Birincil İlgili Kişi) 
 
 
Karayolları  
24 saat telefon numarası:  [ ] 
E-posta:    [ ] 
 
Çevre Bakanlığı 
24 saat telefon numarası:  [ ] 
E-posta:    [ ] 
 
Diğer (Profesyonel/endüstri Dernekleri vb.) 
Yetkilinin adı:   [metin girin] 
Kişi adı:   [metin girin] 
Adres:    [metin girin] 
Telefon numarası:   [metin girin] 
24 saat telefon numarası:  [metin girin] 
Faks:     [metin girin] 
E-posta:    [metin girin] 
 
 

BÖLÜM 4: Saha güvenlik önlemleri 
 
(1) TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞIMA SÜRESİNDE GEÇİCİ OLARAK 
DEPOLANDIĞI BELİRTİLEN KORUNAN ALANLAR, BİNALAR VE YERLER 
 
Yasak alanların ve binaların listesi, halkın erişimine izin verilip verilmediğini belirtin. 
 
Alan 1 [metin girin] 
Alan 2 [metin girin] 
Alan 3 [metin girin] 
Alan 4 [metin girin] 
Alan 5 [metin girin] 
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Bina 1 [metin girin] 
Bina 2 [metin girin] 
Bina 3 [metin girin] 
Bina 4 [metin girin] 
Bina 5 [metin girin] 
 
Bu alanlara erişimi kontrol etmek ve kontrol etmekten sorumlu kişilerin ayrıntıları. 
 
[Metin girin] 
 
(2) KISITLI ALANLARIN İZİNSİZ ERİŞİMDEN KORUNMASI 
 
Yasak alanları veya binaları yetkisiz erişime karşı korumak için kullanılan çitler, duvarlar, 
kapılar veya diğer özellikler gibi ekipmanların ayrıntıları 
 
[Metin girin] 
 
Tehlikeli mallara yetkisiz erişimin önlenmesi için uygulanan prosedürlerin ayrıntıları 
 
[Metin girin] 
 
Kontrol noktalarında erişimi kısıtlamak için önlemler alındı 
 
[Metin girin] 
 
Yetkisiz erişimle başa çıkma prosedürleri 
 
[Metin girin] 
 
 
(3) GEÇİŞ SİSTEMLERİ 
 
Çalışan geçiş sisteminin detayları 
 
[Metin girin] 
 
Geçiş sistemi kayıt tutma detayları 
 
[Metin girin] 
 
Geçiş kaybedildiğinde yapılacak işlem 
 
[Metin girin] 
 
Artık kullanılmadığında geçiş kartlarını geri alma ve geçişleri iptal etme prosedürleri 
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[Metin girin] 
 
Geçiş sisteminin denetlenmesi için prosedürler 
 
[Metin girin] 
 
(4) KISITLI ALANLAR, KONTROLLÜ BİNALAR VE KORUNACAK ALANLARIN 
İZLENMESİ 
 
Aydınlatma 
 
[Yerdeki güvenlik aydınlatmasının ayrıntılarını girin]  
 
CCTV sistemleri ve prosedürlerinin detayları 
 
[Metin girin, CCTV kullanılarak izlenen yerlerin listesi] 
 
Kayıt ekipmanı ve prosedürlerinin detayları 
 
[Metin girin] 
 
Çevre İzinsiz Giriş Tespit sistemlerinin detayları 
 
[Metin girin] 
 
Alarmları kaydetme ve bunlara yanıt verme prosedürlerinin ayrıntıları 
 
[Metin girin] 
 
 
(5) GÜVENLİK DEVRİYELERİ (varsa) 
 
Güvenlik devriyelerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin ayrıntılar 
 
[Metin girin] 
 
Güvenlik olaylarına müdahale prosedürleri 
 
[Metin girin] 
 
Güvenlik olaylarını raporlama prosedürleri 
 
[Metin girin] 
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Duraklar, yönlendirme ve park etme dahil olmak üzere yolculuk güvenliği prosedürleri 
 
[Metin girin] 
 
(6) ARAÇ/TREN/VAGON KORUMASI 
 
Yük taşıtlarına, trenlere ve vagonlara takılan ekipmanın ayrıntıları veya tehlikeli malları 
taşırken hırsızlığı veya müdahaleyi önlemek için uygulanan prosedürler 
 
[Metin girin] 
 

Herhangi çeşitli bilgi 
 
Taşıma güvenliğiyle ilgili olduğunu düşündüğünüz ek bilgileri sağlamak için bu bölümü 
kullanın.
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Güvenlik Planı Ek A : Güvenlik konularının ve görevlerinin yönetiminden sorumlu 
kişilerin listesi 
 
 

İSİM DURUM GÖREVLER 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   
   
   

 
Güvenlik Planı Ek B : Sonucu yüksek tehlikeli malları elleçlemeye yetkili kişilerin 
listesi 
 
 
Bu büyük şirketler için pratik olmayabilir. 
 

Güvenlik Planı Ek C : Mevcut operasyonların risk değerlendirmesi 

Güvenlik Planı Ek D : Güvenlik planına erişimi olan kişilerin listesi 
 
Güvenlik Planı Ek E : Güvenlik planının ne zaman gözden geçirilip test edildiğinin 
kaydı 
 

İNCELEME VEYA TEST TARİHİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI 
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Güvenlik Planı Ek F : Vaziyet Planı (Vaziyet planında kısıtlı alanlar belirtilmelidir) 

... 

 


