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ÖNSÖZ
DEĞERLİ KATILIMCI
Şirketimizde tehlikeli madde taşımacılığı toplam yük taşıma payının önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Tehlikeli madde taşımalarının karayoluna göre hem ucuz hem de güvenli olması,
bu taşıma payını yıllar itibarıyla artırmıştır.
Tehlikeli madde taşırken kaza riski diğer madde taşımalarına göre daha yüksektir. Tehlikeli
maddelerin karıştığı bir olay veya kaza durumunda hatalı olan bir davranış telafisi mümkün
olmayan can ve mal kaybına neden olabilmektedir.
Bu eğitim, oluşabilecek kazalarda katılımcıya neler yapması gerektiğini ve en önemlisi de
bu kazaların hiç yaşanmaması için gerekli önlemlerin neler olduğunun anlatıldığı bir eğitimdir.
Karayollarında son 4-5 yıldır uygulanan tehlikeli madde (ADR) eğitimleri, tehlikeli madde
kazalarını ve bu kazaya bağlı can ve mal kayıplarını önemli ölçüde azaltmıştır.
Bu eğitim sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile demiryollarında tehlikeli madde
taşımacılığı açısından uyulması gereken kurallar, yasal mevzuat ve yükleme gibi konularda gerekli
yeterlikleri kazanacaksınız.
Aynı şekilde eğitim sonunda başarılı olmanız halinde RID sertifikasına sahip bir katılımcı
olarak demiryollarında tehlikeli madde taşımacılığında doğrudan görev alabileceksiniz.

Başarılar Dileriz.
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I. BÖLÜM: FARKINDALIK EĞİTİMİ
1.1 TEHLİKELİ MADDELERİN TANIMI
Günlük hayatımızı kolaylaştıran pek çok ürün (temizlik malzemeleri, benzin, lpg gazı, çeşitli
ilaçlar, boyalar, gübre, patlayıcılar vb.) faydaları olduğu kadar bilinçsiz kullanım ve denetimsizlikten
dolayı canlılar ve çevre için bir tehdit unsuru oluşturmuşlardır.
Yaygın olarak yapılan tanımlara göre tehlikeli madde; “doğal özellikleri veya taşıma
esnasındaki durumları sebebiyle; genel emniyet ve düzeni, özellikle umumu önemli malların,
insanların, hayvanların ve diğer canlıların sağlık ve hayatlarını tehlikeye sokan madde
nesnelerdir’’
Üretimi ve günlük hayatı sürdürmek için kullanılan maddelerin yanı sıra özellikle gelişen
kentlerde ve endüstriyel tesislerde ortaya çıkan atıkların da yeniden değerlendirilmek, imha
edilmek veya depolanmak üzere taşınması, mevcut taşıma işlemlerinin önemini arttırmıştır.
Demiryolu ile yük taşımacılığında sadece kaza riski vardır. Eğer taşınan yük tehlikeli
maddeyse; o zaman, eşyanın dökülmesi gibi bir olayın riski ile yangın, patlama, kimyasal yanık
veya çevreye zarar verme gibi tehlikeler de eklenir.
Bu nedenle ülkeler tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili olarak bir takım yasal
düzenlemeleri hayata geçirmişlerdir. Bu düzenlemelere bağlı olarak başta karayolu olmak üzere
demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşım modlarında uyulacak yöntem ve esaslar belirlenmiştir.

1.2 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Açık Vagon: Dış koşullardan etkilenmeyen eşyaların (kömür, her türlü maden cevheri, tuğla,
kiremit, demir, boru, kum ve pancar) taşınması için üretilen yüksek kenarlı vagonlara açık vagon
adı verilir.
Özel önlemler alınmak kaydıyla (üzeri örtü ile örtülmek ya da kapatılmak kaydıyla) RID
hükümlerince izin verilen bazı tehlikeli maddeler açık vagon ile taşınabilir.
Bindirmeli Taşıma: Karayolu taşıtlarının hem demiryolları hem de karayolları üzerinden
taşınması anlamına gelir. Bu tanım aynı zamanda karayolu taşıtlarının (sürücülü veya sürücüsüz),
bu amaçla tasarlanan vagonlara yüklenmesi işlemini de kapsamaktadır.
Çok elemanlı gaz konteyneri(MEGC): Manifoldla birbirine bağlı ve bir çerçeveye monte
edilmiş elemanlar içeren birim anlamına gelir. Aşağıda sayılan elemanlar, çok elemanlı gaz
konteyneri elemanları olarak düşünülebilir: Silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demeti,
ayrıca RID 2.2.2.1.1'de tanımlanan gazların taşınmasında kullanılan 450 litreden daha fazla
kapasiteli tanklar
Demiryolu Altyapı İşletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde
işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça
yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
Demiryolu Tren İşletmecisi: Demiryolu şebekesi üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı
yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
Elleçleme: Ürünlerin herhangi bir depo veya alan içerisinde kısa mesafeli hareketlerinin
verimli bir şekilde hareket, miktar, zaman ve hacim boyutları ele alınarak ayrıştırılması ve sevk
alanına veya araçlarına ilgili ekip ve ekipmanla taşınmasıdır.
Esnek dökme yük konteyneri: Kapasitesi 15 m³'ü aşan kapasiteye sahip esnek
konteyneri ifade eder ve astarları, takılan elleçleme cihazlarını ve servis donanımını içerir.
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Gaz: 500C'de buhar basıncı 300kPa'dan (3 bar) büyük olan veya 101,3 kPa standart
basınçta 200C'de tamamen gaz halde olan.
Hesaplama Basıncı: Taşınan malzemenin maruz kalabileceği tehlike düzeyine bağlı olarak
çalışma basıncından fazla olabilen test basıncına eşit veya daha yüksek olan teorik basınç
anlamına gelir. Taşınacak madde ile ilgili olarak “Boşaltım basıncı”, “Dolum basıncı”, “Azami
çalışma basıncı (ölçüm basıncı)” ve “Test basıncı” gibi çeşitli hesaplamaların yapılarak taşımaya
kabul edilmesi gerekir.
İltisak hattı: Gerek istasyon dâhilindeki hatlardan, gerekse ana hattan ayrılmak suretiyle
gerçek ve tüzel şahıs arazilerine yapılmış tesislere bağlantı sağlayan demiryolu hattını ifade eder.
İntermodal (Çok Modlu) Taşıma Birimi: Taşınacak yüklerin/eşyaların içine konulduğu,
yükleme, boşaltma ve modlar arası aktarmaları kolaylaştıran kaplar.
Halen en yoğun olarak kullanılan bu kaplar konteyner, portatif tanklar, tank konteynerler ve
dorselerdir. Zaman zaman vagonlarda bir kap olarak kullanılabilir. Örneğin deniz taşımacılığında
RO-RO gemileri ile taşımada kullanılanlardır.
Taşıma esnasında yükleme, boşaltma ve modlar arası aktarmaları kolaylaştıran bu birimler
sayesinde, taşıma modlarının rekabeti yerine birbirini tamamlayan (kombine)
taşımalar
gerçekleştirilmektedir.
İşaret ve etiket: Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalajlardaki yüklerin; sınıfını,
tehlike derecesini, muhteviyatı gibi özelliklerini ifade eden harf, rakam ve şekilleri ifade eder.
Kapalı Vagon: Dış koşullardan (güneş, yağmur, kar, soğuk. vb.) etkilenebilecek eşyalar ile
tehlikeli maddelerin çevreye zararını azaltmak amacıyla üretilmiş, sabit veya hareketli yan duvarları
ve çatısı olan vagonlara kapalı vagon adı verilir.
Emniyet vagonu: Taşıma sırasında kullanılan tehlikeli madde yüklü olmayan dolu veya
boş yük vagonlarını ifade eder.
Manevra: Trenlerin istasyonlardan gönderilmesi, istasyonlara kabulü veya durmadan
geçişleri dışında lokomotif ve vagonlar ile diğer demiryolu çeken ve çekilen araçlarının tek tek veya
birbirine bağlı olarak dağıtılması, toplanması veya birleştirilmesi veyahut tren teşkil edilmesi için
yapılan tüm hareketlerdir.1
Manevra istasyonu operatörü: Demiryolu Altyapı İşletmecisi Yetkilisi (Gar Müdürü,
Gar/İstasyon Şefi) veya Demiryolu Tren İşletmecisi (Lojistik Müdürü/Şefi)
Karayolu taşıtı: Tehlikeli malları taşımak için kullanılan, ADR kapsamındaki motorlu taşıt,
mafsallı araç, treyler veya yarı treyler anlamına gelir.
Katı: 101,3 kPa basınçta erime noktası veya ilk erime noktası 200C’den yüksek olan bir
maddedir.
Konteyner: Bir taşıma donanımı parçası olarak, yükleme biçimi korunarak veya
bozulmadan birden çok taşıma türüyle taşınmasına imkân verebilen, taşıma yolunda aktarma ve
istiflemeye, kolaylıkla doldurulup boşaltılmaya, birçok kez kullanılmaya uygun ve dayanıklı
malzemeden imal edilmiş kapalı yapılara konteyner adı verilir.
Dökme Yük Konteyneri: Bu tip konteynerler tavan kısmında 3 adet yükleme kapağı ve
kapı kısmında yer alan 2 adet tahliye kapakları olan konteynerlerdir. Genellikle 20000 litrelik olarak

1

Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik Madde 120
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üretilmektedir. Gerekli önlemler alınmak kaydıyla taşınmasına izin verilen bazı tehlikeli
maddeler orta boy dökme yük konteyneri ile taşınabilir.
IBC : Ortaboy Dökme Yük Konteyneri
Parlama noktası : Bir sıvının buharının havayla birlikte alevlenebilir bir karışım oluşturduğu
en düşük sıcaklık anlamına gelir.
Portatif Tank: RID yapılan tanıma göre 450 litreden fazla kapasitesi olan, taşınmasında
sakınca görülmeyen tehlikeli maddeler için üretilmiş çok modlu tanka portatif tank adı verilir.
RIV: Yük Vagonlarının Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Kullanım ve Değişimine
İlişkin Yönetmeliği ifade eder.
Sızdırmazlık Testi: Bir tank, ambalaj veya IBC ve teçhizatın ve kapama araçlarının
sızdırmazlığının belirlenmesinde kullanılan test anlamına gelir.
Sıvı: 500C'de 300 kPa'dan (3 bar) fazla buhar basıncı olmayan ve 200C ve 101,3 kPa'da
tamamıyla gaz olmayan madde anlamına gelir ve 101,3 kPa basınçta erime noktası veya ilk erime
noktası, 200C veya daha azdır.
Şebeke: Altyapı işletmecisinin sahip olduğu ve/veya onun tarafından yönetilen, tüm
demiryolu altyapısını ifade eder.
Taşıma evrakı: CIM Taşıma Sözleşmesine göre taşıma senedi veya Yük Vagonlarının Tek
Tip Kullanım Sözleşmesi (CUV) uyarınca vagon senedi veya RID Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek
şekilde gönderen tarafından düzenlenen belgeyi ifade eder.
Tank Vagon: Bir üstyapı, bir veya daha fazla gövde ve kendi ekipmanlarının (yürüyen
aksam, süspansiyon, tampon, çekiş, fren mekanizması ve plaka) sabitlendiği bir şasiden oluşan,
sıvı, gaz, toz ve granül halindeki maddelerin taşınmasında kullanılan vagonlara tank vagon adı
verilir.
NOT: Sökülebilir tanklara sahip vagonlar da tank-vagon kapsamındadır.
TEN: Trans Avrupa Ağı ya da şebekesini ifade eder.
Tren görevlisi: Tehlikeli maddelerin direkt olarak nakliyesine iştirak edecek olan işletme
personelini ifade eder.
Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve
diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük
merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını
ifade eder.
UN Numarası: Madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden alınmış
dört basamaklı tanımlama numarasıdır. BM (Birleşmiş Milletler) numarası olarak da kısaltılabilir.
Vagon: Yük ve yolcu taşıma amaçlı olan ve bir çekiş gücü olmayan demiryolu aracı
demektir.

1.3 TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT
Dünya çapında yapılan taşımaların önemli bir kısmını tehlikeli madde taşımaları
oluşturmaktadır.
Uluslararası Tehlikeli Madde taşımalarında taşıma türlerinin çeşitliliği (karayolu, demiryolu,
denizyolu, havayolu gibi) ve taşıma hattından geçilen her ülkenin kendi mevzuatlarını uygulaması
nedeniyle taşıma kurallarının her defasında değişmesi, taşıma işlemini zorlaştırmakta ve ekonomik
kayıplar meydana gelmektedir.
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Bu nedenlerden dolayı ülkelerarası taşımalarda taşıma türleri ile her ülkelerin kendi
ülkesinde uyguladıkları mevzuatlara uyumluluk sağlaması hem de tehlikeli maddelerin yapıları ve
lojistiği, çok hassas ve dikkatli bir şekilde yapılması için her bir taşıma moduna uygun olarak
konvansiyonlar geliştirilmiş ve bu konvansiyonlar çerçevesinde kurallar oluşturulmuştur.

1.4 TAŞIMA MODLARINA GÖRE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
Taşıma Modu
Karayolu
Denizyolu
Demiryolu
Havayolu
Kanal Taşımacılığı

Sorumlu Kuruluş
UNECE Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü)
OTIF (Uluslararası Demiryolu Taşımaları Örgütü)
IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği)
ZKR (Merkezi İç Taşıma Komisyonu)

Konvansiyon
ADR
IMDG-CODE
RID
IATA-DGR
ADNR-ADN

1.5 ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN ÖRGÜT (OTİF)
Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTIF), 09 Mayıs 1980’de
imzalanan ve 01 Mayıs 1985’de yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımacılığı Sözleşmesi
(COTIF) ile kurulmuştur.
OTİF (Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgüt) Üye devletler
tarafından oluşturulan bir demiryolu örgütüdür.
OTIF’e Avrupa, Asya ve Afrika’dan 47 devlet ve AB üyedir.
OTIF’in hazırladığı hukuki metinler üye ülkelerin Parlamentolarınca onaylandıktan sonra, iç
hukuku olarak yürürlüğe girer.
Örgüt’ün merkezi İsviçre/Bern’dedir. Genel kurul, örgüt merkezini üye devletlerdeki
herhangi bir yere taşıyabilir.
OTIF tarafından yayınlanan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşme (COTIF)
TBMM tarafından çıkarılan 06.10.2005 Tarih ve 5408 Sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti
tarafından kabul edilmiştir.
Kabul edilen COTIF' in şartlarını Ülke olarak 01.07.2006 tarihinden itibaren uluslararası
trafikte uygulama zorunluluğu doğmuştur.
Hükümetlerarası bu organizasyonun temel amacı; demiryolu ile yapılan yük ve yolcu
taşımacılığının uygulanmasında kullanılan kurallarda yeknesaklığın sağlanması ve geliştirilmesidir.
Aşağıdaki hukuki alanlarda tek tip hukuk rejimler oluşturulmuştur.
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1.6 TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLUYLA TAŞINMASI SÖZLEŞMESI (RID)
RID Yönetmeliği 7 kısımdan oluşur, her iki yılda bir güncelleme yapılarak yayımlanmaktadır.
COTIF Sözleşmesini imzalayan ülkeler zorunlu olan hükümleri uygulamak zorundadır. Bazı
hükümler ise ülkelerin inisiyatifine bırakılmıştır.
RID Yönetmeliği 7 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar ;
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1.Kısım : Genel Şartlar
2.Kısım : Sınıflandırma
3 Kısım : Tehlikeli Malların Listesi, Özel Hüküm ve İstisnalar
4.Kısım : Ambalajlama ve Tank Hükümleri
5.Kısım : Sevkiyat prosedürleri
6.Kısım : Ambalajlar, Orta Boy Konteyner vb.
7.Kısım : Taşıma, Yükleme, Boşaltma ve Elleçleme Koşulları
İlk 6 bölüm ADR ile benzerlik göstermekte ve kombine taşımalarda bu hükümlere göre
hareket edilmektedir.
RID Yönetmeliğinden uyarlanarak ‘‘Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması,
Yükletilmesi, Boşaltılması Ve Depolanmasına Ait 505 Numaralı Genel Emir’’ Yük Dairesi
Başkanlığınca düzenlenerek 01 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Bu Genel Emirde
eğitimlerden bahsedilmiş ancak uygulamada eğitim verilmemiştir.

1.7 TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameyle; Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel
Müdürlüğü kurulmuştur.(1 Kasım 2011)
Bu KHK’ye göre TMKT’nin görevleri;
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün görevleri Kanun
Hükmünde Kararname de belirtilmiştir. Bu görevlerden birisi de;
‘‘Tehlikeli mal taşımacılığı alanında faaliyette bulunanlar ile şoförler, makinistler, hava ve
deniz araçlarının ilgili personeli başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarını
belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları
yetkilendirmek ve denetlemek.’’2
TMKT Genel Müdürlüğü 655 sayılı KHK’de belirtilen görevleri kapsamında taşıma modları
arasında yapılan tehlikeli madde taşımalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için mevzuatlarla
taraflara (gönderici, taşıyıcı, alıcı, paketleyen vb.) birtakım yükümlülükler getirmiştir.
Bu mevzuatlar;
‐
‐
‐
‐

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliği,
Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliği,
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliği,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğidir.

Tehlikeli madde taşımacılığında taşıma modları ve Uluslararası Sözleşmeler (ADR, RID,
IMDG, DGR) de dikkate alınarak, yaklaşık 30’a yakın yönetmelik, yönerge, tebliğ vb. çıkarılmıştır.
Ülkemizde karayolu tehlikeli madde taşımacılığı eğitimleri tanker şoförlerine yönelik olarak
SRC5 Eğitimleri (Temel, Tanker, Sınıf 1, Sınıf 7) adı altında verilmeye başlanılmıştır. 2013 yılından
bu yana devam etmektedir.
SRC5 Eğitimlerine katılanlara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav yapılmakta ve 60 puan
ve üzerinde alanlara Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ‘‘SRC5(ADR)
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Belgesi” verilmektedir.
Bu belgeye sahip olmayanlar tehlikeli madde taşıyamazlar.
Demiryolu tehlikeli madde taşımacılığında ise eğitimler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren
zorunlu hale gelmiştir. Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan kişiler, göreve başlamadan
önce yapacakları işe yönelik eğitim almalıdırlar. Eğitim almamış veya eğitimini tamamlamamış
olanlar eğitim almış personel gözetiminde çalıştırılmalıdırlar.3
2

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname Madde 10
3
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi Madde 15
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Aynı şekilde ‘’RID Eğitim Katılım Sertifikası’’ olmayan makinist veya tren teşkil görevlisi
tehlikeli madde trenlerinde görevlendirilemeyecek, ya da vagon teknisyeni, lojistik şefi vb.
unvanlarda çalışanlar doğrudan bu tür görevlerde tek başına çalıştırılamayacaklardır.
Oluşabilecek kazalarda sorumlu görülen personelin bu eğitimi alıp almadıklarına bakılacaktır.
TCDD Taşımacılık A.Ş.’de 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tehlikeli madde dolum ve
boşaltım yaptığı işyerlerinde (lokomotiflerin yakıt ikmali yaptığı yaklaşık 40 işyeri) Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanı(TMGD) istihdam etmek zorundadır.

1.8 TEHLİKELİ MADDE DEMİRYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik
9 Bölümden oluşmaktadır.
- Amaç, kapsam, dayanak, tanım ve kısaltmalar
- Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Kurallar,
- Taşımacılık Faaliyetinde Yer Alan Tarafların (gönderici, alıcı, taşıyıcı, yükleyici,
paketleyici, tank – sarnıç üreticisi vb.) Sorumluluk ve Yükümlülükleri,
- Muafiyetler ve özel izinler,
- Güvenlik Danışmanı, Acil Eylem Planı, Eğitim ve Uygulamadan Sorumlu Kurumlar,
- Denetim,
- Cezaların uygulanmasına ilişkin kurallar
- Yaptırımlar
- Çeşitli ve son hükümler
Genel güvenlik tedbirleri olarak; 4
Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve
etkisine bağlı olarak zarar ve yaralanmalardan kaçınmak veya gerekirse etkilerini azaltmak için bu
Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen önlemleri almakla yükümlüdürler. Taraflar, kendi
alanlarıyla ilgili bütün olaylarda, RID’da yer alan şartlara uymak zorundadırlar.
Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında, bir kaza, sızıntı, patlama, yangın
ve benzeri olması halinde; ilgili taraflar cana, mala, sağlığa ve çevreye verilen her türlü zarardan
müteselsilen (zincirleme) sorumludur.
Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve
boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli
madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından(TMGD)
hizmet alması zorunludur. 5

1.9 ACIL EYLEM PLANI
Bir kaza ya da ihlalin, insan hayatı ve çevre üzerinde oluşacak olumsuz sonuçlarını
mümkün olduğu kadar minimize etmek üzere, tehlikeli madde taşımacılığı yapan Demiryolu Altyapı
İşletmecisi ve/veya Demiryolu Tren İşletmecileri(DTİ) tarafından, manevra hizmetleri ile tehlikeli
madde yükleme, boşaltma ve taşımacılığı sırasında olabilecek kaza ya da ihlal durumlarında,
uygulanmak üzere “Acil Eylem Planı” hazırlaması zorunludur. 6
Acil eylem planına ilişkin talimatlar işyerlerinde ilgili personele tebliğ edilir ve görülecek
yerlere asılır.
Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yer alan kişiler, RID Bölüm 1.3’te belirtilen
eğitimleri almak zorundadırlar. Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yer alan kişilerin
eğitimi ve bu eğitimleri verecek kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.7
Aykırı hareket eden işletmelere (5191 TL) Beşbin Yüzdoksanbir Türk Lirası, idari para
cezası uygulanır. (Eğitim aldırmadığı her çalışan için )8

4

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 10
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 23
6
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 24
7
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 25
8
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 25
5
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Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında
artırılarak uygulanır. 9

1.10 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMALARI
Yük taşımacılığında blok trene geçilmiş (2004), blok trenle birlikte yük taşımacılığının seyir
süresi kısalmıştır. Blok tren olarak parlayıcı – patlayıcı madde kapsamında taşınan tehlikeli
maddeler yıllar itibarıyla hem miktar olarak hem de oransal olarak artış göstermiştir.
Hem zaman açısından, hem de maliyet açısından diğer taşıma modlarına göre cazip olan
demiryolu tehlikeli madde taşımacılığının, serbestleşmeyle birlikte yıllık taşıma miktarının 2 milyon
tonu aşması ve tüm demiryolu taşımaları içerisindeki taşıma payının da %20’lere yaklaşması
tahmin edilmektedir. (Bu taşımalara RID’da belirtilen gübre, kalorisi yüksek toz kömür, deterjan,
soda, boya, atık yağ vb. tehlikeli maddeler dâhil edilmemiştir.)
(1000 TON )
Akaryakıt
Kimyasal Ürünler
Patlayıcı Maddeler
TOPLAM
Toplam Taşıma içindeki pay%

9

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

262
2
‐
264
1.4

327
3
‐
330
1.7

274
4
‐
278
1.3

537
2
‐
539
2.3

984
3
‐
987
4.7

1.093
‐
‐
1.093
4.6

1.331
430
12
1.773
7.1

994
407
11
1.412
5.4

771
421
6
1.198
4.4

776
360
7
1.033
3.8

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 25
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2015

2016

1.677 1.987
288 274
5
7
1.970 2.268
13,1 8.76
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TCDD Taşımacılık AŞ. blok tren uygulaması ile Teşkilatımızda tehlikeli madde taşımacılığı
yapılmaktadır.
Yol yapım çalışmalarından dolayı bazı hatlarımızda uzun yol üzerinden taşımacılık yapma
zorunluluğu da doğmuştur.

İzlenecek Güzergahlar, Yükleme, Boşaltma ve Stoklama Alanları
1. Demiryolu şebekesi üzerinde yapılacak tehlikeli madde taşımacılığında izlenecek
güzergâhlar ile istasyon içinde stoklama, yükleme ve boşaltma yapılacak yerler ilgili
Demiryolu Altyapı İşletmecisi tarafından belirlenir.
2. Demiryolu üzerinden yapılacak askeri mühimmat ve patlayıcı madde taşımacılığında
izlenecek güzergâhlar ile istasyon içinde yükleme ve boşaltma yapılacak yerler, ilgili
garnizon komutanlıkları ile koordine edilerek o ilin valiliğince tespit edilir.
3. Demiryolu sahasında tehlikeli maddenin stoklama, yükleme ve boşaltılması için ayrılan özel
yer olmaması halinde, stoklama, yükleme ve boşaltma yapılamaz.
4. Karayolu/denizyolu ile gelip demiryolu ile gidecek ya da demiryolu ile gelip
karayolu/denizyolu ile gidecek tehlikeli madde yüklü dolu konteynerler, ilgili Demiryolu
Altyapı İşletmecisi veya ilgili Demiryolu Tren İşletmecisine ait alanlarda bu iş için ayrılmış
özel alanlarda, en çok 24 saat süre ile bekletilebilir. Ancak, bu yerlerde konteynerlerin
içindeki yükün başka konteynerlere, vagonlara ve araçlara boşaltılması işlemleri yapılamaz.
5. Limana gidecek olan tehlikeli madde taşıyan vagonların liman tesisine varışından en az 3
saat önce bildirim yapması zorunludur.
6.

Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler, Sınıf 6.1 Zehirleyici maddeler, Sınıf 6.2 Bulaşıcı
maddeler, Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler sınıfına giren tehlikeli maddelerin taşınmasında
kullanılanlar hariç olmak üzere, tehlikeli madde taşımasında kullanılan temizlenmemiş boş
taşıma kapları, boş konteynerler gibi taşıma birimleri; istasyonlarda yükleme boşaltmaları
etkilemeyecek bir alanda en çok 48 saat bekletilebilir.
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1.11 TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki
gerçekleştiren taraflara bir takım hak ve yükümlülükler getirmiştir.

Yönetmelik,

taşımayı

1.11.1 GENEL SORUMLULUKLAR
Genel güvenlik tedbirleri olarak;10
Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve
etkisine bağlı olarak zarar ve yaralanmalardan kaçınmak veya gerekirse etkilerini azaltmak için bu
Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen önlemleri almakla yükümlüdürler. Taraflar, kendi
alanlarıyla ilgili bütün olaylarda, RID’da yer alan şartlara uymak zorundadırlar.
Bu Yönetmelik kapsamında yapılan tehlikeli madde faaliyetleri esnasında kamu güvenliğini
tehlikeye sokacak acil durum oluşması halinde; taraflar acil durum servislerine haber vermek ve
olaya müdahale için gerekli olan bilgileri sağlamak zorundadırlar.
İlgili taraflar RID’da münferit şekilde belirlenen yükümlülüklere uymak zorundadırlar.
1.11.2 GÖNDEREN:
Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli malları gönderen işletmeyi, ayrıca, taşıma
işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “gönderen” olarak belirtilen
kişiyi ifade eder.11
Gönderenin yükümlülükleri 12
-

Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen tehlikeli yükü RID hükümlerine uygun bir
biçimde taşımacıya teslim eder. Ayrıca;

-

Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan uygun yetki belgesi/taşıma lisansı almış
ve özel izin gereken durumlarda bu izni almış olanlarca yapılmasını sağlamakla,
yükümlüdür.

-

Tehlikeli maddelerin RID hükümlerine uygun sınıflandırılmış şekilde yüklenmesi ve
taşınması konusunda gerekli önlemleri almakla, yükümlüdür.

-

Taşımacıya taşıma için gerekli sevk belgeleri ile gerekli bilgi ve verileri vermekle,
yükümlüdür.

-

RID Kısım 4’te tanımlanmış ve RID Kısım 6’ya göre imal edilmiş, onaylanmış ve
sertifikalandırılmış ambalaj ve kapları kullanmakla, yükümlüdür.

-

Sevkiyata yönelik şartlara ve gönderme kısıtlamalarına uygun hareket etmekle,
yükümlüdür.

-

Temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış boş tankların (sarnıç vagonlar, sökülebilir
tanklar, tüplü gaz tankerleri, ÇEGK'ler, portatif tanklar ve tank-konteynerler) veya
vagonların, büyük ve küçük dökme yük konteynerlerin uygun şekilde işaretlenmiş,
etiketlenmiş ve kapalı olduklarından, sızdırmazlığından emin olmakla, yükümlüdür.

-

Diğer tarafların (paketleyen, yükleyen, dolduran ve benzeri) yükümlülüklerini üstlenerek
yürütmesi halinde sevkiyatın RID şartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli tedbirleri
almakla, yükümlüdür.

10

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 10
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 4
12
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 11
11
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1.11.3 TAŞIMACI:
Tehlikeli madde yükünü taşımayı kabul eden ve bu yükün belli bir çıkış istasyonundan
başka bir varış istasyonuna taşınmasını sağlayarak alıcıya teslim eden demiryolu tren işletmecisini
ifade eder.13
Taşımacının yükümlülükleri 14

13
14

-

Taşınacak tehlikeli maddelerin taşınması açısından bu Yönetmelik ve RID hükümlerine
uygun olduğunu kontrol etmekle, yükümlüdür.

-

Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili RID’da ve bu Yönetmelikte öngörülen tüm bilgi ve
belgelerin trende eksiksiz ve doğru olarak bulundurulmasını sağlamakla, yükümlüdür.

-

Vagonlarda ve yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak, eksik
teçhizat olup olmadığını kontrol etmekle, yükümlüdür.

-

Sarnıç vagonların, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tanka sahip vagonların, portatif
tankların, tank-konteynerlerin ve ÇEGK'lerin test, muayene ve kontrol sürelerinin geçip
geçmediğini kontrol etmekle, yükümlüdür.

-

Vagonlar için RID’da tanımlanmış olan tehlike ikaz levhaları ve işaretlerin vagonlara
takılmasını sağlamakla, yükümlüdür.

-

Taşımacı, tren hareket etmeden önce, trendeki tehlikeli mallar ve konumları hakkında
makiniste bilgi verecektir.

-

RID Bölüm 5.4.3’te tarif edilen yazılı talimatı makiniste/tren görevlisine vermekle,
yükümlüdür.

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 4
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 12
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-

Taşımada görev alan personelin yazılı talimatları okumasını, anlamasını ve gerektiği
şekilde uygulayabilmesini sağlamakla, yükümlüdür.

-

Taşımada görev alan personel için yazılı talimatta belirtilmiş olan kişisel korunma
teçhizatının makinist kabininde bulunmasını sağlamakla, yükümlüdür.

-

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen
şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse, taşımayı söz konusu
ihlal giderilinceye kadar başlatmamakla, yükümlüdür.

-

Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik
güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı söz
konusu ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar beklemeye uygun en yakın alanda
durdurmakla, taşımayı ancak gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmekle,
yükümlüdür.

-

Demiryolu altyapı işletmecisinin, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması
Hakkındaki Yönetmelikte ve RID’da belirtilen yükümlüklerini yerine getirebilmesi için,
gerekli bilgileri vermekle, yükümlüdür.

-

Taşımada görev alan personelin, RID hükümlerine uygun eğitim almasını sağlamakla,
yükümlüdür.

-

Yaptığı taşımalarda meydana gelen kazalarla ilgili olarak, RID hükümlerine göre
hazırlanmış bir raporu kaza tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığa
vermekle, yükümlüdür.

-

Taşıma sırasında görev alan personele yangın söndürme cihazlarının kullanımı
konusunda eğitim vermek ve yangın söndürücülerinin görev mahallinde bulunmasını
sağlamakla, yükümlüdür.

-

Sadece taşıması yapılacak olan maddeye uygun olan sarnıç vagon ve vagonları
kullanmakla, yükümlüdür.

Sızıntı kontrolü

Muntazam mühürleme
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1.11.4 ALICI
Taşıma evrakına göre tehlikeli maddenin alıcısı veya taşıma evrakı hükümlerine uygun
olarak alıcı tarafından atananlar veya taşıma sözleşmesi olmadan yürütülen taşımalarda ise
tehlikeli maddenin varış noktasında idaresini üstlenen gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.15
Alıcının yükümlülükleri 16
-

Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememekle ve
boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra kendisiyle ilgili RID’da öngörülen şartları yerine
getirmekle yükümlüdür.

-

Vagon veya konteynerlerin, RID’ın boşaltmaya ilişkin şartlarının yerine getirilmesi
halinde boşaltılmasını, bu hükümlerin yerine getirilmemesi durumunda ise iade
edilmesini sağlamakla, yükümlüdür.

-

Diğer tarafların (boşaltan, temizleyici, dezenfekte hizmeti ve benzeri) yükümlülüklerinin
üstlenilerek yürütülmesi halinde ilgili RID hükümlerine uymak için uygun tedbirleri
almakla, yükümlüdür.

-

Boşaltmak üzere emrine verilen vagon ve diğer yük taşıma birimlerini süresi içinde
emniyetle boşaltma yapılmasını sağlayacak ekipmana sahip olmakla veya temin
etmekle, yükümlüdür.

1.11.5 YÜKLEYEN
Ambalajlı tehlikeli maddeleri, orta boy dökme yük konteynerleri veya portatif tankları bir
vagonun veya konteynerin içine veya üzerine yükleyen veya bir konteyneri, dökme yük konteyneri,
ÇEGK, tank-konteyneri veya portatif tankı bir vagon üzerine yükleyen işletmeleri ifade eder.17
Yükleyenin yükümlülükleri 18
-

Tehlikeli maddeleri, ancak RID hükümlerine uygun şartlar sağlanmış olması halinde,
taşımacıya teslim etmekle, yükümlüdür.

-

Paketlenmiş tehlikeli maddeleri ya da temizlenmemiş boş paketleri taşımacıya verirken
paketlerin zarar görüp görmediğini kontrol etmekle, yükümlüdür.

-

Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ya da boş temizlenmemiş tehlikeli madde paketlerini
hasar giderilene kadar yüklememekle, yükümlüdür.

-

Tehlikeli maddeleri vagona, büyük ya da orta boy dökme yük konteynere yüklerken,
yükleme ve elleçlemeye ilişkin özel koşullara uygun hareket etmekle, yükümlüdür.

-

Tehlikeli maddeleri doğrudan taşıma için teslim alırken vagon veya büyük
konteynerlerin işaret ve etiketlenmesi ile vagon veya büyük konteynerlere turuncu plaka
takılmasına ilişkin RID’da belirtilen koşullara uygun hareket etmekle, yükümlüdür.

-

Paketleri yüklerken, vagon veya konteynere daha önce yüklenmiş olan yükleri de göz
önüne alarak, birlikte yükleme yasaklarına ve ayrıca; besin ve gıda maddelerinin ya da
hayvan yemlerinin ayrı tutulması kurallarına uymakla, yükümlüdür.

-

Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelin bu konuda eğitim almış olmasını sağlamak
ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini Bakanlığa ibraz etmekle, yükümlüdür.

-

Yükleme yapıldığı sırada yakın çevrede ateş yakılmasına, açık ışıklandırma
yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip
cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla, yükümlüdür.

15

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 4
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 13
17
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 4
18
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 14
16
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-

Yüklenen tehlikeli yüklerin, vagon içindeki yükleme emniyetinin ilgili ulusal ve
uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olmasını sağlamakla, yükümlüdür.

-

Tehlikeli maddelerin vagonlara, konteynerlere ve diğer yük taşıma birimlerine
yükletilmesi işlemlerinin mutlak suretle bu iş için ayrılmış, emniyet şartları sağlanmış
alanlarda yapmakla, yükümlüdür.

-

Tehlikeli maddeler vagonlara yüklenirken, el frenlerinin sıkılı olduğunu kontrol etmekle
ve gerektiğinde vagonların takozlanmasını sağlamakla, yükümlüdür.

-

Tehlikeli madde taşımasına tahsis edilen açık vagonların üzerlerinin, yükleme
yapıldıktan sonra muşamba/branda ile örtülmesini sağlamakla, yükümlüdür.

1.11.6 PAKETLEYEN
Tehlikeli maddeleri, büyük ambalaj ve orta boy dökme yük konteyneri dâhil, değişik cinsteki
kaplara yerleştiren ve gerektiğinde ambalajları taşınmaya hazır hale getiren, tehlikeli maddeleri
paketleyen ya da bu madde paketlerini, etiketlerini değiştiren, taşıtmak amacıyla etiketleyen,
gönderici veya onun talimatı ile bu işleri yapan işletmeleri ifade eder.19
Paketleyenin yükümlülükleri 20
- RID’da belirtilen ambalajlama veya karışık ambalajlama koşullarına yönelik şartlara
uymakla, yükümlüdür.
- Taşımaya hazırlanan paketlerin, ambalajların işaretlenmesi ve etiketlenmesine yönelik
RID’da belirtilen şartlara, uygun hareket etmekle, yükümlüdür.
1.11.7 DOLDURAN
Tehlikeli maddeleri sarnıç vagona, sökülebilir tanka sahip vagona, portatif tanka veya tank
konteynerine ve/veya bir vagona, dökme halinde taşımak için büyük konteynere veya orta boy
dökme yük konteynerine veya tüplü gaz vagonuna veya çok elemanlı gaz konteynerine dolum
yapan işletmeyi ifade eder.21
Dolduranın yükümlülükleri 22
-

Dolum öncesinde; sarnıç vagonların, sökülebilir tanka sahip vagonların, portatif tank
veya tank konteynerlerin, tüplü gaz tankerlerinin/vagonlarının, çok elemanlı gaz
konteynerlerinin ve ekipmanlarının teknik olarak eksiksiz ve taşımaya uygun olduğunu
kontrol etmekle, yükümlüdür.

-

Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan ve yukarıdaki paragrafta belirtilen yük taşıma
birimlerinin test, muayene ve kontrol sürelerinin geçerliliğini kontrol etmekle,
yükümlüdür.

-

Dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta Uygunluk/Onay
Sertifikası bulunan ve ilk paragrafta belirtilen yük taşıma birimlerine dolum yapmakla,
yükümlüdür.

-

Dolum esnasında doldurma kurallarına uygun hareket etmekle, yükümlüdür.

-

Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma oranını ve azami dolum hacim
oranını geçmemekle, yükümlüdür.

-

Dolumu yaptıktan sonra tankın kapatma tertibatının sızdırmazlığını kontrol etmekle,
yükümlüdür.

-

Doldurulan tehlikeli maddelerin, ilk paragrafta belirtilen yük taşıma birimlerinin dış
yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmekle, yükümlüdür.

19

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 4
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 15
21
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 4
22
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 16
20
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1.11.8 TANK-KONTEYNER/PORTATIF TANK SAHIBI VEYA IŞLETMECISI 23
Tank-konteyner/portatif tank sahibi veya işletmecisi;
-

Taşıma ünitelerinin yapı, ekipman, test ve markalanmasının RID hükümlerine
uygunluğunu sağlamakla, yükümlüdür.

-

Tank-konteyner/portatif tankın bir sonraki teste kadar, RID’da yer alan hükümlerin
sağlaması için, gövde ve ekipman bakımını yerine getirmekle, yükümlüdür.

-

Gövde veya gövde ekipmanı emniyetinin tamir, tadilat veya bir kaza sonucunda azalma
eğilimi gösterip göstermediğini ayrıca kontrol etmekle, yükümlüdür.
Yukarıdaki bentlerde öngörülen faaliyetlerin sonuçlarının tank kaydına kaydedilmesini
sağlamakla yükümlüdür.
Tank vagona tayin edilen bakımdan sorumlu kurumun (ECM), tehlikeli mallara ilişkin
tank vagonları kapsayan geçerli bir sertifikaya sahip olmasını sağlamakla yükümlüdür.

-

ECM'ye verilecek (ATMF Madde 15 § 3 – COTIF Ek G– ve ATMF Ek G, Madde 5'te
tanımlanan) bilginin ayrıca tank ve donanımını kapsamasını sağlayacaktır.24

1.11.9 SARNIÇ-VAGON SAHIBI VEYA KULLANICILARI 25
Sarnıç-vagon sahibi veya kullanıcıları;
-

Vagonun yapı, ekipman, test ve işaretlemeye ilişkin olarak RID hükümlerine
uygunluğunu sağlamakla, yükümlüdür.

-

Sarnıç-vagonun bir sonraki teste kadar, RID’da yer alan şartları sağlaması için, tank ve
ekipman bakımını yerine getirmekle, yükümlüdür.

-

Gövde veya gövde ekipmanı emniyetinin tamir, tadilat veya bir kaza sonucunda azalma
eğilimi gösterip göstermediğini ayrıca kontrol etmekle, yükümlüdür.

1.11.10 DEMIRYOLU ALTYAPISI IŞLETMECISI
Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren
işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder.26
Demiryolu altyapı işletmecisinin yükümlülükleri 27
-

Manevra alanlarına yönelik dâhili acil durum planlarının RID Bölüm 1.11’e uygun
şekilde hazırlanmasını sağlamakla, yükümlüdür.

-

Taşıma esnasında, taşımacıya ait yükümlülük kapsamında bulunan ve aşağıda yer
alan;
o

Her bir vagonun numarasının ve vagon tipinin belirtilmesi suretiyle tren
kompozisyonuna ait bilgilere, sahip olmak ve gerektiğinde ilgili mercilere
vermekle yükümlüdür.

o

Her bir vagonda bulunan tehlikeli maddelerin BM numaraları veya RID Bölüm
3.4 uyarınca sadece tehlikeli maddelerin sınırlı miktarda paketlenip taşınması
durumunda ise bu maddelere ait bilgilere, sahip olmak ve gerektiğinde ilgili
mercilere vermekle yükümlüdür.

o

Her bir vagonun trendeki konum bilgilerine, sahip olmak ve gerektiğinde ilgili
mercilere vermekle yükümlüdür.

23

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 17

24

RID 1.4.3.5

25

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 18
26
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 4
27
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 19
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1.11.11 BOŞALTAN
Tehlikeli madde yüklü bir konteynerin, dökme yük konteynerinin, çok elemanlı gaz
konteynerinin (ÇEGK), tank-konteynerinin veya portatif tankın vagondan indirilmesi; ambalajlı
tehlikeli maddelerin, orta boy dökme yük konteynerlerinin veya portatif tankların vagon veya
konteynerden indirilmesi; tehlikeli maddelerin, bir sarnıç vagondan, sökülebilir tanktan, portatif
tanktan veya tank-konteynerden veya bir tüplü gaz tankerinden, ÇEGK’den, bir vagondan veya
dökme yük taşınan bir konteynerden boşaltılmasını yapan işletmeyi ifade eder.28

Boşaltanın yükümlülükleri 29

28
29

-

Boşaltma öncesinde paket, konteyner, tank, ÇEGK veya vagon ve benzeri üzerindeki
bilgiler ile taşıma evrakındaki bilgileri karşılaştırarak doğru yükün boşaltılacağını tespit
etmekle, yükümlüdür.

-

Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, vagonda, tankta veya konteynerde boşaltma
işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmekle,
yükümlüdür.

-

İkinci paragrafta belirtilen bir durumun tespiti halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar
boşaltma işlemine ara vermekle, yükümlüdür.

-

Boşaltılması sırasında vagon, tank veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli artıkları
temizlemekle, yükümlüdür.

-

Boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra vana ve kontrol kapaklarının güvenli bir şekilde
kapatılmasını sağlamakla, yükümlüdür.

-

Taşımayı gerçekleştiren vagonların veya konteynerlerin ürün değişikliği halinde
öngörülen temizleme ve arındırma işlemlerinin yapılmasını sağlamakla, yükümlüdür.

-

Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben vagonların ve konteynerlerin tamamen
boşaltılmış, temizlenmiş, gazdan arındırılmış, dezenfekte edilmiş olması durumunda,
üzerindeki tehlike işaretlerini veya turuncu plakaları kaldırmakla, yükümlüdür.

-

Boşaltma alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olmasını sağlamakla ve
boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalıştığını kontrol etmekle,
yükümlüdür.

-

Tehlikeli maddelerin vagonlardan, konteynerlerden ve diğer yük taşıma birimlerinden
boşaltılması işlemlerinin, mutlak suretle bu iş için ayrılmış, emniyet şartları sağlanmış
alanlarda yapmakla, yükümlüdür.

-

Boşaltma yapıldığı sırada yakın çevrede ateş yakılmasına, açık ışıklandırma
yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip
cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla, yükümlüdür.

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 4
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 20
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1.11.12 BAKIMDAN SORUMLU KURUM (ECM):
Uluslararası Trafikte kullanılan Demiryolu Malzemelerinin Teknik Kabulüne İlişkin Yeknesak
Kurallara (ATMF – COTIF Ek G) uygun olarak ve Ek A'ya göre onaylanan, vagonun bakımından
sorumlu kurumu ifade eder.30
Bakımdan sorumlu kurum (ECM)31 RID 1.4.1 bağlamında, bakımdan sorumlu kurum (ECM)
aşağıdakileri sağlayacaktır:
- Tankların ve donanımlarının bakımının, normal işletme koşullarında, tank vagonun RID
zorunluluklarına uygun şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak.
-

ATMF Madde 15 § 3 – COTIF Ek G– ve ATMF Ek G, Madde 5'te tanımlanan bilginin
ayrıca tank ve donanımını kapsamasını sağlamak.

-

Tank ve donanımına ilişkin bakım faaliyetlerinin bakım dosyasına kaydedilmesini
sağlamak.

30
31

RID 1.4.3.8
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II. BÖLÜM. RID TEMEL EĞİTİMİ

Kısım 3.2 Tablo A, RID’ın en temel tablosudur. Bu tablo tüm mevcut tehlikeli maddeleri UN
Numarasına göre sıralar ve tüm madde ve grupları 4 haneli UN Numaralarına göre yapılandırılır.
Örneğin; UN 1202 Mazot, UN 1203 Benzin, UN 1830 Kükürt Asidi gibi.
Her tehlikeli maddenin en önemli ve ayırt edici özellikleri tabloda kodlanmış şekilde
verilmiştir. Örneğin; sınıflandırma, etiketlendirme, paketleme talimatları gibi.
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2.1 TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI
Tehlikeli maddeler 9 ana sınıfa ayrılmıştır..32
Sınıf 1: Patlayıcı Madde ve Patlayıcı Madde İçeren Nesneler

Sınıf 2: Gazlar
2.1 Yanıcı gazlar

2.2 Boğucu, yakıcı, basınçlı gazlar

2.3 Zehirli gazlar

Sınıf 3: Yanıcı Sıvılar

Sınıf 4: Katılar
4.2 Kendi Kendine Yanan
4.1 a) Yanıcı katı maddeler,
b) Kendi Kendine Reaksiyona Giren
c) Duyarsızlaştırılmış Katı
Patlayıcılar,

4.3 Su ile Temasta Yanıcı Gaz Çıkaran

Sınıf 5: Oksitleyiciler ve Organik Peroksitler
5.1 Oksitleyici(yakıcı)
5.2 Organik Peroksit

32

RID 2.1.1.1
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6.1 Zehirli Maddeler
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6.2 Bulaşıcı Maddeler

Sınıf 7: Radyoaktif Maddeler

Sınıf 8: Aşındırıcı Maddeler

Sınıf 9 : Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler
Lityum piller için

2.2 AMBALAJLAMA (PAKETLEME) GRUPLARI
Sınıf 1, 2, 4.1b, 5.2, 6.2, 7 haricindeki tehlikeli maddeler ambalajlama amacıyla tehlike
derecesine göre ambalajlama gruplarına atanır:
Ambalajlama grubu I:

Yüksek derecede tehlikeli mallar,

Ambalajlama grubu II:

Orta derecede tehlikeli mallar,

Ambalajlama grubu III:

Düşük derecede tehlikeli mallar.

Maddelerin atandığı ambalajlama grupları Tablo A'da verilmiştir. Tehlikeli maddelerden
bazılarının ambalajlama grubu yoktur. Bunlar tehlikesiz anlamına gelmeyip, aksine özel taşıma
kurallarına tabidir.
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2.3 SINIFLARA ÖZGÜ HÜKÜMLER
SINIF 1: PATLAYICI MADDELER VE NESNELER
Patlayıcı maddeler: Çevreye hasar verebilecek bir hızda, sıcaklıkta ve basınçta, kimyasal
tepkimeler sonucu gazlar oluşturabilen katı veya sıvı maddeler (veya madde karışımları)
Toplam patlayıcı madde ve nesne miktarı 376 adettir. RID Tablo 3.2. A’da 0-0999 arası
rakamlar patlayıcı maddeler ve nesnelerin kaydı için ayrılmıştır. Patlayıcı maddelerin UN
Numaraları 0 ile başlarlar. Örn.UN 0004, UN 0363, UN 0503 gibi.
Patlayıcı maddeler, kimyasal özelliklerine göre 6 alt gruba, yükleme kurallarına göre ise 13
uyumluluk grubuna ayrılmıştır.
Kimyasal Özelliklerine göre; 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
Yükleme kurallarına göre;

A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, S

Paketleme grubu bulunmamaktadır. Bu sınıftaki maddelerin taşınmasında İçişleri
Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir.33
Örneğin; Trinitrotoluen (TNT), Barut, Dinamit, Bomba, Mühimmat, Havai Fişek gibi.
Alt Gruplar

33

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik
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Tehlike seviyesi; 1.1 (en yüksek), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (en düşük) şeklindedir.34
Farklı alt gruplar birlikte taşınacak ise, yükün tamamı en yüksek tehlike grubu olarak işlem görür.
Uyumluluk Grupları35
Patlayıcı maddenin açıklaması

Uyumluluk grubu

Patlama, Fırlatma, Şiddetli Yanma Tehlikesi Olan
Madde ve Nesneler

A

B

C

Patlayıcı Madde ve Fosfor (H), Yanıcı Madde (J) ve
Zehirli (K) Madde İhtiva Eden Nesneler

H

J

K

Özel Bir Riski Olan Patlayıcı Madde veya Nesneler

L

Hassasiyeti Aşırı Derecede Azaltılmış Madde İhtiva
Eden Maddeler

N

Tehlikesi Ambalajı İçinde Sınırlı, Çok Az Tehlikesi Olan
Madde ve Nesneler

S

D

E

F

G

‘’ A ‘’ ve ‘‘K’’ UYUMLULUK GRUBU MADDELERİN DEMİRYOLUYLA TAŞINMASI YASAKTIR.
Patlayıcı madde ve nesnelerde tehlike tanımlama numaraları alt grup ve uyumluluk grubu
harfleriyle birlikte belirtilir.
Örneğin; 1.1D - 1.2E - 1.3C - 1.4G - 1.5D - 1.6N gibi.

Patlayıcı madde ve nesneler, 1.4S hariç diğer tehlikeli maddeler ile birlikte taşınmazlar.
Alt gruplar yükleme kuralı;36
1.5 D maddelerinin, tehlike bölümü 1.2 maddeleri veya nesneleri ile birlikte taşındığı
durumlarda vagona veya konteynere tehlike bölümü 1.5’deki şekilde levha takılmalıdır.
1.4 S tehlike tanımlama numarası olan patlayıcı madde ve nesnelerin taşınması halinde
turuncu plaka takılmasına gerek yoktur.
Farklı alt gruplar birlikte taşınacak ise, yükün tamamı en yüksek tehlike grubu olarak işlem
görür. Patlayıcı madde ve nesnelerin birlikte yüklenmesinde (taşınmasında) belirleyici olan
“Uyumluluk Grupları”dır.
Taşıma evrakında sınıflandırma kodu (alt grup ve uyumluluk grubu) ve varsa ilave
tehlikeleri birlikte belirtilir.
SINIF 2: GAZLAR
Sınıf 2 başlığı, saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne
içeren gaz ve gaz karışımlarını kapsar.
500 C’de 300 kPa’dan (kilopaskal) (3 bar) büyük basınca sahip buhar ya da 200 C’de 101.3
kPa (kilopaskal) (1.013 bar) standart basınçta tamamıyla gaz halde olan maddedir. (1 kilopaskal =
0.01 Bar)
Gazlar özelliklerine göre zehirli, tutuşan (yanıcı), oksitleyici, asitli ve boğucu olabilirler.
Ayrıca gazlar yangın ya da patlama etkisi meydana getirebilirler. Bu etkileri yüksek doldurma
basıncı ve çok yüksek ısıda ortaya çıkmaktadır.37
34

RID 2.2.1.1.5/5.3.1.1.2
RID 2.2.1.1.6
36
RID 5.3.1.1.2
35
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Gazların alt bölümleri olarak; 38
1.
Sıkıştırılmış gaz,
2.
Sıvılaştırılmış gaz,
3.
Soğutularak sıvılaştırılmış gaz,
4.
Çözünmüş gaz,
5.
Aerosol püskürtücüler ve kaplar, küçük, gaz içeren (gaz kartuşları),
6.
Basınç altında gaz içeren diğer nesneler,
7.
Özel şartlara tabi olan basınçlandırılmamış gazlar (gaz numuneleri),
8.
Basınç altındaki kimyasallar,
9.
Adsorbe gaz,
Bir gazın taşıma durumu fiziksel haline göre tarif edilir.
Sıkıştırılmış Gaz; -500 C’de tamamıyla gaz halde taşımak için basınç altında paketlenmiş
gazdır. Kritik sıcaklığı 500 C den aşağı olan tüm gazları kapsar. Örneğin: Sıkıştırılmış doğal gaz
(CNG),
Sıvılaştırılmış Gaz; -500 C’nin üzerindeki sıcaklıklarda kısmen sıvı halde taşımak için
basınç altında paketlenmiş gazdır. Ayrımları;
Yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gazın kritik sıcaklığı -500 C ile +650 C arasındadır.
Düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazın kritik sıcaklığı +650 C’nin üzerindedir.
Örneğin: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG), Sıvılaştırılmış Petrol Gaz (LPG)
Dondurulmuş Sıvılaştırılmış Gaz; kendi düşük sıcaklıkları sebebiyle kısmen sıvı halde
taşıma için paketlenmiş gazdır.
Çözünmüş Gaz; bir faz çözücü içinde çözünmüş halde taşımak için basınç altında
paketlenmiş gazdır. Örneğin: Asetilen
Saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve gaz
karışımları Sınıf 2 içerisinde dahil edilirler.
Gazlarda paketleme grubu bulunmaz.
Tehlike Özelliğine Göre;
Kısaltma
A
O
F
T
C
TF
TC
TO
TFC
TOC

37
38

Tehlike
Boğucu, (Nefes Kesici),
Yakıcı, (Yükseltgen)
Yanıcı,
Zehirli
Aşındırıcı,
Zehirli, yanıcı
Zehirli, aşındırıcı
Zehirli, yakıcı
Zehirli, yanıcı, aşındırıcı
Zehirli, yakıcı, aşındırıcı

RID 2.2.2.1.1
RID 2.2.2.1.2
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Gazların Genel Özellikleri
-

Tehlikeli maddeler gaz halindeyken maddenin yoğunluğu çok az, akışkanlığı ise son
derece fazladır.

-

Gazın basınç veya sıcaklığının az miktarda değişmesi, gazın hacminde çok büyük
değişiklikler meydana getirir. Bütün gazların genişleme ve sıkışma katsayıları aynıdır.
Fakat sıvı ve katıların böyle bir özelliği yoktur.

-

Bazı gazlar tatsız, kokusuz ve renksizdirler. (Örneğin; Oksijen, metan gazları)
Bazı gazlar havadan ağırdırlar. (Örneğin; LPG) ve serbest kaldıklarında zeminde
yoğunlaşırlar.
Bazıları da havadan hafiftirler. (Örneğin; LNG) ve tavanda yoğunlaşırlar.

-

Gazlar özelliklerine göre yanıcı, zehirli, oksitleyici asitli ve boğucu olabilirler. Gazlar aynı
zamanda yangın veya patlama etkisi yaratabilirler.
SINIF 3: YANICI SIVI MADDELER
Yanıcı sıvı maddelerin buharlaşma esnasında patlama ve yanma tehlikesi vardır.39

Örneğin; Benzin, Mazot, Kerosen, Madeni yağlar, Matbaa Mürekkebi, Tutkal gibi.
Yanıcı Sıvı Maddelerin Özellikleri40
-

39
40

Yanıcı sıvı maddelerde yanıcı olan sıvı maddenin kendisi değil, sıvı halden gaz haline
geçerken çıkardığı buhardır.

RID 2.2.3
RID 2.2.3.1.1
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Tehlike özellikleri parlama noktası (alev alma/yanma derecesi) düştükçe tehlike
dereceleri artmaktadır.
Sıvı yüzeyi üzerinde ne kadar gaz oluşuyorsa, tehlike o kadar artmaktadır. Bazı sıvılar
kendiliğinden (örneğin; benzin, aseton), bazıları da belirli sıcaklıklara ulaştıklarında
buharlaşırlar.
Bir sıvı buharlaştığında hacmi 200 – 400 kat genişler.
Taşımada veya aktarma yapılırken parlama noktasına eş veya daha yüksek bir
sıcaklıkta ısıtılırlar.
Yanıcı buharların yoğunluğu havadan ağır olup zemine çökerler ve ortamdaki oksijen
miktarını azalttıkları için de yanma olmasa dahi boğucudurlar.
Yükleme/Doldurma esnasında statik yüklenme tehlikesi mevcuttur.
Yoğun sıvı maddeler sınıf 3’e girmemektedir. (Tiner, boya vb.)
Yanıcı, Parlayıcı, Buharları Patlayıcı, Aşındırıcı etkileri vardır ve suya zararlıdırlar.
Suyun biyolojik, kimyasal, fiziksel yapısını değiştirmekte ve zehirlemektedir.

Kaynama noktası,
Sıvı bir maddenin gaz haline geçtiği noktadır. Bu noktaya aynı zamanda fiziksel hal
değişikliği de denmektedir.
Tehlikeli Malların ısınması sonucu ortaya çıkan gazlar veya buharların fiziksel açıdan iki
ayrı özellikleri vardır. Bunlar havadan hafiftirler (hidrojen ve helyum gibi) bu durumda atmosfere
doğru yükselirler veya havadan ağırdırlar (argon, benzin buharı gibi) bu durumda tabana çökerler.
Parlama (Yanma) Noktası (Flash Point)
Düşük ısılarda buharlaşan yanıcı sıvıların yanma noktaları düşüktür ve yüksek ısılarda
buharlaşanlara göre daha tehlikelidirler. Çünkü parlama noktası altındaki sıcaklıklarda buhar
miktarı az olacak ve parlama oluşmayacak, yüksek sıcaklıklarda ise yeterli buhar oluşacak ve
parlama meydana gelecektir. Yani düşük parlama noktası demek yüksek yanıcılık demektir.
Buhar ve hava uygun oranlarda birleşse dahi, uygun ısı kaynağı yok ise yanma olmaz.
Bu ısı kaynağı; harici (alev, kıvılcım gibi) olabilir veya karışımın kendi parlama noktası da
olabilir.
Düşük buharlaşma ısısı-Düşük parlama (yanma) noktası-Yüksek tehlike seviyesi
Parlama (yanma) noktası 230C’nin altında olan zehirli maddeler sınıf 3’e girmektedir.
Zehirlidir. Sağlık Bozucu ve Yanma tehlikesi vardır. Suyla temas halinde de zehirli gazlar üretir.
Yüksek derecede zehirli, zehirli ve daha az derecede zehirli ve parlama noktası 23°C veya
üzerinde olan pestisit olarak kullanılan alevlenebilir sıvı maddeler ve müstahzarlar Sınıf 6.1
maddeleri içerisindedir.
Bazı yanıcı maddelerin yanma noktaları;
Benzin
-400 C
Mazot
620 C’den fazla
Gaz yağı 380C-720 C arası
Aseton
-170 C
Etanol
16,60 C
Metanol
110 C
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SINIF 4.1: YANICI KATI MADDELER, KENDİ KENDİNE REAKSİYONA GİREN KATI VE SIVI
MADDELER VE DUYARSIZ HALE GETİRİLMİŞ KATI PATLAYICILAR
Alev veya kıvılcım ile kolayca tutuşabilen yanıcı katılardır.41

Örneğin; Sülfür, Alüminyum tozu, Naftalin, Nitro selüloz, Kauçuk, Kükürt, Yanıcı sıvı içeren
katı maddeler, Filmler, Kibrit gibi.
Yanıcı Katı Maddelerin Özellikleri
-

-

Alev veya kıvılcım (kibritin yanması gibi) ile kolayca tutuşan (nitroselüloz film, kükürt,
naftalin, alüminyum tozu gibi) ve alevi hızla yayılan tozlaştırılmış, tanecikli veya
yapışkan maddeler ile sürtünme sonucu yanmaya başlayan (kibrit gibi) katı maddelerdir.
Kolayca tutuşabilir katılar ( kibritin yanması gibi) bir ateşleme kaynağı ile kısa süreli
temas ettiğinde kolayca tutuşan ve alevi hızla yayılan tozlandırılmış, tanecikli veya
yapışkan tehlikeli olan maddelerdir.
Tehlike sadece yangından değil, zehirli tutuşma ürünlerinden ileri gelir.
Metal tozlar, bir yangının söndürülme zorluğundan dolayı özellikle tehlikelidirler, çünkü
karbondioksit veya su gibi normal söndürme ajanları tehlikeyi artırabilir.42
Sürtünmeden dolayı yangına neden olan katılar, mevcut kayıtlara benzer şekilde
(örneğin kibritler) karşılaştırılarak veya herhangi bir özel koşula göre Sınıf 4.1’de
sınıflandırılır.43
Bu maddeler tehlike seviyelerine göre A, B, C, D, E, F ve G olmak üzere toplam 7 çeşit)
gruplara ayrılır. Bunlardan A grubu maddeler ambalaj içinde taşınmaz. G grubu
maddeler ise “Sınıf 4.1” kapsamında değerlendirilmezler. B-F grubu maddeler ise bir
ambalaj içinde bulunmasına müsaade edilen azami madde miktarına göre farklılık
göstermektedirler.
Sıcaklık kontrollü SR2 sınıflandırma kodlu maddeler demiryolu ile taşınamazlar

SINIF 4.2: KENDİ KENDİNE YANAN MADDELER
Az miktarda olsa bile, hava ile temas halinde 5 dakika içinde kendi kendine ateş alarak
yanmaya başlayan, Kendiliğinden ısınma özelliği olan sıvı veya katı maddelerdir.44

Örneğin; Beyaz/Sarı fosfor, Metal alkiller, Alüminyum parçacıkları, Atık kauçuklar, Toz
Karbon gibi.
41

RID 2.2.41
RID 2.2.41.1.3
43
RID 2.2.41.1.5
44
RID 2.2.42
42
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SINIF 4.3: SU İLE TEMAS HALİNDE YANICI GAZLAR ÇIKARAN MADDELER
Su ile reaksiyona girerek gazlar oluşturan ve oluşan gazları havayla temasında patlayıcı
karışım oluşturma özelliğine sahip madde ve nesnelerdir.45

Örneğin; Karpit, Potasyum, Alkalin alaşımlar, Baryum, Ferro Silisyum, Natriyum ve
Magnezyum gibi.
SINIF 5.1: YAKICI (OKSİTLEYİCİ) MADDELER
Kendileri yanıcı olmayan, ancak dışarı verdikleri oksijen ile başka maddelerin yanmalarına
neden olan veya yanmaya katkıda bulunan madde ve nesnelerdir.46
Sıvı olabilirler. Örneğin; Hidrojen peroksit gibi. Katı olabilirler. Örneğin; Amonyum nitrat
(gübre) gibi.

Örneğin; Kalsiyum hipoklorit, Sodyum nitrat, Kromyum asidi, Amonyum nitrat içeren
gübreler gibi.)
SINIF 5.2: ORGANİK PEROKSİTLER
Yapılarından (Karbon, Hidrojen ve Oksijen) dolayı normal sıcaklıklarda kendiliğinden yanma
özelliğine sahip olup yüksek ısı ve patlama oluşturabilirler.47
Sınıf 5.2 maddeleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
-

P1 Organik peroksitler, sıcaklık kontrolü gerekmeyen;
P2 Organik peroksitler, sıcaklık kontrolü gerekenler (demiryolu ile taşımaya kabul
edilmeyen).

Örneğin; Klor, Perosibenzioikasit, Peroksit sirke asidi, Dibenzolperoksit, Kaporta
macunlarındaki sertleştirici, Hidrojen peroksit ve Dietilazelik asit gibi.)
45

RID 2.2.43
RID 2.2.51
47
RID 2.2.52
46
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Organik Peroksitlerin Özellikleri48
- Bu maddelerin yapısında karbon ve hidrojen (yanıcı madde) ile birlikte oksijen de
bulunur. Yani, yanma üçgeninin üç elementinden (yanıcı madde, oksijen-ısı/ateş
kaynağı) ikisine sahip olan bu maddelerin yanması için hava ile temasa yani oksijene
ihtiyacı yoktur.
- Yanma, ekzotermik (ısı formunda enerji verme) çözülme şeklinde olur. Bu çözülme,
sıcaklık veya katı maddeler ile temas veya sürtünme veya çarpma ile başlayabilir.
- Yanma bazen de patlama şeklide olur ve aşırı ısınmadan dolayı yüksek yanıcı ve zehirli
buharlar açığa çıkarabilir.
- Katkı maddeleri ile temas veya birleşme halinde çözülme daha düşük sıcaklıklarda
başlayabilir.
- Çok az organik peroksit tank içinde taşınabilir. Bu maddelerin ilave tehlikesi “patlayıcı”
olmalarıdır. Bu maddeler tehlike seviyesine göre, A, B, C, D, E, F, ve G olmak üzere
(toplam 7) gruplarına ayrılır. Bunlardan A grubu maddeler ambalaj içinde taşınmazlar. G
grubu maddeler ise “sınıf 5.2” kapsamında değerlendirilmezler. B-F grubu maddeler ise
bir ambalaj içinde bulunmasına müsaade edilen azami madde miktarına göre farklılık
gösterirler.
- Sıcaklık kontrollü P2 sınıflandırma kodlu maddeler demiryolu ile taşınamazlar.
Bu sınıfta paketleme grubu bulunmamaktadır.
SINIF 6.1: ZEHİRLİ MADDELER
Ağızdan yenilerek, deriden emilerek veya solunum yolu ile alındığında insan veya hayvan
vücuduna önemli zararlar veren, tahribat yapan ve hatta ölümüne neden olan maddelerdir.49

Örneğin; Siyanür, Arsenik, Böcek-haşere ilaçları (Pestizid), Civa bileşikleri gibi.
Zehirli Maddelerin Özellikleri
- Zehirli maddeler doğada sıvı, katı, buhar veya toz halinde bulunabilir ve nispeten küçük
miktarlarda alındığında veya çok kısa süre ile temas edildiğinde vücuda hemen zarar
verdikleri görülebilir.
- İnsan vücuduna solunum yolu ile deriden emilim veya sindirim yoluyla üç şekilde etki
ederler.
- Bu maddelerin etkileri akut (şiddetli) veya kronik (devamlı) görülebilir.
Akut etki; sadece bir kez maruz kalındığında, etkileri anında ve şiddetli olarak görülen
önemli rahatsızlıklardır.
Kronik etki; birkaç kez maruz kalındığında etkileri zaman içinde ortaya çıkan
rahatsızlıklardır.

48
49

RID 2.2.52.1.4
RID 2.2.61
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SINIF 6.2: BULAŞICI MADDELER
Yapısında patojen (hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar) bulunan bulaşıcı
maddelerdir. İnsanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olurlar. Kirlenmiş olan maddelerde
(hastane atıkları gibi) bu sınıfa dâhil edilir.50

Örneğin; Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar, diğer organizmalar, prionlar, hastane
atıkları gibi.
Dünya Sağlık Örgütü bulaşıcı maddeleri iki kategoriye ayırmıştır. Bunlar;
Kategori A; Maruz kalındığında insan ve hayvanların hayatını tehdit eden, kalıcı sakatlığa
veya ölümcül hastalığa yakalanmalarına sebep olan bulaşıcı maddelerdir. UN 2814 Bulaşıcı
tehlikesi olan maddeler, insan için tehlikeli (ebola virüsü, çiçek virüsü gibi), UN 2900 Bulaşma
tehlikesi olan maddeler, yalnız hayvanlar için (sığır vebası virüsü, mavi dil hastalığı virüsü gibi)
Kategori B; A kategorisine girmeyen diğer bulaşıcı maddelerdir. UN 3373 Diagnostik veya
klinik problar. Bunlar B kategorisindeki bulaşma tehlikesi olan maddelerdir.
Eğer bulaşma tehlikesi olan maddeler tanımına uyuyorsa, genetik değişime uğramış mikro
organizmalar ve organizmalar A veya B kategorisine sınıflandırılırlar. Bu tanıma uymuyorsa Sınıf
9’a göre kategorisinde değerlendirilir.
Bulaşıcı hastalıklardaki bazı belirtiler; ateş, halsizlik, iştahsızlık, ishal, baş ağrısı, genel
vücut ağrıları olarak sayılabilir. Bazı hastalıklarda döküntüler olabilir (kızıl, kızamık, çiçekte olduğu
gibi).
SINIF 7: RADYOAKTİF MADDELER
İnsanlar ve hayvanlar için radyasyon tehlikesi olan içeriklere sahiptirler. Bu sınıftaki
maddelerin taşınması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (TAEK) izni gerekir.51
Radyoaktif maddelere aşağıdaki etiket/levhalar yapıştırılır.52

Örneğin; X ışınları, ultraviyole ışınlar, görülebilen ışınlar, kızıl ötesi ışınlar, mikro dalgalar,
radyo dalgaları ve manyetik alanlar.
Baz istasyonları, cep telefonları, mikrodalga fırınları, radarlar, yüksek gerilim hatları
radyasyon saçan kaynaklardır.
50

RID 2.2.62
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik
52
RID 2.2.7
51
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Radyoaktif Işınlar
Radyoaktif ışınımlar ışınımı yapacak maddeye göre değişir ve atomdan tanecik fırlatılması
olayına ışınım adı verilir.
Radyoaktif uygulamalar; Kimyada, Biyoloji ve Tarımda, Tıpta, Tarihte, Arkeoloji ve Jeoloji
alanlarında başarıyla uygulanmaktadır.
Radyoaktif maddeleri etiketlendirmek çok önemlidir. Çünkü insan sağlığına ve doğaya ciddi
zararlar verebilecek bu maddeler dikkatli muhafaza edilmediklerinde tehlikeli olurlar.
Radyoaktif etiketlendirme çeşitleri;
Beyaz I: Bu etiketi gördüğümüz maddelerde neredeyse hiç radyasyon yoktur. 0.5 mR/saat53
maksimum ( ambalaj yüzeyinde )
Sarı II: Düşük radyasyon seviyeleri bulunan maddeler bu kod ile etiketlenir. 50 mR/saat
maksimum ( ambalaj yüzeyinde ), 1mR/saat ( 1metrede ).
Sarı III: Yüksek radyasyon seviyeleri bulunan maddeler için kullanılır ve bu maddelere
dikkat edilmesi gerekir. 200 mR/saat maksimum (ambalaj yüzeyinde), 10 mR/saat ( 1 metrede ).
SINIF 8: AŞINDIRICI MADDELER
Deriye ve mukoza zarlarına (tat alma dokusuna) zarar ve hasar verebilirler.
çevresindeki diğer maddelere ve taşınan eşyalara da zarar verebilirler.54

Ayrıca

Örneğin; Kezzap, tuz ruhu, soda çözeltisi, sodyum hidroksit çözeltisi, kükürt asidi, akü
suyu, sülfürik asit gibi.
Aşındırıcı Maddelerin Özellikleri
Aşındırıcı maddeler, temas halinde kimyasal etkisi ile canlı dokuları, eşyaları veya
malzemeleri (elbise, ağaç, metal gibi) tahrip eden tehlikeli maddelerdir. Bu sebeple içine aşındırıcı
madde konulan her türlü muhafaza kabının (kap, ambalaj, tank gibi) bu maddenin kimyasal
yapısından etkilenmeyecek maddelerden imal edilmesi veya en azından astarlanması
gerekmektedir. Ayrıca, bu muhafaza kapları taşımanın doğasında var olan sarsıntı gibi durumlara
da dayanabilecek kadar sağlam olmalıdır.
Parlama (yanma) noktası 230C’nin altında olan asidik maddeler genelde Sınıf 3’e aittir.
SINIF 9: FARKLI TEHLİKELERİ OLAN MADDE VE NESNELER
Sınıf 1 ile Sınıf 8 arasındaki sınıfların altına yerleştirilemeyen maddelerdir. Toplama bir
sınıftır. Bu yüzden birçok tehlike barındırır.55
Lityum piller için

53

mR/saat: 1 metre mesafede ölçülen radyasyon doz hızı.
RID 2.2.8
55
RID 2.2.9
54
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Örneğin; Lityum piller, hava-yastığı modülü, ısıtılmış sıvı maddeler, çevreye zararlı
maddeler, asbest (mavi) gibi.

2.4. RID KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYEN TAŞIMALAR
-

Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat
hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,

-

Her türlü emniyet ve güvenlik tedbirleri askeri birimler veya ilgili kolluk kuvvetleri
(Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından alınmak kaydıyla,
Türk Silahlı Kuvvetlerine ve kolluk kuvvetlerine ait tehlikeli maddelerin taşınmasını,

-

Fabrika, depo veya organize sanayi bölgeleri içinde yer alan işletmelerin kendi işyeri
sınırları dâhilinde kalan iltisak hatları üzerinde yaptıkları tehlikeli madde taşımalarını
kapsamaz.56

2.5. İŞARETLEMELER
Turuncu renkli plakalar reflektörlü olacak ve tabandan 40 cm’ye ve boy olarak 30 cm’ye
sahip olacaktır; 15 mm genişliğinde siyah bir sınırla çevrelenecektir. Kullanılan malzeme, havaya
dirençli olacak ve 15 dakikalık yangın girdabı durumunda takıldığı yerden sökülmeyecektir.57

Etiketler;
‐ büyük konteynerlerin,
‐ ÇEGK'lerin,
‐ tank- konteynerlerin,
‐ portatif tankların ve
‐ vagonların
dış yüzeyine takılır.
Sütun(5)’te belirtilen etiketler kullanılmalıdır.
Taşınan tehlikeli madde ile ilgisi olmayan etiketler sökülmelidir. Tehlikeli madde etiketleri, büyük
konteynerlerin, ÇEGK'lerin, tank-konteynerlerin veya portatif tankların her 2 yanına ve her 2
ucuna takılmalıdır.

56

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 2

57

RID 5.3.2.2.1
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Tank-konteynerlerin veya portatif tankların birden fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya
daha fazla tehlikeli mal taşıdığı durumlarda, uygun tehlikeli madde etiketleri ilgili bölmelerin her iki
tarafına ve tank-konteyner/portatif tankın her iki ucunda da yer almalıdır.
Büyük konteyner, ÇEGK, tank-konteynerleri veya portatif tanklara takılan etiketler, taşıyan
vagonların dış tarafından görünmüyorsa, aynı etiketler vagonun her 2 yan tarafına da yapıştırılır.
Aksi takdirde, taşımayı yapan vagona etiket yapıştırılmasına gerek yoktur.

Temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış boş tank-vagonlar, sökülebilir tanklı vagonlar,
tüplü gaz tankerleri, ÇEGK'ler, tank-konteynerler ve portatif tanklar ile dökme yük taşımacılığında
kullanımı amaçlanan, temizlenmemiş boş vagonlar ve konteynerler, bir önceki yükün gerektirdiği
etiket ve turuncu plakayı taşımaya devam etmelidir.
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LİTYUM BATARYA İŞARETİ
İşaret, "UN" harflerinin ardından UN numarasını belirtecektir. Lityum metal piller veya
bataryalar için "UN 3090" lityum iyon piller veya bataryalar için "UN 3480", Lityum pil veya
bataryalar teçhizat içinde bulunuyorsa "UN 3091" veya "UN 3481"den uygun olanı belirtilir.
Ambalaj, farklı UN numaralarına tahsis edilmiş lityum pil veya batarya içeriyorsa, tüm
geçerli UN numaraları, bir veya birden fazla işaret üzerinde belirtilecektir.

YÜKSELTİLMİŞ SICAKLIKTA MADDE İŞARETİ
99oC üzerinde sıvı olarak yada 240oC derecede veya üzerinde katı
olarak taşınan veya taşımaya verilen bir madde içeren tank-vagonlar, tankkonteynerler, portatif tanklar, özel vagonlar veya özel teçhizatlı vagonlar veya
büyük konteynerler, vagonlar için her iki yanında ve aracın arka kısmında, ve
konteynerlerin, tank konteynerlerin ve portatif tankların her iki yanında ve her iki
ucunda yanda verilen işaret yer alacaktır.

MANEVRA ETİKETLERİ (MODEL 13 VE 15)

No. 13 : Dikkatli manevra

No. 15 : Atma ve kaydırma manevra yasak.
Manevra mutlaka lokomotife bağlı yapılmalıdır
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TURUNCU ŞERİT
Sıvılaştırılmış, soğutulmuş sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazların taşınmasına yönelik
tank vagonlar; kesikli olmayan, turuncu, reflektörlü olmayan 30 cm. genişliğinde bir şerit ile
işaretlenir.

HATALI İŞARETLEME TÜRLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER
‐

İşaretlemenin bulunmaması – demiryolu taşımacılığına uygun ve taşınan maddeye uygun
olarak işaretlemenin yapılması sağlanmalıdır;

‐

Açıkça görünmeyen işaretleme – vagonların yan taraflarında işaretlerin tekrarlanması
sağlanmalıdır;

‐

Hasar görmüş işaretleme – değiştirmek gerekir;

‐

Gereksiz işaretlemeler– kaldırmak veya görülmeyecek şekilde kapatmak gerekir;

‐

Genel kural: İşaretler en azından tüm yol boyunca karşılaşılacak olan hava şartlarına
dayanıklı olması gerekir.
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III. BÖLÜM : GÜVENLİK EĞİTİMİ
3.1. TEHLİKELİ MADDELERİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
Tehlikeli maddeler günlük hayatımızda pek çok şekilde karşımıza çıkmaktadır. Tehlikeli
maddelerin yoğun olduğu yerler ve yaşam alanımızdaki yerler olarak değerlendirebiliriz. Tehlikeli
maddelerin yoğun olduğu yerlere bakacak olursak;
 Kimyasal madde üretim tesisleri
 Depolar
 Yakıt istasyonları
 Silah depoları
 Hastaneler
 Laboratuvarlar
 Kamyon terminalleri
 Yük taşımacılığı yapılan tren istasyonları (lojistik köyler)
 Uçuş sahaları
 Bakım tesisleri
 Kimyasal madde taşımacılığı yapılan limanlar
Tehlikeli maddeler sadece üretim ve taşıma yerlerinde değil aynı zamanda da günlük
hayatımızda evde, işyerinde veya diğer sosyal ortamlarda bulunmaktadır.
Günlük hayatımızdaki tehlikeli maddeler ise; Aerosol spreyler, Çamaşır deterjanları,
Amonyak bazlı temizlik maddeleri, Ocak Temizleyiciler, Cam silecekleri, Beyazlatıcılar, Piller,
Naftalin, Kuru temizleyiciler, Motor yağları, Antifriz, Fare zehirleri vb.dir.
Günlük hayatımızda kullandığımız kimyasallar sadece kullanım esnasında değil,
kullanıldıktan sonra atık durumunda da çevreye ve canlılara zararı vardır. Örneğin kullanılmış
piller, yağlar, plastikler vb.
Tehlikeli maddeler tehlike türlerine göre çeşitli biçimlerde sınıflandırılmaktadır.

3.2. TEHLİKE TÜRLERİ
F = Yanıcı (Flammable)
A = Boğucu(Asphyxiant)
O = Oksitleyici(Yakıcı), (Oxidizing)
C = Aşındırıcı (Corrosive),
M = Muhtelif tehlikeler(Miscellenaous)
I = Bulaşıcı (Infectious)
D = Duyarsızlaştırılmış(De‐sensitized)
T= Zehirli (Toxic)
SR= Kendinden reaksiyonlu (Self‐
Reactive)
S= Kendiliğinden yanan(Spontaneous)
P= Peroksit (Peroxide)
W= Su ile reaksiyonlu (Water)
PM= Polimerize madde(Polymerizing)

1, PATLAYICILAR
Belli bir sıcaklık ve basınçta herhangi bir hızda gaz oluşturarak kimyasal reaksiyon
oluşturan ve bu yolla çevresindekilerin zarar görmesine neden olabilecek katı veya sıvı halde
madde veya maddelerin karışımı demektir.
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Patlayıcılar da etkilerine göre;
A) Kütle Halinde Patlama Tehlikesi Olan Patlayıcılar (TNT, dinamit ve barut)
B) Parça Tesiri Tehlikesi Olan Patlayıcılar (El bombası vb.)
C) Yangın ve Küçük Patlama Tehlikesi Olan Patlayıcılar (Tahrikli patlayıcılar ve roket
motorları)
D) Patlama Olasılığı Düşük Patlayıcılar (havai fişekler, hafif silahlar, kibrit, hava yastığı vb. )
Etkileri; Parça ve şarapnel etkisi, yangın tehlikesi, körlük ve zehirli duman
Yangın Oluşmadığı Durumlarda Yapılması Gerekenler
- Tehlike alanını boşaltın ve girişi yasaklayın.
- Tutuşturucu kaynaklarını yok edin. (sigara, kıvılcım)
- Elektrikli detantörlerin 100 m yakınına kadar telsizli haberleşme cihazlarını kullanmayın.
- Zehirli gazlar oluşabilir, saçılmış malzemeye dokunmayın, arasında yürümeyin.
- Emniyete (Polis/Jandarma) haber verin.
Yangın Durumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Yangının yanıcı madde olan alana ulaşmasını engelleyin
- Yangın yanıcı madde olan alana ulaşırsa, geri çekilin ve yanmaya bırakın
- Çevredekileri 1600 m veya daha fazla mesafeye uzaklaştırın.
2, GAZLAR
A) Alevlenir Gazlar: Alevlenir gazların büyük çoğunluğu yapılarında C(Karbon)
bulundururlar ( Asetilen, Bütan, Propan, Etilen).
B) Alevlenmeyen ve Zehirli olmayan Gazlar: Genellikle soygazlar olarak adlandırdığımız
periyodik cetvelin 8A grubunda yer alan elementler ve Karbondioksit gibi yanmayan ve
zehirli olmayan gazlar bu bölümde incelenir. Bunlar boğucu etkiye sahip gazlardır.
Helyum (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), ksenon (Xe), ve radyoaktif radon (Rn)
doğal olarak bulunan soygazlardır. Bunların dışında Nitrojen gazı, Oksijen,
Karbondioksit vb.
C) Zehirli Gazlar: Amonyak, Hidrojen Klorür, Metil Bromür, Klor, Fosgen vb. diye
gruplandırılırlar.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Buz ısırmasına sebep olabilir. (Soğuk ısırması)
- Zehirli gazlar dışında tümünde basınç boşaltma vanaları vardır.
- Gazlar genellikle havadan ağırdır (Metan ve Hidrojen havadan hafiftir),
- Ağır olan gazlar kanalizasyon, bina bodrum katları veya çukur alanlarda, hafif olan
gazlar ise binaların üst katlarında toplanabilir.
- Tank ve tüpler ısı veya ateş sonucu patlayabilir.
- Hepsi boğucudur.
Yapılması Gerekenler
- Depolama tankı, demiryolu vagonu veya tanker kamyon gibi büyük çaplı dökülme ve
sızıntı olaylarında tecrit mesafesi sınırları içinde kalan bölgelerde boşaltma uygulayarak
bölgeye girişi yasaklayın.
- Kapalı alanları havalandırın.
- Güvenli biçimde yapılabiliyorsa, sızıntıyı durdurun, sadece vanayı kapatmak yeterli
olabilir.
- Ateşleme kaynaklarını kapatın.
- Gaz dağılana kadar çemberi devam ettirin.
Havada Bulunan Gazlar: Havada üç grup gaz bulunur. Bunlar;
1. Havada devamlı bulunan ve çoğunlukla miktarları değişmeyen gazlar, %78 Azot (N2),
%20,95 Oksijen (O2)
2. Havada devamlı bulunan ve miktarları azalıp çoğalan gazlar %0,93 Argon (Ar), %0,03
Karbondioksit (CO2)
3. Havada her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler)
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Havada bulunan oksijenin azalmasının insan üzerindeki etkileri
%21 Oksijen (O2)
Normal
%17 Oksijen (O2)
Kas koordinasyonu zayıflar.
%12 Oksijen (O2)
Baş dönmesi, baş ağrısı ve yorgunluk hissi başlar.
% 9 Oksijen (O2)
Şuur kaybı, ayakta duramama ve düşme olur.
% 6 Oksijen (O2)
Solunum ve kalp durması ve birkaç dakika içinde ölüm.
3, YANICI SIVILAR
Tutuşma noktası 60.5 - 93ºC arasında olan maddelere yanıcı sıvılar denir. Katran, fuel
oil, motor yağları yanıcı sıvılardır.
Tutuşma noktası 60.5ºC den aşağı olan maddeler ise alev alabilen sıvılardır. Benzin,
benzol, toluol, etil, asetat, butanon, gazyağı, motorin, butanol alev alabilen sıvılardır.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Yanıcı sıvı maddelerde yanıcı olan sıvı maddenin kendisi değil, sıvı halden gaz haline
geçerken çıkardığı buhardır.
- Tehlike özellikleri parlama noktası (alev alma/yanma derecesi) düştükçe tehlike
dereceleri artmaktadır.
- Bir sıvı buharlaştığında hacmi 200 – 400 kat genişler.
- Yanıcı buharların yoğunluğu havadan ağır olup zemine çökerler ve ortamdaki oksijen
miktarını azalttıkları için de yanma olmasa dahi boğucudurlar.
- Yükleme/Doldurma esnasında statik yüklenme tehlikesi mevcuttur.
Etkileri; Patlama riski, Yangın riski, Ambalajın içeriği ısıtıldığında patlayabilir. Yanıcı
sıvıların diğer tehlikeleri ise;
- Bazıları kanserojendir.
- Buharlar bir ateşleme kaynağına gidebilir ve parlayabilir.
- Depolandığı tank ısı veya ateş sonucu patlayabilir.
- Buhar patlamaları kapalı yerlerde, açık yerlerde ya da kanalizasyonlarda olabilir.
- Akıntıları kirlenmeye sebep olur.
- Buharlarını önlemek için köpük uygulaması yapılır.
(Elektro) Statik Yüklenme: Statik yüklenmeden dolayı (örneğin sürtünme) kıvılcımlar
oluşabilir ki; bu kıvılcımlar her an ortamda bulunan yanıcı tozların veya sıvıların yanmasına
sebebiyet verebilir. Statik yüklenmenin ne zaman meydana gelebileceği belli değildir. Her zaman
meydana gelebilir.
Statik yüklenmeye karşın önlem alınması;
- Topraklanma
- Elektriği ileten materyallerin kullanılması
- Antistatik tabanlı ayakkabının giyilmesi (bot, çizme)
4.1, KATILAR
A) YANICI KATI MADDELER
Alevlenir katılar kimyasal yapıları itibariyle uygun basınç ve sıcaklıkta alev oluştururlar. Bu
maddelere en güzel örnek naftalin, kükürt, metaldehit, zirkonyum ve magnezyumdur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Tehlike sadece yangından değil, zehirli tutuşma ürünlerinden ileri gelir.
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Metal tozlar, bir yangının söndürülme zorluğundan dolayı özellikle tehlikelidirler, çünkü
karbondioksit veya su gibi normal söndürme ajanları tehlikeyi artırabilir.58

B) KENDİ KENDİNE REAKSİYONA GİREN KATI VE SIVI MADDELER
Taşınması, depolanması veya saklanması sırasında meydana gelen ısınma, sürtünme,
elektriklenme gibi olaylar sonucu kendiliğinden yanabilen maddelerdir. Bu maddelerin kimyasal
yapısı itibariyle tutuşma sıcaklıkları düşüktür.
Bu maddeler açık havada kaldığında kendi kendine tutuşurlar ve kuvvetli şekilde yanarlar.
Uygun ambalajlar içinde havasız ortamda saklanırlar.
Örnek; Beyaz Fosfor, Sodyum-Potasyum-Kalsiyum Fosfor bileşikleri, Alüminyum Tozlar,
Beyaz fosfor, yükseltgenmesi ısı verici olduğundan genellikle kendiliğinden tutuşur. Bu nedenle
beyaz fosforu su dolu kaplarda saklamak gerekir; ayrıca bu maddeye elle dokunmak tehlikelidir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Kendi kendine reaksiyona giren katı veya sıvı bir maddenin emniyetle taşınabilmesi için
çoğu zaman bir seyreltici ile etkisiz hale getirilmesi gerekir.
-

Bu seyreltici hiçbir zaman, sızıntı halinde tehlikeli maddenin tehlikeli reaksiyona girmesine
sebep olmamalı ve maddenin tehlike özelliğini ve ısı yapısını olumsuz etkilememelidir.

-

Sıvı seyrelticilerin kaynama noktaları en az 60 C, parlama noktaları ise en az 50 C
olmalıdır.

-

Her durumda, seyrelticinin kaynama noktası kendi kendine reaksiyona giren maddenin

0

0

0

kontrol ısısından en az 50 C daha fazla olmalıdır.
C) DUYARSIZ HALE GETİRİLMİŞ KATI PATLAYICILAR
Su veya alkol ile ıslatılarak veya başka maddeler ile seyreltilerek patlayıcı özelliği
bastırılmış maddelerdir. Bu maddeler bir yangın olduğunda, duyarsızlaştırılmaları nedeniyle
patlamasalar dahi şiddetli bir şekilde yanarlar. Taşıma esnasında kurumamaları çok önem
taşımaktadır. Örneğin; TNT en az %30 sulandırılarak taşınır.
4.2, KENDİ KENDİNE YANAN MADDELER
Beyaz/Sarı fosfor, Metal alkiller, Alüminyum parçacıkları, Atık kauçuklar, Toz Karbon gibi
maddeler kendi kendine yanan maddelerdir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Çok iyi havalandırılmış yerlerde istiflenmeli, istif araları hava sirkülasyonunu sağlayacak
şekilde oluşturulmalıdır.
- Az miktarda olsa bile, hava ile temas halinde 5 dakika içinde kendi kendine ateş alarak
yanmaya başlayan sıvı ya da katı maddelerdir. Örneğin; Fosfor (tank içinde eritilerek
taşınabilir.)
- Büyük miktarlarda (kg.)ve toplu olarak uzun süre (saatler veya günlerce) bekletildiğinde
kendi kendine ısınan ve yanan sıvı ya da katı maddelerdir.
Örneğin; Atık kauçuklar, toz karbon (dökme olarak sert kok ve antrasit kömürü)59 vb.
Etkileri; Su ile temasında çoğu zaman kendi kendine yanmaktadır. Yanıcı maddeler ile
birleşme sonucunda oksijen serbest kalmaktadır. Zaman zaman su ile aşırı tepki göstermektedir.
Ateş/Alev kaynağı olmadan kendi kendine yanabilmektedir.
4.3, SU İLE TEMAS HALİNDE YANICI GAZLAR ÇIKARAN MADDELER
İyi havalandırılmış kuru yerlerde muhafaza edilmeli ve su ile temasından mutlak suretle
kaçınılmalıdır. Dökülmüş maddeleri bir örtü ile kuru olarak muhafaza ediniz.

58
59
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Dikkatli Olunması Gereken Tehlikeler60
-

-

Su ile temas halinde yanıcı gazlar çıkaran madde ve nesnelerdir. Bu yanıcı gazlar hava
ile temas ettiklerinde patlayıcı karışımlar meydana getirirler. Örneğin; Sodyum ve
kalsiyum maddesinin su ile temasında hidrojen, kalsiyum ve karpitin temasında ise
asetilen oluşur.
Su ile reaksiyon esnasında ortaya çıkan ısı, gazların yanmasına neden olabilir.
Bazı gazlar ise açıkta yanan ampul, alet kıvılcımları gibi ısı kaynakları sebebiyle
yanmaya başlayabilirler.

-

Bu grup madde yangınlarının söndürülmesinde su kullanılması uygun olmaz.

-

İnsan dokusu üzerinde aşındırıcı etkisi vardır. Her ne kadar az sayıda olsa bu sınıf içine
giren maddeler son derece tehlikelidirler.

-

Bu maddelerin taşınmasında; ambalajları su ve hava geçirmez özellikte olmalı, su
geçirmez kaplar ve kapalı araçlar kullanılmalıdır.

-

Bu maddeler parafin, gres yağı veya reaktif olmayan (inert) bir gaz katmanı ile izole
edilerek tanklarla kontrollü olarak da taşınabilirler.

-

Bu maddeleri paketlemeden önce açık paketlerin su veya su buharından arındırılmaları
gerekmektedir.

Etkileri; Su ile temasında yanıcı gazların oluşarak hava ile temas ettiklerinde yangın ve
patlama riski meydana gelir.
5.1, OKSİTLEYİCİ (YAKICI) ÖZELLİĞİ OLAN MADDELER
Oksitleyiciler; bu maddeler kendileri yanıcı olmadıkları halde bünyelerinde yanma için gerekli
olan oksijeni bulundurduklarından yanabilen maddelerle temas edince reaksiyon başlatırlar
patlayıcı özelliğe sahiptir. Örnek: Hidrojen Peroksit, Perklorik Asit, Sodyum-Potasyum Nitratlar,
Dikkatli Olunması Gereken Tehlikeler
-

Kolay tutuşma özelliği olan maddelerin yakıcı maddeler ile karışımı büyük tehlike
oluşturur. Örneğin; Şeker, Un, Mineral ve Yenilen yağlar.

-

Bu maddeler, sıvı asitleri, metalleri (özellikle toz halinde olanlar), amonyum ve siyanür
bileşiklerini de yakabilirler.

-

Birlikte yüklenen maddelerin birbirlerinden ayrı tutulmaları çok önemlidir. Birçoğu ilave
tehlike olarak “aşındırıcı” özelliğine sahiptirler ve yanma esnasında zehirli duman
çıkarırlar.

-

Aşındırıcı tehlike ihtimali var ise eldiven, koruyucu PVC kıyafet, bot, gözlük ve yüz
koruma maskelerini kullanmaları gerekir.

Etkileri; Sürtünme ve darp yanmaya neden olabilir. Ateş alma ve patlama, asidik etki,
sağlık bozucu riski.
5.2, ORGANİK PEROKSİTLER
Kendiliğinden parlayarak parçalanma, çok hızlı yanma, şok veya sürtünme etkisine
duyarlılıklar vardır. Örnek: Birçok plastik madde ve fiber/elyafın (politen, PVC, polyester reçinesi
ve fiberglas ürünleri) üretiminde kullanılan sentetik maddeler, Benzol Peroksit, Per asetik Asit,
Asetil Peroksit Çözeltisi.
Dikkatli Olunması Gereken Tehlikeler
-

60

Üstleri örtülü olarak, kuru ve serin yerlerde korunmalıdır. Ayrıştırma durumunda yanıcı
ve zehirli gazlar meydana gelmektedir. Ayrıştırma durumunda ayrıca yüksek ısı
meydana gelir. Bazı organik peroksit maddeleri dondurulmuş ortamda taşınmalıdır.
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-

Oksitleyiciler ve organik peroksitler yangın yerinden hemen uzaklaştırılmalıdırlar.

-

Bazı organik peroksitler çok aşındırıcıdırlar. Çok az temas etse dahi göz korneası çok
ciddi hasar görebilir. Bu sebeple, seyreltilmiş olsalar dahi bu maddeler ile uğraşanların
mutlaka gözlük takmaları gerekir.

Etkileri; Göz ile temas etmemeli, Peroksitler yanıcı olduklarından ateş ile yaklaşılmaz. Bu
maddelerin bulunduğu olaylarda yapılması gerekenler ise;
- Tehlike alanını boşaltın ve girişi yasaklayın.
- Rüzgârı arkanıza alın.
- Alçak alanlardan uzak durulmalıdır.
- Girmeden önce bütün kapalı alanları havalandırılmalıdır.
- Kapalı devre temiz hava solunum cihazı ve kişisel koruyucu teçhizatı eksiksiz
kuşanılmalıdır.
- Yanıcı maddeleri saçılan malzemeden uzak tutulmalıdır.
- Ürüne dokunmayın ve arasında yürümeyin.
- Daha sonra bertaraf etmek üzere, saçılan sıvının toplanması için hendek açılmalıdır.
- Bu maddelerin saklandığı kabın içine su girmemelidir.
- Solunduğu, yutulduğu ya da deriden emildiği takdirde zehirleyebilir.
6.1, ZEHİRLEYİCİ ( TOKSİK ) MADDELER
Zehirler: Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal, biyokimyasal ya da radyoaktif nitelikte
zararlar veren her türlü maddedir. Örnek; Anilin, Arsenik, Metil Bromid, Karbon Tetraklorid, Çinko
Fosfit, Hidrosiyanik Asit, Talyumtozları, Kurşun bileşikleri, Magnezyum ve Kalsiyum Kloratlar, Cıva
bileşikleri, Dimetil Sülfat, Baryum Sülfür, Metil Alkol, Nikotin.
Dikkatli Olunması Gereken Tehlikeler
- Zehrin en tipik özelliği zararlı etkisini en küçük dozlarda bile göstermesidir.
- Yiyecek ve içeceklerden, yaşam mahallerinden, tütün gibi nem çıkaran maddelerden
uzağa istiflenmelidirler.
- Zehirler; düşük dozda kullanıldığında tedavi edici madde olsalar da, yüksek dozda
kullanıldıkları zaman öldürücü etki yaparlar.
Etkileri; Zehirlenme riski. Sulu ortam ve kanalizasyon için tehlike
6.2, BULAŞICI MADDELER
İnsan ve hayvanlarda hastalığa neden olan bakteri, virüs, parazit, mantar gibi
mikroorganizmalardır. Patojen (hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde) bulaşmış
maddelerde bu sınıf maddelere dâhildirler.
Dikkatli Olunması Gereken Tehlikeler
Bu maddeler mikroorganizma, bakteri, virüs gibi bulaşıcı yani iltihap etkisi yapan canlılar
ihtiva ettiklerinden yaşam alanlarından, yiyecek ve içeceklerden ve uzağa istiflenmeli.
- Temastan kaçınılmalı, temizliğe önem verilmelidir.
Hastalığa yakalanma açısından riskli gruplar şunlardır:
- Bulaşıcı hastalıklar salgın olduğu yerlere gidenler,
- Üç aylıktan daha küçük bebekler,
- Ailesinde bulaşıcı hastalık taşıyan kişi bulunanlar,
- Yaşlı ve yatalak olanlar,
- Kanser gibi bağışıklık sistemini felce uğratan bir hastalığı olanlar,
- Bağışıklığı bastırıcı ilaçları kullananlar.
Bulaşıcı Maddelerin Taşınmasında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
- Paketler izole edilmeli, sızıntı veya dökülmeler engellenmelidir.
- Paketler sıkı, hava geçirmez şekilde lehimlenmelidir.
- Tank ile taşımada lehimleme sistemi mutlaka kullanılmalıdır.
- Bazı maddeleri ısı kontrollü olarak taşınmalıdır.
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Birkaç istisna dışında bu maddelerin dökme yük olarak taşınmasına kesinlikle müsaade
edilmemelidir.
Bu maddeler yiyecek, insan ve hayvanlardan uzak tutulmalı, en önemlisi de yiyecek ve
içecekler ile aynı araçta kesinlikle taşınmamalıdır.
Temiz hava solumak için kullanılan respiratörlerin (suni solunum cihazı) bu maddelerin
bulunduğu yerlerde hiçbir faydasının olmadığı, oksijen tüpleri ile tam korumanın
sağlanacağı unutulmamalıdır.
Cilde bulaşan maddeler su veya uygun bir solvent ile yıkanmalıdır.
Bulaşıcı bir maddenin başka bir zehirli veya bulaşıcı madde ile reaksiyona girmesine
(çapraz bulaşma) engel olunmalıdır.
Bazı zehirli veya bulaşıcı maddelerin taşınmasında panzehire ihtiyaç duyulabilir.
Panzehirler talimatlara göre kullanılmalıdır.

Zehirli ve Bulaşıcı Maddelerin karıştığı yangınlarda yapılması gerekenler;
- Tehlike alanını boşaltın ve girişi yasaklayın.
- Rüzgârın aksi yönünde durun.
- Alçak alanlardan uzak durun.
- Kapalı devre temiz hava solunum cihazı ve uygun seviyede kişisel koruyucu teçhizat
kuşanın.
- Yangını güvenli bir mesafeden söndürmeye çalışın.
- Büyük bir yangınsa, geri çekilin ve yanmaya bırakın.
- Rüzgâr yönünde boşaltmayı düşünün.
7, RADYOAKTİF MADDELER
Radyoaktivite (Radyoaktiflik / Işınetkinlik), atom çekirdeğinin, tanecikler veya
elektromanyetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır, bir enerji türüdür. İnsan
vücudunun da, birçok nesnenin de içinden geçebilir. Yalnızca toprağın, kayaların ve özellikle
kurşunun içinden rahatça geçemez. Radyasyon yayan nesneler, radyoaktif olarak adlandırılır.
Radyoaktif Maddelerin İnsan Sağlığına Zararları
Radyasyon, DNA üzerinde tamiri zor kırıklar meydana getirir. DNA'nın kendini kopyalaması
işlemini engeller. Böylece hücre bölünemez veya bölünmeye çalıştığı zaman ölüme doğru
yönlendirir. Bir başka zararı da bozulmuş ve hasarlı hücreler bir şekilde diğer hücrelerin
kontrolünden kurtularak yeni bir kanserizasyona yol açar.
İnsan vücudu bir nükleer kaza sonucu radyasyona maruz kalırsa, tüm vücudun radyasyona
maruz kalmasından 5-10 dakika sonra iştahsızlık, bulantı, kusma ve yorulma belirtileri görülür.
Radyoaktif maddeler vücutta tüm organları etkiler. Bazıları çabuk tepki verirler. Örneğin
deride kızarıklık, gözde katarakt, saçlı deride saç dökülmesi, bağırsaklarda ishal ve bulantı bu
reaksiyonlara birer örnektir. Bazı hücrelerde radyasyona geç cevap verirler. Bazılarında ise
radyasyonun etkileri ise seneler sonra ortaya çıkar. İkincil kanserler buna en güzel örnektir.
Yapılması Gerekenler
- Tehlike alanını boşaltın ve girişi yasaklayın.
- Kapalı devre temiz hava solunum cihazı ve uygun seviyede kişisel koruyucu teçhizat
kuşanın.
- Ürüne dokunmayın ve arasında yürümeyin.
- 100 metre çember önerilir, yangını uzaktan söndürmeye çalışın.
- Güvenli biçimde yapılabiliyorsa, kurtarma ve ilkyardım uygulayın.
- Mağdurları radyasyon alanından uzaklaştırın.
- Radyolojik madde olduğunu öğrendiğiniz yerden en az 100 m uzağa ve yüksek
kesimlere doğru, rüzgârın ters istikametinde uzaklaşın.
Etkileri; Tehlikeli ışınlara (şua) maruz kalma, baş dönmesi, kusma ve deri yanıkları, ısı
üretimi.
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Radyoaktif Maddelerden Korunma Tedbirleri
Mesafe; Radyoaktif madde ile aradaki mesafe arttırılmalıdır. Hiç kimse olması gerekenden
daha uzun süre radyoaktif madde yakınında bulunmamalıdır. Radyoaktif madde ile mesafe iki
katına arttırılırsa radyasyon miktarı 1/4 miktarına, üç katı arttırılırsa 1/9 miktarına düşer.
Zaman; Uzun süre radyoaktif madde yanında kalınmamalıdır.
Tren Personelinin Acil Durumlarda Yapması Gereken İşlemler
- Tren uygun bir yerde durdurulur.
- Elektrikli cihazlar kapatılır, ateşleyici kaynaklardan sakınılır, sigara özellikle içilmez.
- Kayıp paket fark edilmesi halinde (çalınma, kayıp veya trenden düşme), Herhangi bir
kaza durumunda paketin hasar görmesi veya trende yangın çıkması halinde gerekli
irtibat noktaları ile bağlantı kurularak radyoaktif madde ile ilgili ve diğer gerekli bilgiler
iletilir. Mümkünse vagon ayrılır.
- Gerekli emniyet tedbirleri alınır, fosforlu yelek giyilir.
- Müdahale ekiplerine verilmek üzere taşıma belgeleri hazır edilir.
- Eğer saçılmış veya dökülmüş madde varsa bunlara dokunulmaz, o bölgede dolaşılmaz
ve olası bir duman, toz veya buhar kaçağının solunmamasına dikkat edilir, rüzgâra karşı
pozisyon alınmaz.
- Kaza veya acil durum mahallinden uzak durulur, çevredekilere de aynı uyarı yapılır, bu
arada olay mahalline gelmekte olan müdahale ekiplerinin talimatlarına göre hareket
edilir.
- Bulaşmış giysi veya koruyucu donanım çıkarılır ve uygun büyüklükte bir torbaya
bulaşmaya neden olmayacak şekilde içten dışa yöntemiyle koyulur.
8, AŞINDIRICI MADDELER
Sülfürik asit, asetik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, kostik soda/kezzap, tuz ruhu, beyazlatıcıçamaşır suyu, çamaşır sodası aşındırıcı maddelere örnek olarak verilebilir.
Etkileri; Aşındırıcı, yanık riski, yanma tehlikesi, kendi arasında reaksiyona girerek zehirli
gaz oluşumu, nesneler üzerinde parçalama etkisi,
Tren personelinin uygun muhafaza kabını seçme gibi bir görevi veya sorumlulukları yoktur.
Ancak taşıma esnasında meydana gelebilecek sızıntıları devamlı kontrol etme yükümlülüğü vardır.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Çoğu korozif suda çözülür
- Akıntıyı durdurun
- Kap içinde nötralizasyon kullanmayın ısı ve basınca dönüşür
- Göz ve deriyle temas yanmaya sebep olur
- Dumanların solunması zararlı olabilir
- Akıntı su kirlenmesine sebep olabilir
- Bu maddelerden bazıları diğer yanıcı maddeleri ateşleyebilir (tahta, kâğıt, yağ)
- Gaz silindirlerinin kimyasal olarak aşındırıcı madde ile etkileşimi sonucu çeperi zayıflar.
- Birçok aşındırıcı madde metaller ile temas ettiğinde patlayıcı bir gaz olan hidrojen, beton
ile temas ettiğinde ise karbondioksit oluşur.
- Asitler, bazı kimyasal maddeler (sülfür, siyanür) ile reaksiyona girdiğinde çok zehirli
gazlar ortaya çıkar.
- Aşındırıcı madde ne kadar kuvvetli ise tehlike derecesi de o kadar artar.
- Karışım veya çözeltilerinde çözünen madde miktarı ne kadar çok olursa tehlikesi de o
kadar fazla olur.
- Temas süresi ne kadar uzun olursa tehlikesi de o kadar uzun olur.
- Sıcaklık ne kadar yüksek olursa tehlikesi de o kadar fazla olur.
Kişisel Korunma Teçhizatı (Maddeyi Elleçleme Yapanlar)
-

Asgari korunma için kimyasallara dayanıklı eldiven ve gözlük yeterlidir.

-

Özellikle tank ile taşımalarda, PVC elbisesi, kimyasallara dayanıklı botlar, helmet
(başlık), komple yüz koruması ve bazen de gaz maskesi kullanılmalıdır.
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Taşımacı, gerektiğinde makinist veya tren ekibine verilen yazılı talimatlarda yazılı
teçhizata ek bazı ekipmanlar alınmasını isteyebilir. Bu şekilde ek olarak bulunması
gereken tıbbi malzeme veya kişisel koruyucu teçhizat her seyahat başlangıcında
mutlaka kontrol edilmeli ve gerektiğinde talimatlara göre kullanılmalıdır.

9, MUHTELİF MADDELER
Buraya kadar sınıfladığımız tehlikeli maddelerin dışında kalan maddelerdir. Örneğin: Göz
yaşartıcı gaz, kuru buz, karbon tetraklorür, asbest, lityum piller, çevre için tehlikeli maddeler,
genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar, hava yastıkları, laboratuvar kimyasalları, ilk yardım
donanımları, ısısı yükseltilmiş maddeler gibi.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Sağlığı tehlikeye sokabilen asbest gibi tozlar teneffüs edilmemeli,
- Isıtılmış maddelerle derinin temasından kaçınılmalı,
- Lityum piller gibi maddelerin kısa devre yaparak patlaması engellenmeli,
Etkileri; Yanık riski, yangın riski, patlama riski, sulu ortam ve kanalizasyon için tehlike,
Muhtelif Maddelerin Olaylarında Yapılması Gerekenler
- Tehlike alanını boşaltın ve girişi yasaklayın.
- Kapalı devre temiz hava solunum cihazı ve kişisel koruyucu teçhizatı eksiksiz kuşanın.
- Saçılmış ürüne dokunmayın ve arasında yürümeyin.

3.3. RID GÜVENLİK HÜKÜMLERİ 61
Güvenlik; kişileri, mülkleri veya çevreyi tehlikeye sokabilecek şekilde tehlikeli malların
çalınmasını veya yanlış kullanılmasını en aza indirmeyi hedefleyen önlemler veya tedbirler
anlamına gelir.
Tehlikeli malların taşınmasında yeralan tüm kişiler, sorumluluklarına bağlı olarak emniyet
şartlarını dikkate alır. Tehlikeli mallar, yalnızca, uygun şekilde tanımlanan taşıyıcılar tarafından
taşınabilir.
Tehlikeli malların taşınması sırasında geçici depo olarak kullanılan geçici depolama
terminalleri, geçici depolama alanları, araç depoları, yanaşma alanları ve manevra garları
dahilindeki alanlar, uygun şekilde güvenliği sağlanmış ve düzgün şekilde kapatılmış olmalı,
mümkün ve uygun olduğu durumlarda halkın erişimine açık olmamalıdır.
Tehlikeli mal taşıyan tren ekibinin her üyesi, tehlikeli malların taşınması sırasında
fotoğraflarının bulunduğu bir kimlik taşır. Güvenlik incelemeleri RID 1.8.1 ve RID 7.5.1.1 uyarınca,
ilgili güvenlik önlemlerini kapsar.
3.3.1 GÜVENLİK EĞİTİMİ62
RID Bölüm 1.3’te belirtilen eğitim ve bilgi tazeleme eğitimi, güvenlik ile ilgili farkındalığı
artıran öğeleri de içerir. Emniyete ilişkin bilgi tazeleme eğitiminin yalnızca düzenlemelerdeki
değişikliklerle ilgili olması gerekmemektedir.
Güvenlik farkındalık eğitimi, güvenlik risklerinin yapısını, güvenlik risklerini belirlemeyi ve
güvenlik ihlali durumunda bu riskleri ve eylemleri azaltma ve ele alma yöntemlerini konu alır.
Güvenlik planlarını uygulama konusunda bireylerin sahip olduğu sorumluluklara ve görevlere
uygun olarak güvenlik planları ile ilgili farkındalığı içerir.
Bu eğitim, bilgi tazeleme eğitimleri ile pekiştirilir.
Alınan tüm güvenlik eğitimleri ile ilgili kayıtlar işveren tarafından tutulur ve talep edilmesi
halinde çalışana veya yetkili kuruma sunulur. İşveren kayıtları yetkili kurum tarafından belirtilen
süre boyunca muhafaza eder.

61
62

RID 1.10
RID 1.10.1
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3.3.2 GÜVENLİK PLANLARI63
Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların veya ciddi sonuçlara neden olabilecek
radyoaktif maddelerin taşınmasında yer alan taşıyıcılar, göndericiler ve diğer taraflar, bir güvenlik
planı hazırlamalı, yürürlüğe koymalı ve bu plana uygun hareket etmelidir.64
Güvenlik planı, aşağıdaki öğelere sahip olmalıdır:
a) Sorumlulukları yerine getirecek kişilere sorumluluk dağılımı;
b) Tehlikeli malların veya tehlikeli mal tiplerinin kayıtları;
c) Taşıma işlemi sırasında duraklamalar, sefer öncesinde, esnasında veya sonrasında
tehlikeli malların vagonda, tankta veya konteynerde tutulması ve bazı durumlarda
birimler arası taşıma veya aktarım işlemi sırasında tehlikeli malların geçici olarak
depolanması dahil olmak üzere güvenlik riskleri ile ilgili değerlendirmenin ve mevcut
işlemlerin gözden geçirilmesi;
d) Tarafların, güvenlik risklerini azaltmak için alınan önlemlere ilişkin açık beyanı. Bu
beyan aşağıdakileri içerir:
‐

Eğitim;

‐

Güvenlik politikaları (örn. daha ciddi tehlike durumlarına müdahale, yeni bir
çalışan/istihdamın onayı, vb.);

‐

İşletme uygulamaları (örneğin bilinen yerlerde güzergah seçimi/kullanımı,
tehlikeli malların geçici deposuna erişim (c)'de tanımlandığı üzere), hassas
altyapıya yakınlığı, vb.);

‐

Güvenlik risklerini azaltmak için kullanılan teçhizat ve kaynaklar;

e) Güvenlik tehditlerinin, güvenlik ihlalinin veya güvenlikle ilgili olayların raporlanmasına
ve ele alınmasına dair etkili ve güncel prosedürler;
f)

Güvenlik planlarının değerlendirilmesine ve test edilmesine dair prosedürler ve
planların periyodik incelenmesine ve güncellenmesine dair prosedürler;

g) Güvenlik planında yer alan taşıma bilgilerinin fiziksel açından güvenliğini sağlamaya
yönelik önlemler;
h) Güvenlik planında bulunan taşıma bilgilerinin, yalnızca gerekli kişilerle paylaşılmasını
sağlamaya yönelik önlemler. Bu önlemler, RID'nin diğer bölümleri uyarınca
uygulanması gereken bilgi hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Taşıyıcılar, göndericiler ve alıcılar; tedbirlerle ilgili bilgileri paylaşmak, gerekli güvenlik
önlemlerini uygulamak ve güvenlik olaylarına müdahale etmek amacıyla birbirileri ile ve yetkili
kurumlar ile işbirliği yapar.
Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malları veya ciddi sonuçlara neden olabilecek
radyoaktif maddeleri taşıyan trenin veya vagonun çalınmasını engellemek amacıyla aygıtlardan,
ekipmanlardan veya düzenlemelerden yararlanılır ve bunların her zaman kullanılabilir ve etkili
durumda olması sağlanır. Bu koruyucu önlemlerin uygulanması, acil durumda müdahaleyi
tehlikeye sokmamalıdır. Gerekli durumlarda veya varsa, ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli
malların veya ciddi sonuçlara neden olabilecek radyoaktif maddelerin dolaşımını izlemek
amacıyla taşıma telemetrisi veya diğer izleme yöntemleri veya aygıtları kullanılmalıdır.
Radyoaktif malzemeler için, işbu Bölüm hükümlerine, Nükleer Malzemelerin Fiziksel
anlamda Korunmasına dair Sözleşme ve "Nükleer Malzemenin ve Nükleer Tesislerin Fiziksel
anlamda Korunması" ile ilgili IAEA sirküleri hükümleri uygulandığında uygunluk gösterildiği kabul
edilir.

63
64

RID 1.10.1.1
RID 1.10.3.2.2
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3.3.3 MANEVRA ALANLARI DÂHİLİ ACİL DURUM PLANLARI65
Manevra alanlarında gerçekleştirilen tehlikeli mal taşıma faaliyetleri için dahili acil durum
planları hazırlanmalıdır. Bu acil durum planlarının amacı; manevra alanlarında herhangi bir kaza
veya istenmeyen olay gerçekleşmesi durumunda faaliyete katılan herkesin koordineli bir şekilde
işbirliği yapmasını sağlamak ve kazanın insan hayatı ve çevre üzerindeki etkilerini mümkün
olduğunca en düşük düzeye çekmektir.
UIC Kitapçığı 201 (Tehlikeli mal taşımacılığı – Demiryolu manevra alanlarına yönelik acil
durum planlaması rehberi) uygulanır ise bu Bölüm'de yeralan şartlara uygun hareket edildiği kabul
edilir.

65

RID 1.11
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3.4. YANMA ÜÇGENİ
Yanmanın olabilmesi için yanıcı madde ile oksijenin belirli oranlarda karışması ve ısı
kaynağı ile temas etmesi gerekir.

Yangının meydana gelebilmesi için yanacak madde, yakacak kaynak, ve oksijen ve
tutuşma sıcaklığı gerekir. Yanma; alevli, korlu veya hem alevli hem de korlu şekilde olur.
Alevli yanmalarda;
- Dış kısımda alev parlak, sıcaklık yüksek ve yanma tamdır.
- Orta kısımda yanma tam değildir ve sıcaklık düşüktür.
- Çekirdek kısmında ise yanma yoktur ve gazlar çıkıp yanmak için sıradadırlar.
Yanıcı sıvı maddelerin taşınmasında; yanıcı sıvı maddenin oksijen ile temasının
engellenmesi yanmanın gerçekleşmesini önleyecektir.

3.5. YANGIN SINIFLARI
Yangın Sınıfı

Madde

İdeal Söndürme Maddesi

A SINIFI (Yanıcı Katılar)

Ahşap, odun, masa

Su

B SINIFI (Yanıcı Sıvılar)

Mazot, benzin, Tiner

Köpük

C SINIFI (Yanıcı Gazlar)

Lpg, Doğalgaz, Hidrojen

Kaynağından kesme

D SINIFI (Hafif metaller)

aliminyum, magnezyum

D tozu

E SINIFI (Elektrikli, elektronik cihazlar)

Trafo vs

CO2

F SINIFI (Pişirme gereçleri, pişirme
ortamı)

Bitkisel, hayvansal sıvı ve katı
yağlar

Sulu kimyasal söndürücüler,
Toz söndürücüler

YANICI SIVI MADDELERİN SU İLE KARIŞMA ÖZELLİKLERİ
1) Su ile karışmayan yanıcı sıvılar yoğunluklarına göre 2’ye ayrılırlar.
a) Yoğunluğu sudan hafif sıvı yakıtlar (sıvı yağlar, benzin, motorin); Bu maddeler
sudan hafif oldukları için suyun üstünde kalır ve yanmaları suyun üzerinde devam
eder. Bu nedenle yandıklarında su ile söndürülmeleri mümkün değildir.
b) Yoğunluğu sudan ağır sıvı yakıtlar (katran, asfalt, gres); Bu maddeler suyun alt
kısmında toplanırlar. Bu nedenle yangınları su ile söndürülebilir.
2) Su ile karışabilen yanıcı sıvılar (metanol, alkol, aseton); Bu maddelerin yangınları su ile
söndürülebilir.
YANGINI SÖNDÜRÜRKEN DİKKAT EDİLECEKLER
- Ateşi rüzgâr yönüne doğru söndürünüz.
- Yüzey yangınlarında önden başlayarak arkaya doğru söndürülmelidir.
- Yükselen ve akıcı yangınlarda üstten alta doğru söndürülmelidir.
- Yanan duvarlar alttan üste doğru söndürülmelidir.
- Yeterli olan yangın söndürme tüpleri aynı anda çok miktarda püskürtülerek kullanılmalı,
arka arkaya kullanılmamalıdır.
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Arkada kalan ateşe dikkat edilmelidir.
Yangın söndürme tüpü kullanıldıktan sonra tekrar kutuya asılmamalı, yenisi
konulmalıdır.
Yangın söndürme aleti yangına yaklaşıldığında kullanılmalıdır.
Söndürmekte kullanılan malzemede tasarruflu olmalıdır.
Mümkünse birçok söndürme metodu ile aynı anda söndürülmelidir.
Küçük yangınlarda: Battaniye yavaşça yanan zeminin üstüne örtülmelidir.

3.6 YANMA ÇEŞİTLERİ
1- YAVAŞ YANMA : Demir (Fe) ve Bakır (Cu) gibi metallerin, zamanla havanın oksijeni ile
birleşmesi sonucunda ( FeO ” Demiroksit ” ve CuO ” Bakıroksit ” oluşması) ortama ısı
ve ışık açığa çıkarmadan, meydana gelen yanma olayına (Oksitlenme - Paslanma)
YAVAŞ YANMA denir.
2- KENDİLİĞİNDEN YANMA : Yavaş yanmanın, zamanla hızlı yanma haline
dönüşmesidir. Özellikle yağ ve yağlı yüzeyler, normal hava sıcaklığında, oksijen ile
birleşmek sureti ile kolayca oksitlenmeye başlar ve oksijen ile yağın birleşmesi sonucu
ısı oluşur, bir süre sonra oluşan ısı, alevlenme derecesine ulaşır ve madde
kendiliğinden alev alır. Örnek : Bezir yağına bulaşmış bir benzinin, bir süre sonra kendi
kendine alev alarak yanmaya başlaması gibi.
3- HIZLI YANMA : Alev, Kuvvetli Isı, Işık, Korlaşma gibi dışarıdan görülen yanma şeklidir.
ALEVLİ YANMA ve ALEVSİZ YANMA (Kor halinde yanma) gibi iki şekilde meydana
gelir. Alevli ve Alevsiz Yanmanın bir arada görüldüğü yakıtlar; · Kömür içeren katı
yakıtlar · Karbonhidrat içeren katı yakıtlar (Nişasta, Şeker ) · Selüloz / lignin vb bitkisel
esaslı maddeler (Tahta, Saman) · Erimeyen, ısıya dayanıklı plastikler Sadece Yüzey
Yanmasının görüldüğü yanıcı maddeler; · Saf Karbon, Kolay oksitlenen ametaller
(Kükürt, Fosfor) · Kolay oksitlenen metaller (Magnezyum, Alüminyum, Uranyum,
Sodyum)
4- PATLAMA ve PARLAMA ŞEKLİNDE YANMA: Patlama ve parlama şeklinde
yanmanın, hızlı yanmadan farkı, enerji boşalma hızının çok yüksek olmasıdır. Patlama
ve parlama yangın nedeni değil bir sonuçtur. Patlama ve parlama şeklinde yanma,
genel olarak 4 grupta toplanmaktadır.
a) YANMA SONUCU OLUŞAN PATLAMALAR ( Çok hızlı oksitlenme) : Parlayıcı,
buhar, gaz ve tozun, sınırlı bir alanda çok hızlı oksitlenmesi neticesinde meydana gelen
patlamalar ve parlamalardır. Örnek : Benzin buharı, Metan gazı ve LPG gibi gazların
hava ile karışımı, Nişasta, Un tozu ve diğer organik tozların hava ile belirli oranlardaki
karışımları, Aseton buharı, Magnezyum tozları gibi.
b) BOZUNMA SONUCU OLUŞAN PATLAMALAR ( Çok hızlı ayrışma ) : Kimyasal
yapıları kararsız maddelerin, çok hızlı ayrışma sonucu oluşan patlamalardır. Bu tür
patlamalar için, ortamda hava ya da oksijen bulunması gerekmez. Örnek : TNT,
Dinamit, Karabarut, Roket yakıtı gibi.
c) YÜKSEK BASINÇ SONUCU PATLAMALAR :Basınçlı kapların veya kazanların
içinde oluşan, yüksek basınç sebebi ile meydana gelen patlamalardır.
d) NÜKLEER PATLAMALAR: Nükleer bozunma sonucu maddenin enerjiye dönüşmesi
ile ortaya çıkan ani enerji boşalmalarıdır. Örnek: Hidrojen ve Uranyum bombasının
patlaması.
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IV. BÖLÜM : UZMANLIK EĞİTİMİ
4.1. TRENDE BULUNMASI GEREKEN BELGELER VE YAZILI TALİMAT
“Trende bulundurulması gereken belgeler”, taşıma esnasında trende bulundurması gereken
evraklardır. Söz konusu belgeler yetkili kişiler tarafından sorulduğunda mutlaka gösterilmelidir.
Bu evrakların amacı;
-

Makiniste gerekli bilgileri vermek

-

Kontroller esnasında yetkililere bilgi vermek

-

Kaza durumlarında yardım ekiplerine bilgi vermek

-

Bazı şartların yerine getirildiği hakkında bilgi vermek

Her Taşımada Bulundurulması Gerekenler
-

Taşıma Evrakı

-

Yazılı Talimatlar

-

Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi

İhtiyaç Halinde Taşımada Bulundurulması Gerekenler
-

Çok modlu tehlikeli mal formu

-

Sınıf 1 ve 7 için alınmış izin belgesinin fotokopisi

4.1.1. TAŞIMA BELGESINDE YER ALMASI GEREKEN GENEL BILGILER
Demiryolu taşımacılığı, ulusal sınırlar içerisinde iç hukuka ve COTİF’e uygun; uluslararası
demiryolu taşımacılığında ise, RID ve CIM ( COTiF B eki ) kurallarına uygun olmak zorundadır.66
Tehlikeli madde taşımları için kullanılacak taşıma evrakı için belirlenmiş bir form
bulunmamaktadır. Ancak, içinde bulunması gereken bilgiler belirtilmiştir.
Genelde yapılan birçok taşımalarda bir taşıma evrakı kullanılmaktadır (CMR, Sevk
İrsaliyesi, Atık Belgesi vb). Bu evraklara, bir takım bilgiler eklenerek RID’e uygun bir taşıma evrakı
haline getirilebilir.
Taşıma evrakının amacı, taşınan tehlikeli maddenin tanıtılmasıdır.
Taşıma evrakı; gönderen ülkenin resmi dilinde ve İngilizce, Almanca ve Fransızca dan birisi
olmalıdır.
Taşıma evrakını Taşımacı (Lojistik) hazırlar.
Gönderen : Taşıma evrakı için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi Taşımacıya vermek
zorundadır.
Taşımacı (Lojistik) : Taşıma evrakını makinist/tren şefine vermekle yükümlüdür.
Makinist/tren şefi: Taşıma esnasında yanında bulundurmak ve yetkililere göstermekle
yükümlüdür.
Her bir sevkiyat için en az bir taşıma evrakı olmalıdır. Bununla beraber yükleme yasakları
her bir vagon için ayrı bir belge olmalıdır. Eğer farklı alıcılar varsa ek belgeler mümkün olabilir.
Taşıma evrakları sevkiyat sırasında yanında bulundurulmak ve yetkili kişilere gösterilmek ile
zorunlu tutulmuştur.

66
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Taşıma belgesi (belgeleri), taşınan her bir tehlikeli madde, malzeme veya nesne için
aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir.67

Tehlikeli Maddenin Taşıma Belgesine Yazılışı
Önemli: Yukarıdaki 1-5 arasındaki noktalar 1, 2, 3, 4, 5 sırayla yazılmak ve belirtilmek
durumundadır.
Örnek:
‘‘663, UN 1098 ALİL ALKOL, 6.1(3),Iˮ veya ‘‘663, UN 1098 ALIL ALKOL, 6.1(3), PGIˮ
Boş temizlenmemiş kap (boş tank vagon, boş ÇEGK, boş konteyner) taşımalarında;
‘‘BOŞ TANK VAGON, SON YÜK: 663 UN 1098 ALİL ALKOL, 6.1(3),Iˮ veya
‘‘BOŞ TANK VAGON, SON YÜK: 663 UN 1098 ALİL ALKOL, 6.1(3), PG Iˮ
şeklinde belirtilir.68
Taşıma Belgesi Nr. 6/84999
Gönderen:
Ali YILMAZ
Girne Mah
Atatürk Cad. No:1
Maltepe-İstanbul

67
68

Tarih: 07.01.2013
Alıcı:
BİLİR A.Ş
Adnan Menderes Mah.
No:6 Kat:1
10100 - Balıkesir

RID 5.4.1.1.1
RID 5.4.1.1.6.2.2
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Tehlikeli maddelerin yazılış şekli.
4.1.2. YAZILI TALIMAT
Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazaya bağlı bir acil durumda destek olarak RID
5.4.3.4’te belirtilen biçimde hazırlanan yazılı talimatlar, lokomotifte markiz içerisinde uygun bir
yerde taşınacak ve tren personeli (makinist, tren şefi) tarafından erişilebilir olacaktır.69
Yazılı talimatlar tren personelinin dilinde olmalıdır.
Yazılı talimatlar taşımacı tarafından, trenin hareketinden önce tren personeline yazılı olarak
verilecektir. Taşımacı, okuyup bilgi aldığına dair tren personelinin imzalarını alacaktır.70
Tren hareketinden önce, tren personeli yüklü tehlikeli mallar konusunda birbirlerini
bilgilendirmeli ve bir kaza veya acil durum halinde alınması gereken eylemlere dair ayrıntılar
konusunda yazılı talimatlara başvurmalıdır.71
Yazılı Talimat her yük için yükün özelliğine göre ayrı ayrı düzenlenir ve taşımacı tarafından
verilir. 3 bölümden oluşur.
69

RID 5.4.3.4
RID 5.4.3.5
71
RID 5.4.3.6
70
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1.Bölüm : Kaza veya Acil Durum Hallerinde Alınacak Önlemler
RID’E GÖRE YAZILI TALİMATLAR
Tehlikeli malların bulunduğu veya bulunma ihtimalinin var olduğu kaza veya acil durum halinde alınacak önlemler
TEHLİKELİ MALLARIN BULUNDUĞU TRENLERDE KAZA VE ACİL DURUM HALİNDE YAPILACAK İŞLER
Taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza veya tehlike anında tren personeli, güvenli ve elverişli bir yerde
aşağıdaki adımları izlemelidir:
Treni köprü, tünel, viyadük, nötr bölge, yerleşim merkezi vb. yerlerin dışına çıkarınız.
Lokomotifi işletme talimatlarına uygun şekilde stop ediniz ve treni emniyete alınız.
Katener hattına 2 metreden daha az olan mesafeye yaklaşılmamalıdır.
Verilen kişisel koruyucu donanımları kullanınız.
Lokomotiften ayrılırken uyarı yeleğini giyiniz.
Kaza veya olayın gerçekleştiği yerden uzaklaşın, diğer insanların da uzaklaşmasını sağlayın ve görevli
çalışanların tavsiyelerini (dahili veya harici) dikkate alın.
Etrafa saçılan maddelere doğru yürümeyin, bunlarla temas etmeyin, rüzgar yönünü dikkate alarak ilgili
duman, buhar, toz ve gazları solumayın.
Kirlenen kıyafetleri güvenli şekilde uzaklaştırın ve bertaraf ediniz.
Göze bulaşma varsa göz durulama sıvısını kullanınız.
Ateş kaynaklarından özellikle de sigara, elektronik sigara ve benzerlerinden kaçınınız, elektrikli
ekipmanları kapatınız.
Gelen trenler bakımından treni önden ve arkadan emniyete alınız.
Yaralı ya da kurtarılmayı bekleyen varsa 112’ den yardım isteyiniz.
Yangın, sızma, dökülme, bulaşma varsa 110 ’dan yardım isteyiniz.
Çevre emniyetinin alınması için 155/156’dan yardım isteyiniz.
Olayın türü, olayın yeri ve saati, tehlikeli maddenin cinsi, yaralı ve ölü olup olmadığı tren anayolda ise
Trafik Kontrolorüne, gar ve istasyon yollarında ise nöbetteki trafik personeline bildiriniz.
Taşıma esnasında mallar için hazırlanan tehlike etiket modeli ve işaretinin numarasına denk gelen
tehlikeleri dikkate alınız.
Acil durum servisleri gelir gelmez taşınan tehlikeli mallar hakkında(UN nosu, cinsi, tehlike özellikleri vb.)
bilgi veriniz.
Aşağıdaki bölümde belirtilen tehlike durumlarına göre koruma tedbirlerini uygulayınız.

2. Bölüm : Araç ekibi üyeleri için ilave kılavuz
Tehlike etiketleri ve levhaları
(1)
Patlayıcı maddeler ve nesneler

Tehlike özellikleri
(2)
Kütlesel patlama; parçaların fırlaması; yoğun ateş/ısı
akımı; parlak ışık oluşumu; yüksek ses veya duman gibi
özelliklere ve etkilere neden olabilir. Şoklara ve/veya
darbelere ve/veya ısıya hassastır.
Ufak bir patlama ve ateş alma riski.

Ek talimat
(3)
Kendinizi koruma altına alınız
ve yere yakın yerlerden uzak
durunuz.

Alevlenir gazlar

Yangın riski. Patlama riski.
Basınç altında olabilir. Boğulma riski.
Yanıklara ve/veya soğuk ısırmasına neden olabilir.
İçindekiler ısındığında patlayabilir.

Kendinizi koruma altına alınız
ve pencerelerden uzak
durunuz.

Alevlenmeyen, zehirsiz gazlar

Boğulma riski. Basınç altında olabilir. Soğuk ısırmasına
neden olabilir. İçindekiler ısındığında patlayabilir.

Kendinizi koruma altına alınız
ve yere yakın yerlerden uzak
durunuz.

Zehirli gazlar

Zehirlenme riski. Basınç altında olabilir. Yanıklara ve/veya Gaz maskesi takınız. Kendinizi
soğuk ısırmasına neden olabilir. İçindekiler ısındığında
koruma altına alınız ve yere
patlayabilir.
yakın yerlerden uzak durunuz

Alevlenir sıvılar

Yangın riski. Patlama riski. İçindekiler ısındığında
patlayabilir.

Patlayıcı maddeler ve nesneler
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Yangın riski. Alevlenir veya patlayıcı; ısı, kıvılcım veya alev
halinde tutuşabilir. Sürtünme ve darbe yoluyla diğer
maddeler (asitler, ağır metal bileşenleri ve aminler) ile
temas ettiğinde ısı açığa çıkması durumunda ekzotermik
parçalanmaya sebep olabilecek reaktif maddeler içerebilir.
Bu, zararlı ve alevlenir gazların veya buharların oluşmasına
ya da kendiliğinden tutuşmaya neden olabilir. İçindekiler
ısındığında patlayabilir. Duyarsızlaştırma maddesinin
kaybından sonra duyarsız patlayıcıların patlama riski.
Ambalajlar zarar görürse veya içindekiler dökülürse
aniden yanma riski vardır. Suyla temas ettiğinde kuvvetli
tepki verebilir.

Su ile temas ettiğinde alevlenir
gazlar açığa çıkaran maddeler

Suyla temasında yangın ve patlama riski vardır.

Dökülmüş maddeler,
döküntülerin kapatılması
yoluyla kuru tutulmalıdır.

Oksitleyici maddeler

Tutuşabilir veya alevlenir maddelerle temas halinde
tehlikeli tepkime, tutuşma veya patlama riski.

Alevlenir veya tutuşabilir
maddelerle (örn. talaş)
karıştırmaktan sakınınız.

0rganik peroksit

Yüksek sıcaklıklarda, diğer maddelerle temasta (örn. asit, Alevlenir veya tutuşabilir
ağır metal bileşikleri veya aminler) ekzotermik parçalanma maddelerle (örn. talaş)
riski. Bu, zararlı ve alevlenir gazların veya buharların
karıştırmaktan sakınınız
oluşmasına ya da kendiliğinden tutuşmaya neden olabilir.

Zehirli maddeler

Soluma, ciltle temas veya yutma halinde zehirlenme riski. Gaz maskesi kullanınız.
Sulu ortam veya kanalizasyon sistemi için risk teşkil eder.

Bulaşıcı

Enfeksiyon riski. İnsanlarda veya hayvanlarda ciddi
hastalıklara neden olabilir. Sulu ortam veya kanalizasyon
sistemi için risk teşkil eder.

Radyoaktif malzeme

Emilim ve dış radyasyon riski.

Bölünebilen malzeme

Nükleer zincir tepkimesi riski.

Aşındırıcı

Aşındırma nedeniyle yanık riski. Birbiriyle, suyla veya diğer
maddelerle tehlikeli tepkimeye girebilir. Dökülen madde
aşındırıcı buharlar oluşturabilir. Sulu ortam veya
kanalizasyon sistemi için risk teşkil eder.
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Yanık riski.
Yangın riski.
Patlama riski.
Su ortamı veya kanalizasyon sistemi için risk teşkil eder.

NOT

1: Birden fazla risk teşkil eden tehlikeli mallar ve karışık yüklenmiş maddeler için, ilgili her madde göz önünde bulundurulacaktır.
2: Yukarıda belirtilen ilave kılavuz ilkeler, taşınacak tehlikeli malların sınıflarını ve taşınma yöntemlerini yansıtmak amacıyla
uyarlanabilir. Gerekli ise mevcut ulusal düzenlemelerle desteklenebilir.

Tehlikeli Madde Etiketlerine İlave Olarak Yapıştırılan Etiketler
Çevre için tehlikeli maddeler

(3077, 3082 için zorunlu.
Yükseltilmiş sıcaklıktaki madde

( Sıvılar için ‐ Malzeme sıcaklığı en az
100 ° C, Tank‐vagonun dış yüzeyinin
sıcaklık 70 ° C'yi aşmamalıdır.)
Sınırlı miktar

Boğulma Tehlikesi

İstisnai miktar

Sulu ortam veya kanalizasyon
sistemi için risk teşkil eder.

Dökülen madde ile temas etmekten
kaçının, şehir şebeke suyuna
karışmaması için gerekli tedbirleri alın.

Isı nedeniyle yanık riski

Taşıma ünitesinin sıcak kısımları ve
dökülen madde ile temas etmekten
kaçının.

Bu vagon ya da konteynerde
taşıma kategorisinde belirtilen
miktarlarda tehlikeli madde
taşındığı anlamına gelmektedir.
Fazla yükleme yapıldığı takdirde
patlama, yanma ve boğulma
riski teşkil eder.
Aşırı soğukluk nedeniyle buz
ısırması riski

Tereddüt edilen durumlarda tablo A
sütun 7.a’daki sınırlı miktarlara göre
yükleme yapılacaktır.

Zehirlenme riski

Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesinin,
fümige edici gazın zararlı
konsantrasyonları çıkana kadar
havalandırılması ve Fümige edilmiş
maddelerin veya malzemelerin
boşaltılmasına kadar yaklaşılmamalıdır.

İstisnai miktar aşıldığında
tehlikeli madde etiket ve
işaretlerinin uygulanması
zorunludur. Fazla yükleme
yapıldığı takdirde patlama,
yanma ve boğulma riski teşkil
eder.

Tereddüt edilen durumlarda tablo A
sütun 7.b’de yer alan istisnai miktarlara
göre yükleme yapılacaktır.
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3.Bölüm : Markizde bulunması gereken kişisel koruyucu ekipmanlar
Aşağıdaki ekipmanlar makinist kabininde bulunmalıdır:72
‐ Portatif aydınlatma cihazı,
‐ Makinist için uygun uyarı kıyafetleri,
‐ Göz durulama sıvısı,
‐ Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlük),
‐ Bir çift koruyucu eldiven.

4.2. DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞININ KONTROLÜ
Gabari; Demiryolu terminolojisinde ise genel anlamda çeken ve çekilen araçların güvenli
geçiş alanı olarak anlaşılmaktadır. Bu alanı yatayda ve düşeyde belirleyen ölçülere ise gabari
ölçüleri denilmektedir.85 Demiryollarında, gabarinin bu tanımlarını ayrı ayrı karşılayan çeşitli
gabari türleri vardır.
Tünel Gabarisi: Tüneller yapılırken uygulanan ve tünellerin projedeki asgari genişlik
değerlerini gösteren gabaridir.
Yapı Gabarisi: Demiryolu üzerine yapılacak köprü, üstgeçit, su geçitleri, tünel gibi sabit
tesislerin demiryolu ile aralarında kalması gerekenin en az mesafe değerlerini gösteren gabaridir.
Yük Gabarisi: Demiryolu ile taşınacak yüklerin azami yükleme sınırlarını belirleyen gabari
çeşididir.
Taşıt Gabarisi: Demiryolu araçlarının imal ölçülerinin azami sınırlarını gösteren gabaridir.
Kinematik Gabari: Hareket halindeki demiryolu araçlarının, süspansiyon sistemlerinden ve
/ veya yol durumundan kaynaklanan salınımları ile yolun geometrik yapısındaki değişimler (fleş,
dever gibi) nedeniyle kapladıkları değişken alanı gösteren gabaridir.

Gabari Ölçüleri
Burada belirtilen ölçülerin tamamı tek hatlı yollar için geçerlidir.
‐ Kapıkule-Edirne ,
‐ Manisa-Alsancak,
‐ Edirne-Halkalı,
‐ Van-Kapıköy
hatlarında ve çift hatlı yollarda geçerli gabari ölçüleri 292 tamimde ayrıca belirtilmiştir.
Bir taşıma, hattın veya hat kesiminin kategori değerlerinin üstünde ise veya UIC 700 fişi
gerekliliklerini yerine getirmiyorsa istisnai gönderi olarak ele alınması gerekmektedir. Hatlarımızın
kategorileri, yük ve yapı gabarileri, taşınabilecek eşya, vagon ve diğer demiryolu aracı ile yükleme
standartları ulusal ve uluslararası mevzuatta ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 86
TCDD Şebekesi üzerinde istisnai taşıma kapsamına;
-

72

Taşıma güzergâhı üzerinde, herhangi bir kesimde yük gabarisini aşan araç ve yükler,
Taşıma güzergâhı üzerinde, herhangi bir kesimde dingil basıncını aşan vagon veya
araçlar,

RID 5.4.3.7

61 / 119

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş
-

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

Taşıma güzergâhı üzerinde, herhangi bir kesimde itibari ağırlıkları bakımından dingil
basıncını aşan taşımalar,
Taşıma güzergâhı üzerinde, herhangi bir kesimde hız düşürülmesini gerektiren
taşımalar,
Taşıma güzergâhı üzerinde, herhangi bir kesimde refakatçi verilmesi veya ilave önlem
(emniyet vg. vb.) gerektiren taşımalar,
Yekpare boyu 36 metreyi aşan birden fazla vagona yüklenen yük taşıması,
Taşıma güzergâhı üzerinde, her hangi bir kesimde, taşınacak araç veya eşya hızının,
hat hızından düşük olduğu taşımalar,
Taşıma güzergâhı üzerinde, her hangi bir kesimde, kullanılan araçların hat kesimi
gerekliliklerini karşılamaması nedeniyle trafik düzenlemesi gerektiren taşımalar

girmektedir.

Bu taşımalar için Demiryolu Tren İşletmecilerinin talebi üzerine, istisnai taşımanın
kurallarının belirlenmesine TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. Demiryolu Tren
İşletmecileri de; Vagonların Tek Tip Kullanım Sözleşmesi (CUU, GCU, AVV), Demiryolu Şirketleri
Arasında Yük Vagonlarının Değişimi ve Kullanımına İlişkin Anlaşma RIV (2000), RIV 2 no.lu eki
Yükleme Talimatları, Uluslararası Taşımacılıkta Yolcu Vagonlarının Değişimi ve Kullanımına İlişkin
Anlaşma RIC (2001),Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Anlaşma (CIM), UIC 502
No.lu fiş, Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnameleri (TSI) gereği kendilerine verilen görevleri yerine
getirecektir.
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Yük gabarisini aşması olası yüklü vagonlar Demiryolu Tren İşletmecilerince varsa
gabariden geçirilecektir.
Gabari bulunmayan yerlerde ilgili müşteriden; eşyanın yükseklik, genişlik, uzunluk, ağırlık
gibi her türlü özelliği bilgileri, resim ve planları DTİ tarafından istenecektir. DTİ işyeri bu bilgilere
göre yük gabarisi ve hattın kategorisinin aşılıp aşılmayacağını Vagon Teknisyenliği ile birlikte
değerlendirecek, talebin istisnai taşıma kapsamında olduğu değerlendirmesinden sonra; bu bilgi ve
belgeler DTİ yetkilisi tarafından TCDD Bölge Müdürlüğüne bildirilerek taşımanın yapılma şartlarının
tespit ve bildirilmesi istenecektir.
TCDD Bölge Müdürlüğünde; Kapasite Yönetim, Demiryolu Bakım (2), Trafik ve İstasyon
Yönetimi Servisinden oluşturulacak 4 kişilik komisyon bu bilgilere göre taşımanın bölgeleri
dâhilinde yapılıp yapılmayacağına karar verecekler, yapılabilir ise şartlarını Bölge Müdürlüğü
kanalıyla DTİ Yetkilisine bildireceklerdir.
Planlanmış istisnai taşıma, ayrıca ilk çıkış işyeri DTİ personelince verilecek "Tren Hareket
Bildirim Formunda" da gösterilecektir. Yurt dışına veya yurt dışından yapılacak bu tür taşıma
talepleri ile doğrudan taşımayı yapacak Demiryolu Tren İşletmecisine yapılacaktır.
Gabarisi bulunmayan istasyonlardan yüklenen ve gabariye uygun yükleme yapıldığından
tereddütü olan DTİ personeli, vagonların kontrolünü teknik personeline (vagon teknisyeni)
yaptıracak ve taşıma belgesi üzerine sevk izni meşruhatı ve imzasını alacaktır.
Vagonların gabariye ve mevzuata uygun yüklendiğinden tren personelinde tereddüt
oluşmuş ise tekrar gabariden geçirilmesini veya vagon teknisyenince kontrolünü isteyeceklerdir.

4.3. TEHLİKELİ MADDE YÜKLÜ VAGONLARIN TRENLERDEKİ YERLERİ
Koruyucu Mesafe 73
Sınıf 1 madde veya nesnesi içeren ve model No. 1 (1.1, 1.2 ve 1.3 dahil), 1.5 veya 1.6'ya
uygun bir plakaya sahip olan her vagon veya büyük konteyner, taşınabilir tank veya karayolu taşıtı,
aynı trende Model No. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 veya 5.2'ye uygun bir levha taşıyan vagonlar, büyük
konteynerler, taşınabilir tanklar, tank konteynerler, MEGC'ler veya karayolu taşıtlarından ya da
Model No. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 veya 5.2 uygun bir etiket taşıyan ambalajlar içerdiklerini taşıma
belgesinin gösterildiği karayolu taşıtlardan koruyucu bir mesafe ile ayrılacaktır.
Eğer bir vagonun tampon başı veya bir büyük konteynerin, taşınabilir tankın veya karayolu
taşıtının uç cidarı ile başka bir vagonun tampon başı veya başka bir büyük konteynerin, taşınabilir
tankın, tank konteynerin, MEGC'nin veya karayolu taşıtının uç cidarı arasındaki mesafe
aşağıdakiler gibiyse yukarıda belirtilen şarta uygun hareket edildiği kabul edilir:

En az 18 m veya İki adet 2 dingilli vagonla veya 4 veya daha fazla dingile sahip bir vagonla
ayrılması
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4.4. TREN TEŞKİL VE MANEVRA KURALLARI
-

Tehlikeli madde yüklü vagonların manevralarında herhangi bir tehlike ve zarar meydana
gelmemesi için ilgili mevzuatın öngördüğü önlemler önceden alınacaktır.

-

Tehlikeli madde yüklü vagonların manevraları en fazla 15 km/h hızla yapılacaktır.

-

Manevralar lokomotife bağlı olarak yapılacak ve kesinlikle atma ve kaydırma manevrası
yapılmayacaktır. (Vagonlara model 15 yapıştırılır.)

-

Yükleme ve boşaltma tesisleri içerisinde vagonlara ve diğer taşıma araçlarına
yükleme/boşaltma yapılırken kesinlikle manevra yapılmayacaktır.

-

Tehlikeli madde yüklü vagonların manevraları gündüz saatleri içerisinde yapılacaktır.

-

Tehlikeli madde yüklü vagonu bulunan trenler, yeterli emniyet ve aydınlatma teşkilatı
olmayan istasyonlarda bekletilmeyecektir.

-

Manevrayı yapan ve manevra sahasında bulunan demiryolu işletme görevlilerinin
üzerinde parlayıcı, yanıcı, yakıcı, yanmayı ve patlamayı kolaylaştırıcı madde
bulunmayacaktır.

-

Manevra sırasında lokomotif ile dolu vagon arasına TEN/RIV ve RID’a uygun en az bir
adet emniyet vagonu bağlanacaktır.

-

Tehlikeli madde yüklü vagonlar, yük trenleri ile gönderilmelidir.

-

Tren teşkilinde, dolu vagonların hepsinin tehlikeli madde yüklü vagon olması şartı
aranmayacaktır.

-

Trende tehlikeli madde yüklü vagonlar gruplar halinde bulundurulur. Bu vagonlarla
lokomotif arasına tehlikeli madde yüklü olmayan en az bir vagon bağlanacaktır. Dizinin
tamamının tehlikeli madde yüklü vagonlardan oluşması halinde ise lokomotifin arkasına
ek bir emniyet vagonu bağlanacaktır.

4.5. TREN SEVK KURALLARI
-

Treni gönderen istasyon, taşıma güzergâhı üzerinde bulunan tüm istasyonlara, trende
görevli personele ve hat boyunda çalışan diğer personele durumu bildirecektir. Tren
personeli ile güzergâh üzerinde bulunan istasyonlar, gerekli tedbirleri alacaktır.

-

Teşkilinde tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, zorunlu haller dışında
aydınlatma ve güvenlik teşkilatı olmayan istasyonlarda bekletilemez. Zorunlu hallerde
bekletilmeleri durumunda ise gerekli emniyet tedbirleri alınacak ve mümkün olan en
kısa sürede hareket etmeleri sağlanacaktır.

-

Tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, köprü, viyadük, tünel gibi özel yapılar ile
benzeri kapalı yer ya da yolcu peronlarında hiçbir durumda bekletilemeyecektir.

-

Feribot geçişlerinde; tehlikeli madde yüklü vagonlar, Bakanlık tarafından aksine bir
düzenleme yapılmadıkça, kendi sınıflarına göre gruplandırılarak feribotla ulusal ve
uluslararası mevzuat doğrultusunda yetkili merciler tarafından belirlenen saatlerde
geçirilecektir.

-

Demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tren ve vagonların Türk
Boğazlar bölgesindeki asma köprülerden ve tüp geçitlerinden geçişlerine müsaade
edilmez.

-

Taşımacı, taşınacak tehlikeli maddeler için gerekli olabilecek kişisel koruyucu donanımı
tespit ve tedarik ederek ilgili personele teslim edecek ve kullanım şartları hakkında
bilgilendirme yapacaktır.
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4.6. TAŞIMA KURALLARI
-

Tehlikeli maddeler;
- Paketlenmiş şekilde kapalı vagon veya konteynerde,
- Dökme yük olarak üstü branda ile örtülmek koşuluyla açık vagonlarda veya
IBC’lerde,
- Sıvı, gaz, toz ya da granül halde iken tank vagonlarda,
ÇEGK(MEGC) vb. taşınır.

portatif tanklarda,

-

Taşımanın büyük konteynerlerle yapılması halinde, bu konteynerlerin yapısal olarak
taşımaya uygun olması gerekir.

-

Yapısal uygunluğun temel şarta konteynerlerde “büyük kusur” olmamasıdır. 74

-

Bu kurallar, yüklemenin başladığı andan paket yüklerin tamamen indirildiği veya
bidonlar, tanklar, tank konteynerler ve dökme yük taşıyan araçların tamamen
boşaltılarak temizlendiği ve tehlikeli maddelerden arındırıldığı ana kadar geçerlidir.

-

Taşınacak tehlikeli maddeye uygun araç seçilmeli ve yükleme öncesi yapılan araç
bakımı belgelenmelidir.

-

Yükleme zemini temiz olmalı, zemin üzerinde sivri çivi veya demir gibi maddeler
olmamalı, dolum ve boşaltım yapılan hortumlar ile valflar tehlikeli maddeye uygun
olmalıdır.

-

Yükler vagon içinde yan yana yüklenecek ise, paketler arasına aynı yükseklikte yekpare
perdeleme yapılmalı veya aralarına farklı paketler konularak yiyecek maddeleri
emniyete alınmalı veya aralarında 80 cm.lik bir mesafe bırakılmalıdır

-

Paketlenmiş tehlikeli maddeler kapalı veya çadırlı açık araç veya konteynerler ile
rutubete karşı hassasiyeti olan paketlenmiş tehlikeli maddeler ise kapalı araçlarla
taşınmalıdır.

-

Araçların çadırları su geçirmez olmalı ve yükün tamamını uygun şekilde kapatmalıdır.

-

Önceki yükün aynısı taşınmayacak ise, tanklar ve dökme yük konteynerleri temizlenmeli
ve artıklardan arındırılmalıdır.75

-

Yükleme ve boşaltma esnasında vagonların hareket etmemesi için her türlü tedbir
alınmalıdır.

-

Taşınacak yük aracın işaretlenmesini gerekli kılıyor ise bu işaretleme yükleme
başlarken yapılmalıdır.

-

Müşteri tarafından farklı bir yükün araca yüklenmesi istenirse, depo yetkilileri, taşımacı
ve gönderen tarafından yetki verilmediği takdirde yüklenmesine müsaade edilmemelidir.

-

Aynı araç ile farklı yükler taşınacak ise yükleme ve istifleme kurallarına uyulmalıdır.

-

Tehlikeli madde ihtiva eden paketler, tren personeli tarafından kesinlikle açılmamalıdır.

-

Hasarlı veya sızıntı olan paketlerin araca yüklenmesine müsaade edilmemelidir.

-

Paketler, hareket etmeyecek ve diğer yüklere zarar vermeyecek veya zarar görmeyecek
şekilde, büyük paketler ise blok halinde emniyete alınmış bir yükün parçası değilse
sıkıcı tespit edilmeli ve yük kesinlikle yanlardan ve arkadan taşmamalıdır.

-

Yanıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması esnasında tanklar ve tank konteynerleri
mutlaka topraklanmalı, statik elektrik oluşmaması için boşaltma ve doldurma hızı
devamlı kontrol edilmelidir.76

74

RID 7.1.4
Büyük kusur, uzunluğu dikkate alınmaksızın 19 mm. derinliğinde ezilme veya bükülmeye denir.
75
RID 7.5.8.2
76
RID 6.7.2.2.15
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-

Tanker veya tank konteynerleri fazla yüklemeyip genleşme için yeterli hava boşluğu
bırakılmalıdır.

-

Tren hareket etmeden önce tank vagonlarının ve tank konteynerlerinin valf ve
kapaklarının kapatılmış olduğundan emin olunmalıdır.

-

Yükleme ve boşaltma noktalarındaki yetkililer ve güvenlik personeli tarafından yazılı
olarak verilen işyeri kuralları ve talimatlarına uyulmalıdır.

-

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, aktarılması ve boşaltılması esnasında sigara içmek
yasaktır. Bu kurala makinistler, tren teşkil işçileri, yüklemeciler ve o civarda bulunan
herkesin uyması sağlanmalıdır.

-

Makinistler, tren teşkil işçileri, lojistik personeli, yükleme ve boşaltma başlamadan önce
o mahaldeki yangın söndürme cihazları ile güvenlik teçhizatının yerlerin mutlaka
öğrenmelidir.

-

Lokomotiflerde olması gereken yangın söndürme cihazları dolu ve son kullanma tarihleri
geçmemiş olmalıdır.

-

Makinistler, lokomotifteki yangın söndürme cihazlarının hangi yangınlar için geçerli
olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini bilmelidir.

-

Taşınan tehlikeli maddeye uygun kişisel korunma teçhizatı lokomotifte bakımlı olarak
bulundurulmalıdır.

-

Tehlikeli maddelerin bulaşma ihtimali varsa, gerekli kişisel korunma teçhizatı ve
korunma elbisesi giyilmelidir.

-

Manevra personeli ile lojistik personelinde bulunacak portatif
yüzeylerinde, kıvılcım çıkmaması için metal parça bulunmamalıdır.

-

Yetkili olmayan hiçbir personel manevra veya anahat lokomotiflerinde taşınmamalıdır.

-

Manevra personelinin, çalışma ve dinlenme süreleri ile ilgili yayınlanmış kurallar tam
olarak uygulanmalıdır.

el

fenerlerinin

4.6.1. TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI KURALLARI
Tehlikeli maddelerin üretimi ve kullanımı esnasında ortaya çıkan atıkların yurt içinde
taşınması milli mevzuat, uluslararasında taşınması ise uluslararası mevzuat hükümlerine göre
yapılır. Ulusal Mevzuat;
-

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği,
Karayolları Trafik Yönetmeliği,
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, şeklindedir.

Atık maddelerin taşınmasında;
-

Taşıma, yetkili makamlardan lisans almış gerçek veya tüzel kişilerce yapılmalı,

-

Makinistler, eğitim sertifikalı olmalıdır.

-

Bütün ticari atıklar, tehlikeli olsun veya olmasın kontrollü atık olarak değerlendirilir.

-

Kullanılacak araç taşınacak atık ile uyumlu olmalı ve taşınan atık cinsini gösteren
aşağıdaki ibareler aracın yanlarına ve arkasına yazılmış olmalıdır. “Bitkisel Atık Yağ
Taşıma Aracı” veya “DİKKAT! TIBBİ ATIK” veya “Atık Pil Taşıma Aracı” gibi.

-

Atıkların taşınmasında kullanılan formlar, kullanan ve alanlar tarafından 3 yıl muhafaza
edilmelidir.
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4.6.2. DÖKME YÜKLERİ TAŞIMA KURALLARI
-

Taşıma esnasında sıcaklık değişimi nedeniyle sıvılaşması muhtemel maddeler dökme
yük olarak taşınmamalıdır.77

-

Dökme yük konteyneri, konteynerlerin karoserleri, sızdırmaz özellikte olmalı ve taşıma
esnasında olabilecek sarsıntı, nem, sıcaklık veya basınç değişimi sebebiyle yükte
azalmaya neden olmamalıdır.78

-

Dökme katı maddeler, dökme yük konteynerleri, konteynerler veya araçlara hasar
vermeyecek, dökülmeyecek şekilde tespit edilmeli ve zemine eşit şekilde
dağıtılmalıdır.79

-

Havalandırma tertibatı mevcut ise, her zaman temiz ve çalışır durumda olmalıdır. 80

-

Dökme yük konteyneri, konteyner ve araçlar ile bunların malzemeleri, dökme katı
maddeler ile reaksiyona gererek tehlike oluşturmamalıdır.81

-

Yükleme veya doldurma başlamadan önce dökme yük konteyneri, konteyner ve
araçların iç ve dışı kontrol edilmeli, yeni yük öncekinin aynısı değilse, yeniden
yüklenmeden önce uygun bir biçimde kalan artık maddeler temizlenmelidir.82

-

Tehlikeli madde taşınmış boş, temizlenmemiş dökme yük konteyneri, konteyner ve
araçlar dolu gibi işlem görmelidir.83

-

Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkaran tehlikeli maddelerin taşınmasında su
geçirmez dökme yük konteynerleri kullanılmalıdır.84

-

Yakıcı maddeler, taşıma esnasında yanıcı maddeler (ağaç gibi) ile temas etmemelidir.85

-

Bulaşıcı maddelerin taşınmasında özel tedbirler uygulanmalıdır.86

-

Aşındırıcı maddelerin
kullanılmalıdır.87

taşınmasında

su

geçirmez

dökme

yük

konteynerleri

4.7. YÜKLEME GÜVENLİĞİ
Kurplarda, kalkışta/hızlanmalarda veya frenlerde veya manevralarda yük “kendiliğinden”
hareketlenebilir. Bu kendiliğinden oluşan hareketlenme ile tren tehlikeli bir duruma gelebilir veya
deray meydana gelebilir. Yük kayabilir veya devrilebilir.
Yükleme güvenliğinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.88
-

İlgili durumlarda, vagon veya konteyner tehlikeli
elleçlenmesine yönelik mekanizmalarla donatılacaktır.

-

Tehlikeli maddeler ve ambalajlanmış tehlikeli nesneler içeren ambalajlar, malları vagon
veya konteyner içinde sabitleyici yöntemlerle sabitlenecek (sabitleyici kayışlar, kayar
tahtalar, ayarlanabilir dirsekler gibi) ve böylelikle taşıma sırasında ambalajların düzenini
değiştirebilecek veya hasar görmelerine neden olabilecek hareketler önlenecektir.

-

Tehlikeli mallar diğer mallarla birlikte taşınıyorsa (örneğin ağır makine veya sandıklar),
tüm mallar vagonlar veya konteynerler içinde güvenli şekilde sabitlenecek veya tehlikeli
malların salınımını önleyecek şekilde paketlenecektir.

77

RID 7.3.1.2
RID 7.3.1.3
79
RID 7.3.1.4
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RID 7.3.1.6
82
RID 7.5.8.2
83
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84
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RID 7.3.2.5
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87
RID 7.3.2.8
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-

Ambalajların hareketi, tüm boşlukların yük koruma tahtalarıyla doldurulması veya
bloklama ve payandalama yoluyla önlenecektir.

-

Sarma ve kayış gibi kısıtlama mekanizmaları kullanılıyorsa, bunlar ambalajda hasara
veya deformasyona neden olabilecek sıkılıkta uygulanmamalıdır.

-

Ambalajlar, bu amaçla tasarlanmadığı takdirde üst üste yığılmayacaktır.89

-

Yığma amacına yönelik olarak tasarlanmış olan farklı ambalaj türleri birlikte
yüklenecekse, bunların birbirleri üzerine yığılmasına yönelik uyumlulukları göz önünde
bulundurulacaktır.90

-

Gerekli olduğu hallerde, üst üste yığılmış ambalajların yük taşıyıcı mekanizmaların
kullanımı yoluyla alttaki ambalaja hasar görmesi engellenecektir.91

-

Yükleme ve boşaltma sırasında tehlikeli mallar içeren ambalajlar hasarlara karşı
korunacaktır.92

-

Taşınmaya hazırlanmaları sırasında, ambalajların elleçlenmesine, taşınacakları
vagonun veya konteynerin tipine ve yükleme ve boşaltma yöntemine özel ihtimam
gösterilecek olup, ambalajların sürünmesi veya yanlış elleçlenmesi yoluyla istenmeyen
hasarların önlenmesi sağlanacaktır.93

4.8. RID’E GÖRE TAŞIMAYA VE DEPOLAMAYA KABUL EDİLMEYEN TEHLİKELİ
MADDELER
Kimyasal acıdan kararsız maddeler, taşıma sırasındaki normal koşullarda
dekompozisyon, değişimler ve polimerizasyon gibi tüm tehlikeli reaksiyonların herhangi bir
olasılığını engelleyecek önlemlerin alındığı durumlar dışında taşıma için kabul edilmez.94
Demiryolu ile taşımalarda daha çok tehlikeli madde ile ilgili sınırlandırma vardır.
4.8.1. SINIF 1 MADDELERI
Patlayıcılar:
‐
Testler ve Kriterler Elkitabı, kriterlerine göre, kendiliğinden reaksiyona girebilecek
patlayıcı maddeler,
‐
Patlayıcı ya da zehirli kimyasallar içeren Uyumluluk Grubu K’daki maddeler Örn.
(1.2K, UN No. 0020 ve 1.3K, UN No.0021).
‐
Uyumluluk Grubu A olan maddeler Örn. azid, civa fulminate 1.1A: UN 0074, 0113,
0114, 0129, 0130, 0135, 0224, 0473
taşıma için kabul edilemez.

4.8.2. SINIF 2 GAZLAR
Sınıf 2’de kimyasal kararlılığı olmayan ve tehlikeli tepkimeleri olan gazlar, taşıma
sırasındaki normal koşullarda bozulma, değişimler ve polimerizasyonunu önleyici tedbirler
alınmadığı durumlarda taşınmasına müsaade edilmezler. Bu amaçla, tanklarda ve bu gazların
muhafazalarında bu tepkimeler yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
Taşınmasına izin verilmeyen gazlar;95
‐

UN No. 2186 HİDROJEN KLORÜR, SOĞUTULMUŞ SIVI;

89

RID 7.5.7.2
RID 7.5.7.2
91
RID 7.5.7.2
92
RID 7.5.7.3
93
RID 7.5.7.3
90

94

RID Kısım 2 bölüm 2.2.x.2

95

RID 2.2.2.2.2
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‐ UN No. 2421 AZOT TRİOKSİT;
‐ UN No. 2455 METİL NİTRİT;
‐ Soğutulmuş sıvılaştırılmış sınıf kodu 3A, 3O ve 3F ile gösterilemeyen gazlar;
‐ UN No. 1001, 2073 veya 3318 ile sınıflandırılamayan çözünmüş gazlar;
‐ İtici gazın zehirleyici veya piroforik özelliklerine sahip olan aerosol kaplar
‐ PG I’e uyan aşındırıcı veya zehirleyici içeriği olan aerosoller
‐ Çok zehirleyici veya piroforik gazlar içeren gaz kartuşları
Polimerizasyon; organik moleküllerin büyük moleküllere veya polimerlere bağlandığı
işlemdir.
Polimer; çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir şekilde bağlanarak
oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir.

4.8.3. SINIF 3 YANICI SIVILAR
Taşıma için Kabul edilmeyen Maddeler:
‐

Kolayca peroksit oluşturmaktan sorumlu Sınıf 3 maddelerinin (eterlerle olduğu gibi)
hidrojen peroksit (H2O2) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,3'ten fazla ise
taşınması kabul edilmez.

‐

Sınıf 3’teki kimyasal olarak kararsız maddeler, tasıma sırasındaki polimerizasyonu veya
tehlikeli bozulmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça tasıma için kabul
edilmez.

‐

3.2 Tablo A'da listelenmiş olanlardan başka duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar.

4.8.4. SINIF 4.1 KATI ALEVLENIR, KENDILIĞINDEN TEPKIMEYE GIREN VE
DUYARLILIĞI AZALTILMIŞ KATI PATLAYICI MADDELER
Taşınması yasak olan maddeler:
‐ A tipi kendiliğinden tepkimeye giren maddeler;
‐ Beyaz veya sarı fosfor içeren fosfor sülfitler;
‐ A tablosunda verilenlerden farklı olan, duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcı maddeler;
‐ Eritilmiş halde inorganik alevlenir maddeler - UN 2448 eritilmiş sülfür’dan farklı olanlar;
Demiryolu ile taşınması yasak olan maddeler:
‐
‐

Su oranı %50’den az olan baryum azid;
Kontrollü sıcaklık gerektiren, SADT(Kendiliğinden Hızlandırılmış Bozulma Sıcaklığı) ≤
55 °C kendiliğinden tepkimeye giren maddeler,

‐

Sıcaklık kontrolü gerektiren kendiliğinden reaktif maddeler

4.8.5. SINIF 4.2 KENDILIĞINDEN YANMAYA YATKIN MADDELER
Taşınması yasak olan maddeler:
‐
‐

UN 3255 butil hipoklorit
UN 3127 kendiliğinden ısınan, katı, yükseltgen maddeler

4.8.6. SINIF 4.3 SU ILE TEMASLA ALEVLENIR GAZLAR ÇIKARTAN MADDELER
Taşınması yasak olan maddeler:
‐

UN 3133 su ile tepkimeye giren, yükseltgen, katı

4.8.7. SINIF 5.1 YAKICI (YÜKSELTGEN) MADDELER
Taşınması yasak olan maddeler:
‐ Stabilize olmayan hidrojen peroksit
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‐

Stabilize olmayan, H O oranı > 60% olan, su çözeltisinde hidrojen peroksit

‐
‐

Asit kütle oranı > %72 perklorik asit çözeltisi
Alevlenir maddelerin oranı % 0,2 olan amonyum nitrat

2

2

4.8.8. SINIF 5.2 ORGANIK PEROKSITLER
Taşınması yasak olan maddeler:
A tipi organik peroksitler

‐

Demiryolu ile taşınması yasak olan maddeler:
Kontrollü sıcaklık gerektiren organik peroksitler - UN 3111 – 3120.

‐

4.8.9. SINIF 6.1 ZEHIRLEYICI MADDELER
Taşınması yasak olan maddeler:
Hidrojen siyanür
Parlama sıcaklığı < 23 °C olan metal karboniller
Alevlenir gazların çıkarmasını frenleyen katkısı bulunmayan fosfat bileşikleri

‐
‐
‐

4.8.10. SINIF 8 AŞINDIRICI MADDELER
Taşınması yasak olan maddeler:
‐

Nitrik ve hidroklorik asitlerin karışımı

‐

Kullanılmış sülfürik asitlerin kimyasal kararsız karışımları

‐

Kimyasal kararsız nitrozlar

‐

Saf asit oranı > 72% olan perklorik asit

Demiryolu ile taşınması yasak olan maddeler:
Saflık oranı %99,95 olan kararsız sülfür trioksit

‐

4.8.11. SINIF 9 DIĞER TEHLIKELI MADDE VE NESNELER
Taşınması yasak olan maddeler:96

96
97

‐

Özel hüküm 188, 230, 636 – RID bölüm 3.3’te yer alan şartlara uygun olmayan lityum
piller 97

‐

Poliklorlu / polihalojenli bifenil / terfenil içeren; transformatör, kondansatör, hidrolik
cihazlar için boş, temizlenmemiş kaplar.

RID 2.2.9.2
RID 3.3
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4.9. KARIŞIK YÜKLEME
Farklı sınıflarda olan tehlikeli maddeler de uygun koşullar altında birlikte taşınabilir.

x: Karışık yüklemeye izin verilir.
a : 1.4 S maddeleri ve nesnelerinin karışık yüklenmesine izin verilir. (Ambalajı bozulmadığı takdirde tehlike
oluşturmayan madde)
b : Sınıf 1 kapsamındaki tehlikeli maddeler ile Sınıf 9 kapsamında bulunan hayat kurtarıcı araçların (BM No:
2990, 3072 ve 3268) taşınmasına izin verilmiştir.
c : 1.4 G maddeleri (BM No: 0503) kapsamındaki güvenlik cihazları, Sınıf 9 (BM No: 3268) kapsamındaki
güvenlik cihazları, elektrikle çalışan arasında karışık yüklemeye izin verilmiştir.
d : İnfilak eden patlayıcılar (BM No: 0083 hariç) amonyum nitrat, (BM No: 1942 ve 2067) alkali metal nitratı,
(BM No: 1451, 2722, 1486, 1477 ve 1498) alkali metal toprak nitratı (BM No: 1446, 2464, 1454, 1474 ve 1597) ile
istenen koşullar (levha takma, ayırma ve istifleme) sağlanarak taşınabilir.

Sınıf 1‘de yer alan patlayıcı maddeler ise aşağıdaki tabloda verilen uyumluluk grupları
dikkate alınarak bir arada taşınabilir.

X Birlikte yüklenebilir.
a. B uyumluluk grubu nesne paketleri ile D uyumluluk grubu madde ve nesneleri içeren paketler, birbirleri
arasına uygun perdeleme yapılması ve B grubu nesnelerin D grubu madde ve nesneleri infilak ettirme riskinin
olmadığı hallerde birlikte yüklenebilirler.
b. 1.6 N uyumluluk grubuna dahil farklı nesneler, yapılan test veya kıyaslama sonucu birbirlerini etkileyerek
bir patlama riski oluşturmayacakları tespit edilirse birlikte yüklenebilirler.
Aksi taktirde 1.1 alt grubu tehlikesine sahip oldukları kabul edilir.
c. N uyumluluk grubu nesneler, C, D veya E uyumluluk grubu madde veya nesneler ile birlikte yüklendiğinde,
N grubu nesnelerin D uyumluluk grubunun özelliklerini taşıdığı kabul edilir.
d. L uyumluluk grubu madde ve nesneleri içeren paketler, aynı gruba ait benzer maddeleri içeren paketler ile
birlikte vagona veya konteynere yüklenebilirler.
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Farklı uyumluluk gruplarına ait patlayıcı maddelerin, özellikle müsaade edilmediği sürece,
birlikte taşınmamasını sağlamak taşımacının görevidir. Farklı uyumluluk gruplarına dâhil olan
patlayıcı madde paketlerinin birlikte yüklenmesi yukarıdaki tablo dikkate alınarak yapılır.
Yani A ya da F uyumluluk grubu patlayıcı madde ihtiva eden paketlerin başka uyumluluk
grubu patlayıcı madde paketleri ile birlikte yüklenmesinin yasak olduğunu bu tablodan anlarız.
Birkaç istisnai durum (Örneğin: 1.4S) hariç, patlayıcı madde ve nesneler diğer tehlikeli
maddeler ile birlikte taşınmaz.
S uyumluluk grubu A ve L hariç, diğer uyumluluk grupları ile birlikte taşınabilir.
K uyumluluk grubu, taşınması yasak olduğu için tabloda yer almaz.

4.10. VAGON VEYA BÜYÜK KONTEYNER BAŞINA İZİN VERİLEBİLİR AZAMİ MİKTAR
Aynı taşıma kategorisi kapsamında bulunan tehlikeli mallar aynı vagon veya konteyner
içinde taşınıyor ise aşağıdaki tablonun 3.sütununda belirtilen azami toplam miktarlar dikkate
alınır.98
Taşıma
Kategorisi

0

1

2

98

Maddeler veya nesneler
Ambalajlama grubu veya sınıflandırma kodu/grubu veya UNNumarası
Sınıf 1: 1.1 L, 1.2 L, 1.3 L, UN-0190
Sınıf 3: UN- 3343
Sınıf 4.2: Paketleme Grubu I kapsamındaki maddeler
Sınıf 4.3: UN- Numaraları 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928,
2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 ve
3399
Sınıf 5.1: UN-2426
Sınıf 6.1: UN-No. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ve 3294
Sınıf 6.2: UN-No. 2814, 2900
Sınıf 7: UN-No. 2912’den 2919’a kadar olan maddeler ve 2977, 2978,
3321’den 3333’e kadar olan madde ve nesneler
Sınıf 8: Un 2215 ( Maleik Anhidrit, Eriyik)
Sınıf 9: UN- No. 2315, 3151, 3152 ve 3432 ile bu tür madde ve
karışımları içeren ekipmanlar ve UN No.2908 kapsamında
sınıflandırılanlar hariç bu taşıma kategorisinde yer alan maddelerin
saklandığı boş ancak temizlenmemiş paketler veya ambalajlar
Taşıma kategorisi 0 kapsamında bulunmayan ancak ambalajlama
grubu I’de yer alan maddeler, eşyalar ve aşağıdaki sınıflara dahil edilen
maddeler ve eşyalar
Sınıf 1: 1.1 B’den 1.1 J*)ye 1.2 B’den 1.2 J,’ye, 1.3 C, 1.3 G, 1.3 H, 1.3
J ve 1.5 D)*
Sınıf 2: Grup T, TC*, TO, TF, TOC* ve TFC
Aerosoller: Grup C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ve TOC
Basınçlı kimyasallar: UN No. 3502, 3503, 3504 ve 3505
Sınıf 4.1: UN-No. 3221’den 3224’e kadar
Sınıf 5.1: UN-No. 3101’den 3104’e kadar,
Taşıma kategorisi 0,1 veya 4 kapsamında bulunmayan ancak
ambalajlama grubu II’de yer alan maddeler ve eşyalar ve aşağıdaki
sınıflara dahil edilen maddeler ve eşyalar:
Sınıf 1: 1.4 B’den 1.4 G’ye kadar ve 1.6 N
Sınıf 2: Grup F, Aerosoller: Grup F, Basınçlı Kimyasallar: UN No. 3501
Sınıf 4.1: UN No. 3225-3230
Sınıf 5.2: UN No. 3105-3110
Sınıf 6.1: Paketleme Grubu III’e dahil madde ve nesneler
Sınıf 9: UN- 3245

RID 1.1.3.6.3
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Taşıma kategorisi 0, 2 veya 4 kapsamında bulunmayan ancak
ambalajlama grubu III’te yer alan maddeler, eşyalar ve aşağıdaki
sınıflara dâhil edilen maddeler ve eşyalar:
Sınıf 2: Grup A ve O, Aerosoller: Grup A ve O, Basınçlı Kimyasallar:
1000
3
UN No. 3500
Sınıf 3: UN No. 3473
Sınıf 4.3: UN No. 3476
Sınıf 8: UN No. 2794, 2795, 2800, 3028 ve 3477
Sınıf 9: UN No. 2990 ve 3072
Sınıf 1: 1.4 S
Sınıf 4.1: UN No.1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623
Sınıf 4.2: UN No. 1361 ve 1362’deki paketleme grubu III olan maddeler
Sınırsız
4
Sınıf 7: UN No. 2908 ve 2911
Sınıf 9: UN No. 3268 ve 3499 ve taşıma kategorisi 0 kapsamında yer
alanlar hariç daha önceden tehlikeli malların saklandığı boş ancak
temizlenmemiş paket ve ambalajlar
* UN No. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005, ve 1017 için vagon veya büyük konteyner
başıma azami toplam miktar 50 kg’dır.

Aynı vagon veya konteynerde farklı taşıma kategorilerine ait tehlikeli malların taşınması
durumunda;99
‐
‐
‐
‐

Taşıma kategorisi 1 kapsamında yer alan madde veya nesnelerin miktarının “50” ile
çarpımı,
Not * da belirtilen taşıma kategorisi 1 kapsamında yer alan madde veya nesnelerin
miktarının “20” ile çarpımı,
Taşıma Kategorisi 2 kapsamında yer alan madde veya nesnelerin miktarının “3” ile
çarpımı ve
Taşıma Kategorisi 3 kapsamında yer alan madde veya nesnelerin miktarının toplamı
“1000” değerini geçemez.

Örnek:
10 karton kutu UN 1950 basınç gaz paketi,
Sınıf 2, Sınıflandırma kodu 5F, Taşıma kategorisi 2, Miktar 300 kg  300 x 3 = 900
1 bidon UN 1202 Dizelakaryakıt,
Sınıf 3, Paketlemegrubu III, Taşıma kategorisi 3, Miktar 20 l  20 x 1 = 20

99

RID 1.1.3.6.4
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4.11. AMBALAJLAR
Ambalajlar kapalı vagonlara, kapalı konteynerlere, örtülü vagonlara, örtülü konteynerlere,
açık vagonlara (örtüsüz) veya açık konteynerlere (örtüsüz) yüklenebilir.100
4.11.1 AMBALAJ ÇEŞİTLERİ VE KAPASİTELERİ

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili
kurum tarafından kabul edilebilir olmaları ve açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla
farklı özelliklere sahip ambalajların kullanımında sakınca yoktur.
Sıvı içermesi planlanan tüm ambalajlar uygun sızdırmazlık testini başarılı şekilde
geçmelidir ve uygun test seviyesini karşılayacak nitelikte olmalıdır:
Ambalajlar yetkili kurumu tatmin eden bir kalite güvence programına göre üretilmeli,
onarılmalı ve test edilmelidir.
Tehlikeli maddeler taşınırken çevreye zarar vermemesi ve çevreden etkilenmemesi için
ambalajlarının düzgün olarak yapılması gerekmektedir.
Paketlenen tehlikeli maddelerin sınıfı ve varsa ilave tehlike sınıfları kutu, bidon, kasa vb.
paketleme cinslerinin her iki tarafından görülebilecek şekilde etiketlenmelidir.

100

RID 7.2.1
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4.11.2 AMBALAJLARA UYGULANAN TESTLER
Paketler (Ambalajlar), sevkiyat koşullarına göre test edilir ve bu koşullara göre 5 ana test
çeşidi vardır. Bu testler genelde;
‐ Düşürme testi,
‐ Sızdırmazlık testi,
‐ İstifleme testi,
‐ Geçirgenlik testi
‐ Hidrolik basınç testleridir.
4.11.3 AMBALAJLARLA İLGİLİ BİLGİLER, TANIMLAR
1. Kap; maddenin içine konulduğu ambalajdır. Madde ile ambalaj çeperi temas halindedir.
Kap bir paket de olabilir.
2. Paket; Maddenin taşındığı, içine kapların konulduğu karton, sandık gibi ambalajlardır.
3. Dış ambalaj (OVERPACK); Bir palet üzerinde birden fazla paketin şrink veya sterç ile
ambalajlanması veya içine paketlerin konulduğu koruyucu ambalajdır.
4.11.4 AMBALAJ MALZEMESİNİN DAYANIKLILIĞI
‐ Ambalaj türleri, farklı malzemeden üretilebilir. Maddenin dayanıklılığı ambalaj üreticisi
tarafından denetlenmelidir.
‐ Roma rakamları I, II ve III ile gösterilen üç ambalaj grubu mevcuttur. Bunlar maddenin
tehlike derecesini göstermektedir.
X - I, II ve III ambalajlama grubu
Y - II ve III ambalajlama grubu için
Z - III ambalajlama grubu için
‐ Ambalajların üzerinde bulunan kod harflerinin yardımıyla ambalajın üzerindeki ürünün
hangi tehlike derecesi kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.
‐ Plastikten üretilmiş ambalajların kullanım süreleri sınırlandırılmıştır.
‐ Plastik ambalajların çoğu en fazla beş yıla kadar kullanılabilir.101
‐ Bazı maddeler için bu süre iki yıl ile sınırlıdır.
‐ Plastikten yapılmış varil ve bidonların üretim tarihi üzerlerinde olmalıdır.
‐ Plastik ambalajlarda, üretilen ay ve yılı gösteren bir “dayanıklılık göstergesi” bulunur.
‐ Bu işaret ek bilgi olarak başka bir yere de yerleştirilebilir.

4.11.5 AMBALAJLARIN KODLANMASI VE İŞARETLENMESİ

101

RID 4.1.1.15
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(a) Birleşmiş Milletler ambalaj/paketleme sembolüdür. UN İşareti, Ambalajın ve tasarımının United
Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UN) tarafından belirlenen
şartname ‘ye uygun olarak test edilmiş olduğunu gösterir. Bu sembol yerine ADR/RID
kullanıldığında; bu ambalajın ADR, RID ve ADN taşımalarında kullanılabileceğini gösterir.102
RID/ADR/OA1/Y100/89NL/VL123 Sabit kapaklı hafif metal bir ambalaj
(b) Ambalaj kodu;103
Rakamlar;
1. Varil
2. 3. Bidon
4. Kutu
5. Torba
6. Kompozit ambalaj
7.0. İnce metal ambalaj

Harfler;
A. Çelik (tüm tipleri ve yüzey işlemleri)
B. Alüminyum
C. Doğal ahşap
D. Kontrplak
F. Yeniden yapılandırılmış ahşap
G. Fiber levha
H. Plastik malzeme
L. Tekstil
M. Kâğıt, çok katmanlı
N. Metal (çelik veya alüminyum hariç metal)
P. Cam, porselen veya sert çömlek
1A1 çıkarılamaz başlık, kapağı vidalı
1A2 çıkarılabilir başlık, kapağı çemberli olan 104

Kompozit ambalaj kodunda;
İlk harf : İç ambalajın hangi malzeme olduğunu,
İkinci harf : Dış ambalajın hangi malzeme olduğunu gösterir.
6HC : İç ambalajı plastik, dış ambalajı tahta,105
6PA1: İç ambalajı cam/porselen, dış ambalajı çelik bidon106
Ambalaj kodu; “T”, “V”, veya “W” harfleri kodları takip ettiğinde;107
T harfi : Koruma/salvage ambalajı olduğunu, (1A2T)
V harfi : Özel bir ambalaj olduğunu, (4GV)
W harfi : Aynı kodlu ambalajlardan farklı özellikte olduğunu ifade eder.
Örnek :

4H bidonuna benzer özelliklere sahip yeni bir plastik kutu
(c) Paketleme grubu;108
X Paketleme grubu I, II ve III olan,
Y Paketleme grubu II ve III olan,
Z Paketleme grubu III olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılır.
(ç) Sıvılar için; iç ambalaj olmadan nispi yoğunluk değeri (1.2)
Katılar için veya iç ambalajlı olarak; maksimum brüt ağırlık kg. olarak (Örneğin 145)
(d) Ambalajın katı madde veya iç ambalajlar için kullanılacağını,
“S” yerine kullanılacak 100 gibi rakamlar; ambalaj sıvıları taşımaya yönelik ise 10 atmosfer
basınçta (10 kPa) uygulanan hidrolik test basıncını ifade eder.109
102

RID 6.1.3.1
RID 6.1.2.5/6.1.2.6/6.1.3.1
104
RID 6.1.4.1
105
RID 6.1.4.19
106
RID 6.1.4.20
107
RID 6.1.2.4/6.1.3.1
108
RID 6.1.3.1
109
RID 6.1.3.1
103
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(e) Ambalajın üretildiği yılın son iki rakamı gösterir.110
(f) Uluslararası trafikte motorlu araçlara yönelik ayırt edici işaret ile gösterilen ve işaretin tahsisini
yapan devleti gösterir.111 (Hollanda)
(g) Üreticinin adı veya yetkili kurum tarafından belirtilen diğer ambalaj tanımlarını gösterir112.
(Üreticinin firmanın onay kuruluşundaki kaydı; 824, Üretici firma ise; Van Leer)
Onarıma tabi tutulan bir ambalaj üzerine, onarım yapan tarafından, onaranın kimliği, onarıldığı
ülke/yer ve onarım tarihi yazılır. Ambalajın kod sonuna da onarım gördüğünü belirten “R” harfi
yazılır.113
Onarılmış bir ambalaj
1A1 çıkarılamaz başlık, kapağı vidalı
1A2 çıkarılabilir başlık, kapağı çemberli olan
“L” harfi; Ambalajın sızdırmazlık testinden geçtiğini belirtir.

Onarılmış ve sızdırmazlık testinden geçmiş bir
ambalaj
“REC” yazısı; Ambalajın geri dönüşüme tabi tutulan atık plastiklerden yapıldığını belirtir.114
“REC” yerine “abc” yazısı varsa ambalajın HURDA’ya ayrıldığını gösterir.
4.11.6 ÖNEMLİ HUSUSLAR
Ambalaj işareti; Okunaklı, her türlü hava şartına dayanıklı, kolayca görülebilecek şekilde
ambalaj üzerinde en uygun yere yazılmalıdır.115
Ambalaj işareti;116
Brüt ağırlığı 30 lt./kg.’dan fazla olan paketlerde; bu işaret en az 12 mm. yüksekliğinde,
paketin ya üstünde ya da bir kenarında olmalıdır.
Brüt ağırlığı 30 lt/kg veya daha az olan ambalajlar için; Yükseklik en az 6 mm.
Brüt ağırlığı 5 lt./kg. veya daha az olanlarda; Uygun yükseklik
Kapasitesi 100 lt.’den fazla olan her yeni metal varilin üst veya bir kenarına ilave olarak
altında da ambalaj işareti (üretilen ülke ve üreten ülke bilgileri hariç) olmalıdır.
4.11.7 BULAŞICI MADDE AMBALAJLARIN (PAKET, KUTU, SANDIK GİBİ) KODLANMASI VE
İŞARETLENMESİ

(c) Sınıf 6.2 (Bulaşıcı tehlikesi olan maddeler)117

110

RID 6.1.3.1
RID 6.1.3.1
112
RID 6.1.3.1
113
RID 6.1.3.8
114
RID 6.1.3.10
115
RID 5.2.1.2/6.1.3.1
116
RID 5.2.1.1/6.1.3.1
117
RID 6.3.4.2/6.3.4.4
111
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4.11.8 ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİNİN (IBC) KODLANMASI VE
İŞARETLENMESİ

2. İstifleme kodu (g); İstifleme test ağırlığı (kg.), istiflenemez ise “0” yazılır.
3. Taşıma kapasitesi (h); Maksimum müsaade edilen brüt ağırlık (kg.)118
4.11.9 BÜYÜK AMBALAJLARIN KODLANMASI VE İŞARETLENMESİ

Farklar;
1. Ambalaj kodu (b)
Sert büyük ambalajlar (IBC)
50
Esnek büyük ambalajlar (IBC)
51
2. İstifleme kodu (g); İstifleme test ağırlığı (kg.), istiflenemez ise “0” yazılır.
3. Taşıma kapasitesi (h); Maksimum müsaade edilen brüt ağırlık (kg.)119
4.11.10 DİĞER AMBALAJ İŞARETLERİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NUMARASI;
1. RID’da aksi belirtilmediği taktirde, içinde tehlikeli madde olan her paketin üzerine tehlike madde
numarası “UN” sembolü ile birlikte yapıştırılır.
2. Tehlikeli madde paket içinde değilse bu numara herhangi bir yerine (hazne, kulp gibi) görülecek
şekilde ufaltılarak takılabilir (Örn.; gaz tüpleri).
3. Paket içinde tehlikeli madde birden fazla ise, her maddenin UN numarası paket üzerinde
görülecek şekilde yazılır.
‐

Her tehlikeli maddenin esas (ve varsa ilave) tehlike ikaz etiketi paketin üzerine yapıştırılır.

‐

Bir paket veya “OVERPACK” içinde birden fazla tehlikeli madde paketlenmiş ise ambalaj
üzerine her madde veya nesnenin tehlike etiketi yapıştırılır.

‐

Farklı maddelerin tehlike etiketi aynı ise, ambalaj üzerine sadece bir çeşit etiket yapıştırılır.

‐

Kapasitesi 450 litreden fazla olan IBC ve büyük ambalajların karşılıklı iki yüzeyine
işaretleme yapılır.120

118

RID 6.5.1.4/6.5.2.1.1
RID 6.6.2.1/6.6.3.1
120
RID 5.2.1.4
119
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YÖN BELİRLEME OKLARI/İŞARETLERİ
‐

Sıvı içeren iç ambalajlara sahip kombine ambalajlar,

‐

Havalandırma sistemi olan tek parça ambalajlar,

‐

Soğutularak sıvılaştırılmış gaz ambalajları üzerine yapıştırılır.121

‐

Yön belirleme okları, ambalajın her iki tarafına, üste gelecek tarafı gösterecek
şekilde yapıştırılır.122

DIŞ AMBALAJ (OVERPACK)
‐

Birden fazla paket veya ambalajın bir dış ambalaj ile tekrar ambalajlandığını gösterir.

‐

Ambalajı hazırlayan ülke dilinde ve ülke dili İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse bu
dillerden birisi ile de yazılır.123

‐

Ambalajın karşılıklı iki yüzeyine “yön belirleme okları” yapıştırılır.

KORUMA KABI (SALVAGE) İŞARETİ
‐

Dökülen veya sızıntı yapan paketleri taşımak üzere kullanılan koruma kaplarının üzerine
“KORUMA KABI (SALVAGE)” kelimesi yapıştırılır.124

‐

Kapasitesi 450 litreden fazla olan IBC ile büyük ambalajların iki karşıt yüzeyine işaretleme
yapılır.

“ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE” İŞARETİ
‐

İçinde çevre için tehlikeli madde olan paketlere yapıştırılır.

‐

İçinde 5 lt./5 kg. dan az tehlikeli madde bulunan tek parça paketler veya
kombinasyon (sıra gözetilmeden yapılan) paketlere yapıştırılmaz.125

121

RID 5.2.1.9.1
RID 5.2.1.9.1
123
RID 5.1.2
124
RID 5.2.1.3
125
RID 5.2.1.8.1
122
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4.12. YÜKLEME, TAŞIMA VE BOŞALTMA KURALLARI
Bazı tehlikeli maddeler “Tam yük” “Full load” olarak, bazıları da “Yüke özel taşıma”
“Exclusive use” şeklinde sevk edilirler.126

Tam yük; bir aracın veya büyük bir konteynerin kullanımının sadece ona ayrıldığı ve tüm
yükleme ve indirme işlemlerinin gönderen veya alıcı tarafının talimatlarına uygun olarak yapıldığı
tek bir göndereninin bulunduğu yük anlamına gelir;
Yüke özel taşıma; Araç veya yük konteyneri sadece bir gönderen tarafından kullanılır ve
yükleme ile boşaltma faaliyetleri sadece gönderici veya alıcının talimatına göre yapılır.

4.13 GIDA MADDELERI, DIĞER TÜKETIM MADDELERI VE HAYVAN YEMLERINE
ILIŞKIN ÖNLEMLER
Tablo A, Sütun (18)'de bir madde için CV28 özel koşulu gösteriliyorsa; gıda maddeleri,
diğer tüketim maddeleri ve havyan yemlerine ilişkin aşağıdaki önlemler alınacaktır.
Büyük ambalajlar ve orta boy hacimli konteynerler (IBC'ler) dahil olmak üzere,;
‐

6.1 veya 6.2 model numaralarına uygun etiketleri ya da

‐

BM No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veya 3245 tipi ürünleri içeren ve

‐

model numarası 9 ile uyumlu etiketleri taşıyan ambalajlar ile

‐

temizlenmemiş boş ambalajlar;

araçlarda, konteynerlerde ve yükleme, boşaltma veya transit yerlerinde gıda maddelerini,
diğer tüketim maddelerini veya hayvan yemlerini içerdikleri bilinen ambalajların yakınına
dizilmeyecek veya yüklenmeyecektir.
Söz konusu etiketleri taşıyan bu ambalajların gıda maddesi diğer tüketim maddeleri veya
hayvan yemleri içerdiği bilinen ambalajların yakınına yüklendiği durumlarda,
(a) Söz konusu etiketleri taşıyan ambalajlarla aynı yükseklikteki tam bölmelerle;
(b) Model numaraları 6.1, 6.2 veya 9'a uygun etiketleri taşımayan veya Model 9'a
uyan ancak BM No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veya 3245 tipi ürünleri
içermeyen ambalajlarla; veya
(c) En az 0,8 m bir boşlukla;
126

RID 7.5.1.4
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bu ambalajlardan uzak tutulacaktır:
Yukarıdaki koşullar için söz konusu etiketleri taşıyan ambalajların ek bir ambalaj ile tedarik
edilmesi veya tamamen kapalı olması gerekmektedir (örn. örtü, fiber levha veya diğer tedbirlerle).

4.14 ELLEÇLEME VE ISTIFLEME
İlgili durumlarda, vagon veya konteyner tehlikeli malların sabitlenmesine ve elleçlenmesine
yönelik mekanizmalarla donatılacaktır. Tehlikeli maddeler ve ambalajlanmamış tehlikeli nesneler
içeren ambalajlar, malları vagon veya konteyner içinde sabitleyici yöntemlerle sabitlenecek
(sabitleyici kayışlar, kayar tahtalar, ayarlanabilir dirsekler gibi) ve böylelikle taşıma sırasında
ambalajların düzenini değiştirebilecek veya hasar görmelerine neden olabilecek hareketler
önlenecektir. Tehlikeli mallar diğer mallarla birlikte taşınıyorsa (örn. ağır makine veya sandıklar),
tüm mallar vagonlar veya konteynerler içinde güvenli şekilde sabitlenecek veya tehlikeli malların
salınımını önleyecek şekilde paketlenecektir. Ambalajların hareketi, tüm boşlukların yük koruma
tahtalarıyla doldurulması veya bloklama ve payandalama yoluyla önlenecektir. Sarma veya
kayış gibi kısıtlama mekanizmaları kullanılıyorsa, bunlar ambalajda hasara veya deformasyona
neden olabilecek sıkılıkta uygulanmamalıdır.
Ambalajlar, bu amaçla tasarlanmadığı takdirde üst üste yığılmayacaktır. Yığma amacına
yönelik olarak tasarlanmış olan farklı ambalaj türleri birlikte yüklenecekse, bunların birbirleri
üzerine yığılmasına yönelik uyumlulukları göz önünde bulundurulacaktır. Gerekli olduğu hallerde,
üst üste yığılmış ambalajların yük taşıyıcı mekanizmaların kullanımı yoluyla alttaki ambalaja hasar
görmesi engellenecektir.
Yükleme ve boşaltma sırasında tehlikeli mallar içeren ambalajlar hasarlara karşı
korunacaktır.
Taşınmaya hazırlanmaları sırasında, ambalajların elleçlenmesine, taşınacakları vagonun
veya konteynerin tipine ve yükleme ve boşaltma yöntemine özel ihtimam gösterilecek olup,
ambalajların sürünmesi veya yanlış elleçlenmesi yoluyla istenmeyen hasarların önlenmesi
sağlanacaktır.

4.15 BOŞALTMA SONRASI TEMIZLIK
Ambalajlanmış tehlikeli malları içeren bir vagon veya konteyner boşaltıldığında, bazı
içeriklerin dökülmüş olduğu fark edilirse, tekrar yüklenmeden önce her koşulda araç veya
konteyner mümkün olduğu kadar süratle temizlenecektir.
Temizliğin o konumda yapılması mümkün değilse, vagon veya konteyner tam olarak güvenli
olacağı en yakın yere götürülecek ve orada temizlenecektir.
Dışarı çıkan maddelerin kontrolsüz yayılımını önleyen yeterli önlemler alındıysa taşıma
yeterince güvenli olarak kabul edilir.
Dökme yük şeklindeki tehlikeli mallarla yüklenmiş olan vagonlar veya konteynerler, yeni yük
öncekinin aynısı değilse, yeniden yüklenmeden önce uygun bir biçimde temizlenmelidir.
Yükleme ile ilgili olarak belirli sınıflar veya özel mallar için geçerli ek hükümler 7.5.11
Tablo A, Sütun (18)'de CW1-CW37 aralığında verilen kodlar Yükleme, boşaltma,
elleçleme vb konularda özel hükümler hakkında bilgi vermektedir.

4.16 TEHLIKELI MADDE YÜKLÜ VAGON BULUNAN TRENLERIN SEVKI
a. Treni gönderen istasyon, taşıma güzergâhı üzerinde bulunan tüm istasyonlara, trende
görevli personele ve hat boyunda çalışan diğer personele durumu bildirecektir. Tren
personeli ile güzergâh üzerinde bulunan istasyonlar, gerekli tedbirleri alacaktır.
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b. Teşkilinde tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, zorunlu haller dışında aydınlatma
ve güvenlik teşkilatı olmayan istasyonlarda bekletilemez. Zorunlu hallerde bekletilmeleri
durumunda ise gerekli emniyet tedbirleri alınacak ve mümkün olan en kısa sürede hareket
etmeleri sağlanacaktır.
c. Tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, köprü, viyadük, tünel gibi özel yapılar ile
benzeri kapalı yer ya da yolcu peronlarında hiçbir durumda bekletilemeyecektir.
d. Feribot geçişlerinde; tehlikeli madde yüklü vagonlar, Bakanlık tarafından aksine bir
düzenleme yapılmadıkça, kendi sınıflarına göre gruplandırılarak feribotla ulusal ve
uluslararası mevzuat doğrultusunda yetkili merciler tarafından belirlenen saatlerde
geçirilecektir.
e. Demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tren ve vagonların Türk
Boğazlar bölgesindeki asma köprülerden ve tüp geçitlerinden geçişlerine müsaade
edilmez.
f. Taşımacı, taşınacak tehlikeli maddeler için gerekli olabilecek kişisel koruyucu donanımı
tespit ve tedarik ederek ilgili personele teslim edecek ve kullanım şartları hakkında
bilgilendirme yapacaktır.

4.17 RID GEREĞI YAPILMASI GEREKEN TEKNIK KONTROLLER (1.4.2.2.1)
Uygun olan her durumda taşıyıcı özellikle aşağıdakilere uygun hareket eder:
{a) Taşınacak tehlikeli malların RID uyarınca taşıma onayı almış olduğunu temin etmek;
{b) Tehlikeli malların taşınması ile ilgili RID'de öngörülen tüm bilgilerin taşımadan önce
göndericiye iletildiğini; taşıma belgelerinde kanunda öngörülen belgelerin yer aldığını veya kağıt
belgeler yerine elektronik bilgi işlem {EDP) veya elektronik veri değişimi {EDI) yöntemleri
kullanılıyorsa, bu verilerin kağıt belgelere eşdeğer olacak biçimde taşıma sırasında hazırda
bulunmasını sağlamak;
{c) Vagonlarda ve yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak, eksik
teçhizatı olup olmadığını araştırarak tespit etmek;
{d) Tank-vagonların, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tanka sahip vagonların, portatif
tankların, tank-konteynerlerin ve ÇEGK'lerin bir sonraki testinin geçerlilik tarihinin geçmediğini
araştırarak tespit etmek;
{e) Vagonların olması gerekenden daha fazla yüklenmediğinden emin olmak;
{f)

Tanımlanmış levha ve işaretlerinin vagonlara iliştirilmesini sağlamak;

{g) Yazılı talimatlarda sürücü için tanımlanan teçhizatın vagonda mevcut bulunmasını
sağlamak.
Bu hususlar, ilgili durumlarda taşıma belgeleri ve eşlik eden belgeler esas alınarak,
vagonun veya konteynerin veya uygun olduğunda yükün görsel olarak muayene edilmesi suretiyle
gerçekleştirilmelidir.
Bu bölümde yer alan şartlar, UIC kitapçığı 471-3 O, Bölüm 5 {Tehlikeli mal sevkiyatlarının
muayenesi) uygulanması durumunda yerine getirilmiş kabul edilir.
Taşıyıcı, Bölüm RID'de yer alan şartların ihlal edildiğini gözlemlerse, bu durum düzeltilene
kadar sevkiyatı gönderemez.
Sefer boyunca, taşıma işleminin güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal gözlemlenirse, trafik
güvenliği, sevkiyatın güvenli bir şekilde dolaşımının engellenmesi ve halk güvenliği göz önünde
bulundurularak, sevkiyat olabildiğince çabuk bir şekilde durdurulmalıdır.
Taşıma işlemi sadece gönderilen madde mevcut düzenlemelere uygun ise devam
ettirilebilir. Yolculuğun geri kalanından sorumlu yetkili kurum{lar) taşıma işleminin devam etmesi
için onay verebilir.
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Seferin kalan kısmı için gerekli uygunluk ve onay sağlanamazsa, yetkili kurum{lar)
taşıyıcıya gerekli idari yardımı sağlamalıdır. Aynı durum, taşıyıcı, taşınan maddelerin tehlikeli
niteliği hakkında gönderici tarafından bilgilendirilmediğini yetkili kuruma {kuramlara) bildirdiğinde ve
özellikle taşıma anlaşmasındaki yasa gereğince maddeleri indirmeyi, imha etmeyi ya da zararsız
hale getirmeyi istediği durumda da geçerlidir.
Taşıyıcı; demiryolu altyapısı müdürünün ilgili bilgilere her zaman hızlı ve kısıtlamasız
şekilde erişebilmesini ve bu sayede Bölüm 1.4.3.6 {b)'de verilen şartlara uygun hareket
edebilmesini sağlamalıdır.
Taşıyıcı, yazılı talimatları kondüktöre ulaştırır.

4.18 TREN KONTROL PERSONELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Taşımacı ve dolayısıyla da tren kontrol personeli,
a)Taşınacak tehlikeli maddelerin taşınması açısından bu Yönetmelik ve RID hükümlerine
uygun olduğunu kontrol etmekle,
b)Vagonlarda ve yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak, eksik teçhizat
olup olmadığını kontrol etmekle,
ç) Sarnıç-vagonların, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tanka sahip vagonların, portatif
tankların, tank-konteynerlerin ve ÇEGK'lerin test, muayene ve kontrol sürelerinin geçip geçmediğini
kontrol etmekle,
c)Vagonlar için RID’da tanımlanmış olan tehlike ikaz levhaları ve işaretlerin vagonlara
takılmasını sağlamakla,
d)
Sadece taşıması yapılacak olan maddeye uygun olan sarnıç vagon ve vagonları
kullanmakla, yükümlüdür.
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4.19 TANK HÜKÜMLERI
4.19.1 SINIF 2 IÇIN
1
Tank çeşitleri,
tüplü gaz
tankeri
veya ÇEGK
C = Sıkıştırılmış
gazlar için
P = sıvılaştırılmış
veya
çözülmüş
gazlar için
R = Soğutularak
Sıvılaştırılmış
gazlar için
tank

2

3

4

Hesaplama
basıncı

Ağızlar

Emniyet vanaları/ donanımları

B = 3 kapaklı, alttan doldurmalı ya
da boşaltmalı tank; ya da sıvı
yüzeyinin altında ağzı bulunan
veya sıkıştırılmış gazlar için tüplü
gaz tankeri ya da ÇEGK

N = Emniyet vanası bulunan,
ancak hava geçirmez
(sızdırmaz) olarak
kapatılmayan tank, tüplü
gaz tankeri ya da ÇEGK;

C = 3 kapaklı üstten doldurmalı ya
da boşaltmalı, sıvı yüzeyinin
altında sadece temizlik ağzı
bulunan tank;

H = hava geçirmez (sızdırmaz)
tank, tüplü gaz tankeri ya da
ÇEGK

X= asgari test
basıncı
değeri
ya da
22 = bar olarak
asgari
hesaplama
basıncı

D = kapaklı üstten doldurmalı ya da
boşaltmak tank; ya da sıvı
yüzeyinin altında ağzı olmayan
tüplü gaz tankeri ya da ÇEGK.

4.19.2 SINIF 3-9 IÇIN
(1)

(2)

(3)

(4)

Tank tipleri

Hesaplama
Basıncı(bar)

Açıklıklar

Emniyet vanaları/ tertibatları

S = Katılar için
tanklar (toz
veya
tanecikli).
L = Sıvılar
için
tanklar
(eriyik
halde
taşımaya
sunulan
sıvılar
veya
katılar);

G =asgari
hesaplama
basıncı (bar)

‐

1.5 bar

‐

2.65 bar

‐

4 bar

‐

10 bar

‐

15 bar

‐

21 bar

A = 2 kapaklı, alttan
doldurmalı ve boşaltmalı
ağızlara sahip tank
B = 3 kapaklı, alttan
doldurmalı ve boşaltmalı
ağızlara sahip tank
C = üstten doldurmalı
ya da boşaltmalı, sıvı
yüzeyinin altında
sadece temizlik ağzı
bulunan tank;

V = havalandırma aygıtına sahip fakat
alevin yayılmasına engel olacak aygıtı
olmayan tank; veya patlama olmayan
basınca dirençli tank
F = havalandırma aygıtına sahip fakat
alevin yayılmasına engel olacak
aygıtı olmayan tank;veya patlama
basınc şokuna dirençli tank
N = havalandırma aygıtı olmayan ve
sızdırmaz olarak kapatılmayan tank;
H = sızdırmaz olarak kapatılmış tank

D = üstten doldurmalı ya da
boşaltmalı ağızlara sahip, sıvı
yüzeyinin altında ağız
olmayan tank;

‐

Örneğin tank kodu L10CN olan bir tank, L4BN tank kodunun tahsis edilmiş olduğu bir
maddenin taşınmasında kullanılabilmektedir.

‐

Örneğin tank kodu L4BN olan bir tank, SGAN tank kodunun tahsis edilmiş olduğu bir
maddenin taşınmasında kullanılabilmektedir.
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4.20. MUAYENELER
4.20.1 TÜM SINIFLAR IÇIN GEÇERLI ZORUNLULUKLAR 6.8.1
Gövdeler, aksamları ve hizmet teçhizatları ile yapısal teçhizatlar, içerik kaybı olmaksızın
(gaz tahliye vanalarından kaçan gaz miktarları dışında) aşağıdakilere dayanacak şekilde
tasarlanacaktır:
 normal taşıma koşullarındaki statik ve dinamik gerilmelere;
 asgari gerilmelere.
Tanklar ve bağlantıları, maksimum izin verilebilen yük altında şunların çıkardığı kuvvetleri
emebilecek özellikte olacaktır:
İlk Muayene :
Gövdeler ve teçhizatı, birlikte veya ayrı olarak, hizmete alınmadan önce bir ilk
muayeneye tabi tutulacaktır. Bu muayene şunları içerecektir:
 0naylanmış tipe uygunluğun kontrolü;
 Tasarım özelliklerinin kontrolü
 İç ve dış koşulların bir incelemesi;
 Işaret levhasında gösterilen test basıncında bir hidrolik basınç testi ve
 Donanımın sızdırmazlığının testi ve tatmin edici şekilde çalışıp çalışmadığının
kontrolü.
Hidrolik basınç testi, bütün olarak gövde üzerinde veya bölmeli gövdelerin her bir
bölmesinde ayrı olarak yürütülecektir.
Hidrolik basınç testi, gerekli olduğunda, ısıl yalıtımının kurulumundan önce yapılacaktır.
Gövdeler ve teçhizatları ayrı ayrı teste tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir
sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.
Sızdırmazlık testi, bölmeli gövdelerde her bölme üzerinde ayrı ayrı uygulanacaktır.
Periyodik muayene :
Gövdeler ve teçhizatları, şu sıklıkta periyodik muayeneye tabi tutulacaktır:
Tank‐vagon,
sökülebilir tanklar,
tüplü gaz tankerleri

8 yılda bir
Periyodik muayeneler şunları içerecektir:

Tank‐konteynerler ,
tank takas gövdeleri ,
ÇEGK'ler

5 yılda bir




İç ve dış inceleme;
Gövdenin, teçhizatıyla birlikte sızdırmazlık testine tabi tutulması ve tüm teçhizatın
tatmin edici şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü;
 Genel bir kural olarak, bir hidrolik basınç testi
Isıl veya diğer yalıtımlar için koruyucu kaplama, sadece gövdenin özelliklerinin güvenilir
şekilde değerlendirilmesine yetecek kadar sökülecektir.
Toz veya granül (tanecikli) maddelerin taşınmasına yönelik tanklar söz konusu olduğunda
ve yetkili kurum tarafından onaylanan uzmanla mutabakata varılarak, periyodik hidrolik basınç
testi yerine ve maksimum çalışma basıncına eşit etkili bir iç basınçta sızdırmazlık testleri
yapılabilir.
Ara Muayene :
Gövdeler ve teçhizatları, şu aralıklarla ara muayenelere tabi tutulacaktır.
Tank‐vagon,
sökülebilir tanklar,
tüplü gaz tankerleri

Tank‐konteynerler ,
tank takas gövdeleri ,
ÇEGK'ler

Dört yılda bir
İki buçuk yılda bir
Bu ara muayeneler, ilk muayeneden ve her bir periyodik muayeneden sonra yürütülecektir.
Bu ara muayeneler, belirtilen tarihten önce veya sonra üç ay içerisinde de yürütülebilir.
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Bununla birlikte, ara muayene, belirtilen tarihten önce herhangi bir zamanda yürütülebilir.
Bir ara muayenenin, gereken tarihten üç ay önce yürütülmesi halinde, diğer ara
muayene bu tarihten sonra en geç
Tank‐vagon,
sökülebilir tanklar,
tüplü gaz tankerleri

Tank‐konteynerler ,
tank takas gövdeleri ,
ÇEGK'ler

4 yıl sonra
2,5 yıl sonra
Bu ara muayeneler, gövdenin teçhizatıyla birlikte sızdırmazlık testine tabi tutulmasını ve
tüm teçhizatların tatmin edici şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolünü içerecektir.
Bu amaçla tank, en az azami çalışma basıncına eşit bir etkin iç basınca tabi tutulacaktır.
Sızdırmazlık testi, bölmeli gövdelerde her bölme üzerinde ayrı ayrı uygulanacaktır.
İstisnai Muayene (olağanüstü muayene)
Tankın veya donanımının güvenliği tamir, değişiklik veya kaza sonucu zarar gördüğü
zaman, istisnai kontrol gerçekleştirilecektir.
İstisnai bir muayene yürütülmüşse,
kabul edilmesi mümkündür.

istisnai

kontrolün

periyodik

muayene

olarak

Testler, muayeneler ve kontroller yetkili kurum tarafından onaylanmış bir uzman tarafından
yapılacaktır. Sertifikalar, olumsuz sonuçlar olsa bile bu işlemlerin sonuçlarını gösterecek şekilde
düzenlenecektir. Bu sertifikalar, bu tankın taşımasına izin verilen maddelerin listesine veya tank
kodu ile alfanümerik kodlara atıfta bulunacaktır.
Bu sertifikaların bir nüshası, test edilen her bir tank, tüplü gaz tankeri veya ÇEGK'nin tank
kaydına iliştirilecektir.
4.20.2 SINIF 2 IÇIN GEÇERLI ÖZEL ZORUNLULUKLAR 6.8.3
Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazların veya çözünmüş gazların taşınmasına yönelik
tanklar çelikten yapılmış olacaktır.
Sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tanklarda ısıl yalıtım varsa, bu tür bir yalıtım
aşağıdakilerden oluşacaktır:


Tank yüzeyini en az üst üçte biri, en fazla üst yarısı kadar örten ve gövdeden
aralarında en az 4 cm olacak şekilde hava boşluğuyla ayrılmış bir güneş kalkanı;
ve
 Uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile komple bir kaplama.
Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tanklar ısıl yalıtıma sahip olacaktır.
ısıl yalıtım, kesintisiz bir örtü vasıtasıyla sağlanacaktır.
Vakum yalıtımlı tanklar için bağlantı unsurları, yetkili kurumun onayıyla, gövde ve örtü
arasında plastik maddeler içerebilir.
Muayeneler
Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tanklar için en az 8 yıllık hizmet
süresinden sonra ve bundan sonra da
Tank‐vagon,
sökülebilir tanklar,
tüplü gaz tankerleri

İlk muayene
Periyodik muayene
Ara Muayene

En az 8 yıl hizmet sonrası
en az her 12 yılda bir.
en az altı yıl sonra
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4.21. ACİL DURUM PLANLARI VE KRİZ YÖNETİMİ
4.21.1 KAVRAMLAR127
a) Acil durum: Demiryolunu ve faaliyetlerini etkileyen her türlü kaza ve olayı,
b) Acil eylem: Acil durumlar için önceden yapılacak hazırlıklar ile acil durumun ortaya
çıkmasından itibaren normale dönüş sürecine kadar yapılacak tüm işlem ve faaliyetleri,
c) Kaza: Maddi hasar, ölüm, yaralanma gibi zararlı sonuçları olan istenmeyen,
beklenmedik, ani ve kasıtsız bir olay veya olaylar zincirini,
d) Olay: İstenmeyen, beklenmedik, demiryolu sisteminin işleyişini ve/veya emniyetini
etkileyen, kaza tanımı dışında kalan durumları,
e) TCDD Acil Müdahale Ekibi: TCDD Acil eylem Yönergesinde tanımlanan ekibi,
f) Acil Durum Sorumlusu: Acil eylem süreçlerini yöneten, Araç Bakım Atölye
Müdürü/Şefi,Depo Müdrü/Şefi
g) TCDD Taşımacılık Koordinatörü: Şirketin taşradaki Lojistik, Yolcu Taşımacılığı ve Araç
Bakım Servis Müdürlüklerinin kendi aralarındaki koordinasyonu, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla olacak işbirliğinin temini, merkezden her üç birimi ilgilendiren emir ve talimatların tek
birimce yapılarak iş ve işlemlerin daha hızlı, etkili yürütülebilmesi için asli görevleri uhdesinde
kalmak üzere Genel Müdürlük emri ile görevlendirilen Servis Müdürünü,
h) TCDD Acil Eylem Yöneticisi: TCDD Acil Eylem Yönergesi’nde tanımlanan yöneticiyi,
ı) Ciddi kaza: Tren çarpışması, trenin yoldan çıkması veya benzeri bir olay neticesinde en
az bir kişinin ölümü ya da beş veya daha fazla kişinin ağır yaralanması ile sonuçlanan ya da
araçlarda, yolda, diğer tesislerde ve/veya çevrede inceleme sonucu en az altı milyon TL ağır
hasara yol açan kazaları, emniyet yönetimini ya da emniyet kurallarını açıkça etkileyen benzer
kazaları,
i) Önemli kaza: Hareket halindeki en az bir demiryolu aracını kapsayan, intiharlar dışında
en az bir kişinin ölmesi veya intihar girişimleri hariç en az bir kişinin ciddi şekilde yaralanması veya
demiryolu araçları, yol, tesisler ile çevrede önemli bir hasar meydana gelmesi veya demiryolu
trafiğinin altı saat ve daha fazla aksaması ile sonuçlanan kazaları,
İfade eder.
4.21.2 KAZA TÜRLERİ
a) Çarpışma: İstasyon veya ana yolda; trenin başka bir trene, manevra dizisine, duran
vagona, diğer demiryolu araç ve vasıtalarına, gabari dâhilindeki bir engele; demiryolu araç ve
vasıtalarının birbirine; manevra dizilerinin birbirine veya vagona çarpması.
b) Deray: Demiryolu araçlarının en az bir tekerinin raydan ayrılması.
c) Hemzemin geçit kazaları: Bir demiryolu aracı ile hemzemin geçidi kullanan bir veya
daha fazla karayolu aracının veya hemzemin geçidin diğer kullanıcılarının (örneğin yayalar)
çarpışması, hemzemin geçit olmayan demiryolu üzeri ve kenarında bir demiryolu aracı ile diğer
araçların çarpışması.
ç) Hareket halindeki demiryolu aracının karıştığı insan kazaları (intiharlar hariç): Bir
veya daha fazla insana bir demiryolu aracının, eklentilerinin ve araçlardaki nesnelerin çarpması,
demiryolu araçlarından insanların düşmesi ya da demiryolu aracı üzerindeki insana bir nesnenin
çarpması.
d) Demiryolu araç yangınları: Seyir, duruş, bekleme ve manevra esnasında demiryolu
araçlarında ve içlerindeki yüklerde meydana gelen yangın ve patlamalar.
e) Diğer kazalar: Yukarıda açıklananlar dışında kalan tüm kazalar.
127

TCDD Taşımacılık A.Ş. Acil Eylem Yönergesi
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4.21.3 ACİL EYLEM HAZIRLIĞI YAPACAK İŞYERLERİ:
Acil durumlara ilişkin olarak aşağıda belirtilen işyerlerinde acil eylem hazırlıkları yapılacak,
yazılı ve güncel bilgiler ile bunları kapsayacak acil eylem dosyaları oluşturulacaktır.
Acil Eylem Dosyası Bulunacak İşyerleri
Araç Bakım Servis Müdürlüğü
Araç Bakım Atölye Müdürlüğü/Atölye Şefliği, Depo Müdürlüğü/Depo Şefliği
Araç Bakım Atölye Müdürlüğü (Marmaray)
Emniyet Yönetim Sistemi Müdürlüğü
Lojistik Müdürlüğü/Şefliği
Lojistik Servis Müdürlüğü
Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü/Şefliği
Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü (Marmaray)
Yolcu Taşımacılığı Servis Müdürlüğü
4.21.4 ACİL EYLEM SÜRECİ

Acil Eylem Dosyalarında Bulunacak Bilgiler







İletişim Bilgileri
Ulaşım Planları
Araç Bakım Servis Müdürlüklerinin Hazırlıkları
Yolcu Aktarma Planları
Kış Mevsimine İlişkin Planlar
Tehlikeli Madde Taşımalarında Acil Durum Hazırlıkları

4.21.5 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMALARINDA ACİL DURUM HAZIRLIKLARI
(1) Tehlikeli maddelerin taşımaya kabulünden önce Lojistik Müdürlükleri tarafından;
a) Maddelerin cins ve özellikleri,
b) Taşındığı tren, vagon ve işyerlerinde acil durum oluştuğunda 24 saat kesintisiz bildirim
yapılacak gönderici, alıcı, yetkili kurum ve kuruluş iletişim bilgileri,
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c) Tehlikeli maddelerin serbest kalmasından (sızmasından) sonra destek için
başvurulabilecek uzmanların iletişim bilgileri ile uzman ve yetkili kişilerin müdahalesi anına kadar
alınacak önlem ve dikkat edilecek hususlar, belirlenip yazılı belge haline getirilecek, taşımanın
yapılacağı hattaki Lojistik Servis Müdürüne, ilgili Servis Müdürlüklerine ve tüm işyerlerine
bildirilecek ve bir nüshası da taşıma evrakına eklenecektir.
(2) Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazaya bağlı bir acil durumda destek olarak
tehlikeli malların bulunduğu trenlerde kaza ve acil durum halinde yapılacak işlemleri belirten EK-6
verilen araç ekibinin kabininde taşınacak ve derhal erişilebilir olacaktır.
(3) Bu talimat ilgili tarafından, yolculuğun başlamasından önce her personelin okuyup
anlayabileceği şekilde araç ekibine sunulacaktır. Lojistik Müdürlüğü/Şefliği, araç ekibinin her bir
üyesinin talimatı anladıklarından ve bu talimatı düzgün şekilde yerine getirebileceklerinden emin
olmalıdır.
(4) Yolculuğun başlamasından önce, araç ekibinin üyeleri yüklü tehlikeli mallar konusunda
birbirlerini bilgilendirmeli ve bir kaza veya acil durum halinde alınması gereken eylemlere dair
detaylar konusunda yazılı talimata başvurmalıdır.
(5) Bir kaza ya da ihlalin, insan hayatı ve çevre üzerinde oluşacak olumsuz sonuçlarını
mümkün olduğu kadar minimize etmek üzere, tehlikeli madde taşımacılığı yapılan Lojistik Servis
Müdürlüklerine bağlı tüm işyerleri tarafından, UIC 201 (Tehlikeli malların taşınması-Demiryolu
garlarına ilişkin acil durum planlama kılavuzu) no.lu fişe göre, manevra hizmetleri ile tehlikeli
madde yükleme, boşaltma ve taşımacılığı sırasında olabilecek kaza ya da ihlal durumlarında,
uygulanmak üzere “Acil Eylem Planı” hazırlanır.
(6) Acil eylem planına ilişkin talimatlar işyerlerinde ilgili personele tebliğ edilir ve görülecek
yerlere asılır.
(7) Tehlikeli madde taşımalarında makinist kabininde; portatif aydınlatma cihazı, makinist
için uygun uyarı kıyafetleri, göz durulama sıvısı, göz koruyucu donanım (örneğin koruyucu gözlük
vb.), bir çift koruyucu eldiven bulundurulur.
4.21.6. TEHLİKELİ MADDE TAŞIMALARINDAKİ OLAYLARDA YAPILACAK İŞLEMLER
(1) Şirketin işletme faaliyetleri ile bağlantılı olarak tesislerin, araçların vb. mevzuata uygun
işletiminin aksatılarak çevreyi tehlikeye sokacak belli miktardaki maddeler yayılırsa (serbest
kalırsa), Şirket tarafından kullanılan araçlardan alt yapının bileşenlerine çevreyi tehlikeye sokan
maddeler gelirse veya demiryolu işletmesi için patlama tehlikesi, yangın tehlikesi ya da başka
tehlikeler mevcutsa, bu durum gecikmeksizin Trafik Kontrolörüne bildirilir. Eğer kendisini tehlikeye
sokacak bir durum söz konusu değilse, makinist tarafından derhal karşı önlemler alınır (yayılmış
olan çevreyi tehlikeye sokan maddelerin toplanması veya bağlanması) ve itfaiye ya da diğer
yardım kuruluşları yardıma çağırılır. TCDD, Tren Takip Bürosunun çevresel acil durumu, çevre
koruma için yetkili ulusal makamlara, yetkili birimlere, yetkili uzman görevlilere bildirilmesini sağlar.
EK-14 formu doldurulur.
(2) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması esnasında
ciddi bir kaza veya olay meydana gelirse, bu durumda olayın meydana geldiği yerdeki Lojistik
Servis Müdürlüğü tarafından EK-14’deki rapor olaydan sonra en geç bir ay içinde Lojistik Dairesi
Başkanlığı aracılığıyla Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne
sunulur.
(3) Lojistik Servis Müdürü, bu Yönergenin 12 inci maddesi kapsamında hazırlanan planlar
doğrultusunda ilgili/yetkili kurum ve kuruluşlar ile gönderici ve alıcılara bildirim yapar. Olay yerinde
ilk bildirimi yapan personelle derhal iletişim kurarak alınması gereken acil önlemler konusunda bu
personeli yönlendirir. En yakın Lojistik Müdürünü/Şefini derhal olay yerine gönderir. Devamında

89 / 119

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

Acil Durum Sorumlusu ve olay yerine gönderdiği Lojistik Müdürü/Şefi ile sürekli iletişim halinde
tehlikeli maddeler ile ilgili süreci sonuna kadar koordine eder.
(4) Tehlikeli madde sızıntısında veya ani ürün kaybı tehlikesi olduğunda, kişisel yaralanma,
ciddi veya çevresel zarar oluştuğunda veya EK-9.12’deki 3 üncü maddede belirtilen koşullardan biri
veya birkaçı meydana geldiğinde belirtilen miktarlarda ürün kaybı tehlikesi varsa olay rapor
edilecektir.
4.21.7 ACİL DURUMLARIN BİLDİRİLMESİ
(1) Acil durumlar, olayı ilk gören ya da ihbar alan personel tarafından derhal trafik kumanda
merkezine (istasyon ve gar dâhilinde bu işyerinin nöbetteki Lojistik/Yolcu Hizmetleri
Müdürlüğü/Şefliği personeline); yangın, yaralanma gibi durumlarda olay yerinden haberleşme
imkânı varsa 112 Acil Durum İhbar Merkezlerine de bildirilir. Trafik Kumanda Merkezine ve
Garda/İstasyonda nöbetteki Lojistik/Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü/Şefliği personeline yapılan
bildirimlerde, Acil Durum İhbar Merkezlerine bildirim yapılıp yapılmadığı da açıklanır. Acil
durumlarda yapılması gereken bildirimler EK-7’de gösterilmiştir.
(2) TCDD, her bir tehlikeli olayın şirketin yetkili Acil Durum Sorumlusuna bildirilmesini
sağlar. Bildirimler, olaya karışan kişilerin doğrudan suçlanmaması prensibine uygun olarak
normalde kazaya karışan şirket personelinin kişisel bilgilerini içermez.
(3) Tren içindeki acil durumlarda yardım çağrısı, mevcut iletişim araçları vasıtasıyla makinist
tarafından işletmeyi yürüten birime (Trafik Kontrolörü) yapılır. Diğer tren personeline bir acil durum
bildirildiğinde, bu personel konuyu derhal makiniste iletir.
(4) Acil durumlarda bildirim yapacak merkezler, EK-2’ye göre acil durumun türünü belirler.
(5) Acil durumlarda bildirimler Olay Yerinden, Trafik Kumanda Merkezinden, Taşra Tren
Takip Bürosundan ve Genel Müdürlük Tren Takip Bürosundan EK-8’de gösterilen yerlere yapılır.
(6) Tren Takip Bürosu, radyoaktif maddelerin taşınmasıyla bağlantılı radyoaktif madde
sızıntısının olduğu veya sızıntı olma ihtimalinin ya da şüphesinin bulunduğu olaylarda, Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu’na da bilgi verir. Aynı zamanda Acil Durum Sorumlusuna da bildirimde
bulunulur. Tüm bildirimler “radyoaktif maddeler” ibaresiyle yapılır.
(7) Bildirim merkezleri, acil durum türüne göre EK-9’da belirtilen yerlere bildirim yapar.
Bildirimler öncelikle tüm cep telefonlarına kısa mesaj olarak topluca, daha sonra telefonla
yapılacaktır. Bildirim merkezleri, acil durum türüne göre bildirimleri yaparken aşağıda belirtilen
eklerden faydalanır.
Acil Durum Türüne Göre Başvurulacak Ekler











Ek 9.1 Trenin raydan çıkması (deray)
Ek 9.2 Hemzemin geçit kazaları için
Ek 9.3 Hareketli demiryolu aracı nedeniyle kişilerin maruz kaldığı kazalar
Ek 9.4 Demiryolu araçlarında yangın
Ek 9.5 Diğer Kazalar
Ek 9.6 Kaza öncülleri
Ek 9.7 Sabotaj
Ek 9.8 Saldırı ve gasp
Ek 9.9 Yolcu ve personellerle ilgili acil durumlar
Ek 9.10 Trenin yolda arızalanması
90 / 119

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

 Ek 9.11 Tehlikeli madde taşımalarında acil durumlar
 Ek 9.12 TABLO-2
(8) Demiryolu hatlarındaki kaza ve olaylarda yardım çağırmak TCDD’nin Tren Takip
Bürosu üzerinden gerçekleştirilir. Şirketimiz görev alanları ile tren ve araçlarında meydana gelen
ölüm ve yaralanmalar, ölüm ve yaralanmalı kaza-olaylar, demiryolu trafiğini uzun süre kesintiye
uğratan kapanmalar, yangın, sabotaj ve tehlikeli madde yüklü araçların kazaya karışması gibi acil
durumlar ve gereken diğer durumlar, TCDD tarafından idari ve adli makam/birimlere bildirilir. Bu
tür durumların ilk acil ihbarlarının yapılması sonrası Mülki İdare Amirleri ve Cumhuriyet Savcılıkları
ile diğer görüşmeler ilgili Servis Müdürü tarafından yapılır.
(9) Türü ve kapsamı itibariyle medyanın ilgisini çekmeye aday olaylarda bütün bildirim
yerlerine bildirimler yapılır.
(10) Tren Takip Bürosu tarafından olaya ilişkin gelen ilk bildirimler, olay yerine intikaller ve
olayla ilgili gelişmeler EK-10’da kayıt altına alınacaktır.
(11) Haberleşmenin hızlı şekilde sağlanması için, tüm Tren Takip Bürolarında, TCDD dâhili
telefonu ile birlikte şehirlerarası görüşmelere açık sabit hatlı telefon, GSM telefonu ve faks ile
internet erişimi 24 saat çalışır vaziyette bulundurulacaktır.
(12) Tren Takip Bürosunun bildirimleri sonrası, ilgili Servis Müdürleri ve olay yerine en yakın
işyerleri, kendi sorumluluk alanları ile ilgili görüşme ve bildirimleri doğrudan kendisi yapacak, bu
işler için Tren Takip Bürosu aracı olarak kullanılmayacak, telefonları zorunlu görüşmeler dışında
meşgul edilmeyecektir.
(13) Basına, radyo ve televizyona verilecek ilk bilgiler Acil Durum Sorumlusu, Koordinatör
Müdür veya diğer işletme birimlerinden mesleki olarak konuyla ilgili Servis Müdürü tarafından
Genel Müdürün onayı alınarak verilebilir. Bilgiler tahminleri içermez. Olay nedenleri, incelemelerin
tamamlanmasından sonra açıklanır, suç konusunda bir görüş beyan edilmez.
(14) Daha sonraki bilgiler basına, radyo ve televizyona sadece şirketin Genel Müdürü veya
onun görevlendirdiği kişiler tarafından belirtilen şahıslarla mutabakat içerisinde verilir.
A. Kaza ve Olayların İncelenmesi İle Delillerin Toplanması
Kazaların incelenmesi süreçleri detaylı olarak Kaza İnceleme Yönergesinde düzenlenmiştir.
Kaza ve Olay yerindeki delillerin toplanması esas olarak TCDD Acil Eylem Yöneticisinin
sorumluluğundadır. Acil Durum Sorumlusu, TCDD Acil Eylem Yöneticisinin bu konudaki
talimatlarına uyar, kaza ve olayların incelenmesi ile delillerin toplanması esnasında, TCDD Acil
Eylem Yöneticisi ile birlikte koordineli olarak çalışır ve gerekli katkıyı sağlar.
B. Olayların Kaldırılması ve Normale Dönüş Süreçleri
(1) Olay yerinde yukarıda ilgili bölümlerinde belirtilen tedbirlerin alınması, işlemlerin yapılması
ve delillerin toplanması sonrası TCDD Acil Müdahale Ekibi üyeleri tarafından TCDD Acil Durum
Yöneticisi koordinesinde olayın kaldırılması ve normale dönüş için yapılacak işlemler
planlanacaktır. Bu plana göre TCDD Acil Müdahale Ekibince talep edilmesi durumunda ilgili
servisin üyesi sorumluluğundaki faaliyetlerin yürütülmesini sağlayacaktır.
(2) Araç Bakım imdat ekipleri, derayman vinçleri, şirket dışından temin edilenler de dâhil tüm
kaldırma ve kurtarma araçlarının çalışmaları ve koordinasyonundan Araç Bakım Atölye
Müdürü/Depo Müdürü/Depo Şefi sorumlu olacaktır.
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(3) Olay yerinde, olaya karışmamış lokomotif ve vagonların çekilmesi, olay yerinin her iki
tarafındaki gar ve istasyonlarda beklemekte olan trenlerle ilgili düzenleme TCDD Acil Eylem
Yöneticisi ile müştereken belirlenecek ve uygulanacaktır.
(4) Olay yerinde yük dökülmesi, aktarması vb. durumların olması halinde TCDD Acil Eylem
Yöneticisinin talebi sonrası en yakın yerdeki Lojistik Müdürü/Şefi olay yerine giderek bu konudaki
işlemleri yerine getirecektir.
(5) Olay yerindeki tüm ekipler faaliyetlerini tam bir dayanışma içerisinde yürütecektir.
(6) Olay yerinde yapılan çalışma planları ile gerçekleşmeler ve gelişmeler Acil Durum
Sorumlusu tarafından sık sık Koordinatör Müdüre bildirilecektir.
(7) Koordinatör Müdür ve Servis Müdürleri tarafından bu süreçler yakından, gerekli görüldüğü
durumlarda bizzat olay yerine gidilerek takip edilecektir.
(8) Olayın kaldırılması sonrası Acil Durum Sorumlusu tarafından ilgili tüm işyerlerine,
Koordinatör Müdüre, ilgili Daire Başkanlıklarına ve Genel Müdürlüğe durum telgrafla bildirilecektir.
Yazılacak bu telgrafta; a) Olayın oluş şekli, b) Olayın kaldırılması süreçleri, c) Araçlarda, yolda ve
diğer tesislerde meydana gelen hasar ile zararlar, ç) Olaya ilişkin elde edilen bulgu ve deliller, d)
Bulgu ve delillere göre olayın tespit edilen nedeni, ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
(9) Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanıp Cumhuriyet Savcısının müdahalesi gereken olaylarda,
Koordinatör Müdür Savcının müdahale sürecini yakından izleyecek ve iletişim halinde bulunacaktır.
(10) Acil durumlara müdahalede görevlendirilen tüm birimler ve ekipler, bir olaya müdahalenin
tamamlanması sonrası vakit geçirilmeksizin yeni bir olaya müdahaleye hazır duruma getirilecektir.
Bu işlemler işyeri amirleri tarafından yerine getirilecek, Servis Müdürleri tarafından takip edilecektir
C. Altyapı İşletmecisi Kurum İle Koordinasyonun Sağlanması
(1) Bu yönergede tanımı yapılan Acil Durum ve Acil Eylemlerde altyapı işletmecisi olan TCDD
ile Şirket arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanarak kaza ve olaylara etkin bir müdahalenin
yapılması ve en kısa sürede normale dönülmesi için olay yerindeki faaliyetlerin yönetilmesi,
personel, haberleşme, kaza/olay bildirimi, ulaşım (servis yolu haritalarının oluşturulması), acil
durum yönetimi açısından demiryolu araçlarının yapısı hakkında bilgiler, acil durum ekipmanlarının
kapsamı ve faaliyet metodu konularında kurumların birbirine karşı görev ve sorumluluklarını
belirten bir protokol yapılarak ortak çalışma zemini hazırlanacaktır.
(2) Şirket gerektiği takdirde diğer işletmelerle ilave acil durum yardımı anlaşması yapar.
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4.22. SORUMLULUKLAR VE CEZALAR
Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili olarak, taşımanın tarafları (gönderici, alıcı, taşımacı,
paketleyen vb.) bu mevzuat hükümleri doğrultusunda belirtilen koşullarda taşımayı gerçekleştirmek
zorundadır. Aksi takdirde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Tehlikeli
Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından idari yaptırımlar uygulanır.
Yönetmelikte belirtilen 2017 yılı için geçerli ihlal konuları ve ceza tutarları aşağıda verilmiştir.
(2017 YILI)

Manevra kurallarına uymamak
Faaliyet Belgesi Almadan faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilikler

CEZANIN
TARAFI
Gönderen
Taşımacı
Gönderen
Taşımacı
Tren Personeli
Gönderen
Taşımacı
Tren işletmecisi
Her bir kişi

Yetkili kurumlardan izin almadan faaliyette bulunan işletmeler

Tüm işletmeler

İHLAL KONUSU
UN Numarası ile sertifikalandırılmamış ambalajların kullanılması
RID’ e uygun etiket, işaret ve Turuncu plakaların takılmaması
Taşınması yasak maddelerin stoklanması

Test ve muayeneleri yapılmamış yük taşıma birimlerinin kullanılması
Taşıma evrakı eksik tren
Yazılı talimat eksik tren
Sınıf 1 ve 7 kapsamında izin alınmama
Tehlikeli Madde ve Atık zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak
Tarafların Sorumlulukları ile ilgili her bent için gerçek veya tüzel kişilere
Güzergâh, yükleme, boşaltma ve stoklama alanlarındaki ihlaller
TMGD istihdam etmeyen veya hizmet almayan her işletmeye
Acil Eylem Planı bulunmayan işletmeler
RID 1.3 e göre eğitim almamış personel çalıştıran işletmeye
Tren ve vagonların Türk Boğazlar bölgesindeki köprülerden ve tüp
geçitlerinden geçmeleri
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Gönderen
Taşımacı
Dolduran
Gönderen
Taşımacı
Gönderen
Taşımacı
Tren Sorumlusu
Gönderen
Taşımacı
Tren Sorumlusu
Gönderen
Taşımacı
Tren Sorumlusu
Tüm kişiler
Tüm kişiler
Tüm işletmeler
Tüm işletmeler
Tüm işletmeler
Gönderen
Taşımacı

CEZA TUTARI
10.383 TL
10.383 TL
1.038 TL
1.038 TL
103 TL
51.915 TL
51.915 TL
1.038 TL
1.091 TL
5.191 TL
Faaliyet
durdurma
5.191 TL
5.191 TL
5.191 TL
5.191 TL
5.191 TL
2.076 TL
2.076 TL
519 TL
5.191 TL
5.191 TL
1.091 TL
2.076 TL
2.076 TL
519 TL
519 TL
1.038 TL
10.383 TL
5.191 TL
5.191 TL
259.000 TL
259.000 TL
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EKLER
TREN HAREKET BİLDİRİM FORMU
KKY SEFER NO
……………NOLU TRENİN
ÇIKIŞ
İstasyonu

Esas

VARIŞ
İstasyonu

Kodu

LOKO BİLGİLERİ
Ön
Destek

Kodu

Orer

SAATİ
Teslim

Sevk

……/…../2017
Uzunluk
(metre)

AĞIRLIK BİLGİLERİ
Fren Yüzdesi
Arka Destek

Brüt

Net

Dingil Adedi

Fren Ağır.

DİZİDEKİ VAGONLARIN

Sıra Kaç
Değiş Sahip
Seri
No: Dingil
Rej
İdare

VAGON
NO

YÜKÜN
CİNSİ

ÇIKIŞ
İSTASYONU

VARIŞ
İSTASYONU

Net
Ağılrık

Brüt
Ağırlı
k

Hava
Fren

El Fren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AÇIKLAMALAR
a)Tren dizisinde "Parlayıcı madde yüklü vagon vardır/yoktur.
(Varsa) Dizinin ………sırasındaki vagonlardır.
b)Tren dizisinde "Patlayıcı madde yüklü vagon vardır/yoktur.
(Varsa) Dizinin ………sırasındaki vagonlardır.
c)Trende seyir kısıtlaması gerektiren bir husus yoktur./vardır.
(Varsa) Açıklama: ………………………………………………………………………………………..
TREN, TÜM ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUATA UYGUN OLARAK ARAÇ VE ALTYAPI DEĞERLERİ DİKKATE ALINARAK
TEŞKİL EDİLMİŞTİR.
Bu form ……………nolu trenin sevki için ………………………İstasyonuna teslim edilmiştir.
DTİ YETKİLİSİ
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ACİL DURUM TÜRLERİ (EK-2)
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TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ACİL DURUM DOSYALARININ İÇERİĞİ (EK 3)

Ulaşım Planları

Hat Bilgileri

İmdat Personel Planları

Mobil Araç İntikal Planları

Kurum Dışı Araç Temin Planları

Yedek Set ve Lokomotif Bilgileri

Yolcu Vagonu ve Set Kılavuzu

Yolcu ktarma Planları

Kış Mevsimine İlişkin Planlar

Tehlikeli Madde Planları

Araç Bakım Servis Müdürlüğü

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Araç Bakım Atölye Müd./Şefl., Depo Müd./Şefl.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Yolcu Taşımacılığı Servis Müdürlüğü

x

x

x

x

x

x

Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü/Şefliği

x

x

x

x

x

x

Lojistik Servis Müdürlüğü

x

x

x

x

x

Lojistik Müdürlüğü/Şefliği

x

x

x

x

x

Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü (Marmaray)

x

x

x

Araç Bakım Atölye Müdürlüğü (Marmaray)

x

x

x

Emniyet Yönetim Sistemi Müdürlüğü

x

x

x
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İmdat Treni Vinç ve Kaldırma
Araç Listesi

İletişim Planları

Araç Bakım Birimleri

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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İLETİŞİM BİLGİLERİ (EK 4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL İLETİŞİM BİLGİLERİ
Trafik Yönetim Merkezlerinin telefon ve faks numaraları
Bölge Tren Takip Bürosunun telefon ve faks numaraları
Araç Bakım Atölye Müdürlerinin/Şeflerinin isim ve telefon numaraları
Bölge dahili gar ve istasyonların telefon ve faks numaraları, bağlı oldukları
il ve ilçeler, işyeri amirlerinin isim ve telefon numaraları
Lojistik Müdürlerinin isim ve telefon numaraları
Taşra Kaza İnceleme Ekibi üyelerinin isim ve telefon numaraları
Araç Bakım, Yolcu Taşımacılığı, Lojistik Servis Müdür ve Yardımcılarının isim ve
telefon numaraları
Genel Müdürlük Tren Takip Bürosu telefon ve faks numaraları
Ulusal Acil Durum İhbar Merkezlerinin numaraları (AFAD, Sağlık, İtfaiye, Polis,
Jandarma vb.)
Bölge dâhilindeki il, ilçe ve beldelerdeki mülki yönetimler, yerel yönetimler,
adli birimler, güvenlik birimleri ve resmi sağlık kurumlarının irtibat telefonları

Telefon no
0 (……)(……………..)
0 (……)(……………..)
0 (……)(……………..)
0 (……)(……………..)
0 (……)(……………..)
0 (……)(……………..)
0 (……)(……………..)
0 (……)(……………..)
0 (……)(……………..)
0 (……)(……………..)

İKİNCİ BÖLÜM: ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ, ARAÇ BAKIM ATÖLYE
MÜDÜRLÜĞÜ/ŞEFLİĞİNDE BULUNACAK İLAVE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1
2
3

İmdat Ekiplerinde görevli personelin isim, adres ve telefon bilgileri
Makinist ve Yardımcı Makinistlerin isim ve telefon numaraları
Kuruluş dışı kurtarma ve kaldırma araçları bulunan firmalar ile üçüncü
şahısların isim, adres ve telefon numaraları

0 (……)(……………..)
0 (……)(……………..)
0 (……)(……………..)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YOLCU TAŞIMACILIĞI SERVİS MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNACAK İLAVE
İLETİŞİM BİLGİLERİ

1

Tüm bölgede karayolu yolcu taşıması yapan ve yasal şartlara uygun firmaların
isim, adres ve telefon bilgileri

0 (……)(……………..)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: LOJİSTİK MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNACAK İLAVE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1
2

Demiryolu ile taşıma yapan firma veya şahısların iletişim bilgileri
Tehlikeli madde taşınmalarında günün her saatinde iletişim kurulabilecek
kurum/kuruluş ve firma iletişim bilgileri

0 (……)(……………..)
0 (……)(……………..)

BEŞİNCİ BÖLÜM: SİVİL SAVUNMA UZMANINDA BULUNACAK İLAVE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1
2

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivil Savunma Uzmanları ile TCDD Arama
Kurtarma Ekiplerinin adres ve telefon numaraları
AFAD İl Müdürlükleri, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile
Gönüllü Derneklerin adres ve telefon numaraları
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ACİL DURUM BİLDİRİM MERKEZLERİ (EK-8)
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TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ACİL DURUM BİLDİRİM ÇİZELGESİ (EK 9)

99 / 119

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

BİLDİRİM KAYIT FORMU (EK 10)

Açıklamalar
 Tren Takip Bürosu tarafından doldurulur.


İsim:__________________________ Görev:_____________________

Olay Bilgileri
Tarih
Saat
Tren No
Lokomotif No
Bildirilen Olay
Bildirimi Yapan
Yaralı/Ölü
Yangın durumu
Tehlikeli madde

: _______________
: _______________
: _______________
: _______________
: _______________
: _______________
: _______________
: _______________
: _______________

Bildirim Yeri
Tren Takip Merkezi
Trafik Kontrolörü
Acil Durum Yöneticisi
Acil Sağlık (112)
İtfaiye (110)
Polis (155)
Jandarma (156)

Hat Bilgileri
Hat Yönü (Nereden)
Hat Yönü (Nereye)
Hat Kilometresi
Hattın Başlangıcı
Hattın Sonu
Tren İstasyonu
Yerin Tam Tanımı

Bildirim Durumu (Evet/Hayır)
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

: _________________________________
: _________________________________
: _________________________________
: _________________________________
: _________________________________
: _________________________________
: _________________________________

Saat
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Aracın sefere devam edebilme durumu, şartları (hız kısıtlaması vs.)
İhbarda bulunulduysa; ihbarın bildirildiği birim (polis, savcılık vs.)
İhbarda bulunulan makamdaki evrak kayıt numarası
İhbarda bulunulan makamın telefon numarası
Görev yapan makinistin görevini devralan

Düzenleyenin ismi:

İstasyon
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

: ________________________________
: ________________________________
: ________________________________
: ________________________________
: ________________________________

İmza

_____________________

_______________________
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MAKİNİST OLAY YERİ İLK İŞLEMLER (EK 12)
BİLDİRİM VE KAZA/OLAY YERİ EMNİYETİNİN SAĞLANMASI

Yapıldı

1 Trafik Yönetim Merkezini bilgilendir.

☐

2 Trafiğin durdurulmasını sağla.

☐

3 Kendini, diğer personelleri ve yolcuları emniyete al.

☐

4 Elektrifikasyonlu hat ise enerjiyi kestir.

☐

5 Kaza/olay yerini emniyete al.

☐

6 Kaza/olay nedeniyle etkilenen hatlarda kaza/olay yerine yakın demiryolu taşıtı varsa durdurma
dbi l i i l
KİŞİSEL EMNİYET, KURTARMA VE İLKYARDIM
Yaralılar var ise:

☐

☐

1 112’den yardım iste.

☐

2 Acil ek yardım taleplerini Trafik Yönetim merkezine bildir.

☐

3 İlk yardım müdahalelerini yap.

☐

Yangın var ise:

☐

1 110’dan yardım iste.

☐

2 Acil ek yardım taleplerini Trafik Yönetim Merkezine bildir.

☐

3 Yangına müdahale et (yangın söndürücüler: lokomotifte / sürücü kabininde / hizmet odasında).

☐

4 Kendini koru (Duman zehirlenmelerine dikkat et, rüzgârın tersi istikamette dur).

☐

Olaya karışan Tehlikeli Madde Yüklü Vagon var ise:

☐

1 Sızma veya dökülme varsa 110’dan yardım iste, tehlikeli madde hakkında bilgi ver.

☐

2 Taşıma evrakı ekinde bulunan belgede belirlenen acil tedbirleri al.

☐

3 Kendini koru (Tehlikeli madde ile vücut temasından kaçın).

☐

DETAYLI BİLGİLENDİRME, KAZA/OLAY YERİNİN YÖNETİMİNİN DEVRALINMASI
1 Polis (155) veya Jandarmadan (156) yardım iste.

☐

2 Trafik Yönetim Merkezine ilave bilgileri aktar.

☐

3 Acil durum yerine intikal eden yardım ekiplerini bilgilendir.

☐

4 Kaza/Olay yerindeki delilleri koru.

☐

5 Kaza Bildirim Formunda (EK‐13) yer alan bilgileri tespit et.

☐

6 Araştırma makamlarına yorum içermeden sadece gereken bilgileri ver.

☐

7 Acil durum yerini yetkilere devret.

☐

AÇIKLAMA: Bu form tüm tren ve demiryolu araçlarında tren şefliği görevini yürüten personelde, tüm gar,
istasyon, demiryolunda turne, kontrol ve çalışma yapan personel ile ekiplerin sorumlusunda bulundurulur.
Tarih
Saat
Düzenleyenin Adı Soyadı
İmza

*Not: Yapılan işlemlerin onay kutusu işaretlenecektir.
**Not: Bu form her trende markizde en az 2 adet bulundurulacaktır.
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KAZA BİLDİRİM FORMU (EK 13)

Kaza Bildirimi
1.Form açıklamaları
 Makinist tarafından olaydan sonra doldurulmalıdır.
 Bu form doldurulmuş olarak Acil Durum Sorumlusuna verilir.
 İsim :
 Görev :

Olay bilgileri
Tarih
Saat
Km
Hava Durumu
Görüş Mesafesi

Hat bilgileri
:
:
:
:
:

Hat Yönü (Nereden)
Yönü (Nereye) :
Başlangıcı
:
Tren İstasyonu
Tam Tanımı :

:
Hat Kilometresi
Hattın Sonu
:

3. Olayın kısa tasviri (gerekirse lokomotif kaza krokisi kullanılmalı)

4. Yaralanan şahıslar (isim ve adresler) yaralanma türü

5. Kaza şahitleri (isim ve adresler) ‐ şahitlik edeceği olay

6. Şirkete ait araçlardaki ve tesislerdeki hasar tespiti
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Hat
Hattın

:
:

Yerin

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

7.Sefere elverişsiz ana ve tali yollar ve işletmenin devamının sağlanmasına yönelik önlemler

8.Kazaya karışan harici unsurlar
Yabancı Etki Türü (Otomobil, Kamyon, Otobüs, Ağaç, Hayvan)
Ayrıntılı Tasvir (Araç Plakası, ayrıntılı bilgiler)
Araç Sahibi, Sürücü, Gayrımenkul Sahibi, Konum
Sigorta Numarası
Ek bilgiler :

:
:
:
:

9. Kazaya karışan diğer kişilerin zararı (hasar)

10. Tamamlayıcı bilgiler, fotoğraflar, emirler (komutlar), raporun ekleri

11. Polis bilgilendirildi mi? Eğer bilgilendirildiyse, görev yeri?

12. Kamuoyunun olay ile ilgisi var mı?

İmza:

Tarih:
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TEHLİKELİ MADDELERİN NAKLİYESİ ESNASINDAKİ OLAYLARA YÖNELİK RAPOR
ÖRNEĞİ
(EK 14)
Nakliyecinin ağır bir kaza veya olayında ve demiryolu trafiğindeki ağır bir kaza veya
olayda gerektiğinde gönderilecek olan aşağıdaki raporun gönderileceği yetkili
makamların adresleri:
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

/
KONTROL

DÜZENLEME

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

FORMU DOLDURAN:

İMZA:

YER:

TARİH:

KONTROL EDEN:

İMZA:
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TEHLİKELİ MADDELERİN NAKLİYESİ ESNASINDAKİ OLAYLARA YÖNELİK RAPOR ÖRNEĞİ EK 14(Devamı)

1. Trafik taşıyıcısı
Taşıyıcı:
Demiryolu altyapı
operatörü: İrtibat Kişisi:
□ Demiryolu
Vagon / araç no (beyan isteğe bağlı):

Adres:
Tel:
☐Karayolu
Araç plakası (beyan isteğe bağlı):

……………………………………………..
2. Olayın tarihi ve yeri

………………………………………………………

Yıl: ............................. Ay:
Demiryolu
□ İstasyon
□ Manevra istasyonu /tren teşkil istasyonu
□ Yükleme / boşaltma / transfer
tesisi İl / Devlet:
………………………
☐Hat
Hattın adı: :
…………………………………………………

Gün:
Saat: …………………
Karayolu
□ Yerleşim yeri
□ Yükleme / boşaltma / transfer tesisi
□
Yerleşim yeri dışı
İl / Devlet: ……...................................................

3. Topoğrafya
□ Rampa / iniş
□ Tünel
□ Köprü / alt geçit
□ Kavşak
4. Özel hava şartları
□ Yağmur
□ Kar yağışı
□ Kayganlık
□ Sis

☐ Fırtına
☐ Kasırga
Sıcaklık:……… °C

5. Olayın tasviri
6. Olaya karışan tehlikeli maddeler
UNnumarası(1)

Sınıf

Paketleme
grubu

Tahmini ürün
kaybı miktarı
(kg veya
litre)(2)
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Muhafaza
yöntemi(3)

Muhafaza
malzemesi

Muhafaza
kaybının
türü(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

1)

Kendileri için RID/ADR - 274 özel yönetmeliğinin geçerli
olduğu toplu kayıt içerisinde bulunan tehlikeli maddelerde ek
olarak teknik isimlendirme de bildirilmelidir.
3)

ilgili numarayı belirtin
1 Ambalaj
2 IBC
3 Büyük ambalaj
4 Küçük kontayner
5 Vagon

2)

7 Sınıfından radyoaktif maddeler için RID/ADR’nin
1.8.5.3 Bölümündeki kriterlere gore değerler
bildirilmelidir.
4)

6
7
8
9
10

Araç
Tang Vagonu
Tanker
Akülü Vagon
Tüplü gaz tankeri

1
2
3
4

ilgili numarayı belirtin
Kayıp
Yangın
Patlama
Yapısal Hata

7. Olayın nedeni (eğer açık olarak belliyse)
□ Teknik kusur
□ Yük emniyeti
□ İşletmesel nedenler (demiryolu işletmesi)

☐
Diğer……………………………………………………………………………………………………
……………
8. Olayın etkileri

Olaya karışan tehlikeli maddelerle bağlantılı insanlara yönelik zararlar:
□ Ölüm(Adet:………)
Yaralanma

(Adet:……………)

Ürün kaybı:
□ Evet
□ Hayır
□ Muhtemel ürün kaybı riski
Maddi zararlar / çevre zararları:
□ Tahmini zarar tutarı < veya = 50.000 €
□ Tahmini zarar tutarı > 50.000 €
Resmi makamların iştiraki:
□ Evet
□ Hayır



□ Olaya karışan tehlikeli maddeden dolayı en az
üç saat için insanların tahliyesi

□ Olaya karışan tehlikeli maddeden dolayı en az üç
saat için halka açık yolların kapatılması
Eğer gerekliyse yetkili makam konuyla ilgili ilave bilgiler talep edebilir.
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TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ACİL DURUM BİLDİRİM ŞEMASI (EK -7)

107 / 119

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ‘NİN YAPTIĞI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMALARI

BM
No

(1)
1202

1202

1202

1203

1223

1268

1268

1268

1268

Portatif tanklar ve
dökme yük
Ambalajlama
konteynerleri
RID tankları
Taşıma için özel hükümler
Özel
Yükleme
Sınıflan Ambalajl
Sınırlı ve
Özel
Karışık
Özel
Tehlike
boşaltma Ekspres tanımlama
dırma
ama
Özel
istisnai Ambalajlama ambalajlama ambalajlama
hüküml Tank hüküml Taşıma
er
İsim ve açıklama
Sınıf kodu
grubu
Etiketler hükümler miktarlar talimatları
hükümleri
hükümleri Talimatlar
er
kodu
kategorisi Ambalajlar Dökme elleçleme koliler
No..
4.2.5.2,
4.3.5,
3.1.2
2.2 2.2
2.1.1.3
5.2.2
3.3
3.4/3.5.1.2
4.1.4
4.1.4
4.1.10
7.3.2
4.2.5.3
4.3
6.8.4 1.1.3.1c)
7.2.4
7.3.3
7.5.11
7.6
5.3.2.3
(2)
(3a) (3b)
(4)
(5)
(6)
(7a) (7b
(8)
(9a)
(9b)
(10)
(11 )
(12)
(13)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
GAZ YAGI veya DIZEL YAKIT 3
F1
III
3
640K
5L
E1
P001
MP19
T2
TP1
LGBF
3
W12
CE4
30
veya ISITMA YAGI, HAFIF
IBC03
(parlama noktasi 60°C'den
LP01
daha düsük olan)
R001
DIZEL YAKIT, EN 590:2013 + 3
F1
III
3
640L
5L
E1
P001
MP19
T2
TP1
LGBF
3
W12
CE4
30
AC:2014 standardına uygun
IBC03
veya GAZ YAGI veya ISITMA
LP01
YAGI, HAFIF, EN 590:2013 +
R001
AC:2014'te belirtilen
parlama noktasina sahip
GAZ YAGI veya DIZEL YAKIT 3
F1
III
3
640M
5L
E1
P001
MP19
T2
TP1
LGBV
3
W12
CE4
30
veya ISITMA YAGI, HAFIF
IBC03
(parlama noktasi 60 °C'den
LP01
yüksek ve 100 °C'den düsük
R001
olan)
BENZIN
3
F1
II
3
243
1L
E2
P001
BB2
MP19
T4
TP1
LGBF
TU9
2
CE7
33
534
IBC02
R001
KEROSEN
3
F1
III
3
5 L E1
P001
MP19
T2
TP2
LGBF
3
W12
CE4
30
IBC03
LP01
R001
PETROL DISTILATLARI,
3
F1
I
3
500 E3
P001
MP7
T11
TP1
L4BN
1
33
B.B.B. veya PETROL
ml
MP17
TP8
ÜRÜNLERI, B.B.B.
PETROL DISTILATLARI,
3
F1
II
3
640C
1 L E2
P001
MP19
T7
TP1
L1.5BN
2
CE7
33
B.B.B. veya PETROL
TP8
ÜRÜNLERI, B.B.B. (50 °C'de
TP28
buhar basinci 110 kPa'dan
fazla)
PETROL DISTILATLARI,
3
F1
II
3
640D
1L
E2
P001
MP19
T7
TP1
LGBF
2
CE7
33
B.B.B. veya PETROL
IBC02
TP8
ÜRÜNLERI, B.B.B. (50 °C'de
R001
TP28
buhar basinci 110 kPa'dan
az)
PETROL DISTILATLARI,
3
F1
III
3
5L
E1
P001
MP19
T4
TP1
LGBF
3
W12
CE4
30
B.B.B. veya PETROL
IBC03
TP29
ÜRÜNLERI, B.B.B.
LP01
R001
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BM
No

(1)
1831
1863

1863

1863

1863

2032

3082

3256

3256

3257

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

Portatif tanklar ve
dökme yük
Ambalajlama
konteynerleri
RID tankları
Taşıma için özel hükümler
Sınırlı ve
Özel
Özel
Yükleme
Sınıflan Ambalajl
Özel
Karışık
Tehlike
boşaltma Ekspres tanımlama
dırma
ama
Özel
istisnai Ambalajlama ambalajlama ambalajlama
hüküml Tank hüküml Taşıma
İsim ve açıklama
Sınıf kodu
grubu
Etiketler hükümler miktarlar talimatları
hükümleri
hükümleri Talimatlar
er
kodu
er
kategorisi Ambalajlar Dökme elleçleme koliler
No..
4.2.5.2,
4.3.5,
3.1.2
2.2 2.2
2.1.1.3
5.2.2
3.3
3.4/3.5.1.2
4.1.4
4.1.4
4.1.10
7.3.2
4.2.5.3
4.3
6.8.4 1.1.3.1c)
7.2.4
7.3.3
7.5.11
7.6
5.3.2.3
(2)
(3a) (3b)
(4)
(5)
(6)
(7a) (7b
(8)
(9a)
(9b)
(10)
(11 )
(12)
(13)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
SÜLFÜRIK ASIT, DUMANLI
8
CT1
I
8+6.1
0
E0
P602
MP8
T20
TP2
L10BH TU38
1
CW13
X886
MP17
TE22
CW28
YAKITI, HAVACILIK, TÜRBIN 3
F1
I
3
500 E3
P001
MP7
T11
TP1
L4BN
1
33
MOTORU
ml
MP17
TP8
TP28
YAKITI, HAVACILIK, TÜRBIN 3
F1
II
3
640C
1 L E2
P001
MP19
T4
TP1
L1.5BN
2
CE7
33
MOTORU (50 °C'de buhar
TP8
basinci 110 kPa'dan fazla)
YAKITI, HAVACILIK, TÜRBIN 3
F1
II
3
640D
1L
E2
P001
MP19
T4
TP1
LGBF
2
CE7
33
MOTORU (50 °C'de buhar
IBC02
TP8
basinci 110 kPa'dan
R001
YAKITI, HAVACILIK, TÜRBIN 3
F1
III
3
5L
E1
P001
MP19
T2
TP1
LGBF
3
W12
CE4
30
MOTORU
IBC03 LP01
R001
NITRIK ASIT, KIRMIZI
8
COT
I
8+5.1+6.1
0
E0
P602
MP8
T20
TP2
L10BH TU38
1
CW13
856
DUMANLI
MP17
TC6
CW24
TE22
CW28
TT1
ÇEVREYE ZARARLI MADDE,
9
M6
III
9
274
5L
E1
P001
PP1
MP19
T4
TP1
LGBV
3
W12
CW13
CE8
90
SIVI, B.B.B.
335
IBC03
TP29
CW31
375
LP01
601
R001
YÜKSEK SICAKLIKLI SIVI,
3
F2
III
3
274
0
E0
P099
MP2
T3
TP3
LGAV
TU35
3
CE4
30
ALEVLENEBILIR, B.B.B.
560
IBC99
TP29
parlama noktasi 60 °C'nin
üstünde, parlama
noktasinda veya üstünde
ve 100 °C'nin altinda
YÜKSEK SICAKLIKLI SIVI,
3
F2
III
3
274
0
E0
P099
MP2
T3
TP3
LGAV
TU35
3
CE4
30
ALEVLENEBILIR, B.B.B.
560
IBC99
TP29
parlama noktasi 60 °C'nin
üstünde, parlama
noktasinda veya üstünde
ve 100 °C'de veya üstünde
YÜKSEK SICAKLIKLI SIVI,
9
M9
III
9
274
0
E0
P099
T3
TP3
LGAV
TU35
3
VC3 CW17
99
ALEVLENEBILIR, B.B.B.
643
IBC99
TP29
TE6
CW31
parlama noktasi 60 °C'nin
668
TE14
üstünde, parlama
noktasinda veya üstünde
ve 100 °C'de veya üstünde
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DÜNYA DEMİRYOLLARINDA YAPILAN DİĞER TEHLİKELİ MADDE TAŞIMALARI

BM
No

İsim ve açıklama

Sınıflan Ambalajl
Sınırlı ve
dırma
ama
Özel
istisnai
Sınıf kodu grubu Etiketler hükümler miktarlar

3.1.2
(1)
(2)
0076 DINITROFENOL, kütlece
%15'ten az su ile islatilmis
veya kuru
0209 TRINITROTOLUEN (TNT)
kütlece %30'dan daha az su
ile islatilmis veya kuru
1011 BÜTAN

2.2
(3a)
1

2.2
(3b)
1.1D

1

1.1D

1 (+13)

2

2F

2.1 (+13)

1012 BÜTILENLER KARISIMI veya
1‐BÜTILEN veya cis‐2‐
BÜTILEN veya trans‐2‐
BÜTILEN

2

2F

2.1 (+13)

1017 KLOR

2

2TOC

2.3+5.1+8
(+13)

1077 PROPILEN

2

2F

2.1 (+13)

1080 SÜLFÜR HEKZAFLORÜR

2

2A

6.1

TF1

3

F1

1098 ALIL ALKOL

1133 YAPISTIRICILAR alevlenebilir
sivi içeren

2.1.1.3
(4)

5.2.2
(5)
1+6.1
(+13)

3.3
(6)

3.4/3.5.1.2
(7a) (7b
0
E0

Portatif tanklar ve
dökme yük
Ambalajlama
konteynerleri
RID tankları
Taşıma için özel hükümler
Özel
Yükleme
Özel
Karışık
Özel
Tehlike
boşaltma Ekspres tanımlama
Ambalajlama ambalajlama ambalajlama
hüküml
hüküml Taşıma
er
talimatları hükümleri
hükümleri Talimatlar er
Tank kodu
kategorisi Ambalajlar Dökme elleçleme koliler
No..
4.2.5.2,
4.3.5,
4.1.4
4.1.4
4.1.10
7.3.2
4.2.5.3
4.3
6.8.4 1.1.3.1c)
7.2.4
7.3.3
7.5.11
7.6
5.3.2.3
(8)
(9a)
(9b)
(10)
(11 )
(12)
(13)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
P112a
PP26
MP20
1
W2
CW1
1.1D
P112b
W3
CW28
P112c
P112b
PP46
MP20
1
W2
CW1
1.1D
P112c
W3

0

E0

657
660
662

0

E0

P200

MP9

T50 (M)

662

0

E0

P200

MP9

T50 (M)

0

E0

P200

MP9

T50 (M)

662

0

E0

P200

MP9

T50 (M)

2.2 (+13)

662

120
ml

E1

P200

MP9

(M)

I

6.1+3

354

0

E0

P602

MP8 MP17

T20

TP2

I

3

500
ml

E3

P001

MP7
MP17

T11

TP1
TP8
TP27
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PxBN(M)

TP19

TU38
TE22
TA4
TT9
TM6
PxBN(M)
TU38
TE22
TA4
TT9
TM6
P22DH(M) TU38
TE22
TE25
TA4
TT9
TT10
TM6
PxBN(M)
TU38
TE22
TA4
TT9
TM6
PxBN(M)
TA4
TT9
TM6
L10CH
TU14
TU15
TU38
TE21
TE22
L4BN

2

CW9
CW10
CW36

CE3

23

2

CW9
CW10
CW36

CE3

23

1

CW9
CW10
CW36

2

CW9
CW10
CW36

CE3

23

3

CW9
CW10
CW36
CW13
CW28
CW31

CE3

20

1

1

265

663

33

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

BM
No

İsim ve açıklama

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

Sınırlı ve
Sınıflan Ambalajl
dırma
ama
Özel
istisnai
Sınıf kodu grubu Etiketler hükümler miktarlar

3.1.2
(1)
(2)
1133 YAPISTIRICILAR alevlenebilir
sivi içeren (50 °C'de buhar
basinci, 110 kPa'dan fazla)
1133 YAPISTIRICILAR alevlenebilir
sivi içeren (50 °C'de buhar
basinci, 110
1133 YAPISTIRICILAR alevlenebilir
sivi içeren

2.2
(3a)
3

2.2
(3b)
F1

2.1.1.3
(4)
II

5.2.2
(5)
3

3.3
(6)
640C

3

F1

II

3

640D

3

F1

III

1133 YAPISTIRICILAR alevlenebilir
sivi içeren (2.2.3.1.4 uyarinca
viskoz ve parlama noktasi 23
°C'nin altinda) (50 °C'de
buhar basinci 110 kPa'dan
fazla)
1133 YAPISTIRICILAR alevlenebilir
sivi içeren (2.2.3.1.4 uyarinca
viskoz ve parlama noktasi 23
°C'nin altinda) (50 °C'de
buhar basinci 110 kPa'dan
az)
1146 SIKLOPENTAN

3

F1

3

3.4/3.5.1.2
(7a) (7b
5 L E2

5L

E2

3

5L

E1

III

3

5L

E1

F1

III

3

5L

3

F1

II

3

1173 ETIL ASETAT

3

F1

II

1175 ETILBENZEN

3

F1

1210 MATBAA MÜREKKEBI,
alevlenebilir veya MATBAA
MÜREKKEBI ILE ILGILI
MALZEME (matbaa
mürekkebi inceltici veya
azaltici bilesigi dahil),
alevlenebilir

3

F1

Portatif tanklar ve
dökme yük
Ambalajlama
konteynerleri
RID tankları
Taşıma için özel hükümler
Özel
Özel
Yükleme
Özel
Karışık
Tehlike
boşaltma Ekspres tanımlama
Ambalajlama ambalajlama ambalajlama
hüküml
hüküml Taşıma
talimatları hükümleri
hükümleri Talimatlar er
Tank kodu
er
kategorisi Ambalajlar Dökme elleçleme koliler
No..
4.2.5.2,
4.3.5,
4.1.4
4.1.4
4.1.10
7.3.2
4.2.5.3
4.3
6.8.4 1.1.3.1c)
7.2.4
7.3.3
7.5.11
7.6
5.3.2.3
(8)
(9a)
(9b)
(10)
(11 )
(12)
(13)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
P001
PP1
MP19
T4
TP1
L1.5BN
2
CE7
33
TP8
P001
IBC02
R001
P001
IBC03
LP01
R001
P001
R001

PP1

MP19

T4

TP1
TP8

LGBF

2

PP1

MP19

T2

TP1

LGBF

3

PP1

MP19

E1

P001
IBC02
R001

PP1 BB4

MP19

1L

E2

3

1L

E2

II

3

1L

E2

I

3

500
ml

E3

P001
IBC02
R001
P001
IBC02
R001
P001
IBC02
R001
P001

163
367

CE7

33

CE4

30

3

CE4

33

3

CE4

33

33

W12

MP19

T7

TP1

LGBF

2

CE7

MP19

T4

TP1

LGBF

2

CE7

33

MP19

T4

TP1

LGBF

2

CE7

33

MP7
MP17

T11

TP1
TP8

L4BN

1
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33

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

BM
No

İsim ve açıklama

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

Sınırlı ve
Sınıflan Ambalajl
dırma
ama
Özel
istisnai
Sınıf kodu grubu Etiketler hükümler miktarlar

3.1.2
2.2
(1)
(2)
(3a)
1210 MATBAA MÜREKKEBI,
3
alevlenebilir veya MATBAA
MÜREKKEBI ILE ILGILI
MALZEME (matbaa
mürekkebi inceltici veya
1210 MATBAA MÜREKKEBI,
3
alevlenebilir veya MATBAA
MÜREKKEBI ILE ILGILI
MALZEME (matbaa
mürekkebi inceltici veya
azaltici bilesigi dahil),
alevlenebilir (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'dan az)
1210 MATBAA MÜREKKEBI,
3
alevlenebilir veya MATBAA
MÜREKKEBI ILE ILGILI
MALZEME (matbaa
mürekkebi inceltici veya
azaltici bilesigi dahil),
alevlenebilir
1210 MATBAA MÜREKKEBI,
3
alevlenebilir veya MATBAA
MÜREKKEBI ILE ILGILI
MALZEME (matbaa
mürekkebi inceltici veya
azaltici bilesigi dahil),
alevlenebilir (2.2.3.1.4'e göre
viskoz ve parlama noktasi 23
1210 MATBAA MÜREKKEBI,
3
alevlenebilir veya MATBAA
MÜREKKEBI ILE ILGILI
MALZEME (matbaa
mürekkebi inceltici veya
azaltici bilesigi dahil),
alevlenebilir (2.2.3.1.4'e göre
viskoz ve parlama noktasi 23
°C'nin altinda) (50 °C'de
buhar basinci 110 kPa'dan
az)

3.4/3.5.1.2
(7a) (7b
5 L E2

Portatif tanklar ve
dökme yük
Ambalajlama
konteynerleri
RID tankları
Taşıma için özel hükümler
Özel
Özel
Yükleme
Özel
Karışık
Tehlike
boşaltma Ekspres tanımlama
Ambalajlama ambalajlama ambalajlama
hüküml
hüküml Taşıma
talimatları hükümleri
hükümleri Talimatlar er
Tank kodu
er
kategorisi Ambalajlar Dökme elleçleme koliler
No..
4.2.5.2,
4.3.5,
4.1.4
4.1.4
4.1.10
7.3.2
4.2.5.3
4.3
6.8.4 1.1.3.1c)
7.2.4
7.3.3
7.5.11
7.6
5.3.2.3
(8)
(9a)
(9b)
(10)
(11 )
(12)
(13)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
P001
PP1
MP19
T4
TP1
L1.5BN
2
CE7
33
TP8

2.2
(3b)
F1

2.1.1.3
(4)
II

5.2.2
(5)
3

3.3
(6)
163
367
640C

F1

II

3

163
367
640D

5L

E2

P001
IBC02
R001

PP1

MP19

T4

TP1
TP8

LGBF

2

F1

III

3

163
367

5L

E1

P001
IBC03
LP01
R001

PP1

MP19

T2

TP1

LGBF

3

F1

III

3

163
367

5L

E1

P001
R001

PP1

MP19

F1

III

3

163
367

5L

E1

P001
IBC02
R001

PP1 BB4

MP19
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CE7

33

CE4

30

3

CE4

33

3

CE4

33

W12

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

BM
No

İsim ve açıklama

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

Sınırlı ve
Sınıflan Ambalajl
dırma
ama
Özel
istisnai
Sınıf kodu grubu Etiketler hükümler miktarlar

3.1.2
(1)
(2)
1247 METIL METAKRILAT
MONOMER, STABILIZE

2.2
(3a)
3

2.2
(3b)
F1

2.1.1.3
(4)
II

5.2.2
(5)
3

3.3
(6)
386

3.4/3.5.1.2
(7a) (7b
1 L E2

1350 SÜLFÜR

4.1

F3

III

4.1

242

5 kg

E1

1381 FOSFOR, BEYAZ veya SARI,
SU ALTINDA veya ÇÖZELTI
IÇINDE

4.2

ST3

I

4.2+6.1

503

0

E0

1381 FOSFOR, BEYAZ veya SARI,
KURU

4.2

ST4

I

4.2+6.1

503

0

E0

1495 SODYUM KLORAT

5.1

O2

II

5.1

1 kg

E2

1736 BENZOIL KLORÜR

8

C3

II

8

1L

E2

1813 POTASYUM HIDROKSIT, KATI

8

C6

II

8

1 kg

E2

1824 SODYUM HIDROKSIT
ÇÖZELTISI
1824 SODYUM HIDROKSIT
ÇÖZELTISI

8

C5

II

8

1L

E2

8

C5

III

8

5L

E1

1830 SÜLFÜRIK ASIT %51'den fazla
asit içeren

8

C1

II

8

1L

E2

Portatif tanklar ve
dökme yük
Ambalajlama
konteynerleri
RID tankları
Taşıma için özel hükümler
Özel
Özel
Yükleme
Özel
Karışık
boşaltma
Ambalajlama ambalajlama ambalajlama
hüküml
hüküml Taşıma
talimatları hükümleri
hükümleri Talimatlar er
Tank kodu
er
kategorisi Ambalajlar Dökme elleçleme
4.2.5.2,
4.3.5,
4.1.4
4.1.4
4.1.10
7.3.2
4.2.5.3
4.3
6.8.4 1.1.3.1c)
7.2.4
7.3.3
7.5.11
(8)
(9a)
(9b)
(10)
(11 )
(12)
(13)
(15)
(16)
(17)
(18)
P001
MP19
T4
TP1
LGBF
2
IBC02
R001
P002
B3
MP11
T1
TP33 SGAV
3
W1
VC1
IBC08
BK1
VC2
LP02
BK2
R001
BK3
P405
MP2
T9
TP3
L10DH(+) TU14
0
W1
CW28
TP31
TU16
TU21
TU38
TE3
TE21
TE22
P405
MP2
T9
TP3
L10DH(+) TU14
0
W1
CW28
TP31
TU16
TU21
TU38
TE3
TE21
TE22
P002
B4
MP2
T3 BK1
TP33 SGAV
TU3
2
W11
VC1
CW24
IBC08
BK2
VC2
AP6
AP7
P001
MP15
T8
TP2
L4BN
2
IBC02
P002
MP10
T3
TP33 SGAN
2
W11
B4
IBC08
P001
MP15
T7
TP2
L4BN
2
IBC02
P001
MP19
T4
TP1
L4BN
3
W12
IBC03
LP01
R001
P001
MP15
T8
TP2
L4BN
2
IBC02
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Tehlike
Ekspres tanımlama
koliler
No..
7.6
(19)
CE7

CE
11

5.3.2.3
(20)
339

40

46

46

CE
10

50

CE

80

CE
10
CE
6
CE
8

80

CE

80

6

6

80
80

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

BM
No

İsim ve açıklama

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

Sınırlı ve
Sınıflan Ambalajl
dırma
ama
Özel
istisnai
Sınıf kodu grubu Etiketler hükümler miktarlar

3.1.2
(1)
(2)
1965 HIDROKARBON GAZ
KARISIMI, SIVILASTIRILMIS,
B.B.B. A, A01, A02, A0, A1,
B1, B2, B veya C karisimlari
gibi
1978 PROPAN

2.2
(3a)
2

2.2
(3b)
2F

2

2F

2078 TOLUEN DIIZOSIYANAT

6.1

T1

2291 KURSUN BILESIGI, KATI,
B.B.B.

2.1.1.3
(4)

II

5.2.2
(5)
2.1 (+13)

3.3
(6)
274
583
660
662

3.4/3.5.1.2
(7a) (7b
0
E0

2.1 (+13)

657
660
662

0

E0

6.1

279

100
ml

E4

6.1

T5

III

6.1

199
274
535

5 kg

E1

2348 BÜTIL AKRILATLAR,
STABILIZE

3

F1

III

3

386

5L

E1

2398 METIL tert‐BÜTIL ETER

3

F1

II

3

1L

E2

2447 FOSFOR, BEYAZ, ERIMIS

4.2

ST3

I

4.2+6.1

0

E0

2448 SÜLFÜR, ERIMIS

4.1

F3

III

4.1

538

0

E0

8

C11

8

295
598

1L

E0

2794 AKÜLER, SULU, ASIT
DOLDURULMUS, elektrik
depolama
2920 ASINDIRICI SIVI,
ALEVLENEBILIR, B.B.B.
2920 ASINDIRICI SIVI,
ALEVLENEBILIR, B.B.B

8

CF1

I

8+3

274

0

E0

8

CF1

II

8+3

274

1L

E2

Portatif tanklar ve
dökme yük
Ambalajlama
konteynerleri
RID tankları
Taşıma için özel hükümler
Özel
Özel
Yükleme
Özel
Karışık
boşaltma
Ambalajlama ambalajlama ambalajlama
hüküml
hüküml Taşıma
talimatları hükümleri
hükümleri Talimatlar er
Tank kodu
er
kategorisi Ambalajlar Dökme elleçleme
4.2.5.2,
4.3.5,
4.1.4
4.1.4
4.1.10
7.3.2
4.2.5.3
4.3
6.8.4 1.1.3.1c)
7.2.4
7.3.3
7.5.11
(8)
(9a)
(9b)
(10)
(11 )
(12)
(13)
(15)
(16)
(17)
(18)
P200
MP9
T50 (M)
PxBN(M)
TU38
2
CW9
TE22
CW10
TA4
CW36
TT9
TM6
P200
MP9
T50 (M)
PxBN(M)
TU38
2
CW9
TE22
CW10
TA4
CW36
TT9
TM6
P001
MP15
T7
TP2
L4BH
TU15
2
CW13
IBC02
CW28
CW31
P002
B3
MP10
T1
TP33 SGAH
TU15
2
VC1
CW13
IBC08
L4BH
VC2
CW28
LP02
AP7
CW31
R001
P001
MP19
T2
TP1
3
W12
IBC03
LP01
R001
P001
MP19
T7
TP1
LGBF
2
IBC02
R001
T21
TP3
L10DH(+) TU14
0
TP7
TU16
TP26
TU21
TU38
TE3
TE21
TE22
T1
TP3
LGBV(+)
TU27
3
TE4
TE6
P801
3
VC1
P801a
VC2
AP8
P001
MP8
T14
TP2
L10BH
TU38
1
MP17
TP27
TE22
P001
MP15
T11
TP2
L4BN
2
IBC02
TP27
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Tehlike
Ekspres tanımlama
koliler
No..
7.6
(19)
CE3

5.3.2.3
(20)
23

CE3

23

CE

60

CE
11

60

CE4

39

CE7

33

5

446

44

CE

80

8
883
CE
6

83

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

BM
No

İsim ve açıklama

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

Sınırlı ve
Sınıflan Ambalajl
dırma
ama
Özel
istisnai
Sınıf kodu grubu Etiketler hükümler miktarlar

3.1.2
(1)
(2)
2930 ZEHIRLI KATI,
ALEVLENEBILIR, ORGANIK,
B.B.B.
2930 ZEHIRLI KATI,
ALEVLENEBILIR, ORGANIK,
B.B.B.
3077 ÇEVREYE ZARARLI MADDE,
KATI, B.B.B.

2.2
(3a)
6.1

2.2
(3b)
TF3

2.1.1.3
(4)
I

5.2.2
(5)
6.1+4.1

3.3
(6)
274

6.1

TF3

II

6.1+4.1

274

9

M7

III

9

3247 SODYUM PEROKZOBORAT,
SUSUZ

5.1

O2

II

5.1

274
335
375
601

3.4/3.5.1.2
(7a) (7b
0
E5

500
g

E4

5 kg

E1

1 kg

E2

Portatif tanklar ve
dökme yük
Ambalajlama
konteynerleri
RID tankları
Taşıma için özel hükümler
Özel
Özel
Yükleme
Özel
Karışık
boşaltma
Ambalajlama ambalajlama ambalajlama
hüküml
hüküml Taşıma
talimatları hükümleri
hükümleri Talimatlar er
Tank kodu
er
kategorisi Ambalajlar Dökme elleçleme
4.2.5.2,
4.3.5,
4.1.4
4.1.4
4.1.10
7.3.2
4.2.5.3
4.3
6.8.4 1.1.3.1c)
7.2.4
7.3.3
7.5.11
(8)
(9a)
(9b)
(10)
(11 )
(12)
(13)
(15)
(16)
(17)
(18)
P002
MP18
T6
TP33
1
W10
CW13
IBC05
CW28
CW31
P002
B4
MP10
T3
TP33 SGAH
TU15
2
W11
CW13
IBC08
L4BH
CW28
CW31
P002
PP12 B3
MP10
T1 BK1
TP33 SGAV
3
W13
VC1
CW13
IBC08
BK2 BK3
LGBV
VC2
CW31
LP02
R001
P002
MP2
T3
TP33 SGAN
TU3
2
W11
CW24
B4
IBC08
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Tehlike
Ekspres tanımlama
koliler
No..
7.6
(19)

5.3.2.3
(20)
664

CE

64

CE
11

90

CE
10

50

9

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

DEMİRYOLLARINDA TAŞINMASI YASAK OLAN TEHLİKELİ MADDELER
0020
0021
0074
0113
0114
0129
0130
0135
0224
0473
1798
2186
2249
2421
2455
3097
3100
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3127
3133
3137
3231
3232
3233
3234
3235
3236

MÜHIMMAT, ZEHIRLI paralama hakki, firlatma yükü veya sevk maddesi olan
MÜHIMMAT, ZEHIRLI paralama hakki, firlatma yükü veya sevk maddesi olan
DIAZODINITROFENOL, ISLATILMIS kütlece %40'tan daha az olmayan su veya sualkol karisimi ile
GUANILNITROSAMINOGUA LIDEN HIDRAZIN, ISLATILMIS kütlece %30'dan daha az olmayan su ile
GUANILNITROAMINOGUAN IL TETRAZEN (TETRAZEN), ISLATILMIS kütlece %30'dan daha az su veya alkol su karisimi
KURSUN AZIT, ISLATILMIS kütlece %20'den az olmayan su veya alkol su karisimi ile
KURSUN STIFNAT (KURSUN TRINITRORESORSINAT), ISLATILMIS kütlece %20'den daha az olmayan su veya
CIVA (II) FULMINAT, ISLATILMIS kütlece %20'den daha az olmayan su veya alkol su karisimi ile
BARYUM AZIT, kuru veya kütlece %50'den az su ile islatilmis
MADDELER, PATLAYICI,, N.O.S.
NITROHIDROKLORIK ASIT
HIDROJEN KLORÜR, SOGUTULMUS SIVI
DIKLORODIMETIL ETER, SIMETRIK
AZOT TRIOKSIT
METIL NITRIT
ALEVLENEBILIR KATI, YÜKSELTGEN, B.B.B.
YÜKSELTGEN KATI, KENDILIGINDEN ISINAN, B.B.B.
ORGANIK PEROKSIT TIP B, SIVI, SICAKLIK
ORGANIK PEROKSIT TIP B, KATI, SICAKLIK
ORGANIK PEROKSIT TIP C, SIVI, SICAKLIK
ORGANIK PEROKSIT TIP C, KATI, SICAKLIK
ORGANIK PEROKSIT TIP D, SIVI, SICAKLIK
ORGANIK PEROKSIT TIP D, KATI, SICAKLIK
ORGANIK PEROKSIT TIP E, SIVI, SICAKLIK
ORGANIK PEROKSIT TIP E, KATI, SICAKLIK
ORGANIK PEROKSIT TIP F, SIVI, SICAKLIK
ORGANIK PEROKSIT TIP F, KATI, SICAKLIK
YÜKSELTGEN KATI, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B.
KENDILIGINDEN ISINAN KATI, YÜKSELTGEN, B.B.B
SU ILE TEPKIMEYE GIREN KATI, YÜKSELTGEN, B.B.B.
YÜKSELTGEN KATI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TIP B, SICAKLIK
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TIP B, SICAKLIK
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TIP C, SICAKLIK
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TIP C, SICAKLIK
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TIP D, SICAKLIK
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TIP D, SICAKLIK
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
6.1
2
2
4.1
5.1
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.1
4.2
4.3
5.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1

1.2K
1.3K
1.1A
1.1A
1.1A
1.1A
1.1A
1.1A
1.1A
1.1A
COT
3TC
TF1
2TOC
2A
FO
OS
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
OW
SO
WO
OF
SR2
SR2
SR2
SR2
SR2
SR2

TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş
3237
3238
3239
3240
3255
3533
3534

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TIP E, SICAKLIK
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TIP E, SICAKLIK
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TIP F, SICAKLIK
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TIP F, SICAKLIK
tert‐BÜTIL HIPOKLORIT
POLIMERLESTIRICI MADDE, KATI, SICAKLIK KONTROLLÜ, STABILIZE, B.B.B.
POLIMERLESTIRICI MADDE, SIVI, SICAKLIK KONTROLLÜ, STABILIZE,

4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.1
4.1

SR2
SR2
SR2
SR2
SC1
PM2
PM2

TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR
TASINMASI YASAKTIR

RID'YE TABI DEGILDIR
RID'YE TABI DEGILDIR
RID'YE TABI DEGILDIR
5.5.3 hariç RID'YE TABI
DEGILDIR
RID'YE TABI DEGILDIR
RID'YE TABI DEGILDIR
RID'YE TABI DEGILDIR
RID'YE TABI DEGILDIR

RID’A TABİ OLMAYAN MADDELER
1327
1372
1387
1845

Kuru ot, Saman veya Aniz
Lifler, hayvansal veya lifler, bitkisel yanmis, islak veya nemli
Yün atiklari, islak
Karbon dioksit, kati (Kuru buz)

4.1
4.2
4.2
9

F1
S2
S2
M11

1856
1857
1910
2071

Paçavralar, yagli
Tekstil atigi, islak
Kalsiyum oksit
Amonyum nitrat esasli gübreler amonyum nitrat içerikleri % 70'ten fazla olmamak ve toplam alevlenebilir madde içerikleri % 0,4'ten fazla
olmamak kosuluyla karbon olarak hesaplanan her organik madde dahil veya %45'ten olmayan amonyum nitrat ve kisitlamasiz alevlenebilir
malzemeler içeren azot/fosfat, azot/potas veya azot/fosfat/potas tipi homojen karisimlardir
Balik unu (Balik atigi), stabilize
Manyetize edilmis malzeme
Sodyum alüminat, kati
Havacilik düzenlemelerine tabi sivi, b.b.b.
Havacilik düzenlemelerine tabi kati, b.b.b.
Lifler, sebze, kuru
Makine içinde tehlikeli mallar veya aparat içinde tehlikeli

4.2
4.2
8
9

S2
S2
C6
M11

9
9
8
9
9
4.1
9

M11
M11
C6
M11
M11
F1
M11

9

M11

2216
2807
2812
3334
3335
3360
3363

3496 Bataryalar, nikel‐metal hidrit
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RID'YE TABI DEGILDIR
RID'YE TABI DEGILDIR
RID'YE TABI DEGILDIR
RID'YE TABI DEGILDIR
RID'YE TABI DEGILDIR
RID'YE TABI DEGILDIR
RID'YE TABI DEGILDIR
(ayrıca 1.1.3.1 (b) bakınız.)
RID'YE TABI DEGILDIR

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

TABLO 3.2 B ÖRNEĞİ
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TCDD TAŞIMACILIK A.Ş

RID Göreve Özgü Eğitimi Dersnotu

KAYNAKÇA
-

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, TEHLİKELİ MADDELER ve
SINIFLANDIRILMASI, Ankara, Temmuz 2012

-

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)

-

RID (Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik)

-

Krzysztof Irmiński Doradca RID/ADR Uzmani / Sunumları

-

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Alanı, TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI,
Ankara, 2011

-

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, TEHLİKELİ MADDE
TAŞIMACILIĞI KAZALARI YOL HARİTASI BELGESİ, Eylül, 2014

-

TCDD ACİL EYLEM YÖNERGESİ, 10 Kasım 2012

-

TCDD Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik, 30 Ocak 2003

-

TCDD Hareket Memuru Hazırlama Kursu Demiryollarına Giriş Ders Notu, Eğitim ve Öğretim
Dairesi Başkanlığı Yayınları, 09 Temmuz 2015

-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU
İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, 16 Temmuz 2015

-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU
İLE TAŞINMASI HAKKINDAKİ EĞİTİM YÖNERGESİ 01 Ocak 2016

-

www.meskombilgi.com

-

www.otif.org

-

www.tcdd.gov.tr

-

www.tmkt.gov.tr

-

www.uic.org

-

www.unece.org
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