KONU: Ankara' da 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacak ADR eğitiminin içeriği
Adres: TOBB Sosyal Tesisleri, i ve 2 no.lu toplantı salonları, Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir
Yolu 9. Km.) 06530 IANKARA
15 Haziran 2015 PAZARTESİ
(Ambalajlarda tehlikeli mal taşımacılığı)

Saat: 9:30 -

ı7:30

Aşağıdaki başlıklarda toplanmıştır:
a) ambalaj seçimine ilişkin kriterler,
b) ambalajlamalar için gereklilikler,
c) ambalajların etiketlenmesine ilişkin kurallar,
d)ambalajlamanın etiketlenmesine ilişkin kurallar,
e)sürücünün yetkileri,
f) taşıma üniteleri ve donanımlarının tanımlanması,
g)tünel geçiş kısıtlamaları
h)evraklar:
- Taşıma evrakı,
- Yazılı talimatlar,
i) güvenli taşımacılık - yükün ayrılması ve emniyete alınması, (silindirler için CV kuralları)
j)yola çıkmadan önce taşımacılık kontrolü.
k) ihlallerin sınıflandırılması - ihlal kategorileri
16 Haziran 2015 SALI
(Tankta tehlikeli malların taşınması)

Saat: 9:30 -

ı7:30

a) Tank:
- tasarım gereklilikleri,
- Seçim ve değiştirilebilirlik hiyerarşisine ilişkin kurallar,
- Araç seçimi,
- Tanklara levha takılması
b) Tanklarda tehlikeli mal taşınması için araçlar:
- Teknik gereklilikler,
- Levha takmaya ilişkin kurallar
- Araçlar,
c) Evraklar:
- Taşıma evrakı,
- onay belgesi,
- yazılı talimatlar,
d) Sürücülerin özellikleri,
e)Tünel geçiş kısıtlamaları
f) Yola çıkmadan önce taşımacılık kontrolü,
g) ihlallerin sınıflandırılması - ihlal kategorileri

17 Haziran ÇARŞAMBA
(Tehlikeli malların listesi - muafiyetlerin kullanılması)

Saat: 9:30 -

ı7:30

a) Muafiyet türleri:
- Toplam muafiyetler,
- Sınırlı miktarlarda "LQ" ambalajlanmış malların taşınması
- istisnai miktarlarda "EQ" taşımacılık
- "1.1.3.6" tehlikeli mallarm küçük miktarlarda taşmması
- Taşıma zincirinde muafiyetler,
- Özel "3.3" hükümleri kapsamında muafiyetler
b)Araç ekibi ve sürücülere yönelik gereklilikler
c) Taşımacılık kuralları:
- araçlar için gereklilikler,
- teçhizat,
- tünel geçiş kısıtlamaları
d) Evraklar,
e)Yola çıkmadan önce taşımacılık kontrolü,
f) ihlallerin sınıflandırılması - ihlal kategorileri
g) Araçlarda ve konteynerlerde dökme taşımacılık
18 Haziran 2015 PERŞEMBE
(işletmenin görev ve sorumluluklar ile TMGD'nin rolü ve sorumlulukları)

Saat: 9:30 -

ı7:30

a) TMGD tayin yükümlülüğü
b) işletmede TMGDlerin rolü,
c) işletmenin faaliyetlerine ilişkin rapor,
d) Tehlikeler ve kazalar hakkındaki rapor ve bildirimler
e) Yüksek riskli tehlikeli mallar - güvenlik planları,
f) Personelin eğitimi,
g) Tarafların ADR'den kaynaklanan sorumlulukları,
h) En sık görülen ihlal örnekleri.
i) ihlallerin sınıflandırılması - ihlal kategorileri

19 Haziran 2015 CUMA
(Tehlikeli malların tanımlanması ve sınıflandırılması)

Saat: 9:30 -

ı7:30

a) Tehlikeli malların tehlikeleri
b) Sınıflardaki malların Değerlendirilme Kriterleri
c) Malların ambalajlama gruplarına atanması için kriterler
d)Tehlikeli mal sınıflandırına algoritması
e) Bulaşıcı maddeler, organometalik vb. maddelerin özel sınıflandırılması
f) Atıkların sınıflandırılması
g) Alıştırına ve sınıflandırına örnekleri.
h) Malzeme Güvenlik Formu (MSDS) Hazırlanması

15-19 Haziran 2015 ADR Bilgilendirme Eğitimleri Günlük Program
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