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European Maintenance Guide modülleri (VPI-EMG) 

Modül Tanım 

VPI-EMG Başlangıç notları 

VPI-EMG 01 Genel bölüm 

VPI-EMG 02 Şasiler, bojiler 

VPI-EMG 03 Araç üstü yapılar, tanklar 

VPI-EMG 04 Teker takımları 

VPI-EMG 05 Yaylar 

VPI-EMG 06A Cer tertibatları 

VPI-EMG 06B Tampon tertibatları 

VPI-EMG 07 Frenler 

VPI-EMG 08A Elektronik veri değişimi 

VPI-EMG 08B VERS-Tool 

VPI-EMG 09 Tahribatsız muayene 

VPI-EMG 10 Mobil onarım 

VPI-EMG 11 İş güvenliği 

 
 
Tüm modüllerin güncel durumu VERS (www.vpi-vers.eu) web sitesinden alınabilir. 
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Modülün değişiklikleri ve yayımları 

Sıra no. Kısa içerik Yayım Açıklamalar 

1 İlk sürüm 01.10.2020 İlk VERS 4.0 sürümü 

2 Revizyon 12/2022 Sürüm 4.1 
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Bir önceki sürümden beri yapılan değişiklikler 

Küçük editoryal uyarlamalarla birlikte aşağıdaki tabloda belirtilen önemli değişiklikler  
yapılmıştır 
 

Bölüm Değişiklik 

17 ila 25 Bölümler tamamlandı 

Kavram tanımları ve 
kısaltmalar 

"Demiryolu tekniği alanında eğitimli personel" ve "Faaliyetler" 
tamamlandı, UEG uyarlandı 
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Standartlar ve düzenlemeler 

Modülün hazırlanmasında aşağıdaki düzenlemeler dikkate alınmış veya onlara atıfta 
bulunulmuş veya onlardan alıntılar yapılmıştır: 
 
Hazırlama esnasında dikkate alınan düzenlemeler. 
 

Düzenleme Başlık 

EN ISO 7010 Grafik semboller ve güvenlik işaretleri 

  

 
 
Bu modülde atıfta bulunulan düzenlemeler.  
Bu düzenlemeler, bu modülün uygulanması esnasında hazır bulunmalıdır. 
 

Düzenleme Başlık 

  

  

 
 
Bu modülde alıntı yapılan düzenlemeler. 
 

Düzenleme Başlık 

Uygulama Yönetmeliği 
(EU) 2019/779 

Araçların bakımından sorumlu kuruluş sertifikalandırılmasına ilişkin sistem için 
uygulama kuralları 

89/391/AET Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçeve Direktifi 

89/654/AET Avrupa Birliği İşyeri Direktifi 

89/655/AET Avrupa Birliği İş Ekipmanları Direktifi 

89/656/AET Avrupa Birliği Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi 

90/269/AET Avrupa Birliği Yüklerin Elle Kaldırılması ve Taşınması Direktifi 

90/270/AET Ekranlı Araçlarla Çalışmada Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Direktifi 

REACH Yönetmeliği (AB) 
No. 1907/2006, Ek II 

Kimyasal maddelerin tescili, değerlendirilmesi, onaylanması ve kısıtlanması, 
Güvenlik Bilgi Formu'nun hazırlanması için gereklilikler 
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Düzenleme Başlık 

DIN EN 166 Göz koruması 

DIN EN 363 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım 

EN ISO 374 Tehlikeli kimyasal ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler 

EN 14387 Gaz filtreleri ve birleşik filtreler için minimum gereksinimler 

EN ISO 20471 Yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek 
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Yük vagonlarının koruyucu bakımında iş güvenliği 

1. Önsöz 

1989 yılında kabul edilen ve İşyeri (89/654/EEC), İş ekipmanları (89/655), Kişisel 
Koruyucu Donanım (89/656), Yüklerin Elle Kaldırılması ve Taşınması (90/269) ve Ekranlı 
Araçlarla Çalışmada Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri (90/270) ek direktifleri ile 
desteklenen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçeve Direktifi (Direktif 89/391/EEC); 
Avrupa Birliği Üye Devletleri'nde çalışan işçilerin güvenlik ve sağlıklarını iyileştirmek için 
başlangıç sinyali olarak görülmektedir. Bu düzenlemelerle Avrupa genelinde ulusal 
mevzuata aktarılması gereken asgari güvenlik ve sağlık koruma gereksinimleri 
oluşturulmuştur. Bununla birlikte üye devletler daha katı hükümler benimsemekte veya 
asgari gereklilikleri korumakta özgürdü. Bu nedenle, şu anda Avrupa'da iş güvenliği 
düzenlemeleri tek tip olmayıp ancak ulusal yasa koyucular ve bağlı kurumlar tarafından 
tanımlanan veya öngörülen çok çeşitli yönetmelikler vardır.  

VPI European Rail Service GmbH (VERS) gibi bir şirketin tüm ülkelerdeki ilgili 
gereklilikleri merkezi olarak ayrı ayrı kaydetmesi ve açıklaması mümkün değildir. 
Bununla birlikte, onarım atölyelerinin European Maintenance Guide (VPI-EMG) 
temelinde teknik değerlendirme ve izninde iş güvenliği konusu da dikkate alınmalıdır 
çünkü çalışanlar ve üçüncü şahıslar için risk ve tehlikeler tüm üye şirketlerde benzer 
şekilde yüksektir.  

Bu nedenle, gelecekteki atölye değerlendirmeleri ve benzerlerinde diğerlerinin yanı sıra 
VERS tarafından teknik onay için bir ön koşul olacak bu asgari gerekliliklerin 
karşılanmasını sağlamak amacıyla iş güvenliği alanındaki atölyelerin genel sorunları için 
asgari gerekliliklerin tanımlanmasına karar verildi.  

Atölyelerin teknik değerlendirmeleri sırasında bu gereklilikleri yerine getirip 
getirmediklerinin kontrolleri, işyerleri için öngörülen yasal güvenlik denetimlerinin yerini 
almaz. Ayrıca bu değerlendirmeler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel olarak 
eğitilmiş personel tarafından da gerçekleştirilmemektedir. Sadece onarım atölyelerinin 
VPI-EMG 11 gerekliliklerinin uygulanmasına ilişkin koşul değerlendirilmektedir Bu 
nedenle, atölyelerin teknik değerlendirmesi, iş güvenliği ile ilgili mevcut ulusal 
gerekliliklerin uygulanmasının ne kısmi ne de tamamen yerini almamaktadır. 

VPI-EMG 11'in gereklilikleri hiçbir şekilde geçerli ulusal yasal gerekliliklerin yerini almaz. 
Orada bulunan şirketler tarafından her halükarda bunlar da yerine getirilmelidir ancak 
atölye değerlendirmeleri çerçevesinde dikkate alınmaz. 

VPI-EMG 11'de yer alan iş güvenliği konusundaki gereklilikler, atölyelerde iş güvenliğinin 
tüm alanlarında eksiksiz olduğunu hiçbir şekilde iddia etmemektedir. Bu alanlarda 
yetkinlik ve sorumluluk hâlâ yürürlükteki ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirtilen 
şirketlerdedir. 
 
Nihai amaç, kendi çalışanlarını veya üçüncü tarafları korumak için VPI atölyelerinde 
güvenli bir şekilde kalmayı veya çalışmayı sağlayacak minimum bir güvenlik 
standardının belirlenmesidir.  
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2. Genel bilgiler ve geçerlilik alanı 

(1) Bu modül "Yük Vagonlarının Bakımı" adlı VPI-EMG kılavuzunun bir parçasıdır ve 
beraberindeki süreçler de dahil olmak üzere yük vagonlarının bakımıyla ilgili iş güvenliği 
için en iyi uygulamalara ilişkin ilke ve bilgileri içerir (ECM fonksiyonu 3). 

(2) 2019/779 AB Uygulama Yönetmeliği, Ek II, Bölüm IV, No. 3 (daha önce 445/2011 AB 
Yönetmeliği, Ek III, Bölüm IV, No. 3) çerçevesinde, bakım temini işlevi için gereksinimler 
ve değerlendirme kriterleri açıkça tanımlanmıştır. Diğerlerinin yanı sıra bakım 
personelinin güvenliği ve sağlığı da dahil olmak üzere, bakımın güvenli sağlanmasına 
atıfta bulunulmaktadır. 

(3) Modülün bakım programlarına entegrasyonu çerçevesinde bu modülün 
uygulanabilirliğini ECM kontrol etmelidir. Gerektiği ölçüde EU 402/2013 kapsamına göre 
bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Modül yazılı olarak yürürlüğe girmelidir. Değişiklik 
ve ekleme için talimatlar ECM tarafından verilmelidir. 

Modülün uygulanması firma sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

(4) Yanlış bir uygulamayla sonuçlanacak bir hata veya yanlış yorumlama tespit eden 
herkesten, olası eksikliklerin giderilmesi için bunu ivedilikle VERS'e bildirmesi rica 
edilmektedir (bakınız VPI-EMG 01, Ek 18).  

3. Modülün Temel Prensipleri 

(1) Bu modülün amacı mevcut yasal durumu ağırlaştırmak değil, öncelikle bakım için tipik 
riskler hakkında bilgi sağlamaktır. Buna rağmen bu modülde, yasal durumdaki boşlukları 
kapatmayı amaçlayan düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, VPI-EMG 
uygulanırken bağlayıcı olarak kabul edilir. 

(2) VPI-EMG'nin bu modülüne bakılmaksızın, ilgili ülkede geçerli olan iş sağlığı ve güvenliği 
ile çevre koruma düzenlemelerine uyulmalıdır. Bu modüldeki öneriler veya bilgiler ilgili 
ülkenin geçerli kurallarıyla çelişiyorsa -özellikle daha katı şekilde yorumlanmaları 
durumunda- ülkenin kendi kuralları uygulanmalıdır. Ülkede bu modülün bazı 
maddeleriyle ilgili düzenlemeler yoksa burada belirtilen veya önerilen prosedürler 
geçerlidir. 

İşletmecilerin yürürlükteki yasa ve yönetmelikleri bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. 

(3) İş güvenliğinin VPI-EMG'ye bağımsız bir modül olarak dahil edilmesinin amacı 
atölyelerde iş güvenliğinin önemini artırmak ve ilgili tarafların sorumluluğuna işaret 
etmektir. 
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4. Tanımlar ve kısaltmalar 

  

 Kavramlar Tanım 

AGW: (Arbeitsplatzgrenzwert) İşyeri Maruziyet Limiti - Alman 
Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (GefStoffV) uyarınca, OELV 
belirtilen bir referans süresi boyunca işyerindeki havada bir 
maddenin zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunun sınır 
değeridir. Bu, belirli bir maddenin hangi konsantrasyona kadar 
genel olarak çalışanların sağlığı üzerinde akut veya kronik 
zararlı bir etki beklenmeyeceğini gösterir. 

Ray alanında çalışmalar: Bakım faaliyetleri, ilgili tüm faaliyetler de dâhil (örn. şantiyenin 
montajı ve sökümü, vagonların kabulü ve denetimi. Rota ve 
kontrol turları) 

Yakalama sistemi:  Bir yakalama sistemi düşmeyi önlemeli veya en azından 
serbest düşüşü durdurmalıdır. Bunu yaparken vücut 
üzerindeki yakalamadan kaynaklanan darbe kuvveti azaltılır. 
Yakalama sistemi üç bileşenden oluşur: 
1. Dayanak noktası; beklenen yüke göre tasarlanmış olmalı, 
örn. yatay halat sabitleme sistemi, düşmeyi önleyici 
kuşgözleri, kirişler.  
2. Emniyet kemeri; eğitim almış kullanıcıya uygun olmalıdır. 
3. Bağlantı araçları; örn. şok emicili lanyard, yüksekte 
çalışma güvenlik ekipmanları, düşme sınırlayıcıları, geri 
sarımlı düşüş tutucu cihazlar. 

Demiryolu tekniği alanında  
eğitimli personel:  
 Ona verilen görevler ve özellikle tekniğine uygunsuz  
 davranış durumunda elektrikli hat işletiminden doğabilecek  
 tehlikeler konusunda bilgilendirilmiş ve gerekli davranış  
 kuralları ile ilgili kanıtlanabilir bir eğitim görmüş kişi. 

Tehlike değerlendirmesi: Şirketteki tehlikelerin önleyici ve sistematik olarak belirlendiği, 
analiz edildiği, değerlendirildiği ve belgelendiği, iş sağlığı ve 
güvenliğinin merkezi bir unsurudur. Güvenlik, çevre ve 
çalışanın sağlığı için uygun koruyucu önlemler oluşturulur ve 
etkinlikler sürdürülebilir bir şekilde kontrol edilir.  

Ray alanı: Ray alanı, hareketli demiryolu araçlarının veya vagonların 
kullandığı alandır.  Ayrıca (kullanılan) buna komşu raylardan 
kaynaklanan bir tehlikenin ortaya çıktığı alan da dâhildir. 
Havai hatlar da ray alanının bir parçasıdır. 

Son yük: Son taşınan yük anlamına gelen kavram 

KKD: Kişisel koruyucu donanım, bir kişinin güvenlik ve sağlık 
tehditlerine karşı kuşanabileceği kafa koruması, güvenlik 
ayakkabıları, yüksek görünürlüğe sahip giyim gibi her türlü 
donanım anlamına gelir. Tehlikelerden kaçınmak için teknik 
ve kurumsal önlemler tükenmesi veya uygulanamaması ve 
potansiyel tehlikelerin bulunması durumunda varsa şirketteki 
çalışanlara bir KKD sağlanmalıdır. 
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Düşmeye karşı KKD:  Düşmeye karşı bir KKD, bir kişiyi, düşmeyi önleyecek veya 
emniyetli bir şekilde bir sabitleme noktasında yakalayan bir 
yakalama sistemidir.  

GBF: Güvenlik Bilgi Formu; küresel uyumlaştırma sistemi (GHS) 
içinde bir madde veya karışım ve bunların sağlık ve çevre 
üzerindeki olumsuz etkileri hakkında önemli bilgiler içeren bir 
belgedir. GBF; risk azaltma önlemleri, özellikle kaza 
durumunda yapılacaklar, KKD, saklama ve acil durum 
önlemleri için öneriler içerir.  

Güvenlik odası: İnsanların güvenli bir şekilde kalabilecekleri bölge. Buna ray 
bölgesi de dâhildir. 

Tank: Bu yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, bunlar tank/basınçlı 
gaz vagonlarının, toz formlu yük vagonlarının ve tank 
konteynerlerinin tankları (konteynerleri) 

Tanka giriş: Tankın iç kısmına girmek 

Tank teftişi: Tank teftişi, bir tank vagonunun içine girişi, çıkışı ve çalışma 
platformunda bulunmayı ve çalışma gerçekleştirmeyi de 
kapsar 

Çalışmalar: Sadece bedensel çalışmaları değil ayrıca örn. telefon 
görüşmesi, fotoğraf çekimi, hasar kaydı, kalite kontrolleri gibi 
dikkatin dağılmasına neden olabilecek tüm faaliyetleri 
kapsıyor 

APS: Alt Patlama Sınırı, tutuşma ve kendiğinden alev yayılmasının 
gözlemlenebileceği gaz, buhar, sis ve/veya tozlardan oluşan 
bir karışımdaki bir yanıcı madde konsantrasyonunun (madde 
miktarı oranı) alt sınırını belirtir. 

5. İş güvenliği ilkeleri 

(1) Birçok işlemde, yaşam ve sağlık riskleri göz ardı edilemez. Bu nedenle, işyerindeki 
çalışanların güvenlik ve sağlığını korumak ve iyileştirmek için işveren yasal olarak önlem 
almakla yükümlüdür. Bunu yaparken kişisel koruyucu önlemler, teknik ve kurumsal 
önlemlere bağlı olarak dikkate alınmalıdır. 

"İşveren, işle ilgili her konuda işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumakla yükümlüdür. 
(Madde 5, 89/391/AET). 

(2) İşletmeci; çalışma ortamı, çalışma faaliyeti, kullanılan tehlikeli maddeler ve kullanılan iş 
ekipmanından kaynaklanabilecek tehlikeleri değerlendirerek önleyici analizler yapmalı 
ve gerekirse koruyucu önlemler almalıdır.  

(3) Her yeni çalışmanın öncesinde riskler değerlendirilmeli ve gerekirse çalışanlara 
kanıtlanabilir bir şekilde eğitilmelidir. 

(4) Sadece güvenli ve test edilmiş iş ekipmanları kullanılmalıdır.  

(5) İşletmeci; çalışanları korumak için yeterli araçları sağlar (diğerlerinin yanı sıra teknik 
sistemler, kişisel koruyucu donanım, bilgiler, eğitimler). 
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(6) Çalışanlar alkol, uyuşturucu veya diğer sarhoş edici maddeleri tüketerek kendilerini veya 
başkalarını tehlikeye atabilecek bir duruma sokmamalıdır. Bu aynı zamanda, algıyı veya 
fiziksel reaksiyonu kısıtlayabilen ilaçların kullanımı için de geçerlidir.  

(7) Bir atölyeyi ziyaret etmeden önce herkesin orada geçerli güvenlik yönetmeliklerini ve 
gerekli olan KKD'leri öğrenmesi gerekir.   

(8) Çalışanlar ve üçüncü şahıslar, belirlenen iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uymakla 
yükümlüdür. 

6. Acil durum planlaması 

(1) Her işletmenin hem kendi çalışanlarının hem de üçüncü tarafların güvenliği için acil bir 
durumda devreye giren bir süreci bulunmak zorundadır. 

Çalışmaya başlamadan önce, şirketteki güvenlik yönetmeliklerine dikkat çekilmelidir. Bu, 
acil bir durum için en önemli bilgileri içeren bir alarm düzeni aracılığıyla yapılabilir. (bkz. 
Ek 1) 

(2) Acil durum planları, özel tehlikeler bunu gerektirdiğinde hazırlanmalıdır. Bu, aşağıdaki 
olay veya etkinliklerde her zaman böyledir: 

• Yangın ve patlama 

• Gaz ve ürün sızıntısı 

• Dar mekanlar (tanka giriş) 

Acil durum planlarında tanımlanan prosedürlerin düzenli olarak tatbikatları 
yapılmalıdır. Tatbikatlar dökümante edilmelidir. 

(3) Kaçış ve kurtarma yolları ile yangından korunma tertibatları işaretlenmeli ve açık 
tutulmalıdır. 

(4) İlk yardım, yangınla mücadele ve tahliye organize edilmelidir. 

7. Bilgi yükümlülükleri 

(1) Hem temizlenmiş hem de temizlenmemiş tank vagonlarının son yükü, atölyenin 
bulunduğu ülkenin resmi dillerinden birinde yazılı olarak veya zamanında, fakat en geç 
vagon girişinde İngilizce olarak belirtilmelidir. Bu konuda aşağıdakiler geçerlidir: 

• Bu bilgiden atölyenin ilgili müşterisi sorumludur. 

• Gerekirse vagonun atölyeye girişinde talep etmelidir. 

• Son yükün bilgisi belirtilmeden vagon üzerinde işlem yapılamaz. Daha fazla 
netleştirilene kadar vagon bloke edilir. 

• Güvenlik için, sipariş sahibinin yükle ilgili yazılı bilgileri, vagon üzerinde çalışmaya 
başlamadan önce mevcut (veya tehlikeli madde olmadığı durumda da mevcut 
olmayan) tehlikeli madde işaretleriyle karşılaştırılmalıdır. 

• Bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için bir temizlik sertifikası 
gönderilmesi gerekmektedir. Anlamlı bir temizlik sertifikasının hangi bilgileri içermesi 
gerektiğine dair bir örnek için bakınız Ek 2. 
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(2) İşletme, üzerinde çalışacağı tank vagonunda taşınan her son yük için bir güvenlik bilgi 
formu (GBF) bulundurmalıdır. Bu, vagonun işletmeye girişinin temizlenmiş veya 
temizlenmemiş bir şekilde olmasına bakılmaksızın geçerlidir. Buna uygun bir derleme 
oluşturmanız önerilir. 

(3) Eğer daha önce yapılmamışsa atölyenin talebi üzerine müşteri, son yük için (REACH 
Yönetmeliği (AB) No. 1907/2006, Ek II uyarınca) bir GBF sağlamalıdır. Bu, 2 yıldan eski 
olmamalıdır, kimyasal hammaddeler için 5 yıldan eski olmamalıdır ve bunun için baskı 
tarihi değil son değişiklik tarihi geçerlidir. Yasal hükümlerde kapsamlı değişiklikler olması 
durumunda, ilgili güncellemeler talep edilmelidir. Vagonlar temizlenmemiş de olsa 
temizlenmiş de olsa atölye bu hakka aynı şekilde sahiptir. 

Bu konuda aşağıdakiler geçerlidir: 

• Eğer bir GBF yoksa (örneğin atık veya artık piyasada bulunmayan maddeler için), 
mevcut tüm bilgiler (örn. atık pasaportu, tahlil raporları) derlenmeli ve dikkate 
alınmalıdır. 

• GBF derlemesi elektronik olarak yapılabilir, bu sayede gerekirse ilk yardım 
görevlilerine ve kurtarma çalışanlarına hemen bir çıktı verilebilmesi sağlanmalıdır. 

• Koleksiyonda GBF'nun numaralandırılması ve bu numaranın giriş izni üzerinde 
belirtilmesi tavsiye edilir. Bu meslekten olmayanlar için acil durumlarda genellikle 
sorunlu madde isimleri nedeniyle yanlış anlamaları önlemeye yardımcı olabilir. 

8. Temizlenmemiş tank vagonları üzerinde çalışmalar 

Tehlikeli maddelerin taşındığı tank vagonları mümkünse sadece temizlenmiş halde 
işlenmelidir. 

(1) Bundan sapmalara ancak bir uzman sorumlu kişinin, konumları ve gerçekleştirilecek 
çalışmaları dikkate alarak tehlikeleri değerlendirip belgelemesinin sağlanması halinde, 
sınırlı ölçüde izin verilir.  

• Uzman sorumlu kişi(ler) yazılı olarak belirtilmelidir.  

• Uzmanlık bilgisi, iş sağlığı ve güvenliği yasasındaki deneyimden ve ayrıca bakım 
teknolojisindeki süreçler ve gerekirse tehlikeli maddeler hakkındaki bilgilerden 
oluşmaktadır. 

(2) Temizlenmemiş tank vagonları, özel işaretleme ve gerekirse personele talimat verilerek 
(valflerin veya dom kapağının açılması, açık yazılı izin olmadan kaynak işleri yapılması 
gibi) yanlış davranışlardan korunmalıdır.  

(3) Atölye, temizlenmemiş tank vagonlarının işleme prosedürünü yazılı olarak belirlemelidir. 
Bir prosedür talimatı örneği için Ek 3'e bakın. 
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9. Tanka giriş 

(1) Temel Prensipler 

• VPI-EMG 11'in gereklilikleri hiçbir şekilde geçerli ulusal yasal gerekliliklerin yerini 
almaz. Orada bulunan şirketler tarafından her halükarda bunlar da yerine 
getirilmelidir. 

• Temizlenmiş olarak kabul edilmesi için bir tankın nasıl görünmesi gerektiği 
tanımlanmamıştır. Bu nedenle, temizlenmiş tanklar bile son yükün tehlikeli miktarlarda 
kalıntılarını içerebilir. Yük tank çeperine nüfuz edebilir ve daha sonra gaz olarak tekrar 
salınabilir veya contalar genellikle temizlik sırasında çıkarılmadığından contalar 
altında bulunabilir. Contaların kendileri de yükü emebilir ve tank atmosferine geri 
salabilir veya koruyucu eldiven kullanılmadan elle çıkarıldığında yük doğrudan cilde 
ulaşabilir. 

• Bir tanka girmek, kapalı bir alanda çalışmaktan (bkz. Bölüm 11) ve taşınan 
maddelerden kaynaklanan riskleri barındırır. Tehlikelere karşı alınacak önlemler 
aşağıda açıklanmıştır. 

(2) Sınır değeri kontrol ölçümü 

Temizlenmiş bir tank vagonuna girmeden önce tankta bir sınır değeri kontrol ölçümü 
gerçekleştirilmelidir. Bu konuda aşağıdakiler geçerlidir: 

• Ölçümün sonucu yazılı bir giriş izninde belgelenmelidir. 

• Bir temizlik sertifikasının bulunması giriş izninin yerine geçmez. 

• Giriş izni en az şunları içermelidir: 

- son yükün bilgisi, 

- madde tehlikelerinin işaretlenmesi, 

- son ölçüm sonuçları, 

- temizlenmiş olup olmadığının bilgisi, 

- güvenlik notları, 

- kullanılması gereken kişisel koruyucu donanım, 

- izin süresi ile ölçüm tarihi ve ayrıca 

- hazırlayanın adı ve imzası. 

Bir giriş izni örneği için Ek 4'e bakın. 

• En azından şunlar ölçülmelidir: Oksijen (sınır değer hacimce % 19) ve patlayıcı 
gaz/hava karışımları ("Ex", sınır değer: % 10 APS). 

• Tank atmosferindeki madde konsantrasyonunun ölçülmesi tehlikeli maddeler için 
şiddetle tavsiye edilir. Bu ölçümler, örn. test tüpleriyle veya elektrokimyasal veya 
kızılötesi ölçüm cihazları aracılığıyla kalibrasyonlarının dar çerçevesinde 
gerçekleşebilir. Madde konsantrasyonunun ölçülmesi, doğru kişisel koruyucu 
donanım seçimini destekler ve örneğin, sınır değerlerin altına düşülmesi durumunda 
koruyucu donanım kullanımından vazgeçilebileceğinden kullanım süresinin en aza 
indirilmesine yardımcı olabilir. 

• Ölçümün gerçekleştirilmesi ve giriş izninin doldurulması sadece adılı yazılı olarak 
belirtilen uzman bir kişi tarafından yapılabilir. 
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• İzin süresinin belirlenmesi çeşitli faktörlere bağlıdır. İzin süresinin hesaplanmasına 
yönelik bağlayıcı olmayan bir genel kural Ek 5'te açıklanmıştır.  

(3) Kişisel koruyucu donanım 

İşveren, çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanım sağlamalıdır. 

(4) Uygun koruyucu donanım, gerçekleştirilecek çalışmalar ve ilgili tehlikeli madde ile ilgilidir. 
Bu nedenle, eldiven, koruyucu giysi ve sairlerin son yüke direnci belirlenmeli ve seçim 
yapılırken dikkate alınmalıdır. Tank vagon tanklarına giren kişiler, dar alandaki 
tehlikelerin risk değerlendirmesi ve giriş izninin kullanımı temelinde kişisel koruyucu 
ekipmanların doğru kullanımı hakkında eğitim görmelidir. 

Eğitim en az yılda bir kez gerçekleşmelidir ve belgelenmelidir. 

(5) Tank girişleri için acil durum önlemleri  

Prensip olarak tanka giriş ancak bir risk değerlendirmesi aracılığıyla gerekli güvenlik 
önlemleri belirlendikten sonra gerçekleşebilir. Geçerli giriş iznine ek olarak, buradaki 
minimum gereklilik, belgelenmiş risk değerlendirmesine göre bir iletişim hattı veya 
eşdeğer bir teknik çözüm içeren bir güvenlik görevlisidir. 

Acil durumlar için yazılı bir eylem planı hazırlanmalı ve çalışanlar bu konuda eğitilmelidir. 
Eğitim dokümante edilmelidir. 

Eylem planları tanklardan kurtarmayı içermelidir. Kurtarma, kazazedenin bulunduğu 
tanka en geç 5 dakika içinde bir kurtarıcının ulaşacağı şekilde organize edilmelidir. 
Eylem planlarının etkinliği, yılda en az bir kez tatbikatlarla kontrol edilmelidir. Tatbikatlar 
dökümante edilmelidir. 

Şirket itfaiyesi veya kamusal kurtarma güçlerini göstererek kendi kurtarma personelinizi 
kullanmazsanız personelinizin etkinliğini ortaklaşa gerçekleştireceğiniz ve 
belgeleyeceğiniz tatbikatlarla kanıtlamalısınız. 

Tank muayenesi için bir acil durum planı örneği Ek 6'da bulunabilir. Bir güvenlik 
görevlisinin görevleri hakkında notlar için bkz. Ek 7. 

10. Tehlikeli maddelerin (işletme gereçleri) kullanımı 

(1) Bu modülün bağlamında demiryolu yük vagonlarının üzerinde işlem yapılmasında 
kullanılan ve ilgili güvenlik bilgi formundaki (GBF) bilgilere dayanarak tehlikeli maddeler 
olarak sınıflandırılan tüm maddeler tehlikeli madde olarak kabul edilir. 

(2) Kullanılan tüm maddeler için tedarikçiden GBF talep edilmelidir. 

(3) Tehlikeli maddelerin GBF'ları, bir işçinin sağlığının bozulması durumunda kolayca 
bulunabilecek ve mümkün olan en kısa sürede ilk yardım görevlilerine ve kurtarma 
çalışanlarına teslim edilebilecek şekilde saklanmalıdır. 

GBF'ları ilk satın alındığında 2 yıldan eski olmamalıdır. GBF'unda değişiklik yapıldığında 
tedarikçilerin yeni sürümleri kendiliğinden göndermeleri teşvik edilmelidir. 

(4) Tüm tehlikeli maddeler bir listede toplanmalıdır. 

(5) Çalışanlar, tehlikeli maddelerin kullanımında ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında 
bilgilendirilmelidirler. Bu amaçla, risk değerlendirmeleri ve GBF temelinde anlamlı 
bildirimler hazırlanmalıdır, iş yerinde hazır bulundurulmalı ve eğitim kursları aracılığıyla 
yayılmalıdır. Eğitimler dökümante edilmeli ve her yıl tekrarlanmalıdır. 
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(6) Varsa risk değerlendirmesinde tehlikeli maddelerin kullanımı için belirtilen kişisel 
koruyucu donanım çalışan tarafından kullanılmalıdır. KKD kullanımı, özellikle 
EN 14387'ye göre kullanılan filtreler ve EN ISO 374'e uygun koruyucu eldivenler ve diğer 
güvenlik yönetmeliklerine uygunluk kontrol edilmelidir. 

(7) Tehlikeli maddelerin yerine kullanılabilecek daha az tehlikeli maddelerin olup olmadığı 
düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu kontrol dökümante edilmelidir. Bu amaçla 
Madde 4'teki liste de kullanılabilir. 

(8) Tehlikeli maddeler, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve tehlikeli maddenin depolama 
sırasında herhangi bir gaz salınımı, sızıntısı vb. gibi tehlike oluşturmayacak şekilde 
depolanmalıdır.  

(9) Artık kullanılmayacak tehlikeli maddeleri, tehlikeli durulama suları, tehlikeli maddelerle 
kirlenmiş koruyucu giysiler ve örn. temizlik bezleri gibi sarf malzemelerinin imha için 
uygun ve işaretli toplama kapları hazırlanmalı ve çevreye zarar vermeyecek bertaraf 
yolları seçilmelidir. Imha konsepti yazılı olarak hazırlanmalıdır.  

11. Dar mekanlarda çalışmak 

(1) Bir tank vagonunun tankı dar mekan olarak kabul edilir. Dar mekanlardaki faaliyetlerde 
özel tehlikeler ortaya çıkar. Bunlar şunlar olabilir: 

• Zor giriş 
Kısmen küçük giriş açıklıkları; kullanılan merdivenlerin ters dönmesi veya kayması 
sonucunda.  

• Tank içi yapılardan kaynaklanan tökezleme ve çarpma tehlikeleri. 

Taban sacları, ısıtma boruları, dolum seviye sensörleri, taşma boruları ve valfler; 
kaçarken kayacak veya tökezleyecek şekilde alanı sınırlayabilir. Aynı zamanda 
kazazedelerin kurtarılmasını da zorlaştırırlar.  

• Kirlenmiş tank atmosferi 
Yetersiz temizlik veya gaz salınımı nedeniyle tank atmosferi sağlığa zararlı 
konsantrasyonlarda tehlikeli maddeler içerebilir. 

• Kısıtlı havalandırma 
Alt tahliye (varsa) açıkken bile dom ve çıkış valfleri üzerinden sadece çok az bir gaz 
değişimi gerçekleşir. 

• Zor kurtarma 
Bilinci yerinde olmayan veya yaralı kişiler ancak domdan çıkarılarak mümkündür. 

• Artan fiziksel ve psikolojik stres. 

• Elektrik akımı 
Elektrikli ekipman veya aydınlatmaların kullanımında.  
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Olası önlemler 

- Zor giriş 
Tankın tepesindeki dom açıklıkları üzerinden tanka güvenli giriş ancak bir 
güvenlik görevlisi merdiveni elle tutarak sabitlerse sağlanabilir. 
Tankın ucunda menhol bulunan basınçlı gaz vagonlarına giriş ve çıkış ve ayrıca 
kurtarma operasyonları için uygun yardımcı araçlar (güvenli tahtalar, iskele) ile 
güvenli bir duruş sağlanmalıdır. 

- Tökezleme ve çarpma tehlikeleri 
Kaymaz galoş kullanımı; iyi aydınlatma; kazazedenin bir kişi tarafından 
kurtarılamadığı durumlar için kurtarma konseptinde iki kurtarıcının tanka 
girmesini öngörün. 

- Kirlenmiş tank atmosferi 
Tankların için girmeden önce atmosferdeki tehlikeli madde konsantrasyonu da 
dâhil bir sınır değeri kontrol ölçümü gerçekleştirilmelidir. Kirletici madde 
konsantrasyonunu azaltmak için tankın teknik havalandırması sağlanabilir ve 
maske, koruyucu kıyafet gibi kişisel koruyucu donanım kuşanılması gerekebilir. 

- Kısıtlı havalandırma 
Özellikle kaynak işlerinde teknik havalandırma sağlayın. Sınır değerleri aşılırsa 
girmeden önce tankları yeterince havalandırın. 

- Zor kurtarma 
Zor erişimi acil durum planında dikkate alın. Kazazedeler icabında domdan 
çıkarılmak zorundadır. Farklı tasarım ve senaryoları dikkate alın. Teknik yardımcı 
araçları sağlayın. 

- Artan fiziksel ve psikolojik stres 
Özellikle solunum cihazı kullanırken merdivenler üzerinden tanka giriş veya alet 
ve malzeme taşımak fiziksel olarak yorucudur. İlgili çalışanların zorluklarla başa 
çıkabildiklerinden emin olun, girilebilirlikten (atmosfer, sıcaklık) emin olun, alet ve 
malzemeleri tank içine vermek için yardımcı araç ve personel sağlayın. 

- Personelin psikolojik olarak tankta kalacak güçte olduğundan emin olun. Giriş izni 
ve kurtarma konseptini açıklayarak korkuları azaltın. 

• Elektrik akımı 
Koruma şunlarla olabilir: 
- Aydınlatma; akü veya çok düşük güvenlik gerilimi (<50 V AC) üzerinden 

- akü veya basınçlı hava ile çalışan iş ekipmanları 

- gerilim > 50 V AC olan elektrikli ekipmanları ayırma trafosu üzerinden çalıştırın 
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12. Mobil onarım 

(1) Genel Notlar 

Mobil onarımlar sırasında ortaya çıkan tehlikeler, değişen çalışma koşulları ve genellikle 
belirsiz bir çalışma ortamı nedeniyle bir atölyedeki bakım sırasında ortaya çıkanlardan 
farklıdır. Bu değişen çalışma koşulları genellikle daha fazla koruyucu önlemler gerektirir. 
Olası riskler, işyeri ile ilgili bir risk değerlendirmesinde belirlenmeli, değerlendirilmeli ve 
en aza indirilmelidir. 

Mobil onarımlarda iş güvenliği için aşağıda belirtilmiş olan talimatlar ve tavsiyeler 
operasyonun güvenli bir şekilde uygulanması için asgari güvenlik standartları olarak ve 
yasal, ulusal veya diğer yönetmeliklerin (örn. DGUV Yönetmelikleri (Almanya), Suva 
Yönergeleri (İsviçre)) ve ayrıca atölyenin sorumlu yönetiminin veya servis hizmeti için 
hizmet sağlayıcısının veya altyapı operatörünün bağlayıcı talimatları olarak 
anlaşılmalıdır. 

(2) Kişisel koruyucu donanım (KKD) 

Uygun KKD, yapılacak onarım çalışmaları ve hava durumuna göre uyarlanmalıdır. 
Kullanım talimatlarına göre amacına uygun şekilde, güvenli durumda olup olmadığı 
kontrol edildikten sonra kullanılmalı; bu özellikle solunum cihazları ve koruyucu giysiler 
için geçerlidir. Koruyucu işlevini kaybetmemesi için KKD'ın dayanıklılığı (örn. son 
kullanma tarihleri) da dikkate alınmalıdır, örneğin, filtre kartuşları, kasklar ve koruyucu 
eldivenler için. 

Mobil görev için beraberinizde aşağıdaki KKD bulunmalıdır: 
 

 

en azıdan sınıf 2, EN 471 veya 20471 standardına uygun 
yüksek görünürlüğe sahip giyim 

 

EN 20345 standardına uygun güvenlik botları 

 

Kafa koruması 

 

Koruyucu eldiven 
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Tehlikeli maddeler kullanılacaksa veya olası ürün sızıntısı olan temizlenmemiş tank 
vagonlarında çalışma yapılacaksa kullanılan madde ve/veya son yüke uyarlanmış 
aşağıdaki KKD ek olarak kullanılmalıdır: 
 

 

Son yükün veya kullanılan maddenin GBF'ndan alınan 
bilgilere göre EN 14387 standardına uygun bir filtresi olan 
solunum koruması 

 

Son yükün veya kullanılan maddenin GBF'ndan alınan 
bilgilere göre kimyasallara dayanıklı ve/veya antistatik 
koruyucu giysi 

 

DIN EN 166 standardına göre tam oturan koruyucu gözlük 

 

Son yükün veya kullanılan maddenin GBF'ndan alınan 
bilgilere göre EN 374 standardına uygun koruyucu eldiven 

 
Daha fazla gerekli KKD aşağıdaki paragraflarda ele alınmıştır. 

(3) Mobil görev öncesinde 

Mobil görev, sipariş içeriğine göre iş güvenliği açısından hazırlanmalıdır. 

Mobil görevin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için her mobil görevden önce 
koşulların yerinde netleştirilmesi gereklidir. Bunlar şunlardır: 

• Tank vagonları için doluluk durumu, temizlik durumu (UIP saflık derecesi anahtarı) 
ve son yük 

• Yerinde kuralları, talimatları 

• Kontak kişisi (yerindeki sorumlu, telefon numarası) 

• Özel KKD gereksinimleri (örn. koruyucu gözlükler, antistatik iş kıyafetleri - risk 
değerlendirmesi veya diğer yerel düzenlemeler uyarınca) 

• Olay yerinin yerel koşullarını netleştirin: 

- Havai hatlar 
mevcut mu/mevcut değil mi?, enerjiyi kesmek gerekli mi ve mümkün mü?, 
sorumluluk? 

- Genel demiryolu (kullanılan ve kapatılamayan komşu demiryolu) 

- Hat kapama 
Sorumluluk, malzeme (örn. Sh 2 levhası) yerinde mi? 

- Sıcak çalışma izni (örnek için bakınız Ek 8) 
Çalışma yeri bir patlayıcı bölgede mi? İlgili mahalde izni kim veriyor? 

- Erişim yolu, vagonun ıskartada tutulması 

- Sosyal tesislerin kullanımı 
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- Cep telefonu kullanımı 
Yerinde cep telefonu kullanımı mümkün/serbest mi? 

Ekteki "Mobil servis müdahale kontrolü" sayfası yardımcı olabilir, bkz. Ek 9. 

(4) Giriş/Çıkış 

Olay yerinde, her zaman yerel sorumlu kişiye, sorumlu altyapı işletmecisine veya 
demiryolu şirketine bir giriş kaydı yaptırmalısınız. Bu arada ray kapatma, manevra 
sürüşleri, acil durumdaki davranış, erişilebilirlik vb. gibi konular netleştirilmelidir. Soru ve 
acil durumlarda ulaşılabilmesi için karşılıklı iletişim bilgilerinin (cep telefonu numarası) 
alınıp verilmesi gerekmektedir.  

Çıkış kaydı giriş kaydı ile aynı yerde yapılmalıdır. Aynı yere özel durumlar ve daha sonra 
aynı yer ve vagon üzerinde yapılacak olası servis hizmetleri konusunda bilgi verin.  

Nasıl iletişim kurulacağına dair bilgiler eksikse sipariş sahibi ile iletişime geçilmelidir. 

(5) Bilgilendirmeler 

Bir mobil servis hizmetine atanan her çalışan, bir ilk bilgilendirme ve devamında 
yinelenen bilgilendirmeler (en azından yıllık olarak) almalıdır. Bunlar bilgilendirmelerin 
içeriği, tarihi ve imzaları dâhil katılımcıların kesin atamalarının yasal olarak güvenli ve 
kanıtlanabilir şekilde belgelenmelidir. 

Öğretilecek konular: 

• Gerekli belgelerin yanına alınması 

- Fotoğraflı kimlik 

- Sürücü belgesi (sürücü, yedek sürücü) 

- Araç belgeleri 

- Sipariş belgeleri 

- Son yükün GBF'u (varsa) 

- Ülkeye veya sektöre özgü belgeler 

- Varsa çalışma talimatları ve kullanım talimatları (makineler, işlemler ve tehlikeli 
maddeler) 

• Ray alanındaki davranış: 

- Demiryolu tesislerine giriş 

- Talimatları uygulayın 

- Yerinde geçerli acil durdurma sinyalleri 

- KKD 

- Herhangi bir aktif rayın üzerinden geçmeyin 

- Duran vagonların altından geçmeyin, mümkünse üzerlerinden geçmeyin 

- Güvenlik mesafeleri 

- Havai hatlardan kaynaklanan tehlikeler  

- Hat kapama 

- Gerekirse taşeronları veya tedarikçileri yerel koşullar hakkında bilgilendirin 

• Alet ve malzemelerin taşınması sırasında yük güvenliği 
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• Varsa, tehlikeli maddelerin kullanımı/taşınması sırasında tehlikeli madde kuralları, 
ADR 1.3'e göre eğitim. Yanıcı / patlayıcı maddeler için patlamaya karşı koruma. 

• Tehlikeli maddelerin kullanımında güvenlik önlemleri 
Ayrıca: Bir güvenlik bilgi formunun içeriği 

• KKD'ın güvenli kullanımı 

 
Güvenlik riski de oluşturan karmaşık iş süreçleri (örn. yaprak susta değişiklikleri, tampon 
değişimi) için kanıtlanabilir şekilde öğretilecek iş talimatları da mevcut olmalıdır. 

Çalışanlardan en az ikisinin geçerli bir ilk yardım eğitimine olması şarttır. 
Araçta eksiksiz ve işlevsel bir ilk yardım çantası bulundurulmalıdır. 

(6) Ray üzerindeki yük vagonlarında güvenli çalışma 

"13. Ray alanındaki davranış" bölümünün gereksinimleri yerine getirilmelidir.  

(7) Vagon üzerinde veya düşme riski altında çalışma 

Ön koşul: hiçbir havai hat olmamalı veya kapatılmış olmalı, bakınız bölüm 13. 

Yükseklik korkunuz veya sağlık sorunlarınız varsa ve ayrıca elverişsiz hava koşullarında 
(buz (yağmuru), rüzgar fırtınası, gök gürültülü fırtına) düşme riskiyle çalışmak yasaktır. 

Çıkışta ve yürüme alanlarında gözle görülür kusurlara (örneğin tırmanma merdiveninin 
korozyonu, gevşek/eksik braketler, etrafta dağınık parçalar) dikkat edilmelidir. 

Emniyetsiz çıkış/iniş sırasında iki el de emniyet için serbest olmalıdır. Malzemeler ve iş 
ekipmanları sonradan getirilmelidir. 

Merdivenler ve basamaklar güvenli bir şekilde durmalı ve çok dikkatli kullanılmalıdır. 
Kullanmadan önce hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Vagon üzerinde ki çalışmalarda, iki tarafı emniyetli bir emniyet kemeri şeklinde bir düşme 
emniyeti sağlanmalı ki, düşülebilecek bir kenara yaklaşmak ve düşmek etkin bir şekilde 
önlensin. Düşmeye karşı emniyeti sağlamak için yerel olarak geçerli yönetmeliklere 
uyulmalıdır. 

(8) Temizlenmemiş tank vagonları üzerinde çalışmalar 

Prensip olarak tüm vagonlar sızan ürün olup olmadığına yönelik görsel bir muayeneden 
(kontrol turu) geçirilmelidir. Ürün sızıntısı durumunda çalışmalar derhal durdurulmalı, 
kendi güvenliğini de dikkate alarak sızıntıya mani olacak ilk önlemler alınmalı ve 
demiryolu altyapısının yerindeki sorumlu kişiye bilgi verilmelidir. 

Vagon üzerinde çalışırken ürün teması ihtimali varsa EN ISO 374 standardı uyarınca son 
yüke uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, uygun filtreli solunum maskeleri, uygun 
filtreli solunum maskeleri ve gerekirse ek koruyucu donanımlar beraberinde 
bulundurulmalı ve kullanılmalıdır. 

Koruyucu donanımın türü, güvenlik bilgi formunda bulunabilir (GBF'nun 8. bölümünde). 
Bu nedenle, planlama sırasında dikkate alınmalı ve müdahale esnasında (ayrıca 
kurtarma olayında) yanınızda taşınmalıdır.  

Ürünün sızması beklenebiliyorsa uygun toplama malzemesi (küvetler, folyolar, matlar, 
bağlayıcılar vb.) yanınızda taşınmalı ve gerekirse bir ihtiyaten kullanılmalıdır. 

Ayrıca, kirlenmiş koruyucu donanım ve çalışma malzemelerinin bertarafı ulusal yasalara 
uygun olarak yapılmalıdır. Yerinde imha, kontamine olmuş malzemelerin atölyeye 
taşınmasına tercih edilmelidir. Eğer taşıma gerekiyorsa malzemenin ambalajlanması gaz 
salınımının önüne geçecek şekilde olmalıdır. 
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(9) Kaynak, taşlama ve yakma işi (Sıcak işler) 

Sıcak işlerin öncesinde yerel çevre koşulları ve hava durumu dikkate alınarak bir risk 
değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Sıcak işler altyapı operatörü ile görüşülmeli ve yazılı olarak onaylanmalıdır, bkz. 
Paragraf (3). 

Uygun kaplama malzemesi (örneğin kıvılcım koruma battaniyesi) veya söndürme 
malzemesi (örneğin yangın söndürücü) altyapı operatörü tarafından getirilmeli veya 
sağlanmalıdır. 

Yangın söndürme malzemesi sıcak işlere başlamadan önce hazırlanmalıdır. 

(10) Ağır bileşenlerin taşınması 

Olay yerine olan mesafeye, bileşenlerin ve iş ekipmanlarının boyutları ve ağırlıklarına 
bağlı olarak beraberinde kaldırma tertibatları, bağlantı ve taşıma ekipmanları 
bulundurulmalıdır. Uygun KKD kullanılmalıdır. 

(11) Vagonu kaldırma ve indirme 

Bir vagonu kaldırmak için  

• Kriko sistemleri, vinçli araçlar vb. devrilmezliğine dikkat edilmelidir, 

• Örn. Uygun boyutlandırılmış yük suportları ile yükler emniyete alınarak asılı yük 
altında çalışmak imkansızlaştırılmalıdır, 

• Uygun kkd kullanılmalıdır, 

• Yüklerin kaldırma tertibatlarına bağlanması eğitimli personel tarafından yapılmalıdır 
(hizmet sağlayıcı ile yükleri kaldırma tertibatlarına kimin bağlayacağını önceden 
netleştirin), 

• Uygun kaldırma ve yükleme ekipmanı hazır bulundurulmalı veya vinç hizmet 
sağlayıcısı tarafından sağlanmalıdır. 

13. Hat sahası davranış 

(1) Hat sahası giriş 

Bir hat sahası ancak aşağıdaki koşullar altında giriş izni verilir: 

• Demiryolu trafiğinin tehlikeleri ve alınacak koruyucu ve davranışsal önlemler 
hakkında ya altyapı işletmecisi bilgilendirmesi ya da bir başka taraftan 
gerçekleştirilmiş ve belgelenmiş bir bilgilendirmenin kabulü. 

• Kişisel koruyucu donanımın (KKD) kullanımı Paragraf 3'te açıklandığı şekilde 
olmalıdır. 

• İlgili sorumlu kişiye (örneğin demiryolu operasyon müdürü, taşıma servis müdürü, 
atölye müdürü veya sorumlul iletişim kişisi) giriş kaydının yapılması. 

Bu, bir işletmenin belirlenmiş çalışma alanlarında, orada çalışan personel için özel 
düzenlemeler çıkarılmışsa geçerli değildir. 

(2) Temel Prensipler  

• Hat sahası bulunmak, sürekli dikkat ve tam konsantrasyon gerektirir. Dikkatli hareket 
edin! Gereksiz konuşmalardan kaçının. Demiryolu araçları bazen çok sessiz hareket 
eder ve durma mesafeleri daha uzundur. 
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• Demiryolu personelinin talimatlarına her zaman uyulmalıdır. Tabelalar dikkate 
alınmalıdır. 

• Prensip olarak manevra ve kenar yolları kullanılmalıdır. Demiryolu araçları 
yaklaşırken güvende olabileceğiniz bir yerde durun. 

• Hareket etmeyen demiryolu araçlarının yakınından geçerken (en az 2 metre) veya 
iki yük vagonu arasından geçerken (en az 5 metre) güvenlik mesafesi bırakın. 

• Yük vagonlarının altından geçmeyin. Fren kabininde geçiş, ancak raylar üzerinde 
manevra yapılmadığından emin olunursa izin verilir. 

• Ray sistemlerine (makaslar, traversler, ray kafaları, makas göbekleri) basmayın 
veya hareketli parçaların bulunduğu alana elinizi sokmayın. 

• Halka açık tren trafiği olan hatlara yeterli bir emniyet mesafesi tutulmalıdır. Bu, iş 
ekipmanları veya araçlar bir yere bırakılırken de geçerlidir. 

• Demiryolu tren işletmecisi farklı düzenlemelerde bulunmazsa sürüş esnasında 
demiryolu araçlarına, özellikle fren kabinine veya manevracı basamağına binmek 
yasaktır. Bu durumlarda sürüş personelinin talimatlarına uyulmalıdır. 

• Gelişigüzel el hareketleri veya lamba kullanımı ile demiryolu operasyonlarına 
olumsuz etkilemeyin. Aksi takdirde talimat veya tehlike sinyali olarak yanlış 
anlaşılabilirler. 

 

(3) Hat sahasında çalışmalar 

Belirlenmiş çalışma alanlarının dışında, sadece tamamen görsel olarak yerden 
gerçekleştirilen muayeneler haricinde tüm çalışmalar yalnızca aşağıdaki durumlarda 
gerçekleştirilebilir:  

• Çalışmalar başlamadan önce hat sahaları (çalışma ve varsa komşu raylar) 
kapatıldıysa ve rayların emniyeti örn. uygun, yerel olarak düzenlenmiş uyarı 
işaretleri (Almanya'da: koruyucu durdurma sinyali Sh2), bir makas kilidi veya bir 
emniyet yetkilisi aracılığıyla yerinde kontrol edildiyse, 

• Vagonn örn. park freni veya fren takozları ile (iki adet çaprazlamasına takarak) 
yuvarlanıp gitmeye karşı emniyete alındıysa. 

Eğer bir havai hat varsa yük vagonu üzerinde çalışmak kesinlikle yasaktır! İstisna: Hattın 
enerjisi kesik, görünür şekilde topraklanmış ve altyapı operatörü veya taşıma servis 
görevlisinin yazılı onayının olması. 

Uzun nesnelerle (örn. merdivenler) çalışırken özel dikkat gereklidir. İletken olmayan 
nesneler dahi havai temas hattına 3 metreden fazla yaklaşmamalıdır. 

Bomlu makinelerin (ekskavatörler, çalışma platformları, vinçler) kullanımı, ray altyapısı 
operatörüyle yakın istişarede bulunmayı gerektirir. 

Belirlenen yerlerin dışında vagonların teftişi yasaktır. 

Tek başına çalışmaya, yalnızca çalışmanın risk değerlendirmesi sonucunda yüksek bir 
risk içermediği durumlarda izin verilir. Belirli koşullar altında, tehlike kişisel acil durum 
sinyal sistemi kullanılarak telafi edilebilir. O halde ilgili cihazlar hazır bulundurulmalı ve 
amaçlarına uygun kullanılmalıdır. 
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(4) Kişisel koruyucu donanım 

 

En azıdan sınıf 2, EN 471 veya 20471 standardına uygun 
yüksek görünürlüğe sahip dar uyarı giysisi  

 

EN 20345 uyarınca bilek korumalı güvenlik botları 

 

• İş kıyafetleri iklim koşullarına uygun olarak temin edilmelidir. 

• Olay yerindeki gereklilikler ek koruyucu donanım gerektiriyorsa bunlara uyulmalıdır. 

• Giyilen yüksek görünürlüğe sahip giyim her zaman kapalı olmalıdır. 

14. Kumlamak 

(1) Burada "kumlama", katı bir aşındırıcı maddenin basınçlı hava ile temizlenecek yüzeye 
(kumlanan malzeme) püskürtülerek etki ettiği tüm yöntemlere denir. 

(2) Bu arada kumlama maddesi; örn. çelik grit (özellikle dış kumlama için), metalürjik cüruf 
aşındırıcı maddeler (ferit içermeyen de dâhil), cam boncuklar ve kuru buz (katı halde 
kriyojenik karbondioksit) olabilir. Kuvars kumu sağlık için tehlikeli olabilir, bu nedenle 
ulusal düzenlemelere dikkate alınmalıdır (Almanya'da yasaktır).  

(3) Kumlama çalışmalar prensip olarak sadece uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) ile 
gerçekleştirilmelidir: 

  

Harici hava beslemeli kumlama kaskı 

 

Sağlam kumlama giysisi 

 

Sağlam koruyucu bot 

 

Sağlam koruyucu eldiven  
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(4) Kumlama çalışmaları ancak bir totman devresi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu, 
kumlama sırasında sürekli olarak basılması gereken ve bırakıldığında kumlama işlemini 
hemen durduran manuel bir şalterdir. Totman devresini bloke etmek yasaktır. Amirler, 
kumlama işiyle görevlendirilen çalışanlara kumlamanın tehlikeleri hakkında 
bilgilendirmeli ve totman devresinin doğru kullanımını düzenli olarak kontrol etmelidir. 

(5) Kumlama çalışmaları prensip olarak etrafta uçuşan kumlama maddelerince kimse 
tehlikeye düşmeyecek veya zarar görmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. 

(6) Kumlama çalışması için, bir kumlama çalışanının tanktan kurtarılmasını da hesaba katan 
bir risk değerlendirmesi hazırlanmalıdır. Ve kumlama çalışmalarında da tanka girmeden 
önce bir izin belgesi mevcut olmalıdır. Konteynerler veya büyük serbest kumlama 
tesislerinde kumlama çalışması sırasında yerindeki bir güvenlik görevlisi işi yapan kişi ile 
sürekli temas halinde olmalıdır. 

(7) Tehlike, tank içinde kumlama esnasında son yükten de kaynaklanabilir. Burada yüklerin 
çeperlere nüfuz edebileceği dikkate alınmalıdır. Tank temizlenmiş olsa bile nüfuz etmiş 
yükler tekrar salınabilir ve böylece sağlığa zararlı bir atmosfer yaratabilir. Kumlama 
sırasında çeper yüzeyi de aşındırıldığı için ince tozla birlikte yük kumlama çalışanının 
cildine de bulaşabilir. Bu, özellikle cilt üzerinden emilen son yükler için KKD seçiminde 
dikkate alınmalıdır. 

(8) Tank içinde kuru buz ile patlatma yapılırken, karbondioksitin gaz haline dönüşmesi 
nedeniyle boğucu ve sağlıksız bir atmosfer oluşur. Bu yüzden, harici hava beslemesinin 
kesilmesi durumunda tehlikeli durumlardan kaçınmak için harici hava beslemesine 
rağmen tankın sürekli ve yeterli havalandırması sağlanmalıdır. Oksijen ve karbondioksit 
konsantrasyonunun sürekli ölçümü (Almanya: TRGS 900: 5000 ppm uyarınca İşyeri 
Maruziyet Limiti (OELV)) tavsiye edilir. 

15. Kaplama 

(1) Tank içindeki kaplama çalışmaları için, kaplama malzemesinin işlenmesinden 
kaynaklanan tehlikeler ve tanktaki koşullar dikkate alınarak bir risk değerlendirmesi 
yapılmalıdır. 

(2) Püskürtme yöntemi ile geniş bir alana uygulanan tank dışındaki kaplamalar, en iyi 
sonucu elde etmek ve ilgisiz kişileri tehlikelere karşı korumak için uygun şekilde 
donatılmış bir boyahanede yapılmalıdır. 

Boyahane, fazla püskürtülen malzemeyi bağlamak için emme cihazları ve filtre 
elemanları ile donatılmalıdır. Boyahane ayrıca bir kurutma tesisine sahip olmalı ve 
patlamaya karşı korumaya uygun olarak inşa edilmeli ve işletilmelidir. 

(3) Kaplama malzemeleri tehlikeli maddelerse, çalışanlar tehlikeler hakkında 
bilgilendirilmelidir. 

(4) Örn. havalandırma gibi teknik ekipmanlar, kaplama sırasında çalışanları yeterince 
koruyamıyorsa, çalışanlara kişisel koruyucu donanım (KKD) sağlanmalı ve kullanımlarını 
talep etmeli ve denetlemelidir. 

(5) Kaplama yapılırken de, tank içinde çalışırken daima bir giriş izni olması gerektiği ve bir 
güvenlik görevlisi tankın içindeki kişi ile sürekli temas halinde olmalıdır. 
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16. Dekapaj 

(1) Bu bölümün konusu, tank yüzeyinde daha fazla hasarı önlemek için kaynak 
çalışmalarının veya yükün neden olduğu renk değişikliklerinden sonra bir tank vagonu 
sahibi tarafından korozyonu önlemek için yaygın bir yöntem olan yaptırılan hidroflorik 
asidik dekapaj maddeleri yardımıyla paslanmaz çelik tankların dekapajıdır. 

(2) Hidroflorik asit hem güçlü bir asit hem de zehirli bir maddedir. Eğer kan dolaşımına nüfuz 
ederse ki cildin emiciliği nedeniyle bu her cilt temasında mümkündür, ölüme yol 
açabilecek zehirlenme riski vardır. Ve en küçük asit yanıkları bile iyileşmesi çok zor olan 
ağrılı yaralara neden olur. 

Bu nedenle, ister dekapaj macunu, ister püskürtmeli dekapaj veya ister küçük parçalar 
için dekapaj banyosu olsun, dekapaj maddelerini kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. 

(3) Dekapaj işleri için acil durumlardaki davranışı, güvenlik görevlisi veya Kişisel Acil Çağrı 
Sistemi (KAÇS) kullanımını, tehlikeli madde kullanımını ve varsa bir tank girişini içeren 
ve yazılı şekilde dokümante edilmesi gereken bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. 

(4) Ne teknik ne de kurumsal önlemler, dekapaj esnasında tam bir koruyucu etki 
sağlayamadığından, çalışanların eğitimi ve kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, 
dekapaj çalışmaları için bir güvenlik konseptinin önemli yapıtaşlarıdır.  

Eğitim, ilgili maddelerin tehlikelerini tanımlamalı ve kişisel koruyucu donanımın 
kapsamını ve kullanımını içermelidir. 

İlgili uygulama için hangi kişisel koruyucu donanımın uygun olduğu, güvenlik veri formları 
(GBF) kullanılarak yetkili personel tarafından geliştirilmeli ve belirlenmelidir. 

(5) Dekapajın ön çalışmaları (örneğin doldurma ve aktarma işleri) dahi kişisel koruyucu 
donanım kullanılmadan yapılmamalıdır. 

(6) Tank içindeki püskürtmeli dekapaj ve pasivizasyon için koruyucu giysiler temel olarak 
aşağıdakilerden oluşur: 

 

  

Harici hava beslemeli tam yüz 
maskesi, opsiyonel acil durum sistemi 
olarak otomatik geçişli solunum hava 
tüpü 

 

Aside dayanıklı koruyucu giysi 

 

Koruyucu giysi üzerinde bulunan ve 
koruyucu giysi malzemesinden olan 
çoraplar veya aynı malzemeden 
galoşlarla ek koruma sağlayan lastik 
botlar 

 

Hidroflorik aside dayanıklı 
EN ISO 374 standardına uygun 
koruyucu eldiven 
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(7) Acil durumlar için çalışma yerinin hemen yakınında bir acil durum duşu mevcut olmalıdır. 
Hidroflorik asit ile kontaminasyona uyarlanmış özel ilk yardım malzemesi (örn. NRF 19.6 
(Alman eczane standardı) uyarınca bir kalsiyum glukonat jeli içeren) de yerinde 
bulundurulmalıdır. Şirket içi ilk yardım görevlileri bu donanımın kullanımı konusunda, 
özellikle de kendilerini korumayla ilgili eğitilmelidirler. 

(8) Tank içindeki bir püskürtmeli dekapaj işlemi sırasında veya yüksek su basıncı ile 
durulama sırasında dahi güvenlik görevlisi dekapajcı ile aynı koruyucu giysiyi giymiş 
olmalıdır. Bu şekilde donatıldığında, acil bir durumda dekapaj pompası ve dekapaj 
hortumunun alanına güvenli bir şekilde müdahale edebilir ve diğer kurtarıcıları 
uyardıktan sonra, varsa KKD kuşanmakla vakit kaybetmeden doğrudan tanka gidebilir. 

(9) Dekapaj işleminden sonra çalışan koruyucu giysi ile birlikte yıkanmalıdır. Koruyucu 
giysileri çıkarırken kontamine donanıma korumasız ellerle dokunulmaması 
sağlanmalıdır. 

17. Kaynak çalışmaları 

(1) Demiryolu araçlarındaki kaynak çalışmaları sadece EN 15085 ve 6.8.2.1.23 RID 
uyarınca öngörülen alanlarda, ülkede geçerli güvenlik talimatlarının dikkate alınmasıyla, 
iş güvenliği konusunda eğitim görmüş uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Çalışmalar sadece bölüm 18 Sıcak çalışmalar içerisindeki talimatlar dikkate alınmış veya 
içerisindeki yangın önleme ve yangınla mücadele ile ilgili tedbirler uygulanmışsa 
gerçekleştirilebilir. 

(2) Kişisel koruyucu donanım: 

 

 

Kaynakçı maskesi/bareti (havalandırmalı ya da koruyucu 
levha) 

 

Tozluklu kaynakçı çizmesi/ayakkabısı 

  

Kaynakçı koruyucu tulumu ya da deri eldiveni 

 

Kaynakçı koruyucu eldiveni 

 

Gerekirse kurlaklık 
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• İşyerindeki havalandırmanın çok iyi durumda olması ve/veya kaynak dumanlarının 
ve gazlarının yeterli ölçüde emilmesi sağlanmalıdır. 

• Kaynak alanları diğer kişilerin korunması için kapatılmalıdır. Gerekirse kaynakçı 
koruyucu duvarları kurulmalıdır.  

• Kaynak cihazları düzenli olarak uzman firmalar tarafından kontrol edilmelidir. 

• Yüksek elektrik tehlikesi altındaki kaynak çalışmalarında izole edici özelliğe sahip 
altlıklar kullanılmalıdır. 

(3) Yüksek elektrik tehlikesi altındaki kaynak çalışmaları 

Yüksek elektrik tehlikesi aşağıdaki kaynak çalışmalarında söz konusudur: 

• Elektrikli olarak iletken duvarlara sahip dar alanlarda, örn. tanklar ve hazneler 

• Elektrikli olarak iletken parçalarda sınırlı hareket özgürlüğünde, örneğin yük 
vagonunun araç eyerinde yatay konum 

• Islak ya da nemli ortamlarda 

Karşılıklı elektrikli olarak iletken parçalara (örneğin duvarlar, zemin, ızgaralar, borular) 
aynı anda dokunulabiliyorsa veya dik durmak mümkün değilse, kaynak sırasında yüksek 
elektrik tehlikesi anlamında dar bir alan söz konusudur. Bu durum, alanın bir boyutunun 
(uzunluk, genişlik, yükseklik, çap) 2 m'den az olması halinde söz konusudur. 

Tehlikeye uyarlanmış kaynak yöntemi ve kaynak işlemi kaynakları ve sadece K ya da S 
işaretli uygun kaynak cihazları kullanılmalıdır. 

18. Sıcak çalışmalar hakkında genel bilgiler 

(1) Sıcak çalışmalar yanıcı gaz karışımlarının, sıvıların veya katı maddelerin tutuşturulması 
için veya korunması gereken malzemelere (örn. araç kaplamaları) hasar verecek ısının 
oluştuğu tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bunlar şunlar olabilir: 

• Kaynak çalışmaları 
(Doğrudan veya dolaylı olarak sıcak cüruf, kaynak dikişleri veya ısı radyasyonu 
nedeniyle)  

• Zımparalı kesme çalışmaları 
(Doğrudan veya dolaylı olarak kıvılcım uçuşması)  

• Lehim 

• Alevle kesme çalışmaları 

• Malzemenin ısıtılması, örn. etiketleme için hazırlık olarak duvarlar 

(2) İşletme hangi alanlarda ya da hangi koşullar altında sıcak çalışma için yazılı onay 
gerektiğini ve bu onayı kimin vereceğini yazılı olarak belirlemelidir. Onay sırasında dikkat 
edilecekler: 

• Sürekli olarak kaynak, ayırma ve kesme çalışmaları için kurulu olmayan yangın ve 
patlama tehlikesinin yüksek olduğu alanların bulunduğuna 

• Bitişikteki yangın açısından tehlikeli malzemeler ve parçalar (ahşap, plastik, 
kablolar, hidrolik parçalar vs.) ve bitişikteki vagonlar hasar görebileceğinden çalışma 
ortamının incelenmesine  
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• Temizlenmiş tank vagonundaki ve bunların doğrudan çevresindeki sıcak çalışmalara 
sadece son yük yanıcı değilse veya parlama tehlikesi ölçümünün sonucunda % 10 
APS altında bir değer ortaya çıktıysa izin verildiğine 

• Örn. gerekli onarımlar nedeniyle patlayıcı alanlardaki sıcak çalışmalara sadece 
yüksek güvenlik gereklilikleri var olduğuda izin verildiğine (diğer faaliyetlerin 
durdurulması, ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesi, yanıcı tüm malzemelerin çıkarılması 
vs.). 

(3) Sıcak çalışma ile ilgili yazılı onay ayrı bir izin belgesi şeklinde verilmelidir, bununla ilgili 
şablonu 8. ekte bulabilirsiniz. 

(4) İzin belgesinde çalışma yeri ve görev ya da sıcak çalışma türü net bir şekilde belirtilir. 
Ayrıca orada tamamlayıcı güvenlik tedbirleri de belirtilir. Yangın görevlisi (çalışmalar 
sırasında) ya da yangın nöbetçisi (çalışmalar sonrasında) belirlenebilir. Bir yangın 
nöbetçisi görevlendirilecekse izin belgesinde yangın nöbetçisinin bölgede kalmak 
zorunda olduğu süre de belirtilmelidir. Yangın görevlisine veya nöbetçisine ihtiyaç 
duyuluyorsa bu kişi uygun, yangın kaynağına uyarlanmış söndürücü (yangın söndürücü, 
dolu su kovası vs.) ya da alarm imkanı (örn. telefon) ile donatılmış olmalıdır. 

(5) Tank vagonundaki, bunun temizlenmemiş ve yanıcı bir yük taşımış tankındaki sıcakl 
çalışmalarda son derece dikkatli olmak gerekir. Tankta doğrudan kaynak, zımparalı 
kesme, yakma vs. işlemi yapmak yasaktır. 

Şasideki eklenti parçalar ancak tankın doğrudan veya dolaylı (radyasyon ısısı!) olarak 
ısı yüküne maruz kalmadığından emin olunduğunda işlenebilir. Bu durum tankın 
çıkarılması ya da izolasyon nedeniyle söz konusu olabilir. 

Bkz. bölüm 8 - Temizlenmemiş tank vagonları üzerinde çalışmalar 

(6) Sıcak çalışmalara izin veriliyorsa ilk önce çalışma alanının etrafı olası yanıcı nesnelerden 
ve maddelerden arındırılmalıdır. Bunlar ahşap ya da plastik yapı parçaları, bezler, açık 
boya kovaları, izolasyon malzemeleri, atıklar veya toz birikintileri olabilir.  

Tehlikeli nesneler ya da malzemeler ortadan kaldırılamıyorsa yangına neden olmayan 
şekilde örtülmeli (yangına dayanıklı battaniyeler ya da plakalar) veya sıcak çalışmalar 
başka bir yerde gerçekleştirilmelidir. 

19. Düşme riski ile çalışmalar  

(1) Temel Prensipler  

Yüksekte kalmak, aynı zamanda tırmanmak ve özellikle iniş yüksek tehlike potansiyeline 
neden olur. Manevra basamağı gibi alçak gibi görünen yüksekliklerde bile bulunmak ciddi 
kazalara neden olabilir. Bu nedenle tehlike değerlendirmeleri ile ilgili koruyucu tedbirler 
ve davranış kuralları açık bir şekilde belirlenmelidir. 

Düşme riskli faaliyetler yürütülecekse, hareket ya da dikkat dağılması nedeniyle 
düşmeler meydana gelebilir. Telefon görüşmesi, fotoğraf çekimi ve muhabbet etmek gibi 
faaliyetler de bu kapsama giriyor. 
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En büyük düşme tehlikeleri: 

• Yük vagonları üzerindeki faaliyetler ve bunların üzerinde uzun süre kalmak 

• Çalışma platformu, tabanı ve geçitlerin dışındaki hareketler 

• Yükseğe çıkmak ve özellikle yüksekten inmek 

• Atölye çukurları ve geçişleri alanında çalışmak/kalmak 

• Merdiven, basamak ve iskele kullanımı  

Hava koşulları tehlike potansiyelini ciddi ölçüde artırabilir! 

(2) Düşme tehlikesinde güvenlik kuralları 

• Düşme tehlikesi olan yük vagonlarının üzerinde yürümeyin veya çalışma 
gerçekleştirmeyin 

- Alkol ve uyuşturucu etkisi altında 

- Fiziksel durumu veya algıyı olumsuz etkileyen ilaçların etkisi altında 

- Yükseklik korkusunda 

- Diğer şeylerin yanı sıra ani baş dönmesi, halsizlik atakları veya bilinç kaybına yol 
açabilecek sağlık sorunları durumunda 

 

• Amirler, yüksekte görevlendirilmeden önce personelin zihinsel ve fiziksel 
uygunluğunu netleştirmekle yükümlüdür. Bu durum çalışanı kendi önemli sağlık 
kısıtlamalarını belirtlmekten muaf tutmaz. Şüphe durumunda, bir iş doktoru da dahil 
edilebilir. 

• Düşme tehlikesi olan çalışmalara başlamadan önce tehlikeler, davranış ve güvenlik 
donanımının kullanımı ile ilgili belgeli bir bilgilendirme gerçekleştirilmiş olmalıdır. 

• Yüksekteki çalışmalar için bir tehlike değerlendirmesi hazırlanmalıdır. Bunun 
sonucunda ortaya çıkan koruyucu tedbirler uygulanmış olmalıdır. 
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• Yüksek gerilim altında oldukları ve yeterli mesafe olmadığı için topraklanmamış 
elektrikli havai hatlarının bulunduğu raylarda yük vagonlarının üzerinde yürümek 
YASAKTIR! (Res. 1)  

Örneğin merdivenler veya su jeti aracılığıyla dolaylı temas ve havai hatta 
yaklaşmak bile ölümcül bir etkiye neden olabilir. 

Demiryolu tekniği alanında eğitimli personel için 1,5 ya da 3 metrelik bir koruyucu 
mesafe geçerlidir.  

İstisna sadece ray alanından sorumlu kişiler ile görüşülecek özel güvenlik tedbirlerinin 
belirlenmesi ve bunlara uyulması ile mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Düşme tehlikeli vagonların üzerindeki çalışmalarda düşmeye karşı bir emniyet 
olmalı ve kullanılmalıdır. Yapısal emniyet yoksa mutlaka düşmeye karşı kişisel bir 
koruyucu donanım kullanılması tavsiye edilmelidir. 

(3) Kişisel koruyucu tedbirler ve davranış kuralları 

Aşağıdaki davranış kuralları tüm düşme tehlikeli çalışmalarda tavsiye edilir: 

• Düşme tehlikeli alanlardaki insan sayısını sınırlandırın. Örneğin bir tank vagonunun 
çalışma platformu üzeinde, tavsiye: Maks. 2 kişi. 

• Fırtına, buz, kar, fırtına gibi olumsuz hava koşullarında, açık alanda düşme tehlikesi 
olan faaliyetler yasaklanmalıdır. 

• İniş ve çıkış sırasında emniyet amacıyla iki elinizi de kullanın. Gerekirse nesneler 
sonradan alınmalı ya da örneğin sırt çantasında taşınmalıdır.  

• Dikkat dağıtıcı faaliyetler yapılmamalıdır. 

• Çalışma çukurları, yükleme alanları veya merdivenler gibi düşme kenarlarında 
özellikle dikkat gereklidir. Gerekirse bu yapısal tehlike noktaları işaretlenmeli veya 
emniyete alınmalıdır. 

• Vagon üzerinde yürünmeden önce yuvarlanıp gitmeye ve manevra faaliyetlerine 
karşı emniyete alınmalıdır. 

• Merdivenler, basamalar, kumanda plakaları, iskeleler ve geçitler kullanılmadan önce 
gözle görülür kusurlar, kirlilikler (örn. yağ, gres, toz) ve uyum yönünden kontrol 
edilmelidir. 

• Çalışma çukurlarını geçmek için sadece uygun geçitler (kaymaz, yeterli genişlikte) 
kullanın. 

 

 

Res. 1: Havai hat mesafeleri 

Havai hat maks. yüksekliği 

Havai hat min. yüksekliği 

Tüm ölçüler [mm] cinsinden 
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(4) Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım (PSAgA) 

PSAgA kullanımında aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

• PSAgA kullanımı ancak uzman bir kişi tarafından belgeli bilgilendirme yapıldıktan 
sonra gerçekleştirilebilir. 

• Üreticinin güvenlik notları dikkate alınmalıdır. 

• PSAgA, güvenli durumunu etkileyecek etkilere maruz bırakılmamalıdır, örn. 
aşındırıcı maddeler, uçuşan kıvılcımlar, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar, uygun 
olmayan depolama. 

• Her kullanımdan önce PSAgA görsel olarak kontrol  
edilmelidir. 

• Değişikliklere veya eklemelere izin verilmez veya üretici  
ile anlaşılmalıdır. 

• Emniyet kemeri vücut ölçülerine ve boyuna uygun 
olmalı, bükülmemeli ve vücuda sıkıca oturmalıdır. 
Bu, düz elin kayış ve vücut arasına itilebileceği 
anlamına gelir (res. 2). 

• Bağlantı noktası, yükseklik emniyet cihazı ve 
emniyet kemeri arasındaki bağlantı sağlam 
olmalıdır. Bu kullanılmadan önce kontrol 
edilmelidir. 

 

• Kafanın üzerine bağlamak mümkün değilse her iki 
tarafı da bir yük vagonunun korkuluğuna 
sabitlemek koruyucu bir önlem olabilir, örn. bantlı 
düşüş önleyicili Y bağlnatı malzemesi (res. 4), çift 
askılı yükseklik emniyet cihazı (res. 3 ve res. 5) ya 
da kısaltıcılı emniyet halatı (res. 6) ile. Bağlantı 
noktalarının durumu görsel olarak kontrol 
edilmelidir. 

  
Res. 3: Yük vagonunda olası emniyet 

Res. 2: Uygun ayarlı bacak kemeri 
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• Hasarlı veya düşme nedeniyle zarar görmüş PSAgA bir daha kullanılmadan önce 
uzman bir kişi tarafından kontrol edilip gerekirse onarılmalı veya tasfiye edilmelidir. 

• PSAgA'nın atılmaya hazır olma durumuna dikkat edilmelidir. Kusursuz durum 
yönünden yıllık kontrol uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmeli ve 
belgelenmelidir. 

(5) Emniyet kemerinin içine düşmek ciddi yaralanmalara neden olabilir.  

Düştükten sonra uzun süre emniyet kemerinde "çaresizce" asılı kalan 
ve örn. 

• kötü uyarlanmış emniyet kemerleri kullanan kişilerde askı travması meydana  
gelebilir 

• Emniyet kemerlerinin tekniğine uygunsuz olarak kullanılması 

• Düştüğünde yaralanan 

• ya da bilincini kaybeden 

Hemen kurtarma gerçekleştirilmelidir. 

Kurtarma için geçen süre ve kazazedenin algılanan durumu ne olursa olsun, askı 
travması tıbbi bir acil durum olduğu için derhal acil durum çağrısı yapılması her zaman 
tavsiye edilir.  

  

Res. 4: Y bağlantı malzemesi Res. 5: Yükseklik emniyet cihazı Res. 6: Kısaltıcılı emniyet halatı 
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20. Manevra işlemleri  

(1) Genel bölüm 

Manevra işlemlerinin kapsamı 

• Şunların kullanılması:  

- Kaydırılır platformlar/döner tablalar 

- Çekiş üniteleri (lokomotifler, iki yönlü araçlar) 

- Manevra cihazları 

- Endüstriyel forklift ve 

- bocurgatlar ve 

• manuel manevra 

Demiryolu araçlarını çalışma alanından veya park alanından dışarı ve içeri hareket 
ettirmek için. 

 

(2) Kişisel koruyucu donanım 

Manevra personelinintüm manevra işlemleri sırasında aşağıda listelenen kişisel 
koruyucu donanımı kullanması tavsiye edilir: 

 

Kafa koruması 

 

Emniyetli ayakkabılar S2 ya da S3, kemik yüksekliğinde 

 

Uyarı giysisi 

 

Koruyucu eldiven 

 

Gerekirse kurlaklık 

 

Gerekirse koruyucu gözlük, mümkünse UV korumalı 



 

 

VPI-EMG 11-4.1 Sayfa 36 / 61 
Sürüm tarihi: 06.12.2022  
Çeviri: 04.01.2023 

(3) Manevra personelinin bilgilendirilmesi 

• Manevra personeli, işe başlamadan önce ilk kez ve daha sonra yıllık olarak yerel 
olarak geçerli demiryolu yönetmelikleri uyarınca eğitilmelidir. 

• Eğitim buradaki kural ve bilgileri içermelidir. 

• Bu bilgilendirme dokümante edilmelidir. 

(4) Çalışa araçlarının kontrolü 

• Kullanılacak manevra ekipmanı her iş günü çalışmaya başlamadan önce görsel 
olarak kontrol edilmelidir. 

• Manevra ekipmanlarının, makinelerin ve tesislerin aylık ve daha uzun süreli 
kontrolleri, gerekirse harici uzmanlar tarafından ilgili yönetmeliklere uygun olarak 
yapılacaktır. 

 

(5) Temel kurallar 

• Bireysel faaliyetler için, özellikle de çalışma alanlarındaki manevra faaliyetleri için 
gerekli sorumluluklar tanımlanacaktır. 

• Manevra, ilgili herkesin tam dikkatini gerektirir. Birden fazla kişi manevra ile 
ilgileniyorsa, yanlış anlamaları önlemek için açık iletişim kuralları üzerinde 
anlaşmaya varılmalıdır.  

• Manevradan önce, manevra amiri manevra yolunun tüm geçiş açıklığı boyunca açık 
olduğundan emin olmalıdır. Bu durum özellikle atölye ve temizlik tesislerinin çalışma 
alanlarında geçerlidir. 

• Manevra amiri, manevra yapılacak aracın herhangi bir parçasını kaybetmemesini ve 
hiçbir parçanın geçiş açıklığının dışına taşmamasını sağlamalıdır.  

• Manevra işlemi sırasında tank vagonlarında, toz formlu yük vagonlarında vb. 
kimsenin bulunmadığından emin olunmalıdır. 

• Birlikte gitmeye sadece belirlenen güvenli yerlerde izin verilir. Güvenli bir duruş ve 
tutamaklara tutunma sağlanmalıdır. 

• Araçlara binme ve araçlardan inme sadece araçlar maksimum adım hızlarında hareket 
ederken gerçekleşebilir. Ray alanındaki engellere ve komşu raylardaki trafiğe ve ayrıca 
hava koşullarıyla ilgili tehlikelere dikkat edilmelidir. 

• Ray alanındaki hareketler için manevra yolları kullanılmalıdır 

• Sürüş alanlarından/yollardan geçerken:  

- Personel manevra faaliyeti yapılmadığından emin olmalı, ray başlarına 
basmamalı (kayma riski), asla bir vagonun altından geçmemeli veya tamponların 
üzerine tırmanmamalıdır. Tamponlara mesafe 2 m olmalıdır.  

- Özellikle vagonlar çelik halatlar üzerinde hareket ettirildiğinde veya vagonlar 
sessizce yuvarlandığında, komşu rayın faaliyetlerine dikkat edilmelidir. 

• "Berner alanına" girerken, örneğin kuplaj için, başlangıçta ya araçlar arasında 5 
metreden fazla mesafe vardır, bir araç yavaşça yaklaşır ya da araçlar birbirine 
yakındır ve manevracı tamponların altına dalar. Tamponlar arasındaki küçük 
boşluklardan geçilmemelidir! 
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• İlk önce vidalı koşum takımı takılıp doğru uzunluk ayarlanmalıdır. Ancak bu 
işlemden sonra fren havası hatları gibi diğer bağlantılar kurulabilir. 

• Bağlantının çözülmesi için Berner alanına ancak tren durduktan sonra girilmelidir. 

• Bağlantı çözülürken ilk önce diğer bağlantılar, ardından vidalı koşum takımı 
sökülmelidir. 

• Sökülen bağlantıları asma tertibatlarına asın. 

(6) Manevra faaliyeti 

Bireysel çalışma araçları ile manevra bilgileri 

Kayar platform ve bocurgat ile manevra 

• Çekme halatının kancasını doğru bir şekilde (vinç kancası ya da kopça) vagona 
sabitleyin. Asıldıktan sonra daima kancanın arkasında durun.  

• Vagonların tampondan veya benzeri bir şekilde çekilerek hareket ettirilmesi yasaktır.  

• Manevraya başlamadan önce, çekme halatının bulunduğu alanda kimsenin 
olmadığından emin olun. 

• Manevracı ve platform sürücüsü arasında her zaman göz teması ve/veya sözlü 
iletişim olmalıdır. Kayar platform ve bocurgat için uzaktan kumanda kullanıldığında, 
manevra alanının tamamı manevracı tarafından denetlenmelidir. Bu durum mümkün 
değilse ek bir güvenlik personeli görevlendirilmelidir. 

• Hareketli vagon gerektiğinde tekerlek pabucu ile frenlenmelidir. Fren takozları raya 
uygun olarak seçilmeli ve manevra rayına yerleştirilmelidir. 

• Birden fazla vagon hareket ettirilecekse vagonun kontrolsüz bir şekilde 
yuvarlanmaması garanti edilmelidir. 

Manevra cihazı ile manevra 

• Manevra cihazının operatörü cihazın kullanımı konusunda eğitimli olmalıdır. 

Endüstriyel forklift ile manevra 

• Vagonlar genel olarak uygun bir tertibat ile itilmelidir. 

• Vagonlar endüstriyel forklift ile raya çekilmemelidir. Vagon çekilecekse endüstriyel 
forklift rayın yanına götürülmeli ve endüstriyel forklift durdurulduğunda ve vagon 
hareket ettirildiğinde endüstriyel forklift devrilmeyecek şekilde bu görev için serbest 
bırakma tertibatı (kayar kavrama) ile donatılmış olmalıdır. 

• Manevra işlemi manevra operatörünün sorumluluğunda kalmalıdır, endüstriyel 
forklift sürücüsü yalnızca destek için vardır olur. Bu kişi sadece bu faaliyet için 
eğitilmelidir. 

 

Manuel manevra 

• Yük vagonunun manuel olarak itilmesine izin verilir ancak takılma, düşme ve 
yuvarlanma tehlikesi söz konusu olduğundan çekilmesi yasaktır. 

• Raydaki fren takozları araç öngörülen yerde durdurulabilecek şekilde 
yerleştirilmelidir. 

• Asla aracı iterek durdurmaya çalışmayın. 
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Özel durum "Çalışma alanında manevra" 

• Manevra işlemi sırasında vagon güvenli bir şekilde durup emniyete alınana kadar 
ray üzerindeki çalışmalar durdurulmalıdır. 

• Vagonlar fren takozları ile mümkün olduğunca diyagonal olarak emniyete 
alınmalıdır. 

• Manevra işlemi sırasında görevlilerin hareketli araçlarla arasında yeterli mesafe 
(min. 1 m) olması ve görevlilerin buna uyması gerekir. 

• Manevra sırasında rayların üzerinden geçmeyin. 

• Manevra personelinin talimatlarına uyulmalıdır. 

• Fren takozları kaçış yollarından, yürüme ve çalışma alanlarından kaldırılmalı ve 
öngörülen yerlere koyulmalıdır. 

21. Vagonların kaldırılması, ağır yüklerin kaldırılması, kaldırma takımları  

(1) Belirli çalışmalar için vagonun ve ağır yüklerin hareket ettirilmesi yasaktır. Ağır yükler 
sıklıkla asılı vinçlerle kaldırılıp taşınırken vagonları kaldırmak için kaldırma kriko sistemi 
kullanılır.  

Bu konudaki özel tehlikeler şunlardır: 

• Kaldırma kriko sistemleri, kaldırma araçları, taşıma ve yük kaldırma araçları gibi 
çalışma araçlarının bozulması 

• Yükün kayması 

• Tekniğine uygun bağlantı 

• Yanlış/arızalı bağlantı noktaları 

• Duruş güveliği, kaldırma krio sistemleri için uygunsuz zemin vs. 

• Çarpma nedeniyle kafa yaralanmaları 

• Nesnelerin yere düşmesi 

(2) Plan dışı tüm kaldırma işlemleri için tehlike değerlendirmesi hazırlanması ve katılan 
kişilerin belgesi olarak eğitilmesi şiddetle tavsiye edilir.  

  



 

 

VPI-EMG 11-4.1 Sayfa 39 / 61 
Sürüm tarihi: 06.12.2022  
Çeviri: 04.01.2023 

 

(3) Kişisel koruyucu donanım (KKD) 

Asılı yüklerle yapılan çalışmalarda gereklidir: 
 
 

 

Kafa koruması 

 

EN ISO 20345 uyarınca emniyetli ayakkabılar 

 

Asla asılı yüklerin altında durmayın! 

 

(4) Her araç maksimum taşıma kapasitesinin okunabildiği bir tip plakasına sahip olmalıdır. 

(5) Kaldırma araçları işletime alınmadan önce ve sonrasında düzenli olarak kullanım 
koşulları uyarınca uzman bir kişi tarafından yılda en az bir defa kontrol edilmelidir. 
Kontrollerin sonucu yazılı olarak belgelenmelidir. Her kaldırma aracı bir sonraki kontrol 
tarihinin okunabildiği rahat görünen bir kontrol plaketine sahip olmalıdır.  

(6) Vinç operatörlerinin vinç işletimi konusunda eğitilmesi ve yazılı olarak görevlendirilmesi 
tavsiye edilir.  

(7) Vagonlar sadece işaretli noktalardan kaldırılmalıdır:  

  

    

(8) Kaldırma kriko sistemlerinin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler: 

• Kaldırma kriko sistemleri sadece işletim kılavuzunun dikkate alınmasıyla kurulabilir 
ve kullanılabilir 

• Kaldırma kriko sistemi için belgeli eğitim  

• Zeminin yüklenebilirliği uygun olmalıdır 

• Kaldırma krikolarının duruş güvenliğini ve altlıkların durumunu kaldırma işleminden 
önce kontrol edin 

• Sadece kontrol edilmiş kaldırma krikoları kullanın 
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• Kaldırma hareketlerini her zaman dikkatle gözlemleyin 

• Kaldırma kriko sistemlerinin istenmeden kaldırılması uygun tedbirlerle engellemiş 
olmalıdır 

(9) Mobil serviste vagonların kaldırılması değişen koşullar nedeniyle gözlemlenmelidir.  

Tehlike değerlendirmesi her kullanım öncesinde yapılmalıdır.  

Zemin, erişilebilirlik ve yapısal özellikler dikkate alınmalıdır. 

22. Tozlar 

Yük vagonlarındaki onarım çalışmalarında farklı faaliyet durumlarında tozlar oluşur: 

• Kaynak çalışmaları 

• Ayırma ve taşlama çalışmaları 

• Şasi, boji ve fren sistemindeki çalışmalar 
Boji merkez yatak içinin, kızakların, fren balatalarının ya da diskli frenlerin fren 
balatalarının aşınması, yükleme ürünü kalıntıları vs.) 

• Temizlik faaliyetleri 

Temel olarak, tozun akciğerlere solunması bir sağlık tehlikesidir ve bu önlenmelidir. 
Tozlar ağır sağlıksal hasarlara neden olabilir ve mümkünse kaynağı tespit edilmeli ve 
filtre sistemleri aracılığıyla zararsız hale getirilmelidir. Burada özel emme sistemlerinin 
mevcut olduğu kaynak dumanlarından söz edilir. 
Toz toplamanın zor veya imkansız olduğu durumlarda, uygun bir toz maskesi, koruyucu 
gözlük ve tek kullanımlık koruyucu giysi tip 5 (EN ISO 13982-1) kullanılması tavsiye edilir. 

Yük vagonları üzerindeki tüm faaliyetler (yeni yapım, bakım, dönüşüm veya temizlik) için 
ayrıntılı tehlike değerlendirmeleri hazırlanmalıdır. Her durumda, tozların gelişimi ve 
spesifik tehlikeleri de dikkate alınmalıdır. 

Mümkünse toz oluşumu önlenmelidir. Çalışma yöntemleri toz azaltma potansiyeli 
yönünden kontrol edilmelidir. Tozlar tercihen emilmeli veya toplanmalıdır, üflenmemeidir. 

23. Ziyaretçi ve harici firmalar  

(1) İşletme alanında duran veya çalışma yürütmesi gereken ziyaretçiler ve harici firmalar için 
güvenlik ve davranış kuralları belirlenmelidir. Kayıt sırasında gerekirse kişilere belgeli bir 
şekilde bilgi verilmelidir. 

Aşağıdaki maddeler dikkate alınmalıdır: 

• Operasyonel alarm ve toplanma noktası ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere acil 
durumlarda davranış 

• Bir kaza durumunda yapılması gerekenler, ilk yardım bilgileri, şirket iletişim bilgileri 
ve acil durum numarası  

• Arazide ya da çalışma alanında kullanılacak KKD 

• Sigara içme yasağı, alkol ve diğer uyuşturucu madde yasakları ile ilgili bilgiler 
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• İşletme alanındaki özel tehlikelere işaret, örn. 

- Ray alanları 

- Güç tahrikli transpalet trafiğinin olduğu alanlar 

- Temizlik, püskrtüme ve boyama tesisleri 

- Patlama alanları 

- Tehlikeli madde ile çalışma gerçekleştirilen alanlar 

- Yapım çalışmalarının gerçekleştirildiği alanlar 

- Düşme riski alanlar 

• Teslimat trafiği olan şirketlerin dikkate alması gerekenler: 

- İzin verilen trafik yollarının ve durma alanlarının belirlenmesi 

- Trafik kuralları, örn. hız sınırları ve park yasakları 

- Park ya da yükleme ve boşaltma bölgeleri 

 
(2) İşletme alanında çalışma gerçekleştirmek zorunda olan harici firmalar için güvenlik 

tedbirleri gereklidir. Çalışmaların ve risk potansiyelinin kapsamına bağlı olarak 
çalışmalara başlamadan önce mutlaka tehlike değerlendirmesi yapılması tavsiye edilir. 
Dikkate alınacaklara örnek: 

• Harici firmanın yerinde sorumlu irtibat görevlisi 

• Personel değişikliğinde bilgilendirme için net kurallar 

• (Getirilen) tehlikeli madde kullanımı 

• Yüksek tehlikeli çalışmalar için çalışma izinlerine ilişkin şirket şartnameleri, örn. 

- Sıcak çalışmalar 

- Düşme riski olan çalışmalar 

- Hafriyat çalışmaları 

- Ray ve trafik yolları alanındaki çalışmalar 

- Haznelerdeki ve dar alanlardaki çalışmalar 

24. Malzeme lojistiği mal yönetimi ve lojistik 

(1) Kapalı ve açık depolardaki depolama, yükleme ve boşaltma sırasında ve şirket içi nakliye 
sırasında, yüksek tehlike potansiyeli içeren güvenlikle ilgili kusurlar tekrar tekrar ortaya 
çıkmaktadır. 

(2) Yasal prensipler 

Prensip, depolama tertibatlarını da kapsayan genel ürün güvenliğine ilişkin 2001/95/AT 
sayılı yönetmeliktir. 2006/42/AT sayılı yönetmelik, özellikle güçle tahrikli raflar için geçerli 
olmak üzere, makinelerin piyasaya sürülmesi sırasında kazaların önlenmesi için tek tip 
bir koruma seviyesini düzenlemektedir. Detaylı talimatlar çok sayıda standartta 
düzenlenmiştir.  
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(3) Raflar 

Rafların kurulumu 

• Montaj işlemi montaj kılavuzu uyarınca gerçekleştirilmelidir. Kurulum öncesinde 
zemin özelliğinin depolanacak yüklere uygun olup olmadığını kontrol edin. Raflar 
güvenli duracak şekilde kurulmalıdır.  

• Raf alanında transpaletler kullanılacaksa hem köşe bölgelerde hem de geçişlerde 
yaklaşma koruması takılı olmalıdır. Bu yaklaşma koruması, yeterince 
boyutlandırılmış, sarı/siyah olarak işaretlenmiş ve tekniğine uygun olarak takılmış 
olmalıdır. Raf destekleri arasında bağlantı olmamalıdır.  

• Rafların yüklenmesi ve boşaltılması için öngörülmeyen taraflar, depolana parçaların 
yere düşmesine karşı emniyete alınmalıdır. En üst bölgede yandan düşmeye karşı 
yan bir emniyet olmalıdır. 

• Kaldırma emniyetlerinin hepsi mevcut ve tekniğine uygun olarak yerleştirilmiş 
olmalıdır. 

• Yükleme üniteleri arasındaki güvenlik mesafesine (tavsiye: min. 100 mm) 
uyulamıyorsa serbset duran raflar için bir itme emniyeti olmalıdır. Bu, paletlerin veya 
kafesli kutuların ilgili alandan itilememesini sağlar. 

• Yükleri veya paletleri depolarken, rafın parçaları transpaletler tarafından hasar 
görebilir. Hasarlı destekler hemen kontrol edilmelidir. Gerekirse raf yüten 
kurtarılmalı, görünür bir şekilde kilitlenmeli ve onarılmalıdır. 

Rafların kontrolü 

• Ağır yük rafları en az 12 ayda bir uzman bir kişi tarafından kontrol edilmelidir. Bu 
kontrol mümkünse rafta net görünen bir kontrol plaketi ile belgelenmelidir. Tespit 
edilen kusurlar hemen giderilmelidir. 

• Tehlike değerlendirmesi nedeniyle daha kısa aralıklarla ilave muayeneler veya 
görsel kontroller belirlenebilir. 

Rafların işaretlemesi 

Aşırı yükün önlenmesi için raflar net ve fark edilir bir şekilde işaretlenmelidir: 

• İzin verilen bölme ve alan yükleri 

Ayrıca aşağıdaki bilgiler de görünür olmalıdır: 

• İmalatçı 

• tip tanımlaması 

• Üretim yılı ya da üretim numarası 

• Belirtilmişse elektrik karakteristik verileri 

Depolama cihazları 

Paletler ve istifleme konteynerleri (kafesli kutu paletler gibi) için, üreticinin işletim 
kılavuzuna uygun olarak izin verilen taşıma kapasitesi, üst üste bindirilmiş yük ve 
istifleme yüksekliği aşılmamalıdır.  

Hasarlı depolama cihazları yükten kurtarılmalı, onarılmalı ve tasfiye edilmelidir. 
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(4) Güç tahrikli transpaletler 

• Transpaletler (FFZ) amacına uygun olarak kullanılmalıdır.  

• Operatör 18 yaşından büyük olmalı, eğitimli, görevlendirilmiş ve FFZ konusunda 
talimat almış olmalıdır.  

• Tüm FFZ yetkili bir kişi tarafından düzenli olarak (her 12 ayda bir) kontrol edilmelidir. 
Kontrolün gerçekleştirildiği, araçtan anlaşılmalıdır.  

• Elektrikli FFZ'ler kapalı alanlarda işletim için uygundur. eFFZ yüklenirken, yükleme 
işlemi sırasında 2 m'lik bir yarıçap içinde hiçbir yangın yükünün bulunmadığından ve 
yeterli havalandırmanın sağlandığından emin olunmalıdır. 

• Yakıt gazı ile çalışan araçlar, çalışma çukurlarının, kanalların, alçak alanların veya 
zemindeki diğer çöküntülerin yakınına uzun süre park edilmemelidir.  

• Araçtan çıkarken araç yetkisiz kullanıma karşı emniyete alınmalıdır. 

• FFZ halka açık alanlarda kullanılacaksa, halka açık karayolu trafiğine katılım için 
ülkeye özgü gereklilikler dikkate alınmalıdır. 

• FFZ, en azından geri giderken görsel veya akustik bir uyarı sinyali ile donatılmış 
olmalıdır. 

Montaj cihazları 

• Montaj cihazları (örn. teker takımlarının taşınması için) sadece bunlar FFZ'ye 
uyarlanmışsa kullanılmalıdır.  

• Kullanımdan önce amacına uygun bağlantı kontrol edilmelidir. 

• FFZ'nin ve montaj cihazının taşıma kapasitesi aşılmamalıdır. 

Vagonların ve römorkların hareket ettirilmesi 

• FFZ ve römorklar bunun için öngörülmüş ve uygun olmalıdır. 

• Tüm sürüş hareketlerinde ünite güvenli bir şekilde fren yapabilmelidir. 

• Asma yükü aşılmamalıdır. 

 

(5) Yük emniyeti 

• Yükün emniyete alınmasından araç sürücüsü ve yükleyici sorumludur. 

• Emniyet malzemesi (örn. bağlama malzemesi, kaymaz paspaslar) uygun, onaylı, 
test edilmiş ve hasarsız olmalıdır. 
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25. Tahribatsız muayene (ZfP)  

Tahribatsız muayeneler için aşağıdaki prosedürler çalışanlar için sağlık tehlikelerine 
neden olabilir. Belirtilen bilgiler dikkate alınmalıdır. 

 
Manyetik parçacık muayenesi (MT) 

• Elektromanyetik alanlardan kaynaklanan tehlike 

• Kalp pili vb. kullanıcıları için özel tehlikeler 

• Çalışma alanlarının güvenlik işareti 

• UV ışığı nedeniyle göz ve cilt tehlikesi 

• Örtücü giysi ve UV koruma gözlüğü kullanın 

• Floresan maddeler nedeniyle tehlike 

• Solumaktan, göz ve cilt temasından kaçının 

 
Boya penetrant muayenesi (PT) 

• UV ışığı nedeniyle göz ve cilt tehlikesi 

• Örtücü giysi ve UV koruma gözlüğü kullanın 

• Çatlak tespit maddeleri, ayrıca floresan maddeler nedeniyle tehlike 

• Solumaktan, göz ve cilt temasından kaçının 

 
Radyografik muayene (RT) 

• Röntgen ışınından kaynaklanan tehlikeler 

Işın koruma talimatına uyun. Alanları kapatın. 

 
Ultrasonik muayene (UT) 

• Bağlantı araçları nedeniyle tehlike.  

Göz ve cilt temasından kaçının 
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Ek 1 Genel acil durum planı 

1. Bir alarm düzeninde mutlaka bulunması gerekenler: 

• Geçerlilik alanı (işyeri) 

• Acil durum numarası (cep telefonu, telsiz, fabrika telefonu ve/veya sabit hat) 

• Toplanma noktası 

• Telefon numaraları ile birlikte mesaj zinciri 

• Yangın anında yapılacaklar 

• Kaza/ilk yardım anında yapılacaklar 

• Revizyon/Sürüm/Son değişiklik, oluşturan 

Bunun dışında bir alarm düzeni için şunlar da faydalı olabilir: 

• Toplanma noktasını gösteren kroki, varsa acil durum telefonu 

• Belirli alarm sinyalleri 

2. Diğer koşullar 

• Acil durum planı her zaman en güncel durumda olmalıdır. Acil durum planı en az yılda 
bir kez ve kurumsal/yapısal değişiklikler yapılması durumunda kontrol edilmelidir. 

• Alarm düzeni, renkli olarak açıkça görülmeli ve okunması kolay olmalıdır.  

• Boyut önerisi: A3 veya küçük işletmelerde A4 formatı da olabilir 

• Asılı bildirim iyi görünür olmalıdır. 

• Öncelikle esasen çalışanları ilgilendirdiğinden, ulusal dil seçilmelidir.  

• İşletmelerin uluslararasılaşmasından dolayı benzersiz piktogramların kullanılması 
tavsiye edilmektedir.  

Bir alarm düzeni modelinin örneğini Şekil 1 göstermektedir. 

 

 

Resim 1: Bir alarm düzeni örneği 
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Ek 2 Temizlik sertifikası 

(1) Temizlik sertifikası, temizlik istasyonunun bulunduğu ülkenin resmi dillerinden birinde ve 
gerekirse, sınır ötesi trafik durumunda, vagonu kabul edecek bir sonraki alıcı istasyonun 
(örneğin atölye) bulunduğu ülkenin resmi dilinde yazılmalıdır. Alternatif ikinci dil olarak 
İngilizcede. 

(2) Asgari bilgiler  

• Temizlik istasyonunun adı ve adresi 

• Vagon numarası 

• Son yük ve ilgili UN numarası 

• UIP saflık derecesi anahtarına göre sınıflandırma 

• Temizlik tarihi 

• Uygulanan temizlik yönteminin belirtilmesi 

• Muhatap kişi ve sorumlu kişinin imzası 

(3) Yararlı ek bilgiler 

• Temizlik maddesi grubunun özellikleri (alkali, asidik, çözücü) 

• Kalan yük kalıntılarının kapsamı 

• Tehlikeli yük ve tehlikeli madde yönetmeliklerine göre ürünün işaretlemesi 

• (AB) Yönetmeliği No. 1272/2008, Madde 21 uyarınca H ifadelerinin numaraları 

• Varsa giriş için son ölçülen değerler (oksijen, Ex, ürün konsantrasyonu) 

(4) Temizlik sertifikalarının bilgilendirici değeri hakkında not 

Yukarıda sayılan bilgiler, bir tank vagonunun bir atölyede oluşturduğu tehlikelerin 
değerlendirilmesi açısından önemlidir ve bu nedenle esasen bütünüyle değerlidir. 

Ancak temizlik sertifikası, tankın vagon çıkışındaki durumunu açıklar. Tankın durumu 
nakliye esnasında ve bir atölyede işlenmeden önce olası bir ıskartada tutulma esnasında 
değişebilir. Gaz salınımları, tank atmosferini kirletebilir ve oluşan yoğuşma, tank 
çeperlerinde renk değişimlerine neden olabilir. 

Ayrıca, "temizlenmiş" olarak adlandırılan bir tankın özelliklerini tanımlayan hiçbir 
düzenleme yoktur. 

Bu nedenle, temizlenmiş vagonların girişi söz konusu olduğunda bile, tanka giriş 
öncesinde gerekli önlemler göz ardı edilmemelidir. Sadece eğitimli personel tarafından, 
tanka girişe yakın bir zamanda gerçekleştirilen sınır değeri kontrol ölçümü ve görsel 
muayenenin kombinasyonu, montörlerin tanka güvenli girişini garanti edebilir. 

Temizlik sertifikaları asla giriş izni olarak kabul edilmemelidir! 
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Aşağıdaki temizlik sertifikası örneği gerekli tüm bilgileri içermektedir. 
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Ek 3 Temizlenmemiş tank vagonları üzerinde çalışmalar 

Aşağıdaki modülün örneği bir öneri olarak tasarlanmıştır. Her şirketin kendine özgü koşullarına 
uyarlanması gerekmektedir. 
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Bir modül örneğinin eki (Form 0010, ön yüzü): 
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Bir modül örneğinin eki (Form 0010, arka yüzü): 
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Ek 4 Giriş izni 

Aşağıda, Şekil 1'de bir örnek verilmiştir. Her şirketin kendine özgü koşullarına uyarlanması 
gerekmektedir. 

 

 

Resim 1: Giriş izni örneği
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Ek 5 İzin süresi hesaplaması 

(1) İzin süresini belirleme talimatı mümkün olduğunca kesin olmalı ve koşullara göre ifade 
edilmelidir.  

(2) Temizliği ve sınır değeri kontrol ölçümü yapılmış (oksijen %20,9 hacim, Ex sıcak çalışma 
için maks. %10 APS'ye kadar veya girmek için %0 APS'ye kadar) tankların içinde 
gerçekleştirilen demiryolu tank vagonlarının olağan muayene ve bakım çalışmaları 
sırasında, çeperden salınabilecek gaz da olsa oksijen ve Ex konsantrasyonları sürekli 
veya günlük ölçüm gerektirecek derecede değişmez. 

(3) Ancak belirli koşullar altında, belki birkaç kişiyle gerçekleştirilen uzun süreli kaynak 
çalışmaları veya kapsamlı iyileştirme çalışmalarında bu ölçümler, bu parametreler için 
de gerekli olabilir. 

(4) Madde konsantrasyonunun (son yük) değerlendirilmesi, maddenin sağlığı tehdit eden 
özellikleri, OELV değeri ve ölçüm sonucu ile tanımlanır. Ayrıca çeperden salınabilecek 
gazlar sonucunda Madde konsantrasyonu OELV değerini aşabilir, böylece bazı 
parametrelere bağlı olarak yeni bir ölçüm gerekli olabilir. Sabit bir zaman, örn. her iş 
günü, yetersiz de olabilir fazla olabilir. Aşağıda gösterilen izin süresi belirleme yöntemi, 
15 yıldır pratikte kanıtlanmıştır. 

Tablo 1'de, özelliklerin yanındaki ilgili çeper, ölçülen değer, ürün miktarı, ürün tehlikesi 
sütunlarının en yüksek değerleri toplanır. Bu durumda Tablo 2, puan sayısına karşılık 
gelen izin süresini gösterir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) OELV = İşyeri Maruziyet Limiti (Occupational Exposure Limit Value) 
2) İçinde sıvı (ürün, su) bulunan konteynerlere girilemeyeceği varsayılır (ürün tehlikesi, kayma riski). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tablo 1 

Çeper 
Son yükün ölçülen 
değeri 

Ürün miktarı Ürün tehlikesi 

Paslanmaz 
çelik 

1 
% 0 ila % 10 
AGW1) 

1 Koku yok 0 İşaretleme yok -2 

Alüminyum 1 
% 10 ila % 50 
AGW1) 

2 Benzersiz ürün kokusu 1 
  

0 

Kaplamalı 1 
% 50 ila % 100 
AGW1) 

3 Güçlü ürün kokusu 3 
   

1 

Çelik 3 Ölçülebilir değil 2 
Domdan görünür 
yapışmalar2) 

3 
 

2 

Tabaka 
pas/Kauçuk 
astar 

5 
Mevcut OELV1) 
yok 

2  
   

 

Tablo 2 

Puanlar İzin süresi 
2'ye kadar Atölyede kalma 

3 – 6 7 takvim günü 

7 – 8 1 gün (24 saat) 

> 8 1 saat 
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Örnekler: 
 
Tipik ksilen vagonu 
Tabaka pası olmayan (3 puan), OELV değeri 100 ppm olup ölçülen madde konsantrasyonu 
10 ppm (1 puan), kokusuz (0 puan) ve ürün tehlikesi bir Dikkat sembolü (1 puan) ile 
işaretlenmiş bir çelik vagona toplam 5 puan verilir. 
 
Tablo 2 uyarınca 5 puana karşılık gelen izin süresi 7 gündür. 
Madde konsantrasyonu OELV değerine daha yakınsa, örn. 80 ppm, puan sayısı 2 artarak 
7 puana yükselir ve böylece izin süresi sadece bir güne düşer. 
 
Tipik hidroklorik asit vagonu 
İçi kauçuk astarlı (5 puan), OELV değeri 2 ppm olup ölçülen madde konsantrasyonu 1 ppm 
(2 puan), belirgin ürün kokusu mevcut (1 puan) ve ürün tehlikesi bir Dikkat sembolü (1 puan) 
ile işaretlenmiş bir çelik tanka toplam 9 puan verilir. 
 
Tablo 2 uyarınca 9 puana karşılık gelen izin süresi 1 saattir. Kauçuk astarlar çok fazla gaz 
salgıladığından ve tank bir gün içinde bile OELV değerini aşabildiğinden, bu tecrübelerle 
uyumludur. 
 
Bu yöntemin kuralları: 
 

• Son yük tehlikeli bir maddeyse (işaretleme) ve ölçüm imkanı yoksa ve/veya OELV değeri 
yoksa, tanka yalnızca bir maske ve uygun bir filtre ve gerekirse koruyucu giysi ile girilebilir. 

• Mazot ve yağ yakıt maddelerinin kanserojen olduğundan şüphelenildiğinden, sınır 
değerlerin bulunmaması nedeniyle A tipi filtreli ağız maskesi olarak solunum koruyucu 
kullanılmalıdır, bu da izin süresinin 7 takvim gününe çıkarılmasını mümkün kılar. Aynısı, 
bu madde için kanserojen bir etki tanımlanmasa bile gazyağı için de geçerlidir, ancak bir 
sınır değeri olmayan diğer etkiler için bir maske gerekli olur. 

• Tank vagonuna sadece harici hava beslemeli bir tam yüz maskesi ve gerekirse koruyucu 
giysi ile giriş izni verilirse, izin süresi otomatik olarak 7 takvim gününe çıkar. 

 

İzin süresinin hesaplanması için burada gösterilen yöntem bağlayıcı olmayan bir genel 
kuraldır! 

Bu modül ile zorunlu kılınan bir yöntem değildir. 

Bu hesaplama önerisi, kendi deneyimlerinize gereğince uyarlanabilir. Tabii ki burada 
hesaplanandan daha sık ölçüm aralıkları da mümkündür. Yalnızca, sonra çok uzun olduğu 
ortaya çıkabilecek sözde güvenli aralıklardan kaçınılmalıdır. 

Eğitimli bir ölçüm görevlisi özel durumları dikkate almak için bundan sapmaları belirleyebilir ve 
belirlemelidir de.
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Ek 6 Tanka giriş için acil durum planlaması 

Aşağıdaki acil durum planı örneği bir öneri niteliğindedir. Her şirketin kendine özgü koşullarına 
uyarlanması gerekmektedir. 
Sayfa 1: 
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Sayfa 2: 
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Sayfa 3: 
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Sayfa 4: 
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Ek 7 Emniyet postası 

(1) Tanktaki çalışmalar genel olarak, tanktaki çalışanla sürekli temas halinde olan bir 
emniyet postası olmadan gerçekleştirilmemelidir. 

(2) Bir emniyet postası yerine getirmesi koşullar şunlardır: 

• 18 yaşın üzerinde ve ayrıca güvenilir fiziksel ve zihinsel olarak göreve uygun 
olmalıdır. Buna bir acil durumun farkına varabilecek deneyim de dâhildir. 

• Görev ve kurtarma konsepti konusunda eğitilmiş olmalı ve bir kurtarma girişiminin 
kendi başına yapılmaması gerektiğini bilmelidir. 

• Tanktaki kişiyi görebilmeli veya bir haberleşme halatı ile bağlı olmalıdır. Eşdeğer bir 
teknik çözüm (sürekli telsiz bağlantısı, kamera sistemi) de yeterlidir. 

• Bir kurtarma ekibine yol gösterebilecek ve bir amiri bilgilendirebilecek bir alarm 
sistemine sahip olmalıdır. 

• Tanktaki meslektaşına bir tahliye alarmı hakkında bilgi verebilmeli ve meslektaşı 
tankı terk edene kadar bekleyebilmelidir. 

• Karanlıkta ve vagon çevresi yapay aydınlatılıyorsa bir elektrik kesintisi yaşandığında 
güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için yanında bir el feneri taşımak zorundadır. 

(3) Reism 1'deki gibi bir cep kartı, bir alarm durumunda gerekli adımların atılmasında 
güvenlik görevlisine hızlı yönlendirme ve güvenlik sağlayabilir. 

 

 

Resim 1: Emniyet postası için cep kartı
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Ek 8 Sıcak çalışma izin belgesi 

Aşağıdaki izin belgesi örneği gerekli tüm bilgileri içermektedir. 
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Ek 9 Mobil servis müdahale kontrolü 

Aşağıdaki mobil servis müdahale kontrolü örneği gerekli tüm bilgileri içermektedir. 
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	(4) Uygun koruyucu donanım, gerçekleştirilecek çalışmalar ve ilgili tehlikeli madde ile ilgilidir. Bu nedenle, eldiven, koruyucu giysi ve sairlerin son yüke direnci belirlenmeli ve seçim yapılırken dikkate alınmalıdır. Tank vagon tanklarına giren kişi...
	(5) Tank girişleri için acil durum önlemleri

	10. Tehlikeli maddelerin (işletme gereçleri) kullanımı
	(1) Bu modülün bağlamında demiryolu yük vagonlarının üzerinde işlem yapılmasında kullanılan ve ilgili güvenlik bilgi formundaki (GBF) bilgilere dayanarak tehlikeli maddeler olarak sınıflandırılan tüm maddeler tehlikeli madde olarak kabul edilir.
	(2) Kullanılan tüm maddeler için tedarikçiden GBF talep edilmelidir.
	(3) Tehlikeli maddelerin GBF'ları, bir işçinin sağlığının bozulması durumunda kolayca bulunabilecek ve mümkün olan en kısa sürede ilk yardım görevlilerine ve kurtarma çalışanlarına teslim edilebilecek şekilde saklanmalıdır.
	GBF'ları ilk satın alındığında 2 yıldan eski olmamalıdır. GBF'unda değişiklik yapıldığında tedarikçilerin yeni sürümleri kendiliğinden göndermeleri teşvik edilmelidir.
	(4) Tüm tehlikeli maddeler bir listede toplanmalıdır.
	(5) Çalışanlar, tehlikeli maddelerin kullanımında ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgilendirilmelidirler. Bu amaçla, risk değerlendirmeleri ve GBF temelinde anlamlı bildirimler hazırlanmalıdır, iş yerinde hazır bulundurulmalı ve eğitim kurslar...
	(6) Varsa risk değerlendirmesinde tehlikeli maddelerin kullanımı için belirtilen kişisel koruyucu donanım çalışan tarafından kullanılmalıdır. KKD kullanımı, özellikle EN 14387'ye göre kullanılan filtreler ve EN ISO 374'e uygun koruyucu eldivenler ve d...
	(7) Tehlikeli maddelerin yerine kullanılabilecek daha az tehlikeli maddelerin olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu kontrol dökümante edilmelidir. Bu amaçla Madde 4'teki liste de kullanılabilir.
	(8) Tehlikeli maddeler, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve tehlikeli maddenin depolama sırasında herhangi bir gaz salınımı, sızıntısı vb. gibi tehlike oluşturmayacak şekilde depolanmalıdır.
	(9) Artık kullanılmayacak tehlikeli maddeleri, tehlikeli durulama suları, tehlikeli maddelerle kirlenmiş koruyucu giysiler ve örn. temizlik bezleri gibi sarf malzemelerinin imha için uygun ve işaretli toplama kapları hazırlanmalı ve çevreye zarar verm...

	11. Dar mekanlarda çalışmak
	(1) Bir tank vagonunun tankı dar mekan olarak kabul edilir. Dar mekanlardaki faaliyetlerde özel tehlikeler ortaya çıkar. Bunlar şunlar olabilir:
	 Elektrik akımı
	Koruma şunlarla olabilir:

	12. Mobil onarım
	(1) Genel Notlar
	(2) Kişisel koruyucu donanım (KKD)
	(3) Mobil görev öncesinde
	(4) Giriş/Çıkış
	(5) Bilgilendirmeler
	(6) Ray üzerindeki yük vagonlarında güvenli çalışma
	(7) Vagon üzerinde veya düşme riski altında çalışma
	(8) Temizlenmemiş tank vagonları üzerinde çalışmalar
	(9) Kaynak, taşlama ve yakma işi (Sıcak işler)
	(10) Ağır bileşenlerin taşınması
	(11) Vagonu kaldırma ve indirme

	13. Hat sahası davranış
	(1) Hat sahası giriş
	(2) Temel Prensipler
	(3) Hat sahasında çalışmalar
	(4) Kişisel koruyucu donanım

	14. Kumlamak
	(1) Burada "kumlama", katı bir aşındırıcı maddenin basınçlı hava ile temizlenecek yüzeye (kumlanan malzeme) püskürtülerek etki ettiği tüm yöntemlere denir.
	(2) Bu arada kumlama maddesi; örn. çelik grit (özellikle dış kumlama için), metalürjik cüruf aşındırıcı maddeler (ferit içermeyen de dâhil), cam boncuklar ve kuru buz (katı halde kriyojenik karbondioksit) olabilir. Kuvars kumu sağlık için tehlikeli ol...
	(3) Kumlama çalışmalar prensip olarak sadece uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) ile gerçekleştirilmelidir:
	(4) Kumlama çalışmaları ancak bir totman devresi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu, kumlama sırasında sürekli olarak basılması gereken ve bırakıldığında kumlama işlemini hemen durduran manuel bir şalterdir. Totman devresini bloke etmek yasaktır. A...
	(5) Kumlama çalışmaları prensip olarak etrafta uçuşan kumlama maddelerince kimse tehlikeye düşmeyecek veya zarar görmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.
	(6) Kumlama çalışması için, bir kumlama çalışanının tanktan kurtarılmasını da hesaba katan bir risk değerlendirmesi hazırlanmalıdır. Ve kumlama çalışmalarında da tanka girmeden önce bir izin belgesi mevcut olmalıdır. Konteynerler veya büyük serbest ku...
	(7) Tehlike, tank içinde kumlama esnasında son yükten de kaynaklanabilir. Burada yüklerin çeperlere nüfuz edebileceği dikkate alınmalıdır. Tank temizlenmiş olsa bile nüfuz etmiş yükler tekrar salınabilir ve böylece sağlığa zararlı bir atmosfer yaratab...
	(8) Tank içinde kuru buz ile patlatma yapılırken, karbondioksitin gaz haline dönüşmesi nedeniyle boğucu ve sağlıksız bir atmosfer oluşur. Bu yüzden, harici hava beslemesinin kesilmesi durumunda tehlikeli durumlardan kaçınmak için harici hava beslemesi...

	15. Kaplama
	(1) Tank içindeki kaplama çalışmaları için, kaplama malzemesinin işlenmesinden kaynaklanan tehlikeler ve tanktaki koşullar dikkate alınarak bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
	(2) Püskürtme yöntemi ile geniş bir alana uygulanan tank dışındaki kaplamalar, en iyi sonucu elde etmek ve ilgisiz kişileri tehlikelere karşı korumak için uygun şekilde donatılmış bir boyahanede yapılmalıdır.
	Boyahane, fazla püskürtülen malzemeyi bağlamak için emme cihazları ve filtre elemanları ile donatılmalıdır. Boyahane ayrıca bir kurutma tesisine sahip olmalı ve patlamaya karşı korumaya uygun olarak inşa edilmeli ve işletilmelidir.
	(3) Kaplama malzemeleri tehlikeli maddelerse, çalışanlar tehlikeler hakkında bilgilendirilmelidir.
	(4) Örn. havalandırma gibi teknik ekipmanlar, kaplama sırasında çalışanları yeterince koruyamıyorsa, çalışanlara kişisel koruyucu donanım (KKD) sağlanmalı ve kullanımlarını talep etmeli ve denetlemelidir.
	(5) Kaplama yapılırken de, tank içinde çalışırken daima bir giriş izni olması gerektiği ve bir güvenlik görevlisi tankın içindeki kişi ile sürekli temas halinde olmalıdır.

	16. Dekapaj
	(1) Bu bölümün konusu, tank yüzeyinde daha fazla hasarı önlemek için kaynak çalışmalarının veya yükün neden olduğu renk değişikliklerinden sonra bir tank vagonu sahibi tarafından korozyonu önlemek için yaygın bir yöntem olan yaptırılan hidroflorik asi...
	(2) Hidroflorik asit hem güçlü bir asit hem de zehirli bir maddedir. Eğer kan dolaşımına nüfuz ederse ki cildin emiciliği nedeniyle bu her cilt temasında mümkündür, ölüme yol açabilecek zehirlenme riski vardır. Ve en küçük asit yanıkları bile iyileşme...
	Bu nedenle, ister dekapaj macunu, ister püskürtmeli dekapaj veya ister küçük parçalar için dekapaj banyosu olsun, dekapaj maddelerini kullanırken çok dikkatli olmak gerekir.
	(3) Dekapaj işleri için acil durumlardaki davranışı, güvenlik görevlisi veya Kişisel Acil Çağrı Sistemi (KAÇS) kullanımını, tehlikeli madde kullanımını ve varsa bir tank girişini içeren ve yazılı şekilde dokümante edilmesi gereken bir risk değerlendir...
	(4) Ne teknik ne de kurumsal önlemler, dekapaj esnasında tam bir koruyucu etki sağlayamadığından, çalışanların eğitimi ve kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, dekapaj çalışmaları için bir güvenlik konseptinin önemli yapıtaşlarıdır.
	Eğitim, ilgili maddelerin tehlikelerini tanımlamalı ve kişisel koruyucu donanımın kapsamını ve kullanımını içermelidir.
	İlgili uygulama için hangi kişisel koruyucu donanımın uygun olduğu, güvenlik veri formları (GBF) kullanılarak yetkili personel tarafından geliştirilmeli ve belirlenmelidir.
	(5) Dekapajın ön çalışmaları (örneğin doldurma ve aktarma işleri) dahi kişisel koruyucu donanım kullanılmadan yapılmamalıdır.
	(6) Tank içindeki püskürtmeli dekapaj ve pasivizasyon için koruyucu giysiler temel olarak aşağıdakilerden oluşur:
	(7) Acil durumlar için çalışma yerinin hemen yakınında bir acil durum duşu mevcut olmalıdır. Hidroflorik asit ile kontaminasyona uyarlanmış özel ilk yardım malzemesi (örn. NRF 19.6 (Alman eczane standardı) uyarınca bir kalsiyum glukonat jeli içeren) d...
	(8) Tank içindeki bir püskürtmeli dekapaj işlemi sırasında veya yüksek su basıncı ile durulama sırasında dahi güvenlik görevlisi dekapajcı ile aynı koruyucu giysiyi giymiş olmalıdır. Bu şekilde donatıldığında, acil bir durumda dekapaj pompası ve dekap...
	(9) Dekapaj işleminden sonra çalışan koruyucu giysi ile birlikte yıkanmalıdır. Koruyucu giysileri çıkarırken kontamine donanıma korumasız ellerle dokunulmaması sağlanmalıdır.

	17. Kaynak çalışmaları
	(1) Demiryolu araçlarındaki kaynak çalışmaları sadece EN 15085 ve 6.8.2.1.23 RID uyarınca öngörülen alanlarda, ülkede geçerli güvenlik talimatlarının dikkate alınmasıyla, iş güvenliği konusunda eğitim görmüş uzman personel tarafından gerçekleştirilmel...
	(2) Kişisel koruyucu donanım:
	(3) Yüksek elektrik tehlikesi altındaki kaynak çalışmaları

	18. Sıcak çalışmalar hakkında genel bilgiler
	(1) Sıcak çalışmalar yanıcı gaz karışımlarının, sıvıların veya katı maddelerin tutuşturulması için veya korunması gereken malzemelere (örn. araç kaplamaları) hasar verecek ısının oluştuğu tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bunlar şunlar olabilir:
	(2) İşletme hangi alanlarda ya da hangi koşullar altında sıcak çalışma için yazılı onay gerektiğini ve bu onayı kimin vereceğini yazılı olarak belirlemelidir. Onay sırasında dikkat edilecekler:
	(3) Sıcak çalışma ile ilgili yazılı onay ayrı bir izin belgesi şeklinde verilmelidir, bununla ilgili şablonu 8. ekte bulabilirsiniz.
	(4) İzin belgesinde çalışma yeri ve görev ya da sıcak çalışma türü net bir şekilde belirtilir. Ayrıca orada tamamlayıcı güvenlik tedbirleri de belirtilir. Yangın görevlisi (çalışmalar sırasında) ya da yangın nöbetçisi (çalışmalar sonrasında) belirlene...
	(5) Tank vagonundaki, bunun temizlenmemiş ve yanıcı bir yük taşımış tankındaki sıcakl çalışmalarda son derece dikkatli olmak gerekir. Tankta doğrudan kaynak, zımparalı kesme, yakma vs. işlemi yapmak yasaktır.
	(6) Sıcak çalışmalara izin veriliyorsa ilk önce çalışma alanının etrafı olası yanıcı nesnelerden ve maddelerden arındırılmalıdır. Bunlar ahşap ya da plastik yapı parçaları, bezler, açık boya kovaları, izolasyon malzemeleri, atıklar veya toz birikintil...

	19. Düşme riski ile çalışmalar
	(1) Temel Prensipler
	Yüksekte kalmak, aynı zamanda tırmanmak ve özellikle iniş yüksek tehlike potansiyeline neden olur. Manevra basamağı gibi alçak gibi görünen yüksekliklerde bile bulunmak ciddi kazalara neden olabilir. Bu nedenle tehlike değerlendirmeleri ile ilgili kor...
	Düşme riskli faaliyetler yürütülecekse, hareket ya da dikkat dağılması nedeniyle düşmeler meydana gelebilir. Telefon görüşmesi, fotoğraf çekimi ve muhabbet etmek gibi faaliyetler de bu kapsama giriyor.
	En büyük düşme tehlikeleri:
	Hava koşulları tehlike potansiyelini ciddi ölçüde artırabilir!
	(2) Düşme tehlikesinde güvenlik kuralları
	(3) Kişisel koruyucu tedbirler ve davranış kuralları
	(4) Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım (PSAgA)
	PSAgA kullanımında aşağıdaki kurallar geçerlidir:
	 Emniyet kemeri vücut ölçülerine ve boyuna uygun olmalı, bükülmemeli ve vücuda sıkıca oturmalıdır. Bu, düz elin kayış ve vücut arasına itilebileceği anlamına gelir (res. 2).
	 Bağlantı noktası, yükseklik emniyet cihazı ve emniyet kemeri arasındaki bağlantı sağlam olmalıdır. Bu kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.
	 Kafanın üzerine bağlamak mümkün değilse her iki tarafı da bir yük vagonunun korkuluğuna sabitlemek koruyucu bir önlem olabilir, örn. bantlı düşüş önleyicili Y bağlnatı malzemesi (res. 4), çift askılı yükseklik emniyet cihazı (res. 3 ve res. 5) ya da...
	(5) Emniyet kemerinin içine düşmek ciddi yaralanmalara neden olabilir.
	Düştükten sonra uzun süre emniyet kemerinde "çaresizce" asılı kalan ve örn.
	Hemen kurtarma gerçekleştirilmelidir.
	Kurtarma için geçen süre ve kazazedenin algılanan durumu ne olursa olsun, askı travması tıbbi bir acil durum olduğu için derhal acil durum çağrısı yapılması her zaman tavsiye edilir.

	20. Manevra işlemleri
	(1) Genel bölüm
	Manevra işlemlerinin kapsamı
	Demiryolu araçlarını çalışma alanından veya park alanından dışarı ve içeri hareket ettirmek için.
	(2) Kişisel koruyucu donanım
	Manevra personelinintüm manevra işlemleri sırasında aşağıda listelenen kişisel koruyucu donanımı kullanması tavsiye edilir:
	(3) Manevra personelinin bilgilendirilmesi
	(4) Çalışa araçlarının kontrolü
	 Kullanılacak manevra ekipmanı her iş günü çalışmaya başlamadan önce görsel olarak kontrol edilmelidir.
	 Manevra ekipmanlarının, makinelerin ve tesislerin aylık ve daha uzun süreli kontrolleri, gerekirse harici uzmanlar tarafından ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır.
	(5) Temel kurallar
	(6) Manevra faaliyeti

	21. Vagonların kaldırılması, ağır yüklerin kaldırılması, kaldırma takımları
	(1) Belirli çalışmalar için vagonun ve ağır yüklerin hareket ettirilmesi yasaktır. Ağır yükler sıklıkla asılı vinçlerle kaldırılıp taşınırken vagonları kaldırmak için kaldırma kriko sistemi kullanılır.
	Bu konudaki özel tehlikeler şunlardır:
	(2) Plan dışı tüm kaldırma işlemleri için tehlike değerlendirmesi hazırlanması ve katılan kişilerin belgesi olarak eğitilmesi şiddetle tavsiye edilir.
	(3) Kişisel koruyucu donanım (KKD)
	Asla asılı yüklerin altında durmayın!
	(4) Her araç maksimum taşıma kapasitesinin okunabildiği bir tip plakasına sahip olmalıdır.
	(5) Kaldırma araçları işletime alınmadan önce ve sonrasında düzenli olarak kullanım koşulları uyarınca uzman bir kişi tarafından yılda en az bir defa kontrol edilmelidir. Kontrollerin sonucu yazılı olarak belgelenmelidir. Her kaldırma aracı bir sonrak...
	(6) Vinç operatörlerinin vinç işletimi konusunda eğitilmesi ve yazılı olarak görevlendirilmesi tavsiye edilir.
	(7) Vagonlar sadece işaretli noktalardan kaldırılmalıdır:
	(8) Kaldırma kriko sistemlerinin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler:

	22. Tozlar
	23. Ziyaretçi ve harici firmalar
	(1) İşletme alanında duran veya çalışma yürütmesi gereken ziyaretçiler ve harici firmalar için güvenlik ve davranış kuralları belirlenmelidir. Kayıt sırasında gerekirse kişilere belgeli bir şekilde bilgi verilmelidir.
	(2) İşletme alanında çalışma gerçekleştirmek zorunda olan harici firmalar için güvenlik tedbirleri gereklidir. Çalışmaların ve risk potansiyelinin kapsamına bağlı olarak çalışmalara başlamadan önce mutlaka tehlike değerlendirmesi yapılması tavsiye edi...

	24. Malzeme lojistiği mal yönetimi ve lojistik
	(1) Kapalı ve açık depolardaki depolama, yükleme ve boşaltma sırasında ve şirket içi nakliye sırasında, yüksek tehlike potansiyeli içeren güvenlikle ilgili kusurlar tekrar tekrar ortaya çıkmaktadır.
	(2) Yasal prensipler
	Prensip, depolama tertibatlarını da kapsayan genel ürün güvenliğine ilişkin 2001/95/AT sayılı yönetmeliktir. 2006/42/AT sayılı yönetmelik, özellikle güçle tahrikli raflar için geçerli olmak üzere, makinelerin piyasaya sürülmesi sırasında kazaların önl...
	(3) Raflar
	Rafların kurulumu
	Rafların kontrolü
	Rafların işaretlemesi
	Aşırı yükün önlenmesi için raflar net ve fark edilir bir şekilde işaretlenmelidir:
	Ayrıca aşağıdaki bilgiler de görünür olmalıdır:
	Depolama cihazları
	Paletler ve istifleme konteynerleri (kafesli kutu paletler gibi) için, üreticinin işletim kılavuzuna uygun olarak izin verilen taşıma kapasitesi, üst üste bindirilmiş yük ve istifleme yüksekliği aşılmamalıdır.
	(4) Güç tahrikli transpaletler
	Montaj cihazları
	Vagonların ve römorkların hareket ettirilmesi
	(5) Yük emniyeti

	25. Tahribatsız muayene (ZfP)
	Manyetik parçacık muayenesi (MT)
	Boya penetrant muayenesi (PT)
	Radyografik muayene (RT)
	Ultrasonik muayene (UT)


	Ek 1 Genel acil durum planı
	1. Bir alarm düzeninde mutlaka bulunması gerekenler:
	2. Diğer koşullar

	Ek 2 Temizlik sertifikası
	(1) Temizlik sertifikası, temizlik istasyonunun bulunduğu ülkenin resmi dillerinden birinde ve gerekirse, sınır ötesi trafik durumunda, vagonu kabul edecek bir sonraki alıcı istasyonun (örneğin atölye) bulunduğu ülkenin resmi dilinde yazılmalıdır. Alt...
	(2) Asgari bilgiler
	(3) Yararlı ek bilgiler
	(4) Temizlik sertifikalarının bilgilendirici değeri hakkında not

	Ek 3 Temizlenmemiş tank vagonları üzerinde çalışmalar
	Ek 4 Giriş izni
	Ek 5 İzin süresi hesaplaması
	(1) İzin süresini belirleme talimatı mümkün olduğunca kesin olmalı ve koşullara göre ifade edilmelidir.
	(2) Temizliği ve sınır değeri kontrol ölçümü yapılmış (oksijen %20,9 hacim, Ex sıcak çalışma için maks. %10 APS'ye kadar veya girmek için %0 APS'ye kadar) tankların içinde gerçekleştirilen demiryolu tank vagonlarının olağan muayene ve bakım çalışmalar...
	(3) Ancak belirli koşullar altında, belki birkaç kişiyle gerçekleştirilen uzun süreli kaynak çalışmaları veya kapsamlı iyileştirme çalışmalarında bu ölçümler, bu parametreler için de gerekli olabilir.
	(4) Madde konsantrasyonunun (son yük) değerlendirilmesi, maddenin sağlığı tehdit eden özellikleri, OELV değeri ve ölçüm sonucu ile tanımlanır. Ayrıca çeperden salınabilecek gazlar sonucunda Madde konsantrasyonu OELV değerini aşabilir, böylece bazı par...

	Ek 6 Tanka giriş için acil durum planlaması
	Ek 7 Emniyet postası
	(1) Tanktaki çalışmalar genel olarak, tanktaki çalışanla sürekli temas halinde olan bir emniyet postası olmadan gerçekleştirilmemelidir.
	(2) Bir emniyet postası yerine getirmesi koşullar şunlardır:
	(3) Reism 1'deki gibi bir cep kartı, bir alarm durumunda gerekli adımların atılmasında güvenlik görevlisine hızlı yönlendirme ve güvenlik sağlayabilir.

	Ek 8 Sıcak çalışma izin belgesi
	Ek 9 Mobil servis müdahale kontrolü

