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Kara ve Deniz Taşımacılığında Yük Güvenliği; Güvenli 
İstifleme ve Bağlama Hesapları Eğitimi 

 

28-29-30 Ocak 2016 / İSTANBUL 

 
ADR ve IMDG Kod Kapsamında yük güvenliği, yüke uygun seçim kriterleri ve  yüklerin bağlama hesapları taşımacılık 

sektöründe önemini artırıyor…. 

Taşınan yüklerin, hasarsız olarak, planlanan zamanda hedeflenen noktaya taşınması lojistiğin en önemli unsurudur. Kara ve 
deniz yoluyla yük taşımacılığının nasıl güvenli yapılacağına dair bilgileri, ADR ve IMDG Kod ile birlikte ele aldığımızda almamız 
gereken önlemler ve yerine getirmemiz gereken uygulamalar olduğunu görmekteyiz. Yük taşıyan gemi, tır ve konteynerlerde; 
teknik kapasiteye uygun yükleme, yükün doğru şekilde konumlandırılması, uygun sabitleme ve taşınacak yüke göre uygun seçim 
kriterleri bu kapsamda göz önünde tutulması gereken konulardır. Bu konulardaki eksiklikler nedeniyle, maalesef çok sayıda 
kazanın yaşandığını ve bu kazalar sonucunda ciddi mal kayıpları ve daha da önemlisi can kayıpları olduğunu biliyoruz. Kurulduğu 
1962 yılından bu yana Türkiye’de denizcilik ve endüstri sektörlerinin  gelişimi için öncülük etmeyi kendisine misyon edinmiş Türk 
Loydu; kara ve deniz yolu ile tehlikeli madde taşımacığı eğitimleri de (ADR, IMDG, RID, TMGD)  dahil olmak üzere pek çok 
alanda hizmet vermektedir. Bu kapsamda Türk Loydu olarak sektörün acil ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz “Kara ve Deniz 
Taşımacılığında Yük Güvenliği; Güvenli İstifleme ve Bağlama Hesapları Eğitimi ”ni de eğitimlerimiz arasına aldık.  
 

Eğitimde aşağıdaki konuların aktarılması amaçlanmaktadır:  
 Yüklerin taşıma sırasında kaymaması ve devrilmemesi için emniyetli yükleme ve yükün 

bağlanması hakkındaki uluslararası kurallar  ( ADR ve IMDG Kod ) hakkında genel bilgilendirme  
 Emniyetli yükleme gereklilikleri 
 Riskler ve sorumluluklar 
 Farklı yük kategorileri ve tipleri ve dikkat edilmesi gerekenler  

 (Proje Yükleri, Genel Kargo (Kırkambar), Kereste, Tomruk, İnşaat Demiri, Boru, Rulo sac vs, Hurda, Dökme 

Yükler (Katı, Sıvı), emniyete alma ve istif sorunları sebebi ile tehlikeli yük kapsamına giren yükler 

 Taşıma esnasında yüklere etkiyen kuvvetler 
 Bağlama ve emniyete alma ekipmanları 
 Güvenli gemi, tır ve konteyner yüklemeleri 
 Yükleri emniyete alma, yükün doğru bağlanması esnasında karşılaşılabilecek riskler, pratik bilgiler 
 Yük hareketleri ve olası problemler(kayma ve devrilme) 
 Örnek hesaplamalar 
 Yeterlilik sınavı 

 

Kimler katılmalı? 

 Tehlikeli maddelerin paketli veya dökme olarak kara ve denizyoluyla ile taşınmasında görevi ve sorumluluğu olan 
yöneticileri / sorumluları 

 Faaliyet alanı limanlarda yükleme güvenliği ile ilgili olan işletmelerin operasyon yöneticileri / sorumluları 
 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları 
 Gözetim firmaları yöneticileri / sorumluları 
 Liman ve kıyı tesisleri yöneticileri / sorumluları 
 Lojistik firmaları yöneticileri / sorumluları 

 

Sertifika: . 

 Eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olmaları halinde, eğitim katılımcılarına Türk Loydu  Başarı Sertifikası 
düzenlenecektir.Başarılı olamayanlar için katılımcı sertifikası düzenlenecektir. 
 
Eğitmen : Hamdi UZ (Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi) 

  : Hüseyin KALE ( Kaptan) 
Tarih : 28-29-30 Ocak 2016 
Eğitim Saatleri : 09:30-17:00 
Eğitim Yeri               : TÜRK LOYDU 
Adres  : Tersaneler Cad. No: 26 Tuzla - İSTANBUL 
Eğitim Ücreti : 1,500 TL/katılımcı +%18 KDV  
 
Ücrete eğitim notu, ikramlar ve düzenlenecek sertifika dâhildir. Toplu katılım yapacak firma çalışanlarına; 
 2-3 kişi katılımı halinde  % 15; 4-5 kişi katılımı halinde % 20; 6 ve üzeri katılım halinde % 25 indirim uygulanır. 
 
LCV: Cihan SANCAR – csancar@turkloydu.org  0 216 581 38 42 

Kontenjan sınırlı olduğundan başvuru sırasına göre kayıt yapılacaktır. 25 Ocak 2016 saat 16:30’a kadar LCV yapmanız rica olunur. 
Eğitim, katılımcı sayısı en az 15 kişi olduğunda açılacaktır. 

 

 

 

 

mailto:csancar@turkloydu.org

