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IMDG KOD EĞİTİM SEMİNERLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili
eğitim seminerlerinin konu başlıklarını, sürelerini ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde
bulunulan tesislerde görev alan kişilere verilecek eğitimleri, bu eğitimleri verecek olan eğitim
kuruluşlarını ve işletmeleri, eğiticileri ve eğitim seminerlerinin içeriğini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 22 Ocak 2016 tarihli ve 29601 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında
Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 21 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönerge’de yer alan;
a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) CTU Kod: Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uygulama Kodunu,
c) Eğitim kuruluşu: Yönetmelik kapsamında üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere
İdare tarafından yetkilendirilen kuruluşu,
ç) IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,
d) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
e) Yönetmelik: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod
Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğini
ifade eder.
(2) Bu Yönerge’de yer alan ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için ilgili
ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar
Eğitim seminerine katılacaklar
Madde 5 – (1) IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükleri paketli olarak elleçleyen veya
bu yükleri sıvı dökme olarak elleçleyerek tesislerindeki kara taşıtı yükleme istasyonundan kara
tankerlerine yükleyen kıyı tesisleri, bu elleçleme operasyonlarını planlayan ve gerçekleştiren
personeline, eğitim vermekle veya eğitim kuruluşundan eğitim aldırmakla yükümlüdür. Kıyı
tesislerinin alacağı eğitimler, icra edilen faaliyetlere göre aşağıda belirtilmektedir.
a) Konteyner elleçlemesi yapan kıyı tesisleri Ek’teki tablonun 9 numaralı satırındaki
göreve ait eğitimi vermekle veya eğitim kuruluşundan aldırmakla yükümlüdür.
b) Konteyner iç yüklemesi yapan kıyı tesisleri, bu operasyonda görev alan personeline,
Ek’teki tablonun 4 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi vermekle veya eğitim kuruluşundan
aldırmakla yükümlüdür.
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c) Kıyı tesislerinde, konteyner elleçlemesi ile birlikte konteyner iç yüklemesinde de görev
alan personele, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki eğitimler birleştirilerek Ek’teki
tablonun 13 numaralı satırındaki eğitim verilebilir.
ç) IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükleri sıvı dökme olarak elleçleyerek tesislerindeki
kara taşıtı yükleme istasyonundan kara tankerlerine yükleyen kıyı tesisleri; bu operasyonda görev
alan personeline, Ek’teki tablonun 3 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi vermekle veya eğitim
kuruluşundan aldırmakla yükümlüdür.
d) Bu fıkra kapsamında kendi personeline eğitim verecek tesislerin, İdareden eğitim
vermek üzere yetki almış işletme olması zorunludur.
(2) Konteyner iç yüklemesi yapan ve İdareden, Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki
Belgesi alan tartı aleti operatörleri, bu işlemi gerçekleştiren personeline, CTU Kod eğitmeni
bulunan eğitim kuruluşundan, tehlikeli yük elleçlemesi yapıyorsa Ek’teki tablonun 4 numaralı
satırındaki göreve ait eğitimi, tehlikeli yük elleçlemesi yapmıyorsa 11 numaralı satırındaki
eğitimi aldırır. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.
(3) Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında paketli tehlikeli yüklere
yönelik Tehlikeli Madde Deniz Gözetim Yetkilisi Belgesi almak isteyenler, görev yaptıkları
işletmeler vasıtasıyla Ek’teki tablonun 10 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi, eğitim
kuruluşundan alırlar.
(4) Tarım ve Orman Bakanlığından yük taşıma birimindeki veya gemi ambarındaki yüke
fumigasyon veya gazdan arındırma işlemi yapma hususunda yetki alan firmalar, bu işleri yapan
personeline Ek’teki tablonun 12 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi, fumigasyon ve gazdan
arındırma eğitmeni bulunan eğitim kuruluşundan aldırır. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu
eğitimi tekrar alırlar.
Eğitim seminerleri
Madde 6 – (1) Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin Ek’teki tabloya göre
almaları gereken eğitimlerin genel içerikleri aşağıdadır.
a) Genel farkındalık eğitim semineri: Paketli tehlikeli yüklerin taşınmasındaki genel
hükümlere aşina olmak için bu eğitim alınır. Bu eğitim tehlike yük sınıflarının tanımı; etiketleme,
işaretleme, levhalama, paketleme, istifleme, ayırma ve uyumluluk hükümlerini, tehlikeli madde
taşıma belgelerinin amacını ve içeriğini kapsar.
b) Göreve yönelik eğitim semineri: Genel farkındalık eğitimi alanların kendi görev
alanlarıyla ilgili eğitimdir.
c) Emniyet eğitim semineri: Mevcut acil müdahale dokümanlarının izahı ile birlikte acil
durumda kazaya ve herhangi bir sızıntı durumuna müdahale konularını içeren eğitimdir.
ç) Yenileme eğitim semineri: Alınması gerekli eğitimlerin tamamlanması sonucu
düzenlenen sertifika tarihinden itibaren her 2 yılda bir uluslararası mevzuatta yapılan
güncellemelere yönelik eğitimdir.
(2) Yönetmelik kapsamında alınması gerekli genel farkındalık, göreve yönelik ve emniyet
eğitimlerinin; icra edilen görev bazında konu başlıkları ile süreleri (saat olarak) ve toplam eğitim
süresi Ek’teki tabloda yer almaktadır.
(3) Eğitim seminerlerinin başlama ve bitiş tarihleri ve ders programlarına ilişkin bildirimler
ile eğitici ve kursiyere ait bilgiler Kamu Uygulama Merkezi Sistemi üzerinden İdareye bildirilir.
Eğitim seminerlerinin bu sisteme girişi, Ek’teki tabloda yer alan on üç görevden icra edilecek
olanı seçilerek yapılır.
(4) CTU Kod eğitmeni bulunmayan eğitim kuruluşları ve işletmeler, Ek’teki tablonun 4 ve
11 numaralı satırındaki eğitimi veremezler. IMDG Kod eğitmeni, aynı zamanda CTU Kod
eğitmeni ise bu eğitimleri tek eğitmen olarak verebilir.
(5) Fumigasyon ve gazdan arındırma eğitmeni bulunmayan eğitim kuruluşları ve
işletmeler, Ek’teki tablonun 12 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi veremezler. IMDG Kod
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eğitmeni, aynı zamanda fumigasyon ve gazdan arındırma eğitmeni ise bu eğitimleri tek eğitmen
olarak verebilir.
(6) Yük taşıma birimindeki veya gemi ambarındaki yüke fumigasyon veya gazdan
arındırma işlemi yapan kişilerin bu Yönerge kapsamında aldıkları eğitim, diğer
kurum/kuruluşlardan almaları gereken eğitimleri alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
Eğitimlerin birbirlerini içermesi
Madde 7 – (1) Ekte yer alan tablodaki görevlere ait konu başlıklarının bazıları birbirini
kapsadığından, biri alındığında diğeri de alınmış sayılan eğitim seminerleri aşağıda verilmiştir.
a) 4 numaralı satırdakini alanlar, 2 ve 3 numaralı satırlardaki,
b) 9 numaralı satırdakini alanlar, 7 numaralı satırdaki,
c) 8 numaralı satırdakini alanlar, 5 ve 6 numaralı satırlardaki
eğitim seminerlerini almış sayılırlar. Eğitim kuruluşu, eğitim sonucunda düzenlenecek
sertifikalarda eğitim verdikleri görevle birlikte, bu görevin içerdiği diğer görev alanlarını da
belirtir.
Yenileme eğitimleri
Madde 8 – (1) Yenileme eğitimleri, eğitim seminerlerinin tamamlanması sonucu
düzenlenen sertifika tarihinden itibaren her 2 yılda bir gerçekleştirilir. Yenileme eğitimleri
sertifika bitiş tarihinden önce alınır ve bu süre zarfında yenileme eğitimine katılmayanlara
yeniden eğitim almadan sertifika düzenlenmez.
Kara taşıtı sürücülerinin eğitimi
Madde 9 – (1) Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerin, kıyı tesisleri ile kara tesisleri
arasındaki taşıma işlemlerini gerçekleştiren karayolu taşıt sürücülerinin kıyı tesislerine
girebilmek için geçerli ve yapılan taşımaya uygun SRC-5 Belgesine sahip olmalı veya Ek’teki
tablonun 7 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi eğitimi almalıdır.
Göreve yeni başlayan personelin eğitimi
Madde 10 – (1) Göreve yeni başlayan personelin işe girişinden itibaren en geç 3 ay içinde
bu Yönergede belirtilen ve görev tanımına uygun eğitimleri almaları zorunludur. Bu süre zarfında
eğitim almış kişilerin yanında görev yapabilirler.
Ortak eğitim semineri
Madde 11 – (1) Eğitim kuruluşları, düzenlenen eğitimlere azami katılımın sağlanması ve
eğitimin verimli olması amacıyla farklı tesislerde aynı görevi icra eden personele birlikte eğitim
semineri düzenleyebilir.
Eğitim semineri sınavı
Madde 12 – (1) Eğitim semineri sonunda düzenlenen sınavlar, verilen eğitim konularına
yönelik olmalı ve adayın öğrendiği bilgileri ölçmelidir. İdare gerek görmesi halinde, eğitim
semineri sonucunda yapılan sınavı Bakanlık taşra teşkilatı vasıtasıyla yaptırabilir.
(2) Sınavda başarılı olanlara, Kamu Uygulama Merkezi Sistemi üzerinden sertifika
düzenlenir.
Eğiticilerin eğitimi
Madde 13 – (1) İdare, Ek’teki tablonun 4, 11 ve 12 numaralı satırlarındaki göreve ait
eğitimleri verebilecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla eğitici eğitimi düzenleyebilir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki eğitici eğitimlerine, IMDG Kod eğiticisi olma
şartlarını sağlayanlar katılabilir. IMDG Kod eğitmeni olmayanlar, bu maddedeki eğitici
eğitiminde katılıp başarılı olmaları halinde sadece 11 veya 12 numaralı eğitimleri verebilirler.
(3) İdare, denizcilik eğitimi veren üniversitelerin fakülte veya meslek yüksek okullarında
uluslararası sözleşmeler dersini veren eğitmenlere, İdarede görevli eğitmenler vasıtasıyla, IMDG
Kod eğiticilerin eğitimi verebilir. Bu eğitimlerin ifasına ilişkin hususlarda, Deniz ve İçsular
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Düzenleme Genel Müdürlüğü ile birlikte karar verilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitmenler,
üniversitelerin fakülte veya meslek yüksek okulları dışında ticari amaçlı IMDG Kod eğitimi
veremezler.
(4) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitici Belgesinde
CTU Kod eğitmeni olarak yetkilendirilen eğitmenler, İdareye başvuru yapmaları halinde, Ek’teki
tablonun 4 ve 11 numaralı satırlarındaki eğitimi vermeleri için yetkilendirilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim ile ilgili diğer hususlar
Madde 14 – (1) Eğitim alması gerekli personel, çalıştığı gece vardiyasının ardındaki sabah
yapılacak eğitime katılamaz ancak dinlenme saatine müteakip yapılacak eğitimlere katılabilir.
Tesis işleticileri eğitim planlamasında personel çalışma ve dinlenme hususları dikkate alır.
(2) Kıyı tesislerindeki eğitim planlaması varsa tesiste görevli Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanı ile koordineli yapılır ve bu planlama; alınması gerekli eğitimin içeriği ve süresi göz
önünde bulundurularak verimli şekilde yapılır.
(3) Bakanlık, eğitimin verimliliğini ve eğitime katılanların öğrenme durumlarını ölçmek
amacıyla, Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi (TMUB) denetimi sırasında, ilgili
personelin görev alanıyla ilgili bilgisini kontrol edebilir ve bilgilerin yetersiz görülmesi halinde
söz konusu eğitimlerin tekrarını isteyebilir.
(4) Eğitimler sonucu düzenlenecek sertifikalarda personelin görev alanının yazılması
zorunludur.
(5) Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında eğitici belgesi yenileyecekler, eğitici belgesi
süresi dolmadan önce İdareye başvurmaları halinde, şartları uyanların belgeleri 5 yıl süreyle
yenilenir. Bu fıkra hükmüne uymayanların belgeleri yenilenmez.
(6) Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihte eğitim semineri almış olanlar, yenileme eğitimi
alacakları tarihte bu Yönerge hükümleri kapsamında ilgili yenileme eğitimlerini alırlar.
İdari yaptırım
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge’deki yükümlülüklere uymayanlara Yönetmelik’in ilgili
maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili ulusal mevzuat ile
taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 17 – (1) 27.03.2013 tarihli “2013/TMKTDGM-01/Eğitim Genelgesi”
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönergenin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 1 Ocak
2020 tarihinde, diğer hükümler 1 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık
Düzenleme Genel Müdürü yürütür.
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Tabloya ait açıklamalar:
1=

IMDG Kod Bölüm 6.1.2-6.1.3-6.1.4-6.5.2-6.7.2-6.7.2.20-6.9.1

2=

9 saatin 8 saatinde CTU kod anlatılacak.

3=

Sadece paketli tehlikeli yüklere yönelik gözetim hizmeti veren gözetim yetkilisi.

4=

Sadece CTU Kod anlatılacak

5=

Sadece IMDG Kod Bölüm 5.5.2

6=

6.5 saatin 6 saatinde aşağıdaki konu başlıklarında eğitim verilecek.

 IMO Resolution A.1050(27)- Revised Recommendations For Entering Enclosed Spaces
Aboard Ships (Gemilerde Kapalı Alanlara Giriş İçin Revize Edilmiş Tavsiyeler)
 IMO Sirküler MSC.1/Circ. 1264 (MSC.1/Circ.1396 ile revize edilen)- Recommendations
On The Safe Use Of Pesticides In Ships Applicable To The Fumigation Of Cargo Holds
(Yük Ambarlarına Fumigasyon Uygulanabilir Gemilerde Pestisitlerin Güvenli
Kullanımına İlişkin Tavsiyeler)
 IMO Sirküler MSC.1/Circ.1361- Revised Recommendations On The Safe Use Of
Pesticides In Ships Applicable To The Fumigation of Cargo Transport Units (Fumigasyon
Uygulanabilir Yük Taşıma Birimlerini Taşıyan Gemilerde Pestisitlerin Güvenli
Kullanımına İlişkin Tavsiyeler)
 IMO Sirküler MSC-MEPC.2/Circ.1- Disposal Of Fumigant Material (Fumigant
Meteryallerinin Bertarafı)
 IMO Sirküler DSC/Circ.11- Ships Carrying Fumigated Bulk Cargoes (Fumige Edilmiş
Dökme Yükleri Taşıyan Gemiler)
 IMO Sirküler MSC.1/Circ.1358- Recommendations On The Safe Use Of Pesticides In
Ships (Gemilerde Tarım İlaçlarının Emniyetli Kullanımı Hakkında Tavsiyeler)
7=
8 saatin 7 saatinde CTU Kod anlatılacak.
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