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EK-2
TANIMLAR
Alıcı: Taşıma sözleşmesine göre tehlikeli yükü teslim alacak olan gerçek ve tüzel kişileri, (Eğer alıcı
taşıma işlerini taşıma sözleşmesi olmadan yürütüyorsa, vardıkları ülkede tehlikeli yüklerin yönetimini
üstlenecek resmi veya özel kuruluş alıcı olarak kabul edilir.)
Ambalaj: Tehlikeli yük taşınmasına uygun olacak şekilde IMDG Kod kapsamında tanımlanmış olan
malzeme ve özelliklere göre üretilmiş, tehlikeli yükün içine konduğu yük taşıma donanımını,
Ambalajlayan (Paketleyen): Tehlikeli maddeleri büyük ambalaj ve orta boy hacimli konteynır dahil
ambalajlara koyan ve ambalajları taşınmaya hazırlamak amacıyla etiketleyen, işaretleyen, gönderici
veya onun talimatları ile bu işlemleri yapan gerçek ve tüzel kişileri ve fiili olarak bu işlemi
gerçekleştiren kara ve liman tesisi personelini,
Ambalaj Tedarikçisi: Paketli tehlikeli yüklere uygun ambalajların ticaretini yapan gerçek ve tüzel
kişilerde görev yapan satış, sevk ve satın alma sorumlularını,
Ambalaj Üreticisi: IMDG Kod hükümlerine uygun tip onayı belgelendirmesi olan tehlikeli yük
ambalajını üreten gerçek ve tüzel kişilerde görev yapan tasarım sorumlusu, kalite kontrol sorumlusu,
üretim sorumlusu ile satış ve satın alma sorumlularını,
Dağıtıcı: Tehlikeli madde ve/veya müstahzarın üretici veya ithalatçıdan kullanıcıya ulaşmasını teminen
ara alım - satım işlemlerini yürüten gerçek veya tüzel kişileri,
Elleçleme: Maddenin veya müstahzarın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin
değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri,
havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri,
Elleçleyen: Elleçleme işlemini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,
Genel Farkındalık Eğitimi: IMDG Kod 1.3. kapsamında hazırlanan ve bu genelge kapsamına giren
tüm personelin alması zorunlu olan eğitimi,
Gönderen: Paketli tehlikeli yükleri kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına gönderen gerçek ve tüzel
kişileri, (Eğer taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesi altında yürütülüyorsa, gönderen, taşıma sözleşmesine
göre gönderendir.)
Göreve Yönelik Eğitim: IMDG Kod 1.3. kapsamında hazırlanan ve bu genelge kapsamına giren
görevleri ifa eden gerçek ve tüzel kişi personelinin alması zorunlu olan görev kapsamına veya tehlikeli
yükün sınıfına ve UN numarasına göre alınması zorunlu olan eğitimleri,
Gözetim Firması ÇalıĢanları: Ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde
öngörülen, miktar, kalite, ambalaj, etiket, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde
uygun olarak gerçekleştirildiğini alıcı veya satıcı adına tespit ettirilmesini sağlayan ve bu işlemlerle
ilgili raporları düzenleyen, kuruluşta görev yapan personeli,
Malzeme Emniyet Bilgi Formu: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı
bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik
önlemlerini ve çevre ve insan sağlığının, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden
korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeyi,
IMDG Kod Eğitim Sertifikası Numarası: IMDG ile başlayan ve eğitim semineri vermek üzere
yetkilendirilmiş kuruluşun kısa unvanı ve eğitimin verildiği yılı takip eden 5 rakamlı sayıyı (Örnek:
IMDG/ XXX /2011-00001) ifade eder.
Ġhracatçı: Tehlikeli madde ve/veya müstahzarın ihracatını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri,
Ġthalatçı: Kendi ihtiyacını karşılamak veya piyasaya arz etmek üzere tehlikeli madde ve/veya
müstahzarın ithalatını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri,
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Kara Tesisi: Liman Tesisi tanımı kapsamında yer almayan ve bu genelgede belirtilen sınıflandırma,
ambalajlama, yükleme, boşaltma, elleçleme, taşıma evrakı hazırlama, taşıma teklifi alma, taşıma
teklifini kabul etme, taşıma, depolama, planlama ve kontrol görevlerinin ifa edildiği üretici, ithalatçı,
ihracatçı, maden ocağı, maden işleme tesisi, gönderen, alıcı, dağıtıcı, elleçleyen, sınıflandıran,
ambalajlayan ve taşıyanlara ait tesisleri,
Liman Tesisi: Sınırları Ġdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük alıp verebilecekleri,
barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra ve demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık
depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya
bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları,
kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz yerini,
Sınıflandıran: Tehlikeli maddelerin, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş sınıflandırma
kurallarına uygunluğunun tespitine yönelik, gerekli testlerin yapılması sonucu UN kodlarının belirleme
işlemini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,
Sınıflandırma: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarlarının taşınmasında Birleşmiş Milletler tarafından
belirlenmiş sınıflandırma kurallarına uygunluğunun tespitine yönelik gerekli testlerin yapılması
sonucunda UN kodlarını belirleyerek veya belirlenmesini sağlayarak Malzeme Emniyet Bilgi
Formunun ondördüncü bölümüne kaydedilmesi işlemini,
TaĢıyan; Paketli tehlikeli yükleri kendi adına veya üçüncü kişiler adına taşıma işine ilişkin teklif alan,
teklif veren, teklifi kabul eden fiili taşımacı, broker, gemi sahibi, taşıma işleri organizatörü, taşıma
işleri komisyoncusu, gemi acentesi, taşıyan acentesi ile kombine taşımacılık kapsamında tehlikeli yükü
karayolu veya demiryolu ile sözleşmeli veya sözleşme olmaksızın taşıma işlemini yürüten gerçek ve
tüzel kişileri ve bu işlemi gerçekleştiren kara ve liman tesisi personelini,
Tehlikeli Atık: Doğrudan kullanımı öngörülmeyen tehlikeli yükün veya tehlikeli yük taşıyan ambalaj
ve yük taşıma ünitelerinin, yeniden işleme, çöpe atma, yakarak veya başka bir yolla bertaraf etmek
üzere taşınan parçalarını, çözeltilerini, karışımları ile kullanılmış ambalaj ve yük taşıma ünitelerini,
Tehlikeli Yük: IMDG Kod kapsamındaki Tehlikeli Yükler Listesinde yer alan veya tehlikeli yük
olarak kabul gören veya yükleme koşullarına uygun olmaması nedeniyle tehlike oluşturacak yükleri,
Üretici: Kimyasal element ve/veya bileşiklerini veya bunların karışım ve/veya çözeltilerini kullanarak,
herhangi bir yöntemle, herhangi bir formda tehlikeli madde ve müstahzar hazırlayan ve/veya hazırlatan,
bunlara ticari adını veya markasını veren gerçek veya tüzel kişileri
Yükleyen: Göndericinin talimatları doğrultunda tehlikeli yükleri taşıta veya yük taşıma ünitesine
yükleyen ve yük taşıma birimini etiketleyen, işaretleyen, plakalandıran, yük taşıma birimi içindeki
tehlikeli yükler dahil yükleri elleçleyen, istifleyen, boşaltan gerçek ve tüzel kişileri ve fiili olarak bu
işlemi gerçekleştiren kara ve liman tesisi personelini,
Yük TaĢıma Birimi: Tehlikeli yük taşımaya uygun olarak tasarlanmış olan, paketlenmiş veya dökme
yüklerin taşınması için üretilmiş, denizyolu taşıtlarına yüklenen taşıt, vagon, konteyner, tank konteyner,
çok elementli gaz konteynırı, orta boy hacimli konteynır (IBC) ve palet üzerindeki ürünleri taşıyan yük
taşıma ünitelerini,
Yük TaĢıma Ünitesi Üreticisi: IMDG Kod hükümlerine göre uygunluk belgesi olan tehlikeli yük
taşıma ünitesini üreten gerçek ve tüzel kişilerde görev yapan tasarım sorumlusu, kalite kontrol
sorumlusu, üretim sorumlusu ile satış ve satın alma sorumlularını,
Yük TaĢıma Ünitesi Tedarikçisi: Yük Taşıma Ünitesi satış ve kiralamasını yapan gerçek ve tüzel
kişilerde görev yapan satış, sevk ve satın alma sorumlularını,
ifade eder.
Burada ifade edilmeyen diğer tanımlar IMDG Kod 1.2 bölümünde yer almaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:.128 MALTEPE/ANKARA
TEL: 0 312 232 38 49 / 2441 FAX: 0 312 232 42 24

Bilgi için : Ġ. H.GEDĠKOĞLU (GSK Uzmanı)
e-posta : hgedikoglu@denizcilik.gov.tr

