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TÜRK LOYDU VAKFI ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ                                                27.04.2011 
 

IMDG Kod Kapsamında EĞĠTĠCĠLERĠN EĞĠTĠMĠ  
 

11–15 Mayıs 2011 –ĠSTANBUL– 

11–15 Mayıs 2011 tarihinde yapılması planlanan “IMDG Kod Kapsamında EĞĠTĠCĠLERĠN EĞĠTĠMĠ” 
seminerine iliĢkin ayrıntılar aĢağıda bilgilerinize sunulmuĢtur. 
 

 Amacı 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyet Komitesinin (MSC) 7–16 Mayıs 2008 tarihinde Londra’da 
yapılan 84’üncü toplantısında IMDG Kod için 34–08 sayılı değiĢiklik kabul edilmiĢtir. Bu DeğiĢiklik, IMDG Kod’da 
bulunan bazı hükümlerin uygulanmasını 01.01.2010 tarihi itibarı ile zorunlu kılmıĢtır.  Zorunlu kılınan en önemli 
hususlardan biri de; IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli maddeleri elleçleyen kıyı tesisi personeli ile bu yüklerin 
ulaĢtırma zincirinde görev alan ilgili diğer kurum/kuruluĢların personeli baĢta olmak üzere kıyı personeli için IMDG 
Kod Bölüm 1,3’de bulunan eğitim Ģartı zorunluluğudur. Ülkemizde de bu zorunluluk mevcut olup, UlaĢtırma 
Bakanlığı (Denizcilik MüsteĢarlığı) tarafından 4 ġubat 2011 tarih, 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
“DENĠZYOLUYLA TAġINAN TEHLĠKELĠ YÜKLERE ĠLĠġKĠN ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞĠTĠM VE 
YETKĠLENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ” kapsamında düzenlemeye tabi tutulmuĢtur. 

 
Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim Ve Yetkilendirme Yönetmeliği 

hükümlerine göre eğitim alması gerekenler: 

Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili olarak; sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiket leme, 
plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi 
isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, 
depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alan kişiler (Madde 1-
Amaç) 
 
Birincisi, yukarıda anılan Yönetmeliğin yayınlanmasından önce Denizcilik MüsteĢarlığı bilgisi dâhilinde, TÜRKLĠM 
(Türkiye Liman ĠĢletmecileri Derneği) tarafından Haziran 2010’da organize edilerek gerçekleĢtirilen IMDG Kod 
Kapsamında EĞĠTĠCĠLERĠN EĞĠTĠMĠ’NĠN ikincisi, TÜRK LOYDU tarafından yukarıda anılan Yönetmeliğin 6. 
Maddesi (Eğiticilerin Eğitimi) uyarınca 11–15 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleĢtirilecektir. 
 
Katılımcılar: 
IMDG Kod Kapsamında EĞĠTĠCĠLERĠN EĞĠTĠMĠ’NE katılacak olanlar, yukarıda anılan Yönetmeliğin 9. 
Maddesinde (Yetkilendirilecek kuruluĢlar ile eğiticilerde aranacak Ģartlar) alt baĢlığında (2) numaralı bentte 
tanımlanmıĢ olup aĢağıda verilmiĢtir. Katılımcıların bu Ģartı sağlamaları gerekmektedir. 
MADDE 9 – Yetkilendirilecek kuruluĢlar ile eğiticilerde aranacak Ģartlar 
(…) 
(2) Eğiticilerde, lisans düzeyinde eğitim görmüş ve iyi derecede İngilizce yeterliliğine sahip, en az Uzakyol 1. Zabiti 
veya Uzakyol 2. Mühendisi ehliyetine sahip olmak veya mesleğiyle ilgili en az üç yıl tecrübe sahibi kimya 
mühendisi veya çevre mühendisi olma şartı aranır. 
(…) 
 
Eğitimde kullanılan dil hem Türkçe hem de Ġngilizce olacaktır. Eğitim sırasında herhangi bir çeviri uygulaması 
olmayacaktır. Bu nedenle eğitime katılacakların, Yönetmelikte de iĢaret edildiği gibi iyi derecede Ġngilizce 
yeterliliğine sahip olmaları beklenmektedir. 
 
Eğitime katılanlardan kimya ve çevre mühendislerinin; yetkilendirilecek kuruluĢlarda eğitici olarak çalıĢabilmeleri 
için, Yönetmelik uyarınca en az 3 yıl tecrübe sahibi olmalarının Ġdare tarafından beklendiğini göz önünde tutmaları 
gerekmektedir. 
 
Katılımcılardan istenen belgeler: 

Uzakyol 1. Zabiti veya Uzakyol 2. Mühendisi ehliyetine sahip katılımcılardan: 
1. Lisans düzeyinde eğitim alındığına dair diploma sureti 
2. Uzakyol 1. Zabiti veya Uzakyol 2. Mühendisi ehliyeti sureti 
 
Kimya Mühendisi veya Çevre Mühendisi olan katılımcılardan: 
1. Lisans düzeyinde eğitim alındığına dair diploma sureti  
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 Katılımla ilgili Diğer ġartlar: .  
Eğitime katılmak isteyen kuruluĢların / kiĢilerin, Denizcilik MüsteĢarlığı’na daha önceden yapmıĢ oldukları bildirime 
ek olarak, duyuru ekindeki eğitim katılım baĢvuru/talep formunu ve istenen diğer belgeleri göndermeleri 
gerekmektedir. Katılımcı sayısı, en fazla 40, en az 20 olarak sınırlandırılmıĢtır. BaĢvuru sayısına bağlı olarak 
eğitimlerin kesinleĢmesi durumunda ilgili eğitim ücretinin Vakıfbank Tuzla ġubesi 00158002295329907 nolu 
hesaba (IBAN no: TR08 0001 5001 5800 2295 3299 07) yatırılması ve ödeme bilgisinin tarafımıza ulaĢtırılması 
gerekmektedir. 
 
Eğitime katılmak isteyenler duyuru beraberindeki Eğitim BaĢvuru/Talep Formu’nu doldurarak, istenen belgelerle 
birlikte en geç 5 Mayıs 2011 tarihi mesai bitimine kadar egitim@turkloydu.org  eposta adresine ya da 02165813830 
numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir. 
 
Belge: .  
Eğitime tam zamanlı katılım sağlayanlar ve yapılacak değerlendirme sınavına girenler için, Denizcilik MüsteĢarlığı 
tarafından "IMDG Kod Kapsamında EĞĠTĠCĠNĠN EĞĠTĠMĠ” Seminerine Katılım Belgesi düzenlenecektir. 
 
Süre: 5 Gün (11–12–13–14–15 Mayıs 2011) 

 
Eğitim Saatleri: Sabah oturumu: 09:00–12:30; Öğle Arası:12:30–14:00; Öğle sonrası oturumu: 14:00–17:30 
 
Eğitim Yeri: Kervansaray Hotel; ġehit Muhtar Cad. No:49 Taksim 34437 ĠSTANBUL 
http://www.kervansarayhotel.com/contact.html (ĠletiĢim ve konum bilgisi için) 
 
Eğitim Ücreti: 1,000 TL/katılımcı +  % 18 KDV  
Ücrete eğitim notları, öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ile düzenlenecek belge dâhildir.  
 
Ek Bilgi: 
 Eğitimle ilgili daha ayrıntılı bilgi ve kayıt için 0216 581 37 52 numaralı telefondan Eğitim Koordinatörü 

Hakan AYDOĞDU ile temas kurabilir veya egitim@turkloydu.org  adresine eposta gönderebilirsiniz. 
 

 Ġstanbul dıĢından eğitime gelmesi muhtemel katılımcılar, dilerlerse konaklama için aĢağıda iletiĢim bilgileri 
verilmiĢ olan Nirvana ROMAN (HHB Consulting Org. Adv. Co; Tel: 0312.438.3811;GSM: 0539.880.2773; 
nirvana@hhbexpo.com.tr;  nirvana.hhb@gmail.com ) ile temas kurabilirler. 

 

TÜRK LOYDU VAKFI ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ   
Tel: 0216 581 37 00  

Faks: 0216 581 38 30--0216 581 38 20 
E-posta: egitim@turkloydu.org  

Web site: http:// www.turkloydu.org 

mailto:egitim@turkloydu.org
http://www.kervansarayhotel.com/contact.html
mailto:egitim@turkloydu.org
mailto:nirvana@hhbexpo.com.tr
mailto:nirvana.hhb@gmail.com
mailto:tlbb@turkloydu.org
http://www.turkloydu.org/

