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Denizyoluyla TaĢınan Tehlikeli Yüklere ĠliĢkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) Kapsamında
Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği 4 ġubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu Yönetmelik ile, deniz yoluyla taĢınan tehlikeli yüklerle
ilgili görev yapan kiĢilere verilecek eğitim programlarını Ġdare adına icra edecek kurum ve kuruluĢların
yetkilendirilmesine iliĢkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
Bu bağlamda, Ülkemizin taraf olduğu 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası
SözleĢmesi’nin (SOLAS 74) zorunlu bir eki olan IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili
muhtelif faaliyetlerde bulunan kiĢiler ve alacakları eğitim konuları aĢağıda belirtilmiĢtir.
1-Genel Farkındalık Eğitimi
IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili olarak faaliyetlerde bulunan, kamu ve özel sektöre ait
kara ve liman tesisi personeli ile kamu ve özel sektörde tehlikeli yük taĢımacılığı ve ticareti konularında
istihdam edilen personelin yanı sıra, IMDG Kod kapsamında tanımlanan ve UN numarası bulunan
tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak getirildiği limanlarda, dökme olarak boru hattı ile veya
diğer donanımlar ile sahil tank sahalarına veya depolarına stoklanan ve bu tanklardan/depolardan kara
yoluyla nakledilen taĢıt tanklarına/tank konteynerlerine/IBC olarak tanımlanan taĢınabilir tanklara
yükleyen, elleçleyen personel ile, IMDG Kod 1.3 kapsamında düzenlenmiĢ olan Göreve Yönelik
Eğitim Alması Gerekenler tablosunda (EK-1) belirtilen görevlerde bulunan personel,
IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili olarak;
a- TaĢıyan olarak tanımlanan taĢıma iĢleri organizatörü, taĢıma acentesi, gemi acentesi, taĢıma
iĢleri komisyoncusu, fiili taĢımacılar ile gönderen, alıcı, üretici, ithalatçı, ihracatçı, dağıtıcı,
elleçleyen, ambalajlayan, yükleyen, boĢaltan, ambalaj üreticileri, ambalaj tedarikçileri, ambalaj
tasarımcıları, yük taĢıma ünitesi üreticileri, yük taĢıma ünitesi tedarikçileri, ambalaj ve yük taĢıma
ünitesini satın alanlar ve kiralayanlar, tehlikeli yükleri sınıflandıranlar, ambalaj ve yük taĢıma
ünitesine tip onayı ve uygunluk belgesi düzenleyenler ile ilgili tüm taraflar,
b- Ambalaja ve yük taĢıma ünitesine tehlikeli yükü yerleĢtirenler, tehlikeli yük içeren ambalajı
ve yük taĢıma ünitesini etiketleyenler, markalayanlar, plakalandıranlar, depolayanlar, istifleyenler,
elleçleyenler, el, vinç veya forklift vb. taĢıma araçları ile taĢıyanlar ve taĢımaya hazırlayanlar, yük
taĢıma ünitesinden tehlikeli yükü boĢaltanlar,
c- Kara ve liman tesisinde tehlikeli yük yerleĢim planlarını hazırlayanlar, taĢımayla ilgili teklif
verme, teklif alma, teklif kabul etme, taĢıma belgelerini hazırlama gibi görevlerde bulunanlar,
d- Karayolu taĢıt aracı, konteyner ve tank konteyner dahil olmak üzere yük taĢıma ünitelerini
liman ve kara tesislerinde istifleme, ayrıĢtırma ve depolama faaliyetlerinde bulunanlar,
e- Liman tesisi tahliye ve acil durum planlarını hazırlama faaliyetlerinde bulunanlar,
f- Karayolu taĢıt aracı, konteyner ve tank konteynır dahil olmak üzere yük taĢıma ünitelerini
gemi içine yükleme, gemi içinde istifleme, gemiden tahliye etme, istif planı hazırlama gibi görevlerde
bulunan gemi, liman ve kara tesisi personeli,
g- Tehlikeli yüke iliĢkin, her türlü kontrol ve denetleme, kaza hasar, bilirkiĢi ve sigorta
eksperliği faaliyetlerinde bulunanlar,
h- IMDG Kod kapsamındaki yük atıkları ile tehlikeli yük taĢımıĢ olan ambalaj ve yük taĢıma
ünitesi atıklarını; yükleyen, taĢıyan ve bertaraf eden gerçek ve tüzel kiĢiler ile bu iĢleri fiili olarak
yürüten ilgili kurum ve kuruluĢ personeli,
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i- Malzeme Emniyet Bilgi Formu’nun taĢımacılıkta da kullanılmasını teminen, bu formu
düzenleyenler ve değiĢikliklerini yapanlar ile Malzeme Emniyet Bilgi Formu düzenleme eğitimini
verenler,
Genel Farkındalık Eğitimi Seminerlerine katılmaları ve sertifikalandırılmaları gerekmektedir.
2-Göreve Yönelik Eğitim
IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili görev yapan kara ve liman tesisi personeli ile bu
genelgede tanımlanan görevleri yerine getirecek olan personelin görevlerini ifa edebilmeleri için, Genel
Farkındalık Eğitimi’ne ilave olarak, Göreve Yönelik Eğitimi seminerlerine katılmaları ve
sertifikalandırılmaları gerekmektedir. Tehlikeli maddelerle ilgili görev tanımları EK-2’de belirtilmiĢ
olup, bu görevleri ifa edecek personel için, IMDG Kod 1.3.1.6’ya uygun olarak hazırlanmıĢ olan
Göreve Yönelik Eğitimi seminerlerinin konularını gösteren tablo EK-1’de düzenlenmiĢtir.
Yukarıda belirtilen konularla ilgili görev alacak personelin iĢe alınmasını takiben görevine
baĢlamadan önce bu eğitimleri tamamlaması zorunludur. Mevcut personelin görevlerine devam
edebilmesi için, 4 ġubat 2012 tarihine kadar Genel Farkındalık Eğitimi ve Göreve Yönelik Eğitim
Seminerlerini tamamlaması ve sertifikalandırılması gerekmektedir.
3-Yenileme Eğitimi
IMDG Kod 1.3 kapsamında düzenlenmiĢ olan Göreve Yönelik Eğitim Alması Gerekenler
tablosunda (EK-1) belirtilen görevlerde bulunan personel; Genel Farkındalık Eğitimi ve
Göreve
Yönelik Eğitim Seminerlerinin yanı sıra iki yılda bir kez Yenileme Eğitimi Seminerine katılmaları
gerekmektedir.
IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yüklere yönelik düzenlenecek olan, EK-3 ve Ek-4’deki
deklarasyon formlarının yanı sıra diğer belge ve dokümanlara (Malzeme Emniyet Bilgi Formu,
Tehlikeli Yük Manifestosu vb. gibi) IMDG Kod Eğitim Sertifikası Numarası’nın yazılması
uygulamasına 4 ġubat 2012 tarihinden itibaren baĢlanacaktır.
TaĢıma iĢlemini gerçekleĢtiren ve ADR tehlikeli madde sürücü eğitim sertifikasına (SRC 5)
sahip olan sürücülerin, deniz yolu ile taĢınacak tehlikeli yüklerin liman tesislerinden kara tesislerine
veya kara tesislerinden liman tesislerine karayolu ile taĢınması iĢlemini gerçekleĢtirecek olan
sürücülerin; almıĢ oldukları ADR temel eğitimine ilave olarak, Ek-1’de belirtilen konuları kapsayan
IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Seminerine katılması ve sertifikalandırılması gerekmektedir.
IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Sertifikası sahibi olmayan sürücülerin 04 ġubat 2012 tarihinden
itibaren liman tesislerine girmesine izin verilmeyecektir.
Yukarıda belirlenen hususlarla birlikte, IMDG Kod kapsamında MüsteĢarlığımız adına eğitim
semineri düzenlemek üzere yetkilendirilmiĢ olan kuruluĢların listesi, MüsteĢarlığımızın web sayfasında
duyurular bölümünde yayınlanmakta olup, uygulamaların bu Genelge yayımı itibarı ile baĢlatılması ve bu
Genelge hükümlerine uyulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Hasan NAĠBOĞLU
MüsteĢar
EKLER:
1-Göreve Yönelik Eğitim Alması Gerekenler ve Eğitim Kapsamı (2 sayfa.),
2-Tanımlar (2 sayfa).
3-Multimodal Dangerous Goods Form (Çok Modlu TaĢımacılık Ġçin Tehlikeli Yük Formu) (2 sayfa.),
4-IMO Dangerous Goods Declaration (Uluslararası Denizcilik Örgütü Tehlikeli Yük Beyanı) (1 sayfa),
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