
TEHLİKELİ MADDE EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURU 

Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs 

(covid-19) salgını nedeniyle, ülkemizde ilgili kurumlarca yürütülmekte olan tedbirlere ilave 

olarak, yayılımın önlenmesi ve virüse maruz kalmış vakalar ile temasın sınırlandırılması 

amacıyla tehlikeli maddelerin karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryoluyla taşınmasına 

ilişkin eğitimlere yönelik birçok tedbirler alınmıştır. 

Bakanlığımızca, tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik eğitim vermek üzere yetkilendirilen 

eğitim kuruluşları ve işletmeler, ilgili mevzuat gereği bu eğitimleri sınıf ortamında, yüz yüze 

eğitim formatında düzenlemekte, bu eğitimlere ilişkin programları ise e-Devlet Sistemi 

üzerinden Bakanlığımıza bildirmektedirler. 

Dünyada ve ülkemizde pandemi süreci ile ilgili yaşanan gelişmeler ve alınan tedbirler ile 

Bakanlığımıza vaki talepler kapsamında yeni tedbirlerin alınması gerekliliği hasıl olmuştur. 

Bu kapsamda, Bakanlığımızca tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik, 

1. Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve 

Yetkilendirme Yönetmeliği 

2. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ 

3. Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Eğitim Yönergesi 

4. Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Eğitim Yönergesi 

5. Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınmasına İlişkin Eğitim Yönergesi 

6. Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi 

7. IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge 

 

Hükümleri doğrultusunda eğitim vermek üzere yetkilendirilen eğitim kuruluşları/işletmelerce 

sınıf ortamında yüz yüze eğitim formatında düzenlenen eğitim programlarının; 

 Bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla (bilgisayar, tablet, mobil telefon vb.) kursiyer 

ile eğitmenin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak bizzat eğitmen tarafından sanal sınıf 

ortamında (Senkron (eş zamanlı) online eğitimler) verilmesi,  

 Anılan mevzuata uygun şekilde e-Devlet Sistemi üzerinden bildirilmesi, 

 Eğitimin müfredata uygun verilmesi, 

 Sanal eğitime Bakanlıkça erişim sağlanmasına yönelik e-Devlet sisteminde planlanan 

eğitim dönemlerinin “Eğitim Yeri” kısmına, eğitimin sanal eğitim olarak planlandığı, 

sanal eğitim programının adı, linke giriş için bağlantı linki, Eğitim ID numarası 

ve/veya şifresinin girilmesi,  

 SRC-5 Uygulamalı eğitimlerinin (Yangın eğitimi, kapalı ve/veya tanker tipi araçlara 

ilişkin uygulama eğitimleri) anlatımlı kısa film (video vb.) şeklinde kursiyerlere sistem 

üzerinden gösterilmesi, 

 Eğitim sonrası sınavların sanal eğitim tekniklerine uygun sınav programları 

kullanılarak ve eğitmenlerin gözetiminde yapılması, 

 Eğitim ve sınava ilişkin kayıtların tutulması, 

 Eğitim programının e-Devlete tanımlanan programa uygun yapılması 



şartıyla, 31.12.2020 tarihine kadar uzaktan canlı eğitim (Senkron (eş zamanlı) online 

eğitimler) yöntemiyle de gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.  

Diğer taraftan, sanal eğitim olarak planlanan, ancak, eğitimin sanal olduğu ve Bakanlığın 

eğitime girebileceği gerekli bilgiler (program adı, bağlantı linki, eğitim id ve şifre) 

tanımlanmayan eğitimler iptal edilecektir. 

DUYURULUR.  


