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TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN DENİZ TİCARETİ
GÖZETİM HİZMETİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, tehlikeli yükler veya yükleme güvenliği
bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili deniz gözetim hizmeti verecek işletmelerin
yetkilendirilmeleri ile bu işletmelerde görev alacak tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin
alması zorunlu eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge,
a) Deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yükler veya yükleme güvenliği bakımından
tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim hizmeti veren tüzel kişileri ve gözetim hizmet alanlarını,
b) Deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yükler veya yükleme güvenliği bakımından
tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerini
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 19/11/2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği ve 22/1//2016 tarihli ve 29601
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası
Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Aksi belirtilmedikçe bu Yönergede yer alan;
a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) Deniz gözetim hizmeti: Taraflar arasında anlaşmaya konu olan, deniz ticareti
çerçevesinde ticari ve teknik uzmanlık gerektiren, bağımsız işletmeler marifetiyle denizde,
gemide, yükte, kıyı tesisinde veya bunlar arasındaki ilişkilerde yük ilgilisinin talebi ile yerine
getirilen kontrol, nezaret, izleme, ölçüm ve belgelendirme hizmetlerini,
c) Gözetim hizmet alanı: Yönergenin Ek-1’inde belirtilen, tehlikeli yükler veya
yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklere ilişkin işletmelerin hizmet alanlarını,
ç) IBC Kod: Tehlikeli Kimyasalları Dökme Halde Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı
Hakkında Uluslararası Kod’u,
d) IGC Kod: Sıvılaştırılmış Gazları Dökme Halde Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı
Hakkında Uluslararası Kod’u,
e) IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu’nu,
f) IMSBC Kod: Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu’nu,
g) İdare: (Değişik:BO-28/2/2020-15324) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel
Müdürlüğünü,
ğ) İşletme: Deniz ticaretine konu olan tehlikeli yük veya yükleme güvenliği
bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim hizmetinde bulunan ve İdare tarafından bu
Yönerge kapsamında yetkilendirilmiş gözetim şirketlerini,
h) MARPOL 73/78: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait
Uluslararası Sözleşmeyi,
ı) Tehlikeli yük: 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli
Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan tehlikeli yükleri,
i) Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi (TYDGYB): İdare tarafından, bu
Yönerge ile belirlenen koşulları sağlayan işletmelere düzenlenen belgeyi,
j) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkilisi: Bu Yönerge kapsamındaki gözetim
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hizmetlerini yerine getirmek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş gerçek kişileri,
k) Yönetmelik: Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliğini,
l) Yükleme güvenliği: Gemi ambarına veya gemi güvertesine yüklenen yükün veya
yük taşıma biriminin emniyetli bağlanması ve istiflenmesi ile yük taşıma biriminin içine
yüklenecek yüklerin emniyetli bağlanması ve istiflenmesini,
m) Yük ilgilisi: Yükün göndereni, alıcısı, temsilcisi ve taşıma işleri organizatörünü
ifade eder.
(2) Bu Yönergede yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için ilgili
mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarda/sözleşmelerde belirtilen tanımlar esas
alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmelerin Hizmet Alanları, TYDGYB Düzenlenmesine ve Gözetim
Yetkililerine İlişkin Kurallar
İşletmelerin hizmet alanları
MADDE 5 – (1) Bu Yönerge kapsamında TYDGYB almak isteyen işletmelerin hizmet
alanları Ek-1’de verilmiştir.
Genel kurallar
MADDE 6 – (1) Bu Yönerge kapsamında tehlikeli yükler veya yükleme güvenliği
bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim hizmeti vermek isteyen işletmeler İdare’den
TYDGYB almak zorundadır.
(2) Tehlikeli yük veya yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili
gözetim hizmeti vermek amacıyla TYDGYB almak isteyen işletmeler hizmet alanlarına
bakılmaksızın Ek-2’deki hükümleri sağlamakla yükümlüdür.
(3) İdare tarafından işletmeye yönelik düzenlenen TYDGYB, ilgili diğer kurum ve
kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin veya onayların temini ile ilgili olarak
işletmenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
TYDGYB başvurusu
MADDE 7 – (1) Bu Yönerge kapsamında TYDGYB almak isteyen işletmeler, talep
konusunu içeren dilekçeyi aşağıdaki evraklarla birlikte İdareye sunar.
a) Başvuru formu (Ek-3),
b) Başvuru formunu imzalayan kişinin işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair
imza sirkülerinin fotokopisi,
c) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri için yetki talep listesi (Ek-4),
ç) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin işletme tarafından istihdam edildiğini
gösterir sigortalı hizmet listesi,
d) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan Deniz Gözetim İşletme Yetki
Belgesi’nin fotokopisi,
e) IBC Kod, IGC Kod ve MARPOL 73/78 kapsamındaki yüklere ilişkin gözetim
hizmeti verecek tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri herhangi bir mühendislik alanında
yeterliliğe sahip olduğuna dair belgenin noter onaylı sureti (orijinali İdareye sunulursa, aslı
gibidir işlemi yapılarak orijinal belge iade edilecektir),
f) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi
ve son 6 (altı) ayda çekilmiş biyometrik fotoğraflarının dijital kopyaları.
(2) İdare, gerek görmesi halinde talep konusuna uygun olarak bu Yönergede belirtilen
kriterlerin sağlandığını gösteren bilgi ve belgeleri işletmeden talep edebilir.
(3) TYDGYB başvuru işlemlerinin doğrudan e-devlet üzerinden yapılması için İdare
tarafından düzenleme yapılabilir.
(4) İşletme tarafından İdare ile yapılacak tüm yazışma ve başvurular, Kayıtlı
Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında KEP
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(Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi) kullanılarak yapılır.
TYDGYB uygunluk denetimi
MADDE 8 – (1) TYDGYB almak üzere müracaat eden işletmeye, mahallinde
yapılacak denetimler en az 3 (üç) kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Söz konusu
komisyon, İdare ve/veya ilgili Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilecek personelin
katılımıyla oluşturulur.
(2) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde, mahallinde yapılan denetim sonucunda tespit
edilen hususlara ilişkin komisyon tarafından hazırlanan rapor, ilgili liman başkanlığı tarafından
İdareye gönderilir.
(3) TYDGYB almak isteyen işletme, mahallinde yapılacak denetimde her türlü bilgi,
belge, araç, gereç ve teçhizat ile denetim ekibinin mahallindeki ulaşım ve konaklama için
gerekli imkânı sağlamak ve denetim hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.
(4) Mahallinde yapılacak denetim hizmet bedeli olarak 3.471 (üçbindörtyüzyetmişbir)
TL alınır. Bulunan eksikliklerden dolayı mahallinde yapılacak müteakip her bir denetim için
aynı miktar denetim hizmet bedeli alınır. Bu bedel, her takvim yılı geçerli olmak üzere o yıl
için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
(5) TYDGYB denetim ücreti, işletmenin başvuru formunda belirttiği yetkili kişinin
cep telefonuna gönderilen kısa mesajda yer alan ödeme numarası ile ilgili bankaya ödenir.
Denetim ücretinin ödeme numarası ile ödenmemesi halinde TYDGYB düzenlenmez.
(6) İdare, bu Yönerge kapsamında yetkilendirilen işletmeyi TYDGYB’ye sahip olma
şartlarını idame ettirdiğine dair denetleme yetkisine sahiptir.
(7) İdare, gözetim hizmeti verilmeden önce gözetim hizmetini denetlemek amacıyla
işletme tarafından gözetim hizmetinin İdareye bildirileceği web tabanlı bir sistem oluşturabilir
ve işletmenin bu sistemi kullanmasını talep edebilir.
TYDGYB düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) İdareye sunulan bilgi ve belgeler ile komisyon raporu esas alınarak
yapılan değerlendirmenin uygun görülmesi halinde İdare tarafından işletmeye faaliyette
bulunacağı deniz gözetim hizmet alanları kapsamında e-devlet sistemi üzerinden TYDGYB
düzenlenir.
(2) (Mülga:BO-28/2/2020-15324)
(3) İdare tarafından uygun bulunmayan başvurular, sebep gösterilerek başvuru
sahibine iade edilir.
(4) TYDGYB devredilemez. Satma, bağışlama, kiralama vb. sebeplerle işletme
devredilirse ya da işletmenin sahibi veya ortaklarının yarısından fazlası değişirse bu Yönerge
kapsamında yeniden TYDGYB düzenlenmesi için işletme İdare’ye başvuru yapar.
(5) İşletmenin miras yoluyla devredilmesi, adres değişikliği veya işletmenin sahibi
veya ortaklarının yarısından fazlası değişmeksizin yalnızca ticaret unvanının değişmesi halinde
TYDGYB, başvuruya binaen yenileme ücreti alınmaksızın tadil edilir.
(6) İşletmenin talebi doğrultusunda yetki belgesi iptal edilir.
(7) TYDGYB alan işletmeler, www.tmkt.gov.tr adresinde yayımlanır.
TYDGYB ücreti ve süresi
MADDE 10 – (1) TYDGYB ücreti 17.361 (onyedibinüçyüzaltmışbir) TL’dir. Bu
bedel, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit
ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
(2) TYDGYB ücreti, işletmenin başvuru formunda belirttiği yetkili kişinin cep
telefonuna gönderilen kısa mesajda yer alan ödeme numarası ile ilgili bankaya ödenir. Belge
ücretinin ödeme numarası ile ilgili bankaya ödenmemesi halinde TYDGYB düzenlenmez.
(3) (Değişik:BO-28/2/2020-15324) İşletmelerin TYDGYB’deki hizmet alanlarının
arttırılmasını talep etmeleri halinde İdarece gerekli incelemenin yapılması ve başvurunun uygun
bulunmasına müteakip, belge ücretinin güncel değerinin % 10’u karşılığında belge, geçerlilik
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süresi değişmeksizin tadil edilir.
(4) TYDGYB’nin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.
TYDGYB’nin yenilenmesi
MADDE 11 – (1) Yetki belgesini yenilemek isteyen işletmeler, belge geçerlilik süresi
bitiminden en az 90 (doksan) gün öncesinden bu Yönergenin 7 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan evraklar ile İdare’ye başvurmaları halinde bu Yönerge 8 inci maddesi
kapsamında denetlenir ve denetim sonucunun olumlu olması halinde, TYDGYB 5 (beş)
yıllığına yenilenir.
(2) TYDGYB’nin yenileme ücreti bu Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen belge ücretinin cari yıla ait değerinin %10’u kadardır. Yetki belgesi süresi
sona erdikten sonra yenileme başvurusu yapanlardan, belge ücretinin tamamı tahsil edilir.
Tehlikeli yük deniz gözetim yetkilisi
MADDE 12 – (1) İdare, işletmelerin tehlikeli yük deniz gözetim yetkilisi listesinde
yer alan tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerine kimlik kartı düzenler. İdare kimlik kartları ile
ilgili düzenlemeyi e-devlet üzerinden kare kodlu ve/veya barkodlu olarak yapabilir.
(2) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin, kimlik kartı yanında olmadan gözetim
yapmak üzere kıyı tesisine girişine izin verilmez. Gözetim faaliyeti sırasında kimlik kartı
tehlikeli madde gözetim yetkilisinin üzerinde görünür şekilde taşınır.
(3) IBC Kod, IGC Kod ve MARPOL 73/78 kapsamındaki tehlikeli yüklere ilişkin
gözetim hizmeti verecek tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin herhangi bir mühendislik
alanında yeterliliğe (lisans diplomasına) sahip olması ve ilgili eğitim seminerlerine katılım
sağlamış olmaları gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kıyı Tesisi, Yük İlgilileri ve İşletmenin Sorumlulukları
Kıyı tesisinin sorumlulukları
MADDE 13 – (1) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerine faaliyetin yürütüldüğü
alanlardaki iş emniyeti ve güvenlik kurallarına uymalarını sağlayacak talimatları vermek,
tesislerdeki olası tehlikeler ve acil durumlar hakkında bilgilendirme yapmak ve tehlikeli yük
deniz gözetim yetkilileri için tesis içinde güvenli çalışma alanı sağlamakla yükümlüdür.
(2) Tehlikeli yük deniz gözetim hizmeti veren işletmelerin İdareden yetki almış
olduğundan emin olmak için gerekli kontrollerin yapılmasını sağlar.
(3) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin İdare’den yetki almış işletmelerde
görevli olduğundan emin olur.
(4) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkilisi kimlik kartı olmayanların deniz gözetimi
yapmak için kıyı tesisine girmesine izin vermez.
Yük ilgililerinin sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Gözetim hizmetlerini, İdare tarafından yetkilendirilmiş işletmeler ve
tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri marifetiyle yürütür.
İşletmenin sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Gözetim hizmetlerini bu Yönerge hükümlerine uygun şekilde
yürütür.
(2) Bu Yönerge kapsamında ifa edeceği gözetim faaliyetlerinde, İdare tarafından
verilmiş yetki belgesine sahip tehlikeli yük deniz gözetim yetkilisi çalıştırır.
(3) İşletmesinde görev yapan tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri için gözetim
hizmet alanı kapsamında zorunlu olan yenileme eğitimlerini aldırır.
(4) Yetkili olduğu gözetim hizmet alanı dışındaki alanlarda gözetimi hizmeti vermez.
(5) İstihdam ettiği tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin listesini güncel tutar ve işe
giriş ve işten çıkış değişikliklerini İdare’ye bildirir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim kuruluşları, Eğitim Seminerleri ve Eğiticilerin Eğitimi
Eğitim kuruluşları
MADDE 16 – (1) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerine görev yaptıkları gözetim
hizmet alanlarına ilişkin olarak bu Yönergenin Ek-5’inde belirtilen eğitimleri, Denizyoluyla
Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme
Yönetmeliği ve IMDG Kod Eğitim Seminerleri Hakkında Yönerge hükümlerine göre Bakanlık
tarafından yetkilendirilen ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayımlanan eğitim kuruluşları verir.
(2) Bu maddenin ilk fıkrasındaki eğitim kuruluşlarına İdare tarafından ücret talep
edilmeden “Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi” düzenlenir. Bu belge,
sadece IMDG Kod ve/veya CTU Kod konu başlıklarında deniz gözetim yetkilisi eğitim
semineri verecek eğitim kuruluşlarına düzenlenmez. IMDG Kod ve/veya CTU Kod eğitimleri
Denizyoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi sahibi kuruluşlar tarafından
düzenlenir.
(3) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerine eğitim semineri düzenlemek üzere
yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları, gözetim hizmet alanı ile ilgili eğitmeninin belgelerini
İdareye sunar, İdare uygun görmesi halinde bu kişileri yetkilendirir.
(4) Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları, bu Yönerge kapsamındaki eğitimlerle ilgili iş
ve işlemleri e-devlet üzerinden yapar.
Eğitim seminerleri
MADDE 17 – (1) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerine düzenlenen eğitim
seminerinin bir günlük eğitim süresi 8 (sekiz) saattir ve eğitim seminerleri en fazla 25 (yirmi
beş) katılımcı ile sınırlıdır.
(2) Seminerlerinin sonunda katılımcılar, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sınava tabi
tutulur. Yapılacak sınav en az 25 (yirmibeş) sorudan oluşur ve eğitime katılan kişilerin başarılı
olabilmeleri için bu sınavdan 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekir.
Yapılan bu sınavda başarılı olan katılımcılara katılım belgesi düzenlenir.
(3) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri almış oldukları eğitim seminerleri için Ek5’te belirtilen şekilde yenileme eğitimi seminerlerine katılmaları zorunludur.
(4) Eğitimlerle ilgili bu Yönergede yer almayan hususlarda, Denizyoluyla Taşınan
Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği
ve IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge hükümleri geçerlidir.
Eğiticilerin eğitimi ve eğitici olabilme şartları
MADDE 18 – (1) İdare, yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında görev alacak eğiticileri
yetiştirmek amacıyla eğiticilerin eğitimi seminerlerini düzenler veya düzenletir.
(2) Eğitici eğitimi seminerine katılıp, yapılan sınavda başarılı olanlara İdare tarafından
adlarına eğitici belgesi düzenlenir. Eğitici belgelerinin geçerlilik süresi, belgenin yenilenmesi
ve belge ücreti Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında
Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
(3) Bu Yönerge kapsamında yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında eğitmen olarak
görev yapanlara, IMDG Kod, CTU Kod ve IMSBC Kod eğitmenleri hariç İdare tarafından
“Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitici Belgesi” düzenlenir. Bu belgede, eğitmenin eğitim vereceği
konu başlığı/başlıkları belirtilir. Ancak, İdareden adlarına düzenlenmiş IMDG Kod veya CTU
Kod veya IMSBC Kod eğitici belgesi bulunanlar için herhangi bir ek yetkilendirme yapılmaz
ve bu belge düzenlenmez.
(4) İdare, eğitici olarak yetkilendirilenleri www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
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İdari Yaptırımlar
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilenlere
Yönetmelikte yer alan cezalar uygulanır.
İstatistik
MADDE 20 – (1) İdareden yetki alan işletmeler, bu Yönerge kapsamında yaptıkları
gözetim hizmetlerine ilişkin istatistikleri tutar ve İdare tarafından talep edildiğinde sunar.
(2) İdare tarafından istatistikler için web tabanlı bir sistem oluşturulması halinde
istatistikler İşletme tarafından bu sisteme girilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve taraf
olduğumuz uluslararası anlaşma/sözleşme hükümleri uygulanır.
Mevcut yetki belgeleri
GEÇİCİ MADDE – (1) Bu Yönerge yayımlandığı tarihten önce İdareden Tehlikeli
Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi alan işletmeler, tehlikeli yük deniz gözetim
yetkilileri listesini bu Yönerge hükümleri kapsamında güncelleyerek, İdare’ye sunmalıdır.
(2) İdare, bu Yönerge kapsamında gerekli kontrolleri yaparak bu maddenin birinci
fıkrasında adı geçen listeyi ve yetki belgesini herhangi bir ücret almadan yeniler ve tehlikeli
madde deniz gözetim yetkililerine kimlik kartı düzenler. Yetki belgesinin geçerlilik süresi, ilk
belgenin süresi ile aynıdır.
(3) Mevcut yetki belgesini, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yenilemeyen
işletmeler tehlikeli yük deniz gözetim hizmeti veremez.
(4) Bu Yönerge yürürlüğe girmeden önce İdareye Tehlikeli Madde Gözetim Hizmet
Uygunluk Belgesi almak üzere başvuruda bulunarak belge ücretini yatırmış ancak belge
düzenlenemeyen işletmeler, bu Yönerge kapsamında yapacakları TYDGYB başvurularında
yatırdıkları belge ücretinin dekontunu ibraz etmeleri halinde, gerekli mahsup işlemi İdarece
yapılır.
(5) (Değişik:BO-28/2/2020-15324) Bu Yönergenin yayımlandığı tarihten önce bir veya
birden fazla işletmede toplamda en az 1 (bir) yıl deniz gözetim hizmeti vermiş olduğunu
işletmelerin sigortalı hizmet listesi ile ispatlamak kaydıyla, 1/7/2020 tarihinden önce IBC Kod
veya IGC Kod veya MARPOL 73/78 kapsamındaki eğitim seminerlerine katılım sağlayarak
başarılı olanlardan bu Yönergenin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen herhangi bir
mühendislik alanında yeterliliğe (lisans mezuniyetine) sahip olma şartı aranmaz. Bu kapsamda
eğitim alanlar, yenileme eğitimine de katılabilirler.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 22 – (1) 13/7/2017 tarihli ve 57300 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe giren
Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin
Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) (Değişik:BO-28/2/2020-15324) Bu Yönergenin üçüncü bölüm
hükümleri 1/7/2020 tarihinde, diğer hükümleri 1/3/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) (Değişik:BO-28/2/2020-15324) Bu Yönerge hükümlerini Ulaştırma
Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü yürütür.
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Ek-1
YÜKLERE İLİŞKİN DENİZ GÖZETİM HİZMET ALANLARI
1) Tehlikeli yüklere ilişkin deniz gözetim hizmet alanları:
a) Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod)
kapsamındaki yüklere ilişkin gözetim faaliyetleri,
b) Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) kapsamındaki katı
dökme yüklere ilişkin gözetim faaliyetleri,
c) Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları
Hakkındaki Uluslararası Kod (IBC Kod) kapsamındaki sıvı dökme yüklere ilişkin gözetim
faaliyetleri,
d) Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki
Uluslararası Kod (IGC Kod) kapsamındaki yükler ilişkin gözetim faaliyetleri,
e) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası
Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-1, Lahika 1’de listelenen yüklere ilişkin gözetim faaliyetleri
2) Yükleme güvenliğine ilişkin deniz gözetim hizmet alanları:
a) Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uygulama Kodu (CTU Kod)
kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin gözetim faaliyetleri,
b) Yük İstifi ve Güvenliği için Emniyetli Uygulama Kodu (CSS Kod) kapsamındaki
iş ve işlemlere ilişkin gözetim faaliyetleri,
c) Dökme Tahılların Emniyetli Taşınması İçin Uluslararası Kod (Grain Kod)
kapsamındaki yüklere ilişkin gözetim faaliyetleri,
d) Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu
(TDC Kod) kapsamındaki yüklere ilişkin gözetim faaliyetleri,
e) Hurda yüklere ilişkin gözetim faaliyetleri.
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Ek-2
GENEL GEREKLİLİKLER
Deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yük ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz
eden yüklerle ilgili gözetim hizmeti vermek amacıyla TYDGYB almak isteyen işletmeler hizmet
alanlarına bakılmaksızın bu ekteki hükümleri sağlamakla yükümlüdür.
1. Tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri, işletmelerin yetki alacakları hizmet alanına
bağlı olarak tehlikeli yükler ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklerle ile ilgili
kendi sorumluluklarını yerine getirecekleri şekilde ve görev tanımlarına uygun Ek-5’te
belirtilen eğitimleri almalı ve belgelendirilir. Bu eğitimleri almayan personel, Yönergede
belirtilen gözetim faaliyetlerinde çalıştırılamaz.
2. İşletmeler, gözetim hizmeti verdiği esnada meydana gelebilecek acil durumlara
yönelik olarak asgari aşağıdaki hususları içermek üzere Tehlikeli Madde El Kitabı hazırlamalı
ve 2 (iki) yılda bir güncellenmelidir.
a) Tehlikeli yük ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yük tanımları
b) Taşıma şekline göre (paketli, dökme katı, dökme sıvı, gaz vs) yüklerin riskleri
c) Paketli tehlikeli yük ambalaj tipleri
ç) Tehlikeli yüklerin sınıfları
d) Etiketleme, işaretleme ve plakartlandırma gereklilikleri
e) İstifleme ve ayrıştırma kuralları
f) Dokümantasyon kuralları (taşıma evrakı)
g) Tehlikeli yük gözetimi acil durum uygulamaları (MFAG uyarınca)
h) Tehlikeli yük gözetimi ve genel iş güvenliği kuralları
3. Gözetim faaliyetlerine yönelik “Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi”
düzenlenecek olan işletmelerde gözetimi yapılacak tehlikeli maddenin cinsine bakılmaksızın
aşağıdaki gereklilikleri içeren “Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Prosedürü” hazırlanmalıdır.
3.1 İşletmeler, gözetim faaliyetlerini icra edecek deniz gözetim yetkililerinin can, mal
ve çevre emniyetinin sağlaması amacıyla faaliyetin yürütüldüğü alanlardaki iş emniyeti ve
güvenlik kurallarına uymalarını sağlayacak kurallar ve talimatlar hazırlamalıdır. Prosedür
hazırlanırken kıyı tesislerine ait Tehlikeli Madde Rehberlerinden faydalanılır.
3.2 Tehlikeli yüklere ait bilgilerin gözetim yapılmadan önce ilgili taraftan nasıl temin
edileceği prosedür içinde yer almalıdır.
3.3 Yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklerin emniyete alındığına dair
bilgilerin gözetim yapılmadan önce ilgili taraftan nasıl temin edileceğine ve emniyetin
sağlandığından nasıl emin olunacağı prosedür içinde yer almalıdır.
3.4 Gözetim yapacak gözetim ekibinin hangi faaliyet alanında hangi gerekli ekipman
ve teçhizata ihtiyaç duyacağı prosedür içinde yer almalıdır.
3.5 Tehlikeli yüklerin zararlarından etkilenen kişilere yönelik gerekli tıbbi ilk yardımın
uygun şekilde yapılabilmesi amacıyla, IMDG Kod ekinde yer alan “Tıbbi İlk Yardım Rehberi
(MFAG)”nden faydalanılarak hazırlanan ilk yardım dokümanı prosedür içinde yer almalıdır.
3.6 Tehlikeli yüklerin karıştığı acil durumlarla ilgili olarak IMDG Kod ekinde yer alan
“Acil Durum Planları (EmS)” faydalanılarak hazırlanan doküman prosedür içinde yer almalıdır.
3.7 Gözetim hizmeti verilebilecek konu başlıkları için bu işlemin nasıl yapılacağına
dair her bir faaliyet alanına yönelik bilgiler prosedür içinde ayrı başlıklar halinde ayrı bir bölüm
olarak yer almalıdır. (Örn: IMSBC Kod kapsamında verilebilecek gözetim hizmet türleri ve bu
işin yapılış şekli, iş akış şeması)
4. İşletme, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere yeterli miktarda aşağıdaki ekipman
ve teçhizatı bulundurmalıdır:
a) Göz durulama sıvısı,
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b) Exproof nitelikli uygun portatif aydınlatma aparatı,
ç) Koruyucu eldiven,
c) Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler),
d) Acil durum maskesi (EN 141 standardını haiz A1B1E1K1-P1 ya da A2B2E2K2P2 tipi filtreye sahip)
e) Kürek, enjektör, makas gibi numune almaya uygun gereçler,
f) Drenaj mührü,
ğ) Numune kabı,
g) Şirket mührü,
h) Etiket.
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Ek-3
TEHLİKELİ YÜK DENİZ GÖZETİM YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

İşletmenin

Ticaret Unvanı:
Vergi Numarası:
Adresi:
Telefonu:
E-postası:

Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Hizmet Alanları:
 Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod)
 Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod)
 Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kod (IBC Kod)
 Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kod (IGC Kod)
 Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78)
 Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uygulama Kodu (CTU Kod)
 Yük İstifi ve Güvenliği için Emniyetli Uygulama Kodu (CSS Kod)
 Dökme Tahılların Emniyetli Taşınması İçin Uluslararası Kod (Grain Kod)
 Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu (TDC Kod)
 Hurda yüklere dair faaliyetler
Yukarıda adı/unvanı ve adresi belirtilen işletme olarak, “Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi” ve
ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile bunların alt düzenlemelerinde belirtilen kriterlere, emniyet ve güvenlik
kurallarına uygun olarak yukarıda “” ile işaretlemiş olduğum alanlarda hizmet vereceğimi, “Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki
Belgesi”ne sahip olmam durumunda bu belgenin düzenlenmesi için aranan şartlarda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz
konusu değişiklik hakkında İdareye bildirim yapacağımı kabul ve taahhüt ederim.
Bu itibarla, tarafıma “Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi” verilmesini arz ederim.
İşletmeyi Temsile Yetkili Kişi:
(bu kişi imza sirkülerinde yer almalı)
Adı Soyadı:
Unvanı:
TC Kimlik Nosu:
Cep Tel:

İmza tarihi:
İmza ve Kaşe:

“Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi” başvurusunda bulunan gözetim şirketleri, bu başvuru formunu
aşağıda belirtilen eklerle birlikte İdareye sunar:
1) Başvuru formunu imzalayan kişinin işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair imza sirkülerinin
fotokopisi,
2) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri için yetki talep listesi (Ek-4),
3) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin işletme tarafından istihdam edildiğini gösterir sigortalı hizmet
listesi,
4) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi’nin fotokopisi,
5) IBC Kod, IGC Kod ve MARPOL 73/78 kapsamındaki yüklere ilişkin deniz gözetim hizmeti verecek
tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri herhangi bir mühendislik alanında yeterliliğe sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi,
6) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi ve son 6 ayda çekilmiş
biyometrik fotoğraflarının dijital kopyaları.
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Ek-4
TEHLİKELİ YÜK DENİZ GÖZETİM YETKİLİLERİNİN YETKİ TALEP LİSTESİ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Hurda yükler

TDC Kod

Grain Kod

CSS Kod

CTU Kod

MARPOL 73/78

IGC Kod

Doğum Yeri
ve Tarihi

IBC Kod

TC Kimlik
No

IMSBC Kod

Adı Soyadı

IMDG Kod

Deniz Gözetim Yetkilisi
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Ek-5
TEHLİKELİ YÜK DENİZ GÖZETİM YETKİLİSİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
Deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yük ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz
eden yüklerle ilgili gözetim hizmeti veren işletmelerde çalışan tehlikeli yük deniz gözetim
yetkilileri, işletmenin faaliyet alanına bağlı olarak kendi sorumluluklarını yerine getirecekleri
şekilde uygun eğitimleri alır.
1. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eğitim seminerleri aşağıda
tanımlandığı gibidir:
1.1 IMDG Kod kapsamındaki yüklere ilişkin gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz
gözetim yetkilileri, IMDG Kod Eğitim Seminerleri Hakkında Yönergenin ekinde yer alan
tablonun 10 numaralı satırındaki eğitimi İdarece yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından alır.
1.2 IMSBC Kod kapsamındaki yüklere ilişkin gözetim hizmeti veren tehlikeli yük
deniz gözetim yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip
eğitim kuruluşlarından IMSBC Kod eğitimi alır.
1.3 IBC Kod kapsamındaki yüklere ilişkin gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz
gözetim yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip eğitim
kuruluşlarından IBC Kod eğitimi alır.
1.4 IGC Kod kapsamındaki yüklere ilişkin gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz
gözetim yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip eğitim
kuruluşlarından IGC Kod eğitimi alır.
1.5 MARPOL 73/78 Ek-1, Lahika 1’de listelenen yüklere ilişkin gözetim hizmeti
veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki
Belgesine sahip eğitim kuruluşlarından MARPOL 73/78 eğitimi alır.
1.6 CTU Kod kapsamında gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim
yetkilileri, IMDG Kod Eğitim Seminerleri Hakkında Yönergenin ekinde yer alan tablonun 4
numaralı satırındaki eğitimi, eğitim kuruluşundan alır.
1.7 CSS Kod kapsamında gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri,
Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip eğitim kuruluşlarından CSS
Kod eğitimi alır.
1.8 Grain Kod kapsamında gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim
yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip eğitim
kuruluşlarından Grain Kod eğitimi alır.
1.9 TDC Kod kapsamında gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim
yetkilileri, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesine sahip eğitim
kuruluşlarından TDC Kod eğitimi alır.
1.10 Hurda yüklere ilişkin gözetim hizmeti veren tehlikeli yük deniz gözetim
yetkilileri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun veya yetkilendirdiği kuruluşların düzenlediği,
Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma Kursuna (RÖRK) katılım sağlar.
2. Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin hizmet alanı kapsamında almakla zorunlu
olduğu eğitimlerin süreleri aşağıda belirtildiği gibidir.

12

26/12/2019 TARİH VE 97317 SAYILI BAKAN OLUR’U İLE YAYIMLANMIŞTIR.

Yenileme
Eğitim Seminerinin Adı
Süre (saat)
Eğitimi
Süresi (saat)
1
IMDG Kod
16 saat*
2 yıl
8 saat
2
IMSBC Kod
16 saat
2 yıl
8 saat
3
IBC Kod
16 saat
5 yıl
16 saat
4
IGC Kod
16 saat
5 yıl
16 saat
5
MARPOL 73/78
16 saat
5 yıl
16 saat
6
CTU Kod
16 saat*
5 yıl
16 saat
7
CSS Kod
16 saat
5 yıl
16 saat
8
Grain (Tahıl) Kod
16 saat
5 yıl
16 saat
9
TDC (Kereste) Kod
16 saat
5 yıl
16 saat
10
Hurda yükler
Not
5 yıl
Not
*IMDG Kod Eğitim Seminerleri Hakkında Yönergede belirtilen süreler
Not: TAEK tarafından belirlenen sürelerde, Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan
Korunma Kursu
3. Eğitimleri aşağıda belirtilen yeterliliklere sahip kişiler verebilir.
3.1 IMDG Kod ve CTU Kod eğitimlerini verecek eğitimciler, IMDG Kod Eğitim
Seminerleri Hakkında Yönergede tanımlanmıştır.
3.2 IMBSC Kod eğitimlerini, Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki
Belgesine sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan, IMDG Kod Eğitmeni olma şartlarına haiz,
IMSBC Kod eğitici eğitimine katılarak eğitici belgesi alan IMSBC Kod eğitmenleri verebilir.
3.3 En az uzakyol birinci zabiti ehliyetine sahip olup, STCW Sözleşmesi gereğince
kimyasal veya ürün veya gaz tankerlerinde çalışma yeterliliğine sahip olanlar aşağıdaki
eğitimleri verebilir.
a) IBC Kod
b) IGC Kod
c) MARPOL 73/78
3.4 CTU Kod eğitici belgesine sahip olanlar, CSS Kod eğitimini verebilirler.
3.5 En az uzakyol birinci zabiti ehliyetine sahip olanlar aşağıdaki eğitimleri verebilir.
a) Grain Kod
b) TDC Kod
3.6 Hurda yüklere ilişkin eğitimler, TAEK veya yetkilendirdiği kuruluşlardaki
eğitmenler tarafından verilir.
Yenileme
periyodu
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