TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

EĞİTİM KURALLARI

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (TMGD) EĞİTİMİ
RİSK Mühendislik Eğitim Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan 05.06.2015 tarih ve TMDGEYB.62 sayılı Eğitim
Kurumu Yetki Belgesini almış ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) eğitimlerini
gerçekleştirmeye hak kazanmıştır. 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ”
kapsamında gerçekleştirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitim programları için
genel eğitim kuralları aşağıda belirtilmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD ) Nedir
2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda
Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu
hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu ile ilgilidir.
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli
Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri
gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli
madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. İlgili Tebliğ gereğince bir Tehlikeli
Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.

Kimler TMGD Olabilir
TMGD olabilmek için;
 Üniversitelerin lisans bölümünden mezun olmak,
 Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve
silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından
hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine
katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,
 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi ( TMGDEYB ) sahibi eğitim
kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli
madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ
kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,
gerekir.
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Eğitim Kriterleri
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Eğitimi asgari 49 ders saati (7 gün)
yüzyüze (örgün eğitim) olarak uygulanmaktadır. Devam zorunluluğu vardır.
 Her bir eğitim programı en fazla 20 kursiyerden oluşmaktadır.
 Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders
programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.


İstenen Belgeler
TMGD Eğitimi’ne kayıt yapılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda sunulmuş olup, bu
bilgi ve belgelerin yapılacak kayıt işlemi için başvuru yapılan eğitim tarihinden en geç 7 gün
önce gönderilmesi gereklidir.
 Kesin kayıt formu
 1 adet fotoğraf
 Nüfus cüzdanı fotokopisi
 Diploma veya mezuniyet belgesi *
 Adli Sicil Kaydı (Tebliğ gereği: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı
kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti,
hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak; E-devlet
şifresiyle internet üzerinden ya da ilgili Savcılıklardan doğrudan temin edilebilir.
 Eğitim ücreti dekontu **
* Belirtilen belge fotokopilerinin noter onaylı olması gerekmektedir. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı
belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti
halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.
** Eğitim ücretinin ödendiğini gösteren dekont.

Sınavı kazandıktan sonra Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Belgesini almak için Yangın
söndürme katılım sertifikası belgesinin aslını ya da noter onaylı suretini ibraz etmek
gerekmektedir. Bu kapsamda İl Belediye Başkanlıklarına bağlı itfaiye müdürlükleri, YÖK ‘e
bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ile Milli Eğitim Bakanlığı temel yangın eğitimi
konusunda yetkilendirdiği Özel Eğitim Kuruluşlarınca yapılacak uygulamalı yangın eğitimleri
sonunda düzenlenecek Yangın Eğitim Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından kabul edilmektedir.
RİSK MED AKADEMİ, mevzuat uyarınca geçerli olacak biçimde Yetkili Yangın Söndürme
Eğitim Merkezi ile "uygulamalı yangın söndürme eğitimi"ni organize etmekte ve istenen
özelliklere uygun katılım belgesi sağlamaktadır.
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Eğitim Müfredatı
a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve
sözleşmeler.
b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri,
tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın
prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve
zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı,
başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy
hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda
taşıma).
f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.
i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay
sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme
kuralları.
n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.
ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile
bu kazaların raporlanması.
p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.
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Sağlanan İmkânlar
RİSK MED AKADEMİ İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerine katılarak, aşağıda belirtilen
imkânlardan sizde yararlanabilirsiniz.


Konusunda deneyimli, uygulama içinde olan eğitmen kadrosu



Her türlü termal konforun sağlandığı modern eğitim merkezi



İçerik ve görsel açıdan zengin sunumlar



Güncel mevzuat bilgilerine ulaşma imkanı



Her katılımcıya ücretsiz RİSK MED AKADEMİ tarafından yetkili yangın söndürme
eğitim merkezlerinden sağlanacak “Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitim Sertifikası”



Her katılımcıya ücretsiz " ADR Sözleşmesi Cilt-I ve Cilt-II"



Her katılımcıya RİSK MED AKADEMİ defter ve kalemi



Her katılımcıya sunumlar, güncel mevzuat ve dokümanların yeraldığı RİSK MED
AKADEMİ tarafından özel olarak hazırlanan Eğitim CD’si



Mezunlarımıza çalışma hayatında da bilgi ve deneyim desteği



Mezunlarımıza güncel gelişmelerin aktarıldığı e-bülten aboneliği



Uygun eğitim ücreti ve kredi kartlarına 6 taksit imkânı

Eğitim Yeri
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:116 Ak İş Merkezi Kat:1 No:5 06520 Balgat/ANKARA
Tel: 0312.472 22 76
Faks: 0312.472 78 91
E-posta: info@riskmed.com.tr / riskmed@riskmed.com.tr
Web: www.riskmed.com.tr / www.riskmedakademi.com.tr

Eğitim Programı
Her eğitim dönemi için kesinleşen Eğitim Programları ile ilgili detaylı bilgiler eğitimin
başlangıcında katılımcılara iletilmektedir.

İptal Politikası
Eğitim programı açıldıktan sonra, kesin kayıt işlemini yapan ve eğitim ücretini ödeyen ancak
katılmaktan vazgeçen ya da çekilen katılımcılara, eğitim ücreti iadesi yapılmaz. Ancak yeterli
kontenjan sağlanamaması durumunda eğitim programı RİSK MED tarafından iptal edilirse,
ödemelerin tamamı iade edilir.
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Banka hesap numaraları:
RİSK Mühendislik Eğitim Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
BANKA

ŞUBE

HALKBANK

Yıldız/ANKARA

10260026

TR030001200940900010260026

AKBANK

Aşağı Ayrancı/ANKARA

0086930

TR770004600289888000086930

İŞBANK

Yıldız/ANKARA

0315877

TR890006400000142790315877

TEB

Yıldız/ANKARA

31403

TR110003200016300000031403

YAPI KREDİ

Balgat/ANKARA

86615424

TR350006701000000086615424

ZİRAAT
BANKASI

Yıldızevler/ANKARA

611049835003 TR980001002589611049835003

FİNANSBANK

Bakanlıklar/ANKARA

56952012

HESAP NO

IBAN

TR490011100000000056952012
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