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SUNUŞ 

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu himayesinde 30 Eylül 1957 tarihinde 

Cenevre'de yapılmış; 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anlaşma 21 

Ağustos 1975 tarihinde New York'ta imzalanan ve Anlaşma'nın 14(3). maddesini değiştirerek 

19 Nisan 1985 tarihinde yürürlüğe giren Protokol ile değiştirilmiştir. 

ADR, uluslararası bir anlaşmadır ve genel bir yürütücü makam yoktur. Uygulamada denetimler 

Anlaşmaya taraf ülkeler tarafından yapılır ve kural ihlali durumunda ulusal kurumlarca 

mevzuata göre yasal işlem yapılır. ADR'nin kendisi herhangi bir ceza öngörmez. ADR, 

Anlaşmaya taraf ülkelerden en az ikisinin ülkesinde gerçekleştirilen taşımacılık faaliyetleri için 

geçerlidir.  

ADR’ye göre, kapsamdaki her işletme; tehlikeli malların karayolları ile taşınması, 

ambalajlanması, yüklenmesi, doldurma ve boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve 

çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha 

fazla tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) atamak zorundadır.  

Tehlikeli malların taşınması ile uğraşan işletmelerin çoğu zaman ana sorunu, bir ADR 

danışmanına ihtiyaç duyup duymadıklarıdır. Pek çok işletme, tehlikeli malları sadece ara sıra 

veya ihmal edilebilir miktarlarda taşıdıkları için bu tür bir danışmanlık hizmetinden 

kaçınabileceklerini varsayar. Bu varsayımlar, bir araya geldiğinde bir işletmeye zararlı olabilir, 

ekonomik sürekliliğe ciddi zararlar verebilir ve ADR uyumsuzluk yükümlülükleri ile ilgili olası 

ciddi cezalara yol açabilir. ADR anlaşması, işletmenin ADR tarafından belirlenen 

yükümlülükler kapsamında faaliyet göstermesi ile ilgili sorumluluk taşıyan danışman 

tarafından yerine getirilecek rol ve görevlerin ana hatlarını belirler. Bunun yanında TMGD’nin 

rolü, tehlikeli maddelere toksik maruziyetten kaçınmak için koruyucu önlemlerin doğru 

uygulandığını doğrulamak ve nihayetinde işletmelerde tehlikeli mal taşıma işlemleri (nakliye, 

yükleme, boşaltma ve elleçleme) ile ilgili farkındalığı artırmak için önlemler uygulamaktır.  

Bu Proje; güvenlik danışmanlarının ADR ile kendilerine verilen görevleri daha verimli 

yapabilmelerine destek olma amacıyla tasarlanmıştır.  

Avusturya 1957'de Cenevre'de ADR'ye ilk imza atan devletlerden biridir ve 1973'te uluslararası 

düzenlemeleri ulusal hukuka tamamen uyarlamıştır. 

İtalya 1957'de Cenevre'de ADR'ye ilk imza atan devletlerden biridir ve 3 Haziran 1963'te 

uluslararası düzenlemeleri ulusal hukuka uyarlamıştır. 

İspanya, ADR Anlaşması’na 19 Ekim 1972'de katılmış, ancak Anlaşma Los Alfaques kamp 

alanında (San Carlos de la Rápita, Alcanar, Tarragona) UN 1077 Propilen 2F taşıyan aşırı yüklü 

bir tankerin 243 ölüme neden olduğu kazanın, dönemin kuruluşlarının tehlikeli madde 

taşımacılığı konusunda özel düzenlemelerin önemini fark ettikleri Kasım 1978'e kadar 

yayımlanmamıştır.  

Türkiye, 22 Mart 2010'da ADR'ye ortak taraf olmuştur.  

I- GİRİŞ 

Erasmus + "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Saha Uygulama Yeterliliklerinin 

Geliştirilmesi Projesi (DGSA FAC / 2017-1-TR01-KA202-045935)", başarılı bir TMGD olmak 

için çevrimiçi eğitim kurslarının düzenlenmesi ve teşvik edilmesi ana hedefiyle yukarıdaki 

çerçeveye uymaktadır. Proje, faaliyeti en iyi şekilde gerçekleştirmek için en iyi uygulamaları 

ve gerekli bilgileri toplayacak olan dört üye ülke (Avusturya, İspanya, İtalya ve Türkiye) ile 

tasarlanmıştır. Nihai materyal, uzaktan eğitim açık eğitim kaynakları (AEK) platformunda 
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uygulamaya koyulacaktır. Bu raporda, her biri tehlikeli madde güvenliği danışmanlığı 

hizmetleri, danışmanların özellikleri (ön eğitim gereklilikleri, yaş, cinsiyet, sözleşme, çalışan / 

işveren), ortak ülkelerdeki sınavın ilgili özellikleri ve materyallerin sunulabileceği çevrimiçi 

eğitim kaynakları hakkında bilgi sunan 8 bölüm yer almaktadır. Bu bölümler, Üye 

Devletlerdeki TMGD’lere yönelik çevrimiçi eğitimler düzenlemek için bir başlangıç noktası 

olarak kabul edilecektir. 

II- ORTAK ÜLKELERDEKİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI 

HİZMETLERİNE İLİŞKİN ADR MEVZUATI 

Avusturya 

ADR bir Uluslararası Direktif olduğu için, ulusal yasalar tarafından yürürlüğe konması gerekir, 

Avusturya'da bu yasa GGBG'dir (Tehlikeli Mal Taşıma Kanunu). 

GGBG (Tehlikeli Mal Taşıma Kanunu) ve BGBl değişikliklerine (BGBl I 47/2018 ile 

değiştirilen BGBl I No. 145/1998) göre, faaliyetleri arasında tehlikeli malların karayolu, 

demiryolu veya suyolu ile taşınması veya tehlikeli malların doldurma, paketleme, yükleme ve 

boşaltma ile ilgili işlemleri bulunan işletmeler bir veya daha fazla güvenlik danışmanına sahip 

olmalıdır (TMGD - Tehlikeli madde güvenlik danışmanı). 

İşletmeler, atandıkları tarihten itibaren bir ay içinde TMGD’lerin adlarını yetkili makama 

(Federal Ulaştırma, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı) bildirmelidir. Yalnızca sınırlı miktarları 

veya belirlenen limitlerin altındaki miktarları taşıyan işletmelerin bir TMGD’ye ihtiyacı yoktur. 

İşletme yöneticisine bağlı olarak görev yapan tehlikeli madde sorumlusunun temel görevi 

işletmenin ilgili faaliyetleri kapsamında yol ve yöntemleri belirlemek ve bu faaliyetlerin geçerli 

düzenlemelere ve ideal güvenlik koşullarına uygun olarak yürütülmesini kolaylaştıracak 

tedbirleri uygulamaya koymaktır. 

TMGD’lerin özelikle işletmelerin faaliyetleri bağlamında görevleri;  

 Tehlikeli malların kurallara uygun olarak taşınıp taşınmadığının izlenmesi, 

 Tehlikeli malların taşınması ile ilgili faaliyetler konusunda işletmeyi bilgilendirmek, 

 Tehlikeli malların taşınması ile ilgili olarak, işletme faaliyetleri hakkında işletme 

yönetimi veya uygunsa yerel bir makam için yıllık rapor hazırlanması, 

 Raporlar beş yıl süreyle saklanmalı ve talep üzerine ulusal makamlara sunulmalıdır. 

Buna ek olarak, tehlikeli madde sorumlusunun görevleri arasında ilgili faaliyetlerle bağlantılı 

olarak aşağıdaki prosedürlerin gözden geçirilmesi de yer almaktadır: 

 Taşınan tehlikeli maddelerin tespitine ilişkin kurallara riayet edilmesina yönelik 

prosedürler; 

 Şirketin ulaşım aracı satın alırken taşınacak tehlikeli mallara ilişkin özel gereklilikleri göz 

önünde bulundurma yaklaşımı; 

 Tehlikeli madde taşımacılığına ve ambalajlama ve doldurma süreçlerine yönelik 

prosedürler; 

 Yükleme ve boşaltma için kullanılan materyallerin denetimi; 

 Şirket çalışanlarının, düzenleme değişikliklerinin de yer aldığı konularda yeterli düzeyde 

eğitilmesi ve eğitim kayıtlarının özlük dosyalarında tutulması; 

 Gerçekleşen kaza veya olaylarda uygun tedbirlerin derhal uygulanması; 
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 Tehlikeli madde taşımacılığı veya paketleme, doldurma, yükleme ve boşaltma işlemleri 

sırasında güvenliği tehlikeye atabilecek durumlar;  

 İncelemelerin yapılması ve gerektiğinde, kaza tutanaklarının hazırlanması; 

 Tehlikeli malların taşınması sırasında meydana gelen veya paketleme, doldurma, yükleme 

veya boşaltma sırasında tespit edilen olaylar veya ciddi ihlaller; 

 Kazaların, olayların veya ciddi ihlallerin tekrarını önlemek için uygun önlemlerin alınması; 

 Alt yüklenicilerin veya diğer üçüncü kişilerin seçiminde ve bu tarafların hizmetlerinin 

kullanımında, tehlikeli malların taşınmasına yönelik yasal gerekliliklerin ve özel 

gerekliliklerin dikkate alınması; 

 Tehlikeli malların taşınması veya tehlikeli malların paketlenmesi, doldurulması, 

yüklenmesi veya boşaltılmasından sorumlu personelin ayrıntılı çalışma talimatlarının olup 

olmadığının denetlenmesi; 

 Bireylerin tehlikeli malların taşınmasının tehlikeleri hakkında eğitilmesine yönelik 

önlemlerin tanıtılması; 

 Tehlikeli maddelerin paketlenmesi, doldurulması, yüklenmesi veya boşaltılması; 

 Taşıma araçlarında taşınacak belgelerin ve güvenlik ekipmanının varlığını ve bu belgelerin 

ve ekipmanın uygunluğunu kontrol etmeye yönelik önlemlerin tanıtılması; 

 Ambalaj düzenlemelerine uygunluğu kontrol etmeye yönelik prosedürlerin tanıtılması, 

 Doldurma, yükleme ve boşaltma; 

 Alt bölüm 1.10.3.2'ye göre güvenlik planının hazırlanması. 

İtalya 

ADR danışmanı, işletmelerin tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili mevcut düzenlemelere riayet 

edip etmediklerini doğrulamak, tehlikeli malların taşınması sırasında uygulanacak prosedürler 

hakkında şirketlere tavsiyelerde bulunmak, şirketin faaliyetleri ile ilgili yıllık rapor hazırlamak 

için görevlendirilir. İtalya'da ADR danışmanının yükümlülüklerini ve kurallarını düzenleyen 

mevcut mevzuat, 27/01/2010 D.Lgs 35 ile uyumludur. Bu D.Lgs'ye göre, ana faaliyet konusu 

taşımacılık ve ilgili faaliyetler (paketleme, paket açma, yükleme ve boşaltma) olan şirketler 

TMGD görevlendirmek zorundadır. Ayrıca ara sıra veya sınırlı miktarda tehlikeli madde 

taşımacılığı yapan şirketler de TMGD görevlendirmek zorundadır. Tehlikeli mal taşımacılığı, 

ülkede ve AB Üye Devletleri genelinde demiryolu, karayolu, iç su yolu taşımacılığı 

operasyonlarına uygulanabilir. Tehlikeli malların sınıflandırılması ADR (karayolu 

taşımacılığı), RID (demiryolu taşımacılığı) ve ADN (iç suyolu) prosedürlerinde düzenlenmiştir. 

Düzenlemelere ve ADR taşımacıları tarafından belirlenen ortak davranışlara uyulmaması 

durumunda 5.000€'dan 15.000€'ya kadar para cezası verilebilir ve ayrıca bu ceza, 6 aylık hapis 

cezasıyla ağırlaştırılabilir. Tehlikeli madde operatörleri ADR sertifikasına sahip olmalıdır; bu 

sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıldır ve sona erdiği tarihten önce yenilenmesi gerekir. ADR 

operatörlerinin ADR sertifikalarını güncellemek için zorunlu eğitim kurslarına katılmaları 

gerekir. 

TMGD’nin görevleri ve nitelikleri D.Lgs 40/2000 ve sonraki tadilatları ile D.Lgs 35, 

27/01/2010 belgelerinde düzenlenmektedir. Zorunlu sınavlarda başarılı olan adaylara, 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından Mesleki Eğitim ve Öğretim sertifikası verilir. DGSA 

sınavlarının konuları ADR 1.8.3.11 bölümünden alınmıştır. 
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TMGD sınavının amacı, herhangi bir adayın ADR Bölüm 1.8.3.11'deki listede yer alan ve 

27/01/2010 tarihli D.Lgs 35'te belirtilen aşağıdaki yeterliliklere sahip olduğunu tespit etmektir. 

Sertifikayı alabilmek için adayın aşağıdaki konuları bilmesi gerekir: 

a. kazaların önlenmesine yönelik standart güvenlik tedbirleri ve tehlikeli madde 

taşımacılığının neden olabileceği temel sonuçlar hakkında bilgi;  

b. ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve Avrupa düzenlemeleri, uluslar üstü anlaşmalar ve 

sözleşmeler çerçevesinde taşımacılığa ilişkin standartlar konusunda bilgi verilerek, 

adayların;- 

 tehlikeli maddeleri sınıflandırabilmesi (çözeltileri ve karışımları sınıflandırma 

prosedürü, madde listesinin yapısını okuyabilme, tehlikeli maddelerin sınıfları ve 

sınıflandırılması, maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri) 

c. ambalajlama, tanker ve konteyner standartları (farklı ambalaj türleri, kodlama ve işaretleme 

uygulamaları, ambalajlama gereklilikleri ve düzenli kontrolü hakkında bilgi) 

d. zehirlilik işaretleme uygulaması, levha takma, turuncu renkli plaka işaretlemesi, etiketlerin 

çıkarılması 

e. taşıma belgelerindeki bilgiler, gönderici tarafından doldurulan uygunluk beyanı 

f. sevkiyat türleri ve gönderimdeki sınırlamalar (tam yük, dökme yük taşıma, orta boy dökme 

yük konteynerlerinde taşıma, sabit ya da sökülebilir tanklarda taşıma) 

g. yolcuların taşınması 

h. sabit ya da sökülebilir tanklara ilişkin yükümlülükler ve yasaklar 

i. malların ayrılması 

j. taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri 

k. elleçleme ve istifleme 

l. ekip üyelerinin eğitimi 

m. belgeler 

• taşıma belgeleri 

• taşıtın ruhsat belgesi  

• TMGD belgesi 

• standartlar ve iç su yolları  

• her istisnanın kopyası 

• diğer belgeler 

n. teslimata ilişkin güvenlik tedbirleri: ulusal ve uluslararası düzenlemelerde belirlenen 

talimatların ve kuralların, sürücüyü korumak için doğru ekipmanın kullanılmasıyla 

takip edilmesi 

o. izleme yükümlülükleri; sürüş süresi 

p. kirleticilerin işlem sırasında çevreye yayılması ya da kaza eseri ortaya çıkan sızıntıları 

q. sürüş ve su yolları ile ilgili kurallar ve kısıtlamalar 

r. taşınan materyallere ilişkin koşullar 

s. temizlik koşulları, paketleme, doldurma ve yükleme öncesi ve boşaltma sonrası gazdan 

arındırma 

İspanya 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması 

(ADR), 96/35/EC sayılı ve 3 Haziran 1996 tarihli Konsey Direktifi’nin (2008/68/EC sayılı ve 

24 Eylül 2008 tarihli Direktif ile güncellenmiş ve iptal edilmiştir) hükümleri çerçevesinde ülke 

içi taşımacılık açısından doğrudan geçerlidir. Karayolu veya iç su yolu ile taşımacılık 

konusunda DGSA’ların görevlendirilme süreçlerini ve mesleki yeterliliklerini ele alan bu 

Direktif, karayoluyla (ADR), demiryoluyla (RID) veya iç su yoluyla (ADN) madde taşımacılığı 

çerçevesinde DGSA kurallarını belirleyen 1566/1999 sayılı ve 8 Ekim 1999 tarihli Kraliyet 



6 
 

Kararnamesi ile İspanya hukukuna derç edilmiş, bu kararname karayolu taşımacılığı açısından 

büyük ölçüde güncellenmiştir. 1566/1999 sayılı bu Kraliyet Kararnamesi’nin yerini, karayolu 

taşımacılığı bağlamında İspanya topraklarında karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığını 

düzenleyen 97/2014 sayılı ve 14 Şubat 2014 tarihli Kraliyet Kararnamesi almıştır. 

Bu düzenlemelerin amacı, tehlikeli malların halka açık yollarda güvenli ve yeterli bir şekilde, 

insan sağlığına ve diğer canlılara ve çevreye zarar vermeden taşınmasını garanti altına almak 

ve tehlikeli mal taşıyan araçların veya operatörlerin göndericileri, alıcıları, yükleyicileri, 

boşaltıcıları, paketleyicileri, taşıyıcıları ve sürücülerinin çalışma koşullarına ilişkin hakları, 

sorumlulukları ve usul ve esasları tanımlamaktır. 

Bu Düzenlemelerde öngörülen faaliyetleri yürüten işletmeler, ADR'de belirtilen ilgili şartlara 

uygun olarak DGSA istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı 

kurumlarından hizmet almakla yükümlüdür. 

Düzenlemelere uyulmaması durumunda, aşağıdaki ölçeklerde cezai yaptırım uygulanır: 

Çok ciddi ihlal 

DGSA olmaksızın veya ilgili konu veya faaliyet konusunda yeterliliği bulunmayan bir DGSA 

ile tehlikeli madde taşıma, yükleme veya boşaltma. 

GH01.01 – 4001€  

Ciddi ihlal 

Yetkili makamlara yıllık rapor gönderme yükümlülüğüne riayet etmeme. 

GH02.02 – 801€  

Kaza raporlarını yetkili makamlara iletme yükümlülüğüne riayet etmeme. 

GH02.03 – 801€ 

Hafif ihlal 

Kaza raporlarını yetkili makamlara belirlenen süreden sonra gönderme. 

GH03.05 – 301€  

Yıllık raporları yetkili makamlara belirlenen süreden sonra gönderme. 

GH03.06 – 301€ 

Düzenlemelere uyulmaması ve bir yıl içerisinde iki çok ciddi ihlalin tekrarlanarak ortaya 

çıkması halinde, ceza ölçeğine göre bu yaptırımlar 18.000 avroya kadar yükseltilebilmekte ve 

ayrıca, taşımacılık şirketi yöneticisi bir yıldan kısa süreyle olmamak üzere itibarını yitirmekte, 

yani taşımacılık, yükleme veya boşaltma faaliyetlerinden menedilmektedir. 

ADR’de Güvenlik Danışmanları Bölüm 1.8.3 ile düzenlenmektedir. 

DGSA Eğitim Sertifikası nasıl alınır? 

Ulaştırma Bakanlığı, sınavları yılda en az bir kez olmak üzere, taşımacılık yetkilerini devralmış 

olan Özerk Topluluklar aracılığıyla periyodik olarak duyurmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından veya ulaştırma yetkilerinin aktarıldığı Özerk Toplulukların 

ulaştırma departmanları tarafından duyurulan sınavdan önce herhangi bir kurs alma 

zorunluluğu yoktur. 

Piyasada bu sınava hazırlanmak için eğitim kursları sunan birçok özel kuruluş vardır ve bu 

kuruluşlar, 40 saatten 180 saate kadar oldukça geniş bir aralıkta eğitimler sunmaktadır. 
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ADR Bölüm 1.8.3.11'e göre sınavın amacı, adayların bölüm 1.8.3.3'te belirtilen güvenlik 

danışmanı görevlerini yerine getirmek ve 1.8.3.7’de düzenlenen sertifikayı almak için gerekli 

bilgi seviyesine sahip olup olmadığını doğrulamaktır. Sınavda asgari olarak aşağıdaki konular 

yer alır: 

(a) tehlikeli malları içeren bir kazanın yol açabileceği sonuçlar hakkında bilgi ve kazaların 

başlıca nedenleri hakkında bilgi. 

(b) ulusal mevzuat, uluslararası konvansiyonlar ve anlaşmalar ile belirlenen hükümler ve 

özellikle: 

 tehlikeli maddelerin sınıflandırılması (çözeltileri ve karışımları sınıflandırma prosedürü, 

madde listesinin yapısı, tehlikeli madde sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan 

tehlikeli malların yapısı, tehlikeli malların fiziksel-kimyasal ve zehirlilik özellikleri); 

 genel paketleme gereklilikleri, tanklar ve tank konteyner hükümleri (tip, kod, etiketleme, 

yapım, ilk ve periyodik muayene ve testler); 

 işaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu renkli plaka işaretlemesi (ambalajların 

işaretlenip etiketlenmesi, levhaların ve turuncu renkli plakaların yerleştirilmesi ve 

kaldırılması); 

 taşıma belgelerindeki bilgiler (bilgi gereklidir); 

 sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki sınırlandırmalar (tam yük, dökme yük taşıma, orta boy 

dökme yük konteynerlerinde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit ya da sökülebilir 

tanklarda taşıma); 

 yolcuların taşınması; 

 karışık yüklemede alınacak tedbirler ve uygulanacak yasaklar; 

 malların ayrılması; 

 taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri; 

 elleçleme ve istifleme (paketleme, doldurma, yükleme ve boşaltma-doldurma oranları, 

istifleme ve ayırma); 

 paketleme, doldurma, yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme ve/veya 

gazdan arındırma; 

 araç belgeleri (taşıma belgeleri, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim 

sertifikası, istisnaların kopyaları, diğer belgeler); 

 yazılı talimatlar (talimatların ve ekip koruma donanımlarının uygulanması); 

 gözetim gereklilikleri (park etme); 

 trafik yönetmelikleri ve kısıtlamaları; 

 kirleticilerin kazara sızıntıları ya da operasyonel boşaltmalar; 

 taşıma donanımları ile ilgili zorunluluklar. 

Sınav tipleri: 

Sınav tipleri. Adaylar her taşıma yolu – karayolu (ADR), demiryolu (RID) veya iç su yolu 

(ADN) – için ayrıca sınavdan geçmek zorundadır. Bu sınavlarda, adaylar ya tüm uzmanlık 

alanları için tek bir sınava girebilir ya da aşağıdaki uzmanlık alanlarından birini veya birden 

fazlasını seçebilir: 

Sınıf 1 (Patlayıcı madde ve nesneler)  

Sınıf 2 (Gazlar) 

Sınıf 7 (Radyoaktif maddeler) 

Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ve 9.  
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Birleşmiş Milletler kimlik numarası 1202 (dizel yakıt), 1203 (petrol) ve 1223 (kerosen) olan 

yanıcı sıvı maddeler 

Giriş sınavlarının içeriği. Her taşıma yoluna yönelik sınavlarda iki test yapılır. 

İlk test: 

Adaylar, ADR’de karayolu, demiryolu veya su yolu ile taşınan tehlikeli maddelere ilişkin 

TMGD çalışmaları konusunda 1.8.3.11 sayılı bölümde sunulan konularda olmak üzere, dört 

seçenekle sorulan elli çoktan seçmeli soruya yanıt verir.  

İkinci test: 

Vaka çözümlerinin istendiği sorular haricinde, adayların çalışma metinlerine başvurmasına izin 

verilir. Bu testte, seçilen taşıma yolu ve uzmanlık alanı açısından, danışmanın üstlenmesi 

ve/veya yerine getirmesi gereken görevlerin ve yükümlülüklerin incelendiği ve çalışıldığı kabul 

edilir. 

Adaylara her test için tanınabilecek maksimum süre bir saattir. 

Başvuru sahibinin başağrılı sayılabilmesi için her iki testin de %50'sini geçmesi gerekir. 

Sertifika beş yıl süreyle geçerli olacak ve sertifikanın sona ermesinden önceki son yıl içinde, 

sertifika sahibinin aşağıdaki maddede belirtilen kontrol testini geçmesi halinde, beş yıllık ek 

süreyle yenilenir. 

Sertifikaların yenilenmesine yönelik testlerin içeriği 

Sertifikaların yenilenmesine yönelik kontrol testi, yalnızca yukarıdaki birinci testten ve giriş 

sınavı için gerekli olanlarla aynı şartlardan oluşur. 

Türkiye 

Türkiye, 22 Mart 2010'da ADR'ye taraf olmuştur. 

31 Mart 2007 tarihinde 26479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin 

Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” ve 24 Ekim 2013 tarihinde 28801 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 

yürürlükten kaldırılmıştır. "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında 

Yönetmelik" 24 Nisan 2019 tarihinde 30754 sayılı Resmi Gazetede yeniden yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ADR'ye paraleldir. 

Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli malların halka açık yollardan güvenli ve uygun bir şekilde, 

insan sağlığına, diğer canlılara ve çevreye zarar vermeden taşınmasını sağlamak; tehlikeli 

madde taşıyan araçların veya operatörlerin göndericileri, alıcıları, doldurucuları, yükleyicileri, 

boşaltıcıları, paketleyicileri, taşıyıcıları ve sürücülerinin çalışma koşullarına ilişkin görev, yetki 

ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

Yönetmelik kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren işletmeler, ADR'de belirtilen ilgili şartlar 

uyarınca tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmek veya tehlikeli madde 

güvenlik danışmanlığı kurumlarından (TMGDK) hizmet almakla yükümlüdür. 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Yönerge uyarınca doldurucu, 

paketleyici, yükleyici, gönderici, alıcı, boşaltıcı ve tank-konteyner / portatif tank işletmecisi 

olarak bu alanların birinde ya da birden fazlasında faaliyet gösteren işletmeler Tehlikeli Madde 

Faaliyet Belgesi almakla yükümlüdür. Yönerge, bu işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirip 

getirmediklerini kayıt altına almak ve kontrol etmek için hazırlanmıştır. 11 Haziran 2019 

tarihinde, Bakanın 44011 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir. 
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Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ 22 Mayıs 2014 tarihinde 29007 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin kapsamı, Tehlikeli Madde 

Güvenlik Danışmanları (TMGD), tehlikeli malların taşınması faaliyetleriyle uğraşan 

işletmelere (tehlikeli malları taşıyan, sevk eden, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan 

işletmeler) hizmet veren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşları (TMGDK) ve 

TMGDK’larda çalışan TMGD’lerin nitelikleri, eğitimleri, sertifikaları, görevleri, yeterlilikleri 

ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge, 

91311 sayılı Bakan onayı ile 4 Aralık 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Bu Yönergenin amacı, 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının niteliklerini, belgelendirilmelerini, 

yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. 

III-ORTAK ÜLKELERDEKİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLARININ 

PROFİLİ 

Avusturya 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görevi şirketin yöneticisi tarafından, şirkette başka 

görevleri olan bir kişi tarafından veya tehlikeli madde güvenliği danışmanının görevini yerine 

getirebilecek yeterlilikte olması kaydıyla kurum dışından bir kişi tarafından üstlenilebilir. 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetki belgesine sahip bir eğitim kurumundan geçerli 

eğitim sertifikası almış olmalıdır. Bu belgeyi almak isteyen aday eğitim almalı ve eğitimdeki 

başarısı komite sınavıyla kanıtlanmalıdır. 

Eğitim belgesi beş yıl geçerlidir. Sertifika sahibinin ilave bir eğitim kursundan geçmesi ve 

sertifikanın sona ermesinden önceki bir yıl içerisinde sınavda başarılı olması halinde, geçerlilik 

süresi otomatik olarak uzatılır. 

İtalya 

İtalya’da, şirketin yasal temsilcisi ya da kurum içi veya dışı bir uzman TMGD olarak 

görevlendirilebilir. 

VET (mesleki eğitim) sertifikası alması gereken TMGD’ler haricinde, özel herhangi bir eğitim 

gerekliliği düzenlenmemiştir. 

İspanya 

İspanya’da, TMGD görevi şirketin yasal temsilcisi veya kurum içi ya da dışı bir uzman 

tarafından üstlenilebilir. Bu kişiye özel görevler verilecektir. Her şirkete, tehlikeli madde 

operasyonlarında görev alan çalışanlarının sayısına bağlı olarak PSICS başlığı altında bir 

güvenlik değeri verilir.  

PSICS (Güvenlik Danışmanı Bireysel Güvenlik Parametresi) 1.000’i aşamaz. 

TMGD gibi mesleki eğitim sertifikasına ihtiyaç duyulan görevlerin haricinde özel herhangi bir 

eğitim gerekliliği düzenlenmemiştir. 

Türkiye 

Türkiye'de TMGD olabilmek için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir: 

a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve 

güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak, 
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b) 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 bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak, 

c) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi sahibi eğitim kuruluşlarında, 

tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı 

eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön 

lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak, 

Türkiye’de TMGD’lerin ortalama yaşı 28’dir. Cinsiyet dağılımı %57 kadın %43 erkek olarak 

tespit edilmiştir. 

TMGD’lerin ağırlıklı olarak çalıştıkları sektörler; petrokimya, enerji, sağlık ve kimya 

sanayiidir. 

Yasal olarak TMGD’ler tam zamanlı olarak çalıştırılmaktadır. TMGD’lerin başka bir işte 

çalışması yasaktır. 

IV-ORTAK ÜLKELERDEKİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLARININ 

EĞİTİMLERİ VE BELGELENDİRİLMESİ 

Avusturya 

TMGD, yetkili bir eğitim kurumundan ilk eğitimi almalı ve ardından bir sınava girmelidir. İlk 

eğitim, genel bölümden ve ulaşıma özgü düzenlemelerin (karayolu, demiryolu, iç deniz 

taşımacılığı) öğretildiği bir veya daha fazla özel bölümden oluşur. İlk eğitimin süresi, özel 

bölüm sayısına bağlı olarak değişebilir, ancak en az dört gündür. 

Eğitim sertifikası, beş yıl süreyle geçerlidir. Tehlikeli madde sorumlusunun, sertifikanın sona 

erme tarihinden önceki son yıl içinde bir eğitim kursuna katılması halinde, geçerlilik süresi 

otomatik olarak uzatılır. 

İleri eğitimin süresi, ilk eğitim için ayrılan sürenin yarısı kadardır. 

Eğitim sertifikasının sahibi daha sonra şirket tarafından TMGD olarak belirlenir. Federal 

Ulaştırma, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı bir ay içinde bu görevlendirmeden haberdar 

edilmelidir. Bu bildirimde, ilgili TMGD’nin adı ve doğum tarihi, eğitim sertifikasının 

düzenlendiği ülke ve numarası, görev sürelerinin başlangıcı ve varsa sonu ve sorumluluk 

alanlarındaki her türlü kısıtlama belirtilmelidir. 

Sınavın amacı, adayların 1.8.3.3'te listelenen alt bölüm 1.8.3.7'de belirtilen sertifikayı elde 

etmek amacıyla TMGD’ye düşen görevleri yerine getirmek için gerekli bilgi düzeyine sahip 

olup olmadıklarını tespit etmektir ve en azından aşağıdaki konuları kapsamalıdır: 

ADR Bölüm 1.8.3.11'e göre sınavın amacı, adayların bölüm 1.8.3.3'te belirtilen güvenlik 

danışmanı görevlerini yerine getirmek ve 1.8.3.7’de düzenlenen sertifikayı almak için gerekli 

bilgi seviyesine sahip olup olmadığını doğrulamaktır. Sınavda asgari olarak aşağıdaki konular 

yer alır: 

(a) tehlikeli malları içeren bir kazanın yol açabileceği sonuçlar hakkında bilgi ve kazaların 

başlıca nedenleri hakkında bilgi. 

(b) ulusal mevzuat, uluslararası konvansiyonlar ve anlaşmalar ile belirlenen hükümler ve 

özellikle: 

 tehlikeli maddelerin sınıflandırılması (çözeltileri ve karışımları sınıflandırma prosedürü, 

madde listesinin yapısı, tehlikeli madde sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan 

tehlikeli malların yapısı, tehlikeli malların fiziksel-kimyasal ve zehirlilik özellikleri); 
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 genel paketleme gereklilikleri, tanklar ve tank konteyner hükümleri (tip, kod, etiketleme, 

yapım, ilk ve periyodik muayene ve testler); 

 işaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu renkli plaka işaretlemesi (ambalajların 

işaretlenip etiketlenmesi, levhaların ve turuncu renkli plakaların yerleştirilmesi ve 

kaldırılması); 

 taşıma belgelerindeki bilgiler (bilgi gereklidir); 

 sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki sınırlandırmalar (tam yük, dökme yük taşıma, orta boy 

dökme yük konteynerlerinde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit ya da sökülebilir 

tanklarda taşıma); 

 yolcuların taşınması; 

 karışık yüklemede alınacak tedbirler ve uygulanacak yasaklar; 

 malların ayrılması; 

 taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri; 

 elleçleme ve istifleme (paketleme, doldurma, yükleme ve boşaltma-doldurma oranları, 

istifleme ve ayırma); 

 paketleme, doldurma, yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme ve/veya 

gazdan arındırma; 

 araç belgeleri (taşıma belgeleri, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim 

sertifikası, istisnaların kopyaları, diğer belgeler); 

 yazılı talimatlar (talimatların ve ekip koruma donanımlarının uygulanması); 

 gözetim gereklilikleri (park etme); 

 trafik yönetmelikleri ve kısıtlamaları; 

 kirleticilerin kazara sızıntıları ya da operasyonel boşaltmalar; 

 taşıma donanımları ile ilgili zorunluluklar. 

İtalya 

Her şirkette, tehlikeli malların taşınmasına ilişkin kural ve yükümlülüklere uymak için en az bir 

ADR danışmanı görevlendirilmelidir. Her araçta turuncu renkli katlanır uyarı sinyalleri, kask, 

koruyucu gözlük, iki yangın söndürücü gibi özel donanımlar bulunmalıdır. Tehlikeli mallarla 

hem doğrudan hem de dolaylı olarak bağlantılı olan her çalışan (sevkiyat, yükleme, boşaltma, 

ara depolama çalışanları dahil) veya tehlikeli malları sınırlı miktarda taşıyan göndericiler ADR 

incelemesine girmek zorundadır. ADR danışmanının eğitiminde, insanlara ve çevreye zararlı 

olabilecek maddelerin kimyasal-fiziksel özelliklerinin sınıflandırılmasına yer verilir. Danışman 

kazaları önleyebilmeli veya kaza veya aksaklıklar meydana geldiğinde acil durum 

prosedürlerini uygulayabilmeli, tehlikeli malların yüklenmesiyle ilgili standartlarla ilgili olarak 

kazaların, tekrarlanan veya ciddi ihlallerin rapor analizini geliştirebilmeli, tehlikeli malların 

taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması ile bağlantılı riskler hakkında farkındalık yaratabilmeli 

ve nihayetinde, her işletmenin tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılmasıyla ilgili mevcut 

düzenlemelere uyduğunu doğrulayabilmelidir. ADR anlaşması kapsamında, adayların eğitim 

kursu ve sınav sırasında karşılaşacağı temel sınıflar şunlardır: 

 Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler 

 Sınıf 2 Gazlar 

 Sınıf 3 Alevlenir sıvılar 

 Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı 

azaltılmış katı patlayıcılar 

 Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler 

 Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler 

 Sınıf 5.1 Yükseltgen maddeler 

 Sınıf 5.2 Organik peroksitler 
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 Sınıf 6.1 Zehirli maddeler 

 Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler 

 Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler 

 Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler 

 Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler 

ADR sertifikasını almak isteyen bir aday, dört farklı uzman eğitim kursundan geçer: 

- temel bilgiler: tanklar ve sınıf 1 (patlayıcı maddeler) ve 7 (radyoaktif maddeler) ile belirlenen 

maddeler hariç olmak üzere, tehlikeli madde taşımacılığı için gerekli olan temel bilgiler. 

Bu eğitim kursunda, aday pratik çalışmalar yapar.  

- tanklarda mal taşımacılığı uzmanlık eğitimi; 

- radyoaktif madde taşımacılığı uzmanlık eğitimi 

- paylayıcı madde taşımacılığı uzmanlık eğitimi. 

ADR sertifikası, ADR Bölüm 1.3.3.6 ile belirlenen ulusal ve uluslararası taşımacılık 

faaliyetlerinde zorunludur. 

Sınavda doğru-yanlış soruları ile çoktan seçmeli (A, B ve C olmak üzere üç seçenekli) 

sorulardan oluşan bir test ve bir vaka çalışması yer alır. Sınav sırasında, adayın tehlikeli madde 

taşımacılığını düzenleyen hukuki belgelere başvurmasına izin verilir, ancak bu belgelerde 

açıklayıcı notlar bulunmamalıdır. Aday, Roma’daki merkezi MIT (Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı) komisyonunda veya MIT bölge kurumlarında sınava girebilir. Aday sınav 

oturumunda kendi kimliğini ve banka belgesi veya kimlik belgesi nüshaları gibi belgeleri 

göstermek zorundadır. 

İspanya 

Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin kural ve yükümlülüklere uyulmasını sağlamak için her 

şirkette en az bir TMGD görevlendirilmelidir. 

Her araçta turuncu plakalar, afişler ve işaretler, kask, koruyucu gözlük ve iki yangın söndürücü 

gibi özel donanımın sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. 

Tehlikeli malların nakliyesine doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan herhangi bir çalışan 

(nakliye, yükleme, boşaltma ve ara depolamadaki işçiler dahil) veya tehlikeli malları sınırlı 

miktarlarda taşıyan göndericiler, TMGD’den veya yetkili kurumlardan eğitim almak 

zorundadır. Bu eğitim çalışanların özlük dosyasına kaydedilecek ve yıllık olarak verilecektir. 

TMGD eğitiminde, insanlara ve çevreye zararlı olabilecek maddelerin kimyasal-fiziksel 

özelliklerinin sınıflandırılmasına yer verilir. 

Danışman kazaları önleyebilmeli veya kaza veya aksaklıklar meydana geldiğinde acil durum 

prosedürlerini uygulayabilmeli, kaza analiz raporunu hazırlayabilmeli (ve ilgili kurumlara bir 

ay içerisinde gönderebilmeli), tehlikeli malların yüklenmesine ilişkin tekrarlı veya ciddi 

ihlalleri değerlendirebilmeli, tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması ile 

bağlantılı riskler konusunda farkındalığı arttırabilmeli ve her şirketin tehlikeli malların 

yüklenmesi ve boşaltılması konusunda geçerli olan düzenlemelere riayet ettiğini ve DGSA 

görevlendirdiğini doğrulayabilmelidir. 

ADR anlaşması çerçevesinde, sürücüler eğitim kursuna katılmalı, idare tarafından istenen 

sınavları geçmeli ve her beş yılda bir ADR Bölüm 8.2'ye göre eğitim amaçlı bir yenileme 

kursundan geçmelidir: 

Temel sınıflardaki mallara ilişkin bilgiler: Sınıf 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 



13 
 

Uzmanlıklar: 

Tanklarda tehlikeli mal taşımacılığı. 

Sınıf 1, Patlayıcı madde taşımacılığı. 

Sınıf 7, Radyoaktif madde taşımacılığı. 

Türkiye 

Adaylar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinden eğitim 

almak zorundadır. Ayrıca Bakanlık ve Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavı 

geçmeleri gerekmektedir. Sınavdan en az 70 almak zorunludur. 

TMGD eğitimleri; Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında yine Bakanlıkça yetki 

verilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması 

konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olunan uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB 

müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir. 

Düzenlenecek eğimlerin müfredatı, aşağıda yer alan asgari ders konularını içermelidir: 

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler. 

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları 

c) Genel ambalajlama, tank ve tank‐konteyner kuralları 

ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları. 

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler. 

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar 

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 

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları. 

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzua 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. 

r) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli madde kaynaklı muhtemel yangınların önlenmesi ve bu 

tür yangınlara müdahale yöntemleri 
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64 saatlik eğitim için standart bir eğitim programı bulunmamaktadır. Eğiticiler öğrencinin 

başarısına odaklı bir eğitim yöntemi-yaklaşımı izlemektedir. Genellikle yapılacak sınavda 

sorulan soruların çözümüne odaklanılmaktadır. 

V-ORTAK ÜLKELERDEKİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ 

VEREN EĞİTİM MERKEZLERİNİN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ 

Avusturya 

DGSA eğitim kursları yalnızca yetki belgesine sahip olan eğitim kurumlarınca düzenlenebilir. 

Yetki verilecek kurumlar ilgili yetkili tarafından belirlenir. 

Yasal dayanak 

Bölüm 11 (6) - Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kanunu (GGBG) 

Bölüm 2, 3 ve 5 - Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yönergesi (GGBV) 

Ticaret düzenlemeleri 

Gereklilikler: 

Aday en az 24 yaşında ve güvenilir olmalıdır. 

Tüzel kişilikler güvenilir olmalı ve işleyiş üzerinde kayda değer bir karar yetkisine sahip 

olmalıdır. 

Eğitim kurumuna yetki verilebilmesi için, aşağıdaki ayrıntılara ilişkin belgeler başvuruya 

eklenmelidir. 

 Eğitim kurumunun ve eğitici ekibinin nitelikleri. 

 Müfredat ve zaman çizelgeleri dahil olmak üzere ayrıntılı eğitim programı. 

İtalya 

İtalya’da TMGD eğitimine yönelik sistem düzenlemeye tabi değildir ve her yıl TMGD sınavına 

giren adayların sayısı düşük olduğu için, TMGD eğitimi temelde özerk bir yapıyla 

verilmektedir. İtalya’da TMGD kursu veren özel kurumlar vardır ve bu eğitimler yılda bir veya 

iki kez düzenlenmektedir. Sınavlar ise ulusal düzeyde faaliyet gösteren 18 komisyon tarafından 

farklı dönemlerde gerçekleştirilmektedir. 

İspanya 

Düzenleme yoktur. 

Ulaştırma Bakanlığı’nın uyguladığı (halka açık) temel soruların ve vakaların yanı sıra, her özel 

merkez adayların eğitimlerine ilişkin daha fazla kanıt elde edebilmesi için mümkün olan en 

yüksek başarı yüzdesine ulaşmaya çalışır. 

Türkiye 

TMGD eğitimi vermek isteyen eğitim kuruluşlarının, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 

Hakkında Tebliğ kapsamında Bakanlıktan yetki alması zorunludur. TMGD olma isteyenlere 

yönelik olarak düzenlenecek eğitim kurslarının çerçevesi (eğitim programı, süre, katılımcı 

sayısı, kullanılacak formlar ve belgeler vb.) Bakanlık tarafından hazırlanmış ve 

uygulanmaktadır. 

Halen TMGD eğitimi veren kuruluş sayısı 155’dir (Nisan 2020). TMGD eğitimlerinin başladığı 

tarihten bu yana söz konusu eğitim kuruluşlarında eğitim alan kişi sayısı 32.533’dür. Bu 

kişilerden sınava katılarak başarılı olan ve sertifika almış olan TMGD sayısı 9.782’dir (Nisan 
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2020). Sınavların genel başarı ortalaması %30,1’dir. Halen bir kuruluşta aktif olarak çalışan 

TMGD sayısı 3.779’dur 

VI-ORTAK ÜLKELERDEKİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ 

VEREN KURUM/KURULUŞLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ 

Avusturya 

Bildirime göre TMGD’nın şirket çalışanı olması zorunlu değildir. Uluslararası düzenlemelere 

göre, geçerli (yabancı) eğitim sertifikalarına sahip kurum dışı TMGD’ler da görevlendirilebilir 

ve yetkili makama bildirilebilir. 

TMGD’nin görevlendirilmesini veya değiştirilmesini izleyen bir ay içerisinde, şirketin imzaya 

yetkili bir temsilcisi aşağıdaki bilgileri Federal Bakanlığa iletmek zorundadır: 

 İlgili TMGD'nin adı ve doğum tarihi 

 Eğitim sertifikasının verildiği ülke ve numarası, 

 Görev sürelerinin başlangıcı ve varsa bitişi  

 Varsa sorumluluk alanlarıyla ilgili kısıtlamalar 

 

Kurum dışı TMGD 'nin hizmetlerinde aşağıdakiler aranır: 

 İlgili çalışanların eğitimi (talimat belgeleri ve eğitim belgeleri dahil) 

 Broşürlerin, çalışma talimatlarının ve kontrol listelerinin oluşturulması veya mevcut 

olanların kontrol edilmesi 

 Şirkete telefonla yardım ve danışmanlık sunulması 

 Çalışanlar için yazılı ve telefonla destek ve danışmanlık sunulması 

 Yıllık raporun oluşturulması 

 Rastgele kontroller 

 Olaylardan sonra anında destek ve takip desteği 

 Kurumun irtibat kişisi (BMVIT) 

 Tehlikeli mal süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik tavsiyeler 

İtalya 

İtalya mevzuatında, TMGD’lerin eğitim yükümlülüklerine ilişkin açık ve net bir resmi çerçeve 

henüz oluşturulmamıştır. İtalya’da, TMGD’ler genellikle bağımsız çalışmaktadır ve yalnızca 

belirli şirketler TMGD görevlendirmek zorundadır: 

 Birincil faaliyet alanında tehlikeli mal taşımacılığı olan şirketler veya 

 Bu faaliyeti sınırlı miktarlarla yürüten, ancak 35/2010 sayılı kanunda öngörülen aralıkta 

olan şirketler. 

Şirketin yasal temsilcisi veya şirketin belirlediği bir kurum içi veya dışı danışman TMGD 

olarak görevlendirilebilir. TMGD’lerin görevleri, tehlikeli maddelerin taşınması, 

ambalajlanması, sevkiyatı, yüklenmesi ve boşaltılmasıyla ilgili güvenlik çalışmalarının 

yürütülmesinden ibarettir. Özel olarak, TMGD’nin temel görevleri şunlardır: 

 TMGD’ye danışman adına göreve kabul edildiğinin belirtildiği resmi bir yazılı 

görevlendirme belgesi verilmelidir. 

 Şirketin yasal temsilcisi TMGD’nin verilerini 15 gün içerisinde Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı’na iletmelidir. 

 Danışman, 60 gün içerisinde ADR kurallarına göre şirket içerisinde ihtiyaç duyulan 

prosedürler ve değişiklikler konusunda bir rapor hazırlar. 
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 Faaliyet yılının sonundan (Şubat ayından) önce bir yıllık nihai rapor hazırlanmalıdır; 

DGSA iyileştirilen konuları / uygulamaya alınan işlemleri açıkladığı ve çalışanların 

eğitimi için yürütülebilecek faaliyetleri belirttiği bir nihai rapor hazırlamalıdır.  

İspanya 

Güvenlik Danışmanlığı hizmetlerini dışarıdan sunan kişi veya kuruluşlar yükleme, boşaltma ve 

taşımacılık tesislerine yılda en az bir kez ziyarette bulunmalıdır. Bu ziyaretin ardından, ilgili 

kişi veya kuruluş şirketin tesislerdeki güvenlik prosedürlerini ve bu faaliyet için kullandığı 

taşıtları içeren bir rapor hazırlar. 

Süreçte herhangi bir değişiklik olduğunda, ilgili kişi veya kuruluş tekrar tesisleri ziyaret ederek, 

değişiklikleri ve güvenliği en üst seviyede tutacak çalışmaları bir rapor haline getirir. 

Güvenlik Danışmanlarının hizmetlerini dışarıdan sunan kişi veya kuruluşlar Hukuki 

Sorumluluk Sigortasına sahip olmalıdır. 

Türkiye 

TMGD çalıştırması zorunlu olan işletmeler bu hizmeti iki şekilde alabilmektedir. İşletmeler 

kendi bünyelerinde TMGD sertifikası olan birini çalıştırabilir ya da TMGD kuruluşlarından 

hizmet satın alabilirler. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının 

Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge kapsamında bu kuruluşların çalışma usul ve esasları 

belirlenmiştir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK) olarak yetki almak 

isteyen kuruluşlar gerekli belgeleri hazırlayarak Bakanlığa başvurur ve uygun bulunursa yetki 

alır. Bu kuruluşlar çalıştırdıkları TMGD’leri Bakanlığa elektronik ortamda bildirmek 

zorundadır. 

Nisan 2020 itibarıyla Türkiye’de yetkilendirilen TMGDK sayısı: 301 merkez – 328 şube olmak 

üzere toplam 629’dur. 

VII-ORTAK ÜLKELERDEKİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLARININ 

TEORİK/PRATİK EĞİTİM İHTİYAÇLARI 

TMGD’lerin ve TMGD eğiticileri ile eğitim merkezi yöneticilerinin eğitimle ilgili ihtiyaçlarını 

belirlemek amacıyla, Avusturya, İtalya, İspanya and Türkiye’de anket uygulanmıştır. Ankete 

her bir ülkede 10’ar TMGD ile 15’şer TMGD eğiticisi ve eğitim merkezi yöneticisi katılmıştır. 

Anketler yüz yüze, online ya da telefonla yapılmıştır. Anket soru kâğıdı rapor ekinde yer 

almaktadır. TMGD’lerin ve TMGD eğiticileri ile eğitim merkezi yöneticilerine uygulanan 

anketler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarının analizi aşağıdadır: 

TMGD İhtiyaç Analizi Genel Raporu:  

1. Yaş: 

Avusturya: Anketi dolduranların yaş aralığı 33 ila 54 arasındadır.  

İtalya: Anketi dolduranların yaş aralığı 35 ila 53 arasındadır.  

İspanya: Anketi dolduranların yaş aralığı 26 ila 63 arasındadır.  

Türkiye: Anketi dolduranların yaş aralığı 28 ila 42 arasındadır.  

2. Cinsiyet: 

Bu sektörde Türkiye dışındaki ülkelerde ağırlıklı olarak erkeklerin çalıştığı görülmektedir.  

Avusturya: 9 erkek, 1 kadın 

İtalya: 8 erkek, 2 kadın  
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İspanya: 7 erkek, 3 kadın 

Türkiye: 5 erkek, kadın. 

3. Eğitim (Mezun olunan son okul): 

TMGD’lerin genellikle yaptıkları işin gerektirdiği nitelikleri kazandıran alanlarda eğitim 

aldıkları söylenebilir. 

Avusturya: Mesleki eğitim (4 kişi); HTL - Teknik Kolej: (2 kişi); Üniversite (2 kişi). 

İtalya: 10 kişiden 6'sı tehlikeli maddeler konusuyla ilgili diplomaya sahiptir, 10 kişiden 4'ü lise 

mezunudur. 

İspanya: Lise 2, ulaşım ile ilgili yönetici 4, mesleki risk önleme eğitimi sahibi 2, hukuk lisansı 

1, ulaşımla ilgili çalışan 1.  

Türkiye: lisans 5, lisansüstü eğitim 4, doktora 1. 

4. Meslek (TMGD haricinde sahip olunan meslek adı, eğer varsa) 

TMGD’ler genellikle mühendislik, ulaşım, lojistik ve yöneticilik ile ilgili mesleklere sahiptir. 

Avusturya: teknik müdür, lojistik yöneticisi, araç yöneticisi, danışman, güvenlik uzmanı, 

teknik ofis müdürü, 

İtalya: Çalışan, bağımsız işçi - mühendis, tedarik zinciri yöneticisi,  

İspanya: Nakliye danışmanı, nakliye yöneticisi, risk önleme teknisyeni ve resmi görevli, 

Türkiye: Mühendis, kimyager, fizikçi, öğretmen, lojistik uzmanı.  

5.  Halen TMGD olarak görev yaptığınız sektör/sektörler (Sadece TMGD’ler 

yanıtlayacaktır.) 

Ankete katılan TMGD’ler, ADR Anlaşmasının kapsadığı hemen her alanda hizmet 

vermektedir.  

Avusturya: TMGD’lerin çalıştığını beyat ettiği sektörler; ulaşım, kimya endüstrisi, lojistik, 

atık yönetimi, 

İtalya: ADR sistemi ile öngörülen tehlikeli madde taşımacılığı, dış danışman - çeşitli sektörler, 

ADR sisteminin öngördüğü malların taşınması ve üretimi, boya, radyoaktif, ilaç endüstrisi, 

çevre, akaryakıt taşımacılığı, karayolu taşımacılığı, petrol gazları dahil kimyasal ürünlerin ve 

gübrenin taşınması, danışmanlık hizmeti - ADR anlaşmasının tüm sektörleri, 

İspanya: nakliye 7, kimya endüstrisi 2, yakıt dağıtımı 1, 

Türkiye: TMGD’ler birden çok sektörde çalışabilmektedir. Ankete katılan TMGD’lerin 

çalıştığı sektörler; kimya 7, sağlık 4, otomotiv 4, gıda 4, kozmetik 2, makine 2, ambalaj 2, 

akaryakıt 1, enerji 1, inşaat 1, tekstil 1, havacılık 1, lojistik 1. 

6. TMGD/eğitici/yönetici olarak kaç yıllık tecrübeniz bulunmaktadır? 

TMGD’ler çoğunlukla 3 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahiptir.  

Avusturya: 1 - 3 yıl: 20%, 3 yıldan fazla 80% 

İtalya: 3 yıldan fazla 100% 

İspanya: 1 yıl: 20%, 1 - 3 yıl: 20%, 3 yıldan fazla 60% 

Türkiye: 1 - 3 yıl: 60%, 3 yıldan fazla 40% 

7. Kaç işletmeye danışmanlık veriyorsunuz (Sadece TMGD’ler yanıtlayacaktır.)?  
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DGSA’ların hizmet verdiği işletme sayıları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.  

Avusturya: 5 kişi sadece 1 şirket, diğer 5 kişi 3- 7 şirket, 

İtalya: 20'den fazla: 1 kişi, 34 işletme: 1 kişi, 30 işletme: 2 kişi, 15 işletme: 1 kişi, 4 işletme: 

1 kişi, 3 işletme: 2 kişi, 1 işletme: 2 kişi, 

İspanya: 1-5 işletme: % 20, 5-10 işletme% 20, 10'dan fazla: % 60, 

Türkiye: Türkiye’de bir TMGD en fazla 8 işletmeye danışmanlık verebilir. TMGD’lerin %80’i 

8 işletmeye danışmanlık vermektedir. Ankete katılanlardan bir TMGD bir işletmeye, bir TMGD 

ise 6 işletmeye danışmanlık verdiğini beyan etmiştir.  

8. TMGD dışında yaptığınız başka bir iş var mı? Varsa nedir? (Sadece TMGD’ler 

yanıtlayacaktır.)  

Avusturya: teknik müdür, lojistik yöneticisi, araç yöneticisi, danışman. 

İtalya: Meslek ve sağlık danışmanı, teknik çalışan, tedarik zinciri müdürü, kimyasal maddeler 

ve uluslararası projeler hakkında danışman, FAO, UNEP, CE, çevre danışmanlığı, kimya 

şirketleri için Tedarik Zinciri yöneticisi. 10 danışmandan 5'i ADR ile ilgili diğer mesleklerde 

çalışmaktadır. Sadece 2 tanesi başka bir işle uğraşmamaktadır. 

İspanya: Ulaşım yöneticisi 5, risk önleme teknisyeni 2, idari müdür 1, ulaşım eğitmenleri 2. 

Türkiye: Ankete katılanların %90’ı TMGD işi dışında başka bir yapmadığını belirtmiştir. Bir 

kişi aynı zamanda kimyasal değerleme uzmanı olarak çalışmaktadır. Türkiye’de ilgili mevzuata 

göre TMGD’lerin başka bir işte çalışması yasaktır. Bu nedenle bu oran bu kadar yüksektir.   

9. Lütfen TMGD/eğitici olmak isteyen kişiler için zorunlu ve zorunlu olmayan eğitim 

programlarını listeleyin. (Hem (varsa) zorunlu hem de zorunlu olmayan eğitim dahil): 

Zorunlu ve zorunlu olmayan eğitimlere bakıldığında ülkeler arasında önemli farklılıklar olduğu 

görülmektedir.  

Avusturya: WIFI (Ticaret Odası eğitim teşkilatı) ve TÜV Akademi'nin eğitim programları 

ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Diğer eğitim sağlayıcıları olarak GSSA Mayer, Fagus 

Consulting GmbH, Gutwinski, Gefahrgut Online Center gibi kuruluşlar bulunmaktadır. 

İtalya: ADR sistemi eğitim kursu, tehlikeli madde taşımacılığı ve çevreye etkileri konusunda 

bilgi edinmeyi kapsar, sınav için ADR sistemi hakkında 2 yıllık yükseltme programı gereklidir, 

özel zorunlu eğitimler yoktur, uzmanlık alanı ile ilgili (patlayıcı-gaz-radyoaktif) belirli 

kılavuzları okumak önemle tavsiye edilir. RID eğitimi, demiryolu sektörüyle ilgili konuları 

incelemek/öğrenmek açısından özellikle önemlidir (diploma, derece, TMGD yeterliliği, 

standartlar). Eğitim yasalarla düzenlenmemiştir, aday bağımsız olarak kendisi eğitim içerikleri 

üzerinde çalışabilir veya sınava girmeden önce kurslar veren özel eğitim kurumlarına gidebilir. 

Zorunlu eğitim kanunla düzenlenmemiştir. 

İspanya: İspanya'da zorunlu eğitim bulunmamaktadır. 

Türkiye: Türkiye’de TMGD olmak için yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında 64 saatlik 

zorunlu eğitime katılmak, uygulamalı yangın eğitim almak, sonrasında Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığının yaptığı sınava girmek ve sınavdan 70 almak zorunludur. Belgelerin 5 yıl 

geçerliliği vardır.  Belgesinin geçerlilik süresi dolan TMGD’ler yetkilendirilmiş eğitim 

kurumlarından 16 saatlik tazeleme eğitimi almak zorundadır. Bu eğitimi alan TMGD’ler 

sertifika yenileme sınavına girerler.   

Zorunlu olmayan eğitimler ise; özel saha eğitimleri, iş geliştirme eğitimleri, sektörel eğitimler 

olarak bildirilmiştir.   
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10. TMGD olmak için aldığınız zorunlu ya da zorunlu olmayan eğitimlerin yararlı 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

Ankete katılanlar TMGD’lere verilen eğitimi genellikle kısmen yararlı bulmaktadır. Bu veri, 

TMGD’lere yönelik eğitim programlarının daha verimli olacak şekilde revize edilebileceğini 

göstermektedir. 

Avusturya: 

Seçenekler Yanıtlar 

Evet 20,00% 2 

Hayır 10,00% 1 

Kısmen 50,00% 5 

Kararsız 20,00% 2 

 

İtalya: 

Seçenekler Yanıtlar 

Evet 10 % 1 

Hayır 0 % 0 

Kısmen 80 % 8 

Kararsız 10 % 1 

 

İspanya: 

Seçenekler Yanıtlar 

Evet 73% 11 

Hayır 0% 0 

Kısmen 27% 4 

Kararsız 0% 0 

 

Türkiye:  

Seçenekler Yanıtlar 

Evet 30% 3 

Hayır 0% 0 

Kısmen 70% 7 

Kararsız 0% 0 

 

11. Ne tür teorik eğitimler TMGD’lere fayda sağlar? (Birden fazla seçenek seçebilirsiniz. 

Bu durumda seçenekleri önem sırasına göre numaralandırınız.) 

TMGD’lere daha çok yarar sağlayacak olan teorik eğitim başlıkları arasında; kişisel/kurumsal 

kapasiteyi geliştiren eğitimler ile sektörel/branş eğitimleri öne çıkmaktadır İş sağlığı ve 

güvenliği ile çevrenin korunması konu başlıkları da yakın oranlarda önemli bulunmuştur.  

Avusturya: 

En sık seçilen eğitimler kişisel/kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimler ile sektörel/branş 

eğitimleridir. 

Seçenekler Yanıtlar 

Ek eğitim almaya ihtiyaç duymuyorum 10,00% 2 

Sektörel/branş eğitimleri 25,00% 5 

İş sağlığı ve güvenliği  15,00% 3 

Çevrenin korunması 15,00% 3 

Kişisel/kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimler 35,00% 7 

Diğer (Belirtiniz) 0,00% 0 

İtalya: 

Genel olarak bakıldığında çevrenin korunması seçeneği en yüksek puanı almıştır, ardından 

kişisel/kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimler (sırasıyla 4,5 ve 4,30 puan) ve iş sağlığı ve 

güvenliği (4,22 puan) gelmektedir. 2 kişi, tehlikeli malların taşınması ve güvenlik koşulları 

hakkındaki 81 No’lu Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili eğitime ihtiyaç olduğunu belirterek 

"Diğer" seçeneğini seçmiştir. 
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İspanya: 

En sık seçilen eğitimler iş sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunması eğitimleridir. 

Seçenekler Yanıtlar 

İş sağlığı ve güvenliği 100% 10 

Çevrenin korunması 100% 10 

Kişisel/kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimler 60% 6 

Sektörel/branş eğitimleri 60% 6 

Ek eğitim almaya ihtiyaç duymuyorum 80% 8 

Diğer 8% 2 

   

Türkiye: Sektörel branş eğitimleri ile iş sağlığı ve güvenliği ilk sıradadır. Kişisel/kurumsal 

kapasiteyi geliştiren eğitimler ile çevrenin korunması üçüncü ve dördüncü sıradadır. 

 

Seçenekler Yanıtlar 

Ek eğitim almaya ihtiyaç duymuyorum 0% 0 

Sektörel/branş eğitimleri 80% 8 

İş sağlığı ve güvenliği  80% 8 

Çevrenin korunması 60% 6 

Kişisel/kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimler 70% 7 

Diğer (Lütfen belirtiniz): 

Mevzuat ve sahadaki uygulamaları,  

Lojistik yönetimi, temel lojistik kavramları ve 

süreçleri 

Kalite yönetim sistemleri,  

Gümrük prosedürleri,  

Risk analizi  

Tehlikeli madde sınıflarına göre detaylı eğitim   

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Score
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12. Teorik düzeyde ek eğitimleri almak için en verimli yöntem sizce nedir? (Birden fazla 

seçenek seçebilirsiniz. Bu durumda seçenekleri önem sırasına göre numaralandırınız.) 

Teorik eğitimin verilmesi için en verimli yöntem olarak sınıf ortamı öne çıkmakta, internet 

bunu takip etmektedir. Ankete katılan TMGD’ler yenilikçi eğitim yöntemlerini daha yararlı 

bulmaktadır. Teorik eğitim sınıf ortamında daha verimli öğrenilebilir ancak internet ve mobil 

uygulamalar ile desteklenmelidir.   

Avusturya: 

İnternet ve mobil uygulamalar en çok önerilen yöntemler arasında 1 ve 2. sıradadır. Toplama 

bakıldığında internet ve mobil uygulamaları sınıf ortamı yönteminin izlediği görülmektedir. 

  1 2 3 4 5 Toplam 

İnternet 4 5 0 0 0 9 

Mobil uygulama 5 2 0 0 0 7 

Sınıf ortamı 1 2 4 0 0 7 

Düzenli ve süreli yayınlar 0 0 1 2 0 3 

Diğer (Belirtiniz)  0 0 0 0 0 0 

İtalya: 

Katılımcılar tarafından, daha yüksek yeterlilik seviyelerine ulaşmak için en etkili üç yöntem 

sınıf ortamı, mobil uygulamalar ve sürekli ve düzenli yayınlar olarak belirtilmiştir. Küçük bir 

farkla internet ve diğer seçenekleri bu yöntemleri takip etmektedir. Sonuç olarak, katılımcıların 

sınıf etkinliklerinde daha fazla yenilik istediği görülmektedir. Diğer seçeneğini seçen 2 kişi 

ulaşım sektörü hakkında daha pratik bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir.  

 

İspanya: 

Sınıf ortamı ve İnternet en çok önerilen yöntemler arasında 1 ve 2. sıradadır. 

Internet
Mobile

applications
In class

Regular and
periodical

publications
Other

Score 3 3,5 3,75 3,5 3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
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Türkiye: Katılımcılar, teorik eğitimin en iyi sınıf ortamında ve mobil uygulama yoluyla 

verilebileceği düşünmektedir. Üçüncü ve dördüncü sırada internet ve düzenli ve periyodik 

yayınlar gelmektedir. 

Seçenekler Yanıtlar 

İnternet 5 50% 

Mobil uygulama 6 60% 

Sınıf ortamı 6 60% 

Düzenli ve süreli yayınlar 5 50% 

Diğer (Belirtiniz)  

Saha uygulamaları 

1 10% 

13.  Ne tür pratik eğitimler TMGD’lere fayda sağlar (sahada çalışırken)? (Birden fazla 

seçenek seçebilirsiniz. Bu durumda, seçenekleri önem sırasına göre numaralandırınız.) 

Ankete katılan TMGD’ler ağırlıklı olarak tehlike sınıfları eğitimi, uygulama sürecine ilişkin 

pratik eğitim ve sektörel/brans eğitimlerini gerekli bulmuştur. Bu bağlamda TMGD’lere sahada 

yapılacak eğitimlerin yarar sağlayacağı söylenebilir.  

Avusturya: 

Sektörel/branş eğitimleri ve uygulama sürecine ilişkin pratik eğitim toplamda en yüksek 

oranlara sahiptir. Uygulama sürecine ilişkin pratik eğitim birden çok seçenek işaretleyenler 

tarafındanr çoğunlukla ilk sırada önemli bulunmaktadır.   

  1 2 3 4 5 Toplam 

Ek eğitim almaya ihtiyaç duymuyorum 0 0 0 0 0 0 

Uygulama sürecine ilişkin pratik eğitim 7 2 0 0 0 9 

Hizmetiçi (işyeri çalışma alanına ilişkin) eğitim 2 3 1 0 0 6 

Tehlike sınıfları eğitimi 0 1 2 1 1 5 

Sektörel/branş eğitimleri  2 2 3 2 1 10 

Kişisel/kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimle 0 0 2 0 2 4 

Diğer (Belirtiniz)  0 0 0 0 0 0 

İtalya: 

TMGD’ler tarafından, tehlike sınıfları eğitimi, sektöre özel eğitim, hizmet içi (işyerine özel) 

eğitim en yüksek puanları almıştır: sırasıyla 5.33, 5.14, 5.13. Bu tablo, ulusal raporun VII. 

Bölümü kapsamında yapılan görüşmelerde elde edilen bilgileri doğrulamaktadır: adayların 

uzmanlık alanlarına göre konuların dikeyleştirilmesi ve daha fazla pratik uygulama ihtiyacı. 

"Diğer" seçeneğini işaretleyen kişiler bunun içeriğini açıklamamıştır.  
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İspanya: 

Tehlike sınıfları eğitimi en fazla seçilen eğitim olmuştur.  

 

Türkiye: 

Katılımcılar tarafından öncelik sırasına dizilmiş cevaplara göre; katılımcılar en fazla uygulama 

sürecine ilişkin pratik eğitime ihtiyaç duymaktadır. İkinci sırada hizmetiçi (işyeri çalışma alanına 

ilişkin) eğitim, üçüncü sırada tehlike sınıfları eğitimi gelmektedir.  
  1 2 3 4 5 6 7 Total 

Ek eğitim almaya ihtiyaç 

duymuyorum 
14% 1 0% 0 0% 0 14% 1 0% 0 

 

29% 
2 43% 3 7 

Uygulama sürecine 

ilişkin pratik eğitim 
56% 5 22% 2 0% 0 0% 0 14% 1 0% 0 14% 1 9 

Hizmetiçi (işyeri çalışma 

alanına ilişkin) eğitim 
25% 2 50% 4 0% 0 0% 0 25% 2 0% 0 0% 0 8 

Tehlike sınıfları eğitimi 
13% 1 0% 0 25% 2 38% 3 13% 1 13% 1 0% 

 

0 
8 

Sektörel/branş eğitimleri  
0% 0 13% 1 38% 3 38% 3 0% 0 13% 1 0% 

 

0 
8 

Kişisel/kurumsal 

kapasiteyi geliştiren 

eğitimle 

0% 0 0% 0 13% 1 0% 0 38% 3 

 

 

13% 

 

 

1 

 

 

0% 

 

 

0 

8 

Diğer (Belirtiniz)  5 

I don't need
any

additional
training

Practical
trainng on

the
implementa
tion process

In-service
(workplace-

specific
training)

Training on
classes of

danger

Sector-
branch
specific
training

Training for
personal

institutional
capacity-
building

Other

Score 2,5 4,17 5,13 5,33 5,14 4 1

0

1

2

3

4

5

6
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Tanker dolum ve boşaltma, tanker kontrolü,  

Yük güvenliği, 

Yerel mevzuatın sahadaki uygulamaları, 

Lojistik yönetimi,  

Kalite yönetim sistemler. 

14. Bu pratik eğitimleri almak için en verimli yöntem sizce nedir? (Birden çok seçenek 

işaretlenebilir. Bu durumda seçenekleri önem sırasına göre numaralandırınız.) 

Pratik eğitimin verilebileceği en verimli ortam/yöntem olarak işyeri ortamı öne çıkmıştır. 

Dijital materyaller ve mobil uygulamalar bunu takip etmektedir. TMGD’ler pratik eğitimi, 

dijital uygulamalarla tamamlayarak sahada almayı tercih etmektedir. 

Avusturya: 

Sınıf ortamında eğitim yöntemi ilk sıradadır, bunu internet ve mobil uygulamalar izlemektedir. 

  1 2 3 4 5 Total 

Internet 2 4 1 0 0 7 

Mobil Uygulamalar 1 6 0 0 0 7 

İşyeri Ortamı 8 1 0 0 0 9 

Düzenli ve Sürekli Yayınlar 0 0 0 1 0 1 

Diğer (Lütfen Belirtiniz) 0 0 0 0 0 0 

İtalya:  

Pratik eğitim vermede en etkili yöntemler, düzenli ve periyodik yayınlar (3.83) ve iş ortamında 

edinilen deneyimdir, puanı 3,67’dir. Ardından dijital materyaller ve mobil uygulamalar 

gelmektedir. 

 

 

İspanya: 

Sınıf/işyerinde öğrenme ilk sıradadır, bunu internet takip etmektedir.  

Digital materials
Mobile

applications
Workplace

Regular and
periodical

publications
Other

Score 3,5 3,4 3,67 3,83 0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5
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Türkiye:  

İş ortamı, pratik eğitim alınması için en uygun yöntem olarak birinci sıradadır. Dijital 

materyaller ikinci sıradadır.  

 

 

15. Eğitimin verimliliğini arttırmak için hangi yöntemler kullanılabilir? (Birden çok 

seçenek işaretlenebilir. Bu durumda seçenekleri önem sırasına göre numaralandırınız.) 

Bu soruya her ülkede farklı cevaplar alınmıştır. Eğitimlerle teorik yerine pratik uygulamalara 

daha fazla odaklanmak, eğitime daha fazla süre ayrılması, daha küçük gruplar oluşturulması, 

daha fazla kaynak sağlanması değişen oranlarda önemli bulunmuştur. 

Avusturya: 

Eğitimin verimliliğini artırmak için eğitimde uygulamaya daha fazla odaklanmak en önemli 

yöntem olarak belirlenmiştir. 

Seçenekler  1 2 3 4 5 Toplam 

Daha uzun eğitim süresi 1 3 1 0 0 5 

Pratik eğitime ağırlık 

verme 8 0 0 0 0 8 

5
4

8

4

0

10

0

2

4

6

8

10

12

Dijital
materyaller

Mobil
uygulama

İşyeri ortamı düzenli ve
sürekli

yayınlar

Diğer
(Belirtiniz)

Total

Responses
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Daha az mevcuda sahip 

sınıflar 1 3 0 0 0 4 

Daha fazla 

kaynak/doküman 0 2 1 0 0 3 

Diğer (Belirtiniz): 0 0 0 0 0 0 

İtalya:  

Bu soru, eğitimin verimliliğini artırmak için ana tekniklere odaklandığından özellikle ilginç 

olarak değerlendirilmektedir. Grafiğin gösterdiği gibi, katılımcılar aldıkları eğitimin pratikten 

yoksun olduğunu ve en yüksek puanı alan "diğer" bölümünde belirtildiği gibi, daha fazla 

deneyim ve pratik uygulama geliştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle, danışmanlar 

daha küçük sınıflar ve daha uzun eğitim süresi talep etmektedir. 

 

 

İspanya: 

 

Türkiye: 

Pratik eğitime ağırlık verme; eğitim verimliliğini artırmak için en verimli yöntemler arasında 

ilk sıradadır.  Daha fazla kaynak/doküman ikinci, daha uzun eğitim süresi üçüncü sıradadır.  

Seçenekler Yanıtlar 

Daha uzun eğitim süresi 20% 2 

Longer
training
duration

More focus
on practice in

training

Smaller
classrooms

More
resources/doc

umentation
Other

Score 3,75 3 4,17 2,2 4,5

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
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Pratik eğitime ağırlık verme 80% 8 

Daha az mevcuda sahip sınıflar 20% 2 

Daha fazla kaynak/doküman 60% 6 

Diğer (Belirtiniz): Dokümantasyon 

eğitimi 

16. Aşağıda verilen TMGD eğitimi konu başlıklarından hangisinde daha fazla eğitime 

ihtiyaç duyuyorsunuz?  En yüksek 5 puan olmak üzere konu başlıklarını puanlayınız.  

Eğitime en fazla ihtiyaç duyulan alanlar arasında TMGD’lerin saha uygulamalar tüm ülkelerde 

öne çıkmaktadır. Bu bölümde verilen yanıtlarda yüksek derecede parçalanma görülmektedir. 

Bu durum, her bir bölümün TMGD’lerin faaliyet gösterdiği sektörlere/bölümlere özgü ve 

teknik olması ile açıklanabilir.  

Avusturya: 

En yüksek puan alan bölümler, Kısım 5, 7, 8 ve TMGD’lerin saha uygulamaları içindir. 

  1 2 3 4 5 Total 

Kısım 1: Genel hükümler  (ADR’nin yapısı, kapsamı, 

muafiyetler ve tanımlar, kişilerin eğitimi, tarafların 

sorumlulukları, taşıma kısıtlamaları ve emniyet hükümleri 

vb) 4 3 3 0 0 10 

Kısım 2: Sınıflandırma (9 temel sınıfın temel ilkeleri, 

tanıtılması, sınıflara özgü hükümler) 
2 6 1 1 0 10 

Kısım 3: Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve istisnai 

miktarlara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 
0 5 5 0 0 10 

Kısım 4: Ambalajlama ve tank hükümleri 0 7 3 0 0 10 

Kısım 5: Sevkiyat prosedürleri (Etiketleme, işaretleme, 

araç üzeri levhalar, taşıma belgesinin hazırlanması vb) 
0 3 6 1 0 10 

Kısım 6: Ambalajlar, orta boy dökme yük konteynerleri 

(IBC'ler), büyük ambalajlar, tanklar ve dökme yük 

konteynerleri için yapı ve test zorunlulukları 0 7 3 0 0 10 

Kısım 7: Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme 

koşullarına ilişkin hükümler 
0 2 5 3 0 10 

Kısım 8: Araç ekibine, donanımına, faaliyetine ve 

dokümantasyona ilişkin zorunluluklar 
0 3 4 3 0 10 

Kısım 9: Araçların üretimine ve onayına ilişkin 

zorunluluklar 1 5 4 0 0 10 

TMGD’lerin saha uygulamaları 0 0 2 8 0 10 

İtalya: 

En yüksek puan alan bölümler TMGD’lerin saha uygulamaları, Kısım 2 ve Kısım 7’dir.  
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İspanya: 

En yüksek puan alan bölümler Kısım 7, Kısım 8 ve TMGD’lerin saha uygulamalarıdır. 

  1 2 3 4 5 

Kısım 1: Genel hükümler  (ADR’nin yapısı, 

kapsamı, muafiyetler ve tanımlar, kişilerin 

eğitimi, tarafların sorumlulukları, taşıma 

kısıtlamaları ve emniyet hükümleri vb) 

      60% 6 40% 4 

37,50%

0,00%

37,50%

12,50%

0,00%

12,50%

30,00%

12,50%

12,50%

20,00%

12,50%

25,00%

12,50%

25,00%

37,50%

12,50%

10,00%

12,50%

12,50%

40,00%

25,00%

12,50%

25,00%

25,00%

12,50%

37,50%

10,00%

37,50%

37,50%

20,00%

12,50%

50,00%

12,50%

25,00%

37,50%

12,50%

40,00%

12,50%

37,50%

0,00%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

25,00%

10,00%

25,00%

0,00%

20,00%

Part 1: General provisions (structure and scope of
ADR, exemptionsand definitions, individual

training, responsibilities of the parties, carriage
restrictions, and safetyobligations, etc.)

Part 2: Classification (classification principles for
9 basic classes, their introduction, and class-

specific provisions)

Part 3: List of dangerous goods and special
provisions and exemptions for restricted and

exceptional quantities

Part 4: Provisions on packaging and tanks

Part 5: Consignmentprocedures (labelling,
marking, placarding and orange-coloured plates,

documentation, and preparation of
theconsignment certificate, etc.)

Part 6: Constructionand testing requirements for
packaging, intermediate bulk containers (IBCs),

large packages, tanks, and bulk containers

Part 7: Provisions on carriage, loading, unloading,
and handling conditions

Part 8: Requirements on the vehicle crew,
equipment, operation, and documentation

Part 9: Requirements on the construction and
approval of vehicles

Field practices for DGSAs

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

5 4 3 2 1
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Kısım 2: Sınıflandırma (9 temel sınıfın temel 

ilkeleri, tanıtılması, sınıflara özgü hükümler)       70% 7 30% 3 

Kısım 3: Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve 

istisnai miktarlara ilişkin özel hükümler ve 

muafiyetler 

      80% 8 20% 2 

Kısım 4: Ambalajlama ve tank hükümleri       10% 1 90% 9 

Kısım 5: Sevkiyat prosedürleri (Etiketleme, 

işaretleme, araç üzeri levhalar, taşıma 

belgesinin hazırlanması vb) 
      70% 7 30% 3 

Kısım 6: Ambalajlar, orta boy dökme yük 

konteynerleri (IBC'ler), büyük ambalajlar, 

tanklar ve dökme yük konteynerleri için yapı ve 

test zorunlulukları 

      30% 3 70% 7 

Kısım 7: Taşıma, yükleme, boşaltma ve 

elleçleme koşullarına ilişkin hükümler       20% 2 80% 8 

Kısım 8: Araç ekibine, donanımına, faaliyetine 

ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar       60% 6 40% 4 

Kısım 9: Araçların üretimine ve onayına ilişkin 

zorunluluklar 
      20% 2 80% 8 

TMGD’lerin saha uygulamaları 30% 3 50% 5 20% 2     

Türkiye: En fazla eğitime ihtiyaç duyulan alan TMGD’lerin saha uygulamalarıdır. Sonrasında 

sırasıyla Kısım 9, Kısım 7 ve Kısım 1 gelmektedir.  

  1 2 3 4 5 Total 

Kısım 1: Genel hükümler  (ADR’nin yapısı, 

kapsamı, muafiyetler ve tanımlar, kişilerin 

eğitimi, tarafların sorumlulukları, taşıma 

kısıtlamaları ve emniyet hükümleri vb) 

30% 3 10% 1 10% 1 10% 1 40% 4 

 

 

10 

Kısım 2: Sınıflandırma (9 temel sınıfın temel 

ilkeleri, tanıtılması, sınıflara özgü hükümler) 30% 3 20% 2 40% 4 0% 0 10% 1 
10 

Kısım 3: Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve 

istisnai miktarlara ilişkin özel hükümler ve 

muafiyetler 

30% 3 20% 2 30% 3 0% 0 20% 2 

10 

Kısım 4: Ambalajlama ve tank hükümleri 
0% 0 20% 2 30% 3 30% 3 20% 2 

10 

Kısım 5: Sevkiyat prosedürleri (Etiketleme, 

işaretleme, araç üzeri levhalar, taşıma 

belgesinin hazırlanması vb) 10% 1 20% 2 20% 2 20% 2 30% 3 

10 

Kısım 6: Ambalajlar, orta boy dökme yük 

konteynerleri (IBC'ler), büyük ambalajlar, 

tanklar ve dökme yük konteynerleri için yapı 

ve test zorunlulukları 

10% 1 10% 1 40% 4 20% 2 20% 2 

10 

Kısım 7: Taşıma, yükleme, boşaltma ve 

elleçleme koşullarına ilişkin hükümler 0% 0 20% 2 20% 2 20% 2 40% 4 
10 

Kısım 8: Araç ekibine, donanımına, faaliyetine 

ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar 0% 0 30% 3 20% 2 30% 3 20% 2 
10 

Kısım 9: Araçların üretimine ve onayına ilişkin 

zorunluluklar 
0% 0 10% 1 30% 3 20% 2 40% 4 

10 
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TMGD’lerin saha uygulamaları 
0% 0 0% 0 20% 2 0% 0 80% 8 

10 

 

17. TMGD/eğitici/yönetici olarak çalışmaya başladığınızda karşılaştığınız en önemli 3 

güçlük/sorunu belirtiniz:  

TMGD’ler görev yaptıkları işletmelerin konuya olan duyarsızlıkları ve bilgi/doküman 

eksikliğini en önemli sorun olarak görmektedir. Bunun yanında saha uygulamaları ile ilgili bilgi 

eksiklikleri, mali sorunlar/ödemeler, mevzuatı yeterince bilmeme gibi sorunlar dile 

getirilmiştir. 

Avusturya: 

Bu bölümde (farklı ifadelerde) bahsedilen temel problemler: 

- sorumluluk ve faaliyetlerin çeşitliliği 

- teorik düzenlemeleri gerçek işlerde uygulamak, 

- Çalışanları ilgili mevzuatı bilmeleri ve bunlara uymaları için duyarlı hale getirmek ve 

bilinçlendirmek, 

- Bir TMGD olarak, önemli bir kontrol işlevi üstlenirsiniz - çalışanlar ve meslektaşları 

genellikle çok az heyecanla tepki verirler, 

- ortaya çıkan maliyet artışları ile ilgili olarak şirket yönetimi ile etkileşim, çalışanların 

katılımı  

İtalya:  

- Mevcut mevzuatı bilin 

- Yaptırımlar 

- TMGD’lerin sorumlulukları, yükümlülükleri ve sınırlamaları 

- Operatörlerin sahip olduğu düşük bilgi düzeyi, 

- Kuruluşların sahip olduğu düşük bilgi ve yeterlilikler 

- Müşterilerle ilişki kurun 

- Ödemeler 

- Uygun zamanlama 

- Gerekli önemi verin 

- Verileri tahmin edin 

- Sınıflandırma 

- Bilgi arama 

- ADR operasyonlarını organizasyonun finansal kaynakları ile birleştirmek 

- Komitenin mali durumu 

- Operasyonel sorunları çözün, 

- Ambalaj seçimi 

- Tanımlarla ilgili şüpheler 

- Eğitim materyalini sentezlemenin zorlukları 

- Eğitim imkanları 

- Pratik uygulamalar 

İspanya: 

Bu bölümde (farklı ifadelerde) bahsedilen temel problemler: 

- Şirketlerde belge eksikliği 

- Birçok belgeyi düzenlemek ve yönetmek 

- Belirli araçların işaretlenmesi 

- Bazı taşıyıcı sürücülerinin isteksiz olması 
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Türkiye:  

Katılımcılar tarafından dile getirilen sorunlar; 

- Dokümantasyon/kaynak eksikliği 

- Saha uygulamalarına uyum sağlama sorunları, saha eğitimlerinin zayıf kalması, 

TMGD’leri iş hayatına yeterince hazırlayamaması, 

- Çeşitli konularda standart uygulama/ doküman eksikliği, 

- İşletmelerdeki bilgi ve farkındalık eksikliği, 

- Mevzuat düzenlemelerinden kaynaklanan sorunlar, sürekli değişen mevzuat, 

mevzuatta hala belirsizlikler bulunması, 

- Denetim yetersizliği nedeniyle işletmelerin konuyu yeterince önemsememesi, 

- Faaliyet/sektör farklılıklarına uyum sağlama 

18. Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin sistemin (ADR) verimliliğini 

arttırmak için önerileriniz nelerdir? 

TMGD’ler yaşadıkları sorunlarla uyumlu öneriler iletmiştir. Çalışılan işletmelerin konu 

hakkında farkındalıklarının arttırılması, sürekli ve düzenli eğitimlerle bilgilerinin güncel 

tutulması, çevrimiçi/uzaktan eğitim imkanı sağlanması, saha uygulamaları eğitimlerinin 

arttırılması hemen her ülkede öne çıkan öneriler olarak belirtilebilir. 

Avusturya: 

Bu bölümde yapılan ana öneriler (farklı ifadelerde) aşağıdaki gibidir: 

- Eğitimde yönetmeliklerin pratik uygulamasına ve gerekli faaliyetlere daha fazla dikkat 

edilmesi, 

- Bilgiyi sadece yeniden sertifikalandırma sürecinde değil, sürekli güncel tutmak, 

- Bu alandaki meslektaşlarla bilgi alışverişi, 

- Şirket yönetiminin çalışanlarını güvenlik konularında da bilinçlendirmesi. 

İtalya: 

- Çevrimiçi eğitim materyali, 

- Uzaktan eğitim kurslarının uygulanması, 

- Uzmanlarla iş başında çalışma, 

- TMGD’ler ile kuruluşlar içinde ADR eğitim faaliyetleri geliştirmek, 

- Basitleştirin, kişileri üzerinde düşünmeye teşvik edin ve daha fazla pratik yapın, 

- En uygun müşterileri seçin, 

- Karayolu taşımacılığı sektörü için daha fazla ekonomik kaynak toplayın, 

- TMGD’lerin rol ve sorumluluklarını açıklığa kavuşturan kurslar açın, mesleğe özel bir 

kayıt sistemi oluşturun, TMGD’nin şirket içindeki rollerini, şirketin yasal temsilcisinin, 

D.LS.81’de bildirilen uygunsuzluklar nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalması 

durumunda tanımlayın.  

İspanya: 

Bu bölümde yapılan ana öneriler (farklı ifadelerde) aşağıdaki gibidir: 

- Taşıma zincirindeki çeşitli katılımcılar arasında daha fazla iletişim. 

- ADR sürücüleri testini kaldırın ancak eğitimlerini artırın. 

- Çeşitli tehlikeli malların üreticilerinden malzemelerin bazı özellikleri ve / veya durumu 

hakkında daha fazla bilgi,  

Türkiye:  

Katılımcılar tarafından yapılan öneriler; 
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- Üst düzey bir danışma kurulu kurulmalı, her kesim temsil edilmeli, ilgili kurumlar 

arasında işbirliği ve koordinasyon arttırılmalı,  

- Sektorel standartlar belirlenmeli, 

- Yetkili makamlar denetimleri arttırmalı,  

- İşverenlerin ve çalışanların konu hakkında farkındalığı arttırılmalı, 

- Onaylanmış yardımcı kaynaklar, doküman ve materyaller oluşturulmalı, 

- Saha eğitimleri yaygınlaştırılmalı, 

- Farklı konularda kaliteli, kolay erişilebilir video, metin, sunum gibi farklı formatlarda 

kaynaklar hazırlanmalı, isteyenlerin kullanabileceği bir uzaktan eğitim platformu 

kurulmalıdır. 

 

Eğitici-Eğitim İhtiyaç Analizi Genel Raporu 

1. Yaş: 

Avusturya: Anketi dolduranların yaş aralığı 30 ila 52 arasındadır.  

İtalya: Anketi dolduranların yaş aralığı 36 ila 63 arasındadır.  

İspanya: Anketi dolduranların yaş aralığı 42 ila 65 arasındadır.  

Türkiye: Anketi dolduranların yaş aralığı 29 ila 56 arasındadır.  

2. Cinsiyet: 

Bu sektörde Türkiye dışındaki ülkelerde ağırlıklı olarak erkeklerin çalıştığı görülmektedir. 

Avusturya: 15 erkek, 2 kadın 

İtalya:  14 erkek, 1 kadın 

İspanya: 12 erkek. 3 kadın 

Türkiye: 7 erkek, 8 kadın 

3. Eğitim (Mezun olunan son okul): 

Eğitici ve eğitim merkezi yöneticileri büyük çoğunlukla uzmanlık düzeyinde yüksek öğrenim 

derecesine sahiptir.  

Avusturya: Tamamlanmış mesleki eğitim (8 kişi); teknik kolej: (4 kişi); üniversite (3 kişi) 

İtalya: 15 kişiden 10'u tehlikeli maddeler konusunda diploma ve üzeri uzmanlığa sahiptir.  

İspanya: Lise 1, Mesleki Risk Önleme Derecesi 2, Hukuk Diploması 5, Kimya Diploması 3, 

ulaştırma çalışmaları 4. 

Türkiye: Lisans 7, lisansüstü 6, doktora 2 

4. Meslek (TMGD/eğitici/yönetici olmak haricinde sahip olunan meslek adı): 

Eğitici ve eğitim merkezi yöneticileri yaptıkları işe yakın alanlarda mesleklere sahiptir.  

Avusturya: Teknik müdür, lojistik yöneticisi, araç yöneticisi, danışman, güvenlik uzmanı, 

teknik ofis müdürü, 

İtalya: Memur, bağımsız işçi - mühendis, tedarik zinciri yöneticisi, iş sağlığı ve güvenliği 

danışmanı, çevre koruma danışmanı, çalışan. 15 kişiden sadece 6'sı TMGD / eğitici / yönetici 

dışında başka mesleklerde çalışmaktadır. 

İspanya: Ulaşım danışmanı, risk önleme teknisyeni ve kamu görevlisi. 
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Türkiye: Mühendis, ekonomist, yönetici, kimyager, kimya öğretmeni, danışman vb.  

5.  Halen TMGD olarak görev yaptığınız sektör/sektörler (Sadece TMGD’ler 

cevaplandıracaktır.): 

Geçerli değildir.  

6. TMGD/eğitici/yönetici olarak kaç yıllık tecrübeye sahipsiniz? 

Trainer and training centre managers mostly have more than 3 years of experience. 

Avusturya: 1 - 3 yıl: 11, 76 %, üç yıldan fazla 88,24 % 

İtalya: 1 yıl: 6,67 %, 1 - 3 yıl: 6,6 7%, üç yıldan fazla 86,6% 

İspanya: 1 - 3 yıl: 7%, üç yıldan fazla 93% 

Türkiye: Ankete katılan eğitimci ve yöneticilerin tümü 3 yıldan fazla tecrübeye sahiptir.  

7. Kaç işletmeye danışmanlık veriyorsunuz? (Sadece TMGD’ler cevaplandıracaktır)?  

Geçerli değildir  

8. TMGD dışında yaptığınız başka bir iş var mı? Varsa nedir? (Sadece TMGD’ler 

cevaplandıracaktır.) 

Geçerli değildir.  

9. TMGD/eğitici olmak için alınan zorunlu ve zorunlu olmayan eğitimleri sıralayınız. 

(Hem (varsa) zorunlu hem de zorunlu olmayan eğitim dahil):  

Zorunlu ve zorunlu olmayan eğitimlere bakıldığında ülkeler arasında önemli farklılıklar olduğu 

görülmektedir. 

Avusturya:  

WIFI (Ticaret Odası eğitim teşkilatı) ve TÜV Akademi'nin eğitim programları ağırlıklı olarak 

kullanılmaktadır. Diğer eğitim sağlayıcıları olarak GSSA Mayer, Fagus Consulting GmbH, 

Gutwinski, Gefahrgut Online Center gibi kuruluşlar bulunmaktadır 

İtalya: İletişim ve dijitalleşme, ADR sistemi hakkında bilgilendirme, ADR sistemi hakkında 2 

yıllık yükseltme programı, ilgili konular hakkında eğitim, örn. yükleme ve kargo güvenliği, 150 

saatlik kurslar, risk yönetimi, bağımsız eğitimler, final sınav, trafik kodu ve Avrupa mevzuatı 

eğitimleri. 

İspanya: İspanya'da zorunlu eğitim yoktur. Mesleki eğitim için, sınıf kursları normal olarak 

programlanır, sınavlara hazırlanmak için pratik vaka çözümleri internet veya e-posta 

eğitimleriyle desteklenir. 

Her 5 yılda bir yapılan tazeleme sınavları için sürekli eğitim daha yaygındır ve sınavda sadece 

teorik sorular vardır. 

Türkiye:  

TMGD eğitimcisi olmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı eğitimci sınavına 

girmek ve sınavdan 80 almak zorunludur. Eğitimci başvurusu yapmak isteyenlerin TMGD 

sertifikası sahibi olması ve İngilizce,  Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinden birinden 

asgari 65  düzeyinde  puan  aldığını  gösteren bir belge  sahibi olması gerekir. Bakanlık 

eğitimcileri 2 yılda bir yeterlilik sınavına tabii tutar. Bu sınavı geçemeyenlerin belgeleri askıya 

alınır.  

Zorunlu olmayan eğitimler ise; özel saha eğitimleri olarak bildirilmiştir.  
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10. TMGD olmak için alınan zorunlu ya da zorunlu olmayan eğitimlerin yararlı olduğunu 

düşünüyor musunuz??   

Ankete katılanlar TMGD’lere verilen eğitimin yararı konusunda farklı görüşlere sahiptir.   

Avusturya: 

Seçenekler Yanıtlar 

Evet 5,88% 1 

Hayır 23,53% 4 

Kısmen 52,94% 9 

Kararsız 17,64% 3 

 

İtalya: 

Seçenekler Yanıtlar 

Evet 40 % 6 

Hayır 6.67 % 1 

Kısmen 33,33 % 5 

Kararsız 20% 3 

 

İspanya: 

Seçenekler Yanıtlar 

Evet 73% 11 

Hayır 0% 0 

Kısmen 27% 4 

Kararsız 0% 0 

 

Türkiye:  

Seçenekler Yanıtlar 

Evet 80% 12 

Hayır 0% 0 

Kısmen 20% 3 

Kararsız 0% 0 

 

11. Teorik açıdan ne tür eğitimler almak TMGD’lere yarar sağlar? (Birden çok seçenek 

işaretlenebilir. Bu durumda seçenekleri önem sırasına göre numaralandırınız  

TMGD’lere daha çok yarar sağlayacak olan teorik eğitim başlıkları arasında; kişisel/kurumsal 

kapasiteyi geliştiren eğitimler ile sektörel/branş eğitimleri öne çıkmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ve 

çevrenin korunması konu başlıkları da yakın oranlarda önemli bulunmuştur.  

Avusturya: 

Kişisel / kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimler ve sektörel / brans eğitimleri en fazla seçilen 

başlıklardır.  

Seçenekler Yanıtlar 

Ek eğitim almaya ihtiyaç duymuyorum.    0% 0 

Sektörel/branş eğitimleri      28,12% 9 

İş sağlığı ve güvenliği      18,75% 6 

Çevrenin korunması      21,88% 7 

Kişisel/kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimler  31,25% 10 

Diğer (Belirtiniz) 0,00% 0 

İtalya: 

Ortalama olarak "sektöre - branşa özel eğitim" seçeneği en yüksek puanı (5,45) almıştır, 

ardından "iş sağlığı ve güvenliği" (4,7) ve "çevre koruma" (3,86) seçeneği gelmektedir.  Bunun 

yanında 2 kişi atık taşımacılığı ve BİT konusunda daha fazla eğitime ihtiyaç duyulduğunu 

belirtmiştir.  
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İspanya: 

Kişisel / kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimler ve sektörel / brans eğitimleri en fazla seçilen 

başlıklardır.  

 

Seçenekler Yanıtlar 

İş sağlığı ve güvenliği      0%  0 

Çevrenin korunması      28% 7 

Kişisel/kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimler  48% 12 

Sector-/branch-specific training 48% 12 

Ek eğitim almaya ihtiyaç duymuyorum.    24% 6 

Diğer: 

- Kimyasallar 

- Mesleki Risklerin Önlenmesi 

8% 2 

Türkiye: Sektörel branş eğitimleri ile çevrenin korunması ilk sıradadır. İş sağlığı ve güvenliği 

ile kişisel/kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimler üçüncü ve dördüncü sıradadır. 

Seçenekler Yanıtlar 

Ek eğitim almaya ihtiyaç duymuyorum.    6,66% 1 

Sektörel/branş eğitimleri      60% 9 

İş sağlığı ve güvenliği      53,33% 8 

Çevrenin korunması      60% 9 

Kişisel/kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimler  46,66% 7 

Diğer (Belirtiniz) 

- Kimyasal risk yönetimi,  

- Yangın risk yönetimi,  

- Yükleme güvenliği eğitimi, yük taşıma ile ilgili ulusal 

mevzuat ve uygulamalar hakkında eğitim  

- Saha eğitimi  

- Kalite yönetim sistemleri  

 26.66% 4 

 
  

Does not
need

additional
training

Sector -
branch
specific
training

Occupational
health and

safety

Environment
al protection

Training for
personal

institution /
capacity-
building

Other

Score 3,8 5,45 4,7 3,86 3,36 1,2

0

1

2

3

4

5

6
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12. Teorik düzeyde ek eğitimler en verimli olarak hangi yöntemle alınabilir? (Birden çok 

seçenek işaretlenebilir. Bu durumda seçenekleri önem sırasına göre numaralandırınız.) 

Teorik eğitimin verilmesi için en verimli yöntem olarak sınıf ortamı öne çıkmakta, internet ve 

mobil uygulamalar bunu takip etmektedir.   

Avusturya: 

Internet ve mobil uygulamalar yöntemleri 1 ve 2. Sıradadır. Toplamda en fazla sınıf eğitimi 

yöntemi tercih edilmiştir.  

  1 2 3 4 5 Total 

Internet 8 5 0 0 0 13 

Mobile Advices 7 3 0 0 0 10 

Classroom 2 5 8 0 0 15 

Regular and Periodical Publications 0 0 2 3 0 5 

Other(Please specify) 0 0 0 0 0 0 

İtalya: 

Ankete katılanlar tarafından daha yüksek yeterlilik seviyelerine ulaşmak için en etkili üç 

yöntem şunlardır: İnternet, mobil uygulamalar ve yüz yüze dersler. 

 

İspanya: 

Internet ve mobil uygulamalar yöntemleri ilk sıradadır ve toplamda en yüksek puanı almıştır.   

 

Internet
Mobile

applications
In class

Regular and
periodical

publications
Other

Score 4,25 3,4 3,6 2,82 1
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Türkiye: Katılımcılar, teorik eğitimin en iyi sınıf ortamında verilebileceği düşünmektedir. 

İkinci sırada internet,  üçüncü sırada düzenli ve periyodik yayınlar ve son sırada mobil 

uygulamalar gelmektedir.  

Seçenekler Cevaplar 

İnternet  9 60% 

Mobil uygulama  4 26,6% 

Sınıf ortamı   13 87,7% 

Düzenli ve süreli yayınlar  7 46,6% 

Diğer (Belirtiniz)  0 0 

 

13 Sahada çalışırken ne tür ek pratik eğitimler almanın, TMGD’lerin yaptığı işin 

verimliliğini artıracağını düşünüyorsunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir. Bu 

durumda seçenekleri önem sırasına göre numaralandırınız.) 

Ankete katılanlar ağırlıklı olarak uygulama sürecine ilişkin pratik eğitim, işyeri ortamında 

eğitim ve sektörel/brans eğitimlerini gerekli bulmuştur. Bu sonuçtan, eğiticilerin ve eğitim 

merkezi yöneticilerinin; TMGD’lerin pratik saha uygulamaları ile ilgili eğitimlere daha fazla 

ihtiyaç duyduklarını tespit ettiği söylenebilir.  

Avusturya: 

Toplamda en yüksek puanı alan uygulama sürecine ilişkin pratik eğitimi, hizmetiçi (işyeri çalışma 

alanına ilişkin) eğitim ve sektörel/branş eğitimleri takip etmektedir. Önem sırasına göre sıralamada 

ise uygulama sürecine ilişkin pratik eğitim ilk sıradadır.  

  1 2 3 4 5 Total 

Ek eğitim almaya ihtiyaç duymuyorum   0 0 0 0 0 0 

Uygulama sürecine ilişkin pratik eğitim  11 3 0 1 0 15 

Hizmetiçi (işyeri çalışma alanına ilişkin) eğitim   3 6 0 2 1 12 

Tehlike sınıfları eğitimi   0 3 2 2 1 8 

Sektörel/branş eğitimleri  2 5 4 1 0 12 

Kişisel/kurumsal kapasiteyi geliştiren eğitimler  0 2 2 1 4 9 

Diğer (Belirtiniz)  

 0 0 0 0 0 0 

İtalya: 

Katılımcılar, TMGD’lerin en fazla 'hizmet içi eğitimden, uygulama sürecine ilişkin pratik 

eğitimden ve sektörel/branş eğitimlerinden yararlanacağını belirtmişlerdir: Sırasıyla 5.82, 5.8, 

4.78. Bu tablo, ulusal raporun VII. Bölümü kapsamında yapılan görüşmelerde elde edilen 

bilgileri doğrulamaktadır: adayların uzmanlık alanlarına göre konuların dikeyleştirilmesi ve 

daha fazla pratik uygulama ihtiyacı. "Diğer" seçeneğini işaretleyen kişiler bunun içeriğini 

açıklamamıştır. 
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İspanya: 

Uygulama sürecine ilişkin pratik eğitim ve hizmetiçi eğitim ilk sıradadır.  

 

 

Türkiye: 

Katılımcılar tarafından öncelik sırasına dizilmiş cevaplara göre; katılımcılar en fazla uygulama 

sürecine ilişkin pratik eğitimine ihtiyaç duymaktadır. İkinci sırada hizmetiçi (işyeri çalışma 

alanına ilişkin) eğitim, üçüncü sırada sektörel/branş eğitimleri gelmektedir.. 
  1 2 3 4 5 6 7 Total 

Ek eğitim almaya 

ihtiyaç 

duymuyorum   

30% 3 0% 0 10% 1 0% 0 0% 0 30% 3 30% 3 10 

Uygulama 

sürecine ilişkin 

pratik eğitim  

54% 7 0% 0 8% 1 0% 0 8% 1 0% 0 31% 4 13 

I do not
need any
additional

training

Practical
training on

the
implement

ation
process

In-service
(workplace
-specific)
training

Training
on classes
of danger

Sector-
/branch-
specific
training

Training
for

personal/i
nstitutiona
l capacity-
building

Other

Score 4,2 5,8 5,82 4,14 4,78 4 1

0

1

2

3

4

5

6

7
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Hizmetiçi (işyeri 

çalışma alanına 

ilişkin) eğitim   

7% 1 67% 10 0% 0 7% 1 7% 1 

 

13% 

 

2 0% 0 15 

Tehlike sınıfları 

eğitimi   
0% 0 8% 1 33% 4 25% 3 25% 32 8% 1 0% 0 12 

Sektörel/branş 

eğitimleri  
0% 0 0% 0 31% 4 31% 4 23% 3 15% 2 0% 0 13 

Kişisel/kurumsal 

kapasiteyi 

geliştiren eğitimler

  

0% 0 15% 2 23% 3 46% 6 23% 3 8% 1 0% 0 13 

Diğer (Belirtiniz)  

 

2 

Saha uygulamaları 

Kalite yönetim 

 

14. Bu pratik eğitimleri almak için en verimli yöntem sizce nedir? (Birden çok seçenek 

işaretlenebilir. Bu durumda seçenekleri önem sırasına göre numaralandırınız.) 

Pratik eğitimin verilebileceği en verimli ortam/yöntem olarak sınıf ortamı, dijital materyaller 

ve mobil uygulamalar öne çıkmıştır. 

Avusturya: 

Sınıf eğitimi yöntemi ilk sıradadır, bunu İnternet ve mobil uygulamalar izlemektedir.  

  1 2 3 4 5 Total 

Internet 2 5 1 0 0 8 

Mobil uygulamalar 1 4 1 0 0 6 

Sınıf ortamı 13 2 1 0 0 16 

Düzenli ve süreli yayınlar 0 0 1 2 0 3 

Diğer (lütfen belirtiniz) 0 0 0 0 1 1 

İtalya:  

Pratik eğitimin verilmesinde en etkili yöntemler dijital materyaller (4.7) ve işyeri deneyimi 

(3.71) olarak seçilmiştir, ardından mobil uygulamalar gelmektedir. 

  

İspanya: 

Sınıf eğitimi yöntemi ilk sıradadır, bunu İnternet izlemektedir.  

Digital
materials

Mobile
applications

Workplace
Regular and
periodical

publications
Other

Score 4,7 3,38 3,71 3,09 1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
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Türkiye: İşyeri ortamı, pratik eğitim alınması için en uygun yöntem olarak birinci sıradadır. 

Dijital materyaller ikinci sıradadır.  

 

 

15. Eğitimin verimliliğini arttırmak için hangi yöntemler kullanılabilir? (Birden çok 

seçenek işaretlenebilir. Bu durumda seçenekleri önem sırasına göre numaralandırınız.) 

Eğiticiler ve eğitim merkezleri yöneticileri eğitimlerde pratik uygulamalara daha fazla yer 

verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Diğer seçenekler birbirine yakın oranlarda önemli 

bulunmuştur. Bu sonuçtan; tüm ülkelerde TMGD’lerin eğitim sürecinde pratik uygulamalara 

daha fazla yer verilmesinin önemsendiği sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Avusturya: 

Eğitimin verimliliğini artırmak için eğitimde uygulamaya daha fazla odaklanmak en önemli 

yöntem olarak belirlenmiştir. 

  1 2 3 4 5 Total 

Daha uzun eğitim süresi 1 4 1 1 0 7 

Pratik eğitime ağırlık verme 13 1 1 0 0 15 

Daha az mevcuda sahip sınıflar 1 2 0 0 0 3 

Daha fazla kaynak/doküman 1 2 0 0 0 3 

Diğer (Belirtiniz): 0 0 0 0 0 0 

İtalya:  
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5
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Toplam

Cevaplar

Cevaplar
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Bu soru, eğitimin verimliliğini artırmak için ana tekniklere odaklandığından özellikle ilgi 

çekicidir. Grafikten anlaşılacağı üzere katılımcılar eğitimin pratik yönden eksik olduğunu ve 

4.42 puanla daha fazla pratik görevler geliştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. 

 

İspanya: 

 

 

Türkiye: 

Pratik eğitime ağırlık verme; eğitim verimliliğini artırmak için en verimli yöntemler arasında 

ilk sıradadır.  Daha fazla kaynak/doküman ikinci, daha uzun eğitim süresi üçüncü sıradadır.  

 

Seçenekler Cevaplar 

Daha uzun eğitim süresi 40% 6 

Pratik eğitime ağırlık verme 73% 11 

Daha az mevcuda sahip 

sınıflar 20% 3 

Daha fazla kaynak/doküman 60% 9 

Diğer (Belirtiniz): 
Modüler eğitim 

 

16. Aşağıda verilen TMGD eğitimi konu başlıklarından hangisinde daha fazla eğitime 

ihtiyaç duyuyorsunuz?  En yüksek 5 puan olmak üzere konu başlıklarını puanlayınız. 

Longer
training
duration

More focus
on practice
in training
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classrooms

More
resources/d
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n

Other

Score 3,57 4,42 3,67 3 1
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1. Longer training duration

2. More focus on practice in training

3. Smaller classrooms

4. More resources/documentation
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Eğitime en fazla ihtiyaç duyulan alanlar arasında TMGD’lerin saha uygulamaları tüm ülkelerde 

öne çıkmaktadır. Kısım 7 ve Kısım 8 yine her ülkede eğitime daha fazla ihtiyaç duyulan ortak 

alanlar olarak belirtilmiştir.   

Avusturya: 

Daha fazla eğitim ihtiyacı tespitinde en yüksek puan alan bölümler: Kısım 5, 7, 8 ve 

TMGD’lerin saha uygulamalarıdır.  

  1 2 3 4 5 Total 

Kısım 1: Genel hükümler  (ADR’nin yapısı, kapsamı, 

muafiyetler ve tanımlar, kişilerin eğitimi, tarafların 

sorumlulukları, taşıma kısıtlamaları ve emniyet hükümleri 

vb) 3 7 7 0 0 17 

Kısım 2: Sınıflandırma (9 temel sınıfın temel ilkeleri, 

tanıtılması, sınıflara özgü hükümler) 
2 11 3 1 0 17 

Kısım 3: Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve istisnai 

miktarlara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 
1 9 7 0 0 17 

Kısım 4: Ambalajlama ve tank hükümleri 0 10 7 0 0 17 

Kısım 5: Sevkiyat prosedürleri (Etiketleme, işaretleme, 

araç üzeri levhalar, taşıma belgesinin hazırlanması vb) 0 5 10 2 0 17 

Kısım 6: Ambalajlar, orta boy dökme yük konteynerleri 

(IBC'ler), büyük ambalajlar, tanklar ve dökme yük 

konteynerleri için yapı ve test zorunlulukları 
0 8 7 2 0 17 

Kısım 7: Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme 

koşullarına ilişkin hükümler 
0 2 10 5 0 17 

Kısım 8: Araç ekibine, donanımına, faaliyetine ve 

dokümantasyona ilişkin zorunluluklar 
0 3 9 5 0 17 

Kısım 9: Araçların üretimine ve onayına ilişkin 

zorunluluklar 1 8 8 0 0 17 

TMGD’lerin saha uygulamaları 0 0 2 9 6 17 

İtalya:  

Bu bölümde verilen yanıtlarda yüksek derecede parçalanma görülmektedir. Bu durum, her bir 

bölümün TMGD’lerin faaliyet gösterdiği sektörlere/bölümlere özgü ve teknik olması ile 

açıklanabilir.  
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İspanya: 

Daha fazla eğitim ihtiyacı tespitinde en yüksek puan alan bölümler: Kısım 7, 8 ve TMGD’lerin 

saha uygulamalarıdır.  

 

  1 2 3 4 5 

Kısım 1: Genel hükümler  (ADR’nin yapısı, 

kapsamı, muafiyetler ve tanımlar, kişilerin 

eğitimi, tarafların sorumlulukları, taşıma 

kısıtlamaları ve emniyet hükümleri vb) 

      27% 4 73% 11 

33,33%

20,00%

40,00%

28,57%

35,71%

21,43%

26,67%

28,57%

28,57%

21,43%

33,33%

40,00%

40,00%

42,86%

35,71%

35,71%

40,00%

35,71%

28,57%

50,00%

13,33%

20,00%

6,67%

14,29%

7,14%

14,29%

20,00%

7,14%

21,43%

0,00%

6,67%

13,33%

6,67%

7,14%

14,29%

21,43%

6,67%

21,43%

7,14%

14,29%

13,33%

6,67%

6,67%

7,14%

7,14%

7,14%

6,67%

7,14%

14,29%

14,29%

Part 1: General provisions (structure and scope of ADR,
exemption sand definitions, individual training, responsibilities
of the parties, carriage restrictions, and safety obligations, etc.)

Part 2: Classification (classification principles for 9 basic classes,
their introduction, and class-specific provisions)

Part 3: List of dangerous goods and special provisions and
exemptions for restricted and exceptional quantities

Part 4: Provisions on packaging and tanks

Part 5: Consignment procedures (labelling, marking, placarding
and orange-coloured plates, documentation, and preparation of
the consignment certificate, etc.)

Part 6: Construction and testing requirements for packaging,
intermediate bulk containers (IBCs), large packages, tanks, and
bulk containers

Part 7: Provisions on carriage, loading, unloading, and handling
conditions

Part 8: Requirements on the vehicle crew, equipment,
operation, and documentation

Part 9: Requirements on the construction and approval of
vehicles

Field practices for DGSAs

5 4 3 2 1
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Kısım 2: Sınıflandırma (9 temel sınıfın temel 

ilkeleri, tanıtılması, sınıflara özgü hükümler)       47% 7 53% 8 

Kısım 3: Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve 

istisnai miktarlara ilişkin özel hükümler ve 

muafiyetler 

      80% 12 20% 3 

Kısım 4: Ambalajlama ve tank hükümleri       20% 3 80% 12 

Kısım 5: Sevkiyat prosedürleri (Etiketleme, 

işaretleme, araç üzeri levhalar, taşıma 

belgesinin hazırlanması vb) 
      47% 7 53% 8 

Kısım 6: Ambalajlar, orta boy dökme yük 

konteynerleri (IBC'ler), büyük ambalajlar, 

tanklar ve dökme yük konteynerleri için yapı ve 

test zorunlulukları 

      40% 6 60% 9 

Kısım 7: Taşıma, yükleme, boşaltma ve 

elleçleme koşullarına ilişkin hükümler       27% 4 73% 11 

Kısım 8: Araç ekibine, donanımına, faaliyetine 

ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar       60% 9 40% 6 

Kısım 9: Araçların üretimine ve onayına ilişkin 

zorunluluklar 
      13% 2 87% 13 

TMGD’lerin saha uygulamaları   40% 6 47% 7 13% 2   

Türkiye: En fazla eğitime ihtiyaç duyulan alan TMGD’lerin saha uygulamalarıdır. Sonrasında 

sırasıyla Kısım 7, Kısım 5 ve Kısım 8 gelmektedir.  

  1 2 3 4 5 Toplam 

Kısım 1: Genel hükümler  (ADR’nin yapısı, 

kapsamı, muafiyetler ve tanımlar, kişilerin 

eğitimi, tarafların sorumlulukları, taşıma 

kısıtlamaları ve emniyet hükümleri vb) 

33% 5 7% 1 20% 3 13% 2 27% 4 

 

 

15 

Kısım 2: Sınıflandırma (9 temel sınıfın temel 

ilkeleri, tanıtılması, sınıflara özgü hükümler) 27% 4 13% 2 27% 4 7% 1 27% 4 
 

15 

Kısım 3: Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve 

istisnai miktarlara ilişkin özel hükümler ve 

muafiyetler 
20% 3 20% 3 20% 3 20% 3 20% 3 

 

15 

Kısım 4: Ambalajlama ve tank hükümleri 
27% 4 7% 1 20% 3 27% 4 20% 3 

 

15 

Kısım 5: Sevkiyat prosedürleri (Etiketleme, 

işaretleme, araç üzeri levhalar, taşıma 

belgesinin hazırlanması vb) 
20% 3 7% 1 20% 3 20% 3 33% 5 

 

15 

Kısım 6: Ambalajlar, orta boy dökme yük 

konteynerleri (IBC'ler), büyük ambalajlar, 

tanklar ve dökme yük konteynerleri için yapı 

ve test zorunlulukları 

13% 2 33% 5 27% 4 13% 2 13% 2 

 

 

15 

Kısım 7: Taşıma, yükleme, boşaltma ve 

elleçleme koşullarına ilişkin hükümler 20% 3 7% 1 13% 2 27% 4 33% 5 
 

15 

Kısım 8: Araç ekibine, donanımına, faaliyetine 

ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar 27% 4 7% 1 13% 2 27% 4 27% 4 
 

15 

Kısım 9: Araçların üretimine ve onayına ilişkin 

zorunluluklar 
27% 4 20% 3 27% 4 20% 3 7% 1 

 

15 

TMGD’lerin saha uygulamaları 20% 3 0% 0 7% 1 20% 3 53% 8 15 
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17. TMGD/eğitici/yönetici olarak çalışmaya başladığınızda karşılaştığınız en önemli 3 

güçlük/sorunu belirtiniz:  

Eğiticiler ve eğitim merkezlerinin yöneticileri; TMGD’lerin görev yaptıkları işletmelerin 

konuya olan duyarsızlıklarını, TMGD’lerin geniş çalışma alanını, pratik uygulamaların 

yetersizliğini, standart dokümantasyon eksikliğini en önemli sorunlar olarak belirtmektedir.  

Avusturya: 

Bu bölümde (farklı ifadelerde) bahsedilen temel problemler: 

- sorumluluk ve faaliyetlerin çeşitliliği 

- teorik düzenlemeleri gerçek işlerde uygulamak, 

- Çalışanları ilgili mevzuatı bilmeleri ve bunlara uymaları için duyarlı hale getirmek ve 

bilinçlendirmek, 

İtalya:  

- İletişim 

- Sınıf tarafından sahip olunan bilgi ve yeterliliklerin bölünmesi 

- Mevzuatı açıklayın 

- Konulara doğru önemi verin 

- Verileri tahmin edin 

- İçeriği sınıflandırın 

- Pratik faaliyetlerin eksikliği 

- Organizasyonların düşük farkındalığı 

- Uzmanların düşük yeterlilikleri 

- Zaman sınırlamaları 

- İnsanları teftiş ve yaptırımlardan haberdar edin 

- ADR işlemlerinde ihmal 

- Girişimcilerin inatçılığı 

- Eğitim arz ve talebini karşılamada zorluklar 

- Kursiyerlerin konsantrasyonu 

- Zaman, malzeme, araçlar 

- Aşağıdaki konularla ilgili en iyi çözümün seçimi: güvenlik planı, paketleme türü, 

kargo güvenliği 

- Süreksizlik/devamsızlık/kesinti 

İspanya: 

Bu bölümde (farklı ifadelerde) bahsedilen temel problemler: 

- Eğitim yöntemlerini iyileştirmek için materyallerin üretilmesinde işbirliği eksikliği 

bulunmaktadır. Kaynak olarak sadece ADR bulunmaktadır. Bakanlık tarafından 

soruların yayınlanması eğtimde izlenecek yolun iyileştirilmesine katkı sağlamıştır.  

-  Materyaller yetersizdir, yalnızca ADR’nin genel prensipleri bulunmaktadır. 

TMGD’ler genellikle kendi ürettikleri materyallerle çalışmaktadır.  

Türkiye:  

Katılımcılar tarafından dile getirilen sorunlar; 

- Eğitim alan TMGD’lerin konuya karşı ilgisizliği, bilgisizliği, yüksek beklentileri, 

- TMGD’lerin mesleği yerine getirirken uygulayacakları prosedür ve standartların 

yetersiz olması,  

- Eğitimlerde yardımcı kaynakların, uygulama sürecinde doküman/materyallerin 

yetersiz olması 
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- Saha eğitimlerinin zayıf kalması, TMGD’leri iş hayatına yeterince hazırlayamaması, 

- Sürekli değişen mevzuat, mevzuatta hala belirsizlikler bulunması 

- İşverenlerin konuyu yeterince önemsememesi 

18. Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin sistemin (ADR) verimliliğini 

arttırmak için önerileriniz nelerdir? 

Eğiticiler ve eğitim merkezi yöneticileri; TMGD’lerin saha çalışmaları hakkında daha iyi 

bilgilendirilmesi, çalıştıkları işletmelerin konu hakkında farkındalıklarının arttırılması, ilgili 

kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, dijital materyallerin 

kullanımının arttırılmasını önermiştir.  

Avusturya: 

Bu bölümde yapılan ana öneriler (farklı ifadelerde) aşağıdaki gibidir: 

- Eğitimde yönetmeliklerin pratik uygulamasına ve gerekli faaliyetlere daha fazla dikkat 

edilmesi, 

- Bilgiyi sadece yeniden sertifikalandırma sürecinde değil, sürekli güncel tutmak, 

- Bu alandaki meslektaşlarla bilgi alışverişi, 

 

İtalya: 

- Daha pratik görevler tanıtılmalıdır.  

- Eğitimi desteklemek için temel teknolojilerin uygulanması 

- Çalışın, güncel tutun, denetimleri artırın, şirketleri bilgilendirin ve şirketler arasında 

farkındalık yaratın 

- Kendini düşünmeyi ve pratik yapmayı basitleştirin, geliştirin 

- Eğitimler daha spesifik olmalı 

- Dijital materyalden yararlanın 

- Eğitim etkinliği sırasında kullanılan araçları, eğitim programlarını daha üst seviyeye 

taşıyın 

- Eğitim etkinliği sırasında kullanılacak araçların miktarını artırın 

- Basit şemalar 

- ADR sisteminin her parçası için özel modüller ekleyerek eğitim kurslarını daha esnek 

hale getirin 

- Seminerler düzenleyin 

- Kursiyerler tarafından edinilmiş yeterliliklerin kalitesini değerlendirirken daha esnek 

olun 

İspanya: 

Bu bölümde yapılan ana öneriler (farklı ifadelerde) aşağıdaki gibidir: 

- Yöneticilerden ADR'deki değişiklikler hakkında daha fazla bilgi alın. 

- Çok modlu taşımacılığın farklı katılımcıları arasında artan işbirliği (üreticiler, 

nakliyeciler, göndericiler, taşıyıcılar) 

Türkiye:  

Katılımcılar tarafından yapılan öneriler; 

- İlgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun arttırılması,  

- İşverenlerin ve çalışanların konu hakkında farkındalığının arttırılması 

- Daha güçlü sivil toplum kuruluşları,  

- Onaylanmış yardımcı kaynaklar, döküman ve materyallerin oluşturulması 
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- Saha uygulamalarının yaygınlaştırılması 

VIII- TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLARININ TEORİK/PRATİK 

EĞİTİMLERİ İÇİN E ÖĞRENME ARAÇLARI 

Avusturya 

Eğitimlerin çoğu, pratik örneklere odaklanan yüz yüze eğitimlerdir. 

Bazı eğitim organizatörleri, özel konular için (genel kısımdan) ve eğitim kursuna hazırlık olarak 

(sunumlar, web seminerleri) e-öğrenme modülleri sunar. 

 GSSA Mayer Veit GmbH 

 Gutwinski Management GmbH 

İtalya 

Aşağıda TMGD’ler için eğitim materyalleri sağlamak üzere bazı e-öğrenme araçları hakkında 

örnekler verilmiştir: 

DGM Akademi İtalya: TMGD ile ilgili konularda eğitim kursları düzenleyen özel bir kurumdur. 

Kısa süre önce, metin, kayıt ve görüntülerle etkileşimli sunumları kapsayan modüller içeren bir 

e-öğrenme platformunu uygulamaya koymuştur. Her modül, kursiyerin girmesi gereken bir 

sınavla tamamlanmaktadır.  

DGR Eğitimi: Kurum; TMGD düzenlemeleri ile ADR, IATA, ICA ve daha pek çok alanda 

sertifikalandırılmıştır. Video konferans yoluyla sunulan yüksek kaliteli mesleki materyalleri 

garanti eder. 

We-Learn.it: mesleki eğitimde uzmanlaşmış çevrimiçi bir platformdur, ADR danışmanlığı için 

çevrimiçi kurs şu unsurlara dayanır: görsel açıklama (bir eğitmen slayt içeriğini açıklar), son 

sınavlar ve gerçek ADR incelemesine dayanan pratik vaka çalışmaları. 

İspanya 

TMGD olabilmek için hazırlık eğitimi sunan çok sayıda kuruluş vardır ama e-öğrenme 

eğitimleri sunan bazı özel kurumlar da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Zaudera Formación, Barselona: İlk oturum yüz yüze, eğitimin kalanı e-postalar, telefon 

görüşmeleri ve video görüşmeleri yoluyla web seminerleridir. 

Forgatrans Galiçya, başlangıç kursu ikili olarak yapılır, uzaktan eğitim web seminerleri ve 

video görüşmeleri aracılığıyla yapılır. 

Türkiye 

TMGD eğitim merkezleri, sayıları 2020'den beri artan sayıda çevrimiçi eğitim programları 

sunmaktadır. Çevrimiçi olarak sunulan eğitim programlarının neredeyse tamamı, öğrencilerin 

belirli bir ücret ödemesini gerektirir. Bu eğitim programları, sınıf derslerini, soru-cevap 

oturumlarını, danışmanlık desteğini ve deneme testlerini içerir. 

İlgili web sitelerinde çok sayıda mobil uygulama bulunmaktadır. TMGD’ler ulusal ve 

uluslararası uygulamalardan yaygın olarak yararlanmaktadır. 
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IX- SONUÇLAR VE GENEL DEĞERLENDİRME 

ADR, uluslararası bir anlaşmadır ve genel bir yürütücü makam yoktur. Uygulamada denetimler 

Anlaşmaya taraf ülkeler tarafından yapılır ve kural ihlali durumunda ulusal kurumlarca 

mevzuata göre yasal işlem yapılır. ADR'nin kendisi herhangi bir ceza öngörmez.  

Bu anlaşmaya taraf olan ülkeler ulusal düzeyde bir otorite belirler, mevzuat oluşturur ve ADR 

Anlaşmasının kurallarına uygun olarak ülkelerindeki sistemi kurar. Ülkeler arasında ADR’ye 

ilişkin eğitim, belgelendirme, işletmelerin sorumlulukları, cezai yaptırımlar gibi konularda 

farklılıklar görülebilmektedir.  

ADR sisteminin en önemli aktörlerinden biri TMGD’lerdir. Bu proje TMGD’lerin saha 

yetkinliklerini arttırmayı hedeflemektedir. Yöntem olarak; önce TMGD’lerin özellikle eğitim 

alanında ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlara uygun eğitim materyalleri geliştirmek ve 

sonrasında pilot uygulamalarla test etmek ve kullanıma sunmak, sonuç olarak TMGD’lerin 

özellikle saha yetkinliklerini arttırarak sundukları hizmetin kalitesini geliştirmek 

hedeflenmiştir.  

ADR Anlaşmasının kapsamına giren alanlarda faaliyet gösteren işletmeler, TMGD istihdam 

etmek zorundadır. TMGD olabilmek için sınava girilmesi ve başarılı olunması zorunludur. 

Sınava hazırlık eğitimi ile ilgili kurallar ise her ülkede farklı şekilde düzenlenmiştir.  

Proje kapsamında; TMGD’lerin ve TMGD eğiticileri ile eğitim merkezi yöneticilerinin eğitimle 

ilgili ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla, Avusturya, İtalya, İspanya ve Türkiye’de anket 

uygulanmıştır. Ankete her bir ülkede 10’ar TMGD ile 15’şer TMGD eğiticisi ve eğitim merkezi 

yöneticisi katılmıştır. Anketler yüz yüze, online ya da telefonla yapılmıştır. Anket soru kâğıdı 

rapor ekinde yer almaktadır. TMGD’lerin ve TMGD eğiticileri ile eğitim merkezi yöneticilerine 

uygulanan anketler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarının analizi aşağıdadır: 

- TMGD’ler ile ilgili genel bilgilere bakıldığında; Bu sektörde Türkiye dışındaki 

ülkelerde ağırlıklı olarak erkeklerin çalıştığı görülmektedir. TMGD’ler genellikle 

yaptıkları işle ilgili alanlarda eğitim almaktadır. TMGD’ler genellikle mühendislik, 

ulaşım, lojistik ve yöneticilik ile ilgili mesleklere sahiptir. Ankete katılan TMGD’ler, 

ADR Anlaşmasının kapsadığı hemen her alanda hizmet vermektedir. TMGD’ler 

çoğunlukla 3 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahiptir. 

- Eğitimle ilgili verilere bakıldığında; TMGD olabilmek için eğitim alma zorunluluğu 

ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Zorunlu olmayan eğitimler çeşitli kurumlar 

tarafından verilmekte, becerilerini geliştirmek isteyen TMGD adayları bu eğitimlere 

katılabilmektedir.  

- Ankete katılanlar TMGD’lere verilen eğitimi genellikle kısmen yararlı bulmaktadır. Bu 

veri, TMGD’lere yönelik eğitim programlarının daha verimli olacak şekilde revize 

edilebileceğini göstermektedir. Teorik düzeyde, özelikle sektörel eğitimler talep 

edilmektedir. Ankete katılan TMGD’ler yenilikçi eğitim yöntemlerini daha yararlı 

bulmaktadır. Teorik eğitim sınıf ortamında daha verimli öğrenilebilir ancak internet ve 

mobil uygulamalar ile desteklenmelidir.  

- Pratik eğitimle ilgili olarak; Ankete katılan TMGD’ler ağırlıklı olarak tehlike sınıfları 

eğitimi, uygulama sürecine ilişkin pratik eğitim ve sektörel/brans eğitimlerini gerekli 

bulmuştur. Bu bağlamda TMGD’lere sahada yapılacak eğitimlerin yarar sağlayacağı 

söylenebilir Pratik eğitimin verilebileceği en verimli ortam/yöntem olarak işyeri ortamı 

öne çıkmıştır. Dijital materyaller ve mobil uygulamalar bunu takip etmektedir. 

DGSA’lar pratik eğitimi, dijital uygulamalarla tamamlayarak sahada almayı tercih 

etmektedir. 
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- TMGD’lerin iş ortamında yaşadıkları sorunlara bakıldığında; TMGD’ler görev 

yaptıkları işletmelerin konuya olan duyarsızlıkları ve bilgi/doküman eksikliğini en 

önemli sorun olarak görmektedir. Bunun yanında saha uygulamaları ile ilgili bilgi 

eksiklikleri, mali sorunlar/ödemeler, mevzuatı yeterince bilmeme gibi sorunlar dile 

getirilmiştir. Sorunlarının çözümüne yönelik olarak TMGD’ler yaşadıkları sorunlarla 

uyumlu öneriler iletmiştir. Çalışılan işletmelerin konu hakkında farkındalıklarının 

arttırılması, sürekli ve düzenli eğitimlerle bilgilerinin güncel tutulması, 

çevrimiçi/uzaktan eğitim imkânı sağlanması, saha uygulamaları eğitimlerinin 

arttırılması hemen her ülkede öne çıkan öneriler olarak belirtilebilir 

- TMGD’lere eğitim veren eğiticiler ve eğitim merkezi yöneticilerinin anket sonuçlarına 

göre; TMGD’lerin saha eğitimlerine, sektörel/brans eğitimlerine daha fazla ağırlık 

verilmesi gerekmektedir. Standart doküman eksikliği, işletme duyarsızlıkları da önemli 

sorunlar olarak sıralanmaktadır.  

 

Sonuç olarak; hem TMGD’ler hem de TMGD’lere eğitim veren eğiticiler ve eğitim merkezi 

yöneticileri; yenilikçi eğitim yöntemleri kullanarak özellikle saha uygulamaları yönünden 

TMGD’lerin yetkinliklerinin geliştirilmesinin yararlı olacağı konusunda hemfikirdir. Hem 

teorik hem de pratik eğitimler daha verimli hale getirilebilir. İnternet ve mobil uygulamalar bu 

eğitimlerde daha yaygın olarak kullanılmalıdır. Bunun yanında standart dokümantasyon ve 

işletme sahipleri ve çalışanların bilinçlendirilmesi, üzerinde durulması gereken alanlar olarak 

öne çıkmaktadır.   

 

 

 



TMGD, TMGD EĞİTİCİLERİ VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNETİCİLERİ  

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ GENEL TABLOSU 

 
KONU SCORES 

1 2 3 4 5 Total (4+5) 

Kısım 1: Genel hükümler  (ADR’nin yapısı, 

kapsamı, muafiyetler ve tanımlar, kişilerin 

eğitimi, tarafların sorumlulukları, taşıma 

kısıtlamaları ve emniyet hükümleri vb) 

340530(10)=25 1301705=17 1303705=19 1062042=15 40440(11)3=26 41 

Kısım 2: Sınıflandırma (9 temel sınıfın temel 

ilkeleri, tanıtılması, sınıflara özgü hükümler) 

3204203=14 2602(11)09=30 4104303=15 0171178=25 1034082=18 43 

Kısım 3: Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve 

istisnai miktarlara ilişkin özel hükümler ve 

muafiyetler 

300310(10)=17 2503908=27 3503703=21 00830(12)2=23 2023032=12 35 

Kısım 4: Ambalajlama ve tank hükümleri 0004005=9 2701(10)0(10)=30 3303705=21 3014033=14 20930(12)2=28 42 

Kısım 5: Sevkiyat prosedürleri (Etiketleme, 

işaretleme, araç üzeri levhalar, taşıma 

belgesinin hazırlanması vb) 

1003005=9 230150(11)=20 2603(10)10=22 2173276=28 3035082=21 49 

Kısım 6: Ambalajlar, orta boy dökme yük 

konteynerleri (IBC'ler), büyük ambalajlar, 

tanklar ve dökme yük konteynerleri için yapı 

ve test zorunlulukları 

1002005=8 1705807=28 4304707=25 2032263=18 2072093=23 41 

Kısım 7: Taşıma, yükleme, boşaltma ve 

elleçleme koşullarına ilişkin hükümler 

0003005=8 2201209=16 2502(10)03=22 2324546=26 40850(11)2=30 56 

Kısım 8: Araç ekibine, donanımına, 

faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin 

zorunluluklar 

0004005=9 3301307=17 2402903=20 3364595=35 2044065=21 56 

Kısım 9: Araçların üretimine ve onayına 

ilişkin zorunluluklar 

0104105=11 1503805=22 3404805=24 2023024=13 40810(13)1=27 40 

TMGD’lerin saha uygulamaları 0033005=11 005006(10)=21 2221272=18 0803922=24 8008605=27 51 

 

 

Daha fazla eğitim için en yüksek puan alan bölümler Kısım 7, 8, 10, 5, 2 ve 4 olarak belirlenmiştir.  


