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T.C. 
ULAŞTIRMA, DENIZCILIK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacı lık Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Sayı 	:14511534-360.02-E.64642 	 24.08.2017 

Konu 	:Tehlikeli Madde Denetimi Hakkında 

TÜRKIYE ODALAR VE•BORSALAR BİRLİĞİNE 
Dumlupınar Bulvarı  No:252 06530 / ANKARA 

Ilgi 	: Bakanlığımız Bursa IV üncü Bölge Müdürlüğümüzden alınan 04.08.2017 tarihli ve 
22354 sayılı  yazı. 

Bakanlığı= Bursa IV üncü Bölge Müdürlüğümüzden alınan ilgi yazıda, Tehlikeli Madde 
Taşımacılığı  ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi hakkında Bölge Müdürlüklerince yol kenarı  
denetim istasyonlarında ve işletmelerde denetimler yaptıklarını  belirtilerek, yapılan bu denetimler 
esnasında aşağıda belirtilen konular hakkında tereddütler hasıl olduğundan bahisle, yaşanan bu 
tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak Bölge Müdürlüklerinin talimatlandınlması  talep 
edilmektedir. 

1. TMGD istihdam edip, anlaşmanın veya iş  akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün 
içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen işletmelere, Yönetmeliğin 28/4-ğ  maddesine göre 
3.114 TL mi, yoksa Tebliğin 30/1-g maddesine göre 602 TL mi idari para cezası  
uygulanacağı, 

Bilindiği üzere, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası  Taşımacı lığına ilişkin Avrupa 
Anlaşması  (ADR) paralelinde hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması  Hakkında 
Yönetmelik" 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayı lı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı  başlıklı  33 üncü maddesinin birinci fıkrası  
kapsamında hazırlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri 
ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esaslan düzenleyen 
"Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı  Hakkında Tebliğ" 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayı lı  
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu, Tebliğ  hükümlerinin taşımacılık sektöründe daha etkin ve verimli uygulanabilmesi 
amacıyla görülen ihtiyaç üzerine, Tebliğ'de bazı  maddelerde değişikliğe gidilmiş  ve yapılan bu 
Tebliğ  değişikliği ise 19/04/2017 tarihli ve 30043 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Not: 5070 sayı l ı  Elektronik Imza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmış-ur. 
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Tebliğ'in işletmelerin sorumlulukları  ve yükümlülükleri baş lıklı  27 nci maddesinin birinci 

fıkrasında yapılan değişiklikle, Tebliğ  kapsamında kalan işletmelerin, en az bir adet TMGD 
istihdam etmeleri veya İdarece yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı  
kuruluşlanndan (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu bağlamda, Yönetmeliğin 33 üncü maddesi ile Yönetmelik kapsamında kalan işletmelerin, 
TMGD istihdam etmesi veya TMGD`lerden hizmet alma zorunluluğu bulunmakta olup ayrıca, 
Yönetmeliğe dayanılarak yayımlanan Tebliğ'in 27 inci maddesinin birinci fıkrasına göre de 
işletmelerin en az bir adet TMGD istihdam etmeleri veya idarece yetkilendirilen Tehlikeli Madde 
Danışmanlığı  Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Diğer taraftan,Tebliğ'in 27 inci maddesinin beşinci fılcrasmın (a) bendi "Bu Tebliğ  kapsamında 
faaliyet gösteren işletmeler; istihdam edeceği TMGD'leri veya hizmet alacağı  TMGDK'ler ile 
yapacağı  anlaşmayı  www.türkiye.gov.tr  adresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın 
veya TMGD'nin iş  akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam 
etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla, yükümlüdürler." hülcmüne amirdir. 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulamaya yönelik yapılan 
değerlendirmede; işletmenin istihdam ettiği TMGD'nin, işletme ile yaptığı  anlaşmayı  fesih ederek 
ayrılması  veya işletmenin TMGD ile yapılan anlaşmayı  fesih etmesi hallerinde, işletmenin 30 gün 
içerisinde e-devlet kapısı  üzerinden yeni bir TMGD ile anlaşma yapması  gerekmekte olup, bu süre 
sonunda işletmenin her hangi bir TMGD ile e-devlet kapsı  üzerinde anlaşma yapmaması  halinde 
ise işletmeye, yukarıda izah edilen mevzuat hükümleri kapsamında, bu tür ihlaller için farklı  
mevzuatlarda ön görülen idari yaptınmlardan en üst ceza olan, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 
dördüncü fıkrasınm (ğ) bendinin uygulanması  gerekmektedir. 

Ayrıca, bu tür işletmelere, TMGD yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar Yönetmeliğin 28 inci 
maddesinin altıncı  fıkrasına göre takip eden her ay için idari yaptınmın uygulanması  gerektiği, 
diğer taraftan yukarıda yer alan Tebliğ  değişikliğine göre işletmelerin 01/01/2018 tarihi itibarı  ile 
en az bir adet TMGD istihdam etmeleri veya İdarece yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanlığı  Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet alma zorunluluğunun getirildiğinin bilinmesinde 
fayda mütalaa edilmektedir. 

Not: 5070 sayılı  Elektronik Imza Kanunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmıstır. 
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2. TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK'dan hizmet almayan işletmeye Yönetmeliğin 
28/4-ğ  maddesine göre 3.114 TL mi yoksa, Tebliğin 30/1-1 maddesine göre 3.000 TL mi idari 
para cezası  uygulanacağı, (U-Net ceza modülüne veri girişinde bu madde eklenmemiş.) 

Yukarıda izah edilen mevzuat hükümleri kapsamında, bu tür ihlaller için farklı  mevzuatlarda ön 
görülen idari yaptınmlardan en üst ceza olan, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fılcrasmın 
(ğ) bendinin uygulanması  gerekmektedir. 

3. Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlar) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen 
yurt dışı  menşeili malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksikliklerinin 
tespit edilmesi halinde gönderen firmaya ait sağlıklı  bilgi elde edilememektedir. (vergi no, 
adres vs.) Bu durumda cezai işlemin kime uygulanacağı, 

Bu tür ihlallerde araçta bulunan diğer kurumlara ait mevzuata göre düzenlenmiş  sevk ve evrakları  
benzeri üzerinden göndericinin tespit edilebileceği gibi ayrıca, Yönetmeliğin Taşımacı lık 
faaliyetlerinde genel kurallar başlıklı  5 inci maddesinin beşinci fıkrası  "Tehlikeli madde 
taşımacı l ığında ADR'de tan ı mlanan etiket, işaret ve turuncu plakalar ı n kullan ı lması  
zorunludur." hükmüne amirdir. 

Bu amir hüküm kapsamında, taşımaya konu tehlikeli maddenin karayoluyla taşınması  sırasında 
aracın, konteynerin, tank konteynerin, ambalajın ve benzeri ambalajlarm; ADR'de ve Yönetmelikte 
belirtilen işaret, etiket ve turuncu levhalar ile işaretlenmediğin tespiti halinde, Yönetmeliğin idari 
cezalar başlıklı  28 inci maddesinin dördüncü fıkrasmın (b) bendinde yer alan "5 inci maddenin 
beşinci f ı krası na aykı rı  hareket eden göndericiye bin Türk Lirası , taşıyı cı ya beşyüz Türk Lirası  
ve taşı t üzerindeki işaretleme eksiklikleri için sürücüye yüz Türk Lirası ," hüküm kapsamında, 
göndericiye ve taşunacıya ayrı  ayrı  olarak idari yaptırım uygulanmasına imkân sağlamakta olup, 
uygulamanın da bu çerçevede yapı lması  gerekmektedir. 

4. Y.K.D.İ. denetimlerinde, boş  temizlenmemiş  tanklarda taşıma evrakı  düzenlenmediği 
tespit edildiğinde, gönderen olarak cezai işlemin, son yükü gönderen firmaya mı , yoksa 
yükün boşaltıldığı  firmaya mı  düzenlenmesi gerektiği. 

Not: 5070 sayı lı  Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştı r. 
Evrak Dogrularna Kodu : LVFIDLSAACMGPRSCBMBS Evrak Takip Adresi.  hıtpri/www.turkiye.gov.trıudhb-ebys 
GMK Bulvarı  No:128/A Maltepe/ 06570 Çankaya-ANKARA 
Telefon No:312 2031000 Faks No:312 2315189 

E- Posta :tmkt@udhb.gov.tr. Internet Adresi: www.tmkt.gov.tr  

eır»; 	Kr..:n" ve KI:rulu;lzr 

Bilgi için:Ufuk KALE 
Mühendis 

(Z) 7 
TCDD 

• 4  :N, 

P t t 
/11X 

ısıil nısOı  0141.0 
.bcılski ıCrıallıo 

"I TURKSAT 

315 



B44,  ıkgi:,' ıapL a. K,rurn vc• Kur,4,z4a,  

ıfItl 
TCDD Ptt 

T.C. 
ULAŞTIRMA, DENIZCILIK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacı lık Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Sayı 	: 14511534-360.02-E.64642 	 24.08.2017 

Konu :Tehlikeli Madde Denetimi Hakkında 

Bilindiği üzere, ADR ve Yönetmeliğe göre "Taşıma Evrakı"nın Gönderici tarafından ADR Bölüm 

5.4.1'e göre düzenlenerek Taşımacıya verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bilindiği gibi 

"Temizlenmemiş  boş  muhafaza araçları  için özel hüküm" başlıkh ADR 5.4.1.1.6'da temizlenmemiş  
boş  tank, tanker, tüplü gaz tankeri vb. araçlara ilişkin taşıma evrakının nası l düzenleneceği 
belirtilmektedir. 

Bu bağlamda yapılan değerlendirmede; ADR ve Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde gönderen 
işletmecinin düzenlemesi gereken taşıma evrakını  söz konusu taşıma birimi üzerindeki tehlikeli 
maddenin boşaltılıp yeniden tehlikeli madde ile yüklenip başka bir taşıma evrakı  düzenlenmediği 
veya anı lan taşıma biriminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanarak yürürlüğe giren 
29/01/2009 tarihli ve 27125 sayılı  Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği kapsamında yetkilendirilen 
taşıma birimlerinin temizlenerek Temizleme Belgesi almadığı  sürece, taşıma evrakından 
düzenlenmesine ilişkin sorumluluğun Gönderen tarafında bulunduğundan dolayı, bu tür taşımalarda 
yaşanan ihlallerde idari yaptınmın Gönderene uygulanması  söz konusu olacaktır. 

Ancak, Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki Tanımlar Başlığı  altındaki birinci fıkrasının (ğ) 
bendinde tanımlanan "Gönderen " tanımına göre, Yönetmeliğin Gönderen yükümlülükleri başlığı  
altındaki taşıma birimlerinin temizlenerek "Temizleme Belgesi" almadığı  sürece taşıma evrakından 
düzenlenmesine ilişkin yükümlülükler kısmının taşunacı  tarafından yerine getirileceğine ilişkin, 
Gönderen ile Taşımacı  arasında özel bir anlaşma yapılması  ve yapılan bu anlaşmanın yol kenarı  
denetimlerinde denetim uzmanlarına aslı  veya noter onaylı  fotokopisini ibra etmesi halinde, yapı lan 
bu anlaşmaya göre Gönderen yükümlülüğünün taşımacı  tarafından yerine getirileceğinden, bu 
neviden yapı lan taşımalarda Gönderen yükümlülüğünden doğan ihlallere ilişkin idari yaptım/un 
Taşımacıya uygulanması  gerekmektedir. 

Bilgileriniz ve gereğini rica ederim. 

e-iınzalı dı r 

İzzet IŞIK 
Bakan a. 

Genel Müdür V. 

Dağıtım: 

Not 5070 sayı lı  Elektronik İmza Kamilla gereği bu belge elektronik imza ile imzalanıntıştır. 
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Gereği: 

B LISTESINE 

Bilgi: 

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına 

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 

Gıda, Tarım Ve Hayvancı lık Bakanlığına 

Emniyet Genel Müdürlüğüne 

Jandarma Genel Komutanlığına 

Karayollan Genel Müdürlüğüne 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BIRLIĞINE 

PETDER PETROL SANAYI DERNEĞİNE 

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ  A.Ş.NE 

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE 
LOJISTIK HIZMET ÜRETENLERİ  DERNEĞI 
(UTİKAD) 

PETROL ÜRÜNLERI IŞVERENLER 
SENDİKASINA 

ENERJI, PETROL, GAZ IKMAL 
İSTASYONLARI İŞVEREN SENDİKASINA 

TÜRKİYE AKARYAKIT BAYİLERİ  PETROL 
VE GAZ ŞIRKETLERI İŞVEREN 
SENDİKASINA 

TÜRKİYE LPG DERNEĞİNE 

MÜSTAKIL LİKİD PETROL GAZCILARI 
KIT SATICILARI VE OTOGAZ BAYİLERİ  
DERNEĞİNE 

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER 
DERNEĞI E 
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