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18 Haz�ran 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31870

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA

TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; kamuya açık karayoluyla yapılacak tehl�kel� madde taşımacılığı

faal�yetler�n�n; �nsan sağlığına, d�ğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenl�, emn�yetl� ve düzenl� b�r
şek�lde yürütülmes� amacıyla bu faal�yetlerde alıcı, boşaltan, paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, tank
konteyner/portat�f tank �şletmec�s� �le taşımacı olarak yer alanların, tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlarının, tehl�kel�
madde güvenl�k danışmanlığı kuruluşlarının ve tehl�kel� maddeler� taşıyan taşıt sürücüler�n�n sorumluluk ve
yükümlülükler�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k;
a) Karayolu �le yapılan tehl�kel� madde taşımacılığı z�nc�r�nde yer alan; alıcıları, boşaltanları, gönderenler�,

dolduranları, paketleyenler�, yükleyenler�, tank-konteyner/portat�f tank �şletmec�ler�, taşımacıları ve taşıt sürücüler�n�,
b) Ülkem�z sınırları �çer�s�nde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası tehl�kel� madde taşımalarını,
c) Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanları �le tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı kuruluşlarını,
kapsar.
(2) Bu Yönetmel�k;
a) Türk S�lahlı Kuvvetler�, Jandarma Genel Komutanlığı, Emn�yet Genel Müdürlüğü ve Sah�l Güvenl�k

Komutanlığının karayolu �le yapılan tehl�kel� madde taşımacılık faal�yetler� �le bu kurumlar tarafından
görevlend�r�lecek personel�n refakat�nde üçüncü şahıslarca y�ne bu kurumlar adına karayoluyla yapılan tehl�kel�
madde taşımacılık faal�yetler�n�,

b) Savaş hal� ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümler�ne ve Ülkem�z�n d�ğer ülkeler �le yapmış
olduğu anlaşmalara göre karayoluyla yapılan tehl�kel� madde taşıma �şlemler�n�,

kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 10/7/2003 tar�hl� ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa, 30/11/2005

tar�hl� ve 5434 sayılı Tehl�kel� Malların Karayolu �le Uluslararası Taşımacılığına İl�şk�n Avrupa Anlaşmasına
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Da�r Kanunla taraf olduğumuz Tehl�kel� Malların Karayolu �le Uluslararası
Taşımacılığına İl�şk�n Anlaşmaya (ADR), 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�n�n 477 ve 497 nc� maddeler�ne ve 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İl�şk�n
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) ADR: Tehl�kel� Malların Karayolu �le Uluslararası Taşımacılığına İl�şk�n Anlaşmayı,
b) ADR Uygunluk Belges�: 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len taşıtlar �ç�n ADR

Bölüm 9’da bel�rt�len hükümler kapsamında geçerl�l�k süres� en fazla b�r yıl olacak şek�lde düzenlenen belgey�,
c) Alıcı: Taşıma sözleşmes�nde bel�rt�len yükün alıcısını veya taşıma sözleşmes�n�n hükümler�ne göre alıcının

atadığı �şletme veya taşıma �şlem� taşıma sözleşmes� olmadan gerçekleşt�r�l�yorsa, varış noktasında tehl�kel� madden�n
�dares�n� üstüne alacak �şletmey�,

ç) Asgar� kapas�te: 8/1/2018 tar�hl� ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma
Yönetmel�ğ�ne göre yetk� belges� alan gerçek k�ş�n�n kend� adına, tüzel k�ş�l�kler�n �se tüzel k�ş�l�k adına veya kamu
kurum kuruluşların kend� adlarına kayıt ve tesc�l ed�lm�ş ve Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre
hesaplanan; tonaj bakımından çek�c� c�ns� taşıtların katar ağırlıkları �le tanker/kamyon/kamyonet c�ns� taşıtların azam�
yüklü ağırlıkları toplamlarını,

d) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
e) Boşaltan: Tehl�kel� madde yüklü konteyner�, çok elemanlı gaz konteyner� (MEGC), tank-konteyner�,

portat�f tankı b�r taşıttan çıkartan; paketl� tehl�kel� maddeler�, küçük konteynerler� ve portat�f tankları b�r taşıt veya
konteynerden �nd�ren; tehl�kel� maddeler� b�r tanktan (söküleb�l�r tank, portat�f tank veya tank konteyner) b�r tüplü gaz
tanker�nden, MEMU (mob�l patlayıcı üret�m b�r�m�) veya çok elemanlı gaz konteyner�nden, b�r taşıttan veya dökme
yük taşıyan konteynerden boşaltan �şletmey�,

f) Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlükler�n�,
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g) Dolduran: Tehl�kel� maddeler�; sab�t tanka (tanker), söküleb�l�r tanka, portat�f tanka, b�r tüplü gaz tanker�ne,
çok elemanlı gaz konteyner�ne (MEGC) veya tank konteynere ve/veya dökme yük taşıması �ç�n b�r araca veya büyük
konteynere veya küçük konteynerlere dolduran herhang� b�r �şletmey�,

ğ) Elektron�k denet�m: U-Net Otomasyon S�stem� üzer�nden elde ed�len ver�ler çerçeves�nde uzaktan yapılan
denet�m�,

h) Elektron�k �rsal�ye (e-�rsal�ye): Kâğıt olarak düzenlenmekte olan sevk �rsal�yes�n�n elektron�k ortamda
düzenlenm�ş hal�n�,

ı) Elektron�k tebl�gat s�stem�: 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes� kapsamında bu
Yönetmel�ğe göre düzenlenen �dar� para cezalarının ve evrakların, 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul
Kanununun 107/A maddes� hükümler�ne göre Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından kurulan tekn�k altyapı üzer�nden
muhatapların elektron�k adresler�ne tebl�ğ ed�lmek üzere tebl�ğ evrakının gönder�ld�ğ� ve elektron�k ortamda del�l
olarak tesl�m�n�n sağlandığı s�stem�,

�) Gönderen: Kend� adına veya b�r üçüncü şahıs adına tehl�kel� maddeler� sevk eden �şletmey� veya taşıma
�şlem� b�r taşıma sözleşmes�ne bağlı olarak yürütülüyorsa sözleşmede “Gönderen” olarak bel�rt�len k�ş�y�,

j) İdare: Ulaştırma H�zmetler� Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
k) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâh�l olmak üzere kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın

bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetlerde bulunan gerçek veya tüzel k�ş�ler �le ad� ortaklıkları,
l) İşletme yetk�l�s�: İşletmen�n tems�le yetk�l� k�ş�/k�ş�ler�n�,
m) Kaza raporu: ADR/RID 1.8.3.6 uyarınca �şletmede; paketleme, doldurma, yükleme, boşaltma ya da taşıma

sırasında meydana gelen herhang� b�r kazanın, can, mal ya da çevreye etk� etmes� veya zarar vermes� durumunda kaza
hakkında ADR/RID 1.8.5.4’te yer alan formatta TMGD tarafından e-Devlet s�stem� vasıtasıyla düzenlenen raporu,

n) Paketleyen: Tehl�kel� maddeler�, büyük ambalajlara ve orta boy dökme yük konteynerler de dâh�l olmak
üzere değ�ş�k t�ptek� ambalajlara yerleşt�ren ve gerekt�ğ�nde paketler� taşınmak üzere hazır hale get�ren �şletmeler�,

o) Relay tanker�: Karayolu yol �nşaatı �ç�n b�tüm taşımacılığında kullanılan ve tank �ç�ndek� b�tümün bel�rl�
sıcaklığın altına düşmes�n� engellemek �ç�n gerekl� yalıtım ve ek�pmanlarla donatılmış olan tanker�,

ö) Resmî taşıt: Araç tesc�l belges�nde “resmî” olarak tesc�l ed�lm�ş taşıtı,
p) Sevk �rsal�yes�: 213 sayılı Kanunun 230 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (5) numaralı bend� uyarınca mal

sevk�yatında kullanılması zorunlu olan belgey�,
r) Takv�m yılı: İlg�l� yılın Ocak ayının 1’� �le Aralık ayının 31’� arasındak� zaman d�l�m�n�,
s) Tamamlanmış araç: İlg�l� mevzuata uygun olarak çok aşamalı t�p onayı veya 26/10/2016 tar�hl� ve 29869

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tad�l ve Montajı Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne göre
uygunluk belges� alınarak �mal ed�len aracı,

ş) Tank-konteyner/portat�f tank �şletmec�s�: Tank-konteyner veya portat�f tankları, adına kayıtlı olduğu ya da
bunları b�r sözleşmeye dayalı olarak �şleten �şletmec�ler�,

t) Taşıma evrakı: ADR Bölüm 5.4.1’dek� b�lg�ler� �çerecek şek�lde gönderen tarafından düzenlenm�ş belgey�,
u) Taşımacı: İşletmelerden, Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ�ne göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, N1, N2,

P1 ve P2 yetk� belges� sah�pler�n� ve tehl�kel� madde taşımacılığı yapan kamu kurum ve kuruluşlarını,
ü) Taşınab�l�r basınçlı ek�pman/kap: ADR Bölüm 6.2 kapsamında gaz taşımacılığında kullanılan kapları,
v) Taşıt/araç: Karayolunda tehl�kel� madde taşımacılığı yapılması amacıyla �lg�l� mevzuata uygun olarak �mal

ed�len en az dört tekerlekl� ve azam� tasarım hızı 25 km/s’den fazla olan kamyon, kamyonet, tanker ve bunlar
tarafından çek�lmes�ne �z�n ver�len römorklar �le çek�c� türündek� taşıtlarla çek�len yarı römork veya römork türündek�
taşıtlar �le bu amaçla özel donanımı bulunan d�ğer taşıtları,

y) Taşıt Durum Tesp�t Belges�: Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len kuruluşlarca, 6 ncı madden�n
b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len model yıllarından öncek� model yılına sah�p tehl�kel� madde
taşımacılığında kullanılan taşıtları kayıt altına almak amacıyla düzenlenm�ş olan belgey�,

z) Taşıt Uygunluk Belges�: Ülkem�z sınırları dâh�l�nde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere taşımacılık
faal�yet�nde bulunacak ADR’n�n gerekl�l�kler�n� tam olarak sağlamayan ve 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b)
bentler�nde bel�rt�len model yıllarından öncek� model yılına sah�p taşıtlar �ç�n Bakanlığın bel�rled�ğ� usul ve esaslara
göre en fazla b�r yıllık olarak alınması zorunlu olan belgey�,

aa) Tehl�kel� madde (tehl�kel� yük): ADR Bölüm 3.2’dek� tehl�kel� maddeler�n l�stelend�ğ� Tablo A’da yer alan
madde ve nesneler�,

bb) Tehl�kel� Madde Faal�yet Belges� (TMFB): Bu Yönetmel�k kapsamında tehl�kel� madde �le �şt�gal eden
bazı �şletmeler�n kayıt altına alınması ve bu �şletmeler�n sorumluluk ve yükümlülükler�n� yer�ne get�r�p
get�rmed�kler�n�n tesp�t�n�n yapılab�lmes� amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgey�,

cc) Tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporu: İşletmen�n, bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yet konularının
bel�rlenmes� ve tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� alıp almayacağının tesp�t� �ç�n �lk başvurularda
TMGDK bünyes�nde �st�hdam ed�len TMGD tarafından, daha sonra yapılacak başvurularda �se TMGDK bünyes�nde
�st�hdam ed�len TMGD veya varsa �şletmen�n bünyes�nde �st�hdam ed�len TMGD tarafından �şletmede, yer�nde
yapılan tesp�tler ve �ncelemeler çerçeves�nde düzenlenen ve �şletme yetk�l�s�nce onaylanan raporu,
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çç) Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanı (TMGD): İfa edeceğ� görev ve n�tel�kler� ADR Bölüm 1.8.3’te
bel�rt�len ve Bakanlık tarafından Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanı Sert�f�kası düzenlenerek yetk�lend�r�len gerçek
k�ş�y�,

dd) Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet�: Bu Yönetmel�k kapsamında faal�yet gösteren TMFB
sah�b� �şletmeler�n �st�hdam ett�kler� TMGD’ler veya TMGDK’lerden alacağı danışmanlık h�zmet�n�,

ee) Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK): Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı
h�zmet� vermek üzere Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len kuruluşu,

ff) Tehl�kel� Mal Taşımacılığı Sürücü Eğ�t�m Sert�f�kası (SRC5): ADR Bölüm 8.2 kapsamında Bakanlıkça
düzenlenen belgey�,

gg) TMFB yetk�l�s�: İşletmen�n tems�le yetk�l�/yetk�l�ler�n� veya bu yetk�l�/yetk�l�ler tarafından e-Devletten
�şletme adına �lg�l� Tehl�kel� Madde Faal�yet Belges�nde/Belgeler�nde �ş ve �şlemler yapmak �ç�n yazılı olarak beyan
ed�len k�ş�/k�ş�ler�,

ğğ) TMGDK yetk�l�s�: TMGDK’n�n tems�le yetk�l�/yetk�l�ler�n� veya bu yetk�l�ler tarafından TMGDK adına
bu Yönetmel�k kapsamında kalan �ş ve �şlemler� yapmak üzere yetk�l� kılındığı İdareye yazılı olarak b�ld�r�len
koord�natör TMGD/şube sorumlusu TMGD’y�,

hh) Ulaştırma Elektron�k Tak�p Denet�m S�stem� (U-ETDS): Bu Yönetmel�ğe göre faal�yet gösteren gerçek ve
tüzel k�ş�ler �le tehl�kel� madde taşımacılığı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının, faal�yetler�ne �l�şk�n Bakanlıkça
bel�rlenen ver�ler�n tutulduğu, gerekt�ğ�nde �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarıyla ver� paylaşımına açık
olduğu/olab�leceğ� s�stem�,

ıı) U-Net Otomasyon S�stem�: Bakanlığın yazılım s�stem�n�,
��) Yazılı tal�mat: ADR Bölüm 5.4.3’te bel�rt�ld�ğ� şek�lde, taşıyıcı tarafından sürücüye ver�lmek üzere

hazırlanan ve taşıma esnasında oluşab�lecek b�r kaza durumunda alınacak tedb�rler �le taşınan maddelerle �lg�l�
özell�kler�n yazılı olduğu belgey�,

jj) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş: TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun dokümantasyona sah�p olduğu
Bakanlıkça tesp�t ed�len ve yetk�lend�r�lmes�n� müteak�p b�r yıl �çer�s�nde yetk� kapsamında TS EN ISO/IEC 17020
standardına göre Türk Akred�tasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akred�te ed�len kuruluşu,

kk) Yükleyen: Paketl� veya dökme tehl�kel� maddeler�n �çer�s�nde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portat�f
tankları b�r aracın �ç�ne veya üzer�ne veya b�r konteyner�n �ç�ne yükleyen �şletmeler�,

ll) Yük Taşıma B�r�m�: Tehl�kel� maddeler�n taşınması �ç�n kullanılan, ADR Bölüm 1’de tanımlanan ve ADR
Bölüm 6’da tekn�k özell�kler� bel�rt�len ambalajlar dışında kalan, sab�t tanklar (tankerler), söküleb�l�r tanklar, tank
konteynerler�, tank takas gövdeler�, tüplü gaz tankerler�, çok elemanlı gaz konteyner� (MEGC), dökme yük
konteynerler�, mob�l patlayıcı üret�m b�r�m� (MEMU) ve benzer� yapıları,

�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�kte yer alan ancak b�r�nc� fıkrada tanımlanmayan �fadeler �ç�n ADR ve ulusal mevzuatta

bel�rt�len tanımlar esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM

Taşımacılık Faal�yetler�ne İl�şk�n Genel Kurallar,
ADR Uygunluk Belges� ve Taşıt Uygunluk Belges�

Genel kurallar
MADDE 5- (1) ADR’de taşınması yasak olan maddeler Ülkem�zde karayolu �le taşınamaz.
(2) Tehl�kel� maddeler�n taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyeb�lmek ve bunların

etk�s�n� en aza �nd�reb�lmek �ç�n öngörüleb�len r�skler�n yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu
Yönetmel�ğe ve ADR hükümler�ne uygun tedb�rler� almak zorundadırlar.

(3) Tehl�kel� maddeler�n karayolu �le taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve Bakanlıkça veya ADR’ye
taraf b�r ülken�n yetk�l� otor�tes�nce yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar tarafından test ed�lm�ş ve t�p onay sert�f�kasına sah�p
olan ambalajların kullanılması zorunlu olup, ADR’ye taraf başka b�r ülken�n yetk�l� otor�tes�nce yetk�lend�r�lm�ş
kuruluşlar tarafından onaylanmış, Ülkem�zde �mal ed�len ambalaj ve orta boy dökme yük konteynerler�n (IBC) üret�m
yer� denet�mler� Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar tarafından yapılarak belgeler kayıt altına
alınır.

(4) Bu Yönetmel�k ve ADR hükümler�ne uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehl�kel� madde
taşımacılığı yapacak taşıt sürücüler�n�n, Tehl�kel� Mal Taşımacılığı Sürücü Eğ�t�m Sert�f�kasına (SRC5 belges�) sah�p
olması zorunludur. Tehl�kel� madde taşımacılığı sürücü eğ�t�mler�, sınavları, belgelend�r�lmeler� Bakanlıkça bel�rlenen
mevzuat kapsamında gerçekleşt�r�l�r.

(5) Tehl�kel� madde taşımacılığında kullanılan yüklü veya boşaltıldığı halde tem�zlenmem�ş tankerler�n,
doldurma ve boşaltma süres� dışında �şletmen�n kend� sahası �ç�nde yapılan park alanlarına ya da yerleş�m yerler�nde
bulunan; okul, kamu b�naları, alışver�ş merkez�, �badethane g�b� yerler�n 300 metre dışında kalan bölgelerde, �l traf�k
kom�syonu tarafından onaylanan veya UKOME kararları �le bel�rlenecek otoparklara veya park alanlarına park
ed�lmes� zorunludur.
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(6) Tehl�kel� madde taşıyan taşıtların üst yapıları ve tehl�kel� madde taşımacılığında kullanılan; tank, tank-
konteyner, portat�f tank, çok elemanlı gaz konteyner� (MEGC), dökme konteyner g�b� yük taşıma b�r�mler� �le orta boy
dökme yük konteyner (IBC) ve taşınab�l�r basınçlı ek�pmanların �lk, ara ve per�yod�k test ve muayeneler� �le tasarım
t�p onayları Bakanlık veya Bakanlıkça yetk�lend�r�len kurum ve kuruluşlarca yapılır.

(7) 2019 yılından önce �lg�l� mevzuata göre �mal ed�lm�ş olan ADR Bölüm 6.2 kapsamındak� taşınab�l�r
basınçlı ek�pmanların, per�yod�k test ve muayene �şlemler�n�n ADR’de bel�rt�ld�ğ� şek�lde yapılması zorunludur. Bu
test ve muayenelerden geçemeyen mevcut taşınab�l�r basınçlı ek�pmanlar tehl�kel� madde taşımacılığında
kullanılamaz.

(8) Bu Yönetmel�k kapsamındak� �şletmeler�n h�zmet alacağı TMGD’ler�n eğ�t�m�, sınavı, belgelend�rmeler�,
yetk�, görev ve sorumlulukları ve TMGDK’ler�n kuruluşu, yetk�, görev ve sorumlulukları �le para cezaları da dâh�l
olmak üzere �dar� yaptırımlara �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

(9) Taşımacılar, gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırlanarak taşımacıya ver�len taşıma evrakında
bel�rt�len b�lg�ler �le b�rl�kte taşıma türünü, taşıma şekl�n� Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde U-
ETDS’ye b�ld�r�r.

ADR Uygunluk Belges� ve Taşıt Uygunluk Belges�
MADDE 6- (1) Tehl�kel� maddeler�n hacm� 1 m3 üzer�ndek� sab�t veya söküleb�l�r tankla veya hacm� 3 m3

üzer�ndek� tank-konteyner, portat�f tank, çok elemanlı gaz konteyner� (MEGC), vakumla çalışan atık tankı, tank takas
gövdes� ve benzer� yük taşıma b�r�mler�n�n taşınmasına yönel�k taşıtlar �le Sınıf 1 maddeler�n�n taşınmasına yönel�k
taşıtlardan;

a) Model yılına bakılmaksızın ADR’ye taraf olan ülkelere yapılacak tehl�kel� madde taşımacılığında
kullanılacak olan (EX/II, EX/III, FL, AT ve MEMU) taşıtlar �le yurt �ç�nde tehl�kel� madde taşımacılığında
kullanılacak olan 2015 ve sonrası model yılına sah�p (EX/II, EX/III, FL, AT ve MEMU) taşıtların, ADR Bölüm 9’da
bel�rt�len hükümlere göre Bakanlık veya Bakanlığın yetk�lend�rd�ğ� kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak
düzenlenen ADR Uygunluk Belges�ne,

b) 2018 ve sonrası model yılına sah�p b�tüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler �le 2020 ve sonrası
model yılına sah�p katı haldek� tehl�kel� madde taşımacılığında kullanılan tankları taşıyan taşıtların, ADR Bölüm 9’da
bel�rt�len hükümlere göre Bakanlık veya Bakanlığın yetk�lend�rd�ğ� kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak
düzenlenen ADR Uygunluk Belges�ne,

c) Ülke sınırlarımız dâh�l�nde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere tehl�kel� madde taşımacılığında
kullanılacak ancak, ADR’n�n gerekl�l�kler�n� tam olarak sağlamayan ve (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len model
yıllarından öncek� model yılına sah�p taşıtların, Bakanlık tarafından bel�rlenen usul ve esaslara göre Bakanlık veya
Bakanlığın yetk�lend�rd�ğ� kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen Taşıt Uygunluk Belges�ne,

sah�p olması zorunludur.
(2) ADR’de yer alan Sınıf 1 maddeler� har�ç olmak üzere tehl�kel� maddeler�n ambalajlı veya dökme olarak

taşınmasında kullanılan taşıtların, ADR veya Taşıt Uygunluk Belges�ne sah�p olması zorunlu değ�ld�r.
(3) ADR gerekl�l�kler�n� karşılamayan taşıtların üst yapıları �le �lg�l� usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.
(4) ADR gerekl�l�kler�n� karşılamayan b�r�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len model yıllarından öncek�

model yılına sah�p ve Taşıt Durum Tesp�t Belges� veya Taşıt Uygunluk Belges� almış, tamamlanmış araçların üst
yapıları, Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslarda bel�rt�len tekn�k kr�terler� karşılamaları şartıyla ADR’ye uygun
üret�lm�ş taşıtlara aktarılab�l�r. Bu durumda �lg�l� taşıtlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belges�
düzenlen�r. Aynı şek�lde esk� araçların üst yapılarının yen�lenmes� taleb� hal�nde taşıtta ADR’ye uygun olarak
üret�lm�ş b�r üst yapı kullanılmalıdır.

(5) Karayolu yol �nşaatları �ç�n b�tüm taşımacılığında kullanılan ve yükün bel�rl� b�r sıcaklığın altına düşmes�n�
engellemek �ç�n brülörle donatılmış, 2018 model ve sonrak� yıllarda üret�lm�ş relay tankerler�ne ADR’de bel�rt�len
yanmalı ısıtıcılar dışında kalan d�ğer şartları sağlamaları kaydıyla ADR Uygunluk Belges� yer�ne Taşıt Uygunluk
Belges� düzenleneb�l�r.

(6) Taşımacılık faal�yet�nde kullanılmayan yalnızca karayolu �nşaat alanında yol ç�zg� �şlemler�nde kullanılan
taşıtların ADR/Taşıt Uygunluk Belges� almasına gerek yoktur. Taşımacılık faal�yet�nde kullanıldığında bu taşıtlara
ADR/Taşıt Uygunluk Belges� alınması zorunludur.

(7) B�r�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len model yıllarından öncek� model yılına sah�p taşıtlara Taşıt
Durum Tesp�t Belges� ve 1/7/2021 tar�h�ne kadar Taşıt Durum Tesp�t Belges� alınmamış olan taşıtlara Taşıt Uygunluk
Belges� düzenlenmez.

(8) Bakanlık veya Bakanlığın yetk�lend�rd�ğ� kuruluştan, 1/7/2021 tar�h�ne kadar Taşıt Durum Tesp�t Belges�
alınmış ancak bu belges� ADR/Taşıt Uygunluk Belges�ne çevr�lmem�ş olan taşıtlar, tehl�kel� madde taşımacılık
faal�yet�nde kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tehl�kel� Madde Faal�yet Belges� Alma Zorunluluğu, Tehl�kel� Madde Güvenl�k

Danışmanlığı H�zmet� Alma Zorunluluğu ve D�ğer Hükümler
Tehl�kel� madde faal�yet belges� alma zorunluluğu
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MADDE 7- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında;
a) Tehl�kel� madde taşımacılığı z�nc�r�nde “Taşımacı” ve/veya “Tank konteyner/portat�f tank �şletmec�s�”

olarak yer alan �şletmeler, “Taşımacı” ve/veya “Tank konteyner/portat�f tank �şletmec�s�” faal�yet konulu,
b) Tehl�kel� madde taşımacılık z�nc�r� �çer�s�nde yer alan ve son b�r takv�m yılında y�rm� ton ve üzer�nde

tehl�kel� madde alımı yapan �şletmeler, “Alıcı-Boşaltan” faal�yet konulu,
c) Tehl�kel� madde taşımacılık z�nc�r� �çer�s�nde yer alan ve son b�r takv�m yılında y�rm� ton ve üzer�nde

tehl�kel� madde gönderen �şletmeler;
1) M�ktarına bakılmaksızın alıcısı olduğu tehl�kel� maddeler� paketleyen/yükleyen ve/veya dolduran

�şletmeler; “Alıcı-Boşaltan-Gönderen” faal�yet konuları �le b�rl�kte “Paketleyen/Yükleyen” ve/veya “Dolduran”
faal�yet konulu,

2) Paketlenm�ş ve/veya tanklı/dökme olarak almış olduğu tehl�kel� maddeler�, paketleme veya dolum �şlem�
yapmadan gönderen �şletmeler, “Alıcı-Boşaltan-Gönderen” faal�yet konuları �le b�rl�kte paketl� tehl�kel� madde
göndermes� durumunda “Yükleyen” faal�yet konulu,

3) Paketlenm�ş ve/veya tanklı/dökme olarak almış olduğu tehl�kel� maddeler�, boşaltma, paketleme, yükleme
veya dolum �şlem� yapmadan doğrudan üçüncü şahıslara gönderen �şletmeler “Alıcı-Gönderen” faal�yet konulu,

4) Tehl�kel� madde alımında bulunmayan ancak, tehl�kel� maddey� paketleyen ve/veya dolduran olarak
gönderen �şletmeler; “Gönderen” faal�yet konusu �le b�rl�kte, “Paketleyen/Yükleyen” ve/veya “Dolduran” faal�yet
konulu,

ç) Son b�r takv�m yılı �çer�s�nde y�rm� ton ve üzer�nde tehl�kel� madde alımı veya gönder�m� yapmayan
�şletmeler, paketleyen, yükleyen, boşaltan veya dolduran olarak son b�r takv�m yılında y�rm� ton ve üzer�nde �şlem
yaptığı her b�r faal�yet konusu/konuları �le �lg�l� “Paketleyen” ve/veya “Yükleyen” ve/veya “Dolduran” ve/veya
Boşaltan faal�yet konulu,

d) Sınıflandırma kodu 1.4S madde ve nesneler� dışında kalan Sınıf 1 ve ADR Kısım 1.7.1 kapsamındak�ler
har�ç olmak üzere Sınıf 7 kapsamındak� tehl�kel� maddeler �le �şt�gal eden �şletmeler, �şlem yapılan tehl�kel� madde
m�ktarına bakılmaksızın, �şt�gal ett�kler� faal�yet konularına bağlı olarak,

e) Sınıf 6.2 �le �şt�gal eden ve Ek-4’te yer alan �şletmeler, �şt�gal ett�kler� faal�yet konularına bağlı olarak,
TMFB almak zorundadır.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len “Alıcı” ve “Boşaltan” faal�yet konularına �l�şk�n yapılacak m�ktar hesaplamasında,

ADR Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5 muaf�yetler� kapsamında yapılan faal�yetler d�kkate alınmaz.
(3) İlg�l� mevzuatında aks�ne b�r hüküm olmadıkça, “Boşaltan” yükümlülüğü alıcıya a�tt�r.
(4) İşletmeler, tehl�kel� madde faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�ld�ğ� merkez adresler�n�n yanı sıra, aynı t�car� unvan

altında farklı adreslerde faal�yette bulunan ve tehl�kel� madde �le �şt�gal eden şube, tems�lc�l�k, bay�, fabr�ka,
�malathane, şant�ye, maden ocağı, depo, atölye ve benzer� b�r�mler�n�n her b�r� �ç�n ayrı ayrı TMFB almak zorundadır.

(5) Faal�yete geçt�ğ� tar�h sonrasında b�r takv�m yılı dolmadan b�r�nc� fıkranın (b), (c) ve (ç) bentler�
kapsamında yer alan faal�yet konularından herhang� b�r�s� �ç�n y�rm� ton ve üzer�nde �şlem yapmaya başlayan
�şletmen�n, yapacağı faal�yet/faal�yetlere uygun TMFB alması zorunludur.

(6) Sınıf 6.2 �le �şt�gal eden ancak; Ek-4’te yer almayan �şletmeler, �şlem yaptığı d�ğer tehl�kel� maddelerle
�lg�l� olarak b�r�nc� fıkranın (b), (c) ve (ç) bentler� kapsamında değerlend�r�l�r.

(7) 14/11/2021 tar�hl� ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl�kel� Yükler�n Den�zyoluyla
Taşınması ve Yükleme Emn�yet� Hakkında Yönetmel�k kapsamında Tehl�kel� Yük Uygunluk Belges� (TYUB) sah�b�
kıyı tes�sler� TMFB almazlar.

(8) Bu Yönetmel�k uyarınca tehl�kel� madde taşımacılığı z�nc�r�nde yer alan ancak TMFB alma zorunluluğu
bulunmayan �şletmeler de bu Yönetmel�ğ�n dördüncü bölümünde yer alan yükümlülükler� yer�ne get�rmek zorundadır.

(9) Bu Yönetmel�k kapsamında; TMFB’s� olan ancak tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� alma
zorunluluğu bulunmayan �şletmeler, tehl�kel� maddeler�n taşınmasında yer alan çalışanlarına, sorumluluk vermeden
önce ADR Bölüm 1.3 kapsamındak� eğ�t�mler� aldırmak ve bu eğ�t�mlere �l�şk�n kayıtları güncel olarak tutmaktan
sorumludur. ADR Bölüm 1.3 kapsamında bu �şletmelere ver�lecek eğ�t�mlere �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça
bel�rlen�r.

(10) “Gönderen” faal�yet konulu TMFB’s�n�n bulunduğu merkez veya tems�lc�l�k adres� har�c�nde taşıma
sözleşmes�ne bağlı olarak başka b�r adresten tehl�kel� madde gönder�m� yapacak �şletme, gönder�m �şlem�n�n
yapılacağı her b�r adres�, merkez adres�ne düzenlenm�ş “Gönderen” faal�yet konulu TMFB’s�ne �şletmek zorundadır.

(11) İşletmeler�n, yaptıkları faal�yetlere a�t faal�yet konularının eks�ks�z b�r şek�lde �lg�l� TMFB’s�nde yer
alması zorunludur.

(12) Bu Yönetmel�k uyarınca, Bakanlıktan gerekl� yetk�ler� almış olmak, tehl�kel� madde taşımacılığı
z�nc�r�nde yer alan �şletmeler�n, faal�yetler�ne ve faal�yetler� kapsamındak� tehl�kel� maddeye özgü olarak d�ğer
Bakanlık veya kurumların �lg�l� mevzuatı uyarınca �stenen d�ğer yetk�ler�/�z�nler� alma yükümlülükler�n� ortadan
kaldırmaz.

Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� alma zorunluluğu
MADDE 8- (1) 7 nc� madde hükümler�ne göre TMFB alan �şletmelerden;
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a) Sadece “Taşımacı” faal�yet konulu TMFB’ye sah�p olup, taşıma yetk� belges�ne kayıtlı taşıtlarının toplam
asgar� kapas�tes� ell� tonun altında olan �şletmeler,

b) Sadece “Alıcı” ve/veya “Tank konteyner/portat�f tank �şletmec�s�” faal�yet konulu TMFB’ye sah�p
�şletmeler,

c) (a) veya (b) bend� kapsamında olan ve bu bentlerde bel�rt�len faal�yet konularının komb�nasyonuna sah�p
olan �şletmeler,

har�c�nde kalan �şletmeler; tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� almak zorundadır.
(2) B�rden fazla TMFB’ye sah�p olup, tehl�kel� madde faal�yetler�n� f��len yürüttüğü adreslerde tehl�kel� madde

güvenl�k danışmanı h�zmet� alan �şletmeler�n, faturalandırma �şlem� yaptığı ve �dar� �şler�n� (büro, of�s, acente)
yürüttüğü adreste, tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporu �le belgelend�rmes� şartıyla tehl�kel� madde güvenl�k
danışmanlığı h�zmet� alması zorunlu değ�ld�r. Bu fıkra hükmü 7 nc� madden�n onuncu fıkrası kapsamında olan
�şletmeler �ç�n uygulanmaz.

(3) 7 nc� madden�n onuncu fıkrası çerçeves�nde “Gönderen” faal�yet�nde bulunulacak �şletmeler, TMFB’s�ne
�şlett�ğ� her beş adres �ç�n ayrıca, b�r tane tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı atamak zorundadır.

(4) İlk defa TMFB alan ve tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� alma zorunluluğu olan �şletmeler,
TMFB’y� aldıkları tar�hten �t�baren otuz gün �çer�s�nde tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� almak
zorundadır.

(5) TMFB’s�nde kayıtlı faal�yet konu/konularını devreden �şletmelerden, devrett�ğ� faal�yet konu/konuları
hakkında dev�r sözleşmes�n�n/sözleşmeler�n�n geçerl�l�ğ� süres�nce söz konusu faal�yetlere �l�şk�n tehl�kel� madde
güvenl�k danışmanlığı h�zmet� alma zorunluluğu aranmaz.

(6) Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� alan �şletmen�n, e-Devlet s�stem� üzer�nden TMFB’s�ne
yapmış olduğu TMGD atamasının; Bakanlık tarafından sonlandırılması durumunda otuz gün; TMGDK, TMGD veya
�şletme tarafından sonlandırılması durumunda �se on beş gün �çer�s�nde �şletme, yen�den TMGD ataması yapmak
zorundadır.

(7) Bu madde kapsamında, tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� alma zorunluluğu bulunan
�şletmeler, her b�r TMFB �ç�n b�r ayda 18 saatten az olmamak üzere tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet�
almak zorundadır.

(8) Bakanlık; �şletmeler�n n�tel�ğ�ne, �şlem hacm�ne, faal�yet konu/konularına veya r�sk faktörler�ne bağlı
olarak gerekt�ğ�nde tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� �le �lg�l� �şletmeler�n �st�hdam etmes� veya h�zmet
alması gereken TMGD sayısına ve h�zmet süres�ne �l�şk�n düzenleme yapab�l�r.

TMFB başvurusu �ç�n gerekl� belgeler
MADDE 9- (1) Bu Yönetmel�k kapsamı dâh�l�nde �lk defa TMFB alacak olan �şletme, e-Devlet üzer�nden

veya aşağıda bel�rt�len;
a) Ek-1’de yer alan başvuru d�lekçes�,
b) Ek-2’de yer alan başvuru formu,
c) İşletmen�n, son altı ay �çer�s�nde alınmış t�caret odası/sanay� odası faal�yet belges�n�n, gerçek k�ş�lerde �se

bağlı olduğu esnaf ve sanatkârlar odasından alınan oda kayıt/faal�yet belges�n�n aslı veya noter onaylı suret�,
ç) İşletmen�n, Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde yayımlanmamış ve tesc�l ed�lmem�ş şube, tems�lc�l�k, bay�,

fabr�ka, �malathane, �rt�bat bürosu, şant�ye, maden ocağı veya atölye ve benzer� b�r�mler� �ç�n kayıtlı olduğu
send�kalardan, odalardan alınmış kayıt veya faal�yet belges�, adreste faal�yet gösterd�ğ�ne ya da kullanım hakkına
sah�p olduğuna da�r sözleşme veya belge, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış �z�n, ruhsat veya çalışanlar �ç�n
düzenlenm�ş Sosyal Güvenl�k Kurumu b�ld�r�m� belges�,

d) Taraflarca �mzalanmış, b�r örneğ� Ek-3’te yer alan tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporu,
e) Elektron�k tebl�gat s�stem�ne üye olmaları,
b�lg� ve belgeler� �le b�rl�kte adres�n�n bulunduğu bölgede yer alan bölge müdürlüğüne başvuruda bulunur.
(2) Gerçek k�ş�n�n �mza beyanını gösteren belge veya k�ml�k belges�, tüzel k�ş�l�klerde tems�le yetk�l�

k�ş�/k�ş�ler�n tems�le yetk�l� olduklarını gösteren t�caret s�c�l tasd�knames�, kamu kurum ve kuruluşlarında �se �mzaya
yetk�l� k�ş�n�n �mza tatb�k�n�n olması zorunludur. Elektron�k ortamda �mza ver�ler�ne veya beyannames�ne ulaşılab�len
başvuru sah�pler�nden �mza beyannames� �stenmez.

(3) İlk defa TMFB almak �ç�n başvuruda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının b�r�nc� fıkranın (a), (b) ve (d)
bentler�nde yer alan belgelerle müracaat etmes� yeterl�d�r.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarının sadece “Taşımacı” veya “Taşımacı-Boşaltan” faal�yet konulu �lk defa
TMFB almak �ç�n yaptığı başvurularda b�r�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�nde yer alan belgeler �le b�rl�kte tehl�kel�
madde taşımacılığında kullanılan taşıt ruhsatlarının b�rer suret� �le müracaat etmes� yeterl�d�r. Ancak kamu kurum ve
kuruluşlarının h�zmet alım �hales� �le k�raladıkları taşıt/taşıtlar �ç�n sadece “Taşımacı” veya “Taşımacı-Boşaltan”
faal�yet konulu TMFB almak �ç�n yaptığı başvurularda, bu fıkrada bel�rt�len belgeler �le b�rl�kte tehl�kel� madde
taşımacılığında kullanılmak üzere h�zmet alımı yolu �le k�ralanan taşıtlara a�t b�lg�ler�n yer aldığı sözleşmen�n de
�brazı zorunludur.
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(5) Taşıma yetk� belges�ne sah�p gerçek veya tüzel k�ş�l�kler�n, sadece “Taşımacı” veya sadece “Taşımacı-
Boşaltan” faal�yet konulu TMFB almak �ç�n �lk defa yapacakları başvurularda, b�r�nc� fıkranın (a), (b) ve (e)
bentler�nde yer alan belgelerle müracaat etmes� yeterl�d�r.

(6) Bu Yönetmel�k kapsamında TMFB taleb�nde bulunan ve “ad� ortaklık” adı altında kurulup faal�yette
bulunan �şletmeler, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len ve her b�r ortağa a�t b�lg� ve belgelere �lave olarak, ad� ortaklığa ortak olan
gerçek veya tüzel k�ş� yetk�l�ler�n�n bu Yönetmel�k kapsamındak� yükümlülük ve sorumlulukların mütesels�l olarak
ortaklar arasında paylaşıldığını beyan eden b�r d�lekçe vermek zorundadır.

(7) Aslı veya noterden ıslak mühürlü ve �mzalı olarak sunulan ve geçerl�l�ğ� bulunan belgeler, talep ed�lmes�
hal�nde “Aslı Görülmüştür” şerh� düşülerek ve b�r örneğ� alınmak suret�yle �ade ed�leb�l�r.

(8) TMFB almak �ç�n e-Devlet üzer�nden yapılacak başvurularda, gerçek veya tüzel k�ş�l�k
yetk�l�/yetk�l�ler�nce bu Yönetmel�kte bel�rt�len başvuru şartlarının sağlandığına da�r talep sah�b�n�n beyanı esas alınır.

(9) Elektron�k ortamda sorgulanan belgeler�n doğruluğu hakkında veya bu madde kapsamında sunulan
belgelere �l�şk�n b�r tereddüt oluşması hal�nde, İdare veya �lg�l� bölge müdürlüğü ek b�lg� ve belge taleb�nde
bulunab�l�r.

(10) e-Devlet altyapısı tamamlanıncaya kadar TMFB alma ve yen�leme başvuruları �lg�l� Bölge Müdürlüğüne
yapılır.

Tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporu
MADDE 10- (1) İşletmeler �ç�n düzenlenen tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporunda;
a) TMFB faal�yet konularının 7 nc� madde kapsamında UN (B�rleşm�ş M�lletler) numarasına, taşıma

kategor�ler�ne ve sınıflarına göre m�ktar bazında değerlend�r�lmes�,
b) İşletmen�n, tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� alma zorunluluğunun 8 �nc� madde uyarınca

değerlend�r�lmes�,
c) Tehl�kel� maddeler�n �şletmeye hang� şek�lde alındığı, boşaltıldığı, paketlend�ğ�, yüklend�ğ�, gönder�ld�ğ�

ve/veya taşındığının bel�rt�lmes�,
ç) ADR Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan faal�yetler�n değerlend�r�lmes�,
gerek�r.
(2) B�r örneğ� Ek-3’te yer alan tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporları, e-Devlet üzer�nden de düzenleneb�l�r.
(3) TMGDK bünyes�nde �st�hdam ed�len TMGD tarafından hazırlanan tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporları,

TMGDK yetk�l�s� ve �şletme yetk�l�s�nce onaylanır.
(4) İşletme bünyes�nde �st�hdam ed�len TMGD tarafından hazırlanan tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporları,

�şletme yetk�l�s�nce onaylanır.
(5) Bu maddeye göre düzenlenecek raporun hazırlanmasına esas teşk�l edecek �ncelemelere a�t b�lg�ler�n yer

aldığı ve formatı İdare tarafından bel�rlenecek evrakın, tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporunun ek�nde yer alması
zorunludur.

(6) Tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporlarında Ek-3’te yer alan �şt�gal türünün bel�rt�lmes� zorunludur.
TMFB faal�yet konusu dev�r �şlemler�
MADDE 11- (1) İşletmeler; “Alıcı”, “Taşımacı” ve “Gönderen” faal�yet konuları dışındak� d�ğer faal�yet

konularını devredeb�l�r. Dev�r �şlemler�, taraflar arasında e-Devlet üzer�nden yapılab�leceğ� g�b� Ek-5’te yer alan
formata uygun olarak hazırlanmış dev�r sözleşmes�n�n aslının veya noter onaylı b�r suret�n�n �lg�l� bölge müdürlüğüne
�brazı yolu �le de yapılab�l�r.

(2) Faal�yet konusunu devralan ve devreden �şletmeler�n �lg�l� TMFB’ler�nde, devre konu olan faal�yet
konusunun yer alması zorunludur.

(3) İşletme, devred�lecek faal�yet konusuna �l�şk�n h�zmet alacağı tüm �şletmelerle faal�yet konusu dev�r
sözleşmes� yapmak zorundadır. İşletmeler, �lg�l� TMFB’s�nde devredeceğ� faal�yet konusu �le �lg�l� h�zmet alacağı tüm
taraflarla dev�r �şlem�n� gerçekleşt�rmeden, devrett�ğ� faal�yet konusu �le �lg�l� sorumluluğu ortadan kalkmaz.

(4) Faal�yet konu/konularını devralacak �şletme, �şlem yapılan tehl�kel� madde m�ktarına bakılmaksızın taraflar
arasında yapılmış faal�yet konusu dev�r sözleşmes�yle b�rl�kte 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (d) ve (e)
bend�nde bel�rt�len evraklar �le �lg�l� bölge müdürlüğüne başvuruda bulunarak faal�yet konusunu devralacağı adreste
TMFB almak zorundadır.

(5) TMFB’s�nde “Boşaltan” faal�yet konusu bulunan taşımacıların, “Boşaltan” faal�yet konusu �le �lg�l� olarak
d�ğer �şletmelere h�zmet vereb�lmes� �ç�n ayrıca h�zmet ver�len �şletmeler�n adresler�nde “Boşaltan” faal�yet konulu
TMFB almasına gerek yoktur.

(6) TMFB’s�nde kayıtlı faal�yet konu/konularını devreden �şletmen�n, devrett�ğ� faal�yet konu/konuları �le �lg�l�
yükümlülükler, dev�r sözleşmes�n�n geçerl�l�ğ� süres�nce faal�yet konusunu devralan �şletme tarafından yer�ne get�r�l�r.
Faal�yet konusu dev�r �şlem�nde faal�yet konusunu dev�r alan �şletmen�n, tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı h�zmet
şartını sağlamış olması zorunludur. Bu şartı sağlamayan �şletmen�n faal�yet konusu dev�r �şlem� gerçekleşt�r�lmez.

(7) Faal�yet konusu dev�r sözleşmeler�n�n geçerl�l�k süreler�n�n sona ermes�, taraflardan b�r�n�n söz konusu
dev�r sözleşmes�n� feshetmes�, TMFB’ler�n geçerl�l�kler�n� kaybetmes� hal�nde, devred�len faal�yet konu/konuları
devreden �şletmen�n �lg�l� TMFB’s�ne herhang� b�r b�ld�r�mde bulunulmaksızın yen�den eklen�r. Faal�yet konu/konuları
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TMFB’s�ne eklenen �şletme, tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� alma zorunluluğunu on beş gün �çer�s�nde
yer�ne get�rmek zorundadır.

(8) Merkez adres�nde bulunan TMFB’s�nde “Taşımacı” faal�yet konusu olması şartıyla aynı verg� numarası �le
düzenlem�ş TMFB’ler arasında yapılacak “Boşaltan” faal�yet konusu dev�rler�, tehl�kel� madde faal�yet tesp�t
raporunda bel�rt�lm�ş olması kaydıyla e-Devlet üzer�nden ya da �şletmen�n taleb� doğrultusunda, süres�z ve dev�r
sözleşmes�ne bağlı olmaksızın �lg�l� Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleşt�r�l�r.

(9) Faal�yet konusu dev�r sözleşmeler� asgar� b�r yıl �ç�n yapılır.
(10) Devralınan faal�yet konusu üçüncü b�r tarafa devred�lemez.
TMFB’n�n yen�lenmes� ve faal�yet konu değ�ş�kl�ğ�
MADDE 12- (1) TMFB yen�lemeler�nde;
a) TMFB sah�b�n�n, TMFB’n�n geçerl�l�k süres�n�n b�t�m tar�h�n�n doksan gün önces�nden �t�baren; Ek-1’de

yer alan başvuru d�lekçes� ve Ek-2’de yer alan başvuru formu �le b�rl�kte 9 uncu maddede �sten�len belgelerden
değ�ş�kl�ğe uğrayan veya geçerl�l�ğ�n� kaybedenler �ç�n bu belgeler�n yen�ler� �le �lg�l� bölge müdürlüğüne yazılı olarak
müracaat etmek suret�yle TMFB’s�n�n geçerl�l�k süres�n�n b�t�m tar�h�nden önce TMFB’s�n� yen�letmes� esastır.

b) (a) bend�nde bel�rt�len doksan günlük süre �çer�s�nde TMFB, yen�leme ücret�n�n ödend�ğ� tar�h esas alınarak
yen�len�r. Yen�leme ücret�n�n, TMFB’n�n b�t�m tar�h�nden önce ve ödeme tar�h�ndek� geçerl� yen�leme ücret� olarak
ödenmes� şarttır. Bu bentte bel�rlenen doksan günlük süre �çer�s�nde yen�lenen TMFB �ç�n belge geçerl�l�k tar�h�ne
kadar kalan süre, yen�lenen TMFB’n�n geçerl�l�k süres�ne �lave ed�l�r.

c) (a) bend�nde yer alan doksan günlük süre �çer�s�nde müracaat ed�lmemes� veya müracaat ed�ld�ğ� halde
eks�k b�lg� ve belge neden�yle yen�leme şartlarının yer�ne get�r�lmed�ğ� hallerde TMFB, doksan günün sonunda
geçers�z hale gel�r.

ç) (c) bend� kapsamında geçerl�l�ğ�n� kaybeden TMFB �ç�n geçerl�l�k süres�n�n sona erd�ğ� tar�h� tak�p eden
doksan günlük süre �çer�s�nde yapılacak yen�leme başvurularında �se TMFB, ödeme tar�h�nde geçerl� olan yen�leme
ücret�n�n ödenmes� kaydıyla yen�leme ücret�n�n ödend�ğ� tar�h esas alınarak yen�len�r. Bu doksan günlük süre
yen�leme hakkı olup, bu süre �çer�s�nde �şletmen�n geçerl� b�r TMFB’s�n�n olduğu anlamına gelmez.

d) (ç) bend�nde yer alan süre �çer�s�nde müracaat ed�lmemes� veya müracaat ed�ld�ğ� halde yen�leme şartlarının
yer�ne get�r�lmed�ğ� hallerde yen�leme hakkı kaybed�l�r.

e) TMFB yen�leme başvurusunda bulunan �şletmen�n, faal�yet konularında ve �şt�gal ed�len tehl�kel�
maddeler�n sınıflarında b�r değ�ş�kl�k olmaması hal�nde en son düzenlenen tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporu
geçerl� olup, yen� b�r rapor düzenlenmes� gerekmez. Ancak faal�yet konu/konularını devrederek sadece “Alıcı” olarak
faal�yet gösteren �şletmeler�n yapacakları başvurularda, TMFB yen�leme sürec�nde hazırlanmış olan tehl�kel� madde
faal�yet tesp�t raporunun �brazı zorunludur.

(2) TMFB yen�leme �şlemler�, TMFB sah�b� �şletmen�n yetk�l�s� tarafından b�r�nc� fıkrada bel�rt�len süreler
�çer�s�nde, en son adres b�lg�ler� �le en son düzenlenen tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporu çerçeves�nde, e-Devlet
üzer�nden yapılab�l�r.

(3) İşletmeler�n TMFB faal�yet konusu değ�ş�kl�ğ� �şlemler�, tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporu
düzenlenerek e-Devlet üzer�nden ya da �lg�l� bölge müdürlüğüne başvurmak suret� �le yapılab�l�r. e-Devletten yapılan
bu �şlem çerçeves�nde �lg�l� bölge müdürlüğüne ayrıca başvuruda bulunulmasına gerek yoktur.

(4) İşletmen�n, sadece “Taşımacı” faal�yet konulu TMFB’s�ne “Boşaltan” faal�yet konusunu ekletmek �stemes�
veya sadece “Taşımacı-Boşaltan” faal�yet konulu TMFB’s�nden “Boşaltan” faal�yet konusunu kaldırmak �stemes�
hal�nde tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporu aranmaz.

TMFB’n�n düzenlenmes� ve süres�
MADDE 13- (1) TMFB almak veya yen�lemek �steyen �şletmeler�n, adresler�n�n bulunduğu bölgede yer alan

bölge müdürlükler�ne yaptıkları müracaatlarda, TMFB başvurularına �l�şk�n �ncelemeler en geç on beş gün �ç�nde
tamamlanır. İncelemey� müteak�p olumlu bulunan başvuruların sonuçlandırılab�lmes� �ç�n ücret�n, �lg�l� bankaya
ödeme numarası �le b�rl�kte b�ld�r�len süre �çer�s�nde ödenmes� zorunludur.

(2) Başvuruya a�t b�lg� ve belgelerde eks�kl�kler olması veya ücret�n ödeme numarası �le b�rl�kte b�ld�r�len süre
�çer�s�nde ödenmemes� hal�nde �şletmen�n başvurusu redded�l�r.

(3) Sadece “Taşımacı” veya sadece “Taşımacı-Boşaltan” faal�yet konulu TMFB, taşıma yetk� belges�n�n kayıtlı
olduğu adrese göre düzenlen�r. Hal� hazırda TMFB sah�b� olan �şletmede �se “Taşımacı” faal�yet konusu, taşıma yetk�
belges�n�n kayıtlı olduğu adrese düzenlenm�ş TMFB’ye eklen�r.

(4) Sadece “Taşımacı” veya sadece “Taşımacı-Boşaltan” faal�yet konulu TMFB talep eden kamu kurum ve
kuruluşların TMFB’ler�, taşıt ruhsatlarının �lg�l� olduğu adrese düzenlen�r.

(5) TMFB sah�b� �şletme, TMFB alma ve yen�leme aşamasında sunduğu veya e-Devlet üzer�nden beyan ett�ğ�
b�lg� ve belgelerde daha sonra meydana gelecek değ�ş�kl�kler�, (adres, nev�, unvan) değ�ş�kl�k tar�h�nden �t�baren
doksan gün �çer�s�nde �lg�l� bölge müdürlüğüne b�ld�rmekle yükümlüdür. Ancak �şletmen�n adres b�lg�ler�nde yapılan
numarataj çalışmaları �le unvan ve adres b�lg�ler�nde yapılan düzeltme �şlemler�nde b�ld�r�m süres� aranmaksızın
talepler karşılanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına �l�şk�n �lg�l� mevzuat kapsamında yapılan değ�ş�kl�kler süre şartına
bağlı olmaksızın karşılanır.
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(6) İlk başvuru ve yen�leme müracaatları net�ces�nde beş yıl süre �le sınırlı elektron�k belge olarak düzenlenen
TMFB, �şletme yetk�l�s�n�n e-Devletten er�ş�m�ne sunulur.

TMFB ücret�
MADDE 14- (1) TMFB’n�n ücret� 1.551 (b�nbeşyüzell�b�r) Türk L�rası’dır.
(2) TMFB yen�lenmeler�nde güncel TMFB ücret�n�n %15’� alınır. Unvan, nev�, adres ve bağlı olduğu verg�

da�res� ve verg� k�ml�k numarası (gerçek k�ş�lerde T.C. k�ml�k numarası) değ�ş�kl�kler�nden dolayı güncellenen
TMFB’lerden ücret alınmaz.

(3) 7 nc� madden�n onuncu fıkrası kapsamında TMFB’s�ne eklenecek her adres �ç�n güncel TMFB ücret�n�n
%15’� alınır.

(4) TMFB faal�yet konusu değ�ş�kl�ğ� �şlemler�nden ücret alınmaz.
(5) Bu maddede bel�rt�len ücret her yıl, b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 �nc�

maddes� hükümler� uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında, takv�m yılı başından geçerl� olmak
üzere artırılmak suret�yle uygulanır.

(6) TMFB’ler �ç�n ödenm�ş olan ücretler, Bakanlığın kend� eylem ve �şlemler�nden doğan zararlar har�ç olmak
üzere �ade ed�lmez ve ger� ödenmez.

TMFB’de genel yasaklar, dev�r, bölünme ve b�rleşme �şlemler�
MADDE 15- (1) TMFB, adına düzenlenen �şletme dışındak�ler tarafından kullanılamaz, satılamaz ve

devred�lemez.
(2) Aşağıdak� haller TMFB devr� olarak kabul ed�lmez. Buna göre;
a) Gerçek k�ş�lerde, TMFB sah�b�n�n taleb� üzer�ne TMFB; babası, annes�, eş�, çocukları veya kardeşler�

arasından b�r� adına düzenleneb�l�r. TMFB’n�n, yen� sah�b� adına düzenleneb�lmes� �ç�n 9 uncu maddede bel�rt�len
belgeler �le başvurulması zorunludur.

b) Gerçek k�ş�lerde, TMFB sah�b�n�n taleb� üzer�ne gerçek k�ş� adına düzenlenm�ş olan TMFB, TMFB sah�b�
gerçek k�ş�n�n t�caret s�c�l�ne tesc�l ed�lm�ş b�r tüzel k�ş�l�k �ç�nde asgar� % 25 h�sseye sah�p olması kaydıyla söz
konusu tüzel k�ş�l�k adına düzenleneb�l�r. TMFB’n�n, yen� sah�b� adına düzenleneb�lmes� �ç�n 9 uncu maddede
bel�rt�len belgeler �le başvurulması zorunludur.

c) Bu Yönetmel�ğe göre düzenlenen geçerl� TMFB sah�b� olan gerçek k�ş�n�n ölümü hal�nde ölen gerçek
k�ş�n�n kanun� m�rasçılarının, ölüm tar�h�nden �t�baren doksan gün �çer�s�nde �lg�l� bölge müdürlüğüne yazılı olarak
başvurmaları kaydıyla; feragatname ver�len kanun� m�rasçılardan b�r� adına TMFB yen�den düzenlen�r. TMFB’n�n,
yen� sah�b� adına düzenleneb�lmes� �ç�n 9 uncu maddede bel�rt�len belgeler �le başvurulması zorunludur.

(3) Tüzel k�ş�l�kler�n, bölünmeler� ve b�rleşmeler� hal�nde aşağıdak� kurallar uygulanır:
a) TMFB’s� olan b�r tüzel k�ş�l�ğ�n 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununa uygun olarak

bölünmes� hal�nde; tüzel k�ş�l�k adına düzenlenen TMFB, yen� ortaya çıkan tüzel k�ş�l�klerden sadece b�r� adına
düzenleneb�l�r. Bunun �ç�n bölünme sonucunda ortaya çıkan tüzel k�ş�l�kler�n, TMFB’n�n düzenleneceğ� tüzel k�ş�l�k
leh�ne noter onaylı muvafakatname vermeler� şarttır. Bu durumdak� tüzel k�ş�l�kler�n, b�rden fazla TMFB’s� olması
hal�nde, her b�r TMFB �ç�n yukarıda bel�rt�len hüküm ayrı ayrı uygulanır. TMFB’n�n, yen� oluşan tüzel k�ş�l�k adına
düzenleneb�lmes� �ç�n 9 uncu maddede bel�rt�len belgeler �le başvurulması zorunludur.

b) TMFB’l� veya TMFB’s�z b�r tüzel k�ş�l�ğ�n, 6102 sayılı Kanuna uygun olarak akt�f ve pas�f�yle b�r başka
tüzel k�ş�yle b�rleşmes� hal�nde; bu b�rleşmeye göre b�rleş�len tüzel k�ş�l�k adına TMFB yen�den düzenlen�r.
TMFB’n�n, yen� oluşan tüzel k�ş�l�k adına düzenleneb�lmes� �ç�n 9 uncu maddede bel�rt�len belgeler �le başvurulması
zorunludur.

c) TMFB’l� b�r tüzel k�ş�l�ğ�n 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değ�şt�rmes� hal�nde; TMFB’s�/TMFB’ler�,
yen� ortaya çıkan tüzel k�ş�l�k adına düzenlen�r.

(4) Bu madde kapsamında düzenlenecek TMFB’ler �ç�n ücret alınmaz.
TMFB �ptal ve geç�c� faal�yet durdurma �şlemler�
MADDE 16- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla TMFB alma zorunluluğunun ortadan

kalktığını değerlend�ren ya da TMFB alma zorunluluğu herhang� b�r sebeple ortadan kalkan ve bu madde kapsamında
�lg�l� TMFB’s�n� �ptal ett�rmeyen �şletme, bu Yönetmel�k hükümler�n�n yer�ne get�r�lmes�nden sorumludur.

(2) İşletmeler, bağlı olduğu verg� da�res�nde veya kayıtlı olduğu t�caret/sanay� odasından yapacağı “terk�n”
�şlem�ne a�t b�lg� ve belgeler veya �şletmes�n� başka b�r �şletmeye devrett�ğ�ne da�r noter onaylı �şletme
dev�r/satış/bağışlama ve benzer� sözleşmes� ya da TMFB alma sürec�nde sunmuş olduğu ve geçerl�l�ğ�n� kaybeden
belgeler (ruhsat/l�sans/�z�n ve benzer�) �le başvurması hal�nde �şletmen�n TMFB’s�, �lg�l� bölge müdürlüğünce �ptal
ed�l�r.

(3) İşletmeler�n TMFB adresler�ne yapılan denet�mlerde; devred�ld�ğ�, faal�yet�n�n son bulduğu veya kapandığı
yer�nde tesp�t ed�len �şletmeye a�t TMFB, �lg�l� bölge müdürlüğünce resen �ptal ed�l�r.

(4) Yapılan �nceleme ve denet�mler net�ces�nde �şletmen�n, belgelend�rmeye esas e-Devlet başvurusunda veya
�lg�l� bölge müdürlüğüne yapılan başvurularda �braz ed�len b�lg� ve belgeler hakkında usulsüzlük olduğu tesp�t
ed�lmes� hal�nde TMFB’s�, �lg�l� bölge müdürlüğünce resen �ptal ed�l�r.
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(5) Sadece “Taşımacı” veya “Taşımacı-Boşaltan” faal�yet konulu TMFB, �şletmen�n taleb� hal�nde �lg�l� bölge
müdürlüğünce �ptal ed�l�r.

(6) TMGDK’den alacağı tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporu �le bu Yönetmel�k kapsamı dışında kaldığını
belgelend�ren �şletmen�n TMFB’s�, �lg�l� bölge müdürlüğünce �ptal ed�l�r.

(7) Gerçek k�ş�n�n ölümü neden�yle 15 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasının (c) bend�nde bel�rlenen süre �çer�s�nde
müracaatta bulunmadığı tesp�t ed�len �şletmen�n TMFB’s�, �lg�l� bölge müdürlüğünce �ptal ed�l�r.

(8) Faal�yetler�ne ara veren �şletmen�n �lg�l� bölge müdürlüğüne yapacağı müracaata �st�naden yer�nde
yapılacak �ncelemeler net�ces�nde, denet�m tar�h� esas alınarak, TMFB geçerl�l�k süres� �çer�s�nde b�r defaya mahsus
olmak üzere en fazla b�r yıl süre �le TMFB’s�n�n faal�yet� geç�c� olarak durdurulur. Geç�c� faal�yet durdurma süres�,
TMFB geçerl�l�k süres�ne eklenmez. Geç�c� faal�yet durdurma süres� sonunda faal�yet�ne devam etmeyen �şletmen�n
TMFB’s�, �lg�l� bölge müdürlüğünce �ptal ed�l�r.

(9) Bu maddeye göre yapılan �ptal �şlemler�, �ptal �şlem� yapıldığı tar�hte yürürlüğe g�rer.
TMFB ve tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet�ne �l�şk�n d�ğer hükümler
MADDE 17- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında bölge müdürlükler�nce yapılacak tüm �ş ve �şlemler (belge

düzenleme, belgeler�n �ptal�, belgeler�n devr� ve benzer�), Bakanlıkça oluşturulan U-Net Otomasyon S�stem� üzer�nden
yapılır.

(2) Bölge müdürlükler�, bu Yönetmel�k kapsamında �braz ed�len b�lg� ve belgeler� muhafaza etmekle
yükümlüdürler.

(3) Sosyal hayatı etk�leyen salgın, olağanüstü hâl, kr�z dönemler� �le afet ve ac�l durumlarda; Bakanlık, bu
Yönetmel�k kapsamında TMFB almanın şartlarına, kapsamına, taşıtlara düzenlenecek ADR/Taşıt Uygunluk Belges�
�le �lg�l� hususlara veya bu Yönetmel�kte bel�rlenm�ş süreler�n; azaltılmasına, artırılmasına veya durdurulmasına ve bu
Yönetmel�ğ�n dördüncü bölümünde yer alan yükümlülüklere �l�şk�n geç�c� düzenlemeler yapab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşımacılık Z�nc�r�nde Yer Alan Tarafların Yükümlülükler�

Gönderen�n yükümlülükler�
MADDE 18- (1) Gönderen, taşınmak üzere sevk ed�len tehl�kel� maddey� ADR hükümler�ne uygun b�r

b�ç�mde tesl�m etmek zorundadır. Gönderen�n yükümlülükler� şunlardır:
a) Taşımanın, “Taşımacı” faal�yet konulu TMFB’ye sah�p taşımacılarla yapılmasını sağlamak.
b) ADR Bölüm 5.4.1’de bel�rt�len mah�yette taşıma evrakını eks�ks�z hazırlamak ve taşımacıya vermek.
c) Tehl�kel� madde taşımalarının, taşınan madde ve nesnen�n özell�ğ�ne uygun geçerl� ADR/Taşıt Uygunluk

Belges�ne sah�p b�r taşıtla yapılmasını sağlamak.
ç) Taşınan madde ve nesnen�n özell�ğ�ne uygun sert�f�kalı ambalajları, per�yod�k test ve muayene tar�h�

geçmem�ş taşınab�l�r basınçlı kapları ve yük taşıma b�r�mler�n� kullanmak.
d) Taşımacılık faal�yet�n� gerçekleşt�ren taşıtlar �le ambalaj ve yük taşıma b�r�mler�nde, ADR’dek� tehl�ke �kaz

et�ket/levha ve �şaretler �le turuncu renkl� plakaların doğru, uygun özell�kte ve ebatta olanlarının kullanılmasını
sağlamak.

e) Tehl�kel� madde taşımacılığında; ADR’de bel�rt�len karışık ambalajlama, karışık yükleme ve yükleme
sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek.

f) Tehl�kel� maddeler�n ADR mevzuatına uygun şek�lde sınıflandırılmış ve taşınmasına �z�n ver�lm�ş olduğunu
bel�rlemek.

(2) Tehl�kel� Yükler�n Den�zyoluyla Taşınması ve Yükleme Emn�yet� Hakkında Yönetmel�k kapsamında
tehl�kel� yük uygunluk belges�ne sah�p kıyı tes�s� �şlet�c�ler�, tes�s g�r�ş ve çıkışında; ADR Bölüm 5.4.1’de bel�rt�len
taşıma evrakının taşıtta bulunup bulunmadığı �le söz konusu taşıtlar ve yük taşıma b�r�mler�nde, ADR’dek� tehl�ke
�kaz et�ket/levha ve �şaretler� �le turuncu renkl� plakaların doğru, uygun özell�k ve ebatta olanlarının kullanılıp
kullanılmadığını kontrol etmek zorundadır.

(3) Karayolu, dem�ryolu ve den�zyoluyla Ülkem�ze gelen tehl�kel� maddeler�n �thalatını gerçekleşt�ren gerçek
veya tüzel k�ş�ler, bu tehl�kel� maddeler�n Ülke sınırlarına g�r�ş�nden �t�baren yapılacak taşımalarda, bu maddede
bel�rt�len yükümlükler� yer�ne get�rmek zorundadır.

Paketleyen�n yükümlülükler�
MADDE 19- (1) Paketleyen�n yükümlülükler� şunlardır:
a) Tehl�kel� madden�n özell�ğ�ne uygun sert�f�kalı ambalajları kullanmak.
b) Per�yod�k test ve muayene tar�h� geçmem�ş taşınab�l�r basınçlı kapları kullanmak.
c) ADR 4.1’dek� paketleme tal�matlarına uymak.
ç) ADR’de bel�rt�len karışık ambalajlama hükümler�ne uymak.
d) Ambalajları taşıma �ç�n hazırladığında, �şaretleme ve et�ketlemeler�nde ADR’de bel�rt�len zorunluluklara

uymak.
Yükleyen�n yükümlülükler�
MADDE 20- (1) Yükleyen�n yükümlülükler� şunlardır:
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a) Hasarlı veya sızdırma r�sk� taşıyan ambalaj ve yük taşıma b�r�mler� �le boş tem�zlenmem�ş ambalaj ve yük
taşıma b�r�mler�n� hasar g�der�lene kadar yüklememek.

b) Ambalajları yüklerken yükleme, elleçleme, b�rl�kte karışık yükleme yasaklarına, bes�n ve gıda maddeler�n�n
ya da hayvan yemler�n�n ayırım kurallarına uymak.

c) Tehl�kel� maddeler� konteynere yükled�kten sonra konteyner�n üzer�ne ADR’dek� tehl�ke �kaz et�ket/levha
ve �şaretler� �le turuncu renkl� plakaların doğru, uygun özell�kte ve ebatta olanlarını kullanmak.

ç) Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevres�nde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına
ve s�gara �ç�lmes�ne �z�n vermemek, kıvılcım çıkarma özell�ğ�ne sah�p c�s�mler bulundurmamak ve ant� stat�k özell�ğe
sah�p kıyafet ve ek�pman �le çalışılmasını sağlamak.

d) Taşıtlara ve yük taşıma b�r�mler�ne yüklenecek tehl�kel� maddeler�n ADR Bölüm 7.5’te bel�rt�len yükleme
emn�yet kurallarına göre yapılmasını sağlamak.

Dolduranın yükümlülükler�
MADDE 21- (1) Dolduranın yükümlülükler� şunlardır:
a) Hacm� 1 m3’ten fazla sab�t tank veya söküleb�l�r tank �le hacm� 3 m3’ten fazla olan portat�f tank, tank-

konteyner, çok elemanlı gaz konteyner� (MEGC) ve benzer� yük taşıma b�r�mler� kullanılarak yapılan taşımalarda,
geçerl� ADR/Taşıt Uygunluk Belges�ne sah�p olan taşıtlara dolum yapmak.

b) Tehl�kel� madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tanker�, çok elemanlı gaz konteynerler�
(MEGC), portat�f tanklar ve tank-konteyner ve benzer� yük taşıma b�r�mler�n�n, ara ve per�yod�k muayeneler�n�n
yapıldığının tank plakasından kontrolünü yaparak taşınan madden�n özell�ğ�ne uygun tank koduna sah�p olanlarına
dolum yapmak.

c) Tehl�kel� madde taşımacılığı yapılan taşıtlar �le yük taşıma b�r�mler�n�n, ADR’dek� tehl�ke �kaz et�ket/levha
ve �şaretler� �le turuncu renkl� plakaların doğru, uygun özell�kte ve ebatta olanlara dolum yapmak.

ç) Tankı doldururken b�t�ş�k bölmelerdek� tehl�kel� maddeler� �lg�lend�ren zorunluluklara uygun hareket etmek.
d) Doldurulan madde �ç�n �z�n ver�len azam� doldurma dereces�n� veya �z�n ver�len azam� l�tre başına

�çer�kler�n�n kütles�n� göz önünde bulundurmak.
e) Dolumu yaptıktan sonra tank kapaklarının ve/veya doldurma valfler�n�n sızdırmazlığını kontrol etmek.
f) Doldurulan tehl�kel� maddeler�n tankın dış yüzey�ne bulaşmadığını kontrol etmek.
g) Taşıtlara dolum yapıldığı sırada, taşıtların yakın çevres�nde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına

ve s�gara �ç�lmes�ne �z�n vermemek, kıvılcım çıkma özell�ğ�ne sah�p c�s�mler bulundurmamak ve ant� stat�k özell�ğe
sah�p kıyafet ve ek�pman �le çalışılmasını sağlamak.

ğ) Taşıtlara ve konteynerlere tehl�kel� maddeler� dökme hal�nde doldururken, ADR Bölüm 7.3’tek� �lg�l�
hükümlere uyulduğunu kontrol etmek.

h) Tehl�kel� maddeler�n dolumunu, Bakanlıktan “Taşımacı” faal�yet konulu TMFB almış taşımacılara a�t
taşıtlara yapmak.

Taşımacının yükümlülükler�
MADDE 22- (1) Taşımacının yükümlülükler� şunlardır:
a) Taşımayı, taşınan madde ve nesnen�n özell�ğ�ne uygun geçerl� ADR/Taşıt Uygunluk Belges�ne sah�p

taşıtlarla yapmak ve bu belgeler� taşıt üzer�nde bulundurmak.
b) Hacm� 1 m3’ten fazla sab�t tank veya söküleb�l�r tank �le hacm� 3 m3’ten fazla olan portat�f tank, tank-

konteyner, çok elemanlı gaz konteyner� (MEGC) ve benzer� yük taşıma b�r�mler� kullanılarak yapılan taşımalarda,
geçerl� ADR/Taşıt Uygunluk Belges�ne sah�p olan taşıtları kullanmak.

c) Tehl�kel� madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tanker�, çok elemanlı gaz konteynerler�
(MEGC), portat�f tanklar ve tank-konteyner ve benzer� yük taşıma b�r�mler�n�n, ara ve per�yod�k muayeneler�n�n
yapıldığının tank plakasından kontrolünü yaparak uygun olanları �le taşıma yapmak.

ç) Tehl�kel� madde taşımacılığı yapılan taşıtlar �le yük taşıma b�r�mler�nde, ADR’dek� tehl�ke �kaz et�ket/levha
ve �şaretler� �le turuncu renkl� plakaların doğru, uygun özell�kte ve ebatta olanlarını kullanmak.

d) Taşıtlarda, tanklarda ve yüklerde görsel olarak bel�rg�n sızıntı, çatlak ya da hasar olup olmadığını kontrol
etmek.

e) Taşıtlarda, ADR Bölüm 8.1.5’te bel�rt�ld�ğ� şek�lde genel ve k�ş�sel koruyucu teçh�zatın bulundurulmasını
sağlamak.

f) Taşıtlarda, ADR Bölüm 8.1.4’te bel�rt�len asgar� sayı ve kapas�tede yangınla mücadele teçh�zatının
bulundurulmasını sağlamak ve �lg�l� mevzuatına göre bu teçh�zatın bakım ve testler�n� yaptırmak.

g) ADR Bölüm 5.4.3’te bel�rt�ld�ğ� şek�lde, taşımacı tarafından hazırlanan yazılı tal�matın sürücü tarafından
okunmasını, anlamasını, uygulayab�lmes�n� ve taşıtta bulundurulmasını sağlamak.

ğ) Tehl�kel� madde taşımacılığında; b�rl�kte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları
kurallarına uygun hareket etmek.

h) Taşıtı, taşınan tehl�kel� madden�n sınıfı ve/veya taşıma şekl�ne uygun SRC5 Eğ�t�m Sert�f�kasına sah�p
sürücülere kullandırmak.
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ı) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartlardan herhang� b�r�n�n �hlal ed�lm�ş olduğunu tesp�t ederse söz konusu �hlal
g�der�l�nceye kadar taşımayı başlatmamak.

�) Taşıma sırasında, taşımanın güvenl�ğ�n� tehl�keye sokacak b�r �hlal oluşursa traf�k güvenl�ğ�, gönder�len
madden�n güvenl�ğ� ve kamu güvenl�ğ� bakımından söz konusu �hlal ortadan kaldırılıncaya kadar taşımayı derhal
durdurmak ve taşımayı gerekl� şartlar yer�ne get�r�ld�ğ� takd�rde devam ett�rmek.

j) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevres�nde ateş yakılmasına, açık
ışıklandırma yapılmasına ve s�gara �ç�lmes�ne �z�n vermemek, kıvılcım çıkma özell�ğ�ne sah�p c�s�mler
bulundurmamak ve ant� stat�k özell�ğe sah�p kıyafet ve ek�pman �le çalışılmasını sağlamak.

k) Boş tem�zlenmem�ş; tanker, tank-konteyner, portat�f tank, çok elemanlı gaz konteyner� (MEGC) ve benzer�
taşıma b�r�mler�ne, ADR Bölüm 5.4.1.1.6’ya göre taşıma evrakı düzenlemek.

l) Yüklemen�n, ADR Bölüm 7.5’te bel�rt�len yükleme emn�yet kurallarına göre yapılmasını sağlamak.
m) Taşıma �şlem�ne başlamadan önce gönderen tarafından ADR Bölüm 5.4.1’e göre hazırlanacak taşıma

evrakının b�r suret�n�n taşıtta bulundurulmasını sağlamak.
Taşıt sürücüsünün ve taşıtta bulunan d�ğer görevl�ler�n yükümlülükler�
MADDE 23- (1) Taşıt sürücüsü ve taşıtta bulunan d�ğer görevl�ler�n yükümlülükler� şunlardır:
a) Taşınan tehl�kel� madden�n sınıfı ve/veya taşıma şekl�ne uygun SRC5 Eğ�t�m Sert�f�kasına sah�p olmak

(taşıt sürücüsü) ve denet�m sırasında yetk�l� personele �braz etmek.
b) Taşıtta görevl� her personel �ç�n res�ml� k�ml�k belges� (nüfus cüzdanı, sürücü belges� veya pasaport)

bulundurmak.
c) Tehl�kel� madde �çeren ambalajları açmamak, tanker ve patlayıcı madde taşımacılığı yaparken taşınab�l�r

yanıcı aydınlatma aletler�yle ve yüzey� metal alaşımlı olan aletlerle taşıta b�nmemek.
ç) Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevres�nde ateş yakılmasına, açık

ışıklandırma yapılmasına ve s�gara �ç�lmes�ne �z�n vermemek, kıvılcım çıkma özell�ğ�ne sah�p c�s�mler
bulundurmamak ve ant� stat�k özell�ğe sah�p kıyafet ve ek�pman �le çalışmak.

d) Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu haller�n dışında taşıtın motorunu kapalı tutmak.
e) Tehl�kel� madde yüklü taşıtı park hal�nde �ken el fren�n� çek�l� vaz�yette bulundurmak.
f) Tehl�kel� madde yüklü taşıt ve tanklar üzer�nde bulundurulması zorunlu ADR’dek� tehl�ke �kaz et�ket/levha

ve �şaretler� �le turuncu renkl� plakaların doğru, uygun özell�kte ve ebatta olanlarının takılmasını ve usulüne uygun
boşaltılarak tem�zlenm�ş olan taşıtların üzer�nden bu et�ket/levha ve turuncu renkl� plakaların çıkarılmasını sağlamak.

g) Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma b�r�mler�n� taşımamak.
ğ) Tehl�kel� madde sızıntısı olması veya böyle b�r �ht�mal�n bulunması durumunda taşıma yapmamak.
h) Tehl�kel� maddelere yönel�k karayolunun kullanımıyla �lg�l� yasak ve sınırlamalara uymak.
ı) Tehl�kel� maddeler�n taşınmasıyla �lg�l� ADR’dek� özel gerekl�l�klere uymak.
�) ADR Bölüm 5.4.3’e göre hazırlanmış yazılı tal�matın taşıtta bulunduğunu kontrol etmek ve tehl�ke anında

yazılı tal�mata göre hareket etmek.
j) Taşınan tehl�kel� madden�n özell�ğ�ne uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belges�n� taşıt üzer�nde bulundurmak ve

denet�m sırasında yetk�l� personele �braz etmek.
k) Boşaltım alanında güvenl�k önlemler�n�n tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma �şlem�nde kullanılan

donanımın düzgün çalışıyor olduğunu kontrol etmek.
l) ADR Bölüm 8.1.5’te bel�rt�lm�ş olan genel ve k�ş�sel koruyucu teçh�zatı taşıtta bulundurmak ve denet�m

sırasında yetk�l� personele göstermek.
m) ADR Bölüm 8.1.4’te bel�rt�len asgar� sayı ve kapas�tede uygun yangın mücadele teçh�zatını taşıtta

bulundurmak ve denet�m sırasında yetk�l� personele göstermek.
n) ADR Bölüm 5.4.1’e göre hazırlanmış olan taşıma evrakının b�r suret�n� taşıtta bulundurmak ve denet�m

sırasında yetk�l� personele �braz etmek.
Alıcının yükümlülükler�
MADDE 24- (1) Alıcının yükümlülükler� şunlardır:
a) Yükün tesl�m alınmasına engel b�r durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememek.
b) Tehl�kel� maddeler�n konteyner �le taşındığı durumlarda, ADR hükümler�n�n �hlal ed�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes�

hal�nde, konteyner� �hlal g�der�ld�kten sonra tesl�m almak.
c) Taşıtlardan boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevres�nde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma

yapılmasına ve s�gara �ç�lmes�ne �z�n vermemek, kıvılcım çıkma özell�ğ�ne sah�p c�s�mler bulundurmamak ve bu
özell�klere sah�p g�ys�ler �le çalışmaya müsaade etmemek.

Boşaltanın yükümlülükler�
MADDE 25- (1) Boşaltanın yükümlülükler� şunlardır:
a) Boşaltma önces�nde; konteyner, tank, tanker, MEGC, MEMU, tüplü gaz tanker� ve benzer� yük taşıma

b�r�m�nde bulunan yüklere a�t b�lg�ler �le sevk�yat belgeler�nde yer alan b�lg�ler� karşılaştırarak doğru yükün
boşaltılmasını sağlamak.
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b) Boşaltma önces�nde ve sırasında; pakette, tankta, taşıtta veya konteynerde boşaltma �şlem�n� tehl�keye
sokacak ölçüde b�r tahr�batın olup olmadığını kontrol etmek ve olumsuz b�r durumun tesp�t� hal�nde, gerekl� önlemler
alınıncaya kadar boşaltma �şlem�n� durdurmak.

c) Taşıtın, tankın veya konteyner�n boşaltılmasının hemen sonrasında; tankın, taşıtın veya konteyner�n dışına
bulaşan tehl�kel� maddelerden arındırılmasını, vana ve kontrol/doldurma kapaklarının güvenl� b�r şek�lde kapatılmasını
sağlamak.

ç) Ambalajlı veya dökme olarak tehl�kel� madde taşımacılığında kullanılan taşıt veya konteyner�n tem�zl�ğ� ve
dezenfekte ed�lmes� �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak.

d) Tehl�kel� maddeler�n taşınmasını tak�ben konteyner�n tamamen boşaltılmış ve tem�zlenm�ş olması
durumunda, ADR Bölüm 5.3 kapsamındak� tehl�ke �kaz levhalarını konteyner�n üzer�nden kaldırmak.

e) Boşaltma �şlem� devam ederken taşıtların yakın çevres�nde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına
ve s�gara �ç�lmes�ne �z�n vermemek, kıvılcım çıkma özell�ğ�ne sah�p c�s�mler bulundurmamak ve ant� stat�k özell�ğe
sah�p kıyafet ve ek�pman �le çalışılmasını sağlamak.

Tank-konteyner/portat�f tank �şletmec�s�n�n yükümlülükler�
MADDE 26- (1) Tank-konteyner/portat�f tank �şletmec�s�n�n yükümlülükler� şunlardır:
a) Tehl�kel� madde taşımacılığında kullanılan tank-konteyner ve portat�f tankların, ADR’ye ve �lg�l�

mevzuatına göre üret�lm�ş ve geçerl� ara, per�yod�k test ve muayenes� olanlarını kullanmak/k�ralamak.
b) Boşaltılmış portat�f tank ya da tank-konteynerler�n tekrar kullanıma sunulmadan önce tem�zlenmes�n� ve

varsa hasarlarının g�der�lmes�n� sağlamak.
Ortak ve d�ğer yükümlülükler
MADDE 27- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� alma zorunluluğu

bulunan �şletmeler ve h�zmet aldıkları mevcut TMGDK’ler, aşağıdak� bentlerde bel�rt�len hususları yer�ne get�rmekle
müştereken, kend� bünyes�nde TMGD �st�hdam eden �şletmeler �se doğrudan yükümlü ve sorumludur:

a) ADR 1.8.5.3 uyarınca eks�ks�z ve doğru hazırlanmış kaza raporlarının, kaza tar�h�nden �t�baren otuz gün
�çer�s�nde e-Devlet üzer�nden Bakanlığa b�ld�r�lmes�.

b) Tehl�kel� maddeler�n taşınması �le �lg�l� süreçlerde çalışan personele �şe g�r�şler�nde ve her yılın �lk ayı
�çer�s�nde, tehl�kel� maddelere �l�şk�n ADR Bölüm 1.3 kapsamındak� eğ�t�mler�n ver�lmes� ve eğ�t�m kayıtlarının
tutulması.

c) ADR 1.10.3.2’de bel�rt�len hususlar dâh�l�nde güvenl�k planının hazırlanması.
ç) ADR 1.8.3.3 uyarınca tehl�kel� madde faal�yetler�ne �l�şk�n yıllık faal�yet raporunu eks�ks�z ve doğru olarak

hazırlanması ve tak�p eden yılın �lk dört ayı �çer�s�nde, e-Devlet üzer�nden b�ld�r�lmes�.
d) Tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporunun ve gerekmes� hal�nde d�ğer konularda İdare tarafından �sten�lecek

raporların eks�ks�z ve doğru olarak hazırlanması.
e) Tehl�kel� madden�n sınıfına göre taşıtta bulunması gereken doküman ve emn�yet teçh�zatlarının

bulundurulmasına yönel�k tal�matların oluşturulması.
f) İşletmen�n �şt�gal ett�ğ� tehl�kel� maddeler ve TMFB’s�nde yer alan faal�yet konu/konuları �le �lg�l� bu

Yönetmel�k kapsamında bel�rlenm�ş olan yükümlülükler�ne a�t �ş ve �şlemlere �l�şk�n yazılı prosedür, plan, tal�mat,
süreç, kontrol formu ve benzer� dokümanların, İdare tarafından yayımlanan tal�matlarda bel�rt�len hususlara cevap
vereb�lecek şek�lde oluşturulması.

g) (e) ve (f) bentler�nde bel�rt�len hususlar kapsamında oluşturulacak dokümanlar �le TMGD’n�n e-Devlet
üzer�nden b�ld�r�len z�yaret raporlarını tar�h ve saat bel�rterek kayıt altına alınması ve bu dokümanları kullanımda
olduğu sürece saklaması.

ğ) Tehl�kel� madde faal�yet tesp�t raporunun hazırlanmasına esas teşk�l eden ve tedar�k� yapılan tehl�kel�
maddelerle �lg�l� b�lg� ve belgeler�n kayıtlarını beş yıl süre �le tutulması ve �stenmes� hal�nde İdareye �braz ed�lmes�.

(2) TMFB’s� olan ancak tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� alma zorunluluğu bulunmayan
�şletmeler, b�r�nc� fıkranın (c) ve (ç) bentler�nde bel�rt�len hususların yer�ne get�r�lmes�nden doğrudan sorumludur.

(3) TMGDK ve �şletme yetk�l�s� tarafından, e-Devlet vasıtasıyla tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı
h�zmet� vermek �ç�n �şletmen�n �lg�l� TMFB’s�ne ataması yapılan TMGD’n�n, �şletmeye ayda en az b�r defa çalışma
z�yaret�nde bulunması ve yapılan bu z�yarete �l�şk�n b�lg�n�n e-Devlet üzer�nden on beş gün �çer�s�nde taraflarca
onaylanarak Bakanlığa b�ld�r�lmes� zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tehl�kel� Maddeler�n Taşınmasında Muaf�yet ve

Özel İz�n Ver�lecek Haller �le Özel Kurallar
Muaf�yet ve özel �z�n ver�lecek haller
MADDE 28- (1) Bakanlık, tehl�kel� madde özell�ğ� �ht�va eden yen� ürünler�n, araştırma, gel�şt�rme, kal�te

kontrolü, UN numarası alma ve ADR’n�n �lg�l� bölümüne dâh�l ed�lme sürec�ndek� taşımalarına, tekn�k gel�şmelere
bağlı olarak yurt �ç� taşımacılık faal�yet�nde kullanılmak üzere yen� tasarlanan taşıma b�r�mler�n�n test etme
aşamasındak� kullanımına, ADR kapsamında taşınması yasak olan maddeler�n talep ed�lmes� hal�nde taşınmasına
ADR ve bu Yönetmel�k hükümler� �le �lg�l� muaf�yet ve/veya özel �z�n vereb�l�r.
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(2) B�r�nc� fıkra kapsamında muaf�yet veya özel �z�n ver�leb�lmes� �ç�n başvuru sah�b�, TMGDK veya �şletme
bünyes�nde �st�hdam ed�len TMGD tarafından hazırlanmış tehl�kel� madde taşınması sırasında alınması gereken
emn�yet tedb�rler�n� �çeren b�r raporu �braz etmek zorundadır. Hazırlanan raporda aynı zamanda oluşab�lecek r�skler de
bel�rt�l�r ve muaf�yet veya özel �zn�n neden gerekl� olduğu gerekçelerle açıklanır. Bakanlık başvuru sah�b�nden daha
kapsamlı rapor sunmasını �steyeb�l�r.

(3) B�r�nc� fıkra kapsamında ver�len muaf�yet, en fazla beş yıl süre �le geçerl�d�r. Bu beş yıllık süre �ç�nde
muaf�yet tanınan ürünler�n ADR’n�n �lg�l� bölümler�ne eklenmes� veya �lg�l� bölümler�nden çıkarılması gerek�r. Ancak
Bakanlık, bu süren�n uzatılmasını talep edenlere, söz konusu muaf�yet�n ADR’ye eklenmes�n�n veya ADR’den
çıkarılmasının bu süre �çer�s�nde sağlanamamasının haklı ve makul gerekçeler�n� gösteren belgeler�n sunulmasına
bağlı olarak en çok b�r yıl ek süre vereb�l�r.

(4) Bakanlık, kamu menfaat� veya kamu güvenl�ğ�n�n söz konusu olduğu durumlarda, �lg�l� kamu kurum ve
kuruluşlarının taleb� üzer�ne ADR ve bu Yönetmel�k hükümler� �le �lg�l� olarak muaf�yet veya özel �z�n tanıyab�l�r.

Özel kurallar
MADDE 29- (1) Tehl�kel� maddeler� taşıyan taşıtların Türk Boğazları Bölges�ndek� köprüler� ve tüp geç�tler�

kullanımı ve karayolları üzer�ndek� tüneller�n tünel kategor�ler�n�n ADR’ye uygun olarak bel�rlenmes�, �şaretlenmes�
ve bu tünellerden tehl�kel� madde taşıyan taşıtların geç�şler� �le �lg�l� usul ve esaslar; İdaren�n ve �lg�l� val�l�kler�n
görüşü alınmak kaydı �le Karayolları Genel Müdürlüğünce bel�rlen�r.

ALTINCI BÖLÜM
Denet�m, Yaptırımlar ve Yaptırımların Uygulanmasına İl�şk�n Kurallar

Denet�m yetk�s� ve kullanımı
MADDE 30- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yer alan faal�yetler Bakanlık denet�m�ne tab� olup, Bakanlık

denet�m faal�yetler�n� kend�s�n�n yanı sıra, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes�ne göre
yetk�lend�r�len kurum veya kuruluş personel� aracılığı �le de yapar veya yaptırır.

(2) Yetk�lend�r�len kurum ve kuruluşlar, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bu
Yönetmel�ğ�n kend�ler�ne yükled�ğ� görev ve yetk�ler� yer�ne get�r�r ve kullanırlar.

(3) Bakanlıkça yapılacak tehl�kel� madde denet�m faal�yetler� yetk�lend�r�lm�ş Bakanlık personel� tarafından
yer�ne get�r�l�r.

(4) Tehl�kel� madde �le �şt�gal eden �şletmeler�n �şletme denet�mler�, sadece Bakanlık tarafından yapılır.
(5) Bakanlık, Emn�yet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının �lg�l� personel�, bu Yönetmel�k

kapsamında yol kenarı denet�m�nde görevl� ve yetk�l�d�rler.
(6) Denet�mle �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� saklıdır.
Denet�mle görevl� ve yetk�l� kurum ve kuruluşlara �l�şk�n hususlar
MADDE 31- (1) Denet�m yapmakla görevlend�r�lenler; 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc�

maddes� kapsamında, bu Yönetmel�k esaslarına göre yaptıkları denet�mler sırasında tesp�t ett�kler� �hlaller �ç�n tutanak
düzenlemekle yükümlüdürler.

(2) Bakanlık ve yetk�l� d�ğer kurum ve kuruluşlar, denet�m faal�yetler� sırasında �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde ve
koord�nel� olarak görev yapar.

(3) Denet�mle görevlend�r�lecek personel�n, en az l�se veya deng� okul mezunu olması ve ADR ve �lg�l�
mevzuat kapsamında 40 saat teor�k, 8 saat uygulamalı eğ�t�m aldıktan sonra yapılacak sınavda başarılı olması gerek�r.
Söz konusu personel ayrıca ADR ve mevzuat güncellemeler� hakkında eğ�t�m alır.

(4) Emn�yet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tehl�kel� madde yol kenarı denet�m� yapacak
personel�ne, üçüncü fıkra kapsamında eğ�t�m vermekle yükümlüdür.

(5) Bakanlık, elektron�k denet�m ve d�ğer denet�mlerde uygulanacak usul ve esasları ayrıca düzenler.
Yol kenarı ve �şletme denet�m�
MADDE 32- (1) Bakanlık, görev ve yetk�ler� kapsamında seyyar denet�m veya sab�t denet�m �stasyonlarında

tehl�kel� madde taşıyan taşıtların ve �şletmeler�n denet�m�n� yapar. Tehl�kel� madde taşıyan taşıtların denet�mler�
ayrıca, 30 uncu maddede bel�rt�len kurumlardan karayolunda denet�m yapma yetk�s� bulunan kamu kurum ve
kuruluşlarına mensup personel tarafından da yapılır.

(2) Taşıtların yol kenarı denet�mler�nde, taşıma evrakında yer alan gönderen ve alıcı b�lg�ler� hakkında
tereddüte düşülmes� hal�nde gönderen ve alıcı b�lg�ler�, sevk �rsal�yes�/e-�rsal�ye/taşıma �rsal�yes� ve benzer� belgeler
üzer�nden kontrol ed�l�r.

(3) Taşıtların yol kenarı denet�mler�nde, taşınan madden�n �çer�ğ� hakkında şüpheye düşülmes� hal�nde,
gönderen/taşımacı 13/12/2014 tar�hl� ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara
İl�şk�n Güvenl�k B�lg� Formları Hakkında Yönetmel�ğe veya 23/6/2017 tar�hl� ve 30105 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğe uygun
olarak hazırlanan Güvenl�k B�lg� Formunu matbu veya d�j�tal olarak denet�m personel�ne �braz etmek zorundadır.

(4) TMFB alma zorunluluğu �le �lg�l� olarak; alıcı, boşaltan, gönderen, paketleyen yükleyen, dolduran ve tank-
konteyner/portat�f tank �şletmec�s� faal�yet konularına yönel�k denet�mler �şletme denet�m�; 7 nc� madden�n onuncu
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fıkrası kapsamındak� gönderen �le taşımacı faal�yet konularına yönel�k denet�mler �se �şletme veya yol kenarı denet�m�
kapsamında yapılır.

(5) Bu Yönetmel�k kapsamında, tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı h�zmet� alma zorunluluğuna �l�şk�n
denet�mler �şletme denet�m� veya elektron�k denet�m yoluyla yapılır.

(6) Bu Yönetmel�k kapsamında alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/portat�f tank �şletmec�s� olarak faal�yet
gösteren �şletmeler�n yükümlülükler�ne yönel�k hususlar �şletme denet�m�; taşımacı, gönderen, dolduran, paketleyen
ve yükleyen olarak faal�yet gösteren �şletmeler�n yükümlülükler�ne yönel�k hususlar �se �şletme veya yol kenarı
denet�m� kapsamında yapılır.

(7) Taşıtların yol kenarı denet�mler�nde; gönderen, dolduran, yükleyen veya paketleyen olarak b�r takv�m yılı
�çer�s�nde bu Yönetmel�ğ�n dördüncü bölümünde yer alan yükümlülükler�yle �lg�l� madde hükümler�n� beşten fazla
�hlal ett�ğ� tesp�t ed�len �şletmeye, ayrıca yer�nde denet�m yapılır.

(8) İşletme denet�mler�nde, �şletme; alımı veya paketlenmes� ya da gönder�m� yapılan tehl�kel� maddelerle
�lg�l� �sten�len b�lg� ve belgeler� denet�m yapmakla görevl�/yetk�l� olanlara, �braz etmekle yükümlüdür.

(9) TMFB faal�yet konusu dev�r �şlemler� �le �lg�l� denet�mler, �şletme veya yol kenarı denet�m� kapsamında
yapılır.

Tutanakları düzenlemeye görevl� ve yetk�l� kılınanlar
MADDE 33- (1) İdar� para cezası karar tutanağı düzenlemeye yetk�l� ve görevl� personel aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Yetk�lend�r�lm�ş Bakanlık personel�.
b) Traf�k pol�s�.
c) Traf�k pol�s�n�n görev alanı dışında kalan yerlerde rütbel� jandarma personel�.
Tutanakların düzenlenmes�
MADDE 34- (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes� gereğ�nce bu Yönetmel�kte

yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında, 33 üncü maddede bel�rt�len personel tarafından �dar� para cezaları �ç�n
�dar� para cezası karar tutanağı düzenlen�r.

(2) Bu maddeye göre düzenlenecek tutanaklar, elektron�k olarak da düzenleneb�l�r. Elektron�k olarak
düzenlenecek tutanaklara �l�şk�n hususlar Bakanlıkça bel�rlen�r.

(3) İdar� para cezalarına �l�şk�n d�ğer hususlarda, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının �lg�l� mevzuat hükümler� esas
alınır.

Tutanak ve tutanak düzenleyenler �le bağlı oldukları kurum ve kuruluşların yükümlülükler�
MADDE 35- (1) Tutanakların; şekl�, �çer�ğ�, düzenlenmes�, tesl�m�, tak�b�, basımı, dağıtımı, arş�vlenmes�,

�mhası, elektron�k s�steme aktarılması ve �ptal� �le tutanağı düzenleyenler ve bağlı oldukları kurum kuruluşların
yükümlülükler�ne �l�şk�n hususlarda 3/6/2021 tar�hl� ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma
H�zmetler� Denet�m Yönetmel�ğ�n�n �lg�l� hükümler� esas alınır.

İdar� para cezası
MADDE 36- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında, tehl�kel� madde faal�yet�nde bulunanlara yönel�k yapılacak yol

kenarı ve �şletme denet�mler�nde, aşağıda yer alan �hlallere 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc�
maddes�ne göre;

a) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket eden taraflara onb�n Türk L�rası,
b) 5 �nc� madden�n beş�nc� fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya dokuzyüzsek�z Türk L�rası,
c) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket eden �şletmeye dörtb�n Türk L�rası,
ç) 7 nc� madden�n dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden �şletmeye �k�b�n Türk L�rası,
d) 7 nc� madden�n onuncu fıkrasına aykırı hareket eden �şletmeye b�n Türk L�rası,
e) 7 nc� madden�n onb�r�nc� fıkrasına aykırı hareket eden �şletmeye b�nbeşyüz Türk L�rası,
f) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket eden �şletmeye dörtb�n Türk L�rası,
g) 11 �nc� madden�n üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden �şletmeye b�n Türk L�rası,
ğ) 13 üncü madden�n beş�nc� fıkrasına aykırı hareket eden �şletmeye dörtyüz Türk L�rası,
h) 18 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne aykırı hareket eden gönderene yed�yüzkırk�k� Türk L�rası;

(a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentler�ne aykırı hareket eden gönderene her b�r bent �ç�n b�ndörtyüzseksenbeş Türk L�rası,
ı) 18 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasına aykırı hareket eden kıyı tes�s� �şletmec�s�ne b�nsek�zyüzondokuz Türk

L�rası,
�) 18 �nc� madden�n üçüncü fıkrasında z�kred�len �thalatçıya, 18 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne

aykırı hareket ed�lmes� hal�nde yed�yüzkırk�k� Türk L�rası; (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentler�ne aykırı hareket ed�lmes�
hal�nde bentler�n her b�r� �ç�n b�ndörtyüzseksenbeş Türk L�rası,

j) 19 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ne aykırı hareket eden paketleyene b�nsek�zyüzondokuz Türk
L�rası; (b) bend�ne aykırı hareket eden paketleyene dokuzb�nyüzyed� Türk l�rası; (c) bend�ne aykırı hareket eden
paketleyene üçb�n Türk L�rası; (ç) ve (d) bentler�ne aykırı hareket eden paketleyene her b�r bent �ç�n dokuzyüzsek�z
Türk L�rası,

k) 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (d) bentler�ne aykırı hareket eden yükleyene her b�r bent �ç�n
b�nsek�zyüzondokuz Türk L�rası; (c) ve (ç) bentler�ne aykırı hareket eden yükleyene her b�r bent �ç�n dokuzyüzsek�z
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Türk L�rası,
l) 21 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (h) bentler�ne aykırı hareket eden doldurana her b�r bent

�ç�n b�ndörtyüzseksenbeş Türk L�rası; (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentler�ne aykırı hareket eden doldurana her b�r bent
�ç�n yed�yüzkırk�k� Türk L�rası,

m) 22 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (�) ve (l) bentler�ne aykırı hareket eden taşımacıya her
b�r bent �ç�n b�ndörtyüzseksenbeş Türk L�rası; (d), (g), (ğ), (ı), (j), (k) ve (m) bentler�ne aykırı hareket eden taşımacıya
her b�r bent �ç�n yed�yüzkırk�k� Türk L�rası; (e) bend�ne aykırı hareket eden taşımacıya her b�r teçh�zat �ç�n yetm�ş üç
Türk L�rası; (f) bend�ne aykırı hareket eden taşımacıya �k�yüzdoksanaltı Türk L�rası; (h) bend�ne aykırı hareket eden
taşımacıya b�naltıyüzsek�z Türk L�rası,

n) 23 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ne aykırı hareket eden sürücüye altıyüzotuzyed� Türk L�rası;
(b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (�), (j), (k), (l), (m) ve (n) bentler�ne aykırı hareket eden sürücüye her b�r bent
�ç�n seksendokuz Türk L�rası,

o) 24 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler�ne aykırı hareket eden alıcıya her b�r bent �ç�n
dokuzyüzsek�z Türk L�rası,

ö) 25 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentler�ne aykırı hareket eden boşaltana her b�r
bent �ç�n dokuzyüzsek�z Türk L�rası,

p) 26 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�ne aykırı hareket eden tank-konteyner �şletmec�s�ne her
b�r bent �ç�n b�nsek�zyüzondokuz Türk L�rası,

r) 27 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (c), (ç), (e), (f), (g) ve (ğ) bentler�ne aykırı hareket eden �şletme ve
TMGDK’ye her b�r bent �ç�n b�n Türk L�rası; (b) ve (d) bentler�ne aykırı hareket eden �şletme ve TMGDK’ye her b�r
bent �ç�n �k�b�n Türk L�rası,

s) 27 nc� madden�n �k�nc� fıkrasına aykırı harekete eden �şletmeye 27 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) veya
(ç) bentler�n�n her b�r� �ç�n b�n Türk L�rası,

ş) 27 nc� madden�n üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDK’ye b�n Türk L�rası,
t) 32 nc� madden�n üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden gönderene beşyüz Türk L�rası,
u) 32 nc� madden�n üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya �k�yüzell� Türk L�rası,
ü) 32 nc� madden�n sek�z�nc� fıkrasına aykırı hareket eden �şletmeye üçb�n Türk L�rası,
�dar� para cezası uygulanır.
(2) B�r�nc� fıkranın (c) bend�ne göre �dar� para cezası karar tutanağı düzenlenen �şletmeye, bu �dar� para cezası

karar tutanağının tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�h esas alınarak aykırılığın g�der�lmes� �ç�n otuz gün süre ver�l�r. Bu süre sonunda
yapılacak �şlemlere �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

(3) B�r�nc� fıkranın (f) bend�ne göre �dar� para cezası karar tutanağı düzenlenen �şletmeye, bu �dar� para cezası
karar tutanağının tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�h esas alınarak aykırılığın g�der�lmes� �ç�n otuz gün süre ver�l�r. Bu süre sonunda
yapılacak �şlemlere �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

(4) 7 nc� madden�n dördüncü veya beş�nc� fıkralarına aykırı hareket eden �şletmeye bu madden�n b�r�nc�
fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len �dar� yaptırım uygulanır.

(5) 8 �nc� madden�n �k�nc�, üçüncü, dördüncü, beş�nc�, altıncı ve sek�z�nc� fıkralarına aykırı hareket eden
�şletmeye bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�nde bel�rt�len �dar� yaptırım uygulanır.

(6) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len �dar� para cezaları, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 213 sayılı
Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes� hükümler� uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında, takv�m yılı
başından geçerl� olmak üzere artırılmak suret�yle uygulanır. Bu surette �dar� para cezasının hesabında b�r Türk
L�rasının küsuru d�kkate alınmaz.

(7) Bu maddeye göre ver�len �dar� para cezaları, tebl�ğ�nden �t�baren b�r ay �ç�nde öden�r.
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Yetk�lend�rme
MADDE 37- (1) Bakanlık, gerekt�ğ�nde tekn�k ve �dar� kapas�te, teşk�lat �mkânları, h�zmet�n

hızlı/etk�n/yaygın olarak üret�lmes� �lkeler�n� gözeterek, Bakanlığın bu Yönetmel�k kapsamında yer�ne get�rmekle
yükümlü olduğu �ş ve �şlemler�n b�r kısmını aşağıda bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde yürütmek üzere kamu
kurum/kuruluşlarını veya Türk Akred�tasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre
akred�te ed�len muayene kuruluşlarını yetk�lend�reb�l�r:

a) Yetk�lend�rme, düzenlenecek b�r protokol/sözleşme �le yapılır. Bu protokol/sözleşmede yetk�lend�rmen�n
konusu, süres� ve mutabakata varılan hususlar açıkça bel�rt�l�r.

b) Yetk�lend�rme, yetk�lend�rmen�n konusu ve n�tel�ğ� gözet�lmek suret�yle en az b�r yıl en fazla beş yıl süreyle
yapılab�l�r. Yetk�lend�rme, süre b�t�m� sonunda yen�leneb�l�r.

c) Bakanlık, yetk�lend�rmen�n konusuna, n�tel�ğ�ne ve özell�ğ�ne göre aynı konuda b�rden fazla kamu
kurum/kuruluşu, ün�vers�te veya muayene kuruluşunu yetk�lend�reb�l�r.

ç) Yetk�lend�rme kapsamında üret�lecek h�zmetler �ç�n alınacak/ödenecek ücretler Bakanlık tarafından
onaylanır.
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d) Yetk�lend�r�lm�ş olanlar �lg�l� mevzuata ve Bakanlık �dar� düzenlemeler�ne uymakla yükümlüdürler.
Bakanlık, yetk�lend�rmen�n kullanımı �le �lg�l� olarak gerekt�ğ�nde her türlü denet�m� yapar.

e) Yetk�lend�r�lm�ş olanların �lg�l� mevzuata ve Bakanlık �dar� düzenlemeler�ne uymaması hal�nde yapılmış
olan yetk�lend�rme, Bakanlık tarafından �ptal ed�l�r.

f) Yetk�lend�rme, Bakanlığın bu konudak� görev, sorumluluk ve yetk�s�n� ortadan kaldırmaz.
Uygulamadan sorumlu kurumlar ve sorumlu oldukları alanlar
MADDE 38- (1) ADR Anlaşmasına taraf olmadan önce d�ğer kurumlar tarafından tehl�kel� madde taşımacılığı

konularını �lg�lend�ren ancak ADR ve bu Yönetmel�k �le uyumsuz olan mevzuat hükümler�, Bakanlığın görüşü
alınarak �lg�l� kurum ve kuruluşlar tarafından ADR Anlaşmasına ve bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun hale get�r�l�r.

Güncelleme
MADDE 39- (1) Başta ADR’de yapılan güncellemeler �le �lg�l� uluslararası anlaşmalar ve standartlardak�

değ�ş�kl�kler d�kkate alınarak Bakanlıkça bu Yönetmel�k hükümler�ne �l�şk�n güncelleme çalışmaları yapılır.
B�ld�r�m
MADDE 40- (1) Bu Yönetmel�ğe göre �dar� para cezalarına �l�şk�n b�ld�r�mler, 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı

Kabahatler Kanununun 26 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrasına göre elektron�k tebl�gat �mkânı bulunması hal�nde buna
göre yapılab�l�r, bu �mkân bulunmaması hal�nde �se 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanununa ve �lg�l� d�ğer
mevzuata göre yapılır.

(2) Bakanlık, tutanakların tebl�ğ�ne �l�şk�n düzenleme yapab�l�r, �lg�l� kurumlarla protokol �mzalayab�l�r ve
�mzalanan protokole göre �şlem tes�s edeb�l�r.

D�ğer hükümler
MADDE 41- (1) Tehl�kel� madde taşıyan b�r karayolu taşıtının, taşıma z�nc�r� �ç�nde kalkış ve varış noktaları

arasında den�zyolu, �ç suyolu veya dem�ryolunu kullanması hal�nde; taşımacı kısmen kullandığı d�ğer taşıma
modlarının tehl�kel� madde taşımacılığı mevzuatına uymak zorundadır.

(2) ADR Bölüm 3.2 Tablo A’ya göre herhang� b�r UN numarasına ataması yapılmamış tehl�kel� maddelere a�t
UN numarası atama �şlemler�, �lg�l� kapsamında akred�te b�r laboratuvar veya Bakanlık veya Bakanlık tarafından
yetk�lend�r�len kuruluşlar tarafından, altyapı �le yeterl�l�kler� tehl�kel� maddeler�n uluslararası taşımacılığına �l�şk�n
mevzuatın sınıflandırma bölümler�, B�rleşm�ş M�lletler tarafından yayımlanan test ve kr�terler el k�tabı ve model
düzenlemelere göre uygun bulunan ve belgelend�r�len laboratuvarlar tarafından yapılab�l�r.

Alt düzenley�c� �şlemler
MADDE 42- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanması amacıyla Bakanlıkça alt düzenley�c� �şlemler

yapılab�l�r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 43- (1) 24/4/2019 tar�hl� ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl�kel� Maddeler�n

Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) D�ğer mevzuatta, b�r�nc� fıkra �le yürürlükten kaldırılan Tehl�kel� Maddeler�n Karayoluyla Taşınması

Hakkında Yönetmel�ğe yapılan atıflar, bu Yönetmel�ğe yapılmış sayılır.
Bazı zorunluluklara �l�şk�n süre ver�lmes�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 6 ncı maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası hükümler� 1/7/2022 tar�h�ne kadar,
b) 7 nc� maddes�n�n dokuzuncu fıkrası �le 27 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası hükümler� 1/7/2023 tar�h�ne kadar,
uygulanmaz.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce;
a) Ücrets�z olarak sadece “Alıcı” faal�yet konulu TMFB alan ve TMFB faal�yet konusu dev�r �şlemler�

çerçeves�nde Bakanlıkça �lg�l� TMFB’s�ne “Boşaltan” faal�yet konusu eklenen �şletme, TMFB’s�n�n �lk yen�lenme
�şlem�nde, bu Yönetmel�k kapsamında güncel TMFB ücret�n�n tamamını ödemek suret�yle �lg�l� TMFB’s�n� yen�lemek
zorundadır.

b) TMFB alan ve TMGD muaf�yet� bulunan �şletmeler�n; TMGD muaf�yetler�, Bakanlık U-Net Otomasyon
S�stem�nde tanımlanan süreye kadar devam eder.

Tünel kategor�ler�n�n bel�rlenmes� ve �şaretlenmes�
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünce, karayolları üzer�ndek� tünellere �l�şk�n tünel

kategor�ler�n�n ADR’ye uygun olarak bel�rlenmes� ve �şaretlenmes� 31/12/2025 tar�h�ne kadar tamamlanır.
Yürürlük
MADDE 44- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 45- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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