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Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (R.G.24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı)

NOTLAR: * Bu form, bilgilendirme amaçlıdır. (Detaylı bilgi 0288 412 65 25 )

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

SONUÇ

Aksiyon

DEĞİŞİKLİLİĞİN KAPSAM VE AMAÇI

MEVZUAT   DEĞİŞİKLİK   BİLDİRİM
         FORMU

* Mevzuata uygunluğunuz ve alınacak aksiyonlar ile ilgili firmamızından destek isteyebilirsiniz. ( bilgi@megatrak.com.tr )

* İlgili mevzuata  " http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190424-3.htm " linkinden ulaşabilirsiniz.
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Değişen Mevzuat:

Mevzuatın Adı:

27.04.2019

30754

Teh.madde gönderen, alan, taşıyan, dolduran, boşaltan, yükleyen, vb. işletmeler.

Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç: Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan, diğer canlı varlıklar ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli, düzenli bir şekilde yürütülmesi için ilgililerin 

sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Kapsam: a) Karayolu tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan; gönderen, alıcı, dolduran, paketleyen, yükleyen, taşıyan, boşaltan ve tank-konteyner/portatif 

tank işletmecileri, b) Kullanılan; taşıt, ambalaj ve yük taşıma birimlerinin tip onayı ile ilk, ara, periyodik ve istisnai test ve muayenelerini,

c) Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerine yönelik eğitim ve denetimleri, ç) Ülkemiz sınırları içerisinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası tehlikeli madde 

taşımalarını, d) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini, e) TSK, JGM, EGM ve SGK adına, üçüncü şahıslar tarafından yapılan tehlikeli 

mal taşımacılığını,   kapsar.

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

Tehlikeli madde (tehlikeli yük): ADR Bölüm 3.2’deki tehlikeli malların listelendiği Tablo A’da yer alan maddeleri,

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB): Tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin 

yapılabilmesi için ve işletmelerin kayıt altına alınması amacıyla düzenlenen belgeyi,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD): Alması gereken eğitime istinaden Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek kişiyi,

Genel kurallar: (1) Tehlikeli maddeler karayolunda, bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olacak şekilde taşınır. (2) ADR’de taşınması yasaklanan tehlikeli maddeler 

taşınamaz. (3) Taraflar, öngörülebilen riskleri göz önünde bulundurarak ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadırlar. (4) Taşımada; yetkilendirilmiş kuruluşlar 

tarafından test edilip UN sertifikası verilmiş olan ambalajlar kullanılır. (5) Taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine 

uygun yetki belgelerinden birine sahip olmak zorundadırlar. (6) İşletmeler, Bakanlığa başvurarak faaliyet alanlarına uygun Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi  almaları 

zorunludur. (7) TMFB alan işletmeler ile taşımacılar TMGD hizmeti alması zorunludur. (8)Sürücüler Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası  almak 

zorundadır. (9) Ciddi bir kaza veya olay olması durumunda 7 iş günü içerisinde www.türkiye.gov.tr üzerinden Bakanlığa bildirilmesi gerekir. (10) Tehlikeli madde yüklü 

veya boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtlar, doldurma ve boşaltma süresi dışında; okul, kamu binaları, alışveriş merkezi, ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre 

uzağa park etmelidir.

Uygulanacak diğer hükümler: Tehlikeli madde taşıyan bir karayolu taşıtının, taşıma zinciri içinde kalkış ve varış noktaları arasında denizyolu, iç suyolu veya demir yolunu 

kullanması halinde; o türe ait tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına uymak zorundadır.
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