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YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2019 tar�hl� ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl�kel� Maddeler�n
Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) ve (ff) bentler� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“d) Boşaltan: Tehl�kel� madde yüklü konteyner�, çok elemanlı gaz konteyner�n�, tank-konteyner�n�, portat�f
tankı b�r araçtan çıkartan; paketl� tehl�kel� maddeler�, küçük konteynerler� ve portat�f tankları b�r araç veya
konteynerden �nd�ren; tehl�kel� maddeler� b�r tanktan (tanker, söküleb�l�r tank, portat�f tank veya tank konteyner) b�r
tüplü gaz tanker�nden, MEMU veya çok elemanlı gaz konteyner�nden, b�r araçtan veya dökme yük taşıyan
konteynerden boşaltan �şletmey�,”

“ff) Ulaştırma Elektron�k Taşıma Evrakı S�stem� (U-ETES): Bu Yönetmel�ğe göre faal�yet gösteren gerçek ve
tüzel k�ş�ler�n, 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�,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(7) Bu Yönetmel�k kapsamındak� gönderen, taşımacı, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak
Tehl�kel� Madde Faal�yet Belges�ne sah�p �şletmeler�n TMGD �st�hdam etmes� veya TMGDK’dan TMGD h�zmet�
alması, TMGD eğ�t�m�, sınavı, yetk�, görev ve sorumlulukları �le TMGDK’ların yetk�, görev ve sorumlulukları �le para
cezaları da dâh�l olmak üzere �dar� yaptırımlara �l�şk�n hususlar Bakanlıkça bel�rlen�r.”

“(12) Kamu kurum ve kuruluşları har�ç olmak üzere TMGDK’larda ve �şletmelerde 2263.06 SGK meslek
kodu �le �st�hdam ed�len TMGD’ler 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanununa ve 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı
Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında
tam sürel� (aylık 30 gün üzer�nden) 2263.06 SGK meslek kodu �le �st�hdam ed�lmes� zorunludur. Bu TMGD’ler
herhang� başka b�r �şte çalışamaz veya çalıştırılamazlar. Bu hususlar �ş sözleşmeler�nde bel�rt�l�r.

(13) TMGDK ş�rket�n�n yönet�m kurulunda görev alanlar veya ş�rket�n müdürlük görev�n� yürüten ve aynı
zamanda TMGD h�zmet� verenler 5510 sayılı Kanunun sadece 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�
kapsamında tam sürel� (aylık 30 gün üzer�nden) 2263.06 SGK meslek kodu s�gortalı �le olarak çalışması zorunludur.
Bu fıkrada bel�rt�len şek�lde h�zmet veren TMGD’ler herhang� başka b�r �şte çalışamaz veya çalıştırılamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Tehl�kel� maddeler�n taşınmasının, Bakanlıktan tehl�kel� madde faal�yet belges� almış olanlarca
yapılmasını sağlamak,

b) ADR Bölüm 5.4.1’de bel�rt�len mah�yette taşıma evrakını eks�ks�z hazırlamak ve taşımacıya vermek
(ayrıca, taşıma �şlem� başlamadan önce taşıma evrakını Bakanlık tarafından oluşturulacak U-ETES s�stem�ne
�şlemek/�letmek zorundadır.),”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“j) Tehl�kel� maddeler�n dolumunu, Bakanlıktan tehl�kel� madde faal�yet belges� almış taşımacılara a�t araçlara

yapmak,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“n) Taşıma �şlem�ne başlamadan önce gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırlanacak taşıma evrakının b�r

suret�n�n araçta bulundurulmasını sağlamak.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıda şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Yetk�l� kılınan kurum ve kuruluşlar, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında z�kred�len KHK kapsamında bu

Yönetmel�ğ�n kend�ler�ne yükled�ğ� görev ve yetk�ler� yer�ne get�r�r ve kullanırlar.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan “Tehl�kel� Madde ve

Komb�ne Taşımacılık Şube Müdürlüğünde/B�r�m�nde görevlend�r�lecek tehl�kel� madde denetç�s� unvanına sah�p”
�bares� “çalışan” olarak değ�şt�r�lm�ş ve yed�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının başına “Taşımacı, dolduran ve
gönderen har�ç olmak üzere,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d), (ı) ve (j) bentler� aşağıda şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“d) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket eden gönderene; (b) bend� �ç�n beşyüz Türk L�rası, (a), (c),
(ç), (d), (e), (f) ve (g) bentler�ne �se her b�r bent �ç�n b�n Türk L�rası,”

“ı) 11 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket eden doldurana; (a), (b), (c) ve (j) bentler� �ç�n her b�r
bende b�n Türk L�rası, (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (�) bentler�ne �se her b�r bent �ç�n beşyüz Türk L�rası,”

“j) 12 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya; (a), (b), (c), (�) ve (l) bentler� �ç�n her b�r
bende b�n Türk L�rası, (ç), (d), (g), (ğ), (h), (j), (k), (m) ve (n) bentler�ne her b�r bent �ç�n beşyüz Türk L�rası, (e) bend�
�ç�n her b�r teçh�zata ell� Türk L�rası, (f) bend� �ç�n �se �k�yüz Türk L�rası,”



MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “31/12/2019” �bares�
“1/7/2020” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı madden�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(2) Bakanlığın yetk�lend�rd�ğ� kurum/kuruluşa başvuruda bulunarak Taşıt Durum Tesp�t Belges� almayan
taşımacıya, 25 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (j) bend�ne göre �dar� para cezası uygulanır. Araçlara düzenlenen Taşıt
Durum Tesp�t Belges�, ADR/Taşıt Uygunluk Belges� yer�ne geçmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 3 üncü maddes�nde yer alan “31/12/2019” �bares� “31/12/2020”
olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 33 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n on�k�nc� ve onüçüncü fıkraları bu madden�n yayımı

tar�h�nden 3 ay sonra, d�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.”
MADDE 13 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 14 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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