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U_LA ŞTIRMA, DENiZCİLiK Şiciıa n enrış ı.re BAKANLI Ğ tTehlikeIi Mal ve Kombine Taşımacılık DtZenleİİ"-C*J Üİaİ.ltigii

Sayı
Konu : Te hlikeli Madde Denetimi Hakkında

24.08.20I7

TÜRKİYE ODALAR VE BORSAIAR BiRLİĞİNE
Dıım.lupınar Bulvan No:252 06530 / ANI(ARA

Ilgi : Ba&anlığmız Bursa [V üncü Bölge Müdürlüğimüzden alınaı 04.08.20I 7 tarihli ve
22354 say.ılı yazı.

Bakanlığmız Bursa rV iiocü Bötge Müdülüğiimiizden aLİan ilgi yazıda, Tehlikeli MaddeTaşımacılığ ve Teh.likeli Madde Faaliyet Belgesi hakkııda Bölge Müdürliiklerince yol kenandenetim istasyonlannda ve iŞletıııelerde denetimler yaptıklannı belirhlerek, yapıIan bu denetimleresnasında aşağda belirtilen konular hakkında teredd.üt]er hasıl olduğıından iahisıe, yaşana, butereddütlerin giderilrnesiıe yöneIk olarak BöIge Müdurtiiklerinin talimatlandınlınası talepedilnektedir.

l, T-'IGD istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 güniçerisinde yenİ bir TMGD istihdam 
"tmeyen çıetm"ıe.e, t'iinetrneüğin 28ı.ılğ maddesine göre3,114 TL mi, yok§a Tebliğin 30/1-9 maddesin" 96." 602 TL mi idari pr., 

-"urr.,
uygulınacığr,

Bilindiği üzere, Tehlikeli Malların karayolu ile uluslararası Taşımacılığına iıişkin Ar,tııpaAnlaşması (ADR) paıalelinde hazulanan "Tehlikeli Maddeleriı Kaıayo[uyla Taşınması HakkındaYönetmelik" 74/l0/2o13 tarihli ve 2880l sayılı Resmi Gazete,de yayımlanaİak yürürJüğe girmiştir.

Yönetmeliğü Te}dikeli Madde Güventik Daıışmanı başlı-klı 33 iincü maddesinin birinci fıkrasıkapsamında hazırlaoan Tehlikeli Madde Güventik Danışma.,lunnrr, (Tı\4GD) nitelikleri, eğitimlerive belgelendirilmeleıi ile görev, yetki ve sorurnluluklanna ü;. usul ve esasları düz-enleycn''Tehlikeli Madde Güvenlık Danış_manlığ Hakkında Tebiiğ'' 22l05D014 tarihli ve 29007 sayılıResmi Gazete'de yayımlaıaıak ytirilrlüğe girmiştir.

söz konusu, Tebliğ hiikümleriniı taşımacılık seklöninde düa etkiı ve verimli uygulanabilrnesiamacıyla görülen ihtiyaç üzerine, Tebliğ'de bazı madde,erde değşikliğe giditmiiie y"pı- u,Tebliğ değişikilği ise 1910412017 tari]ı]i ve 30043 saylı Resmi Gazete'de yayımlanarak yiirurlüğegirmiştir.

: : ----]j9!j9]qE4lç]!!uglt lrnza Kaı,nu gereEi br, beüge etektronik imza ile imzalanınt.ıır,
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Tebliğ'in işletrnelerin sorumluIuklan ve }ıiloimlüli.ikleri başlıklı 27 nci maddesinin birincifilaasında yapılan değişiktikle, Tebliğ k";;;;;;;; işlemeleriı, en az bir adet .IVGDisıihdam etneleri veya ia*... vJ'til.oaiİ;;;
kuruluşIanndaı 1-o;6 hizmet alma zorunüuıuğu geti.iııİ;İ.. '"ou" güvenlik danıŞmanlığı

i:1:;''Ş,İ;"JHff 'l'#"T,Öl,"T;jjT,*,:a:Tilik,tinl"i-a"kalanişletrnelerin,
Yönem el iğe dayaıı l arak juy, -ı-- Tebl iğ,in,, .;, 

- j:;:'.:*fl rHTl"f'il,Jr;f ::iş,letrnelerin en az bir adet TMGD isthaam eiıeıen ,.|" 
'i."". 

yetkilendiri.en Tehlikeli-MaddeDaııŞmanlığ Kuruluşlanndan (TMGDK) o;, ;; ;;nıuıug, tuıun naktadır.

Diğer taıaftan,Tebliğ'in 27 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi ''Bu Tebliğ kapsamındafaaliyeI 
'ösıeren 

işletmeler; isıhdam 
"a"""gi rici;ir) ueya htr."t alacağ TMGDK'Ier iteyapacağı anlaşmayı www.ti)rki.ıe-gout odr}i irriii'ırwrr-eHe ve yapılan bu anlaşmanınveya TMGD'nin $ aldinin fesih ,iiü^ot du*-unr" i"'ri a*ı ğn içerisinde TMGD Lştihdometmekle vE/a TMGDK ile yeni bi, orlaşma yapmal'r, İİ*LOOi*.'' hüloıüne amirdiı.

Yukarıda yer alan mevz
değerıendede,il*;;;.',İ#T,ÇT,J3',#İ|.H1,,:r,tHT.nl:}:Tl,r,JJJ:;
al. ılması veYa iŞletnenin TMGD ile y"p,ı"r. -;;;;; İJr,İ.r."r, hallerinde, işletrnenin 30 giiniçerisinde e-devlet kapısı *.":9.y:lİOir rr6lJ *].uİ." r*,n*, gerekmekte olup, bu süresonıında işIetmeni! her hangi bir TMGD'r" 

"-o"r'"' ioir,'L.ıra" anlaşma yapmaması haliıdeıse ışıetmeye, yüanda 
'r* :l]l"j ,:rTr' OüOr-l.n-.İ"or"-ınd4 bu nir üIatler için farklımevzuatlarda ön görülen idari yaphnmlaıdan en ü§t 

"".^ 
ol}o, Yönetrneliğin 28 inci maddesinindördiincü fi lqasıı.ın (ğ) bendinin uygutanması geıebnektedir.

Aynca, bu ttir işIeknelere, .M.GD )lkiim|üıüğünü yerine getinnceye kadar Yönetneliğin 28 incimaddesinin alhncı fiirasına nu,: s, *"" i".l, lol" 
''oln 

,"rur,*n uygulanması gerektıği,
İ;u::'fl-'*:,mi"ffiıiT realij aeg;şıtıig'"" rl..luil*.'erin 0ı/0ıl20t8 t .iıi itu* iı.
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2, TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK'dan hizmet almayan işletmeye Yönetmetiğin2814-ğ maddesine gtıre 3.ıin 
]L _ ,.t 

", 
İ"r;;:İ_, maddesıne g6re 3.000 TL mi idaripara cezası uygutanacağr, (U-Net ceza modülüne ierİ f"ışınae uu madde et<Ieomemiş.)

,".Trİ"'l;fl;lffi.}:r" 
hükiimleri kapsamında, bu hit jhıaııer için farkıı mevzuatıarda ön

(ğ) bendiniı uygul",_^, r".""H':n:ffi:lan, 
Yönehneliğiı 2s inci maaies;;;;;;;^._

3. Gümrük Müdüriiiklerinı
yurt dlşı menşeİlİ matların'".1 

üu'"*'" u'ınlar) konteyner ve tank konte}nerlere yüklenen
tespit erı;ı6g5j o,,i" .i.o'J.'.i",i,,:ülT'J:lıff-,",?-'T:::i;'*:-:ı;şll*İİ
adres vs.) Bu durumda cezai işlemin 

'-" 
,r*İrİ"Öa "

Bu tıir ihlallerde araçta bulunan diğer kururiılara ait mevzuat
b eıızeri iizerind * gooaJ"ioio,",, ii 

"oıü İİ 
"Ş 

. 

;"İ,rr::":T:."#ffi :- ;H#,Tfaaliyetlerinde genel kurallar başlıklı 5 ın"; .ui?.ri'rr- beşinci fıloası '' Tefılikdi rnadde
::ffiJ?]TTJ?:h,|İ}|''"""" *'*,,'i",.j"',"',,..,n* pıakaıarın *;;";,;."u

Bu amir hükiim kapsamında, taşımaya konu tehlikeli maddenin kaıayoluyla taşınması sırasrnda
ffiHi.İT::r"HH ffı"",,, 

ambalajın * i"-"Jliuıu;ı",.,; eın,a"," vo."Jıın.
cezalar başlıklı 28 iıci madde 

levha]aı i]e iŞaretlenmediğin tespiti halinde, ,or.*"ı,rıo-ro_,
oqjncif krasna,;;,;;;J"#t#]ffi-T,",J:lil,',.Hi:J;"*#*iffi tilIVe taşt üzef inği işrdlerne u«sı.ııtıoi ,ç" 

"ru*ö.'Türk Lirrs,,, hüküm kapsamlnd4göndericiye ve taşlmacıya 
"r" 

-ury 
olara.tç ;i25i ,*;;; i;rrrr-asına imk6ı sağlamakt. olup,uYguIamanın da bu çerçevede yapı[ması *"r"*".İİİ,..*' 

"'"'

.1, I,ICD,' denetimlerinde, 

^1:: ',"-o'.l-"miş tanklarda taşıma evraı<ı düzenlenmediğitespit edildiğnde, gönderen o,Iarak cezai 
'ri;;;;;kü gönderen frrmaya mı, yoksayükün boşalt dığı fırmaya mı düzenlenmes' g...Uİrr."" '"

resı: www.trnk.gov.t Mii}ıendi§

ia_;ti ü6- \§ (.nrl-]l.
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Bilindigi üzere, ADR ve Yönetrneliğe g6re ''Taşıma Erı.akı''nın Gönderici taıafindan ADR Bölüm5.4.1'e göre düzenlenerek Ta.,Temizlenmeoiş,",;;lT;]**iTBü,ffi 
H:ff j:HYİ:r",-.:#:",.11"1l

iır*'*J}::r, 
tüplü gaz tankel vU. *";;;liM;;;ıma eı.rakının nasıl diizenleneceğ

,Bu bağlamda yapılan değerlendirmede; ADR ve yönetrnelik kapsamında tehlikeli madde gönderenişleh,eciniD düzenlemesi gerekeı taşrma 
"*r:o-.o, too*u taşna birimi iizerindeki tehlikelimaddenin boşaltılıp yeniden tehlileli nuaa" ıı" yntı"i', urui" 

'r. 
taşıma evrai<r düzentenmedigiveya anılan taşıma biriminin 

İ,:, :" şeııtrcııt uri-ii,".. yayımlanarak yünirlüğe g:ren2910l/2009 taıüti ve 2-7 t25 sayılı T,.,k61 196;1"-" ;;;;"n Tebliği kapsamınü yetkilendiriJentaşıma birimlerinin temiz]enerek TemizIeme n"ıg".i 
-aimaa,gı 

sürece, .uşıma evrakındandüzen]enmesiıe i}işkiı sorumlu,uğun Gönderen wafin]da ir*orcrro- dola}.ı, bu nt taŞınalardayaşanan ihlalleıde idari yaptınrnrn Gönderene uygul--*, ,- uoorru olacaktu.

AİcaJq Yönetrneliğin 4 iiıcü maddesindeki Tanımlar Başlığl alhndaki birinci fılaasının (ğ)beudinde tanffiılanan "Gönderen. ". tanrrnına goıe, vonemlÇ' ouro".* yiikiimlijlükleri baştığaltındaki taşıma birimlerin'" 
"T::l.:".:k "r"-ıri".*-e;;;;' aIınadı6 süIece aşrma ewakınĞn

ff""."j,'"H}il*H Hff'*er kısmııın *ş*-,'i."noa.oyerine getiriıeceğııe iıişkin,
denetimıerinde o"""i,., *-,".i",".'jl",i"şTlH#:"ili##:;iir}"'*lllrT,'#J'r§l,;
bu anlaşmaya göre Gönderen yulcümlülügriıün t"ş*u", ,-rn aan yerine geirileceğinden, buneüden yapılan ta§ımalarda ooio*:: ,,t*,oıujri* oo*juo *'ur'.r" ilişkin idari yaptınmrnTaşımacıya uygulanması gerekmektedir.

Bilgileriniz ve gereğini nca ederim.

24.08.20|7
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BiIgi:

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakantığına
Çevı.e Ve Şehircilik Bakan]ığına
Enerji Ve Tabii Ka}naklar Bakanlığna
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığına
Emniyet Genel Müdiirlüğıiıe
Jandarma GeneI KomutanIığna
Karayollan Genel Müdi.irl üğiine
TijRKryE ODALAR VE BORSALAR
BIRLİĞiNE
PETDER PETROL SANAYi DERNEĞİNE
TÜRKİYE PETROL RAFiNERILEzu a Ş.ıvp
LrLUSLAlLAlL.t S I TAŞIMACILIK \rE
LOJISTIK HİZMET LRETENLER.I DERNEĞİ
(IJTİKAD)

llTRoL üRI]NLERİ İŞVERENLER
SENDIKASINA
ENEzuİ, PETROL, GAZ İK^,IAL
IsTAsYoNLAzu iŞvgREN sıNDİKASrNA
TüRKİYE AKARYAKIT BAYİLERİ prrnoı
\,T GAz ŞiRKETLERI İŞwnaN
SENDİKASINA
TÜRKİYE LPG DERNEĞİNE

}gT1o. LiKİD PETRoL GAZCILARI
KJT SATICILARI VE OTOGAZ BAYILERi
DERNEĞİNE
ULUS LARARASI NAKI-İYECİLER
DERNEĞİ E

}!J!Z9İı'!!E!E!5.!4- r,n, n, b].t belge eJe|itronik imza ileeu.".ıo"ı,r.*r"o",,.,-;rl!Ç]ifu 
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