
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin “Tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların taşınması” 

başlıklı onbirinci maddesi    

(1) “Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde ve tehlikeli atık taşımalarını ilgili mevzuata uygun 

olarak yapmak zorundadırlar.” 

(2) “Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde veya tehlikeli atık taşıyan taşıtlarının; taşıyacakları 

tehlikeli maddenin veya tehlikeli atığın özelliğine uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgeler 

ile Tehlikeli Madde Sorumluluk Sigortası poliçesini ibraz ederek, ilgili mercilerden bu taşımalar 

için ayrıca izin almakla yükümlüdürler.” denilmekte ve otuzaltıncı maddesinin (e) bendinde ise 

“Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını 

gösteren belgeye sahip olmaları” şarttır denilmektedir. Burada bahsi geçen SRC5 belgesidir ve 

01.01.2014 tarihinden itibaren yapılacak denetimlerde bu araçları kullanan şoförlerden talep 

edilecektir ve bulundurmayan şoföre ve araç sahibine idari, yetki belgesine de uyarma cezası 

uygulanacaktır.  

24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01.01.2014 

tarihinde yürürlüğe girecek olan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında 

Yönetmeliğinin “Kapsam” başlıklı ikinci maddesinin (a) bendinde ; 

Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu 

maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, 

maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli 

madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde 

kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini kapsar demektedir.  

Aynı yönetmeliğin “Yetki Belgesi sahibi olma zorunluluğu” başlıklı 6 ncı maddesinin (1) 

numaralı alt bendinde; 

“Bu Yönetmelik kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu 

Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birine 

sahip olmak zorundadırlar.” denilmekte ve (3) numaralı alt bendinde ise  

“Bu Yönetmelik ve ADR’ye (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin 

Avrupa Anlaşması) göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet 

gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-

konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için 

Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Faaliyet Belgesinin 

düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.” denilmektedir.  

Bu madde de bahsi geçen faaliyet belgesi kimlerin alacağı hususu bu yılın sonunda veya 

önümüzdeki yılın başında Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü’ nün 

çıkaracağı Tebliğ ile belirlenecektir ve faaliyet belgesini ilgili Genel Müdürlük verecektir.   



Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 01.09.2014 tarihine kadar aranmayacaktır. Geçici 3. Madde 

Aynı yönetmeliğin “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” başlıklı 33 ncü maddesi “Bu 

Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan 

hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde 

güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı 

eğitimi, sınavı, yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça 

belirlenir.” denilmektedir.  

Bu madde de bahsi geçen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanını kimlerin istihdam etmesi veya 

hizmet alması gerektiği hususu bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında Tehlikeli Mal 

ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü’ nün çıkaracağı Tebliğ veya genelge ile 

belirlenecektir. 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik 

danışmanından hizmet alma zorunluluğu 1/9/2014 tarihine kadar aranmaz. Geçici Madde 4 

* Oda üyelerimizi ve çalışanlarını daha yakından ilgilendiren Yönetmeliğin ilgili 

maddeleri aşağıda sunulmuştur. 

Aynı yönetmeliğin “Taşıt Uygunluk belgesi ve izin alma zorunluluğu” başlıklı 7 nci maddesinde 

tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak taşıtlar için Taşıt Uygunluk Belgesi (ADR 

Uygunluk Belgesi) alınması zorunludur.  

İlgili Yönetmeliğin “Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlar” başlıklı Geçici Madde 

1 de Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi / 

ADR Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlardan;  

a) 2006-2013 model taşıtlar 31/12/2014 tarihine kadar, 

b) 1996-2005 model taşıtlar 31/12/2015 tarihine kadar, 

c) 1986-1995 model taşıtlar 31/12/2016 tarihine kadar, 

ç) 1985 model ve öncesi taşıtlar 31/12/2017 tarihine kadar, 

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği 

kurum/kuruluştan taşıt uygunluk belgesini almak zorundadırlar. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak taşıt uygunluk belgesi almayan taşıtlara 28 

inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır. 

Taşıt Uygunluk Belgesini TSE vermektedir. Uygunluk Başvurusunun ne şekilde yapılacağı ile 

ilgili www.tmkt.gov.tr adresinde “Ambalajlara UN numarası Araçlara ADR Uygunluk Belgesi için 

başvurular” bölümünden detaylı bilgiye ulaşılabilmektedir. 

Aynı yönetmeliğin “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası alma zorunluluğu” 

başlıklı 8 nci maddesi “ Bu Yönetmelik ve (ADR) hükümlerine uygun olarak ulusal ve 

uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal 

http://www.tmkt.gov.tr/


Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları 

zorunludur.” denilmektedir. 

Aynı yönetmeliğin “Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulundurulması gerekli olan belgeler” 

başlıklı 9 ncu maddesinde “Tehlikeli madde taşıyan araçlarda aşağıdaki belgelerin 

bulundurulması zorunludur:” 

a) ADR Bölüm 5.4.1’de belirtildiği şekilde düzenlenen taşıma evrakı, 

b) ADR Bölüm 8.2.2.8’de belirtildiği şekilde Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim 

Sertifikası (SRC5), 

c) Araçta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 

pasaport), 

ç) ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere 

hazırlanan yazılı talimat, 

d) Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için ADR Bölüm 5.4.5’teki Çok Modlu Tehlikeli 

Mal Taşıma Formu, 

e) Taşıtlar için geçerli ADR uygunluk belgesi, 

f) ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında, bu Yönetmelik 

kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisi, 

g) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu 

Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi. 

Yukarıda bahsi geçen konular ile ilgili www.tmkt.gov.tr adresli Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığına bağlı web sayfasından ve bu sayfanın içerisinde bulunan “Bize Ulaşın” 

altında açılan “Telefon Rehberi” bölümünde yer alan kişilerden bilgi alabilirsiniz. 

Santral numarası 0 312 203 20 00 dan sonra ilgilinin dahili numarasını tuşlayınız. 

KARAYOLU ve DEMİRYOLUYLA TEHLİKELİ YÜK TAŞIMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Adı Soyadı Ünvanı Telefon E-Mail 

Cemalettin DOĞMUŞ Şube Müdürü V. 3920 cemalettin.dogmus@udhb.gov.tr 

Ahmet YÜCEDAĞ Şube Müdürü 3905 

 

 

 

Haydar Ufuk KALE Mühendis 3924 hufuk.kale@udhb.gov.tr  

Gülşah AYTEKİN AB Uzmanı 3913 gulsah.aytekin@ubak.gov.tr  

Neriman M. HOCAOĞLU Uzman 3918 n.hocaoglu@denizcilik.gov.tr  
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