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TEBLİĞ
Ulaştırma, Denퟎ�zcퟎ�lퟎ�k ve Haberleşme Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM01)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 22/5/2014 tarퟎ�hlퟎ� ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlퟎ�kelퟎ� Madde Güvenlퟎ�k
Danışmanlığı Hakkında Teblퟎ�ğ (Teblퟎ�ğ No: TMKTDGM01)’ퟎ�n 1 ퟎ�ncퟎ� maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrası aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde
değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ştퟎ�r.
“(1) Bu Teblퟎ�ğퟎ�n amacı, tehlퟎ�kelퟎ� maddelerퟎ�; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan
ퟎ�şletmelerퟎ�n yaptıkları ퟎ�şlemlerퟎ�, ퟎ�nsan sağlığına, dퟎ�ğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenlퟎ� bퟎ�r şekퟎ�lde
yapmaları ퟎ�çퟎ�n, bu ퟎ�şletmelere yardımcı olmak amacıyla, ퟎ�şletmelerde ퟎ�stퟎ�hdam edퟎ�lecek tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k
danışmanları (TMGD) veya hퟎ�zmetퟎ�n alınacağı tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanlığı kuruluşları (TMGDK) ퟎ�le bu
kuruluşların bünyesퟎ�nde görev alacak TMGD’lerퟎ�n ve hퟎ�zmet alıcıların nퟎ�telퟎ�klerퟎ�, eğퟎ�tퟎ�mlerퟎ�, belgelendퟎ�rퟎ�lmelerퟎ�, görev,
yetkퟎ� ve sorumluluklarına daퟎ�r usul ve esasları düzenlemektퟎ�r.”
MADDE 2 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 2 ncퟎ� maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasının (a) ve (c) bentlerퟎ� aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş,
aynı fıkraya aşağıdakퟎ� (d) ve (e) bentlerퟎ� eklenmퟎ�ş ve aynı maddenퟎ�n ퟎ�kퟎ�ncퟎ� fıkrasının (a) ve (b) bentlerퟎ� aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde
değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ştퟎ�r.
“a) Tehlퟎ�kelퟎ� madde taşımacılığı sürecퟎ�nde yer alan ve bퟎ�r takvퟎ�m yılı ퟎ�çerퟎ�sퟎ�nde net ellퟎ� ton ve üstü mퟎ�ktarlarda
ퟎ�şlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faalퟎ�yette bulunan ve 6 ncı maddenퟎ�n üçüncü
fıkrası kapsamında Tehlퟎ�kelퟎ� Madde Faalퟎ�yet Belgesퟎ� sahퟎ�bퟎ� olan ퟎ�şletmeler ퟎ�le toplam araç taşıma kapasퟎ�tesퟎ� ellퟎ� ton ve
üzerퟎ�nde olan taşımacılık ퟎ�şletmelerퟎ� ퟎ�le bu Teblퟎ�ğ kapsamındakퟎ� tehlퟎ�kelퟎ� maddelerퟎ� geçퟎ�cퟎ� olarak depolayan ퟎ�şletmelerퟎ�,”
“c) İşletmeler tarafından ퟎ�stퟎ�hdam edퟎ�lecek TMGD’ler ퟎ�le danışmanlık hퟎ�zmetퟎ� alınacak Tehlퟎ�kelퟎ� Madde Güvenlퟎ�k
Danışmanlığı Kuruluşlarını (TMGDK) ve bu kuruluşların bünyesퟎ�nde görev alacak TMGD’lerퟎ�,”
“d) 3/3/2015 tarퟎ�hlퟎ� ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlퟎ�kelퟎ� Maddelerퟎ�n Denퟎ�zyoluyla Taşınması
Hakkında Yönetmelퟎ�ğퟎ�n 9 uncu maddesퟎ� kapsamında Tehlퟎ�kelퟎ� Madde Uygunluk Belgesퟎ� sahퟎ�bퟎ� kıyı tesퟎ�slerퟎ�nퟎ�,
e) Gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faalퟎ�yette bulunan ve 16/7/2015 tarퟎ�hlퟎ� ve 29418
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlퟎ�kelퟎ� Maddelerퟎ�n Demퟎ�ryolu ퟎ�le Taşınması Hakkında Yönetmelퟎ�ğퟎ�n 7 ncퟎ� maddesퟎ�
kapsamında Demퟎ�ryolu Tehlퟎ�kelퟎ� Madde Faalퟎ�yet Belgesퟎ� sahퟎ�bퟎ� olan ퟎ�şletmelerퟎ�,”
“a) Türk Sퟎ�lahlı Kuvvetlerퟎ�ne aퟎ�t olan taşıtlarla yapılan taşıma ퟎ�şlemlerퟎ�nퟎ�,
b) Emnퟎ�yet Genel Müdürlüğüne, Sahퟎ�l Güvenlퟎ�k Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına aퟎ�t olan
taşıtlarla yapılan taşıma ퟎ�şlemlerퟎ�nퟎ�,
kapsamaz.”
MADDE 3 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 3 üncü maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasının (a) bendퟎ� aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ştퟎ�r.
“a) 26/9/2011 tarퟎ�hlퟎ� ve 655 sayılı Ulaştırma, Denퟎ�zcퟎ�lퟎ�k ve Haberleşme Bakanlığının Teşkퟎ�lat ve Görevlerퟎ�
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/10/2013 tarퟎ�hlퟎ� ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlퟎ�kelퟎ�
Maddelerퟎ�n Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelퟎ�ğퟎ�n 33 üncü maddesퟎ�, Tehlퟎ�kelퟎ� Maddelerퟎ�n Demퟎ�ryolu ퟎ�le
Taşınması Hakkında Yönetmelퟎ�ğퟎ�n 23 üncü maddesퟎ�ne ve Tehlퟎ�kelퟎ� Maddelerퟎ�n Denퟎ�zyoluyla Taşınması Hakkında
Yönetmelퟎ�ğퟎ�n 8 ퟎ�ncퟎ� maddesퟎ�ne dayanılarak,”
MADDE 4 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 4 üncü maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasının (c) bendퟎ� yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendퟎ�
aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş ve aynı fıkraya aşağıdakퟎ� (m), (n), (o), (ö), (p) ve (r) bentlerퟎ� eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“ı) Tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanı sertퟎ�fퟎ�kası (TMGDS): Bakanlığın yetkퟎ�lendퟎ�rdퟎ�ğퟎ� eğퟎ�tퟎ�m merkezlerퟎ�nde
tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanı eğퟎ�tퟎ�mퟎ�nퟎ� alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kퟎ�şퟎ�lere verퟎ�len veya
mütekabퟎ�lퟎ�yet ퟎ�lkesퟎ� esas alınarak ADR üyesퟎ� herhangퟎ� bퟎ�r ülkeden alınmış tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanı belgesퟎ�ne
ퟎ�stퟎ�naden düzenlenen sertퟎ�fퟎ�kayı,”
“m) Elleçleme: Tehlퟎ�kelퟎ� yükün, aslퟎ� nퟎ�telퟎ�klerퟎ�nퟎ� değퟎ�ştퟎ�rmeden, tahmퟎ�l/tahlퟎ�yesퟎ�, yerퟎ�nퟎ�n değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmesퟎ�, büyük
kaplardan küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma
bퟎ�rퟎ�mlerퟎ�nퟎ�n ve ambalajlarının yenퟎ�lenmesퟎ�, değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmesퟎ� veya tamퟎ�rퟎ� ퟎ�le taşımaya yönelퟎ�k benzer ퟎ�şlemlerퟎ�,
n) Kıyı tesퟎ�sퟎ�: Sınırları İdare tarafından belퟎ�rlenen, gemퟎ�lerퟎ�n emnퟎ�yetlퟎ� bퟎ�r şekퟎ�lde yük veya yolcu alıp
verebퟎ�leceklerퟎ� ya da barınabퟎ�leceklerퟎ�, rıhtım, ퟎ�skele, şamandıra, platform ퟎ�le buralara ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n demퟎ�r yerlerퟎ�, yaklaşma
alanları, kapalı ve açık depolama alanları, ퟎ�darퟎ� ve hퟎ�zmet amacıyla kullanılan bퟎ�na ve yapıları,
o) Perakende satış: Enerjퟎ� Pퟎ�yasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) “Bayퟎ�lퟎ�k Lퟎ�sansı” ퟎ�le lퟎ�sanslandırılmış
Akaryakıt, LPG, CNG ve LNG satışı yapan ퟎ�stasyon sahퟎ�bퟎ� ퟎ�şletmelerퟎ�n ퟎ�stasyon çıkışlı satışları ퟎ�le LPG ve LNG tüpü
satışı yapan ퟎ�şletmelerퟎ�n, ퟎ�şletme çıkışlı satışlarını,
ö) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmelퟎ�ğퟎ�ne göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetkퟎ�
belgesퟎ� sahퟎ�plerퟎ�nퟎ�,
p) Tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanlığı hퟎ�zmetퟎ�
vermek üzere İdare tarafından yetkퟎ�lendퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş kuruluşu,
r) UNet otomasyon sퟎ�stemퟎ�: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Tehlퟎ�kelퟎ� Mal ve Kombퟎ�ne Taşımacılık
Genel Müdürlüğünün belgelendퟎ�rme, eğퟎ�tퟎ�m, sertퟎ�fퟎ�kalandırma, denetퟎ�m, araç muayene, tahsퟎ�lat, sınır geçퟎ�ş ve ퟎ�zퟎ�n
ퟎ�şlemlerퟎ� ퟎ�le ퟎ�lgퟎ�lퟎ� tüm ퟎ�ş süreçlerퟎ�nퟎ�n otomatퟎ�k yapıldığı bퟎ�rçok alt bퟎ�leşenden oluşan yazılım sퟎ�stemퟎ�nퟎ�,”

MADDE 5 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 6 ncı maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerퟎ� yürürlükten kaldırılmış, (ç)
bendퟎ� aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş ve aynı fıkraya aşağıdakퟎ� (e) bendퟎ� ퟎ�le aynı maddeye aşağıdakퟎ� fıkralar eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“ç) Bu Teblퟎ�ğ kapsamında eğퟎ�tퟎ�m verebퟎ�lecek en az bퟎ�r eğퟎ�tퟎ�cퟎ� ퟎ�le yapılmış sözleşme,”
“e) Eğퟎ�tퟎ�m müfredatı.”
“(2) Başvuru sahퟎ�bퟎ� adına, Bakanlıkça belퟎ�rlenen yetkퟎ� belgesퟎ� ücretퟎ� oluşturulan ödeme numarası ퟎ�le ퟎ�lgퟎ�lퟎ�
bankaya yatırılır.
(3) Yetkퟎ� Belgesퟎ� alabퟎ�lmek ퟎ�çퟎ�n, ADR, RID veya IMDG Kod veya IATA DGR kapsamında İdare tarafından
düzenlenen Tehlퟎ�kelퟎ� Madde Taşımacılığı Eğퟎ�tퟎ�mퟎ� Yetkퟎ� Belgesퟎ� sahퟎ�bퟎ� olmak şarttır.
(4) Bakanlık kendퟎ� düzenledퟎ�ğퟎ� veya www.türkퟎ�ye.gov.tr adresퟎ� üzerퟎ�nden sorgulayabퟎ�ldퟎ�ğퟎ� belgelerퟎ�n matbu
çıktılarını ퟎ�stemeyebퟎ�lퟎ�r.”
MADDE 6 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 7 ncퟎ� maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasının (b) bendퟎ� ퟎ�le ퟎ�kퟎ�ncퟎ� fıkrası aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde
değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş ve aynı maddeye aşağıdakퟎ� fıkra eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“b) Her kursퟎ�yere verퟎ�lmek üzere bퟎ�rer takım güncel, ADR, RID ve IMDG Kod sözleşme dokümanları.”
“(2) Bu Teblퟎ�ğ kapsamında Tehlퟎ�kelퟎ� Madde Güvenlퟎ�k Danışmanı Eğퟎ�tퟎ�mퟎ� Yetkퟎ� Belgesퟎ� talebퟎ�nde bulunan eğퟎ�tퟎ�m
kuruluşları, bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkradakퟎ� şartlara ퟎ�laveten, özel eğퟎ�tퟎ�m merkezlerퟎ�ne ve derslퟎ�klere ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n Mퟎ�llퟎ� Eğퟎ�tퟎ�m Bakanlığı
tarafından belퟎ�rlenmퟎ�ş dퟎ�ğer standartları da sağlamak zorundadır.”
“(3) Yangınla mücadele eğퟎ�tퟎ�mퟎ�nퟎ�n teorퟎ�k kısmına ퟎ�lave olarak, uygulamalı eğퟎ�tퟎ�mퟎ�n verퟎ�lebퟎ�leceğퟎ� ve bu konuda
kabul görmüş asgarퟎ� donanıma sahퟎ�p emnퟎ�yetlퟎ� bퟎ�r yerde verퟎ�lmesퟎ� sağlanır.”
MADDE 7 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 8 ퟎ�ncퟎ� maddesퟎ�nퟎ�n üçüncü fıkrası aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ştퟎ�r.
“(3) İdareye yanıltıcı bퟎ�lgퟎ� ve belge vererek veya belgelerde tahrퟎ�fat yaparak yetkퟎ� belgesퟎ� almış olanlar ퟎ�le
faalퟎ�yetퟎ�nퟎ� sürdürürken, yanıltıcı bퟎ�lgퟎ� ve belge verdퟎ�ğퟎ� veya belgelerde tahrퟎ�fat yaptığı tespퟎ�t edퟎ�lenlerퟎ�n yetkퟎ� belgelerퟎ� ퟎ�ptal
edퟎ�lퟎ�r ve haklarında cumhurퟎ�yet savcılıkları nezdퟎ�nde suç duyurusunda bulunulur.”
MADDE 8 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 10 uncu maddesퟎ�nퟎ�n dördüncü ve beşퟎ�ncퟎ� fıkraları aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş ve
aynı maddenퟎ�n ퟎ�kퟎ�ncퟎ� fıkrasına aşağıdakퟎ� bent ퟎ�le aynı maddeye aşağıdakퟎ� fıkra eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“(4) Eğퟎ�tퟎ�m kuruluşları, yenퟎ� başlatacağı eğퟎ�tퟎ�m dönemퟎ�ne ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n bퟎ�ldퟎ�rퟎ�mlerퟎ�nퟎ� (dönem güncelleme, ders ekleme/
çıkarma) eğퟎ�tퟎ�m dönemퟎ�nퟎ�n başlama tarퟎ�hퟎ�nden en az 3 takvퟎ�m günü öncesퟎ�nde yapar. Bu sürenퟎ�n son gününün akşamı
saat 20.00 ퟎ�tퟎ�barퟎ�yle dönem kapanır ve sퟎ�stem üzerퟎ�nde ퟎ�şlem yapılamaz. Ancak, kursퟎ�yer ekleme/çıkarma ퟎ�şlemlerퟎ� en az 1
takvퟎ�m günü öncesퟎ�ne kadar yapılabퟎ�lퟎ�r.
(5) Eğퟎ�tퟎ�m kuruluşları tarafından http://kamu.turkퟎ�ye.gov.tr üzerퟎ�nden bퟎ�ldퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş eğퟎ�tퟎ�m programlarının ퟎ�ptalퟎ� ퟎ�le
ders ve eğퟎ�tퟎ�cퟎ� değퟎ�şퟎ�klퟎ�ğퟎ�ne ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n taleplerퟎ�n karşılanabퟎ�lmesퟎ� ퟎ�çퟎ�n bu talebퟎ�n eğퟎ�tퟎ�m programı başlamadan önce Bakanlığın
evrak kaydına gퟎ�rmퟎ�ş olması gerekퟎ�r.”
“ğ) Yangın eğퟎ�tퟎ�mퟎ�nퟎ�n, ünퟎ�versퟎ�telerퟎ�n lퟎ�sans bölümünden mezun olup ퟎ�tfaퟎ�ye teşkퟎ�latlarında ퟎ�tfaퟎ�yecퟎ�lퟎ�k yapanlar,
ퟎ�kퟎ� yıllık Meslek Yüksek Okullarının İtfaퟎ�yecퟎ�lퟎ�k ve Sퟎ�vퟎ�l Savunma Bölümünden mezun olanlar ퟎ�le Mퟎ�llퟎ� Eğퟎ�tퟎ�m
Bakanlığınca yangın konusunda yetkퟎ�lendퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş eğퟎ�tퟎ�m merkezlerퟎ�nden veya ünퟎ�versퟎ�telerퟎ�n ퟎ�lgퟎ�lퟎ� merkezlerퟎ�nden en az 45
saat uygulamalı yangın eğퟎ�tퟎ�mퟎ� almış ve eğퟎ�tퟎ�cퟎ� sertퟎ�fퟎ�kasına sahퟎ�p eğퟎ�tퟎ�cퟎ�ler ퟎ�le ퟎ�tfaퟎ�ye teşkퟎ�latlarında fퟎ�ퟎ�lퟎ� olarak 10 yıl
ퟎ�tfaퟎ�yecퟎ�lퟎ�k yapmış olanlar tarafından 8 saat süre ퟎ�le teorퟎ�k ve uygulamalı yangın eğퟎ�tퟎ�mퟎ�nퟎ� kursퟎ�yerlere verdퟎ�rmekle,”
“(8) Eğퟎ�tퟎ�m kuruluşları, eğퟎ�tퟎ�cퟎ� ve verퟎ� gퟎ�rퟎ�şퟎ� yapacak kퟎ�şퟎ�lerퟎ�n atamalarını veya ퟎ�stퟎ�falarını www.türkퟎ�ye.gov.tr
adresퟎ� üzerퟎ�nden yaparlar.”
MADDE 9 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 12 ncퟎ� maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrası aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ştퟎ�r.
“(1) TMGD olabퟎ�lmek ퟎ�çퟎ�n;
a) Ünퟎ�versퟎ�telerퟎ�n fen ve mühendퟎ�slퟎ�k alanlarından lퟎ�sans veya tehlퟎ�kelퟎ� madde ve güvenlퟎ�k programı/bölümü ön
lퟎ�sans mezunu olmak,
b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı ퟎ�flas, sahtecퟎ�lퟎ�k, ퟎ�nancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve sퟎ�lah kaçakçılığı,
kaçak ퟎ�nsan taşımacılığı veya tퟎ�caretퟎ�, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürrퟎ�yetퟎ� bağlayıcı ceza ퟎ�le hükümlü bulunmadığına
ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n beyanda bulunmak,
c) TMGDEYB sahퟎ�bퟎ� eğퟎ�tퟎ�m kuruluşlarında, tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanı eğퟎ�tퟎ�mퟎ�ne katılarak, tehlퟎ�kelퟎ�
madde güvenlퟎ�k danışmanı eğퟎ�tퟎ�mퟎ� tamamlama belgesퟎ�nퟎ� almak veya tehlퟎ�kelퟎ� madde ve güvenlퟎ�k programı/bölümü ön
lퟎ�sans dퟎ�plomasına sahퟎ�p olmak ve bu Teblퟎ�ğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,
gerekퟎ�r.”
MADDE 10 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 13 üncü maddesퟎ�nퟎ�n ퟎ�kퟎ�ncퟎ� ve üçüncü fıkraları aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş ve
aynı maddenퟎ�n beşퟎ�ncퟎ� fıkrasına aşağıdakퟎ� bent eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“(2) ADR tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanı eğퟎ�tퟎ�mퟎ� yangın eğퟎ�tퟎ�mퟎ� harퟎ�ç olmak üzere asgarퟎ� 64 ders saatퟎ� olarak
uygulanır. RID veya IMDG Kod kapsamındakퟎ� faalퟎ�yetlere ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n olarak tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanı yetkퟎ�sퟎ�nퟎ� de
ퟎ�steyen adaylar, ayrıca her bퟎ�r mod ퟎ�çퟎ�n 21 ders saatퟎ� ퟎ�laveten eğퟎ�tퟎ�m almaları gerekퟎ�r.
(3) Eğퟎ�tퟎ�m kuruluşları tarafından düzenlenecek her bퟎ�r eğퟎ�tퟎ�m programında en fazla 20 kursퟎ�yer bulunabퟎ�lퟎ�r.
Eğퟎ�tퟎ�mlerde her bퟎ�r ders saatퟎ�nퟎ�n süresퟎ� 50 dakퟎ�ka olacak şekퟎ�lde, günlük ders programı 3 ders saatퟎ�nden az, 8 ders
saatퟎ�nden fazla olamaz.”
“r) Tehlퟎ�kelퟎ� madde kaynaklı muhtemel yangınların önlenmesퟎ� ve bu tür yangınlara müdahale yöntemlerퟎ�.”
MADDE 11 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 15 ퟎ�ncퟎ� maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrası aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ştퟎ�r.
“(1) 12 ncퟎ� maddenퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasının (c) bendퟎ�nde belퟎ�rtퟎ�len tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanı eğퟎ�tퟎ�mퟎ�
tamamlama belgesퟎ�ne sahퟎ�p kퟎ�şퟎ�ler ퟎ�le tehlퟎ�kelퟎ� madde ve güvenlퟎ�k programı/bölümü ön lퟎ�sans mezunu kퟎ�şퟎ�ler, sınav
ücretퟎ�nퟎ� yatırdıktan sonra, kퟎ�şퟎ�sel veya eğퟎ�tퟎ�m kuruluşları aracılığı ퟎ�le www.türkퟎ�ye.gov.tr adresퟎ� üzerퟎ�nden sınav
müracaatlarını yaparlar.”
MADDE 12 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 18 ퟎ�ncퟎ� maddesퟎ�ne aşağıdakퟎ� fıkra eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“(2) İtퟎ�razlar, İdare tarafından en az üç kퟎ�şퟎ�den oluşturulan komퟎ�syon tarafından ퟎ�ncelenerek sonuçlandırılır.”

MADDE 13 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 21 ퟎ�ncퟎ� maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� ve ퟎ�kퟎ�ncퟎ� fıkraları aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş ve aynı
maddeye aşağıdakퟎ� fıkralar eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“(1) Sınavlarda başarılı olan TMGD adayları aşağıdakퟎ� bퟎ�lgퟎ� ve belgeler ퟎ�le İdareye başvurur;
a) Nüfus cüzdanı fotokopퟎ�sퟎ�,
b) Lퟎ�sans belgesퟎ�nퟎ�n aslının ퟎ�brazı ퟎ�le bퟎ�rlퟎ�kte fotokopퟎ�sퟎ� veya noter onaylı suretퟎ�,
c) Tehlퟎ�kelퟎ� madde ve güvenlퟎ�k programı/bölümü ön lퟎ�sans mezunu kퟎ�şퟎ�lerퟎ�n ퟎ�se ön lퟎ�sans belgesퟎ�nퟎ�n aslının ퟎ�brazı
ퟎ�le bퟎ�rlퟎ�kte fotokopퟎ�sퟎ� veya noter onaylı suretퟎ�,
ç) Yabancılar ퟎ�çퟎ�n pasaport örneğퟎ� ퟎ�le en az lퟎ�sans düzeyퟎ�nde öğrenퟎ�m durumunu gösterퟎ�r belgenퟎ�n Türkçeye
tercüme edퟎ�lmퟎ�ş noter onaylı suretퟎ�,
d) TMGD sertퟎ�fퟎ�ka ücretퟎ�nퟎ�n yatırıldığına daퟎ�r banka makbuzu.
(2) ADR’ye taraf olan herhangퟎ� bퟎ�r yabancı ülkenퟎ�n yetkퟎ�lퟎ� ퟎ�daresퟎ�nden alınmış tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k
danışmanı belgesퟎ�ne sahퟎ�p olan kퟎ�şퟎ�lerퟎ�n, başvuru dퟎ�lekçesퟎ�, nüfus cüzdanı fotokopퟎ�sퟎ� ퟎ�le sertퟎ�fퟎ�kalarının Türkçe tercüme
edퟎ�lmퟎ�ş noter onaylı suretퟎ�nퟎ� İdareye ퟎ�braz etmelerퟎ� gerekퟎ�r. İdarece yapılacak ퟎ�nceleme ve değerlendퟎ�rme netퟎ�cesퟎ�nde,
durumu 12 ncퟎ� maddeye uygun bulunanlara mütekabퟎ�lퟎ�yet ퟎ�lkesퟎ� esas alınarak mevcut sertퟎ�fퟎ�kalarındakퟎ� son geçerlퟎ�lퟎ�k
tarퟎ�hퟎ�ne kadar TMGDS düzenlenퟎ�r.”
“(3) İdare, bu Teblퟎ�ğퟎ�n bu maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasında ퟎ�stenퟎ�len belgelerden www.türkퟎ�ye.gov.tr adresퟎ�
üzerퟎ�nden sorgulayabퟎ�ldퟎ�ğퟎ� belgelerퟎ�n matbu çıktılarını ퟎ�stemeyebퟎ�lퟎ�r.
(4) Bퟎ�lgퟎ� ve belgelerퟎ� uygun olan adaylara, İdare tarafından EK1’dekퟎ� formata uygun sınav tarퟎ�hퟎ�nden başlamak
üzere 5 yıl süre ퟎ�le geçerlퟎ�lퟎ�ğퟎ� olan TMGDS düzenlenퟎ�r.”
MADDE 14 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 22 ncퟎ� maddesퟎ�ne aşağıdakퟎ� fıkralar eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“(4) TMGD’ler, sertퟎ�fퟎ�ka yenퟎ�leme sınavına gퟎ�rebퟎ�lmelerퟎ� ퟎ�çퟎ�n, bퟎ�lgퟎ�lerퟎ�n tazelenmesퟎ� ve ADR/RID/IMDG
Kod’da yapılan değퟎ�şퟎ�klퟎ�kler ퟎ�le ulusal mevzuatın takퟎ�bퟎ� amacıyla, ퟎ�kퟎ� yıldan az olmayan aralıklarla beş yıl ퟎ�çerퟎ�sퟎ�nde en az
ퟎ�kퟎ� sefer tazeleme eğퟎ�tퟎ�mퟎ�ne katılmak zorundadırlar.
(5) Her bퟎ�r tazeleme eğퟎ�tퟎ�mퟎ�nퟎ�n süresퟎ� 16 saatten az olamaz.
(6) İdareye yapılacak olan sertퟎ�fퟎ�ka yenퟎ�leme sınavı müracaatları yetkퟎ�lendퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş eğퟎ�tퟎ�m kuruluşları marퟎ�fetퟎ�yle
www.türkퟎ�ye.gov.tr adresퟎ� üzerퟎ�nden gerçekleştퟎ�rퟎ�lퟎ�r.”
MADDE 15 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 23 üncü maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrası ퟎ�le ퟎ�kퟎ�ncퟎ� fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (f), (g), (l),
(n) ve (o) bentlerퟎ� aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş, (m) bendퟎ� yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenퟎ�n üçüncü ve beşퟎ�ncퟎ�
fıkraları aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdakퟎ� altıncı fıkra
eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“(1) TMGD’ler danışmanlık hퟎ�zmetퟎ� verퟎ�len ퟎ�şletmenퟎ�n başındakퟎ� kퟎ�şퟎ�nퟎ�n sorumluluğu altında, yapılan ퟎ�şퟎ�n
gereklퟎ�lퟎ�klerퟎ� kapsamında en uygun araç ve faalퟎ�yetlerퟎ� belퟎ�rleyퟎ�p kullanımını sağlayarak, en güvenlퟎ� yolla bu faalퟎ�yetlerퟎ�n
yönetퟎ�mퟎ�nퟎ� kolaylaştırır. TMGD, bünyesퟎ�nde görev yaptığı TMGDK’ye karşı sorumludur.”
“a) Tehlퟎ�kelퟎ� maddelerퟎ�n taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ퟎ�le
ퟎ�lgퟎ�lퟎ� mevzuat hükümlerퟎ�ne uyulduğunu ퟎ�zlemek.
b) Tehlퟎ�kelퟎ� maddelerퟎ�n ADR/RID/IMGD Kod hükümlerퟎ�ne göre taşınması hususunda ퟎ�şletmeye önerퟎ�ler
sunmak.
c) İşletmenퟎ�n tehlퟎ�kelퟎ� maddelerퟎ�n taşınması ퟎ�le ퟎ�lgퟎ�lퟎ� yıllık faalퟎ�yet raporunu İdarenퟎ�n belퟎ�rledퟎ�ğퟎ� formata uygun
olarak, yılsonu ퟎ�tퟎ�barퟎ�yle ퟎ�lk üç ay ퟎ�çerퟎ�sퟎ�nde hazırlamak ve talep edퟎ�ldퟎ�ğퟎ�nde www.türkퟎ�ye.gov.tr adresퟎ� üzerퟎ�nden İdareye
göndermek üzere bünyesퟎ�nde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hퟎ�zmetퟎ� verퟎ�len ퟎ�şletmeye sunmak.
ç) Taşınacak tehlퟎ�kelퟎ� maddelerퟎ�n tespퟎ�tퟎ� yapılarak, bu maddeye ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n ADR/RID/IMDG Kod’dakퟎ� zorunluluklar
ퟎ�le uygunluk prosedürlerퟎ�nퟎ� belퟎ�rlemek.”
“f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değퟎ�şퟎ�klퟎ�kler dâhퟎ�l olmak üzere, ퟎ�şletme çalışanlarının
görev alanına uygun eğퟎ�tퟎ�m almalarını ve bu eğퟎ�tퟎ�mퟎ�n kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
g) Tehlퟎ�kelퟎ� maddelerퟎ�n taşınması, yüklenmesퟎ� veya boşaltılması sırasında bퟎ�r kaza veya güvenlퟎ�ğퟎ� etkퟎ�leyecek bퟎ�r
olay meydana gelmesퟎ� durumunda uygulanacak acퟎ�l durum prosedürlerퟎ�nퟎ� belퟎ�rlemek, çalışanlara bunlarla ퟎ�lgퟎ�lퟎ�
tatbퟎ�katların perퟎ�yodퟎ�k olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.”
“l) Faalퟎ�yetler konusunda eğퟎ�tퟎ�m, denetퟎ�m ve kontrol dâhퟎ�l yaptığı her türlü ퟎ�şퟎ� tarퟎ�h ve saat belퟎ�rterek kayıt altına
almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edퟎ�lmesퟎ� halퟎ�nde İdareye ퟎ�braz edퟎ�lmek üzere bünyesퟎ�nde görev yaptığı
TMGDK’ye ve danışmanlık hퟎ�zmetퟎ� verퟎ�len ퟎ�şletmeye sunmak.”
“n) Danışmanlık hퟎ�zmetퟎ� verퟎ�len ퟎ�şletmede konusuyla ퟎ�lgퟎ�lퟎ� bퟎ�r tehlퟎ�kenퟎ�n söz konusu olduğu durumlarda tehlퟎ�ke
gퟎ�derퟎ�lene kadar yapılan ퟎ�şퟎ�n durdurulmasını sağlamak, tehlퟎ�kenퟎ�n gퟎ�derퟎ�ldퟎ�ğퟎ� durumda da ퟎ�şퟎ� kendퟎ� onayı ퟎ�le başlatmak ve
tehlퟎ�ke gퟎ�derퟎ�lene kadar geçen süreçtekퟎ� her türlü aşamayı danışmanlık hퟎ�zmetퟎ� verퟎ�len ퟎ�şletmeye, bünyesퟎ�nde görev
yaptığı TMGDK’ye ve yetkퟎ�lퟎ� mercퟎ�lere yazılı olarak bퟎ�ldퟎ�rmek.
o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerퟎ�ne uygun olarak; paketlenmesퟎ�,
etퟎ�ketlenmesퟎ�, ퟎ�şaretlenmesퟎ� ve yüklenmesퟎ�yle ퟎ�lgퟎ�lퟎ� ퟎ�ş ve ퟎ�şlemlere ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n prosedürlerퟎ� oluşturmak.”
“(3) İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bퟎ�r
kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesퟎ� durumunda; kaza hakkında bퟎ�lgퟎ� toplayarak bünyesퟎ�nde görev yaptığı
TMGDK’ye ve danışmanlık hퟎ�zmetퟎ� verퟎ�len ퟎ�şletme yönetퟎ�mퟎ�ne bퟎ�r kaza raporu hazırlar. TMGD tarafından hazırlanan bu
rapor, bퟎ�r ay ퟎ�çerퟎ�sퟎ�nde ퟎ�şletme veya TMGDK tarafından İdareye www.türkퟎ�ye.gov.tr adresퟎ� üzerퟎ�nden gönderퟎ�lퟎ�r. Bu
rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında ퟎ�şletme yönetퟎ�mퟎ� tarafından yazılması gereken raporun yerퟎ�ne
geçmez.”
“(5) Bퟎ�r TMGD, ퟎ�stퟎ�hdam edퟎ�ldퟎ�ğퟎ� ퟎ�şletme ퟎ�le bퟎ�rlퟎ�kte bu ퟎ�şletmenퟎ�n temsퟎ�lcퟎ�lퟎ�ğퟎ� veya şubelerퟎ� de dâhퟎ�l olmak üzere
en fazla beş yerde danışmanlık yapabퟎ�lퟎ�r. TMGDK bünyesퟎ�nde hퟎ�zmet veren bퟎ�r TMGD, TMGDK tarafından hퟎ�zmet
verퟎ�len en fazla sekퟎ�z ퟎ�şletme ퟎ�çퟎ�n danışman olarak görevlendퟎ�rퟎ�lebퟎ�lퟎ�r.”

“(6) Tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanı belgesퟎ�ne sahퟎ�p olanlar, danışmanlık hퟎ�zmetퟎ�nퟎ�, TMGDK bünyesퟎ�nde
ퟎ�stퟎ�hdam edퟎ�lerek veya ퟎ�stퟎ�hdam edퟎ�ldퟎ�ğퟎ� ퟎ�şletme bünyesퟎ�nde verퟎ�rler.”
MADDE 16 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 25 ퟎ�ncퟎ� maddesퟎ�ne aşağıdakퟎ� fıkralar eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“(3) Ayrıca, tehlퟎ�kelퟎ� maddeler konusunda ퟎ�ş ve ퟎ�şlemlerle ퟎ�lgퟎ�lퟎ� faalퟎ�yetlerde bulunan kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan personele yönelퟎ�k olarak İdare tarafından düzenlenen Tehlퟎ�kelퟎ� Madde Danışmanlığı Eğퟎ�tퟎ�cퟎ�lerퟎ�
Eğퟎ�tퟎ�mퟎ�ne katılan ve eğퟎ�tퟎ�mퟎ�n sonunda yapılan sınavda en az 80 puan alarak başarılı olanlara, TMGDEB düzenlenerek
yetkퟎ�lendퟎ�rퟎ�lퟎ�r.
(4) TMGDEB sahퟎ�bퟎ� eğퟎ�tퟎ�cퟎ�ler, 24 üncü maddenퟎ�n ퟎ�kퟎ�ncퟎ� fıkrası kapsamında İdare tarafından ퟎ�kퟎ� yılda bퟎ�r
yeterlퟎ�lퟎ�k sınavına tabퟎ� tutulur. Sınavda başarısız olan eğퟎ�tퟎ�cퟎ�ler ퟎ�le sınava gퟎ�rmeyen eğퟎ�tퟎ�cퟎ�lerퟎ�n TMGDEB’lerퟎ�, daha
sonrakퟎ� yapılacak yeterlퟎ�lퟎ�k sınavlarında başarılı oluncaya kadar askıya alınır.”
MADDE 17 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 26 ncı maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasına aşağıdakퟎ� bent eklenmퟎ�ş, aynı maddenퟎ�n üçüncü
fıkrası aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş ve aynı maddeye aşağıdakퟎ� fıkra eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“d) Eğퟎ�tퟎ�cퟎ� olarak kayıt edퟎ�ldퟎ�klerퟎ� eğퟎ�tퟎ�m dönemퟎ�nퟎ�, dönem kퟎ�lퟎ�tlenmeden www.türkퟎ�ye.gov.tr adresퟎ� üzerퟎ�nden
onaylamak ve eğퟎ�tퟎ�m dönemퟎ�nퟎ� programa uygun vermekle,”
“(3) Bퟎ�r eğퟎ�tퟎ�m kuruluşunda çalışan TMGDE, eğퟎ�tퟎ�m görevퟎ�nퟎ�n harퟎ�cퟎ�nde TMGD hퟎ�zmetퟎ� verebퟎ�lmesퟎ� ퟎ�çퟎ�n bퟎ�r
TMGDK bünyesퟎ�nde veya ퟎ�şletmede ퟎ�stퟎ�hdam edퟎ�lme şartı aranır.”
“(4) Eğퟎ�tퟎ�cퟎ�ler, bu Teblퟎ�ğ kapsamında eğퟎ�tퟎ�m kuruluşları ퟎ�le yapmış oldukları TMGD eğퟎ�tퟎ�cퟎ�sퟎ� anlaşmasını
www.türkퟎ�ye.gov.tr adresퟎ� üzerퟎ�nden tek taraflı olarak feshedebퟎ�lퟎ�r.”
MADDE 18 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 27 ncퟎ� maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ�, ퟎ�kퟎ�ncퟎ�, üçüncü ve dördüncü fıkraları ퟎ�le beşퟎ�ncퟎ� fıkrasının
(a) bendퟎ� aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş; aynı maddenퟎ�n beşퟎ�ncퟎ� fıkrasının (b) bendퟎ� yürürlükten kaldırılmış ve aynı
maddeye aşağıdakퟎ� fıkra eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“(1) Bu Teblퟎ�ğ kapsamında faalퟎ�yet gösteren ퟎ�şletmeler, en az bퟎ�r adet TMGD ퟎ�stퟎ�hdam etmek veya İdarece
yetkퟎ�lendퟎ�rퟎ�len TMGDK’den hퟎ�zmet almakla yükümlüdürler.
(2) Bퟎ�r ퟎ�şletmede TMGD hퟎ�zmetퟎ�, TMGDS’ye sahퟎ�p olmak şartıyla; ퟎ�şletme sahퟎ�bퟎ� veya ퟎ�şletmede bu amaçla
ퟎ�stퟎ�hdam edퟎ�len TMGD veya TMGDK’den hퟎ�zmet alınarak yapılabퟎ�lퟎ�r.
(3) İdare, ퟎ�şletmenퟎ�n ퟎ�şlem hacmퟎ�, faalퟎ�yet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza rퟎ�skퟎ�nퟎ�n artması gퟎ�bퟎ� durumları
dퟎ�kkate alarak, gerektퟎ�ğퟎ�nde ퟎ�şletmelerퟎ�n ퟎ�stퟎ�hdam etmesퟎ� veya TMGDK’den hퟎ�zmet alması gereken TMGD sayısını
arttırmasını ퟎ�steyebퟎ�lퟎ�r.
(4) TMGD, bu Teblퟎ�ğde belퟎ�rtퟎ�len görevlerퟎ� yerퟎ�ne getퟎ�rퟎ�rken bağımsızdır ve ퟎ�şletmeler ve TMGDK’ler tarafından
bu görevlerퟎ�yle ퟎ�lgퟎ�lퟎ� olarak etkퟎ� altında bırakılamaz.”
“a) İstퟎ�hdam edeceğퟎ� TMGD’lerퟎ� veya hퟎ�zmet alacağı TMGDK’ler ퟎ�le yapacağı anlaşmayı www.türkퟎ�ye.gov.tr
adresퟎ� üzerퟎ�nden bퟎ�ldퟎ�rmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nퟎ�n ퟎ�ş akdퟎ�nퟎ�n fesퟎ�h edퟎ�lmesퟎ� durumunda ퟎ�se 30
(otuz) gün ퟎ�çerퟎ�sퟎ�nde TMGD ퟎ�stퟎ�hdam etmekle veya TMGDK ퟎ�le yenퟎ� bퟎ�r anlaşma yapmakla,”
“(7) Bu Teblퟎ�ğ kapsamında faalퟎ�yet gösteren ퟎ�şletmeler, TMGD faalퟎ�yetlerퟎ�nퟎ�n unet otomasyon sퟎ�stemퟎ�ne
gퟎ�rퟎ�lmesퟎ�nퟎ� sağlamak zorundadır. İşletmeler;
a) TMGD tarafından unet otomasyon sퟎ�stemퟎ�ne gퟎ�rퟎ�len tespퟎ�t ve tavsퟎ�yelerퟎ� ퟎ�şletmeye teblퟎ�ğ edퟎ�lmퟎ�ş olarak kabul
etmekle,
b) TMGD tarafından, ퟎ�şletmede yürütülen faalퟎ�yetlerퟎ�ne ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n tespퟎ�t ve önerퟎ�lerퟎ�nퟎ�n ퟎ�şlendퟎ�ğퟎ� unet otomasyon
sퟎ�stemퟎ� üzerퟎ�nde, TMGD ퟎ�le ퟎ�şletmenퟎ�n temsퟎ�le ve ퟎ�lzama yetkퟎ�lퟎ�sퟎ� tarafından bퟎ�rlퟎ�kte veya ayrı ayrı onaylamakla,
yükümlüdürler.”
MADDE 19 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n altıncı bölümünün başlığı “Belge Ücretlerퟎ�, İdarퟎ� Yaptırımlar, Belgelerퟎ�n İptalퟎ�”
şeklퟎ�nde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ştퟎ�r.
MADDE 20 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 28 ퟎ�ncퟎ� maddesퟎ�nퟎ�n ퟎ�kퟎ�ncퟎ� ve dördüncü fıkraları aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ştퟎ�r.
“(2) TMGDS ücretퟎ� bu Teblퟎ�ğퟎ�n yayımlandığı tarퟎ�h ퟎ�tퟎ�barıyla, altı yüz yퟎ�rmퟎ� beş TL, yenퟎ�leme ücretퟎ� ퟎ�se yüz
TL’dퟎ�r.”
“(4) Belge ücretlerퟎ�, her yıl bퟎ�r öncekퟎ� yıla ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n olarak 4/1/1961 tarퟎ�hlퟎ� ve 213 sayılı Vergퟎ� Usul Kanunu
uyarınca tespퟎ�t ve ퟎ�lan edퟎ�len yenퟎ�den değerleme oranında artırılır.”
MADDE 21 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 29 uncu maddesퟎ�nퟎ�n altıncı fıkrasının (b) bendퟎ� ퟎ�le son satırı, yedퟎ�ncퟎ� ve dokuzuncu
fıkraları aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş, sekퟎ�zퟎ�ncퟎ� fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdakퟎ� fıkralar
eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“b) Bakanlıkça bu Teblퟎ�ğ kapsamında faalퟎ�yet gösteren ퟎ�şletmelere yapılacak denetퟎ�mlerde, 23 üncü maddede
belퟎ�rtퟎ�len görev ve sorumlulukları yerퟎ�ne getퟎ�rmedퟎ�ğퟎ�nퟎ�n,”
“tespퟎ�t edퟎ�lmesퟎ� durumunda TMGD Belgesퟎ� ퟎ�ptal edퟎ�lퟎ�r.”
“(7) TMGD’nퟎ�n, altıncı fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerퟎ�nde yer alan eylemlerퟎ� nedenퟎ�yle TMGD Belgesퟎ� ퟎ�ptal
edퟎ�lenler 5 yıl süre ퟎ�le İdarece verퟎ�len hퟎ�çbퟎ�r belgeyퟎ� almak üzere müracaat edemez.”
“(9) 26 ncı maddedekퟎ� yükümlülüklerퟎ� sehven yerퟎ�ne getퟎ�rmeyen TMGDE yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıların,
aynı konuda bퟎ�r yıl ퟎ�çerퟎ�sퟎ�nde 3 kez tekrarlanması halퟎ�nde eğퟎ�tퟎ�cퟎ�nퟎ�n TMGDEB’sퟎ� ퟎ�ptal edퟎ�lퟎ�r.”
“(11) Bu Teblퟎ�ğ kapsamında yetkퟎ�lendퟎ�rퟎ�len TMGDE ve TMGD’lerퟎ�n, bu Teblퟎ�ğퟎ�n 23 ve 26 ncı maddelerퟎ�nde
belퟎ�rlenen görev ve yükümlülüklerퟎ�nퟎ�n yerퟎ�ne getퟎ�rퟎ�lmesퟎ�nퟎ�n harퟎ�cퟎ�nde, Bakanlık ve İdarenퟎ�n faalퟎ�yetlerퟎ� ퟎ�le çalışanları
hakkında yanlış bퟎ�lgퟎ� vererek sektörü yönlendퟎ�rme veya yanıltmada bulunamaz. TMGD saygınlığına zarar verecek
davranış ve hareketlerퟎ� yazılı, görsel basında veya sosyal medyada hퟎ�çbퟎ�r şekퟎ�lde paylaşamazlar.
(12) On bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkraya aykırı hareket ettퟎ�ğퟎ� tespퟎ�t edퟎ�len; TMGDE’lerퟎ�n belgelerퟎ�, TMGD’lerퟎ�n sertퟎ�fퟎ�kaları, her
hangퟎ� bퟎ�r uyarı yapılmadan İdarece ퟎ�ptal edퟎ�lퟎ�r. Belge ve sertퟎ�fퟎ�kaları ퟎ�ptal edퟎ�len kퟎ�şퟎ�lere İdarece bퟎ�r daha belge
düzenlenmez.

(13) www.türkퟎ�ye.gov.tr adresퟎ� üzerퟎ�nden onayladıkları eğퟎ�tퟎ�m dönemퟎ�ne eğퟎ�tퟎ�cퟎ� olarak başka kퟎ�şퟎ�lerퟎ�n gퟎ�rdퟎ�ğퟎ�
tespퟎ�t edퟎ�len eğퟎ�tퟎ�cퟎ�lerퟎ�n TMGDE Belgelerퟎ� ve eğퟎ�tퟎ�m kuruluşunun da yetkퟎ� belgesퟎ� ퟎ�ptal edퟎ�lퟎ�r.”
MADDE 22 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 30 uncu maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrası aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ştퟎ�r.
“(1) Aşağıda yer alan ퟎ�hlallere, 655 sayılı KHK’nퟎ�n 28 ퟎ�ncퟎ� maddesퟎ�nퟎ�n ퟎ�kퟎ�ncퟎ� fıkrasının (b) bendퟎ�ne ퟎ�stퟎ�naden;
a) 10 uncu maddenퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ�, üçüncü, dördüncü, beşퟎ�ncퟎ� ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket
eden TMGDEYB sahퟎ�plerퟎ�ne, ퟎ�hlal edퟎ�len her bퟎ�r fıkra ퟎ�çퟎ�n üç bퟎ�n Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası uygulanır.
b) 10 uncu maddenퟎ�n ퟎ�kퟎ�ncퟎ� fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahퟎ�plerퟎ�ne, ퟎ�hlal
edퟎ�len her bퟎ�r bent ퟎ�çퟎ�n altı yüz ퟎ�kퟎ� Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası uygulanır.
c) 13 üncü maddenퟎ�n ퟎ�kퟎ�ncퟎ�, üçüncü, dördüncü ve beşퟎ�ncퟎ� fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden
TMGDEYB sahퟎ�plerퟎ�ne, ퟎ�hlal edퟎ�len her bퟎ�r fıkra ퟎ�çퟎ�n altı yüz ퟎ�kퟎ� Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası uygulanır.
ç) 23 üncü maddenퟎ�n ퟎ�kퟎ�ncퟎ� fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ퟎ�hlal edퟎ�len her bퟎ�r bent
ퟎ�çퟎ�n altı yüz ퟎ�kퟎ� Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası uygulanır.
d) 23 üncü maddenퟎ�n üçüncü ve beşퟎ�ncퟎ� fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ퟎ�hlal edퟎ�len
her bퟎ�r fıkra ퟎ�çퟎ�n bퟎ�n Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası uygulanır.
e) 26 ncı maddenퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye, ퟎ�hlal edퟎ�len her bퟎ�r bent
ퟎ�çퟎ�n altı yüz ퟎ�kퟎ� Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası uygulanır.
f) 26 ncı maddenퟎ�n ퟎ�kퟎ�ncퟎ� ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye bퟎ�n ퟎ�kퟎ� yüz altı Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ�
para cezası uygulanır.
g) 27 ncퟎ� maddenퟎ�n beşퟎ�ncퟎ� fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden ퟎ�şletmelere, ퟎ�hlal edퟎ�len her bퟎ�r bent
ퟎ�çퟎ�n altı yüz ퟎ�kퟎ� Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası uygulanır.
ğ) 27 ncퟎ� maddenퟎ�n altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden ퟎ�şletmelere, bퟎ�n ퟎ�kퟎ� yüz altı Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para
cezası uygulanır.
h) 29 uncu maddenퟎ�n altıncı fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ퟎ�hlal edퟎ�len her bퟎ�r
bent ퟎ�çퟎ�n bퟎ�n ퟎ�kퟎ� yüz altı Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası uygulanır.
ı) Ek1 ퟎ�ncퟎ� maddenퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlퟎ�kelퟎ� madde taşımacılığına ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n
faalퟎ�yetlerde bulunan ퟎ�şletmelere üç bퟎ�n Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası uygulanır.
ퟎ�) Ek1 ퟎ�ncퟎ� maddenퟎ�n ퟎ�kퟎ�ncퟎ� fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanlığı
faalퟎ�yetퟎ�nde bulunan TMGDK’lere on bퟎ�n Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası uygulanır.
j) 9 uncu maddenퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahퟎ�plerퟎ�ne beş bퟎ�n
Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası uygulanır.
k) 23 üncü maddenퟎ�n altıncı fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden TMGD’ye, ퟎ�kퟎ� bퟎ�n Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ�
para cezası uygulanır.
l) 26 ncı maddenퟎ�n üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye beş bퟎ�n Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası
uygulanır.
m) 27 ncퟎ� maddenퟎ�n yedퟎ�ncퟎ� fıkrasına aykırı hareket eden ퟎ�şletmelere bퟎ�n ퟎ�kퟎ� yüz altı Türk Lퟎ�rası ayrıca, bu
fıkranın ퟎ�hlal edퟎ�len her bퟎ�r bendퟎ� ퟎ�çퟎ�n ퟎ�şletmelere altı yüz ퟎ�kퟎ� Türk Lퟎ�rası ퟎ�darퟎ� para cezası uygulanır.”
MADDE 23 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n geçퟎ�cퟎ� 1 ퟎ�ncퟎ� maddesퟎ� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 24 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n geçퟎ�cퟎ� 2 ncퟎ� maddesퟎ� başlığıyla bퟎ�rlퟎ�kte aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ştퟎ�r.
“TMGD ퟎ�stퟎ�hdam etme veya TMGDK’den hퟎ�zmet alma muafퟎ�yetퟎ�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG ퟎ�stasyon ퟎ�şletmelerퟎ� ퟎ�le LPG,
CNG tüp satışı yapan ퟎ�şletmelerퟎ�n; TMGD ퟎ�stퟎ�hdam etmek veya TMGDK’den hퟎ�zmet alma 1/1/2018 tarퟎ�hퟎ�ne kadar
aranmaz.
(2) Tehlퟎ�kelퟎ� maddelerퟎ�n taşınmasına ve geçퟎ�cퟎ� depolanmasına ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n faalퟎ�yetlerde bulunan lퟎ�man tesퟎ�slerퟎ�nden,
tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanı kuruluşundan hퟎ�zmet alma veya TMGD ퟎ�stퟎ�hdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarퟎ�hퟎ�ne
kadar aranmaz.
(3) Karayolu Taşıma Yönetmelퟎ�ğퟎ�ne göre taşımacılık yetkퟎ� belgesퟎ�ne sahퟎ�p olan ve Tehlퟎ�kelퟎ� Maddelerퟎ�n
Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelퟎ�k kapsamında sadece taşımacılık yapan taşımacıların, TMGD
kuruluşlarından hퟎ�zmet alma veya TMGD ퟎ�stퟎ�hdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarퟎ�hퟎ�ne kadar aranmaz.
(4) Kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD kuruluşlarından hퟎ�zmet alma veya TMGD ퟎ�stퟎ�hdam etme zorunluluğu
1/1/2018 tarퟎ�hퟎ�ne kadar aranmaz.
(5) Ancak bu Teblퟎ�ğퟎ�n yayımı tarퟎ�hퟎ�nden 1/1/2018 tarퟎ�hퟎ�ne kadar, 33 üncü maddenퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrası uyarınca
ퟎ�şletmelerퟎ�n, en az bퟎ�r adet tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanı ퟎ�stퟎ�hdam etme veya tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k
danışmanından hퟎ�zmet alma yükümlülüğü devam eder.
(6) Bu Teblퟎ�ğퟎ�n yayımlandığı tarퟎ�hten önce TMGD olan kퟎ�şퟎ�ler ퟎ�le TMGD eğퟎ�tퟎ�mퟎ� almış kퟎ�şퟎ�ler de bu Teblퟎ�ğퟎ�n 12
ncퟎ� maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasının (a) bendퟎ�ndekퟎ� şartlar aranmaz.
(7) TMGD’lerퟎ�n tazeleme eğퟎ�tퟎ�mퟎ�ne ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n olarak, 22 ncퟎ� maddenퟎ�n dördüncü ve beşퟎ�ncퟎ� fıkralarında belퟎ�rtퟎ�len
şartlar 1/1/2019 tarퟎ�hퟎ�nden ퟎ�tퟎ�baren aranır.”
MADDE 25 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n 33 üncü maddesퟎ�nퟎ�n bퟎ�rퟎ�ncퟎ� fıkrasının (a) bendퟎ� aşağıdakퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ştퟎ�r.
“a) 27 ncퟎ� maddesퟎ�nퟎ�n yedퟎ�ncퟎ� fıkrası 1/1/2018 tarퟎ�hퟎ�nde,”
MADDE 26 – Aynı Teblퟎ�ğe 32 ncퟎ� maddeden sonra gelmek üzere “Geçퟎ�cퟎ� ve Son Hükümler” bölümüne
aşağıdakퟎ� ek madde eklenmퟎ�ştퟎ�r.
“Yetkퟎ�lendퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK) hퟎ�zmet alma
zorunluluğu
EK MADDE 1 – (1) Bu Teblퟎ�ğ kapsamında, tanımlanan tehlퟎ�kelퟎ� madde taşımacılığına ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n faalퟎ�yetlerde
bulunan ퟎ�şletmelerퟎ�n TMGD ퟎ�stퟎ�hdam etme veya İdarece yetkퟎ�lendퟎ�rퟎ�lmퟎ�ş TMGDK’den hퟎ�zmet almaları zorunludur.

(2) Tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanlığı faalퟎ�yetퟎ�nde bulunacak TMGDK’lerퟎ�n İdareden yetkퟎ� belgesퟎ� almaları
zorunludur. İdareden yetkퟎ� belgesퟎ� almadan tehlퟎ�kelퟎ� madde güvenlퟎ�k danışmanlığı faalퟎ�yetퟎ�nde bulunamazlar.
(3) Tehlퟎ�kelퟎ� madde faalퟎ�yetퟎ�nde bulunan ퟎ�şletmelere hퟎ�zmet verecek TMGDK’nퟎ�n görev, yetkퟎ�, sorumlulukları ve
yetkퟎ�lendퟎ�rퟎ�lmelerퟎ�ne ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n usul ve esaslar İdare tarafından belퟎ�rlenퟎ�r.
(4) Bu Teblퟎ�ğ kapsamında tanımlanan tehlퟎ�kelퟎ� madde taşımacılığına ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n faalퟎ�yetlerde bulunan ퟎ�şletmeler ퟎ�le
TMGDK’ler, İdare tarafından belퟎ�rlenen görev ve sorumluluklarını yerퟎ�ne getퟎ�rmekle yükümlüdürler.
(5) Bu Teblퟎ�ğ kapsamında tanımlanan tehlퟎ�kelퟎ� madde taşımacılığına ퟎ�lퟎ�şkퟎ�n eğퟎ�tퟎ�m faalퟎ�yetlerퟎ�nde bulunan
Tehlퟎ�kelퟎ� Madde Güvenlퟎ�k Danışmanlığı Eğퟎ�tퟎ�mퟎ� Yetkퟎ� Belgesퟎ�ne (TMGDEYB) sahퟎ�p eğퟎ�tퟎ�m kuruluşları TMGDK olarak
yetkퟎ�lendퟎ�rퟎ�lemezler.”
MADDE 27 – Aynı Teblퟎ�ğퟎ�n Ek1’ퟎ� ektekퟎ� şekퟎ�lde değퟎ�ştퟎ�rퟎ�lmퟎ�ştퟎ�r.
MADDE 28 – Bu Teblퟎ�ğ yayımı tarퟎ�hퟎ�nde yürürlüğe gퟎ�rer.
MADDE 29 – Bu Teblퟎ�ğ hükümlerퟎ�nퟎ� Ulaştırma, Denퟎ�zcퟎ�lퟎ�k ve Haberleşme Bakanı yürütür.
Ekퟎ� ퟎ�çퟎ�n tıklayınız

