


Gözle görülür bir şekilde tehlikeli madde taşıdığı
belli olan araçlar. Genelde tanker şeklinde karşımıza
çıkmaktadır. (Örn: mazot, benzin, azot gaz vb…
taşıyan tankerler.)

Ambalajlı taşıma dediğimiz kapalı şekilde tehlikeli
madde taşıyan araçlar. Genelde branda altında
veya dökme taşımacık şeklinde karşımıza
çıkmaktadır. (Örn: IBC tank, boya, kimyasal
maddeler.)
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YKD İSTASYONLARINDA TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ
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Tespit edilen bu araçlardan faaliyet türüne göre taşıma senedi veya sevk irsaliyesi istenir, 
istenen taşıma senedi veya sevk irsaliyesinde taşınan ürünün tehlikeli madde olduğundan 
şüphelenilmişse “ürün güvenlik bilgi formu” istenir ve bu şekilde taşınan maddenin tehlikeli 
madde kapsamına girip girmediğine karar verilir.

Ürün güvenlik bilgi formunun 14. 
maddesinde ürünün ADR 
kapsamında tehlikeli madde olup 
olmadığı belirtilmektedir.  Araçta 
tehlikeli madde olduğu tespit 
edilirse ve bu madde/maddeler 
ADR 1.1.3.6.3’te belirtilen 
muafiyetleri aşıyorsa, araç 
istasyonda uygun bir yere çekilip 
detaylı incelemeye tabi tutulur. 
Detaylı incelemede izlenecek yol 
ve istenecek evrak/teçhizatlar 
aşağıda belirtilmiştir.

TESPİT EDİLEN ARAÇLARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER



TAŞIMA KATEGORİSİ

1- Güvenlik bilgi formundan maddenin UN numarası belirlenir.
2- Belirlenen UN numarası ADR kitapçığı Tablo A dan bakılarak Taşıma kategorisi belirlenir.
3-Belirlenen taşıma kategorisi ADR kitapçığı Bölüm 1.1.3.6.3 ten bulunur ve karşısında yazan miktar ADR
kapsamına girmeyen en büyük toplam miktardır.

MADDENİN ADR KAPSAMINDA MUAFİYET MİKTARININ BELİRLENMESİ
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TMKTH Yönetmeliğine Göre Araçların İşaretlenmesi

DÖKME TAŞIMACILIK
AMBALAJLI TAŞIMACILIK

TANKER TAŞIMACILIĞI
Kanun Açıklaması: Tehlikeli madde taşımacılığında ADR'de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunludur.
(1) Taşımaya konu tehlikeli "madde tanker içinde taşınıyor ise, taşınan yüke uygun olarak araçta tehlikeli ikaz işareti ve turuncu plakanın bulunup-

bulunmadığı
(2) Taşımaya konu tehlikeli madde paketli (ambalajlı) olarak tenteli, kasalı veya kapalı kasalı araçlarda taşınıyor ise, taşınan yüke uygun olarak

araçlarda tehlike ikaz levhası ve turuncu plakanın bulunup bulunmadığı,
(3) Taşımaya konu tehlikeli madde araç içerisinde ambalajlı (paketli) olarak taşınıyor ise ambalaj üzerindeki tehlike ikaz etiketin bulunup

bulunmadığı
Ceza Maddesi: 28/4-b
Ceza Miktarı: Gönderene:1.162 TL, Taşımacıya:580 TL ve Sürücüye:116 TL
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4925 KTK’ya Göre Şoförlerin Mesleki Yeterlilik Belgesine (SRC5) Sahip Olmaları

Kanun Açıklaması: Mesleki Yeterlilik Belgesine (SRC5) sahip olmadan taşıt kullanan Şoförlere
Ceza Maddesi: 26/l
Ceza Miktarı: 239 TL
Kanun Açıklaması: Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmayan Şoföre Taşıt Kullandıran İşletene
Ceza Maddesi:26/l
Ceza Miktarı: 602 TL
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TMKTH Yönetmeliğine Göre Ambalaj Kullanılması
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4G/Z50/S/09/DK/ETI-1210

Ambalajın markası

Ambalaja onay veren ülke, Danimarka
Üretim yılı

Katı maddeler için ambalajlama

Azami brüt ağırlık 50 kg 

AG III maddeler için ambalajlama
Mukavva kutu

UN işareti

UN 2215

Kanun Açıklaması: Tehlikeli maddelerin kara yolu ile taşınmasında ; ADR bölüm 6 da tanımlanan ve bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş tarafından
test edilip UN numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur.
Ceza Maddesi: 28/4-a
Ceza Miktarı: Gönderene:1.162 TL
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TMKTH Yönetmeliğine Göre Taşıma Evrakı

TAŞIMA EVRAKINDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 
1. UN-Numarası 
2. Maddenin veya nesnenin resmi adı/tanımlaması 
3. Sınıflandırma Kodu (Örneğin 2,3,5.2,6.1, 9 vb. olabilir) 
4. Paketleme grubu (varsa) 
5. Tünel Kısıtlama Kodu 
6. Ambalajların sayısı ve tarifi 
7. Tehlikeli maddenin toplam miktarı 
8. Gönderenin bilgileri 
9. Alıcının bilgileri 
10. İlave bilgiler/ İstisnalar/ Özel durum (varsa)

Örnek : Taşıma evrakında aşağıdaki gibi bilgiler yer alır: 
“UN 1098, ALİL ALKOL,      6.1, I, (C/D) ……” 

1 2 3        4 5 

Kanun Açıklaması: ADR Bölüm 5.4.1. de belirtildiği şekilde düzenlenen "taşıma evrakı bulundurmak" hükmüne uygun olarak tehlikeli yük taşıyan
araçta, taşıma evrakının bulunup-bulunmadığı .
Ceza Maddesi: 28/4-ç
Ceza Miktarı: Gönderene:580 TL
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TMKTH Yönetmeliğine Göre Yazılı Talimat

Kanun Açıklaması: ADR Bölüm 5.4.3 te belirtildiği şekilde "taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat bulundurmak"
hükmüne uygun olarak tehlike veya kaza durumunda araç mürettebatına yol gösterecek 3 bölümden oluşan talimatın tehlikeli madde taşıyan
araçta bulunup bulunmadığı

Ceza Maddesi: 28/4-d
Ceza Miktarı: Gönderene:290 TL, Taşımacıya:290 TL, Sürücüye: 58 TL
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TMKTH Yönetmeliğine Göre ADR Uygunluk Belgesi

Kanun Açıklaması: Taşıtlar için geçerli ADR Uygunluk Belgesi bulundurmak hükmü kapsamında 2015 model; Tanker tipi araçlar ile patlayıcı madde
taşıyan araçlarda geçerli ADR Uygunluk Belgesinin bulunup bulunmadığı.
Ceza Maddesi: 28/4-e
Ceza Miktarı: Taşımacıya:1.162 TL

MUAFİYET
“(1) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt
Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan tüm taşıt sahipleri;
taşıtın ADR’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın
yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara 1/7/2016 tarihine kadar başvuruda
bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesini almak zorundadırlar.

(2) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve “Taşıt
Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve bu maddenin
birinci fıkrasına göre “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış taşıt sahipleri;

a) 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,
b) 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya

Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR
Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.
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TMKTH Yönetmeliğine Göre Taşıma İzin Belgesi

İZİN ALINMASI ZORUNLU OLAN TEHLİKELİ MADDE SINIFI

İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde 
Sınıfı İzin Alınması Gereken İlgili/Yetkili Merci

ADR’de yer alan Sınıf 1’deki (Patlayıcı) 
maddeler İçişleri Bakanlığı

ADR’de yer alan Sınıf 6’daki (Zehirli ve 
Bulaşıcı) maddeler

Sağlık Bakanlığı,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ADR’de yer alan Sınıf 7’deki (Radyoaktif) 
maddeler Enerji ve Tabii Kay. Bakanlığı (TAEK)

Kanun Açıklaması: Sürücü; ADR'de tanımlanan sınıf 1, sınıf 6 ve sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında, bu yönetmelik kapsamında belirlenen
ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmakla yükümlüdür.
Ceza Maddesi: 655 KHK 28/4-f
Ceza Miktarı: Sürücüye:58 TL

Kanun Açıklaması: KTK’ya 5’inci maddesine göre "Yetki belgesi sahipleri tehlikeli madde ve eşyaları taşıyabilmek için ilgili ve yetkili
mercilerden izin almak zorundadırlar" (SINIF 1, SINIF 6 VE SINIF 7'DEKİ MADDELER İÇİN) Taşıma izin belgesinin fotokopisinin araçta bulunup
bulunmadığı
Ceza Maddesi: 4925 KTK 26-b
Ceza Miktarı: Taşımacıya:602 TL (İzin alınıncaya kadar taşımanın devamına izin verilmez)
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TMKTH Yönetmeliğine Göre Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigorta Poliçesi

Kanun Açıklaması: Taşımacı; Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigorta
poliçesi yaptırmakla yükümlüdür.

Ceza Maddesi: 655 KHK 28/4-g
Ceza Miktarı: Taşımacıya:580 TL
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TMKTH Yönetmeliğine Göre Yangınla Mücadele Teçhizatı

Aşağıdaki Tablo 8.1.4.2'de belirtilenler dışında tehlikeli mal taşıyan nakliye 
birimlerine uygulanmakta olan A, B ve C sınıfındaki (1) alev almayan mallar için 
taşınabilir yangın söndürücülere ait asgari hükümleri göstermektedir: 

(1) 
Nakliye/Taşıma 
biriminin izin 
verilen azami 
kütlesi 

(2) 
Yangın 
söndürücünün 
asgari sayısı 

(3) 
Her bir 
taşıma/nakliye 
ünitesinin en 
küçük toplam 
kapasitesi 

(4) 
Motor veya 
sürücü kabini 
yangın için en 
uygun 
söndürücü. En 
azından birinin 
asgari kapasitesi:

(5) 
Ek söndürücü 
gereksinimi. En 
azından bir 
tanesinin asgari 
kapasitesi: 

≤3,5 ton 2 4 kg 2 kg 2 kg

>3,5 ton ≤7,5 ton 2 8 kg 2 kg 6 kg

>7,5 ton 2 12 kg 2 kg 6 kg

Kapasiteler kuru toz (ya da söndürmede kullanılan diğer uygun eşdeğer ajan 
madde) cihazları içindir. 

Kanun Açıklaması: Taşımacı; Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR
8.1.4’te (yukarıdaki tablo) belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulması zorunludur.

Ceza Maddesi: 655 KHK 28/4-h
Ceza Miktarı: Taşımacıya:Taşımacıya:264 TL, Sürücüye:580 TL
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TMKTH Yönetmeliğine Göre Yangınla Kişisel Koruyucu Techizat

Genel eylemler ile ADR başlık 8.1.5 uyarınca araçta taşınacak tehlikeye özgü acil durum eylemlerinin yürütülmesi için 
kişisel ve genel koruyucu teçhizatlar 
Taşıma ünitesinde aşağıdaki teçhizatlar taşınacaktır: 
- Her araç için, tekerleğin çapı ve taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz, 
- İki adet kendi başına durabilen ikaz işareti, 
- Göz durulama sıvısı. (a) 
Her bir araç personeli için 
- Bir uyarı yeleği (EN 471 standardında açıklandığı şekilde), 
- Portatif aydınlatma gereçleri, 
- Bir çift koruyucu eldiven, 
- Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler). 
Bazı sınıflar için gereken ilave koruyucu teçhizatlar: 
- Araç personelinden her bir kişi için bir acil durum maskesi (b)tehlike etiketi numaraları 2.3 veya 6.1 için araçta taşınacaktır, 
- Kürek ,(c) 
- Kanalizasyon örtüsü,(c) 
- Toplama kabı. (c) 
AÇIKLAMA 
(a) Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir. 
(b) Örneğin, kombine gaz/toz filtresine sahip, EN 141 standardında açıklanana benzer A1B1E1K1-P1 ya da A2B2E2K2-P2 
tipi acil durum maskesi. 
(c) Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9’a sahip katılar ve sıvılar için gereklidir. 

Kanun Açıklaması: Taşımacı; Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR
8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulması zorunludur.

Ceza Maddesi: 655 KHK 28/4-ı
Ceza Miktarı: Taşımacıya:Taşımacıya her bir teçhizat için:53 TL

Ceza Maddesi: 655 KHK 28/4-i
Ceza Miktarı: Sürücüye:53 TL
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TMKTH Yönetmeliğine Göre Uygunluk Belgesi Bulunan Tanklara Dolum Yapmak

Dolduranın yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Dolduran;
a) Dolum öncesinde, tankların ve gerekli ekipmanın teknik olarak eksiksiz ve taşımaya uygun olmasını sağlamakla,
b) Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan taşıtların, tankların ve ekipmanın test, muayene ve kontrol sürelerinin
geçerliliğini kontrol etmekle,
c) Dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta uygunluk belgesi bulunan tanklara dolum yapmakla,
ç) Dolum esnasında birlikte yükleme kurallarına uygun hareket etmekle,
d) Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma oranını (doldurma derecesi) ve azami dolum hacim oranını
geçmemekle,
e) Dolumu yaptıktan sonra tankın kapak bölümlerinin sızdırmazlığını kontrol etmekle,
f) Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmekle,
g) Tehlikeli maddeleri taşınması için hazırlarken, turuncu ikaz levhalarının, plakaların ya da etiketlerin tank, taşıt, tank
konteyner, büyük ve küçük konteynerlerin yanı sıra tehlikeli madde paketlerinin de üzerine kurallara uygun bir biçimde
takılmasını sağlamakla,
ğ) Taşıtlara dolum yaptığı sırada, taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara
içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile
çalışmaya müsaade etmemekle,
h) ADR Bölüm 1.4.3.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.

Kanun Açıklaması: Taşımacı; Dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta uygunluk belgesi bulunan tanklara dolum yapmakla
yükümlüdür.

Ceza Maddesi: 655 KHK 28/4-j
Ceza Miktarı: Taşımacıya:Doldurana:1.584 TL, Taşımacıya:1.056 TL
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