
 

TSE BELGE ALMA FOTOSU EKLENECEK BAYRAM AYTAŞGIN. 

 

BU MEYANDA ATIF YAPILAN KANUN VE STANDART TANIMLARI. 

 

ATIF YAPILAN KANUN. 

ALFOEX-PLO 573 SİSTEMİ, ''6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun'' 30. maddesi 
uyarınca; 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Çalışanların, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğince” de 
istenen ve iş güvenliğini artıran bir üründür.    

ATIF YAPILAN STANDART. 

ATIF YAPILAN STANDART: ALFOEX-PLO 573 sistemi, ABD Yangın Önleme Standardı (NFPA 
69), Uluslararası Askeri Havacılık Standardı (MIL-B-87162A), TSE ve TUBİTAK standartlarına 
uyumlu.  

ATIF YAPILAN STANDART 

ALFOEX-PLO 573 SİSTEMİ, TS EN 1127-1 (Patlayıcı Ortamlar - Patlamayı Önleme Ve Korunma-

Bölüm1: Temel Kavramlar Ve Metodoloji) standardında da belirtilen tanıma uygun patlama 

önleyici bir sistemdir.                              

ATIF YAPILAN EK GÜVENLİK TEDBİRLERİ. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER -tarafından yayınlanan tür Modlarına ilişkin anlaşma hükümleri gereği 

2014 yılında onaylanan NATO mevzuatı ”AMOVP-6 ile askeri araçlarla yapılan karayolu, 

demiryolu, havayolu ve denizyolu taşımalarının ülkemizde de uygulanmakta olup NATO’nun 

EMNİYET ve GÜVENLİK hükümlerinde kamu ve ülke güvenliği ile kamu menfaati gerekliliği 

olması durumunda ek tedbirlerin alınması belirtilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan ''6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanununun'' 30. maddesi uyarınca ikincil düzenlemesi kapsamında 30 Nisan 2013 

tarih 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların, Patlayıcı 

Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ” içinde bu Bilgi Notunun Ek 1 

başlığı altında belirtilen hususlar yer almaktadır. Bu kapsamda yer alan hususların 2016 yılı 

içinde kamu kurumları içinde de uygulamaya alınacağı ilgili Bakanlık mevzuatı ve duyurusu 

kapsamı belirtilmiştir. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel 

Müdürlüğü tarafından yayımlanan 24 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli 

Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri de taşıma sırasında 

alınması gereken tedbirleri belirtmiş olup Türk Silahlı Kuvvetleri için sevkiyat yapacak araçların 

uyması gereken kuralları belirtmiştir. Bilgi Notunun Ek 2'sinde ilgili mevzuat içinde emniyet ve 

güvenlik kapsamında alınması gereken tedbirleri içeren maddeler yer almaktadır. Bu 

kapsamdan da anlaşılacağı üzere TSK'ya sevk edilen tehlikeli maddelere ilişkin ek kurallar bu 

Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenebilir.   

İlgili ürün kullanılan kap ve tankların, TS-EN-1127-1 sayılı standartta da belirtildiği üzere 

patlama önleyici güvenlik teknolojisi olması nedeniyle, patlayıcı ortam oluşması ve patlama 

meydana gelmesi ihtimali olan işyerlerinde ve yaşam alanlarında kullanılması uygun olacaktır.   

2014 yılında onaylanan NATO mevzuatı Allied Multi-ModalTransportation Of Dangerous Goods 

Directive (AMOVP-6) ile askeri araçlarla yapılan karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu 

taşımalarının; ülkemizde de uygulanmakta olan ADR / RID / IMDG Code /ICAO TI / IATA DGR 

gibi uluslararası anlaşmaların hükümlerine de uygun olması gerekliliği belirtilmiştir.  

Allied Multi-ModalTransportation Of Dangerous Goods Directive (AMOVP-6) kapsamında 

Bölüm 2 Emniyet Gereklilikleri başlığı altında 1201 nolu Sınıf 1 Genel Emniyet Gereklilikleri'nin 

üçüncü fıkrasında "Taşıma türü, güzergahı ve taşıma süresi kabul edilebilir bir risk seviyesini 

sağlamaya yönelik seçilmelidir." dördüncü fıkrasında "aşağıda sayılan faktörlere de taşımanın 

planlanması sırasında dikkat edilmelidir; operasyonel gereklilikler, kamu güvenliği, güvenlik 

(security), etkinlik, taşınan yükün şartları, taşıma süresi ve çevrenin korunması" hükümleri yer 

almaktadır. Ayrıca AMOVP-6 kapsamında Türkiye tarafının belirttiği 5 madde haricinde sapma 

olmadan ADR hükümlerinin uygulanacağı da belirtilmiştir. Bunlar etiketlerin 30 cm x 30 cm 

olması ile ilgili iki madde, iki adet yangın söndürücü bulundurulması ile ilgili iki madde ve 

sigara içilmesinin en az 30 metre mesafede olmasına ilişkin maddedir. 

Emniyet (safety) kavramı altında alınması gereken tedbirleri kapsayan ADR / RID / IMDG Code 

/ICAO TI / IATA DGR hükümlerinin yanısıra belirli ürünlerde ilgili uluslararası anlaşmalara göre 

güvenlik (security) konusunda ek tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. ADR/RID kapsamında 

1.10 hükümleri ve IMDG Kod kapsamında 1.4 hükümleri ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli 

mallara ilişkin terörist amaçlarda veya hırsızlık kapsamlı durumlara karşı korumaları da içeren 

ek tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.    



 

Tüm bu bilgiler ışığında TSK tarafından alınacak ek tedbirler hem uluslararası anlaşma ve 

standartların hem de ulusal mevzuatın gerekliliği olarak ortaya çıkmaktadır. Mevcut ek 

tedbirlerin alınması gereken bir dönem içinde olduğumuzda değerlendirilmesi halinde ilgili 

kurum, kuruluş, tesis, karakol, birlikler ve vatandaşın korunmasını için böyle bir çalışmanın 

yaygınlaşmasının sağlanması Ülkemizin Güvenliğine ek bir katkı sağlayacaktır.   

EK 1 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN  

BİRİNCİL VE İKİNCİL MEVZUAT METNİ 

20 Haziran 2012 tarihinde kabul edilerek yayımlanan 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

KANUNU'nun 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler başlıklı 30uncu Maddesinin birinci fıkrasında  

"Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle 

düzenlenir." 

Yürürlük başlıklı 38inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen  

"Bu Kanunun; 

a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri; 

1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı 

tarihinden itibaren iki yıl sonra, 

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden 

itibaren bir yıl sonra, 

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, 

b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci 

maddeleri yayımı tarihinde, 

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, 

yürürlüğe girer. 

amir hükmü ile düzenlenmiştir.  

 

Bu duruma istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik ve 

duyuru kapsamına aşağıda yer verilmiştir. 

 

Çalışanların, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

... 



 

c) Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında 

hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen 

karışımı, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İşverenin Yükümlülükleri 

Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma 

MADDE 5 – (1) İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, 

yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu 

önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur; 

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, 

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse 

patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, 

c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak 

önlemleri almak. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle 

birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra 

yeniden gözden geçirilir. 

Patlama riskinin değerlendirilmesi 

MADDE 6 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı 

ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını 

yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki 

hususları da dikkate alır: 

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, 

b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, 

c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı 

etkileşimleri, 

ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü. 

(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık 

olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir. 

İşyerinin güvenli hale getirilmesi 

MADDE 7 – (1) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine ve bu 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve 

güvenliğini korumak için işveren: 

a) Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma 

ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar. 

b) Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz 

eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik 

önlemleri aldırarak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar. 



 

         İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler 

MADDE 11 – (1) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşağıda 

belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür: 

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden önce kullanılmak 

üzere üretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri 

karşılamak zorundadır. 

b) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara 

uygun olarak kurulur. 

c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde herhangi bir değişiklik, eklenti 

veya tadilat yapıldığı hallerde, işveren bu Yönetmelik hükümlerine uyumun devam etmesini 

sağlar. 

                    EK – 1 

 PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Bu Yönetmeliğin 5, 6, 9 ve 10 uncu maddelerine göre önlem alınması gereken yerlerde aşağıda 

belirtilen sınıflandırma sistemi uygulanır. 

1 –Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler 

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda 

patlayıcı ortam oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilir. 

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda 

patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre tehlikesiz kabul edilir. 

Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama 

meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı 

ortam oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilir. 

 2 – Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması 

Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, 

bölgeler halinde sınıflandırılır. 

Ek-2’ye göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir. 

Bölge 0 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan 

patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler. 

Bölge 1 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan 

patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler. 

Bölge 2 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma 

koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile 

patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler. 

Bölge 20 Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli 

ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler. 

Bölge 21 Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara 

sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler. 



 

Bölge 22 Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların 

patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca 

çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler. 

Not: Tabaka, tortu veya yığın halinde tutuşabilir tozların bulunduğu yerler, patlayıcı ortam 

oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır. 

EK – 2 

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM RİSKLERİNDEN 

KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER 

... 

2. Patlamadan Korunma Önlemleri 

2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tutuşabilir tozların 

isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere uygun şekilde 

yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanır, bunun yapılması pratik olarak mümkün değilse 

yayılmalarını önleyecek başka uygun önlemler alınır. 

2.2. Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya 

tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur. 

2.3. Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi 

olabileceği durumlarda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin 

önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da dikkate alınır. Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik 

elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu 

donanımlar verilir. 

2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda 

güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar 

hizmete sokulabilir. Bu kural 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 4 üncü 

mükerrerinde yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu 

Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) göre ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan ancak 

tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve 

bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan 

vermemek için gerekli önlem alınır. 

2.5. Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, 

işyerine ve işekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve 

bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve 

işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınır. Her bakım ve onarım sonrasında tesisin, 

ekipmanların veya koruyucu sistemlerin Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve 

Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygunluğunun devam edip etmediği, 

bağlantılarının ve montajlarının durumu kontrol edilir. İşyerlerinde patlamanın fiziksel 

tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınır. 

2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel 

işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanır. 

2.7. Patlamadan Korunma Dokümanında belirtildiği takdirde; bir tehlike durumunda çalışanların 

tehlikeli bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için tahliye sistemi kurulur ve 

her an işler durumda bulunması sağlanır. 

2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce 

bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan 



 

korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilir. Patlama yönünden güvenliğin 

sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli 

ehil kişilerce yapılır. 

2.9. Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde; 

a) Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, bu durumda 

kullanılacak ekipmanın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız olarak 

güvenli bir şekilde çalışmasını sürdürmesi mümkün olmalıdır. 

b) Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından her hangi bir sapma meydana 

geldiğinde, otomatik sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye 

atmamak şartıyla el ile müdahale yapılabilir. Bu müdahale sadece bu işte yetkili çalışanlar 

tarafından yapılır. 

c) Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli 

bir şekilde boşaltılır veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilir. 

ÇSGB DUYURUSU 

Konu: Kamu kurumlarında, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli 

görevlendirilmesine ilişkin yürürlük tarihleri  

lgili Mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu 12.07.2013 

tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38 inci maddesinin kamu kurumları için yürürlük 

tarihleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında elliden az çalışanı olan kamu kurumları için 01.07.2016 

tarihinden itibaren başlayacaktır.  

b) 4857 sayılı İş Kanununun (mülga 81 inci maddesi) kapsamında devamlı olarak elli ve daha 

fazla çalışanı olan kamu kurumları için tehlike sınıfına bakılmaksızın, iş güvenliği uzmanı, işyeri 

hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü 02.08.2013 tarihinden itibaren 

başlamıştır.  

c) Sayı sınırı olmaksızın kamu kurumlarındaki 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olmayan diğer 

çalışanlar için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma 

yükümlülüğü 01.07.2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

EK 2 

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı 

varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla 

taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, 

yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her 

türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına 

ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 



 

a) 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, 

b) Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan 

uluslararası taşımaları, 

c) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği 

kapsamında yetki belgesi alma zorunluluğundan muaf olan ve kendi iştigal konusu ile ilgili 

özmal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan veya yapacak kamu kurum ve kuruluşlarını, 

ç) Türk Silahlı Kuvvetler (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) adına yapılan, ancak silahlı 

kuvvetlerin doğrudan sorumluluğu veya danışmanlığı altında olmayan, ticari yükleniciler 

tarafından yapılan tehlikeli mal taşımacılığını, 

kapsar. 

Taşımacılık faaliyetlerinde genel kurallar 

MADDE 5 – (1) Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, bu Yönetmelik ve ADR 

hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden 

ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır. 

(2) ADR Bölüm 3.2 Tablo A ve Bölüm 3.3’te belirtilen taşınması yasaklanan tehlikeli maddeler 

taşınamaz. 

(3) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve 

gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve 

boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri 

almak zorundadırlar. 

(4) (Değişik:RG-27/8/2014-29101) Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 

6’da tanımlanan ve Bakanlıkça veya ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş 

kuruluşlar tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların 

kullanılması zorunludur. 

(5) Tehlikeli madde taşımacılığında ADR’de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların 

kullanılması zorunludur. 

Uzaktan takip 

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı 

varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde karayoluyla taşınmasını 

sağlamak ve bu taşıtların karışabileceği muhtemel kazalara erken müdahale edebilmek, 

patlayıcı madde trafiğini takip edebilmek ve patlayıcının kaçağa çıkarılmasını önlemek 

amacıyla, gerektiğinde uzaktan takip sisteminin kullanılması zorunlu kılınabilir.  

 

 

 

 

 


