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ADR ( Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası 

Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ) , tehlikeli 

maddelerin , insan sağlığına ve çevreye zarar 
vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık 

karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir. 

ADR NEDİR?





10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı 

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerle işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen,

gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu

faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

almak zorundadırlar.



Atık Kodu
ATIK KODU TANIMI UN

sınıf

150110*

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş 

ambalajlar

3509

9

150202*

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise 

yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

3077

9

160506*

Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli 

maddeler içeren laboratuvar kimyasalları

3082

9

170204*

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik

3077

9

190205*

Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar (filtre kekleri)

3077

9

200121*
Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar 3506

3

ATIKLAR: 
Tehlikeli atık çıkısı yapan firmalar TMFB almak zorundadır.





Bu Yönetmelik ve ADR’ye 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. Bu zorunluluk aynı zamanda 03/08/2017 tarih ve 63089 sayılı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge’de (madde 5 (1) bendi) de belirtilmiştir.

Bu Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton

ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan

işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hüküm ve 19/04/2017 tarih ve 30043 Sayılı Tehlikeli Madde Güvenlik

Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’e göre (madde 2 (a) ek madde 1(1) bendi) tehlikeli madde güvenlik danışmanı

istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

24.04.2019 Tarih ve 30754 Sayılı,

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİK (5. madde, 6. bend)



KİMYASAL DEPOSU

AKARYAKIT TANKLARI

TÜPLER

OKSİJEN,AZOT,LPG vb

TÜPLER



TMGD MUAFİYETİ
2022 yılı ve öncesinde TMFB almış ve önceden TMGD muafiyeti 
bulunmayan işletmelerin,2021 yılında tehlikeli madde ile iştigali 
50 ton ve altında ise 2022 yılı için TMGD muafiyet başvurusunda 
bulanabilirler.
2022 yılı için TMGD muafiyet başvuruları Şubat ayının sonuna 
kadar kabul edilecek ve başvurusu uygun bulunan işletmelere 
2022 yılının sonuna kadar TMGD muafiyeti tanınacaktır.

TMGD muafiyeti başvurusunda bulunacak 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi 

işletmelerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş Tehlikeli 

Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından 
TMGD muafiyet raporları almak zorundadırlar.



CEZALAR

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma 
zorunluluğu

Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde 

bir tekrar eder.

İŞLETMEYE 2.674 TL

TMGD Hizmeti Almamak

Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde 

bir tekrar eder.

İŞLETMEYE 4.011 TL



SINIFLAR

Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler ve nesneler

Sınıf 2 Gazlar

Sınıf 3 Alevlenir sıvılar

Sınıf 4.1 Alevlenir katılar kendiliğinden tepkimeye giren maddeler 

ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar

Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler

Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan 

maddeler

Sınıf 5.1 Yükseltgen maddeler

Sınıf .5.2 Organik peroksitler

Sınıf 6.1 Zehirli maddeler

Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler

Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler

Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler

Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler



ADR KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜKLER

Gönderen: Kendi adına veya üçüncü bir şahıs adına

tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi ayrıca, taşıma

işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak

yürütülüyorsa sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen

kişiyi,



Paketleyen: Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta

boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere, değişik

cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri

taşınmak üzere hazır hale getiren, tehlikeli maddeleri

paketleyen ya da bu malların paketlerini, etiketlerini

değiştiren işletmeleri,



❖Yükleyen: Paketli veya dökme tehlikeli
maddelerin içerisinde bulunduğu
ambalaj, konteyner veya portatif tankları
bir aracın içine veya üzerine veya bir
konteynerin içine yükleyen işletmeleri,



Dolduran: Tehlikeli maddeleri; tanklara,

tankerlere, mobil tanklara ya da tank

konteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok

bölmeli gaz konteynerine, bir araca veya büyük

veya küçük bir konteynere dökme olarak dolum

yapan işletmeleri,



Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi,

taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde

belirtilen eşyanın teslim edileceği

işletmeyi,



Boşaltan: Paketli veya dökme olarak taşınan

tehlikeli maddeleri taşıt, tank veya

konteynerlerden boşaltan işletmeleri,



GÖZDE KAVAS

TEŞEKKÜRLER…


