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karavolu Tasrma Mevzuatı kapsamında İstek ve Talepler

Talep 1: Kl yetki belgesi süipleri tarafindan yapılan taşımada, bahse konu belge
sahiplerinin U-ETDS ye veri girişlerinin N2 yetki belgesi sahipleri tarafindan da yapılmasına
olanak sağlanması.

Cevap: KTY çerçevesinde, adlarına yetki belgesi düzenlenen ve U-ETDS ye veri
gönderme zorunluluğu bulunan firmaların, faaliyetlerini bildirme sorumlulukları, yetki belgesi
sahiplerinin kendilerinde bulunmaktadır.

Keza, U-ETDS ye veri bildirilmemesi halinde de uygulanacak yaptırımlar, taşıma
faaliyetini gerçekle ştiren fi rmalara uygul anmaktadır.

Bu durumda, N2 yetki belgesi sahiplerinin doğrudan Kl yetki belgesi sahiplerinin
faaliyetlerini U-ETDS ye bildirme gibi bir uygulamanın getirilmesi de mümkün değildir.

Ancak, gtinümüzde de uygulandığı üzere, belirli yazı|ım firmalarının hazırladıkları
programlar vasıtasıyla da taşıma faaliyetlerine ilişkin verilerin web servis kanalıyla
Bakanlığımıza iletilmesi miimkün olduğundan, N2 yetki belgesi sahiplerinin bu şekilde bir
yazılım firmasıyla anlaşması ve yazılrm yaptırması, Kl yetki belgesi sahiplerinin de bu
yazıl.ımı kullanmak suretiyle faaliyetlerini BakanlığLm|za bildirmesinde herhangi bir sakınca
da bulunmamaktadır,

Diğer taraftan, hali hazırda yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre, N2 yetki
belgesi süipleri, adlarına TİO yetki belgesi düzenlenmeden, Kl yetki belgesi sahiplerine
taşıma yaptırmaları ve bu firmalara taşıma faturası düzenlemeleri de yasaktır. Bu durumun
tespiti halinde de cezai müeyyidenin uygulanması gerektiği de açıktır.

Talep 2 (a) : N2 yetki belgesi (yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği) için Karayolu
TaŞıma Yönetmeliğinde (KTY) öngörülen asgari kapasite, sermaye ve örgütlenme şartlarının
hafifletilmesi.

Cevap: Bilindiği üzere, KTY'ye göre N2 yetki belgesi almak için 8 birim taşıt,
40.000 TL sermaye ve en az2 coğtafı bölge olmak iizere her bölgede efl az2 ilde örgütlenme

şartı bulunmaktadır.

Söz konusu şartlar, hali hazırda N2 yetki belgesi almış olan 120 firmadan da
istenilmekte olup, bu şartlar pazara giriş koşullıınnm bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Nakliyat ambarı işletmecisinin, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda
tanımlandığı üzere; bağımsız bir işyerinin kullanma hakkına sahip olan ve eşyayı teslim alarak
kendi gözetim ve denetimi altında; yiikleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve
gönderilene teslim gibi hizmetleri yerine getiren, taşımayı yapan veya yaptıran ve bundan
doğacak sorumluluğu üstlenen kişi olduğu göz önünde bulundurularak, anılan faaliyeti
yürüten firmaların özel bir taşrma faaliyeti yürüttükleri aşikardır.

Bu çerçevede, nakliyat ambarı işletmecisi olmak için de, belirli şartların konulması
gerektiği değerlendirilerek, hali hazırda mevcut olan şartlarında ağır olmadığı da açıktır.

KTY'ye göre yetki belgesi almak isteyenlerden istenilen şartlar, eşya, kargo ve yolcu
taşımacılığı faaliyetlerinin önemi de dikkate alınarak, bu faaliyetlerde bir düzenin oturması ve
bu faaliyeti her öniine gelenin yapıımııması (ciddi firmaların yapması) amacıyla belirlenmiştir.

Bununla birlikte, hali hazırda adlarınaN2 yetki belgesi düzenlenen şartlarını sağlayan
120 firmanın da bu minvalde şartlarını ve hukukunu korumak gerektiğin de açıktır.
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Talep 2 ft): Eşya taşımacılığı faaliyetleri için yeniden ayrı bir organizatörlük yetki
belgesi ihdas edilmesi ile N2 yetki belgesi bulunanların bu belgeyi 40.000 TL'ye almalarına
ilişkin imkan tanınması.

Cevaıı: Bilindiği izereo 0I.07.20|9 tarihinden itibaren R ti.lrü (taşıma işleri
organizatörlüğü) yetki belgesi düzenlenmemekte olup, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyet
yürütenlerinde TİO belgesi alması gerektiği hususu, Taşıma İşleri Organizatörlüğü
Yönetmeliği ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 23.06.2020 tarihinde KTY'de yapılan değişiklikle, R türü yetki
belgelerinin tiimü TİO yetki belgesi ile değiştirilmiştir.

Bu durumda, TİO yetki belgesi varken, sadece eşya taşımacılığı için yeniden bir
or ganizatörlük yetki belgesi ihdas edilmesinin uygun olmayacağı düşiinülmektedir.

Keza, sadece eşya taşımacılığı için yeni bir organizatörltik belgesi ihdas edilmesinin,
TİO almak üzere yetki belgesi ücretini ödeyen ve belgeyi alanlar açısından da haksız bir durum
oluşturacağı da aşikardır.

Ancak, adlarına N2 belgesi düzenlenenlerin indirimli olarak TİO belgesi almaları
yöntinde çalışmalarımız da devam etmektedir.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Mevzuatları Hakkrnda
İstek ve Talepler

Talep l:Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığının(TMGD) her firmaya zorunlu
olmasr. €MGD danışmanlığının başta üreticiler ve yülcsek hacimli taşma yopan nakliye
firmal arına zorunlu olmas ı).

Cevap: Bilindiği izere Ülkemizin taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile
Uluslararası Taşımacılığına İlişl<in Avrupa Anlaşması (ADR); Tehlikeli maddeleri, insan
sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarat vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde
kamuya açık karayoluyla taşınmasını hedefl emektedir.

Bu Anlaşma, taşıma stirecinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların,
yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde
taşımacılığına kullanılan her ttirlü ambalajın, tankın aracın operatör veya sürücülerinin
sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirlemektedir.

Idaremiz, tehlikeli maddelerin taşrnmasına ilişkin emniyeti arttırmak
istemektedir. Tehlikeli yük taşıması emniyetli şekilde yapılmazsa can, mal ve çevre
emniyetine risk teşkil eder. Bu nedenle Tehlikeli madde taşımacılık zincirinde yer alan her bir
işletmenin sistem içerisinde yer alması ve kayıt altına alınması büyfü önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, yetkili otorite olan Bakanlığımız tarafindan bu sorumluluğu yerine
getirmek üzere söz konusu anlaşma hiikümlerine paralel olarak hazırlanmış olan ve halen
yünirlükte bulunan "Tehlikeli Maddelerin Kaıayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" ve
söz konusu Yönetmelik hükümlerine bağlı olarak yapılan düzenlemelerde, 50 ton ve altında
işlem yapan işletmelere ve toplam taşıma kapasitesi 50 ton ve altında olan taşımacılar için
TMGD muafiyeti getirilmiştir. Ancak söz konusu işletmeler ADR kapsamında yerine
getirmesi gereken hususlardan muaf tutulmamıştır.

Bu itibarla, sektör büyüklüğü ve çeşitliliğine göre bir düzenleme yapılması tehlikeli
madde taşımacılık zincirinde yer alan tarafların ulusal ve uluslararasr mevzuat açısından yerine
getirmesi gereken yükümlülük ve sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağından işletmelerin,
tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri ile ilgili yerine getirmesi gereken sorumluluklarından
dolayı olabilecekleri idari ile kalmamaları için kayıt altına
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alınması ve TMGD hizmetinden azami düzeyde yararlanmasına ilişkim yapılan bu
düzenlemeler büyük önem arz etmektedir.

Talen 2 : TMGD hizmetinin ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin her adrese ve her
şubeye ayrı ayrl zorunlu olması. (Firmanın merkezine verilen tek belge ile firmanın hizmet
ürettiği her yerde sorumlu kılınması)

Cevap:TMGD'lerin istihdamı ve TMGDK'ların çalışma usul ve esaslarrnr
düzenlendiği Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Yönetmelik taslağına ilişkin
yürütülen çalışmalarda, merkezi dışında aynl unvan ve vergi numarası altında faaliyet gösteren
işletmelerin istihdam edeceği bir TMGD'nin işletmenin merkez adresi ile birlikte 6 (altı)
işletmesine hizmet vermesine imk6n sağlanmıştır.

Talep 3:Kl yetki belgesi sahiplerinin SRC5 dışında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
süip olma zorunlulukları çerçevesinde Kl yetki belgesi sahiplerinin SRC5 dışında Tehlikeli
Madde Faaliyet Belgesi süip olma zorunluluğunun kaldırılması.

Cevap:Bilindiği izere, ülkemiz Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası
Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) 30.11.2015 tarih ve 96022 sayılı Uygun
Bulma Kanunu ile taraf olmuş, söz konusu anlaşma 02.07,2010 tarih ve 27629 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 20101547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de 22.03.2010 tarihi
itibariyle yilrürlüğe girmiştir.

Genel Müdürlüğümüz ülkemizin tarafi olduğumuz bu anlaşmamarıın yükümlülükleri
kapsamında Genel Müdürlüğtimüze tevdi edilen görev ve yetkiler çerçevesinde ilki
24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yiirürlüğe giren Tehlikeli
Malların Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gtincellenerek |8.0L2020 tarih ve
310|2 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle, bahse konu anlaşmanrn esas unsuru olan taşımacılar başta olmak üzere bu
zincirde yer alan ttim tarafların kayıt altına alınabilmesi söz konusu Yönetmelik hükümlerinin
uygulanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Talen 4: Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta
Poliçesinin araç başına zorunlu kılınması nedeniyle bu sigortanın taşıyıcı mali mesuliyet
sigortaları gibi, firma ve yük potansiyeline göre primlendirilen, firma başına toplu poliçe
olması ve zorunlu olmaması kaskolar gibi isteğe bağlı olmasını.

Cevap : Söz konusu talebiniz B akanlığım ız mev zııatı kapsamında değerlendirilecek ve
konu ile ilgili yapılacak mevzuat düzenlemelerinde dikkate alınacaktır.

Talen 5: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanım diyen firmaların çoğunun bilgisi az
ve kısıtlıyken, her ay onlara niye danışmanlık ücreti ödeyelim. Talebimiz, belli hacimin altında
kalan işletmeler için tehlikeli madde güvenlik danışmanlık zorunluluğunun kaldırılması.

Cevap:İşletmelerin TMGD hizmeti alabilmesi konusunda bugüne kadar 302 adet
TMGDK yetkilendirilmiş ve ayn| zarnaflda bu işletmelere doğrudan TMGD istihdamı sağlama
imkanı verilmiştir.

ADR anlaşmasına taraf olan ülkelerde de olduğu gibi ülkemizde de işletmelerin ADR
kapsamında belirtilen yüktimlüli.iklerin yerine getirmesinde TMGD'ler, işletmelere
danışmanlık hizmeti vermek izere aldıkları eğitimler ve geçtikleri sınavlar sonucunda ADR
Bölüm 1.8.3'de belirtilen hususlarda hizmet vermek izere yetkilendirilmektedirler.
Çalıştıkları sürelere ve edindikleri tecrübe ve bilgi birikimine göre her TMGD'nin aynı ölçü
ve kalitede hizmet vermesi beklenemeyeceği gibi yapılan düzenlemeler ile işletmelerin
TMGDK'lar ile beklentilerine yönelik hizmet sözleşmesi yapabilmesine imkan verilmiştir.
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Talep 6: Ceza türlerine göre bir seferde çoklu ceza kesilebilmesi ve ceza|arın taşınan
yük ile orantılı olmaması. (Orneğin; ambalajlı Aerosol grubu, kapalı araç içinde kolili halde
limit zorunluluğu olmadan taşınabilir. Lakin aracımız kontrol edildiğinde, taşıma şekli doğru
olmasına karşın, TMFB yok diye 2,451 TL, TMGD yok diye 3.677 TL (tam cezalar içinde en
yül«eği), tehlikeli maddeye uygun araç tipinden dolayı 1.225 TL aynı anda 3 ceza kesilip aynı
anda araç bağlanıyor)

Cevap: Ambalajlı yüklerin karışık olarak aynı araçtataşınmasına örnek olarak verilen
bu taşımada, Yönetmeliğimiz kapsamında söz konusu taşımayı yapan araca, araç tipinden
(ADR/Taşıt Uygunluk Belgesinden dolayı) idari para cezası uygulanamayacağı gibi araca bir
seferde 10.000 Tl'den faz|aidariparacezafl uygulanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Talep 7: Ürtln tiplerine göre muafiyet listesinin net olmaması. Daha üretici firmalardan
üriinlerin UN numaraları kolilerin üzerine doğru basılmıyorken, bizden ürünlerin taşınması
ile alakalı büttln süreçten sorumlu olmamrz bekleniyor.

Cevap: İlgili YOnetmelik hükmü gereğince tespiti yapılan bu tür yi.iklerin taşımaya
kabul edilmemesi süreç içerisinde işletmelerin mevzuathtiki.imlerine uyumunu sağlayacaktır.

Talep 8: Büyfü miktarlardaki taşımalar tanker, tank-konteyner, portatif tanklal ile
taşınrrken, biz ambarcılar olarak arafıarımızı karışık yüklüyoruz dolayısıyla araçtaki ADR'li
iirtin bir kaç koli Aerosol, birkaç varildir. Miktar ve hacim olarak aynı statüde kabul edilip
aynı ceza|aramaruz kalıyoruz. Talebimiz taşımanın miktarına göre muaf tutulmamız veyaaz
oranda cezalandırılmamız.

Cevan: Söz konusu taşımalar, can, mal ve çevre güvenliği açısından büyük öneme
haiz olup, burada taşınan maddenin miktarından çok taşınan tehlikeli maddenin
oluşturabileceği risk önemlidir. Bu itibarla, bu durum miktardan daha ziyade hangi yfülerin
hangi miktarlar dahilinde aynı araca yüklenebileceği ile ilişkili olup, bu husus, aynı araca
doğru bir şekilde karışık yükleme yapılabilmesi konusunda alacağınız TMGD hizmetinin
önemini ortaya koyrnaktadır.


