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Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 07.10.2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Buna göre Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin; 
 

1.  8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, “b) ADR 3.4 ve 3.5 kapsamında 

yapılan muafiyetli taşımalarda dâhil olmak üzere tüm taşımalarda, ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen 

mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek,” 

2.  12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, “g) Sürücüye yazılı talimatları vererek 

okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak ve taşıma evrakını 

taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine işlemek,” 

3.  Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “Taşıt Durum Tespit Belgesi 

almış ancak, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların; muayene, test ve 

belgelendirilmeleri, Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuata göre Bakanlıktan veya 

Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan, 31.12.2019 tarihine kadar ADR/Taşıt Uygunluk 

Belgesini almaları zorunludur.’’ İbaresindeki “01.07.2020” tarihi “01.07.2021”,  

4.  Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Karayolları Genel 

Müdürlüğünce, karayolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR’ye uygun 

olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi 31.12.2019  tarihine kadar tamamlanır.’’ İbaresindeki  

 

 “31.12.2020” tarihi “31.12.2025”, şeklinde değiştirilmiştir. 

 

5.  Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) 2017 model ve öncesi model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler ile 

2019 model ve öncesi model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan 

tanklar ve bunları taşıyan araçların muayeneleri ve belgelendirilmeleri, bu maddenin birinci 

fıkrası hükümlerine tabidir.” 

 

6. Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının çalıştırılmasına ilişkin esaslar 

GEÇİCİ MADDE 4– 5 inci maddenin on ikinci ve on üçüncü fıkraları, 01.07.2021 tarihine kadar 

uygulanmaz.” 

 
 Bilgi edinilmesini ve ilgili esnafımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz. 
 
 

 
                 Enver YENİÇERİ                                       Fevzi APAYDIN 

                      Genel Sekreter                                               Başkan 
 
 
 
Resmi Gazeteye Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
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