
Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı 
Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu tarafından, 

AB mevzuatı ve uluslararası belgeler incelenerek, ilgili kurum ve kuruluşların destek ve çalışmalarıyla hazırlanmıştır. 
Raporun kendisi resmi bir AB belgesi değildir ve AB politikasını temsil etmemektedir.
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AB: Avrupa Birliği

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 

AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

BSTB: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme 

ÇSGB: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ÇŞB:  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DDGM: Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

E: Eğitim

EGM: Emniyet Genel Müdürlüğü

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

GBF: Güvenlik Bilgi Formu

IATA: Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği

IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu

IMO Uluslararası Denizcilik Örgütü

İB: İçişleri Bakanlığı

İK: İşbirliği ve Koordinasyon 

İl AFAD: İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 

KISALTMALAR
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KBRN: Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer

KG: Kapasite Geliştirme 

KY: Kurumsal Yapılanma 

MD: Mevzuat Düzenlenmesi 

MSDS: Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

OTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü  

P: Personel 

RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kurallar

SB:  Sağlık Bakanlığı 

STK: Sivil Toplum Kuruluşu 

TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

TAMP: Türkiye Afet Müdahale Planı

TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

TD: Teknik Danışmanlık

TDP: Teknik Destek Projesi

TMGD: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

TMKTDGM: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

UDBH: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
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TANIMLAR

Acil Durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye 
uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz hali.

Afet: 
Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal 
hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı 
olaylar.

Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen, eşyanın teslim 
edileceği işletme.

Ambalaj: Tehlikeli Eşyanın taşınması için onaylanmış vagon, taşıma kapları, paket, kutu vb. malzemeler.

Paketleyen/
Ambalajlayan/
Ambalajlayıcı:

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 paketleten ya da bu maddelerin paketlerini veya etiketlerini değiştiren işletmeler

Boşaltan/Boşaltıcı: Paketli veya dökme olarak taşınan tehlikeli maddeleri taşıt, tank veya konteynerlerden boşaltan 
işletmeler.

Çevre Kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek 
her türlü olumsuz etki.

Çevre Korunması:
Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut 
bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik 
çalışmaların bütününü.

Deniz Kirliliği: Denizde meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her 
türlü olumsuz etki.

Dolduran/Doldurucu:
Tehlikeli maddeleri tanklara, tankerlere, mobil tanklara ya da tank konteynerlere, tüplü gaz tank-
erlerine, çok bölmeli gaz konteynerlerine, bir araca veya bir konteynere dökme olarak dolum yapan 
işletmeler.

Gerçekleşme 
Dönemi: Eylemin hazırlık ve gerçekleşmesi için öngörülen zaman dilimi.

Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli malları gönderen işletme.

İlgili Kuruluş: Sorumlu kuruluşun eylemi gerçekleştirmek üzere çalışmaya davet ettiği ve çalışmayı işbirliği ve 
koordinasyon içerisinde birlikte yürüttüğü kurum ve kuruluş.

İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine yönelik faaliyetler ve yeniden 
yapılanma.

Kaza: Kasıt söz konusu olmaksızın, beklenmedik bir zamanda ve şekilde, yaralanmalara, can ve mal 
kayıplarına neden olan olay.

Kirleten: Faaliyetleri  sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik den-
genin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişiler.

Lisans/Yetki 
Belgesi:

Gerçek ve tüzel kişilere tehlikeli madde yükleme, boşaltma, taşıma ve depolama hizmetlerin-
in yapıldığı tesis ile taşımaları konusunda faaliyet gösterebilmeleri için ilgili resmi makamlar 
tarafından izin verildiğini gösterir belge.
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Müdahale: Afetlerde ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, 
sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmaları

Olay: Ortaya çıkan, oluşan durum; ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. 

Risk: Belirli bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsü.

Risk 
Değerlendirmesi:

Potansiyel tehlikelerinin belirlenmesi ve sonuçlarının hesaplanması yönünde kullanılan yöntemler 
bütünü.

Risk Yönetimi: Ülke, bölge, kent ölçeğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini tespit etme, azaltma ve pay-
laşma çalışmaları ile bu alandaki planlama esasları.

Sivil Savunma: 

Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem 
taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlaya-
cak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklen-
mesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve 
faaliyetler.

Sorumlu Kuruluş: Eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapıyı ve/veya işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak 
görevli kuruluş.

Tehlike: İnsan yaralanması ya da hastalığına neden olabilecek kaynak, faaliyet veya durum.

Taşımacı/Taşıyıcı: Taşıma işlemini yürüten işletme. (Karayolu Taşımacılığı için Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, 
C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesi sahipleri)

Tehlikeli atık: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer 
canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan  atıklar ve bu atıklarla kirlenmiş maddeler.

Tehlikeli Madde: ADR Bölüm 3.2’deki Tablo A’da yer alan tehlikeli maddeler.

Tehlikeli Mal:

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan tehlikeli madde listesinde ve RID Yönetmeliğinin 3. 
bölümünde ismi ve BM kod numarası belirtilen parlayıcı, patlayıcı, yakıcı veya yanmayı kolaylaştırıcı, 
tahriş edici, zehirleyici, radyoaktif maddeler ile bir arada bulundukları diğer eşya için tehlikeli olan 
veya korunmaları için özel düzenek ve/veya tesis gerektiren, özelliklerine göre sınıflandırılan ve 
sınırlandırılan veya uygun koşul, yer, kap, ambalaj veya tesislerde korunan/tutulan/saklanan eşya.

Twinning Projeleri: Kurumsal yapılanma çalışmaları için uzun süreleri kapsayabilen üye  ülke ile aday ülke kurumları ile 
eşleştirme programları kapsamında yapılan projeler.

Tehlikeli Malların 
Taşınması:

Yükleme, boşaltma ve bir ulaşım türünden diğerine aktarma ile taşıma koşullarının gerektirdiği 
duraklamalar dâhil olmak üzere, tehlikeli malların taşınması faaliyeti.

Yükleyen/Yükleyici: Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portatif 
tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeler.

Zarar Azaltma: Afetlerde ve acil durumlarda meydana gelmesi muhtemel zararların yok edilmesi veya azaltılmasına 
yönelik risk yönetimi ve önleme tedbirleri
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BAKAN SUNUŞU Prof.Dr. Numan KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

İnsanoğlu tarih öncesi zamanlarda, doğa ve 
işleyişi hakkında çok az bilgiye sahipti. Doğa-
yı kendi imkânları ile bir ölçüde kontrol etme-
ye çalıştı. Deprem, fırtına, heyelan gibi doğal 
afetler insanın mantıksal anlama ötesinde 
bir olguydu. Zaman geçtikçe zihinsel olarak 
gelişen insan doğal afetleri tanımayı, ondan 
korunmayı ve afetin zararlarını azaltmayı öğ-
rendi. Böylece teknolojiyi üreten insan kendi-
sinin neden olduğu insan kaynaklı ve tekno-
lojik afet kavramını ortaya çıkardı.

Son 50 yılda dünya üzerinde 2 milyon kişi 
doğal ve insan kaynaklı afetlerle hayatını 
kaybetmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bir ülke 
olması ve teknolojiyle birlikte gelişen sanayi 
ile insan kaynaklı, teknolojik afetlerin ne de-
rece üzerine düşünülmesi gerektiği konusu 
ortaya çıkmıştır. 

Devlet politikası olarak her alanda olduğu 
gibi ülkemizin afet yönetimindeki eksiklikle-
rini ve aksaklıklarını iyi etüt ederek afet yö-
netimi alanında başarılı bir model ve sistem 
geliştirdik. Kamudaki acil eylem planı çerçe-
vesinde afet yönetimini ülkemizin yapısına 
ve çağımızın gereklerine göre yeniden şekil-
lendirdik. Afetlerin daha etkin ve tek elden 

yönetilmesi için kurduğumuz Başbakanlık 
AFAD,  afet ve acil durumlarla ilgili güncel 
gelişmeleri ve gelecek eğilimleri değerlen-
direrek, kamu imkânlarının daha profesyonel 
kullanımı için çalışmaktadır. Bu sebeple afete 
hazırlık ve mücadele, çok yönlü koordinasyon 
ve bütün kurumların aktif katılımı gerektir-
mektedir. 

Başbakanlık AFAD,  afet ve acil durumlarla 
politikalar üretmekte, afet yönetimi konu-
sunda ülkemizin uluslararası alanda öncü 
olması için çalışmalar yürütmektedir. AFAD, 
bütünleşik afet yönetim sisteminin yerleş-
tirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları kap-
samında, afet ve acil durumlarla ilgili birçok 
yeni düzenleme yapmış, çok sayıda proje 
üretmiş ve üretmeye de devam etmektedir. 
“Kriz Yönetimi” anlayışından “Risk Yönetimi” 
anlayışına geçen, afet öncesi hazırlık, plan-
lama ve risk azaltma çalışmaları, eğitim ve 
bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve 
kesintisiz haberleşme projeleri ile afetin za-
rarlarını en aza indirmeye çalışan bir ülkeyiz 
artık. Türkiye’deki afet ve acil durumla ilgi-
li koordinasyon birçok ülkede örnek alınan, 
birçok ülkeye destek verdiğimiz bir seviyeye 
ulaşmıştır. 
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Bu çerçevede, Başbakanlık AFAD’ın koor-
dinatörlüğünde ülke düzeyinde 2014-2023 
Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgeleri ha-
zırlanarak yayımlamıştır.

Belgelerin hazırlanmasında emeği geçen ve 
bu faaliyetlerde görev alan başta AFAD çalı-
şanları olmak üzere, destekleriyle tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarına içtenlikle teşekkür 
eder, bugüne kadar olduğu gibi bundan son-
raki dönemlerde de başarılı çalışmalarının 
devam etmesini temenni ederim.

      
   

Prof.Dr. Numan KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
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ÖNSÖZ

Ülkemizde afet ve acil durumların etkin bir 
şekilde yönetilmesi amacıyla, 5902 sayılı 
Kanun gereği Başkanlığımızın kurulması ile 
Bütünleşik Afet Yönetim Sistemine geçilmiş, 
bu kapsamda afet ve acil durumlar ile sivil 
savunma hizmetlerinin tek bir merkezden 
düzenlenmesi, koordine edilmesi, denet-
lenmesi ve bu hizmetlere ilişkin eğitimlerin 
standartlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Afetlerin sayısı ve sıklığı ile birlikte verdik-
leri sosyal ve ekonomik zararlar son yıllarda 
katlanarak artmaktadır. Bu kayıplarla başa 
çıkabilmek müdahale odaklı bir yönetim 
anlayışından ziyade risk odaklı bir yönetim 
anlayışıyla mümkündür. AFAD olarak; afet 
öncesi planlama, hazırlık ve risk azaltma 
çalışmalarına büyük önem vermekteyiz.

Afetlerin ve afet yönetiminin artık sadece 
yerel olmadığı, uluslararası boyutunun da 
önemli olduğundan hareketle; işbirliği çalış-
malarına, yardımlaşmaya, bilgi ve tecrübe 
paylaşımına ağırlık vermekteyiz. Uygulama-
ya geçirdiğimiz entegre afet yönetim sistemi 
ile, sadece doğal afetler ile değil aynı za-
manda ulaşım kazaları, endüstriyel, maden, 
kimyasal, radyolojik ve nükleer kazalar, bi-
yolojik olaylar, iklim değişikliği, kritik altyapı 
ve siber tehlikeler, kazalar sonucu denizlerin 
kirlenmesi gibi teknolojik afetler konusunda 
da çalışmalar yürütmekte ve kapasitemizi 
her geçen gün geliştirmekteyiz.

Teknolojik kazalara yönelik tehdit ve 
tehlikelere karşı toplumsal farkındalığın 
artırılması, afetlere dirençli bir toplumun 
oluşturulması,  gerekli tedbirlerin alınması 
ve yapılacak müdahale çalışmalarının etkin 
bir şekilde yürütülmesi için ülke düzeyinde 
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşları arasında koordinasyonu sağla-
mak ve teknolojinin getirdiği yenilikleri afet 
yönetim sistemimize entegre etmek Baş-
kanlığımızın öncelikli görevleri arasında yer 
almaktadır. 

10. kalkınma planında: “Türkiye’nin coğrafi 
avantajlarını ekonomik gelişmeye ve tica-
ret hacmine yeterince yansıtabilmesi için 
maliyetleri optimize edecek, ürün döngü 
sürecini kısaltacak, ulaştırma, depolama, 
paketleme ve stok yönetimi gibi işlevle-
ri bütünleştirebilecek bir yük taşımacılığı 
ve lojistik altyapısının gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Bölgelerin özellikle yük ta-
şımacılığında daha etkin, hızlı ve güvenli 
ulaşıma ve lojistik altyapıya kavuşması ve 
ülkenin önemli bölgesel merkezleri arasın-
da da etkileşimi artıracak şekilde kuzey-gü-
ney bağlantılarının güçlendirilmesi önemini 
korumaktadır.” İfadelerine yer verilmiştir. 
Bu bağlamda tehlikeli madde taşımacılığı-
nın gelişmesi ile birlikte, güvenli taşımacılı-
ğın da sağlanabilmesi önem arz etmektedir. 

Dr. Fuat OKTAY
AFAD Başkanı
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AFAD çalışanları ve ilgili kuruluşların katı-
lımlarıyla birlikte, hazırladığımız 2014-2023 
Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgeleri ile 
ülkemizin uzun vadede ulaşmayı hedefledi-
ği konumunu göstermek amaçlanmıştır. Bu 
belgelerin oluşturulmasında emeği geçen 
tüm personelimize ve bu konuda katkı ve-

ren kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür eder, 
bu süreçte ilgilerini ve desteklerini esirge-
meyen Başbakan Yardımcımız Sayın Prof. 
Dr. Numan KURTULMUŞ’a şükranlarımı su-
narım.

Dr. Fuat OKTAY
AFAD Başkanı
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Teknolojik afetler, insan faaliyetleri ya da 
doğal afetlerin tetiklemesi sonucunda olu-
şan endüstriyel, maden, ulaşım ve taşımacı-
lık, nükleer ve radyolojik, deniz kirliliğine ne-
den olan kazalar, büyük yangınlar, biyolojik 
olaylar, kritik altyapılar ve siber tehditler ile 
çevresel tehlikeler gibi can kaybına, hasta-
lıklara, sosyal, ekonomik ve çevresel bozul-
malara neden olan afet ya da acil durumlar 
olarak tanımlanmaktadır. 

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi, hızlı 
nüfus artışı, gelişmişlik düzeyi, çevre kirliliği, 
çarpık kentleşmeye bağlı olarak teknolojik 
afetlerin sayısı ve sıklığı dünya genelinde 
olduğu gibi ülkemizde de artış göstermiştir. 
Uluslararası Afet ve acil durumlar veri 
tabanı (EM-DAT – Emergency Event 
Database) bilgilerine göre 1900 ile 2014 
yılları arasında dünya üzerinde 7825 
adet teknolojik afet veya büyük kaza 
kaydedilmiş ve birçok can ve mal kaybı 
meydana gelmiştir. 

5902 sayılı kanun gereğince; afet ve acil du-
rumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin 
ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleş-
tirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve 
olayların meydana gelmesinden önce hazır-
lık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak 

müdahale ve olay sonrasında gerçekleştiri-
lecek iyileştirme çalışmalarını yürüten ku-
rum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun 
sağlanmasından ve bu konularda politika-
ların üretilmesinden ve uygulanmasından 
AFAD sorumlu kılınmıştır. 

AFAD’ın, yukarıda sayılan yetki ve görevleri 
kapsamında, kurum ve kuruluşların koordi-
nasyonu ve teknolojik afetlerin etkin yöneti-
mi amacıyla “Tehlikeli Madde Taşımacılığı 
Kazaları Yol Haritası Belgesi” hazırlanma-
sı ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu belge sadece 
AFAD tarafından değil aynı zamanda diğer 
sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar ve Tür-
kiye çapındaki faydalanıcı grupların yetkilile-
rinin de katılımıyla hazırlanmıştır. 

‘‘Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kazaları 
Yol Haritası Belgesi’’ ile AFAD’ın yasal 
olarak tanımlanmış görevleri göz önünde 
bulundurularak, tehlikeli madde taşımacılığı 
kazalarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesinde 
ulusal mevzuat, uluslararası ve bölgesel 
sözleşmeler ve ilgili AB mevzuatı dikkate 
alınarak gereksinimlerin belirlenmesi 
ve bu gereksinimlerin uygulanması için 
eylem planlarının hazırlanması ve ulusal 
önceliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

5902 Sayılı Kanun Gereği; 
kurum ve kuruluşların koordinasyonu 
ve teknolojik afetlerin etkin yönetiminden 
AFAD sorumlu kılınmıştır.

7825 ADET 
TEKNOLOJİK AFET 
ve KAZA 

EM-DAT Verilerine Göre
1900 ile 2014 arasında 

Kaydedilmiştir.
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1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

Avrupa Konseyi Aralık 1999’da Helsinki’de 
gerçekleşen toplantıda Türkiye’nin, diğer 
Aday Ülkelere uygulanan kriterler temel alı-
narak Avrupa Birliği’ne (AB) katılacağı öngö-
rülen bir Aday Ülke olduğunu onaylamıştır. 
AB’ye üyeliğin bir ön koşulu olarak Aday Ül-
keler mevzuatlarını, birlik müktesebatı tara-
fından içerilen AB mevzuatının bütününü et-
kili kılmak için, AB mevzuatına uygun şekilde 
düzenlemek zorundadırlar.

Uyumlaştırma Süreci diye adlandırılan bu 
süreç, sadece ilgili tüm AB gereklerinin ulu-
sal mevzuata tam olarak yansıtılmasını değil 
(yasal yansıtma), ayrıca ulusal mevzuatı yö-
netmek için yeterli bütçeye sahip uygun ku-
rumsal yapıların kurulmasını (etkin ve pratik 
uygulama), ve kanunlarla tam uyumu sağla-
mak için gerekli kontrol ve cezaların konul-
masını (yaptırım) gerektirmektedir. Ek olarak, 
AB mevzuatının tam olarak uygulanması zo-
runlu teknik standartları karşılayan yeni veya 
güncellenmiş tesisler için harcama yapılma-
sını da gerektirebilir (yatırım).

Uyumlaştırma Süreci, müktesebatın diğer 
bölümlerinde olduğu gibi çevre başlığı altında 
yer alan sivil korunma başlığı için de uygulan-
maktadır.

1.1 AB Politikası

1985’te Roma’da düzenlenen ilk bakanlar top-
lantısı, Topluluğun afetlerden korunma ala-
nındaki işbirliğinin temellerini atmış ve 1985-

2002 tarihleri arasında sekiz karar alınmıştır. 
Bu kararların uygulanması, bir afet meydana 
gelmesi durumunda hem afet yönetiminden 
sorumlu kurumların hazır olmasını hem de 
özel sektörün afete hazırlıklı olma anlamında 
çeşitli önlemler alınmasını sağlamıştır. 
ABD’de 2001 yılında meydana gelen terör sal-
dırılarından sonra riskler, uyarılar ve müdaha-
lenin değerlendirilmesi, söz konusu araçların 
muhafaza edilmesi ve araştırma alanlarında 
AB mevzuatında gerekli düzenlemeler yapıl-
mıştır.  Bu düzenlemeler;

• Topluluğun afetlerden korunma alanın-
daki işbirliğini geliştirmek, doğal ve tek-
nolojik afetlerde; insanların, çevrenin ve 
varlıkların daha iyi korunmasını sağlama-
ya yardım etmek,

• Afetin engellenmesi, afetlerden korun-
madan sorumlu olanların hazırlığı ve afet 
durumunda müdahale konularında ulu-
sal, bölgesel ve yerel seviyedeki çalış-
maları desteklemek, 

•  Vatandaşlar arasında kendi kendini koruma 
seviyesini arttırmak amacıyla halkı bilinçlen-
dirmeye katkıda bulunmak,  

• Desteğe ihtiyaç duyulduğunda, ulusal 
afetlerden korunma hizmetleri arasında 
etkili ve hızlı işbirliğinin çerçevesini oluş-
turmak, 

• Teknolojik afetlerden korunma alanında 
entegre çalışmaları desteklemektir.
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1.2 Türkiye Politikası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (5902); 
afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin 
hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde 
gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alın-
ması ve olayların meydana gelmesinden önce 
hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapı-
lacak müdahale ve olay sonrasında gerçek-
leştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten 
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyo-
nun sağlanması ve bu konularda politikaların 
üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar. 
Afetlerin sınıflandırılması ve aralarındaki ilişki 
aşağıda yer alan Şekil 1’de verilmiştir.

Ülkemizde afet yönetiminin tek elden koordi-
ne edilmesi için kurulan AFAD’ın temel görev-
lerinden biri de bütünleşik afet yönetimi evre-
lerine ilişkin faaliyetlerin planlanmasını ve bu 
planların uygulanmasını sağlamaktır. Ulusal 
ve yerel düzeydeki çalışmalarda yatay ve dü-
şey ilişkilerin tanımlanması, görülen eksiklik-
lerin tamamlanması ve uygulamaların geliş-
tirilmesi için ulusal afet yönetimi stratejisi ve 
eylem planı ile afet yönetimi evrelerine ilişkin 
diğer planların oluşturulması, etkin afet yöne-
timinin sağlanması için öncelikli hedeflerdir.

Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018) 
aşağıdaki ifadeler dikkat çekmektedir:

Ülkemizde başta iklim değişikliği olmak üzere, 
çevre sorunlarına duyarlı politikalar sürdürüle-
bilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde yürütülmüş; 
kurumsal yapı, mevzuat ve standartlar geliştiril-
miştir. Afet zararlarının en aza indirilmesi amacıyla 
kurumsal ve yasal düzenlemelerle kamuoyun-
da farkındalık oluşturulmasına önem verilmiştir. 
Yerleşim yerlerinin temiz ve sağlıklı hale gelmesi 
açısından kentsel altyapı yatırımlarına öncelik 
verilmiş, başta içme suyu ve atık su ile katı atık 
hizmetleri olmak üzere, nüfusun bu hizmetlere 
erişiminde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Şekil-1 Afetlerin sınıflandırılması ve aralarındaki ilişki

Do
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1.3 Yol Haritası Belgesinin Amacı

Yol Haritası Belgesi aşağıdaki amaçlar çer-
çevesinde sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin katkı ve destekleriyle hazır-
lanmıştır.

• Afetin neden olduğu zararların en aza in-
dirgenmesi amacıyla, doğal ve teknolojik 
afetlerde bütünleşik bir yaklaşımla sivil 
korunmadan sorumlu olanların hazırlığı 
ve afet durumunda müdahale konusunda 
ulusal, bölgesel ve yerel seviyedeki çalış-
maları desteklemek, 

• Teknolojik Afet konusunda sivil korun-
mayla ilgili AB mevzuatına göre uygula-
malar yapabilecek şekilde hukuksal, ku-
rumsal ve teknik çalışmalar yapmayı ve 
bu mevzuatın özellikle yetkili kurum ve 
kuruluşlar arasındaki işbirliğiyle ilgili ola-
rak uygulanmasını koordine etmek,

• İnsanların, çevrenin ve malın daha iyi ko-
runmasını sağlamak için, AB sivil korun-
ma mevzuatı, Topluluğun Sivil Korunma 
Müdahaleleri Mekanizması, ve Sivil Ko-
runmanın Mali Araçları ile ilgili çalışma-
ları başlatarak, müzakereler için gerekli 
hazırlıkları yapmak,

• Teknolojik Afetler için Sivil korunma araş-
tırması alanındaki işbirliğinin güçlendiril-
mesi, risklerin ve zararların azaltılması 

konusunda araştırma projelerinin hazır-
lanmasını teşvik etmek,

• Afet izleme ve bilgilendirmesi amacıyla, 
erken uyarı sistemlerindeki rolleri belirle-
mek, sivil korunma ve insani yardım sağ-
lama becerilerinin geliştirilmesini sağla-
mak, 

 Teknolojik afetlerle İlgili Yol Haritası Belgesi 
hazırlıklarında analizi yapılan AB Müktesebatı, 
Uluslararası sözleşmeler ve farklı ülkelerdeki 
koordinasyon ve uygulamalar dikkate alınarak 
teknolojik afet ile ilgili hususların uygulanma-
sı ile ilgili genel gereksinimlere yönelik olarak 
kurum ve kuruluşların rol ve sorumlulukları 
aşağıda özetle verilmiştir.

1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 
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1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

YETKİLİ 
KURUMLAR 

ROLLER VE 
SORUMLULUKLAR
• Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma plan-

larını yapmak veya yaptırmak.
• Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek.
• Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek.
• Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek.
• Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak.
• Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve değer-

lendirmek.
• Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek.
• Afet ve acil durumlara ilişkin yönetim stratejilerini belirlemek.
• Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak.  
• Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak.
• Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
• Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek.
• Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara 

ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik mü-
dahale çalışmalarını yürütmek.

• Başbakanlık afet ve acil durum yönetimi merkezini idare etmek.
• Kamu kurum ve kuruluşları ile illerde afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açılması ve yö-

netilmesini sağlamak.
• İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek.
• İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
• Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek.
• Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
• Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği yapmak.
• Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
• Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmenin sağlanması, 
• Zarara uğramış kişilerin tedavi, iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin AFAD’ın 

koordinasyonunda, ana çözüm ortağı bakanlıklar tarafından yürütülmesini sağlamak.
• Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin yürütülmesin-

de kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri denetlemek.
• Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planlamak, uygula-

mak ve denetlemek.
• Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alı-

nacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bunlarla ilgili bakanlık, kamu ve özel 
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

Tablo 1. Yetkili Kurumların Genel Rol ve Sorumlulukları Tablosu
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YETKİLİ 
KURUMLAR 

ROLLER VE 
SORUMLULUKLAR

• Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart 
listelerini hazırlamak ve uygulamaya koymak, teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan sa-
nayi ürünlerinin denetimine esas olacak özelliklerini tespit etmek veya ettirmek.

• Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek  onaylanmış ve uy-
gunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri 
belirlemek, bu kuruluşları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdur-
mak veya iptal etmek.

• Araçların karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun üretilmesi için gerekli teknik düzenleme-
leri hazırlamak ve uygulamaya koymak, araçların teknik düzenlemelere uygunluğunu belgelen-
dirmek veya belgelendirilmesini sağlamak.

• Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji 
ve yenilikçilik politikalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, uygulamak 
veya uygulanmasını sağlamak, sanayiye yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve 
projelerini, bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları desteklemek, teşvik tedbirleri almak ve 
uygulamak, bu konularda düzenleme ve denetlemeler yapmak.

• Ürün güvenliği ve denetimine ilişkin politikaların hazırlanmasına yardımcı olmak, sanayi ürün-
lerinin ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğuna yönelik piyasa gözetimi ve denetimi 
yapmak.

• Sanayi ürünlerinin denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, ürün güvenliği bilgi sistemini 
oluşturmak.

• Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkı-
da bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde 
yürütmek.

• Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatı hazırlamak, standart geliştirmek, öl-
çüm, tespit ve kalite ölçütlerini belirlemek; alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden 
görüş vermek.

• Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimya-
sallar ile hava kirliliği, gürültü ve titreşim ile ilgili ölçütleri belirlemek.

• Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak.
• Etkili bir çevre yönetimi gerçekleştirmek, atık ve kimyasalların çevre ile uyumunu sağlamak üze-

re gerekli ekonomik araçları belirlemek ve bu konuda standartlar geliştirmek.
• Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf 

edilmesi maksadıyla hedefleri, ilkeleri ve kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve 
kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, acil müdahale planları yapmak ve yaptırmak.

• Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef, politika ve ölçütleri belirlemek.
• Atık bertaraf tesisleri ile kimya sınai tesisleri ve deniz kirliliğine yönelik acil müdahale planları 

yapmak ve yaptırmak.
• İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve 

kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek.

• Üretim,  iletim ve dağıtım şirketleri ile otoprodüktör ve otoprodüktör grubu tesisleri için güvenlik 
standartları ve şartlarını tespit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak.

• Petrol piyasasında lisans ve lisanslarla ilgili işlem bedellerini belirlemek.
• LPG piyasasında lisans ve lisanslarla ilgili işlem bedellerini belirlemek. 
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, ticareti ve 

ihracatı ile bu faaliyetlerine ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini tanımla-
yan lisans ve sertifikaların verilmesinden, piyasa ve sistem işleyişinin incelenmesinden, dağıtım 
ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından, 
denetlenmesinden, maliyeti yansıtan fiyatların incelenmesinden ve piyasada Doğal Gaz Piyasası 
Kanununa uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan yetkili ve sorumludur.
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• Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, bunları ithal ve ihraç eden, taşı-
yan, depolayan, ticaretini yapan resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilere ruhsata esas olacak lisans 
vermek, radyasyon güvenliği açısından denetimlerini gerçekleştirmek.

• Nükleer hammaddeler, özel bölünebilir maddeler ve nükleer alanda kullanılan diğer stratejik mad-
delerle ilgili olarak yürütülen her türlü arama, çıkarma, arıtma, işletme, üretme, dağıtım, ithal, ihraç, 
ticaret, taşıma, kullanma, devir ve depolama gibi hususlarda uyulacak genel esasları saptamak, tav-
siyelerde bulunmak ve işbirliği yapmak.

• Nükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuvarlarından çıkan radyoaktif artıkların güvenli şekilde 
işlenmesi, taşınması, geçici veya sürekli depolanması için gereken önlemleri almak veya aldırmak.

• Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışma yapmak ve gerekli düzenlemeleri öner-
mek.

• Nükleer madde ve tesislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırla-
mak, uygulamak ve bunlarla ilgili hususları denetlemek ve diğer kuruluşların konu ile ilgili olarak 
hazırlayacakları yönetmelikler hakkında görüş bildirmek. 

• Nükleer ve radyolojik tehlike durumunda görev alacak bakanlık, kurum ve bağlı kuruluşlarının perso-
nel eğitimi için işbirliği yapmak.

• Uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı yapılan hava ve deniz limanlarında, KBRN tehdit ve tehlikeleri-
ne karşı hazırlıklı bulunmak için il afet ve acil durum müdürlükleri ile koordineli olarak ilk müdahaleyi 
sağlamak amacıyla liman güvenlik, itfaiye ve diğer teknik personelinden oluşan ilk müdahale ekip-
lerinin kurulmasını sağlamak.

• Nükleer ve radyolojik kaza veya tehlike durumları için müdahale seviyelerini belirlemek.
• Tehlike durumuna yönelik planlı tatbikatları ilgili bakanlık, kurum ve bağlı kuruluşları ile valilikler 

arasında işbirliği yaparak hazırlar ve uygulamaya koymak.
• Doz değerlendirmeleri yaparak, alınacak tedbirleri belirlemek.
• Olası bir nükleer ve radyolojik kaza veya tehlike durumuna yönelik çalışanlar dışında etkilenmesi 

muhtemel kişileri bilgilendirmek.
• Ulusal seviyede nükleer ve radyolojik tehdit ve tehlike durumuyla ilgili erken uyarı sistemleri kurar, 

radyolojik izlemeleri yapmak ve verileri değerlendirmek.

1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

YETKİLİ 
KURUMLAR 

ROLLER VE 
SORUMLULUKLAR
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• Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütün-
lüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve 
hürriyetleri korumak. 

• Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak.
• Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek. 
• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve 

uygulanmasını takip etmek.
• Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzen-

lemek ve uygulamak.
• Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim Daire Başkan-

lığıyla işbirliği yaparak planlamak.
• Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan 

illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 
112 Acil Çağrı merkezlerini kurmak, bu merkezlerin iş ve işlemlerini Sağlık Bakanlığının uygun görüşü 
alınarak çıkarılacak yönetmeliğe göre yürütmek.

• Kimyasal, biyolojik ve radyolojik maddelerin bulundurulduğu, kullanıldığı veya nakledildiği yerler ile 
ulusal ve uluslararası karayolu ağlarının bulunduğu bölgelerde KBRN konularında eğitimli ve dona-
nımlı personelden trafik, güvenlik kontrol ve çevre emniyet ekiplerinin kurulmasını sağlar ve gerekli 
hallerde bu ekipleri göreve sevk etmek.

• Gayri sıhhi müesseselerin arazi kullanımı, izin ve denetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 
• Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
• İlgili kurum ve kuruluşların insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörler ve sos-

yal belirleyicilerle ilgili uygulamalarına ve düzenlemelerine yön vermek, bunu teminen gerekli 
bildirimleri yapmak, görüş bildirmek ve müeyyide uygulamak.

• Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak, teknik dü-
zenleme yapmak, standartları belirlemek ve bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırmak, bu-
nunla ilgili iş ve işlemleri yaptırmak.

• İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık mesleklerinin standartlarını belirlemek, eğitim müfre-
datlarının kanıta dayalı olarak güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlamak, 

• Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak.
• Yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlardaki tıbbî kurtarma ve acil sağlık hizmetlerini 

ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak. 
• Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, 

ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini 
yürütmek.

• Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap ge-
liştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak.

• Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini plan-
lamak ve yürütmek.

• Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbir-
liği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal 
ve uluslararası tatbikatlara katılmak.

• Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu 
konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek.

• Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine 
yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltil-
mesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek.

YETKİLİ 
KURUMLAR 

ROLLER VE 
SORUMLULUKLAR
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• Ulaştırma ve haberleşme iş ve hizmetlerinin, teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu ya-
rarına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin 
birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını 
takip etmek ve denetlemek.

• Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, taşıma araçlarının teknik nitelikleriyle, 
bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı 
tespit etmek; bu konularda koordinasyonu sağlamak.

• Ulaştırma ve haberleşme işlerinde kamu düzenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde 
tedbirler almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek.

• Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların kanun, tüzük ve yönetme-
lik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek.

• Belediye sınırları dışındaki karayolları üzerinde yapılan karayolu taşımalarının ekonomik, teknik, 
sosyal ve milli güvenlik ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak yapılmasını ve bu hizmetlerin diğer 
ulaştırma hizmetlerine intibakını sağlayıcı tedbirleri almak.

• Karayolu taşıma faaliyetinde bulunacak taşımacı, acente ve komisyoncuların yeterlilik şartlarını 
düzenlemek, gereken hallerde yetki belgesi vermek ve denetlemek.

• Karayolu ve demiryolu ulaştırmasında güvenli, kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak için tedbirler 
almak veya aldırtmak.

• Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkilerini 05.05.1969 tarih ve 
1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hü-
kümleri saklı kalmak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaşma ve antlaşmaları uygulamak.

• Tehlikeli yük taşımacılığında gerekli özel taşıma plan ve programları ile acil durum müdahale 
planlarının hazırlanması ve/veya onaylanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 

YETKİLİ 
KURUMLAR 

ROLLER VE 
SORUMLULUKLAR
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1.4 Taşımacılık Kazaları 
Yol Haritasının Kapsamı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kazaları Yol 
Haritası, tehlikeli maddelerin karayolu, 
demiryolu ve denizyolunda taşınmasını 
kapsamaktadır. Ancak, ülkemizde tehlikeli 
mal miktarının %0,1’den daha az bir miktarı 
havayolu ile taşındığı için, tehlikeli malların 
havayolu ile taşınması bu Yol Haritasının 
kapsamı dışında bırakılmıştır. 

1.5 Metodoloji

AFAD’ın tanımlanmış görevleri göz önünde 
bulundurularak, tehlikeli madde taşımacılığı-
na ilişkin hizmetlerin yürütülmesinde ulusal 
mevzuat, AB Müktesebatı ve diğer ülkelerdeki 
uygulamalar incelenerek tehlikeli madde taşı-
macılığı kazalarına yönelik Yol Haritası Belge-
si hazırlanmıştır.  

İlgili uluslararası mevzuatta tehlikeli mad-
de taşımacılığı ile ilgili maddeler araştırılarak 
ulusal mevzuat uygulamamıza katkı verecek 
gereksinimler belirlenmiştir. Yol Haritası Bel-
gesinde hedef gereksinimler belirlenerek,  ilgili 
Türk mevzuatı ile karşılaştırılmalı boşluk ana-
lizi yapılmıştır. 

Yukarıda belirtilen hazırlık ve çalışmalar 
yapıldıktan sonra hazırlanan Yol Haritası 
Belgesi, Planlama ve Zarar Azaltma Da-
iresi Başkanlığı altında çalışmakta olan 
Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma 
Grubu tarafından ilgili kurumlarla müzakere 
edilmiştir. 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kazaları ile 
ilgili kısım için ilgili kurumların Çalışma Gru-
bu’na katılımı yandaki çerçevede olmuştur. 

1. GİRİŞ - DURUM ANALİZİ 
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Genel Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı 
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı 
 Karayolları Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı 
 Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı 
 Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu

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

Yapılan katkı ve değerlendirmelere göre AB 
Müktesebatı dikkate alınarak Tehlikeli Mad-
de Taşımacılığı Kazaları Yol Haritası Bel-
gesi hazırlanmıştır.   
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2. AB MEVZUATI

Dünyada tüm taşıma türleri, kanunlar ile bir disiplin altına alınmıştır. Bunun için BM Tehlikeli 
Maddelerin taşınması Uzman Komisyonu- “Committee of Experts on the Transport of Dangerous 
Goods” tavsiye niteliğinde kararlar çıkartmaktadır.

Her bir taşıma türü için tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin oluşturulan kurallara yönelik mevzuat 
ve sorumlu kuruluşlar Tablo 1 ’de verilmiştir. 

Taşıma Türü                          Sorumlu Kuruluş Mevzuat

Denizyolu Taşımacılığı

Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO
IMDG-CODE 

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla 
Taşınmasına İlişkin Uluslararası Kod 

Demiryolu Taşımacılığı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı 
Hükümetlerarası Örgütü  (OTIF) COTIF EK C - RID

Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile 
Uluslararasında Taşınmasına İlişkin 

Yönetmelik

Havayolu Taşımacılığı

Uluslararası Sivil Havacılık 
Organizasyonu 

 ICAO
ICAO-TI

Uluslararası Sivil Taşımacılık 
Organizasyonu Teknik Talimatları

Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği
IATA IATA-DGR

Uluslar Arası Hava Taşıyıcıları Birliği 
Tehlikeli Yük Mevzuatı

Karayolu Taşımacılığı

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonu  UNECE ADR 

Tehlikeli Malların Karayolu ile 
Uluslararası Taşımacılığına İlişkin 

Avrupa Anlaşması

Tablo 2. Tehlikeli Madde Taşımacılığı – Sorumlu Kuruluş, Uluslararası Mevzuat
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Tehlikeli Madde Taşımacılığına Ait Genel 
Hükümler aşağıdaki gibidir; 

• Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, 
test yöntemleri,

• Tehlikeli maddelerin listesi, özel 
hükümler ve muafiyetler,

• Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer 
alan kişilerin eğitimi, 

• Tarafların emniyet yükümlülükleri,
• Emniyet zorunluluklarına uygunluğu 

sağlamaya yönelik denetimler ve diğer 
destekleyici önlemler,

• Güvenlik hükümleri,
• Ambalaj ve tank hükümleri, test 

zorunlulukları, 
• Sevkiyat prosedürleri ,
• Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme 

koşullarına ve operasyonlarına ilişkin 
hükümler,

• Araç ekibinin, teçhizatın ve operasyonun 
dokümantasyonuna ilişkin zorunluluklar,

• Araçların üretimine ve onayına ilişkin 
zorunluluklar,

• Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, 
• Tehlikeli maddelerin listesi, 
• Ambalajlama, yükleme, boşaltma, 

elleçleme ve taşıma kuralları, 
• Ambalajların, vagonların, konteynırların 

ve tankerlerin imalat ve test ihtiyaçları, 
• Araç personeli,
• Malzeme, harekât ve dokümantasyon 

ihtiyaçları,
• Araçların imalat ve kabul ihtiyaçları.
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2. AB MEVZUATI

2.1 Tehlikeli Maddelerin Karayolu 
ile Taşınması
2.1.1 Tehlikeli Malların Karayolu ile 
Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa 
Anlaşması (ADR)

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Ko-
misyonu gözetiminde 30 Eylül 1957 tarihinde 
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslarara-
sı Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 
(ADR: Accord Dangereux Routier) hazırlan-
mıştır ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. ADR, 21 Ağustos 1975 tarihinde 
New York’ta Madde 14 (3)’te değişiklik ön-
gören bir Protokolün imzalanmasıyla deği-
şikliğe tabi olmuştur ve bu protokol 19 Nisan 
1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

ADR anlaşmasının genel yapısal özellikleri:

• Taraf ülkeler arasında karşılıklı güven ve 
işbirliğini hedefler

• Yüksek düzeyde güvenliği sağlamak he-
deflenir

• Diğer taraf ülkeler ile anlaşma yapma 
olanağı sunar 

• Diğer taşıma türleri ile uyumu sürdür-
mek, yeni bilimsel ve teknolojik gelişme-
ler göz önünde bulundurularak her iki yıl-
da bir yenilenir. (Son güncelleme 1 Ocak 
2013’te yürürlüğe girmiştir)

• ADR, AB Müktesebatının bir parçasıdır. 
AB’ye girmek isteyen üye ülkeler bunu iç 
taşımacılıkta uygulamak zorundadır. 

• 1 Ağustos 2013 verilerine göre ADR’ye 
taraf 48 ülke bulunmaktadır.

2.1.2 2008/68/EC Tehlikeli Maddelerin 
Karayoluyla, Demiryoluyla ve İç Sularda 
Taşınması ile İlgili Direktif

Direktifin temel gereksinimleri şunlardır:

• Tehlikeli Maddelerin uluslararası karayo-
lu, iç sular ve demiryoluyla taşınmasında 
yüksek düzeyde güvenliğin sağlamak,

• Bu tür taşımacılıkta kazalar sonucu meyda-
na gelecek kirlenmenin önlenmesini sağla-
yarak çevrenin korunmasına katkı sağla-
mak,

• Tehlikeli maddelerin taşınması faaliyetleri-
ni düzenlemek ve uluslararası ticareti des-
teklemek.

2.1.3 Tehlikeli Malların Karayoluyla 
Taşımacılığıyla İlgili Üye Devletlerin 
Yasalarının Yakınlaştırılması Konusundaki 
94/55/EC sayılı Konsey Direktifi 

21 Kasım 1994’te AB’ye üye ülkeler arasın-
da ve AB’ye üye ülkeler içerisindeki tehlikeli 
maddelerin karayolları taşımacılığına ilişkin 
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ortak kuralları belirlemek amacı ile hazırlan-
mıştır. Daha sonra bu direktif yeniden düzen-
lemelerle mevcut duruma uyarlanmıştır. 

Direktifin A Eki, karayolunda taşınabile-
cek tehlikeli maddeleri listelemektedir ve 
paketleme, etiketlemeye yönelik kuralları 
belirtmektedir. Direktifin B Eki, araçlara ve 
taşımacılık operasyonlarına yönelik kuralları 
vermektedir. 

2.1.4 Karayoluyla Tehlikeli Mal 
Taşımacılığında Denetlemeler İçin Standart 
Prosedürler 95/50/EC

Tehlikeli malların karayolu ile taşınması es-
nasında emniyet düzeyini artırmak ve yeterli 
düzeyde kontrollerin sağlamak amacıyla 6 
Ekim 1995 tarihinde 95/50/EC sayılı direktif 
yayımlanmıştır. Direktife göre AB’ye Üye Ülke-
lerin 1 Ocak 1997 tarihi itibariyle, bu direktife 
uymaları gerekmektedir. Bu direktif, AB’ye Üye 
Ülkeler tarafından kullanılmak üzere uyum-
laştırılmış bir kontrol listesi bulunmaktadır.

2.1.5 Tehlikeli Madde Taşıyan Sürücülerin 
Mesleki Eğitimi Hakkındaki 21 Aralık 1989 
Tarih ve 89/684/EEC Sayılı Konsey Direktifi

Direktif, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan 
söz konusu ADR Anlaşmasının şartlarının yeri-
ne getirilmesi açısından, ulusal ya da uluslara-
rası tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin 
eğitimi sertifikasyonuna ilişkin hükümleri içer-
mektedir.

Direktife belirtilen hükümlere göre, direktifte 
belirtilen araçlarla ulusal veya uluslararası teh-
likeli madde taşıyan sürücüler, tehlikeli madde 
taşınması ile ilgili uygun mesleki eğitimi alarak, 
ardından yapılan sınavın geçilmesi akabinde 
her üye ülkenin konuyla ilgili birimi veya yetkili 
otoritesi tarafından verilen bir sertifika almaları 
gerekiyor.

Tehlikeli madde taşıyan sürücülerin eğitimle-
rinin amacı; taşınan tehlikeli maddeye yönelik 
olarak mevcut olan risklerin varlığından haber-
dar olmak, kaza olasılığını en aza indirgemek, 
çeşitli tehlike türleri için geçerli olan önleyici ve 
güvenlik  tedbirlerini almak, kaza olması du-
rumunda gerekli tedbirleri almak, ilgili kişilerin 
müdahale için bilgilendirilmesini sağlamak ve 
kazanın etkilerini en aza indirmektir. Bu eğitim 
en az aşağıda belirtilen konuları içermelidir:

• Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili ge-
nel gereksinimler,

• Tehlike türleri,
• Çeşitli tehlike türlerine karşı uygun önleyici 

ve emniyet tedbirleri,
• Bir kazadan / olaydan sonra yapılacaklar 

(ilk yardım, yol emniyeti, koruyucu ekipma-
nın kullanımı ile ilgili temek bilgiler, vs.),

• Tehlikeyi göstermek için yapılan etiketle-
me ve işaretleme,

• Tehlikeli maddelerin taşınmasında kulla-
nılan teknik ekipmanın kullanım amacı ve 
metodu. 

• Aynı araçta veya konteynırda maddelerin 
birlikte taşınmasına yönelik yasaklamalar

• Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltıl-
ması esnasında alınması gereken önlemler,

• Paketli mallar taşıyan sürücüler için paket-
lerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,

• Tanklarda yük taşıyanlar için araçların ve 
yüklerin hareketleri.

MYB TÜRÜ / CPC TYPE

SÜRÜCÜ / DRIVER
SRC5

SRC
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2. AB MEVZUATI

Direktifte belirtilen hükümlere göre, direktifte belirtilen araçlarla ulusal 
veya uluslararası tehlikeli madde taşıyan sürücüler, tehlikeli 
madde taşınması ile ilgili uygun mesleki eğitimi alarak, sınavın geçilmesi 
akabinde her üye ülkenin konuyla ilgili birimi veya yetkili otoritesi 
tarafından verilen bir sertifika almaları gerekiyor.
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2.1.6 Karayolunda Tehlikeli Maddelerin 
Taşınması için Tasarlanan Motorlu Araçlar 
ve Römorkları ile İlgili Tip Onayı 14 Aralık 
1998 Tarih ve 98/91/EC Sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Direktifi ve 
70/156/EEC Sayılı Düzenleyici Direktif

Bu direktif, tehlikeli maddelerin karayolun-
da taşınması amacıyla tasarlanan araçlara 
verilecek AT Tip Onayı Belgesi verilmesine 
yönelik usul ve esasları içermektedir.

2.1.7 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar 16 
Haziran 2010 Tarih ve 2010/35/EU sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Bu direktif, taşınabilir basınçlı ekipmanların 
emniyetini arttırmak ve Avrupa Birliği’nde pi-
yasada serbest dolaşımını sağlamak için ge-
rekli kuralları belirlemektedir.

Bu direktif, 1999/36/EC’nin yürürlülük tari-
hinden önce piyasaya sürülen taşınabilir ba-
sınçlı ekipmanları kapsamamaktadır. 

Bu direktif, yalnızca üye ülkeler ile diğer 
(üye olmayan) ülkeler arasında 2008/68/
EC’ye uygun bir şekilde tehlikeli madde taşı-
macılığı yapılan taşınabilir basınçlı ekipman-
ları kapsamamaktadır. 

2.1.8 UNECE R-105 Avrupa Ekonomik 
Komisyonu 105 Numaralı Regülasyonu

Bu regülasyon, özel yapısal nitelikleri husu-
sunda tehlikeli maddelerin taşınması amaç-
lanan araçların onayı ile ilgili teknik düzen-
lemedir. 
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2. AB MEVZUATI

2.2 Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile 
Taşınması

Demiryolu ile Uluslararası Taşımalar Hükü-
metlerarası Örgütü (OTIF), COTIF Uluslararası 
Demiryolu Taşımalarına İlişkin Anlaşmaya ka-
tılan taraflar tarafından oluşmaktadır. 

Örgütün asıl amacı, Üye Devletler arasında 
demiryolu ile yapılan Uluslararası doğru yolcu, 
bagaj ve eşya taşımalarına uygulanan hukuk 
rejimini düzenlemek ve bu rejimin uygulanma-
sını ve gelişimini kolaylaştırmaktır.  

COTIF Anlaşması ile birlikte uluslararası de-
miryolu taşımacılığı ile ilgili bazı özel hükümler 
aşağıda yer alan mevzuatla düzenlenmiştir:

• Demiryolu ile Yolcu Taşımalarına İlişkin 
Uluslararası Sözleşme (COTIF EK A-CIV)

• Demiryolu ile Eşya Taşımalarına İliş-
kin Uluslararası Sözleşme (COTIF EK 
B-CIM)

• Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Ulusla-
rarasında Taşınmasına İlişkin Yönetmelik 
(COTIF EK C -RID)

2.2.1 Tehlikeli Eşyaların Demiryolu 
ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin 
Yönetmelik (RID)

Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Uluslara-
rasında Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID) 
COTIF’ın EK-C’sinde verilmiştir. RID’ın son 
güncellemesi 1 Ocak 2013’te yürürlüğe gir-
miştir. 1 Temmuz 2012 verilerine göre RID’a 
taraf 46 ülke bulunmaktadır.

RID, aşağıda belirtilen konuları içermektedir:

• Yüklerin sınıflandırması,

• Tehlikeli yüklerin listeleri, özel hükümler 
ve de istisnalar,

• Ambalajların, depoların, sarnıçların kul-
lanımı, denenmesi ve onaylanması,

• Sevkiyat prosedürleri,

• Nakliye, yükleme, boşaltma, tanzim 
etme şartları ile ilgili hükümler.
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2.3 Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile 
Taşınması
2.3.1 Denizde Can Emniyeti Uluslararası 
Sözleşmesi (SOLAS-74)

SOLAS, ilk olarak 1914 yılında Uluslararası 
Denizcilik Teşkilatı (IMO) tarafından hazırlanan 
ticari gemilerde can emniyeti konularını düzen-
leyen en önemli sözleşmelerden biridir. Bu söz-
leşme denizcilik alanındaki gelişmelere paralel 
olarak, yılda 1-2 kez güncellenmektedir. 

Sözleşmeye taraf devletler, denizdeki gemi-
lerin ve malların ve gemideki çevrecanlarının 
güvenliğinin artırılması için yapılan bu Sözleş-
meyi ve Eklerini uygulamakla yükümlüdürler. 
Her gemi, yapımı gerçekleştiği yıl içerisindeki 
sözleşme hükümlerine uyması gerekmektedir. 
Gemiler, Liman Devlet Kontrolü (PSC) ile kont-
rolleri yapılmaktadır. Gemi veya teçhizatı bu 
kontroller neticesinde sözleşme hükümlerine 
uyumlu olmadığı tespit edilirse, liman devleti 
eksikliğin ciddiyetine göre gerekli düzeltici ted-
birleri alana kadar geminin denize açılmasına 
engel olabilmektedir. 

SOLAS, aşağıda belirtilen konuları içermektedir:  

• Genel hükümler 
• Yapı, bölmeleme, 

stabilite, makine 
ve elektrik dona-
nımları

• Yangın önleme, 
yangın ihbar ve 
söndürme

• Can kurtarma 
araçları ve düzen-
lemeleri

• Telsiz haberleş-
mesi

• Seyir güvenliği
• Yüklerin taşınması

• Tehlikeli yük ta-
şınması

• Nükleer gemiler
• ISM
• Yüksek süratli 

teknelerin güvenli 
yönetimi

• Denizde emniyet 
özel önlemleri

• Denizde güvenlik 
özel önlemleri

• Dökme yük taşıyı-
cılarda ilave gü-
venlik önlemleri

• Belgeler

2.3.2 Uluslararası Denizcilik Tehlikeli 
Yükler Kodu (IMDG Kod)

Tehlikeli maddelerin gemilerde taşınmaları 
hakkındaki bazı genel hükümler ve bu mad-
delerin sınıflandırılmaları 1948 tarihli SOLAS 
Konferansı’nda kabul edilmiştir. IMDG Kodu ilk 
defa 1965 yılında Uluslararası Denizcilik Teş-
kilatı (IMO) tarafından hazırlanarak hükumet-
lere tavsiye edilmiştir.

IMDG Kodu’nun amacı, tehlikeli yüklerin ser-
best, kısıtsız hareketliliklerini kolaylaştırırken 
bu yüklerin emniyetli bir şekilde taşınmalarını 
sağlamak ve çevre kirliliğini önlemektir.

IMDG, aşağıda belirtilen konuları içermektedir:

• Tanımlama, eğitim,
• Sınıflandırma,
• Tehlikeli maddeler listesi,
• Paketleme ve tank hükümleri,
• Gönderim prosedürleri,
• Ambalaj ve tank hükümleri ve testleri,
• Nakliye operasyonlarına ilişkin hükümler.
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3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

Yürürlükte bulunan kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelikler aşağıdaki tablo-
larda gösterilmiştir.

Tablo 3. Yürürlükteki Kanunlar

Sıra No Sayısı Adı (Başlığı) Resmi Gazete 
Tarihi/Sayısı İlgili Kurum

1 5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun

Tarih: 17.06.2009 
Sayı: 27261 AFAD

2 3146 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun

Tarih: 18.01.1985 
Sayı: 18639 ÇSGB

3 2872 Çevre Kanunu Tarih: 11.08.1983 
Sayı: 18132 ÇŞB

4 5312 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde 
Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

Tarih: 11.03.2005 
Sayı: 25752 ÇŞB

5 4922 Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun Tarih: 14.06.1946 
Sayı: 6333 UDHB

6 3154
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tarih: 01.03.1985 

Sayı: 18681 ETKB

7 3152 İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tarih: 23.02.1985 
Sayı: 18675 İB

8 2918 Karayolları Trafik Kanunu Tarih: 18.10.1983 
Sayı: 23053 İB

9 618 Limanlar Kanunu Tarih: 20.04.1925 
Sayı: 95 UDHB

10 7126 Sivil Savunma Kanunu Tarih: 13.06.1958 
Sayı: 9931 AFAD

11 697
Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta 
Ne
Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun

Tarih: 26.07.1965
Sayı: 12068 UDHB

12 7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanun

Tarih: 25.05.1959 
Sayı: 10213 AFAD
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Tablo 4. Yürürlükteki Kanun Hükmünde Kararnameler

Sıra No Sayısı Adı (Başlığı) Resmi Gazete 
Tarihi/Sayısı İlgili Kurum

1 635 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname

Tarih: 08.06.2011 
Sayı: 27958 BSTB

2 644 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

Tarih:04.07.2011 
Sayı: 27984 ÇŞB

3 648
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Tarih: 17.08.2011 
Sayı: 28028 ÇŞB

4 663 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname

Tarih: 02.11.2011 
Sayı: 28103 SB

5 655 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Tarih: 01.11.2011 
Sayı: 28102 UDHB

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM



2014-2023 
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kazaları 

Yol Haritası Belgesi 37

Tablo 5: Yürürlükteki Yönetmelikler

Sıra No Sayısı Adı (Başlığı) Resmi Gazete 
Tarihi/Sayısı İlgili Kurum

1 20135703 Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği Tarih: 18.12.2013 
Sayı: 28855 AFAD

2 26927 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Tarih: 05.07.2008 
Sayı: 12242 ÇŞB

3 11028 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Tarih: 22.01.2007 
Sayı: 26411 BSTB

4 10931
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/At) Tarih: 30.12.2006 

Sayı: 26392 BSTB

5 15888 Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod 
Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

Tarih: 11.02.2012 
Sayı: 28201 UDHB

6 8182 Karayolları Trafik Yönetmeliği Tarih: 18.07.1997 
Sayı: 23053 EGM

7 13108 Karayolu Taşıma Yönetmeliği Tarih: 11.06.2009
Sayı: 27255 UDHB

8 7146 Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği Tarih: 03.09.2004 
Sayı: 25572 UDHB

9 16112 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev 
Yönetmeliği

Tarih: 03.05.2012 
Sayı: 28281 AFAD

10 12785 Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği Tarih: 15.01.2000 
Sayı: 23934 TAEK

11 17191 Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği Tarih: 09.03.2013 
Sayı: 28582 TAEK

12 9020 Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği Tarih: 08.07.2005 
Sayı: 25869 TAEK

13 16979 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) Tarih: 31.12.2012 
Sayı: 28514 BSTB

14 7557 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tarih: 14.03.2005 
Sayı: 25755 ÇŞB

15 12695 Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının 
Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Tarih: 26.12.2008 
Sayı: 27092 ÇŞB

16 18966 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Tarih: 24.10.2013 
Sayı: 27092 UDHB

17 9638 Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 
Yönetmeliği (76/464/Ab)

Tarih: 26.11.2005 
Sayı: 26005 ÇŞB

18 9145 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tarih: 22.07.2005 
Sayı: 25883 ÇŞB

19 18345 Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Tarih: 06.05.2013 
Sayı: 28639 UDHB

20 9660 Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği Tarih: 09.12.2005 
Sayı: 26018 EPDK

21 9660 Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

Tarih: 14.02.2012 
Sayı: 28204 EPDK
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3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

3.1 Mevzuata Yönelik Özet Açıklamalar  

3.1.1 Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile 
Taşınması

3.1.1.1 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 
Taşınması Hakkında Yönetmelik

Ülkemiz için de büyük önem arz eden ADR 
Anlaşması’na katılım için ilk adım 30.11.2005 
tarih ve 5434 sayılı Kanunla atılmıştır. Bun-
dan sonra Kara Ulaştırması Genel Müdürlü-
ğü’nün yapmış olduğu çalışmalar ve düzen-
lemeler ile “Tehlikeli Maddelerin Karayolu 
ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” 31 Mart 
2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi 
01.01.2009’dur.

ADR Anlaşması’na uyum süreci 30.11.2005 
tarihinde 5434 sayılı kanun ile başlamıştır. 31 
Mart 2007’de “Tehlikeli Maddelerin Karayo-
luyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” Kara 
Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından çıka-
rılmıştır. Bu yönetmeliğin 01.01.2009 tarihinde 
yürürlüğe girmesi hedeflenmiştir. Ancak yö-
netmelik tam olarak uygulanmaya başlama-
dan 24.10.2013 tarihinde güncellenmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddele-
rin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile 
çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli 
bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşın-

masını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan 
gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yük-
leyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, 
taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan 
her türlü aracın operatör veya sürücülerinin 
sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşulla-
rını belirlemektir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı’nın Türkiye’de uygulamaya koymak 
için üzerinde çalıştığı ADR ile karayolu taşı-
macılığında güvenliğin artırılması hedeflen-
mektedir.

Yönetmeliğe göre;

• Karayollarında taşımacılık faaliyetinde 
bulunacak gerçek ve tüzel kişiler yetki 
belgesi almadan tehlikeli madde ve atık 
taşımacılığı yapamayacaklardır.

• ADR sınıf 1, sınıf 6 ve sınıf 7’deki tehlikeli 
maddelerin taşınması için yetkili mercilerden 
izin alınması gerekmektedir. 

• ADR Bölüm 9’da tanımlanan taşıtlarn 
Türkiye’deki ilk muayenesinde, Bakanlık 
veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/
kuruluşça verilmiş Taşıt Uygunluk Belge-
si (ADR Uygunluk Belgesi) ile belgelen-
dirilmesi zorunludur. Bu taşıtlarn dönem-
sel teknik muayeneleri yaptırılarak ADR 
Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresini 
uzatmalıdırlar. 
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• Tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförle-
rin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eği-
tim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim 
Sertifikasına sahip olmaları zorunludur.

• Karayolu taşımacılığı alanında faaliyet 
gösteren; dolduran, paketleyen, yükle-
yen, gönderen, taşımacı, taşıt sürücüsü 
ve araçta bulunan diğer görevliler, alıcı, 
boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir 
tank işletmecilerinin hak, sorumluluk ve 
yükümlülükleri tanımlanmıştır.

• Tehlikeli madde taşıyıcıları, yetkili ma-
kamlar tarafından belirlenen güzergâhlar 
ve park yerlerini kullanmalıdırlar. 

• Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri 
gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 
1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehli-
keli madde güvenlik danışmanı istihdam 
etmesi veya tehlikeli madde güvenlik da-
nışmanından hizmet alması zorunludur.

• Yetki belgesi sahipleri tehlikeli madde 
taşıyan taşıtlarına, Tehlikeli Maddeler ve 
Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası yaptırmak zorundadır.

• Taşımacılık yetki belgesi sahipleri, fa-
aliyet raporlarını Bakanlıkça belirlenen 
usule göre göndermek zorundadır.

• Karayolları Genel Müdürlüğünce, kara-
yolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel 
kategorilerinin ADR’ye uygun olarak be-
lirlenecek ve işaretlenecektir. 

3.1.1.2 Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri 
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; Karayolu Taşıma 
Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için 
öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki 
yeterlilik eğitimi ve sınavı, bu eğitimi verecek 
kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara 
verilecek yetki belgeleri, bu eğitimleri ta-

mamlayanlara veya bu eğitimden muaf olan-
lara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve 
bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, Karayolu Taşıma Yönetmeliği 
kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya 
tüzel kişiler ile bunlar tarafından istihdam 
edilen/edilecek kişilerden Mesleki Yeterlilik 
Belgesi’ne sahip olma şartına tabi olanları 
ve bunlara eğitim verecek kurum ve 
kuruluşlar ile eğiticileri kapsar.

3.1.1.3 Karayoluyla Tehlikeli Madde 
Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki 
Yeterlilik Eğitimi Yönergesi

Bu Yönergenin amacı; Karayolu Taşımacılık 
Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönet-
meliği kapsamına giren tehlikeli maddeleri 
taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki ye-
terlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarının 
sağlaması gereken asgari şartlar ile yapıla-
cak yetkilendirmenin usul ve esaslarını belir-
lemektir.

Bu Yönerge; karayoluyla tehlikeli madde ta-
şıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeter-
lilik eğitimi verecek eğitim kurumlarını, eği-
ticileri, eğitimin içeriğini, yapılacak sınavları, 
sınavlarda başarılı olanlara verilecek mesleki 
yeterlilik belgesini ve bu eğitim kurumlarında 
çalışan personeli kapsamaktadır.
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3.1.1.4 BM/AEK R-105 Avrupa Ekonomik Ko-
misyonu 105 Numaralı Regülasyonu

Bu regülasyon, özel yapısal nitelikleri hu-
susunda tehlikeli maddelerin taşınması 
amaçlanan araçların onayı ile ilgili teknik 
düzenlemedir. 01.11.2014 sonrası üretilerek 
uygunluk belgesi düzenlenecek araçlar için 
bu regülasyonun hükümlerine uyum zorunlu 
olacaktır.

3.1.1.5 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Dü-
zenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönerge 

Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli Maddelerin 
Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 
kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, 
gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/
taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyet-
lerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden 
işletmelerin, almak zorunda oldukları Tehlike-
li Madde Faaliyet Belgesi’nin düzenlenmesine 
ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Bu Yönerge; 

• Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılı-
ğı zinciri içerisinde yer alan; dolduranları, 
paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, 
alıcıları, boşaltanları ve tank-konteyner/
taşınabilir tank işletmecilerini kapsar. 

• Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, 
C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesi-

ne sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Kara-
yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 
kapsamında sadece taşımacılık faaliye-
tinde bulunanları kapsamaz. 

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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3.1.2 Tehlikeli Maddelerin Demiryolu 
ile Taşınması

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Dü-
zenleme Genel Müdürlüğü’nce ulusal mev-
zuat hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.

3.1.2.1 Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile 
Taşınması, Yükletilmesi, Boşaltılması ve 
Depolanmasına Ait 505 Numaralı Genel Emir

“Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Uluslarara-
sında Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID)”in 
gereklerini yerine getirmek amacıyla “Tehlikeli 
Maddelerin Demiryollarında Yükletilmesine, 
Boşaltılmasına, Aktarılmasına ve Etiketlen-
mesine İlişkin 505 Numaralı Genel Emir” 27 
Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha 
sonra bu emir yürürlükten kaldırılarak yerine 
“Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması, 
Yükletilmesi, Boşaltılması ve Depolanmasına 
Ait 505 Numaralı Genel Emir” 01 Haziran 2012 
tarihinde yürürlüğü girmiştir.

Bu Genel Emrin amacı; can, mal, sağlık, 
işçi ve çevre güvenliği sağlanarak tehlikeli 
maddelerin güvenli ve emniyetli bir şekilde 
yüklenmesi, boşaltılması, depolanması ve 
demiryoluyla taşınmasına yönelik şartlar ile 
esasları (alınması gerekli önlemleri) belirle-
mektir. Sorumluluk TCDD Yönetimindedir. 

Bu Genel Emir, yurt içinde ve uluslararasın-
da tehlikeli maddelerin emniyetli bir şekil-

de yüklenmesi, boşaltılması, depolanması 
ve demiryoluyla taşınmasına ilişkin usul ve 
esasları kapsamaktadır.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı 505 Numaralı 
Genel Emir İçeriği:

• Tanımlar

• Tehlikeli Maddelerin Sınıfları, Ambalajla-
rı, Etiketleri ve İşaretleri

• Yükleme, boşaltma ve taşıma işlemleri

• Demiryolu ile taşınması ve demiryolu ida-
resine ait tesislerde depolanması yasak 
olan maddeleri

• Tehlikeli maddelerin taşınmasında kulla-
nılacak ambalajlar, taşıma kapları, sar-
nıçlar, sarnıç konteynerler ve yük vagon-
ları özellikleri

• Yükleme ve boşaltma tesisleri 

• Tehlikeli maddelerin depolama tesisleri

• Manevra, Tren Teşkili, Tren Sevki, Feribot 
ve Tüp Geçitler

• Kaza ve olaylarda alınacak tedbirleri

• Gönderen, Taşıyıcı ve Alıcının Yükümlülükleri/
Sorumlulukları

• Güvenlik Danışmanlığı, Acil Eylem Planları

• Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hakkında Veri-
lecek Eğitimler
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3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

3.1.2.2 Acil Eylem Yönergesi 

Bu yönerge; demiryolu alt yapısını, işletme-
ciliğini, araçlarını, personelini ve müşterilerini 
etkileyen, demiryolu trafiğini kesintiye uğra-
tan her türlü kaza/ olayın bildirilmesi, müda-
hale edilmesi, bertaraf edilmesi, ilk delillerin 
toplanması ve demiryolu ulaşımının en kısa 
sürede normale döndürülmesini sağlayacak 
prosedürlerin belirlenmesi, ilgili tüm birimle-
rin acil müdahale ve eylemlere sürekli hazır 
tutulması amacıyla hazırlanmıştır.

3.1.2.3 Kaza Araştırma ve İnceleme 
Yönergesi

Bu yönergede yer alan hükümler, TCDD ta-
rafından işletilmekte olan tüm konvansiyo-
nel ve yüksek hızlı tren hatlarında, bu hatlar 
üzerindeki trenler ve demiryolu araçlarında 
meydana gelen, demiryolu işletmeciliğini ve 
hizmetlerini kesintiye uğratan tüm kaza ve 
olaylarda uygulanacak acil eylem süreçlerini 
kapsamaktadır.

Bu yönerge; işletmecilik sırasında meyda-
na gelen kazalar ile kazaya sebep olabilecek 
tehlikeli olayların araştırılması ve incelen-
mesi, ortaya çıkacak sebep ve sonuçların 
raporlanması, takibi, analize imkân verecek 
şekilde kaydedilmesi, değerlendirilmesi,  ön-
leyici ve düzeltici faaliyetlerin uygulanma-
sına ilişkin usullerin belirlenmesi amacıyla 
hazırlanmıştır.

Bu yönerge hükümleri; bir kazaya veya teh-
likeli olaya sebep olan, TCDD tarafından iş-
letilen tüm demiryolu hatlarının, bu hatlarda 
kullanılan sistemlerin, çalıştırılan araçların, 
imalat ve bakım süreçleri dâhil incelenme-
sini, kaza/olaya karışan çalışanların bilgi ve 
davranışlarının, kaza ve olay öncesi işletme-
ye dâhil tüm düzenlemelerin araştırılmasını, 
araştırma ve inceleme sonuçlarının değer-
lendirilmesini kapsar.
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3.1.3 Tehlikeli Maddelerin Denizyolu 
ile Taşınması

Tehlikeli maddelerin denizyolu ile taşınması 
esnasında oluşacak deniz kirliliği ile ilgili yol 
haritası  “Deniz Kirliliğine Neden Olan Kazalar 
Yol Haritası Belgesi”nde belirtilmiştir. 

3.1.3.1 Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin 
Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim ve 
Yetkilendirme Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla taşınan 
tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalaj-
lama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, 
taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşı-
ma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük 
teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul 
etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye 
planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili 
sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim 
yapma konularında görev alacak kişilere veri-
lecek eğitim seminerlerini, bu eğitim seminer-
lerinin standart programlarını ve bu program-
ların icrası ile İdare adına bu programları icra 
edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilme-
sine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehli-
keli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişiler, 
liman ve kara tesisleri ile bu kişilere verilecek 
eğitimler ve bu eğitimler ile ilgili İdare adına 
yetki, görev ve sorumluluk verilen kurum ve 
kuruluşları kapsamaktadır.

3.1.3.2 Deniz Kazalarının İncelenmesine 
İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; deniz kazalarının 
incelenmesi suretiyle, deniz kazalarına ne-
den olan faktörlerin tespiti ve tanımlanması, 
bu suretle ülkeler arasında karşılıklı işbir-
liği kurularak, personelin ve yolcuların de-
nizde can emniyetinin arttırılması ve deniz 
çevresinin korunması ile denizde can, mal 
ve çevre emniyetine yönelik uygulamaların 
geliştirilmesine ışık tutmak üzere kazala-
rın oluşmasına neden olan gerçek sebepleri 
ortaya çıkararak, ileride olası benzer kaza-
ların oluşmasını önlemek amacıyla gerekli 
tedbirlerin alınmasını sağlayacak bilimsel ve 
teknik incelemeyi kapsayan adli soruşturma 
niteliğinde olmayan bilgilerin elde edilmesi, 
benzer kazaların gelecekte yeniden meydana 
gelmesi ihtimalinin azaltılmasına yönelik ça-
lışmalar yaparak karasularımızda emniyetli 
seyrin sağlanması ve böylelikle ülkemizin 
uluslararası sözleşmelerden doğan yüküm-
lülüklerinin yerine getirilmesidir.

3.1.3.3 Kitle Kurtarma Operasyonlarına Yö-
nelik Kılavuz

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Ha-
berleşme ve Arama ve Kurtarma Alt Komi-
tesi (COMSAR), havada ve denizde yapılacak 
Arama ve Kurtarma faaliyetlerinin uyumlu 
hale getirilmesi amacıyla Uluslararası Sivil 

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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Havacılık Örgütü/Uluslararası Denizcilik Örgü-
tü (ICAO/IMO) ortak çalışma grubunca “Kitle 
Arama ve Kurtarma Rehberi” yayımlanmıştır. 

Ülkemizde gerçekleştirilecek denizde kitle 
kurtarma operasyonlarında yönlendirici ola-
rak kullanılmak üzere IMO tarafından geliş-
tirilen bahse konu “Kitle Arama ve Kurtarma 
Rehberi” esas alınarak “Kitle Kurtarma Ope-
rasyonlarına Yönelik Kılavuz” Deniz ve İçsular 
Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ha-
zırlanmıştır. 

Bu Kılavuzun temel amacı; çok sayıda perso-
nel ve yolcu canının tehlikede olduğu çok ciddi 
gemi ve düşen uçak kazalarına karşı hazırlıklı 
olma ve vuku bulması halinde bu tür kazala-
ra yönelik yürütülecek Arama/Kurtarma (A/K) 
operasyonlarının koordinesi hususlarında üye 
devletlere yardımcı olmaktır. Rehber üye dev-
letlere büyük yolcu gemileri ve uçakları işle-
ten firmalar ile birlikte çalışıp bu firmaların söz 
konusu A/K operasyonlarını etkin bir şekilde 
desteklemeye hazır olmalarının sağlanması 
hususunda da yardımcı olmaktadır.
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3.1.4 İlgili Diğer Mevzuat
3.1.4.1 Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun

Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil sa-
vunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde 
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerek-
li önlemlerin alınması ve olayların meydana 
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, 
olay sırasında yapılacak müdahale ve olay 
sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme 
çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonun sağlanması ve bu 
konularda politikaların üretilmesi ve uygu-
lanması hususlarını kapsar.

3.1.4.2 Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı 
ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Devletin tüm güç ve 
kaynaklarını afetten önce planlayarak, afetin 
meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin 
afet bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması 
ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil 
yardım yapılmasını sağlamak için acil yardım 
teşkilatlarının kuruluş ve görevlerini düzen-
lemektir. 

Bu Yönetmelik, acil yardım hizmetlerini yü-
rütmekle görevli, vali ve kaymakamlar, ba-
kanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlar, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler ve 

Kızılay’ın afetten önce yapmaları gerekli acil 
yardım planlarının ve afet sırasında yapacak-
ları acil yardım hizmet ve faaliyetlerinin ge-
rektirdiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu 
ve karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsar.

3.1.4.3 Atıkların Karayolunda Taşınmasına 
İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; 5/7/2008 tarihli ve 26927 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yö-
netimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 
Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan atık-
ların karayolu ile taşınmasına dair esasların 
belirlenmesidir.

Bu Tebliğ; Atık Yönetimi Genel Esaslarına 
İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Liste-
sinde yer alan tehlikeli atıklar ile taşınması 
kendi mevzuatı ile kurala bağlanmış olan 
özel atıklar ve tıbbi atıkların karayolu ile ta-
şınmasına dair esasları kapsar.

3.1.4.4 Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye 
Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Ta-
şınmasına İlişkin Karar

Bu Kararın amacı; ülke menfaati açısından 
gerekli olan hallerde, ham petrol ve jet ya-
kıtının Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu 
veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul 
ve esasları düzenlemektir.

Bu Karar; ham petrol ve jet yakıtının kara-

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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yolu ya da demiryolu ile Türkiye’den yaban-
cı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye 
veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye 
transitini kapsar.

3.1.4.5 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve 
Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde veya dı-
şında meydana gelip ülkemizi etkileyebilecek 
olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer 
tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığının ve 
çevrenin korunması, can ve mal kaybının en 
aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin aldırıl-
ması amacıyla ilgili bakanlık, kamu ve özel 
sektör kurum ve kuruluşları, valilikler, üni-
versiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönül-
lüler ile sivil asker işbirliği çerçevesinde Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin tehlike öncesi, tehlike 
sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumlu-
luklarını belirlemektir.

Bu Yönetmelik; kimyasal, biyolojik, radyo-
lojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı 
alınacak önlemler ve yapılacak hizmetleri 
yürütmekle görevli bakanlık, kamu ve özel 
sektör kurum ve kuruluşları, valilikler, üni-
versiteler ve askeri birlikler ile sivil toplum 
kuruluşları ve gönüllülerin tehlike öncesinde 
yapılması gereken planlama ve hazırlık çalış-
maları, tehlike sırasında ve tehlike sonrasın-
da acil müdahale ve iyileştirme faaliyetlerine 
ilişkin işbirliği, koordinasyon ve karşılıklı yar-
dımlaşma esaslarını kapsar.

3.1.4.6 Nükleer ve Radyolojik Tehlike Duru-
mu Ulusal Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; barış zamanında, yurt içinde 
veya dışında meydana gelebilecek nükleer 
ve radyolojik bir kaza veya tehlike durumu 
ve öncesinde ilgili bakanlık, kurum ve bağlı 
kuruluşları ile valiliklerin kaza veya tehlike 
durumuna ilişkin sorumluluklarını tarif eder, 
halkın ve çevrenin sağlık ve güvenliğinin ko-
runması faaliyetlerini düzenler.

Bu Yönetmelik; barış zamanında, ülke için-
de, karasuları ve ekonomik bölgede, ayrıca 
mücavir ülke topraklarında önemli radyolojik 
etkilerin olduğu veya olmasının beklendiği ve 
çeşitli kuruluşların katkılarının gerekebilece-
ği nükleer ve radyolojik bir kaza veya tehlike 
durumuna yönelik olarak ilgili bakanlık, ku-
rum ve bağlı kuruluşları ile valiliklerin mev-
cut yetki ve sorumluluklarını değiştirmeden 
yapılması gereken işbirliğini kapsar.

3.1.4.7 Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönet-
meliği 

Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasının 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yer 
alan amaçlara uygun, sağlıklı ve düzenli işle-
yişinin sağlanmasına yönelik olarak; bilgilerin 
toplanması, veri tabanına işlenmesi, derlen-
mesi, saklanması ile kamuya ve ilgililere açık-
lanmasına ilişkin ilke, usul ve esasların düzen-
lenmesidir.

Bu Yönetmelik; petrol piyasası ile ilgili bilgile-
rin toplanması, işlenmesi, saklanması, derlen-
mesi, raporlanması ile bildirim yükümlülükleri-
ne ilişkin ilke, usul ve esasları kapsar.

Bu yönetmelik uyarınca, önemli olay bildi-
rimi; rafinerici, iletim, depolama, işleme, ma-
deni yağ, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve taşıma 
lisansı (denizyolu) sahiplerince, kamunun can 
ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini ve/veya 
lisans kapsamındaki faaliyeti veya faaliyetin 
yürütüldüğü tesisi önemli ölçüde tehlikeye 
sokan, tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir 
durumla karşılaşmaları halinde, aynı gün içeri-
sinde yapılır.
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3.1.4.8 Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; nükleer enerjinin ve 
iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kulla-
nımı sırasında ortaya çıkabilecek radyoaktif 
atıkların çalışanlar, toplum ve çevre ile gele-
cek nesillere zarar vermeyecek şekilde güven-
li olarak yönetilmesine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir.

Bu Yönetmelik; radyoaktif atıkların yöne-
timine ilişkin faaliyet ve tesislere uygulanır. 
Nükleer enerjinin ve iyonlaştırıcı radyasyon 
kaynaklarının kullanımı dışında kalan ancak 
radyoaktif atık ortaya çıkaran faaliyetler için 
bu Yönetmeliğin uygulanabilir hükümleri ge-
çerlidir.

3.1.4.9 Radyoaktif Maddenin Güvenli 
Taşınması Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; radyoaktif maddenin 
karayolu, demiryolu, hava ve deniz yolu ile ta-
şınması sırasında toplum bireylerinin, radyas-
yon görevlilerinin radyasyondan korunmasını 
ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.

Bu Yönetmelik; radyoaktif madde içeren pa-
ketin karayolu, demiryolu, hava ve deniz yolu 
ile taşınması için, tasarım ve imalat aşamaları 
da dâhil olmak üzere yüklenmesi, taşınması, 
indirilmesi, geçici olarak depolanması ve alıcı-
ya teslim edilmesi aşamalarını kapsar.

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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3.1.4.10  Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanlığı Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; tehlikeli maddeleri taşıyan, 
gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve 
boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri,  insan 
sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar 
vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz 
uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hü-
kümleri kapsamında yapmaları için işletmele-
re yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek 
veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik 
danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve 
belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumlu-
luklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Tebliğ;

• Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer 
alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton 
ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, 
paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşal-
tan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile 
toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve 
üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

• Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 
1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma ka-
tegorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iş-
tigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı 
sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, 
yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bu-
lunan işletmeleri,

• İşletmeler tarafından istihdam edile-
cek veya danışmanlık hizmeti alınacak 
TMGD’leri,

• Tehlikeli madde taşımacılığında görev 
alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek 
kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları 
kapsar.

Bu Tebliğ;

• Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel 
Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat 

ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

• Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da 
Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin 
refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma iş-
lemlerini kapsamaz.

3.1.4.11 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)- 
Doldurma ve Boşaltma Kuralları (TS 1449)

Bu standart, sıvılaştırılmış petrol gazlarının 
(LPG) doldurma ve boşaltılmasıyla ilgili genel 
emniyet gerekliliklerine yöneliktir. 

Bu standart, LPG’nin tüplere doldurulmasıyla 
ilgili TS EN 13952’de, dökme taşıma araçlarına 
doldurulması ve boşaltılmasıyla ilgili TS EN 
13776’da ve demiryolu tankerlerini boşaltma 
kurallarıyla ilgili TS EN 14841’de verilen kural-
lara ilave olarak emniyet kuralları ile LPG’nin 
depolama tanklarına doldurulması ve boşaltıl-
masıyla ilgili emniyet gereklerini kapsar. 

Deniz araçlarına dökme olarak doldurma ve 
boşaltma kurallarını ve sıvılaştırılmış doğal 
gazlarla yapılan işlemleri kapsamaz.

3.1.4.12 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - 
Taşıma Kuralları ( TS 1445)

Bu standart, TS 55’e (Tüpler- Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazı (LPG) İçin- Taşınabilir- Tekrar Dol-
durulabilir- Çelikten, Kaynaklı- Tasarım ve 
İmalatı) ile ilgili standarda uygun dolu veya 
boş LPG tüplerinin tüplü taşıma araçları ile 
taşınmasında uygulanacak kurallar ile dökme 
taşıma araçları üzerine daimi olarak yerleşti-
rilen LPG tanklarının yerleştirme ve araçlarla 
LPG’nin taşınması kurallarını kapsar.

Bu standart; içinde sıvı veya gaz halinde LPG 
bulunmayan; yeni imal edilmiş veya periyodik 
muayenesi, deneyi, bakımı veya tamiri söz ko-
nusu olan LPG tüplerinin taşınmasında uygu-
lanacak kurallar ile demiryolu ve denizyolu ile 
yapılan LPG taşımalarını kapsamaz.
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3.1.4.13 Tanklar - Tehlikeli maddelerin 
taşınması için - Metalik tankların deneyi, 
muayenesi ve işaretlenmesi (TS EN 12972)

Bu standart, tehlikeli maddelerin taşınması 
için sabit tankların (tank taşıtları), sökülebilir 
tankların, demiryolu tank vagonlarının, por-
tatif tankların ve tank konteynerlerinin me-
talik tanklarının (gövde ve tertibat) tip onayı, 
başlangıç muayenesi, periyodik muayene, 
ara muayene ve deney, muayene ve istisnai 
kontrolünü kapsar.

3.1.4.14 Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, 
üretiminden nihai bertarafına kadar;

• İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek 
şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı 
ortama verilmesinin önlenmesine,

• Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün 
sağlanmasına,

• İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının 
kontrolüne,

• Yönetiminde gerekli teknik ve idari stan-
dartların sağlanmasına,

• Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine,
• Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, 

üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf 
edilmesine,

• Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu te-

sislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şe-
kilde kontrolüne,

• Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması-
na yönelik prensip, politika ve programların 
belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları 
kapsar.

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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3.1.4.15 Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Teşkilat, Görev, Yetki 
ve Sorumluluk Yönergesi

Bu yönergenin amacı; Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 
teşkilat yapısı ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Tehlikeli 
Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması aşağıda yer almaktadır.

Şekil 2. Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması

Genel Müdür
Yardımcısı

Genel Müdür
Yardımcısı

Havayoluyla Taşımacılık
Şube Müdürlüğü

Altyapı Geliştirme
Şube Müdürlüğü

Teknik Muayene, 
Belgelendirme ve Denetim 

Dairesi Başkanlığı

Denetim ve Kontrol
Şube Müdürlüğü

Mesleki Eğitim ve 
Belgelendirme

Şube Müdürlüğü

Karayoluyla Taşımacılık
Şube Müdürlüğü

Deniz ve İçsuyoluyla
Taşımacılık

Şube Müdürlüğü

Kombine Taşımacılık
Faaliyetleri

Şube Müdürlüğü

Onay, Sertifikasyon ve 
Teknik Muayene
Şube Müdürlüğü

Denizyolu, İçsuyolu ve 
Havayoluyla Tehlikeli 
Yük Taşımaları Dairesi 

Başkanlığı

Kombine Taşımacılık
Dairesi Başkanlığı

Karayolları ve Demiryoluyla 
Tehlikeli Yük Taşımaları

Dairesi Başkanlığı

Personel, İdari ve Mali İşler
Şube Müdürlüğü

Genel Müdür

Demiryoluyla Taşımacılık
Şube Müdürlüğü
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3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

3.1.4.16 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde 
Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; su ve çevresinde teh-
likeli maddelerden kaynaklanan kirliliğin tespi-
ti, önlenmesi ve kademeli olarak azaltılmasıdır. 

Bu Yönetmelik; yüzeysel sularda, haliç su-
larında, bölgesel sularda kirliliğe neden olan 
tehlikeli maddelerin belirlenmesi, kirlilik azalt-
ma programlarının oluşturulması, kirliliğin ön-
lenmesi ve izlenmesi, suya deşarj edilen tehli-
keli maddelerin envanterinin yapılması, deşarj 
standartları ve kalite kriterlerinin belirlenmesi 
ile ilgili teknik ve idari esasları kapsar. 

Yükleme, boşaltma, doldurma ve taşıma es-
nasında tehlikeli maddelerin su ve çevresinde 
kirliliğe neden olmaması için gerekli önlemler 
alınmalıdır. 

3.1.4.17 Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine ait 
Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü tarafından, bütün demir yolu hat-
larında can, mal, sağlık, işçi emniyeti ve çevre 
güvenliği dikkate alınarak işletilen trenlerin 
hazırlanması ve trafiğine ait hükümleri düzen-
lemektir.

Bu yönetmelik, TCDD hatlarındaki çeşitli trafik 
sistemlerinde trenlerin trafiği ve hazırlanması-
na ait hükümlerin tümünü kapsar. 
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3.1.4.18 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukla-
rını düzenlemektir. Bu kararname ile Tehlikeli 
Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Ge-
nel Müdürlüğü kurulmuştur. 

MADDE 10- (1) Tehlikeli Mal ve Kombine 
Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır: 

a) Karayolu, demiryolu, havayolu ve deniz-
yoluyla yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı 
faaliyetlerinin uluslararası anlaşmalar, stan-
dartlar ve mevzuata uygun olarak ekonomik, 
seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü 
etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarz-
da serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet 
ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin di-
ğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu olarak 
hizmet vermesini sağlamak.

b) Kombine taşımacılık faaliyetlerinin ti-
cari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik 
gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, el-
verişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve 
kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil 
ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapıl-
masını sağlamak. 

c) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında hizmet 
üretenler ile hizmetten yararlananların hak, 
yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek. 

ç) Kombine taşımacılık alanında hizmet 
üretenler ile hizmetten yararlananların hak, 
yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek. 

d) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında faa-
liyette bulunanlar ile şoförler, makinistler, 
hava ve deniz araçlarının ilgili personeli baş-
ta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesle-
ki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili 
eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak 

veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve 
denetlemek. 

e) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kul-
lanılan terminal, depolama tesisi ile benzeri 
yapıların asgari niteliklerini belirlemek ve 
bunları denetlemek. 

f) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kulla-
nılan her türlü karayolu, demiryolu, havayolu 
ve denizyolu taşıtının cins, kapasite, sahip-
lik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri 
ile bunların dönemsel teknik muayenelerine 
ilişkin usul ve esasları belirlemek. 

g) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kul-
lanılan her türlü karayolu, demiryolu, hava-
yolu ve denizyolu taşıtının dönemsel teknik 
muayenesini yapacakların asgari niteliklerini 
belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve de-
netlemek. 

ğ) Tehlikeli mal taşımacılığı ve kombine ta-
şımacılık faaliyetlerinin gerektirdiği ulusla-
rarası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma 
komisyon çalışmaları yapmak.

h) Bakan tarafından verilen benzeri görev-
leri yapmak.
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3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

3.1.4.19 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme 
Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Kaza Araştırma ve 
İnceleme Kurulunun oluşumu, görev, yetki 
ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları 
ile Kurul üyelerinde aranan şartlar, gerçek 
veya tüzel kişilerin yükümlülüklerine ilişkin 
hususları belirlemektir. 

Kurulun görevleri şunlardır:

• Ulaştırma alanında meydana gelen ciddi 
kazalarla ilgili araştırma, inceleme ya-
parak grup başkanı koordinasyonunda 
düzenlenen raporları Kurul gündeminde 
değerlendirmek, raporlarda yer alan hu-
susları karara bağlamak ve gerektiğinde 
bu araştırma ve incelemelere bağlı olarak 
ulaştırma altyapıları ve taşımacılık faali-
yetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için 
teklif hazırlamak ve Bakana sunmak.

• Bir ulaştırma türünde meydana gelen ve 
ulaştırma emniyet düzenlemeleri ve em-
niyet yönetimi bakımından belirgin bir 
etkiye sahip kaza ve olayları özel olarak 
araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma 
türlerini kapsayan emniyete ilişkin teklif 
hazırlamak ve Bakana sunmak.

• Rapor muhteviyatının tamamen veya kıs-
men yayımlanmasına karar vermek.

• Araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve 
olaylara ilişkin raporları gerektiğinde ta-
raflara ve ilgili ulusal ve uluslararası ku-
rum ve kuruluşlara göndermek.

• Araştırması ve incelemesi yapılan kaza ve 
olaylar hakkında yıllık istatistikler yayım-
lamak.

• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri 
yapmak.

KAZA

EKİPMAN MALZEME

YÖN
TEM

İNSAN

YÖNETİM

ÇE
VR

E
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3.1.4.20 Umumi Hayata Müessir Afetler 
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak 
Yardımlar Dair Kanun

Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, 
yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve 
benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisle-

ri genel hayata etkili olacak derecede zarar 
gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak-
kında bu kanun hükümleri uygulanır.
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3.2 Müktesebatın Üstlenilmesine 
İlişkin Genel Analiz

Tehlikeli maddelerin taşımacılığı hizmetleri-
nin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, 
anlaşmalar yapmak ve bu alanlarda uluslara-
rası mevzuatın gerektirmesi halinde mevzuat 
uyumunu sağlamak görevi Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı’na verilmiştir. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığının katılım sağladığı organizasyonlardan 
bazıları şunlardır;

• Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği (IRU) 

• Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 

• Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Der-
nekleri Federasyonu (FONASBA) 

• Uluslararası Limanlar ve İskeleler Birliği 
(IAPH) 

• Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) 

• Avrupa Demiryolu ve Altyapı İşleticileri 
Birliği (CER)

• Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükü-
metlerarası Örgütü  (OTIF)

• Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Ko-
misyonu   (UNECE)

• Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru 
(TRACECA)

Tehlikeli malların güvenli bir şekilde taşı-
nabilmesi ve ilgili uluslararası mevzuatın uy-
gulanabilmesi için gönderenler, alıcılar, dol-
duranlar, yükleyenler, boşaltanlar, ambalaj-
layanlar, taşımacılar, sürücüler,  nakliyeciler, 
yetkili devlet organları ve sektör temsilcileri 
sorumluluk ve yükümlülüklerini bilmeli ve he-
nüz net olmayan konuların çözüme kavuşması 
için çaba sarf edilmelidir. 

Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması 
ile ilgili TCDD Genel Müdürlüğü tekel olarak 
süreci başlatmıştır, ancak ilerleyen dönemde 
Altyapı İşletmecisi ve Demiryolu Tren İşlet-
mecisi olarak ikiye ayrılması ve özel işletme-
lerin de demiryolu tren işletmeciliği yapması 
planlanmaktadır. Bu konu ile ilgili gerekli olan 
düzenlemeleri Demiryolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü (DDGM) yapacaktır. 

Tehlikeli maddelerin demiryolu ve denizyolu 
ile taşınmasına yönelik olarak mevzuat hazır-
lanması çalışmaları devam etmektedir. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı tarafından belirlenen IMO stratejimiz, bay-
rak, kıyı ve liman devleti sorumluluklarımız 
kapsamında, denizlerde can ve mal emniyetini 
ve güvenliğini sağlamak, gemilerden kaynaklı 
kirliliği önlemek ve deniz ticaretini kolaylaş-
tırmak amaçları ile IMO uygulamalarında et-
kili ve verimli olmaktır. IMO Stratejisinin temel 
unsurları şu şekildedir:
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• IMO tarafından oluşturulan uluslararası 
bağlayıcı kuralların etkin bir şekilde uygu-
lanması, 

• IMO rehber ve tavsiye kararlarının etkili bir 
şekilde takibi, Ülkemizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda faydalı görülenlerin iç mevzu-
ata aktarılması ve uygulanması, 

• İlgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği 
sağlanması, IMO’nun her türlü faaliyetle-
rinde aktif ve etkili olunması. 

• Ülkemizin IMO konularında idari perfor-
mans ve uygulama kapasitesinin devamlı 
surette ölçülmesi, devamlı gelişim için 
düzeltici tedbirlerin ve performans arttırıcı 
önlemlerin alınması. 

“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Ey-
lem Planı”na göre Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar 
ve yerel yönetimlerce; taşımacılıkta karayol-
larının ağırlığının azaltılarak, yük ve yolcu ta-
şımacılığında; deniz, hava ve demir yollarının 
kullanımının artırılması için gerekli çalışmalar 
yapılacaktır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı Stratejik Planı 2014-2018 yıllarını kap-
sayacak şekilde stratejik planlamaya ilişkin 
mevzuat, Bakanlığın faaliyet alanlarıyla ilgili 
ulusal ve uluslararası kaynaklar ve diğer ku-
rumların stratejik planları incelenerek UDHB 
tarafından hazırlanmıştır ve uygulanmaktadır. 

Bilgilendirme

Yönetmeliğin uygulanması için gerek ulusal 
gerekse de uluslararası taşımacıların ve ilgili 
yan sektörlerin yeterince bilgi sahibi olma-
sı gerekmektedir.  Sektör temsilcileri, birçok 
noktanın tam anlaşılamadığını ve bu sürecin 
iyi yönetilmesini istemektedirler.

Eksikliklerin bir an evvel tespiti ve bunların 
doğru bir şekilde tamamlanması, buna paralel 
olarak da sektörün, yapılacak tanıtım, eğitim, 

panel gibi faaliyetlerle bilgilendirilmesi ve bi-
linçlendirilmesi gerekmektedir. 

Güvenlik Danışmanı

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası 
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) 
ve Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması-
na İlişkin Kurallar (ADR)’a göre tehlikeli madde 
taşıyan işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanı bulundurmaları gerekmektedir. 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 
Hakkında Yönetmeliğe göre 01.09.2014 tari-
hinden itibaren işletmelerde Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanı aranacaktır. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, güven-
lik danışmanlarının atanmasını, niteliklerini, 
eğitimlerini, belgelendirilmelerini, görev, yetki 
ve sorumluluklarını belirten taslak “Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Teb-
liğ” hazırlamıştır. Bu tebliğ ile beraber karayo-
lu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla tehli-
keli madde taşımacılığı yapan işletmeler, teb-
liğde belirtilecek tarihlere uygun olacak şekil-
de güvenlik danışmanı istihdam edeceklerdir. 

Denetimler

UDHB’nin yapacağı denetimleri, kendi perso-
nelinin yanı sıra, 655 sayılı Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
namenin 28. maddesine göre, yetkilendirilen 
diğer kurum veya kuruluş personeli aracılığı ile 
de yapar veya yaptırır. UDHB veya yetkilendir-
diği kuruluş işletmelerin uyması gereken mev-
zuata yönelik denetimleri belli bir program 
dâhilinde gerçekleştirmeli, mevzuata uyumu 
değerlendirmelidir. 

Bakanlık, Valilikler (kolluk kuvvetleri), Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki 
birimleri ve Belediye Başkanlıklarının dene-
timden sorumlu zabıta birimleri bu Yönetme-
lik kapsamındaki tehlikeli madde taşımaları 
konusunda denetimle görevli ve yetkilidirler.



2014-2023 
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kazaları 
Yol Haritası Belgesi58

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

UDHB tarafından Yol Kenarı Denetim İstas-
yonları kurulmuştur ve araçların ağırlık ve 
boyutlarına yönelik olarak denetimler yapıl-
maktadır. 

Eğitimler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2011 yılında 
mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında 
uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında 
yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik 
olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla 
tehlikeli madde taşımacılığına yönelik olarak 
bireysel öğrenme materyali hazırlanmıştır. 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği 
yayımlanmıştır. Güvenlik Danışmanı eğitimleri 
bu tebliğ kapsamında verilecektir.

Tehlikeli madde taşıyan sürücülerin eğitim-
leri: ADR sürücü eğitimleri (SRC 5); Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan yetki 
almış eğitim kurumları marifetiyle devam et-
mektedir. 

Radyoaktif maddelerin taşınmasına yönelik 
verilecek eğitimler için (SRC 5 Sınıf 7) eğitim 
kurumları ve eğitmenler UDHB tarafından yet-
kilendirilmiştir.

Tehlikeli mal taşıyan araç şoförlerine yönelik 
eğitim verecek kurumlardaki eğitimci ihtiyacı-
nı karşılamak için UDHB tarafından eğiticilerin 
eğitimi düzenlenmektedir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık 
Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yü-
rütülen “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda 
Destek” AB Eşleştirme Projesi ile eğitim yol 
haritasının hazırlanması, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer ilgili kurum 
ve kuruluşların personelinin tehlikeli mad-
de taşımacılığı ile ilgili eğitilmesi ve tehlikeli 
madde taşıyan araçların şoförlerinin ve gü-
venlik danışmanlarının eğitimi, sınavı ve ser-
tifikalandırılmasına yönelik etkin ve verimli bir 
sistem kurulması amaçlanmaktadır. 

UDHB denetimi ve gözetiminde, Türkiye Li-
man İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) orga-
nizasyonunda Eğiticilerin Eğitimi Semineri 
22.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

UDHB ile Hollanda Ulaştırma, Kamu işleri 
ve Su Yönetimi Bakanlığı arasında G2G Prog-
ramı çerçevesinde yürütülmekte olan, “Türk 
Limanlarında IMDG Kod Yüklerin Taşınması 
ve Depolanması” isimli projenin Eğitim Bö-
lümü kapsamında, tehlikeli madde güvenlik 
danışmanı adaylarını eğitecek eğitmenleri 
belgelendirmek amacıyla tehlikeli madde gü-
venlik danışmanlığı eğiticilerinin yetiştirilmesi 
amacıyla; Hollandalı eğitmenlerin verdikleri 
eğitimlerle “Tehlikeli Madde Güvenlik Danış-
manlığı Eğiticileri Eğitimi” 17-18 Mart 2014 
tarihinde düzenlenmiştir.
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“Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşın-
ması, Yükletilmesi, Boşaltılması ve Depolan-
masına Ait 505 Numaralı Genel Emir” kapsa-
mında tehlikeli madde taşımacılığında görev 
alacak TCDD personeline; Genel Bilgilendirme 
Eğitimi, Göreve Özgü Eğitim ve Güvenlik Eğiti-
mi olmak üzere üç farklı eğitim verilmektedir.

Tehlikeli Mallara İlişkin Olayların Bildirilmesi 

ADR ve RID’a göre anlaşmaya taraf ülkeler-
den birisinin topraklarında tehlikeli malların 
yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya 
boşaltılması sırasında ciddi bir kaza veya olay 
olursa, ADR Madde 1.8.5.4’te belirtilen modele 
uygun bir rapor, sırasıyla yükleyici, doldurucu, 
taşımacı veya gönderen tarafından olaydan en 
geç bir ay sonra anlaşmaya taraf ülkenin ilgili 
yetkili kurumuna sunulacaktır. 

Bu husus Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 
Taşınması Yönetmeliği’nde “Taşımacı Yaptığı 
taşımalarda meydana gelen kazalarla ilgili 
olarak, ADR hükümlerine göre hazırlanmış bir 
raporu kaza tarihinden itibaren en geç otuz 
gün içerisinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı’na vermekle yükümlüdür.” 
şeklinde belirtilmiştir. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kuru-
lu  ulaştırma alanında meydana gelen ciddi 
kazalarla ilgili araştırma, inceleme yaparak 
grup başkanı koordinasyonunda düzenlenen 
raporları Kurul gündeminde değerlendirmek, 
raporlarda yer alan hususları karara bağla-
mak ve gerektiğinde bu araştırma ve ince-
lemelere bağlı olarak ulaştırma altyapıları 
ve taşımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyi-
leştirilmesi için teklif hazırlamak ve Bakana 
sunmakla görevlidir. 

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu UDHB 
bünyesinde bağımsız bir kurul olarak kurul-
muştur. Bu husus kazaların tarafsız bir şe-
kilde raporlanabilmesi için önemlidir. Kaza 

Araştırma ve İnceleme Kurulu, çalışmalarını 
denizyolu ve havayolu taşımacılığı kazaları-
na ağırlık verecek şekilde yürütmektedir. Ku-
rul, karayolu ve demiryolu kazalarına yönelik 
de çalışmaların yapılması ile daha etkin ve 
verimli bir yapıya kavuşacaktır. 

Tehlikeli malların taşınmasında oluşan ka-
zalara ilişkin raporlama sisteminin açığa ka-
vuşturulmasına ve karayolu ve demiryolunu 
da kapsayacak şekilde kaza araştırma ve in-
celemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Kaza 
Araştırma ve İnceleme Kurulunda kazaları 
araştırmak, incelemek, değerlendirmek ve 
raporlamaktan sorumlu yetkin kişilerin gö-
revlendirilmesi ve ilgili personele gerekli eği-
timlerin verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tip Onayı ve Üretilen Araçların Kontrolü

Tehlikeli madde taşıyan araçların sertifi-
kasyonu için aracın teknik özelliklerinin ulus-
lararası düzeyde kabul edilen kriterlere uy-
gunluğu gerekmektedir. Tehlikeli maddeleri 
taşıyan araçlar için özel birer sertifika düzen-
lenmesi gerekmektedir. Yeni üretilen araçla-
rın muayeneleri ve periyodik muayenelerinin 
yapılması gerekmektedir. 

Trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Bel-
gesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan faali-
yette bulunan taşıtlar için;

a) 2006-2013 model taşıtlar 31/12/2014 tari-
hine kadar,

b) 1996-2005 model taşıtlar 31/12/2015 tari-
hine kadar,

c) 1986-1995 model taşıtlar 31/12/2016 tari-
hine kadar,

ç) 1985 model ve öncesi taşıtlar 31/12/2017 
tarihine kadar,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslara 
göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
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Bakanlığı’ndan veya Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’nın yetkilendirdiği 
kurum/kuruluştan taşıt uygunluk belgesini 
almak zorundadırlar.

Karayolunda tehlikeli malların taşınmasıyla 
ilişkin uluslararası anlaşma ve sözleşmeler 
kapsamında onay, sertifikalandırma, uygun-
luk değerlendirmesi, muayene işlemlerini 
yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı tarafından Türk Stan-
dartları Enstitüsü ve Türk Loydu İktisadi İş-
letmesi Vakfı yetkilendirilmiştir. Söz konusu 
test ve muayeneler,  yetkilendirilen muayene 
kuruluşu tarafından ADR’de belirtilen husus-
lar ve ADR’de atıfta bulunulan standartlar 
kapsamında gerçekleştirilmektedir.

3.3 Projeler 

3.3.1 Tamamlanan Projeler 
UDHB uhdesinde 03 Kasım 2011 tarihinde 

başlayan; Türkiye – AB Mali İşbirliği kapsa-
mında, İspanyayla ortaklaşa yürütülen Tür-
kiye’de Intermodal Taşımacılığın Güçlendi-
rilmesi adlı AB Eşleştirme Projesi 2013 yılı 
sonunda tamamlanmıştır. Proje kapsamında; 
Taslak Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği 
ile Ulusal Intermodal Strateji Belgesi hazır-
lanmıştır. İdari kapasitenin güçlendirilmesi 
için kamu ve özel sektörden yaklaşık 300 kişi 
eğitilmiştir.

2006-2009 yılları arasında mülga Denizci-
lik Müsteşarlığı için yapılan “Acil Müdahale 
Merkezlerinin Oluşturulması ve Denizleri-
mizde Mevcut Durumun Tespiti için Fizibilite 
Çalışması” projesi kapsamında Türk Acil Mü-
dahale Sorumluluk Sahası (TAMSS) için de-
taylı olarak deniz trafiği risk değerlendirmesi 
yapılmıştır. 

Tehlikeli atıkların, her bir taşıma işlemine 
ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alın-
ması, yüklü araçların seyir halindeyken takip 
edilmesi ve bu şekilde atık taşıma işlemleri-
nin etkin bir şekilde izlenmesi ve denetlen-
mesi için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (Mo-



2014-2023 
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kazaları 

Yol Haritası Belgesi 61

TAT) geliştirilmiştir. Sistem kapsamında; atık 
taşıma firmalarının ve araçlarının lisansları 
çevrimiçi olarak kayıt altına alınmakta, ulu-
sal atık taşıma form bilgileri mobil cihazlar 
kullanılarak sisteme girilmekte, yüklü araç-
lar seyir halindeyken takip edilebilmektedir. 
Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT), 
veri üreten bir sistem olması yanında etkin 
bir denetim mekanizmasına da destek ver-
mektedir.

3.3.2 Devam Eden Projeler 
Hollanda ile ülkemiz arasında, tehlikeli yük 

elleçleyen limanlar arasında işbirliğinin arttı-
rılması, tecrübelerin paylaşılması ve tehlikeli 
yük elleçleyen limanlarımızın uluslararası 
mevzuat standartlarına uyumunun sağlan-
ması amacıyla “Türk Limanlarında IMDG Kod 
Yüklerin Taşınması ve Depolanması” başlıklı, 
Hollanda Hükümeti’nin G2G Projesi bütçeli bir 
proje, 2011 yılı Mayıs ayı itibariyle Denizcilik 
Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 
uhdesinde başlatılmıştır ve halen devam et-
mektedir. 

“Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Des-
tek” AB Eşleştirme Projesi, Polonya Cumhu-
riyeti Karayolu Taşımacılığı Genel Müfettiş-
liği, Litvanya Cumhuriyeti Devlet Karayolları 
Müfettişliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tara-
fından yürütülmektedir. Bu proje ile tehlikeli 
maddelerin karayoluyla taşımacılığına ilişkin 
Türkiye’deki mevzuatın değerlendirilmesi ve 
incelenmesi, kapasite artırılması, tehlikeli 
malların karayoluyla taşınmasına yönelik bir 
denetim, kontrol ve uygulama modeli oluştu-
rulması hedeflenmektedir.

Türkiye’de ve Dünya’da deprem, sel, orman 
yangınları, büyük endüstriyel kazalar,  ula-
şım ve taşımacılık kazaları (Havayolu, De-
miryolu, Karayolu, Denizyolu) vb. konularda 
risk modellemeye yönelik literatür taraması 

yapılması ve bu literatür çalışmaları sonucu 
algoritmaların belirlenmesine yönelik “Türki-
ye Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi Ar-Ge 
Projesi (İzge-II)” AFAD tarafından yürütül-
mektedir. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı tarafından sunulan Türk Limanlarında ve 
Kıyı Tesislerinde Tehlikeli Yüklerin Elleçlen-
mesine Yönelik Emniyetin Artırılması adlı AB 
Eşleştirme Proje önerisi AB tarafından uygun 
bulunmuştur. Proje Kapsamında; tehlikeli yük-
lerin emniyetli ve güvenli elleçlenmesine yö-
nelik Uzun Dönem Eylem Planının hazırlanma-
sı, tehlikeli yüklerin emniyetli elleçlenmesi için 
taslak mevzuatın oluşturulması, kamu ve özel 
sektör personeli için eğiticilerin eğitimi semi-
nerlerinin düzenlenmesi, idarenin tehlikeli yük 
akışını izleyebilmesi için bir uygulama modeli-
nin belirlenmesi hedeflenmektedir. 
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3.4 Roller ve Sorumluluklar 

Merkez Yönetimde:
• Başbakanlık AFAD
• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – 

TAEK
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
• İçişleri Bakanlığı
• Sağlık Bakanlığı
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanlığı
Yerel Düzeyde:

• AFAD İl Müdürlükleri
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlük-

leri
• Belediyeler 
• Emniyet Müdürlükleri
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır ka-

pılarındaki birimleri
• İl Sağlık Müdürlüğü
• Jandarma Genel Komutanlıkları
• Karayolları ve Demiryolları Bölge Müdür-

lükleri
• Kaymakamlıklar
• Liman Başkanlıkları 
• Sahil Güvenlik Komutanlıkları

• UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri)
• Valilikler

Sosyal Taraflar:
• Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği
• Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makina-

ları Üreticileri Birliği Derneği
• Ambalaj Sanayicileri Derneği
• Demiryolu Taşımacılığı Derneği
• Petrol Sanayi Derneği (PETDER)
• Türk Standartları Enstitüsü
• Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 

(TKSD)
• Tehlikeli Yük Taşımacıları, Eğitmenleri ve 

Danışmanları Derneği (TEYTED)
• Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
• Treyler Sanayicileri Derneği
• Türkiye LPG Derneği
• Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fede-

rasyonu
• Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hiz-

met Üretenleri Derneği (UTİKAD)
• İlgili merkezi olan ve bu konuda çalışan 

üniversiteler 
• Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik 

eğitim vermekle yetkili kurum ve kuru-
luşlar

• Sivil Toplum Kuruluşları, vb.

3. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM
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4. GEREKSİNİMLER VE EYLEMLER

GEREKSİNİM 1 
Tehlikeli mallara ilişkin olayların bildirilmesi

ADR-RID Gerekliliği  1.1

1.8.5.1 Anlaşmaya taraf ülkelerden birisinin 
topraklarında tehlikeli malların yüklenmesi, 
doldurulması, taşınması veya boşaltılması sıra-
sında ciddi bir kaza veya olay olursa, 1.8.5.4’de 
belirtilen modele uygun bir rapor, sırasıyla yükle-
yici, doldurucu, taşımacı veya gönderen tarafın-
dan olaydan en geç bir ay sonra anlaşmaya taraf 
ülkenin ilgili yetkili kurumuna sunulacaktır.

Eylem  1.1

Kaza Raporlarının İl AFAD ile paylaşılması ko-
nusu ikili görüşmelerle karara bağlanacaktır.

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

UDHB AFAD 2014-2018 İK, MD 

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

AFAD İB, UDHB 2014-2015 İK, MD, TDP

Not 1: Kaza Raporları, Tehlikeli Madde Gü-
venlik Danışmanları tarafından UDHB’ye gön-
derilecektir. 

Not 2: AFAD tarafından teknolojik afetlerin 
raporlanmasına dair bir sistem kurulacak ve 
İl AFAD’lar tarafından yaşanan kazaların bu 
sisteme girişleri yapılacaktır. Bu nedenle kaza 
raporlarının AFAD ile paylaşılması önemlidir.

Gereksinim 1.2

AFAD’da teknolojik afetlerin raporlanmasına 
yönelik sistem bulunmamaktadır. Bu durum 
istatistiki bilgilerin edinilmesini ve kazalardan 
dersler çıkarılarak düzenleyici ve önleyici fa-
aliyetlerin gerçekleştirilmesini önlemektedir.

Eylem 1.2

Ulaşım kazalarının raporlanmasına yönelik 
kurumlarda var olan mevzuat da dikkate alı-
nacak şekilde bir sistem oluşturulacaktır. Bu 
konuya yönelik mevzuat hazırlanacaktır.

Gereksinim 1.3

Ulaştırma Bakanlığı’nda tehlikeli maddele-
rin taşınması esnasında oluşacak kazalara 
yönelik raporlama sistemi bulunmamaktadır. 
Bu durum istatistiki bilgilerin edinilmesini ve 
kazalardan dersler çıkarılarak düzenleyici ve 
önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini ön-
lemektedir.

Eylem 1.3

Tehlikeli maddelerin taşınması esnasında 
oluşacak kazalara yönelik raporlama sistemi 
kurulacaktı
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Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

TMKTDGM

UDHB-Kaza 
Araştırma 

ve İnceleme 
Kurulu

2014-2016 İK, MD, TDP

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

EPDK AFAD 2014-2018 İK, MD 

Not: Petrol Piyasası Bilgi Sistemi yönetmeliği 
uyarınca, petrol piyasası açısından önemli olay bil-
dirimi; rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni 
yağ, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve taşıma lisansı (de-
nizyolu) sahiplerince, kamunun can ve mal emniye-
ti ile çevre güvenliğini ve/veya lisans kapsamındaki 
faaliyeti veya faaliyetin yürütüldüğü tesisi önemli 
ölçüde tehlikeye sokan, tehdit eden veya olumsuz 
etkileyen bir durumla karşılaşmaları halinde, aynı 
gün içerisinde yapılır. 

GEREKSİNİM 2
İmalat ve Test İhtiyaçları

RID Gerekliliği 2.1

1.8.6.3 Bilgi Yükümlülüğü

RID’a Taraf Ülkeler, muayene kurumlarının 
değerlendirilmesi, tayini ve izlenmesi ve bilgi-
lerdeki değişikliklerin izlenmesi amacıyla ulu-
sal prosedürlerini yayımlar.

Eylem 2.1

RID hükümlerine göre muayene kurumlarının 
değerlendirilmesi, tayini ve izlenmesi ve bilgi-
lerdeki değişikliklerin izlenmesi amacıyla ulu-
sal prosedürler hazırlanacaktır.

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

TMKTDGM DDGM 2014-2016 E, İK, MD, TD

RID Gerekliliği 2.2

1.8.6.5 Muayene kurumlarının bilgi yükümlü-
lükleri

Muayene kurumu, kendisini onaylamış olan 
yetkili kurumu, aşağıdakilerle ilgili olarak bilgi-
lendirir: 

(a) 1.8.7.2.4 hükümlerinin uygulandığı durum-
lar haricinde, tip onay sertifikalarının reddi, sı-
nırlandırılması, askıya alınması, iptal edilmesi,

(b) Yetkili kurum tarafından verilen onayın 
kapsam ve koşullarını etkileyen herhangi bir 
durum,

(c) 1.8.1 veya 1.8.6.6’ya göre uygunluğu izle-
yen yetkili kurumdan aldıkları ve uygunluk de-
ğerlendirmesi faaliyetlerine ilişkin bilgi talebi,

(d) Talep üzerine, onayları kapsamında yürü-
tülen uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve 
görevlerin devredilmesi de dâhil olmak üzere 
diğer faaliyetler.

Eylem 1.4

Taşımacılığa yönelik önemli olay Bildirimleri-
nin İl AFAD ile paylaşılması konusu ikili görüş-
melerle karara bağlanacaktır.

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

DDGM 2014-2016 İK, MD, TD

Eylem 2.2

Muayene kurumunun söz konusu işlemlerle 
ilgili yetkili kurumu bilgilendirmesinin nasıl ya-
pılacağı konusu dokümante edilecektir.

RID Gerekliliği 2.3

1.8.7.1.2 Aşağıdakiler için yapılan her baş-
vuru sahibi tarafından tek bir yetkili kuruma, 
temsilcisine veya kendi seçtiği onaylı bir mua-
yene kurumuna yapılır: 

(a) 1.8.7.2 uyarınca tip onayı; 

(b) 1.8.7.3 uyarınca üretim denetimi ve 1.8.7.4 
uyarınca ilk muayene ve test; 

(c) 1.8.7.5 uyarınca periyodik muayene, ara 
muayene ve istisnai denetimler.
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Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

DDGM 2014-2016 İK, MD, TD

Eylem 2.3

Tip onayı, üretim denetimi ve ilk muayene 
ve test, periyodik muayene, ara muayene ve 
istisnai denetimlerin RID’a uygun olarak ya-
pılabilmesi amacıyla mevzuat düzenlemesi 
yapılacak ve DDGM’nin belirleyeceği muayene 
kurumları tarafından gerekli olan muayeneler 
yerine getirilecektir.

GEREKSİNİM 3
Tünel Kısıtlamaları

ADR Gerekliliği 3.1

1.9.5.1 Tehlikeli mallar taşıyan araçların 
tünellerden geçişine ilişkin kısıtlamaları uy-
gularken, yetkili kurum karayolu tünelini 
1.9.5.2.2’de tanımlanan tünel kategorilerin-
den birine atar. Tünelin özellikleri, alternatif 
güzergâhların kullanılabilirliği ve uygunluğu, 
araçların ve trafiğin durumu göz önünde bu-
lundurularak risk değerlendirmesi yapılır. Bir 
tünel, günün hangi saati veya hangi gün ol-
duğu gibi nedenlere bağlı olarak birden çok 
tünel kategorisine atanabilir.

Eylem 3.1

Tünel kategorileri belirlenecek ve işaretlene-
cektir. 

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

KGM 2014-2015 TDP 

ADR Gerekliliği 3.2

1.9.5.3.7 Kısıtlamalar, resmi olarak yayımla-
nır ve herkesin erişimine açıktır. Anlaşmaya 
Taraf Ülkeler, bu kısıtlamalarla ilgili UNECE 
sekreterliğini bilgilendirir ve sekreterlik bu 
bilgiyi web sitesinde, herkesin erişimine açık 
olarak yayımlanır. (Tünel Kısıtlamaları)

Eylem 3.2

Tünel kısıtlamaları, resmi olarak yayımla-
nacak ve herkesin erişimine açılacaktır. Bu 
kısıtlamalarla ilgili bilgiler UNECE Sekreter-
liğinin web adresinde de yayımlanması için 
ilgili birime gönderilecektir.

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

KGM TMKTDGM 2014-2015 İK

GEREKSİNİM 4
Acil Müdahale Planı

Gereksinim 4.1

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınma-
sında meydana gelebilecek kazalar için acil 
müdahale planı bulunmamaktadır.  
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Gereksinim 4.2

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile taşınmasın-
da meydana gelebilecek kazalar için Acil Eylem 
Yönergesi bulunmaktadır. Diğer yetkililerin de yer 
aldığı (İtfaiye, sağlık personeli ve AFAD) bir acil 
müdahale planı bulunmamaktadır.

Eylem 4.2

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile taşınmasında 
meydana gelebilecek kazalar için Acil Eylem Yö-
nergesi de dikkate alınarak acil müdahale planı 
TAMP’a entegre bir şekilde hazırlanacaktır.

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

TMKTDGM AFAD, ÇŞB, İB,
SB, TAEK 2015-2018  İK, KY, MD

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

TMKTDGM AFAD, ÇŞB, İB,
SB, TAEK 2015-2018 İK, KY, MD

Not: Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı 
Taslağı TAEK tarafından hazırlanmıştır. Rad-
yasyona yönelik kazalara nasıl müdahale edil-
mesi gerektiği bu planda yer almaktadır. 

Eylem 4.1

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınma-
sında meydana gelebilecek kazalar için acil 
müdahale planı TAMP (Türkiye Afet Müdaha-
le Planı)’a entegre bir şekilde hazırlanacaktır.

GEREKSİNİM 5
Kazalara Müdahale

Gereksinim 5.1

Tehlikeli maddelerin taşınması esnasında 
meydana gelecek kazalara yönelik müdahale 
kapasitesi (araç-donanım) yeterli değildir.

Eylem 5.1

Tehlikeli maddelerin taşınması esnasında 
meydana gelecek kazalara yönelik müdahale 
kapasitesi (araç-donanım)geliştirilecektir.

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

İB AFAD, ÇŞB,
SB, TAEK 2014-2020 İK, KG, P

GEREKSİNİM 6
Bilgilendirme

Gereksinim 6.1

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 
Hakkında Yönetmeliğin uygulanması için ge-
rek ulusal gerekse de uluslararası taşımacı-
lar ve ilgili yan sektörler yeterince bilgi sahibi 
değillerdir. Sektörün, yapılacak tanıtım, eği-
tim, panel gibi faaliyetlerle bilgilendirilmesi 
ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Eylem 6.1

Sektörün, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 
Taşınması Hakkında Yönetmeliğin uygulan-
masına ilişkin bilgilendirme toplantıları bir 
programa bağlı olmamakla birlikte yapılmak-
ta olup ayrıca, “Tehlikeli Madde Taşımacılığı 
Güçlendirilmesi” AB Twinning Projesi kapsa-
mında gerekli kapsamlı bilgilendirmeler yapı-
lacaktır.

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

UDHB 2014-2015 E, TDP
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Gereksinim 6.2

Müdahale ekipleri tehlikeli maddelere yö-
nelik olarak yeterli bilgiye sahip değildir.

Eylem 6.2

Müdahale ekiplerine tehlikeli madde taşın-
ması esnasında meydana gelebilecek acil 
durumlarla ilgili eğitim verilecektir.

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

İB
AFAD, ÇŞB, 

SB,
TAEK, UDHB

2014-2015 E, TDP

GEREKSİNİM 7
Denetim

Gereksinim 7.1

ADR, RID ile ilgili mevzuatın içeriğindeki 
gerekliliklerin uygulandığının kontrolüne yö-
nelik denetim sistemi bulunmaktadır ancak 
yeterli değildir.

Eylem 7.1

ADR, RID ile ilgili mevzuatın içeriğindeki ge-
rekliliklerin uygulandığının kontrolüne yöne-
lik olarak denetim sistemi geliştirilecektir.

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

TMKTDGM 2014-2018 K, MD, P

GEREKSİNİM 8
Mevzuat düzenlemesi

Gereksinim 8.1

Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin 
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve 
Dağıtılması Hakkında Yönetmelik, tehlikeli 
maddeler ve müstahzarların demiryolu, ka-
rayolu, deniz yolu, içsu yolu veya havayoluy-
la taşınmasını kapsamamaktadır.

Eylem 8.1

Güvenlik Bilgi Formları tehlikeli maddeler 
ve müstahzarların demiryolu, karayolu, de-
niz yolu, içsu yolu veya havayoluyla taşın-
masını kapsayacak şekilde hazırlanması için 
mevzuat düzenlemesi yapılacak ve Güvenlik 
Bilgi Formları bu mevzuata uygun olarak ha-
zırlanacaktır. 

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

ÇŞB

TMKTDGM 
Türkiye 
Kimya 

Sanayicileri 
Derneği 
(TKSD)

Tehlikeli Yük 
Taşımacıları, 

Eğitmen-
leri ve 

Danışmanları 
Derneği 

(TEYTED)

2015-2018 KG, E, MD
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Gereksinim 8.2

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşın-
ması ile ilgili gerekli mevzuat hazırlıkları 
tamamlanmamıştır. RID’ın gereklerini karşı-
lamak üzere 505 sayılı bir genel emir bulun-
maktadır ancak tam olarak RID’ın gereklerini 
karşılamamaktadır. 

Eylem 8.2

RID’a yönelik ulusal mevzuat konusunda eksiklik 
kapatılacaktır.

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

TMKTDGM 2014-2016 MD

Gereksinim 8.3

RID’ın güncellemelerle eşgüdüm içerisinde 
çevirisi yapılmamaktadır.

Eylem 8.3

RID’ın 2013 tercümesi yapılacaktır.

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

TMKTDGM 2014-2015 TD

Sorumlu 
Kuruluş

İlgili 
Kuruluşlar

Gerçekleşme 
Dönemi Eylem Türü 

TMKTDGM 2014-2018 MD

Mevzuat Düzenlemesi

Gereksinim 8.4

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınma-
sı ile ilgili gerekli mevzuat çalışmaları yapıl-
malıdır.  

Eylem 8.4

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşın-
ması ile ilgili gerekli mevzuat hazırlıkları ta-
mamlanacaktır.
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KATKIDA BULUNANLAR

Yürütücü Ekip Üyeleri

Ad Soyad Ünvan Kurum
Mehmet Akif DANACI Daire Başkanı AFAD- Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Mehmet Akif ALKAN Grup Başkanı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Öznur ÇAĞLAR AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Ahmet Tayfun Okşin AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Betül KURADA AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Dr. Devrim BAĞLA Mühendis AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Dr. Evren TANRIVERDİ Mühendis AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Mehmet Fatih ŞEN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Osman GÜLEŞEN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- Teknolojik Afetler Risk Azaltma Çalışma Grubu

Sinem YİĞİTER ATAĞAN AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- KBRN Çalışma Grubu

Yasin GENÇ AFAD Uzman Yardımcısı AFAD- KBRN Çalışma Grubu
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Katkıda Bulunanlar

Ad Soyad Ünvan Kurum
Ömer Ramazan BOZKURT Mühendis BSTB - Sanayi Genel Müdürlüğü

Önder ÇAKIL Mühendis BSTB - Sanayi Genel Müdürlüğü

Ali İhsan DOĞAN  Şube Müdürü ÇŞB - Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Hatice Sena ALKAN Mühendis ÇŞB - Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Abdullah İlker İZMİR Mühendis ETKB - TAEK

Muharrem BÜYÜM Fizikçi ETKB - TAEK

Sabri HIZARCI Mühendis ETKB - TAEK

Sinan Aytekin TÜRKÖZ Uzman ETKB - TAEK

Hasan KORKMAZ Şube Müdürü İB-Emniyet Genel Müdürlüğü

İlhan TEMİZKÖK Polis Memuru İB-Emniyet Genel Müdürlüğü

İsmet TÜRKMENOĞLU Başpolis Memuru İB-Emniyet Genel Müdürlüğü

Selçuk KAYA Şube Müdürü İB-Emniyet Genel Müdürlüğü

Nurullah YÜCEL Uzman Yardımcısı UDHB - Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Ömer Faruk ARAT GS Uzmanı UDHB - Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Ahmet DUYGUN Uzman Yardımcısı UDHB - Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü

Fatma İMAN Planlama ve Uygulama Şefi UDHB - Karayolları Genel Müdürlüğü

Atilla PİRALİOĞLU GSK Uzmanı UDHB - Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu

Yusuf GÜN Şube Müdür Yardımcısı UDHB - KGM

Hasan Hüseyin ERSOY Baş Uzman UDHB - TCDD

İbrahim BAĞBAŞI Şube Müdürü UDHB - TCDD

Kamil BAYATLI Uzman UDHB - TCDD

Mehmet YILDIZ Şube Müdürü UDHB - TCDD

Mehmet YILDIZ Şube Müdürü UDHB - TCDD

Mehmet YILDIZ Şube Müdürü UDHB - TCDD

Bülent EYYÜPOĞLU Mühendis UDHB - Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Cemalettin DOĞMUŞ Şube Müdürü V. UDHB - Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Haydar Ufuk KALE Mühendis UDHB - Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Neriman Hocaoğlu Uzman UDHB - Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Ünal BAYLAN GS Uzmanı UDHB - Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Çalışma boyunca bilgi ve deneyimleri ile bize yol gösteren Ekodenge Çevre Danışmanlık ve 
Mühendislik Ltd. Şti.’ne ve Sayın Dr. Zeynep YÖNTEM’e teşekkürlerimizi sunarız.



Yayınlanan yazıların ve grafik öğelerin tüm telif hakları T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na aittir. 


