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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdiirlüğiinden ahnan 20.04,2020
taih ve E.24936 sayılı yazıda, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Genel
Kurallar başlıkh 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
Diizenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkrnda Yönerge"nin l1.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık
Makam Onayıyla yayımlandığt belirtilmektedir.

Ayrıca, daha önce ilgili Bötge Müdürliiü<lerine hitaben yazılan muhtelif yazılar ile de Tehlikeli Madde Faaliyet
Belgesi (TMFB) başrurularına istinaden alınan şikayet, görüş ve talepler doğrultusunda; tehlikeli madde
taşıma faaliyetini şubeleri iizerinden yürüten bununla birlikte faruralandırma işlemini ve diğer idari işlemleri
merkez adresi iizerinden yapan taşımacılann, merkez adresinde Tehlikeli Madde Güvenlık Danrşmanı
(TMGD) istihdam etmesinin veya bir TMGD'den hizmet almasının zorunlu olmadığı belirtilmiştir.

Bununla birlikte ilgili Genel Müdürliikçe yapılan değerlendirmede,

- Yönerge kapsamında merkez adresinde fiili olarak tehlikeli madde elleçlemesi gerçekleştirmeden yalnızca
faturalandırma ve yönetim işlemleri gerçekleştiren ve TMFB'sinde sadece "gönderen" veya sadece "taşımacı"
veya sadece her iki ibarenin bulunması,
- Tehlikeli madde elleçleme faaliyetini fiili olarak merkeze bağ[ı şubeleri iizerinden gerçekleştirilmesi,
- Şubelerinde TMGD istihdam etme veya TMGDK'dan TMGD hizmeti alması,

şartlannın tiimiiniin sağlandığına dair Tehlikeli Madde Güvenlİk Danışmanlığı Kuruluşlannın
Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, işletmenin faaliyette
bulunduğu Bölge Müdürlüğiiniin yetki alanındaki herhangi bir TMGDK'dan bir muafiyet raporu alan ilgili
işletmelerin daha önce Bötge Müdiirlülerine bildirilen uygulama doğrulhısunda TMGD'den muaf
tutulacağı bildirilmektedir.

Bilgilerini ve konunun Odanz üyesi ilgili fırmalara du)rurulması husunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

ah,yl
Cengiz DELİBAŞ
Genel sekreter yardımcısı

Bu belge, 5070 salıh Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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