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YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE TEHLİKELİ
MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, tehl�kel� madde taşımacılığı faal�yetler�n�n; �nsan sağlığına, d�ğer

canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenl�, emn�yetl� ve düzenl� b�r şek�lde yürütülmes� amacıyla, bu
faal�yette yer alacak tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlarının ve tehl�kel� madde taşıyan araç sürücüler�n�n eğ�t�mler�,
sınavları, belgelend�r�lmeler�ne �l�şk�n usul ve esaslar �le bunlara eğ�t�m verecek eğ�t�m kuruluşları ve eğ�t�c�ler�n
yetk�lend�r�lmeler�, yükümlülükler�, denet�mler� �le �dar� yaptırımlara �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlarına ve karayoluyla tehl�kel� madde

taşıyan araç sürücüler�ne yönel�k eğ�t�m veren kuruluşları, bu kuruluşlarda görev alan eğ�t�c�ler �le bu kapsamdak�
eğ�t�m ve sınavları, belgelend�r�lmeler�, denet�mler� ve �dar� yaptırımları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 30/11/2005 tar�hl� ve 5434 sayılı Kanun �le katılmamızın uygun bulunduğu

Tehl�kel� Malların Karayolu �le Uluslararası Taşımacılığına İl�şk�n Anlaşmaya (ADR), 21/3/1985 tar�hl� ve 3172 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunan Uluslararası Dem�ryolu Taşımalarına İl�şk�n Sözleşmen�n (COTIF) C ana ek�
olan Tehl�kel� Eşyanın Dem�ryolu �le Uluslararası Taşımasına İl�şk�n Yönetmel�ğe (RID), 10/7/2003 tar�hl� ve 4925
sayılı Karayolu Taşıma Kanununa, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n
477 nc� ve 497 nc� maddeler�ne, 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İl�şk�n Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) ADR: Tehl�kel� Malların Karayolu �le Uluslararası Taşımacılığına İl�şk�n Anlaşmayı,
b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
c) Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlükler�n�,
ç) Eğ�t�m kuruluşu: İdare tarafından eğ�t�m vermek üzere yetk�lend�r�lm�ş gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
d) Eğ�t�m merkez�: İdare tarafından yetk�lend�r�len eğ�t�m kuruluşlarının eğ�t�m düzenled�ğ� yer�,
e) Geç�c� durdurma: Bu Yönetmel�kle bel�rlenen şartların geç�c� olarak kaybed�lmes� neden�yle, k�ş� adına

düzenlenm�ş tehl�kel� mal taşımacılığı sürücü eğ�t�m� sert�kasının (SRC-5) kullanımının geç�c� süreyle engellenmes�n�,
f) IMDG Kod: Den�zyoluyla Taşınan Tehl�kel� Yüklere İl�şk�n Uluslararası Kodu,
g) İdare: Ulaştırma H�zmetler� Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
ğ) İt�raz Kom�syonu: TMGD ve SRC-5 sınavları sonucu adayların yapmış olduğu �t�razları değerlend�rmek

üzere İdare tarafından oluşturulan kom�syonu,
h) Meslek� Saygınlık: Bu Yönetmel�k kapsamında faal�yette bulunacak sürücü, tehl�kel� madde güvenl�k

danışmanı, eğ�t�c� �le gerçek k�ş�ler�n ve/veya tüzel k�ş�l�klerdek� sah�p, ortak, yönet�c� ve sorumlu k�ş�ler�n;
1) Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kap,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerler�n� aklama, terör�zm�n f�nansmanı veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmaması,

2) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 81 �nc�, 102 nc�, 103 üncü, 104 üncü, 105 �nc�, 109
uncu, 179 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrası, 188 �nc�, 190 ıncı, 191 �nc�, 226 ncı ve 227 nc� maddeler�ndek� suçlardan
hüküm g�ymem�ş olması veya devam etmekte olan b�r kovuşturması bulunmaması ya da kovuşturması uzlaşmayla
net�celenmem�ş olması,

3) Terör örgütler�ne veya M�ll� Güvenl�k Kurulunca Devlet�n m�ll� güvenl�ğ�ne karşı faal�yette bulunduğuna
karar ver�len yapı, oluşum veya gruplara üyel�ğ�, mensub�yet�, �lt�sakı veya �rt�batı bulunmaması,

şartlarına sah�p olmayı,
ı) RID: Uluslararası Dem�ryolu Taşımalarına İl�şk�n Sözleşmen�n (COTIF) C ana ek� olan Tehl�kel� Eşyanın

Dem�ryolu �le Uluslararası Taşımasına İl�şk�n Yönetmel�ğ�, 
�) Sınav Kom�syonu: TMGD ve SRC-5 sınavlarına �l�şk�n sınav sorularını hazırlamak üzere İdarece

oluşturulan kom�syonu,
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j) SRC-5 Sınavı: Tehl�kel� Mal Taşımacılığı Sürücü Eğ�t�m Sert�f�kası almak �ç�n sürücülere İdare tarafından
yapılan/yaptırılan sınavı,

k) SRC-5 Eğ�t�c� Belges�: Eğ�t�m merkezler�nde tehl�kel� mal taşıyan araç sürücüler�ne SRC-5 Eğ�t�m� verecek
k�ş�lere İdare tarafından düzenlenen belgey�,

l) Tehl�kel� madde: ADR/RID/IMDG Kod kapsamındak� maddeler�,
m) Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanı (TMGD): Bakanlık tarafından Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanı

Sert�f�kası düzenlenerek yetk�lend�r�len gerçek k�ş�y�,
n) Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanı Eğ�t�c�s� (TMGDE): Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı eğ�t�m�

vermek üzere İdare tarafından yetk�lend�r�len k�ş�y�,
o) Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanı Eğ�t�c� Belges� (TMGDEB): TMGD eğ�t�m� vermek üzere İdare

tarafından yetk�lend�r�len eğ�t�c�lere düzenlenen belgey�,
ö) Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanı Eğ�t�m Kuruluşu Yetk� Belges� (TMGDEKYB): TMGD eğ�t�m�

vermek amacıyla İdare tarafından yetk�lend�r�len eğ�t�m kuruluşlarına düzenlenen belgey�,
p) Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanı Sert�f�kası (TMGDS): İdare tarafından yetk�lend�r�len eğ�t�m

merkezler�nde TMGD eğ�t�m�n� alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş k�ş�lere düzenlenen sert�f�kayı,
 r) Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanı Sınavı: Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanı Sert�f�kası alacaklara

Bakanlık tarafından yapılan/yaptırılan sınavı,
s) Tehl�kel� Madde Taşımacılığı Eğ�t�m Kuruluşu Yetk� Belges� (TMTEKYB): Tehl�kel� madde taşıyan araç

sürücüler�ne eğ�t�m vermek üzere faal�yette bulunacak gerçek ve tüzel k�ş�lere Bakanlıkça düzenlenen yetk� belges�n�,
ş) Tehl�kel� Mal Taşımacılığı Sürücü Eğ�t�m Sert�f�kası (SRC-5 Belges�): Tehl�kel� mal taşıyan araçları

kullanan sürücüler�n alması gereken sert�f�kayı,
t) U-Net Otomasyon S�stem�: Bakanlık otomasyon s�stem�n�,
u) Yedek Eğ�t�c�: Eğ�t�m kuruluşlarınca düzenlenen eğ�t�m programlarında e-Devlet S�stem� üzer�nden

�ht�yaten İdareye b�ld�r�len eğ�t�c�y�,
�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�kte yer alan ancak b�r�nc� fıkrada tanımlanmayan �fadeler �ç�n ADR/RID/IMDG ve

mevzuatta bel�rt�len tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetk� Belgeler�, Eğ�t�m Merkez� ve Müfredat

Yetk� belges� alma zorunluluğu
MADDE 5- (1) Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı eğ�t�m� ve/veya tehl�kel� mal taşımacılığı sürücü

eğ�t�m� verecek gerçek veya tüzel k�ş�ler�n İdareden TMGDEKYB ve/veya TMTEKYB almaları zorunludur.
Eğ�t�m merkezler�n�n n�tel�kler�
MADDE 6- (1) TMGDEKYB ve/veya TMTEKYB almak �steyen gerçek veya tüzel k�ş�lere a�t eğ�t�m

merkezler�n�n aşağıdak� f�z�k� şart, ek�pman ve donanımlara sah�p olmaları zorunludur:
a) En az 15 m2 alana sah�p asgar� 2 dersl�k.
b) En az 10 m2 alana sah�p öğretmen/yönet�c� odası.
c) En az 8 m2 büyüklükte b�r büro h�zmetler� odası.
ç) Bay/bayan tuvaletler� ve lavabo.
d) Kurs�yerler�n kullanımına açık, güncel olmak üzere en az 3 takım Türkçeye tercüme ed�lm�ş uluslararası

anlaşmalar �le tehl�kel� madde taşımacılığı konusunda yayımlanmış kanun, yönetmel�k, tebl�ğ, yönerge ve genelgeler�n
de bulundurulduğu k�taplık.

e) İkram alanı.
f) Eğ�t�m ver�lecek sınıfta �kl�mlend�r�lm�ş (kl�ma) ortam.
g) Uyarı, b�lg� ve duyuru panosu.
ğ) Eğ�t�m�n düzenleneceğ� sınıfta çalışır halde projeks�yon veya akıllı ekran teknoloj�s�ne sah�p c�haz.
h) Her eğ�t�m dönem�nde kurs�yerlere ver�lmek üzere; TMGD eğ�t�mler� �ç�n güncel olan b�rer takım �lg�l�

sözleşme, anlaşma ve kodlar �le SRC-5 eğ�t�mler� �ç�n mevzuat ve uluslararası mevzuata uygun hazırlanmış ders
k�tabı.

ı) Araç tanımlama �ç�n turuncu renkl� plaka, tehl�ke �kaz levhası ve ambalajlar �ç�n tehl�ke �kaz et�ketler�.
�) Traf�k �şaret levhaları panosu, tehl�kel� madde taşımasıyla �lg�l� görsel duvar res�mler� ve benzer�

ek�pmanları.
j) En az 10 adet farklı çeş�tte tehl�kel� madde ambalaj örnekler�.
k) Uluslararası anlaşma ve sözleşmeye uygun k�ş�sel korunma teçh�zatı.
l) EN 12195-1/TS EN 12195-1:2010 standardına uygun olarak yükleme emn�yet�n� sağlamada kullanılan

germe kayışı, z�nc�r, takoz, euro palet, sürtünmey� artırıcı last�k veya benzer� malzemeden yapılmış ped vb. teçh�zat ve
ek�pmanları.
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m) TMGD eğ�t�mler� �ç�n sınıflarda her kurs�yer �ç�n m�n�mum 50x100 cm ebadında masa ve sandalye. Bu
Yönetmel�ğ�n yayımlanmasından önce yetk� almış olan eğ�t�m merkezler�nde bu şart aranmaz.

(2) Den�zyolu ve dem�ryolu TMGD eğ�t�mler�ne yönel�k �lave eğ�t�m ek�pman ve materyal İdare tarafından
bel�rleneb�l�r.

(3) TMTEKYB sah�b� eğ�t�m kuruluşları ayrıca, aşağıda bel�rt�len hususları sağlamak zorundadır:
a) Yola çıkış kontrolü, yük güvenl�ğ�, hareket kontrolü, kaza b�ld�r�m� ve beklenmeyen durumlarda alınacak

önlemler ve yangın konularında uygulamalı ders yapılacak en az 500 (beşyüz) m2’l�k b�r açık alanın kullanım hakkına
sah�p olmak.

b) Uygulamalı eğ�t�m aracı olarak; araç üzer�nde yükleme güvenl�ğ� ve hareket kontrolü uygulamasını
yapmaya elver�şl� b�r adet en az 3,5 ton yük taşıma kapas�tel� ADR teçh�zatlı kapalı veya örtülü kasalı araç, tank
eğ�t�m� ver�lecek �se ADR Uygunluk Belges�ne sah�p veya ADR t�p onaylı tanker veya çek�c� �le römork/yarı römorka
sah�p olmak veya k�ralamış olmak.

c) Uygulamalı eğ�t�m teçh�zatı olarak; yangın tavası, gaz tüpü tert�batı veya çel�k b�don �ç�nde sıvı yakıt, su
b�donu, CO2 veya ABC tozlu 6 kg’lık TSE belgel�/onaylı yangın tüpü, tutuşturma çakmağı ve çubuğu bulundurmak.

(4) Eğ�t�m merkezler�n�n h�zmet�n gerekt�rd�ğ� şek�lde donatılması zorunludur.
(5) Sınıf kontenjanları, dersl�klerde öğrenc� başına TMGDEKYB �ç�n en az 2 m2, TMTEKYB �ç�n en az 1,5

m2 olacak şek�lde bel�rlen�r ve eğ�t�m kuruluşunun sınıf kontenjanları bu şarta göre U-Net Otomasyon S�stem�
üzer�nden sınırlandırılır.

Yetk� belges� almak �ç�n gerekl� belgeler ve başvuru şartları
MADDE 7- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında ver�lecek yetk� belgeler�n�n sayıları ve bu sayılara �l�şk�n usul ve

esaslar Bakanlıkça yapılacak b�r düzenleme �le bel�rlen�r.
(2) Yetk� belges� almak �steyen gerçek veya tüzel k�ş�ler aşağıdak� belgelerle İdareye başvurur:
a) Verg� numarasının bel�rt�ld�ğ� başvuru d�lekçes�.
b) T�caret S�c�l Gazetes�/Esnaf S�c�l Gazetes� fotokop�s�.
c) Oda S�c�l Kayıt Belges�/Tasd�knames�.
ç) Eğ�t�m merkez� �le teçh�zat ve eğ�t�m materyaller�ne a�t fotoğraflar.
d) Eğ�t�m merkez�ne a�t, yetk�l� otor�teden alınmış yangın önleme ve söndürme yeterl�l�ğ�ne �l�şk�n rapor.
e) Eğ�t�m merkez�ne a�t k�ra sözleşmes� ve/veya tapu fotokop�s�.
f) En az ön l�sans mezunu olma şartına sah�p eğ�t�mden sorumlu yönet�c�ye a�t SGK �şe g�r�ş b�ld�rges� ve

sözleşme fotokop�s� �le mezun�yet belges� fotokop�s�.
g) Tems�le yetk�l� k�ş�n�n s�c�l tasd�knames�.
ğ) Yönet�m Kurulu Başkanı ve üyeler� �le tems�l ve �lzama yetk�l� olanların adl� s�c�l kaydı belges�.
(3) TMTEKYB alacak eğ�t�m kuruluşları bu maddede sayılan belgelere �lave olarak;
a) SRC-5 uygulamalı eğ�t�m�nde kullanılacak araçlara a�t araç traf�k ruhsat fotokop�s�, çeş�tl� poz�syonlardan

çek�lm�ş araç res�mler� �le tanker eğ�t�m� ver�lecekse araca a�t ADR uygunluk belges�n�,
b) SRC-5 uygulamalı eğ�t�m�nde kullanılacak araçlar k�ralamak suret�yle tem�n ed�lecekse; taşıt sah�b� �le

yapılan en az 5 (beş) yıl sürel� k�ra sözleşmes� veya muvafakatnamey�,
c) SRC-5 uygulamalı eğ�t�m alanına a�t k�ra sözleşmes� ve/veya tapu fotokop�s� �le alana a�t res�mler�,
ekler.
(4) Eğ�t�m merkez� adına Bakanlığa �braz ed�len her türlü sözleşme veya yazışmalar tems�le yetk�l� k�ş�lerce

�mzalanır.
(5) 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanununun 7/a maddes� ve 6/12/2018 tar�hl� ve 30617 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Elektron�k Tebl�gat Yönetmel�ğ� uyarınca yapılan elektron�k tebl�gat �şlemler�n�n
yürütüldüğü Ulusal Elektron�k Tebl�gat S�stem� adres�n�n bulunması zorunludur.

(6) Elektron�k Tebl�gat Yönetmel�ğ�ne göre ver�lm�ş, elektron�k �let�ler�n, gönder�m� ve tesl�matı da dâh�l
olmak üzere kullanımına �l�şk�n olarak del�l sağlayan, elektron�k postanın n�tel�kl� şekl� olan Kayıtlı Elektron�k Posta
(KEP) adres�n�n bulunması zorunludur.

(7) Yetk� Belges� taleb�nde bulunan ün�vers�te veya sektör kuruluşları �le özel kanunlarla kurulmuş b�rl�k ve
odalar �ç�n bu madden�n �k�nc� fıkrasının (b) ve (c) bentler� aranmaz. Ancak eğ�t�m merkez� açılmasına da�r yönet�m
kurulu kararının aslının veya noter tasd�kl� suret�n�n �brazı zorunludur.

(8) Yetk�l� eğ�t�m merkezler�nde, yetk� belges� sah�pler� dışında, başka gerçek veya tüzel k�ş�ler faal�yette
bulunamaz.

(9) Yönet�m Kurulu Başkanı ve üyeler� �le tems�l ve �lzama yetk�l�lerden, gerçek k�ş� �se sah�p ve/veya tems�l
ve �lzama yetk�l� yönet�c�ler, anon�m ş�rket statüsündek� tüzel k�ş�l�klerde �se, yönet�m kurulu başkan ve üyeler�, genel
müdür ve tems�l ve �lzama yetk�l� yönet�c�ler, d�ğer ş�rket statüsündek� tüzel k�ş�l�klerde �se, tüm ortaklar ve bu tüzel
k�ş�l�ğ� tems�l ve �lzama yetk�l� yönet�c�ler, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş ve affa
uğramış olsa b�le; 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len meslek� saygınlığa sah�p olmalıdır.

Yetk� belges� düzenlenmes� ve süres�
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MADDE 8- (1) Yetk� belges� almak üzere başvuru yapan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n talepler�, 7 nc� madden�n
�k�nc� fıkrasında bel�rlenen belgeler �le İdarece veya �lg�l� bölge müdürlüğünce mahall�nde yapılacak denet�mler
sonucu hazırlanan tesp�t raporuyla b�rl�kte değerlend�r�lerek sonuçlandırılır.

(2) İdarece başvurunun mevzuata uygun olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde, talep sah�b� gerçek veya tüzel
k�ş�ler adına U-Net Otomasyon S�stem� üzer�nden belge ücret� oluşturulur ve �lg�l�ye b�ld�r�l�r.

(3) Belge ücret�n�n ödenmes�n� müteak�p, İdare tarafından gerçek veya tüzel k�ş�ler adına turk�ye.gov.tr s�stem�
üzer�nden belge ücret�n�n yatırıldığı tar�hten geçerl� olmak üzere yetk� belges� düzenlen�r. Düzenlenen yetk� belges�n�n
süres� 5 yıldır.

(4) İdare tarafından uygun bulunmayan başvurular, gerekçes� �le b�rl�kte başvuru sah�b�ne �ade ed�l�r.
(5) Yetk� belges� sah�b� eğ�t�m kuruluşlarının şube açmalarına �z�n ver�lmez. 
(6) İllere göre bel�rlenen eğ�t�m merkez� sayısı 3 ve daha az olan �llerde; daha önce aynı �lde yetk� belges�

almış olan gerçek ve tüzel k�ş�l�klerde pay sah�b� olanların kend�s�, annes�, babası, eş�, çocukları veya kardeşler� adına
yetk� belges� düzenlenmez. Yetk� belges� alındıktan sonra bu durumun tesp�t� hal�nde bu k�ş�ler adına düzenlenm�ş
olan yetk� belges� �ptal ed�l�r ve belge ücret� �ade ed�lmez.

(7) İllere göre bel�rlenen eğ�t�m merkez� sayısı 3 ve daha az olan �llerde; daha önce aynı �lde yetk� belges�
almış olan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n başka b�r tüzel k�ş�l�kte pay sah�b� olduğunun tesp�t� hal�nde yetk� belges�
ver�lmez. Yetk� belges� alındıktan sonra tüzel k�ş�l�kte h�sse devr� yapılarak pay sah�b� olunduğunun tesp�t� hal�nde �se
devralınmış olan yetk� belges� �ptal ed�l�r ve belge ücret� �ade ed�lmez.

(8) Yetk� belges� sah�b� gerçek veya tüzel k�ş�l�kler�n; Yönet�m Kurulu Başkanı ve üyeler� �le tems�l/�lzama
yetk�l�ler�nden, gerçek k�ş� �se sah�p ve/veya tems�l/�lzama yetk�l� yönet�c�ler�nden, anon�m ş�rket statüsündek� tüzel
k�ş�l�klerde �se, yönet�m kurulu başkanı ve üyeler�, genel müdür ve tems�l/�lzama yetk�l� yönet�c�ler�nden, d�ğer ş�rket
statüsündek� tüzel k�ş�l�klerde �se, tüm ortaklar ve bu tüzel k�ş�l�ğ� tems�l/�lzama yetk�l� yönet�c�lerden herhang�
b�r�s�n�n, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş ve affa uğramış olsa b�le, 4 üncü
madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len f��llerden dolayı meslek� saygınlığını kaybetmes� hal�nde, eğ�t�m
kuruluşunun yetk� belges� �ptal ed�l�r.

Yetk� belges�n�n yen�lenmes� ve adres değ�ş�kl�ğ�
MADDE 9- (1) Eğ�t�m kuruluşu, yetk� belges�n�n yen�lenmes� �ç�n, belgen�n son geçerl�l�k tar�h�n�n 60 gün

önces�nden �t�baren 7 nc� madden�n �k�nc� fıkrasındak� başvuru belgeler� �le İdareye yazılı olarak müracaat eder.
(2) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına göre hazırlanan tesp�t raporu ve bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len

belgeler�n �ncelenmes� net�ces�nde, durumları uygun olanların yetk� belgeler�, belge yen�leme ücret� alınarak esk�
belgeler�n�n son geçerl�l�k tar�h�nden �t�baren 5 yıl süreyle yen�len�r.

(3) Belge süres� �çer�s�nde yapılan başvuruların �darece �ncelenmes� net�ces�nde, varsa bu Yönetmel�k
kapsamında tesp�t ed�len eks�kl�kler eğ�t�m kuruluşuna b�ld�r�l�r. Bu eks�kl�kler� tamamlamak üzere eğ�t�m
kuruluşlarına yetk� belges� son geçerl�l�k tar�h�nden �t�baren 60 gün süre ver�l�r. Bu süre �çer�s�nde eks�kl�kler�
tamamlanmayan eğ�t�m kuruluşları �lk belge alma şartlarına tab�d�r.

(4) Geçerl�l�k tar�h�nden sonra yetk� belges� yen�leme �şlemler� devam eden eğ�t�m kuruluşları yetk� belges�
yen�leme �şlemler� tamamlanıncaya kadar eğ�t�m düzenleyemezler.

(5) Yetk� belges�n�n süres� dolduktan sonra başvuru yapanlar, �lk belge alma şartlarına tab�d�r.
(6) Adres değ�ş�kl�ğ� taleb�nde bulunacak eğ�t�m kuruluşları;
a) Başvuru d�lekçes�,
b) Adres değ�ş�kl�ğ�n� göster�r T�caret S�c�l Gazetes�/Esnaf S�c�l Gazetes� fotokop�s�,
c) Oda S�c�l Kayıt Belges�/Tasd�knames�,
ç) Eğ�t�m merkez�ne a�t k�ra sözleşmes�, tapu belges� fotokop�s�,
d) Eğ�t�m merkez� �ç�n yetk�l� otor�teden alınmış yangın önleme-söndürme yeterl�l�ğ�ne �l�şk�n rapor,
e) Eğ�t�m merkez� �le teçh�zat ve eğ�t�m materyaller�ne a�t fotoğraflar,
�le b�rl�kte İdareye başvuru yapar.
(7) Adres değ�ş�kl�ğ� taleb�, 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına göre hazırlanan tesp�t raporu ve altıncı fıkrada

bel�rt�len belgeler�n �ncelenmes� net�ces�nde, uygun görülen kuruluşların yetk� belgeler� belge ücret� alınmadan esk�
yetk� belges� süres� kadar yen� adrese göre düzenlen�r.

(8) Yetk� Belges� sah�pler�, adres değ�ş�kl�ğ� �şlemler� tamamlanmadan eğ�t�m düzenleyemez.
Yetk� belges� devr�
MADDE 10- (1) Yetk� belges�, adına düzenlenenler dışında kullanılamaz ve devred�lemez. Ancak, yetk�

belges�ne sah�p tüzel k�ş�l�kler pay sah�pl�ğ� satışı, bağışlama, m�ras, b�rleşme veya muad�l� b�r �şlemle devred�leb�l�r.
Buna göre;

a) Gerçek k�ş�ler adına düzenlenm�ş olan yetk� belges�, yetk� belges� sah�b�n�n tam h�ssel� olduğu t�caret
s�c�l�ne tesc�l ed�lm�ş b�r tüzel k�ş�l�k adına düzenleneb�l�r.

b) Dev�r veya değ�ş�kl�k �şlemler�n�n tamamlandığı tar�hten �t�baren 45 gün �çer�s�nde bu durum İdareye
b�ld�r�l�r.

(2) Yetk� belges� sah�b� gerçek k�ş�n�n ölümü hal�nde:
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a) Hak sah�pler� veya onlar adına yetk�l� olanlar bu durumu 90 gün �çer�s�nde İdareye b�ld�r�r.
b) M�rasçılar eğ�t�m faal�yetler�n� devam ett�rmek �sterlerse ölüm tar�h�nden �t�baren b�r yıllık süre �çer�s�nde

bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartları sağlar ve şartları sağladığına da�r İdarey� b�lg�lend�r�r. Aks� halde yetk� belgeler�
�ptal ed�l�r.

c) Yetk� belges�, d�ğer m�rasçılardan muvafakat alınması kaydıyla gerçek k�ş� veya kanun� m�rasçıların b�rl�kte
kuracağı tüzel k�ş�l�k adına ücret alınmaksızın devred�leb�l�r.

(3) Tek ortaklı tüzel k�ş�l�klerde veya gerçek k�ş�ler�n ölümü hal�nde, ölüm tar�h�nden önce açılan ve
tamamlanmamış dönemler har�c�nde, hak sah�pler� tarafından dev�r veya değ�ş�kl�k �şlemler� tamamlanmadan eğ�t�m
düzenlenemez. Aks� halde, yetk� belgeler� �ptal ed�l�r.

Yetk� belges� sah�pler�n�n yükümlülükler�
MADDE 11- (1) Yetk� belges� sah�pler�;
a) TMGD eğ�t�m� �ç�n başvuran kurs�yerlerden, 13 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde

�stenen şartlara �l�şk�n belgeler� kontrol etmekle, İdaren�n oluşturduğu elektron�k ortama aktarmakla ve bu belgeler�
arş�vlemekle,

b) Eğ�t�m kuruluşlarındak� kurs�yer devam ç�zelgeler�n�, eğ�t�m dönem� �çer�s�nde öğleden önce ve öğleden
sonra olmak üzere günde �k� defa kurs�yerlere �mzalatmakla ve kurs�yerler�n devam durumlarını e-Devlet S�stem�
üzer�nden İdareye b�ld�rmekle,

c) Kurs�yerlerce �mzalanan yoklama ç�zelgeler�n�n eğ�t�c� tarafından ad ve soyadı yazılarak �mzalanmasını
sağlamakla,

ç) Kurs�yerlere a�t bütün b�lg� ve belgeler� en az 3 yıl süreyle saklamakla,
d) Gerekl� ve yeterl� eğ�t�m araç ve gereçler�n� tem�n etmek ve faal durumda bulundurmakla,
e) Eğ�t�m�n düzenl� ve d�s�pl�nl� b�r şek�lde yürütülmes�n� ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,
f) Eğ�t�me �l�şk�n yazılı ve görsel malzemeler� hazır bulundurmakla,
g) Unvan, adres, halka açık sermaye ş�rketler�nde ham�l�ne yazılı h�sse dev�rler� har�ç olmak üzere ortak, h�sse

devr�, yönet�c�, tems�le yetk�l� şahıs vb. değ�ş�kl�kler�, değ�ş�kl�ğ�n meydana geld�ğ� tar�hten �t�baren 45 gün �ç�nde
İdareye b�ld�rmekle,

ğ) Bakanlığın denet�m ve �nceleme yapmakla görevl� personel� tarafından denet�m kontrol l�stes� kapsamında
�sten�len b�lg� ve belgeler� vermekle,

h) B�r eğ�t�m dönem�nde, devamsızlık yapanları devamsızlıktan bırakmakla,
ı) kamu.turk�ye.gov.tr üzer�nden b�ld�r�len eğ�t�m dönem� ders programına uygun hareket etmekle,
�) Eğ�t�mler� U-Net Otomasyon S�stem�ne kayıtlı eğ�t�c�lere verd�rmekle,
j) Eğ�t�mler� yetk� belges� alınan adreste düzenlemekle,
k) Eğ�t�c�n�n hastalık, b�r�nc� derece akraba vefatı, kaza, doğal afet vb. mücb�r sebeple ders verememes� ve

yedek eğ�t�c� görevlend�r�lememes� durumunda aynı gün �çer�s�nde e-posta veya faks yoluyla bu durumla �lg�l� raporu
ve yapılamayan dersler �le �lg�l� yen� programı İdareye yazılı olarak b�ld�rmekle,

l) Eğ�t�m programı sonunda yapılan sınavı kazanan adaylara, eğ�t�m dönem�n�n İdare tarafından
onaylanmasına müteak�p kamu.turk�ye.gov.tr üzer�nden Eğ�t�m Tamamlama Belges� düzenlemekle,

m) Her eğ�t�m dönem�n�n b�t�ş tar�h�n� tak�p eden 10 takv�m günü �çer�s�nde eğ�t�me katılan kurs�yerlere sınav
yapmakla, kurs�yerlere a�t notları ve devam durumunu kamu.turk�ye.gov.tr üzer�nden İdareye b�ld�rmekle,

n) Uygulama eğ�t�mler�n� gün ışığında düzenlemekle,
o) Eğ�t�m programlarının �ptal�, ders/eğ�t�c� değ�ş�kl�ğ�ne �l�şk�n talepler� eğ�t�m programının başlama

tar�h�nden öncek� resm� �ş gününde İdareye b�ld�rmekle,
 ö) Eğ�t�me kayded�lecek kurs�yerler�n adres ve telefon vb. b�lg�ler�n� k�ş�n�n yazılı beyanı alınarak s�steme

tanıtmakla,
yükümlüdürler.
(2) Eğ�t�m kuruluşları eğ�t�c� ve ver� g�r�ş� yapacak k�ş�ler�n atama ve �şten ayrılma �şlemler�n�

kamu.turk�ye.gov.tr üzer�nden yaparlar. Bu �şlemler eğ�t�m kuruluşu tarafından yetk�lend�r�len U-Net Otomasyon
S�stem�nde kayıtlı, eğ�t�mden sorumlu yönet�c� tarafından yapılır.

(3) Başka b�r kurumda f��len görev yapan k�ş�/k�ş�ler eğ�t�m merkez�nde sorumlu müdür olamaz.
(4) Eğ�t�m merkezler�nde görev alacak olan sorumlu müdürler�n, en az yüksekokul mezunu olması ve 4 üncü

madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len meslek� saygınlığa sah�p olması şarttır.
TMGD ve SRC-5 eğ�t�mler�nde uygulanacak müfredat programı
MADDE 12- (1) Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı eğ�t�m� ve tehl�kel� mal taşımacılığı sürücü eğ�t�m�

müfredat programları uluslararası anlaşma/sözleşme/koda uygun olarak İdare tarafından bel�rlen�r. Müfredat
programlarında, �şlenecek dersler ve süreler�ne �l�şk�n esas ve usuller bel�rt�l�r.

(2) Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı eğ�t�m�n�n �çer�ğ� şunlardır:
a) Tehl�kel� madde taşımacılığına �l�şk�n mevzuat �le uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
b) Tehl�kel� maddeler�n sınıflandırılmaları (çözelt� ve karışımların sınıflandırma prosedürler�, tehl�kel� madde

l�stes�n�n yapısı, tehl�kel� maddeler�n sınıfları ve bu sınıflandırmanın prens�pler�, taşınan tehl�kel� maddeler�n yapısı,
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tehl�kel� maddeler�n f�z�ksel, k�myasal ve zeh�rl�l�k özell�kler� vb.).
c) Genel paketleme, tank ve tank‐konteyner kuralları (t�p, kod, et�ketleme, yapımı, başlangıç ve per�yod�k

muayene ve testler).
ç) İşaretleme, et�ketleme, tehl�ke �kaz levhası ve turuncu renkl� plakaların takılması kuralları.
d) Taşıma evrakı hakkında b�lg�ler.
e) Sevk�yat yöntem� ve gönder�mdek� kısıtlamalar (tam yük, dökme hal�nde taşıma, orta boy hac�ml�

konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sab�t veya söküleb�l�r tanklarda taşıma).
f) Yolcuların taşınması �le �lg�l� kurallar.
g) Karışık yüklemeye �l�şk�n yasaklar ve tedb�rler.
ğ) Tehl�kel� maddeler�n ayrıştırılması kuralları.
h) Taşınan madde m�ktarlarının sınırlandırılması ve m�ktar muaf�yetler�.
ı) Elleçleme ve �st�fleme kuralları.
�) Yükleme önces�nde ve boşaltma sonrasında tem�zleme veya gazdan arındırma kuralları.
j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı tal�matlar, araç onay sert�f�kası, sürücü eğ�t�m

sert�f�kası, özel �z�n belges� ve benzer�).
k) Traf�kte araçların seyr� ve park etme kuralları.
l) Tehl�kel� madde taşımacılığı �le �lg�l� traf�k mevzuat ve kısıtlamalar.
m) Tahl�ye �şlemler� veya bu �şlem sırasında meydana geleb�lecek sızıntılara müdahale etme kuralları.
n) Taşıma teçh�zatları �le �lg�l� gerekl�l�kler.
o) Tehl�kel� maddeler�n taşınmasıyla �lg�l� �şletmeye yönel�k güvenl�k planlarının hazırlanması.
ö) Tehl�kel� madde kaynaklı b�r kazanın, kaza nedenler� ve çeş�tler� hakkında b�lg�lend�rme �le bu kazaların

raporlanması.
p) İşletmeler �ç�n hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.
(3) Tehl�kel� madde taşımacılığı sürücü eğ�t�m�n�n (SRC-5 Eğ�t�m�) �çer�ğ�:
a) ADR Temel Eğ�t�m�: ADR Temel Eğ�t�m� en az 18 ders saat� teor�k, 1 ders saat� uygulama olmak üzere

toplam 19 ders saat� olarak asgar� aşağıdak� hususları �çer�r:
1) Tehl�kel� malların taşınmasına �l�şk�n genel hükümler,
2) Başlıca tehl�kel� madde sınıfları,
3) Atık nakl�n�n denetlenmes�nde çevren�n korunmasına �l�şk�n b�lg�ler,
4) Farklı tehl�kel� madde sınıfları �ç�n geçerl� olan önley�c� ve güvenl�k tedb�rler�,
5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (�lk yardım, yol güvenl�ğ�, koruyucu donanımın kullanımına da�r

temel b�lg�, yazılı tal�mat vb.),
6) İşaretleme, et�ketleme, levhalama ve turuncu renkl� plakaların kullanımı ve özell�kler�,
7) Tehl�kel� malların taşınması esnasında sürücünün yapması ve yapmaması gerekenler,
8) Taşıt üzer�ndek� tekn�k teçh�zatın çalıştırılma yöntemler� ve amaçları,
9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye �l�şk�n yasaklar,
10) Tehl�kel� malların yüklenmes� ve boşaltılması esnasında alınacak tedb�rler,
11) Hukuk� sorumluluklara �l�şk�n genel b�lg�ler,
12) Çok-modlu taşımacılık faal�yetler�ne �l�şk�n b�lg�ler,
13) Den�z ve Hava l�manlarına tehl�kel� yük get�ren veya l�manlardan yük alan araç sürücüler�ne yönel�k �lg�l�

uluslararası sözleşmeler kapsamında genel b�lg�ler,
14) Paketler�n elleçlenmes� ve �st�flenmes�,
15) Tünellerde traf�k kısıtlamaları ve tünellerde davranış tal�matları (kazaların önlenmes�, güvenl�k, yangın

veya d�ğer ac�l durumlarda alınması gereken önlemler vb.),
16) Özell�kle terör olaylarına �l�şk�n güvenl�k b�l�nc�,
17) Yükleme emn�yet�ne �l�şk�n genel hükümler,
18) Yükleme emn�yet�n� sağlayan ek�pmanların tanıtımı,
19) Tehl�kel� mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımı,
b) ADR Tank Eğ�t�m�: ADR Temel Eğ�t�m�n� tamamlayanların katılab�leceğ� ADR Tank Eğ�t�m� en az 12 ders

saat� teor�k, 1 ders saat� uygulama olmak üzere toplam 13 ders saat� olarak asgar� aşağıdak� hususları �çer�r:
1) Yükün hareketler� de dah�l olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları,
2) Taşıtların özel gerekl�l�kler�,
3) Çeş�tl� ve farklı doldurma ve boşaltma s�stemler�yle �lg�l� genel teor�k b�lg�,
4) Bu taşıtların kullanımında uygulanab�l�r �lave özel şartlar (t�p onay belgeler�, onay �şaret�, tehl�ke �kaz

levhası ve turuncu renkl� plaka vb.).
c) ADR Sınıf 1 Eğ�t�m�: ADR Temel Eğ�t�m�n� tamamlayanların katılab�leceğ� ADR Sınıf 1 Eğ�t�m� en az 8

ders saat� olmak üzere asgar� aşağıdak� hususları �çer�r:
1) Patlayıcı ve p�rotekn�k maddelere ve nesnelere �l�şk�n özel tehl�keler,
2) Sınıf 1’e g�ren maddeler�n ve nesneler�n b�rl�kte yüklenmes�ne �l�şk�n özel gerekl�l�kler.
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ç) ADR Sınıf 7 Eğ�t�m�: ADR Temel Eğ�t�m�n� tamamlayanların katılab�leceğ� ADR Sınıf 7 Eğ�t�m� en az 8
ders saat� olmak üzere asgar� aşağıdak� hususları �çer�r:

1) İyonlaştırıcı radyasyona �l�şk�n tehl�keler,
2) Radyoakt�f malzemeler�n ambalajlanması, elleçlenmes�, b�rl�kte yüklenmes� ve �st�flenmes�ne �l�şk�n özel

gerekl�l�kler,
3) Radyoakt�f malzeme taşıyan araçların karıştığı b�r kaza durumunda alınacak özel tedb�rler.
(4) Tehl�kel� madde taşımacılığı sürücü yen�leme eğ�t�mler�:
a) Yen�leme eğ�t�mler� düzenl� aralıklarla devam ed�len b�lg� yen�leme programları olup, sürücüler�n b�lg�ler�n�

güncelleşt�rme amacına h�zmet edecek, yen� tekn�k, yasal düzenleme ve tehl�kel� maddelerle �lg�l� gel�şmeler� kapsar.
b) Yen�leme eğ�t�mler�n�n süres�, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len �lk temel veya �lk uzmanlık

eğ�t�mler� �ç�n bel�rlenen süreler�n en az yarısı kadar olmak zorundadır.
(5) İdare gerek gördüğünde uygulanacak müfredat programında düzenleme yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanı Olma ve SRC-5 Belges� Alma Şartları, Tehl�kel�

Mal Taşıyan Araç Sürücüler�n�n SRC-5 Belges� Alma Zorunluluğu, Eğ�t�m�,
Sınavı, Yetk�lend�r�lmes� ve Sorumlulukları

Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı olma şartları
MADDE 13- (1) TMGD Sert�f�kası alacak k�ş�ler�n:
a) Ün�vers�teler�n l�sans bölümünden mezun olması,
b) 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len meslek� saygınlığa aykırı f��ller�n herhang�

b�r�nden hürr�yet� bağlayıcı ceza �le hükümlü bulunmaması,
c) TMGD yetk� belges� sah�b� eğ�t�m kuruluşlarında tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı eğ�t�m�ne katılarak

tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı eğ�t�m� tamamlama belges�n� almış olması,
ç) Bu Yönetmel�k kapsamında açılacak �lg�l� sınavda başarılı olması,
şarttır.
SRC-5 belges� alma şartları
MADDE 14- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında SRC-5 Belges� alacak k�ş�ler�n;
a) Tehl�kel� madde taşınmasında öngörülen araçları kullanacak sürücüler�n, taşıyacakları yük sınıfına uygun

olarak, �k�nc� fıkrada bel�rt�len eğ�t�mlere katılması ve SRC-5 sınavında başarılı olması,
b) 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len meslek� saygınlığa aykırı f��ller�n herhang�

b�r�nden hürr�yet� bağlayıcı ceza �le hükümlü bulunmaması,
c) 66 yaşından gün almamış olması,
ç) Asgar� �lköğret�m düzey�nde eğ�t�m almış olması,
d) Uygun sürücü belges�ne sah�p olması,
şarttır.
(2) Tehl�kel� maddeler�;
a) Dökme veya paketl� olarak taşıyacak ve bu taşıma �ç�n öngörülen araçları kullanacak sürücüler�n ADR

Temel Eğ�t�m� almaları ve Bakanlığın açmış olduğu SRC-5 Belges� Sınavında başarılı olmaları,
b) Tank �le taşıyacak ve bu taşıma �ç�n öngörülen araçları kullanacak sürücüler�n ADR Temel Eğ�t�m�ne �lave

olarak ADR Tank Eğ�t�m� almaları ve Bakanlığın açmış olduğu SRC-5 Belges� Sınavında başarılı olmaları,
c) Sınıf 1 kapsamındak� maddeler� (patlayıcı maddeler�n veya nesneler) taşıyacak ve bu taşıma �ç�n öngörülen

araçları kullanacak sürücüler�n ADR Temel Eğ�t�m�ne �lave olarak ADR Sınıf 1 Eğ�t�m� almaları ve Bakanlığın açmış
olduğu SRC-5 Belges� Sınavında başarılı olmaları,

ç) Sınıf 7 kapsamındak� maddeler� (radyoakt�f malzemeler) taşıyacak ve bu taşıma �ç�n öngörülen araçları
kullanacak sürücüler�n ADR Temel Eğ�t�m�ne �lave olarak ADR Sınıf 7 Eğ�t�m� almaları ve Bakanlığın açmış olduğu
SRC-5 Belges� Sınavında başarılı olmaları

zorunludur.
Eğ�t�m dönem�ne kayıt ve eğ�t�m�n düzenlenmes�
MADDE 15- (1) Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanlığı ve Tehl�kel� Mal Taşımacılığı Sürücü Eğ�t�m

Programları eğ�t�m kuruluşlarınca kamu.turk�ye.gov.tr üzer�nden İdareye b�ld�r�l�r.
(2) Kurs�yerler�n kayıt �şlemler� sırasında Tehl�kel� Madde Eğ�t�m� Tamamlama Belges�nde ve kurs�yer�n sınav

g�r�ş belges�nde kullanılmak üzere son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş olduğu b�yometr�k fotoğrafı kamu.turk�ye.gov.tr üzer�nden
yüklenecekt�r. Sınav g�r�ş belgeler�nde farklı k�ş�ye a�t fotoğraf olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde bu belge �le sınava
g�rm�ş olanların sınavları geçers�z sayılır.

(3) TMGD eğ�t�mler�; eğ�t�m merkezler�nde, bu Yönetmel�k kapsamında yetk�lend�r�len eğ�t�c�ler tarafından
tehl�kel� maddeler�n taşınması konusundak� yürürlüktek� mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası sözleşme, anlaşma ve
kodlar esas alınarak ver�l�r. Eğ�t�mler�n son 8 ders saat� mevzuat, saha uygulamaları vb. konuları �çer�r.
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(4) ADR kapsamında tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı eğ�t�m� asgar� 64 ders saat� olarak uygulanır. RID
veya IMDG Kod güvenl�k danışmanlığı sert�f�kası �ç�n �se her b�r mod �ç�n 21 ders saat� �lave eğ�t�m alınır.

(5) Eğ�t�m kuruluşları tarafından düzenlenecek TMGD eğ�t�m dönem�ne en fazla 20 kurs�yer, SRC-5 eğ�t�m
dönem�ne en az 3 en fazla 30 kurs�yer kayded�l�r.

(6) Eğ�t�mlerde her b�r ders saat�n�n süres� 50 dak�kadır. Günlük ders programı 3 ders saat�nden az, 8 ders
saat�nden fazla olamaz. Gün �çer�s�nde en geç saat 21.00’e kadar eğ�t�m programı düzenleneb�l�r.

(7) Derse devam zorunludur.
(8) Eğ�t�m kuruluşları her eğ�t�m dönem�n�n başlama ve b�t�ş tar�hler�n�, eğ�t�c� ve varsa yedek eğ�t�c� �le

kurs�yerlere a�t b�lg�ler� kamu.turk�ye.gov.tr üzer�nden İdareye b�ld�r�r.
(9) Eğ�t�m kuruluşları, yen� eğ�t�m dönem�ne �l�şk�n güncelleme ve ders ekleme/çıkarmaya �l�şk�n b�ld�r�mler�

eğ�t�m dönem�n�n başlama tar�h�nden en az 3 gün önces�nde yapar. Bu süren�n son gününün akşamı saat 23.59
�t�bar�yle dönem kapanır ve U-Net Otomasyon S�stem� üzer�nde �şlem yapılamaz. Ancak kurs�yer ekleme/çıkarma ve
eğ�t�c� değ�ş�kl�ğ� �şlemler� eğ�t�m�n başlama tar�h�nden en az 1 gün önces� akşam saat 20.00’ye kadar yapılab�l�r.

(10) Eğ�t�m kuruluşları tarafından kamu.turk�ye.gov.tr üzer�nden b�ld�r�lm�ş eğ�t�m programlarının �ptal� �le
yedek eğ�t�c� har�c�nde eğ�t�c�/ders değ�ş�kl�ğ�ne �l�şk�n talepler eğ�t�m programı başlamadan önce İdareye b�ld�r�l�r.

(11) Her eğ�t�m dönem�n�n b�t�ş tar�h�n� tak�p eden 10 gün �çer�s�nde eğ�t�me katılan kurs�yerlere eğ�t�m
merkez� tarafından 100 puan üzer�nden sınav yapılır. TMGD eğ�t�m� �ç�n 70, SRC-5 eğ�t�m� �ç�n 60 ve üzer�nde puan
alarak başarılı olanlar �le bu puanların altında puan alarak başarısız olan ve devamsızlıktan kalan kurs�yerler eğ�t�m
kuruluşları tarafından kamu.turk�ye.gov.tr üzer�nden İdareye b�ld�r�l�r.

(12) Eğ�t�m kuruluşları tarafından, eğ�t�m programı sonunda yapılan sınavı kazanan adaylara, eğ�t�m
dönem�n�n İdaren�n onayına müteak�p kamu.turk�ye.gov.tr üzer�nden alınan eğ�t�m�n türüne göre “Tehl�kel� Madde
Güvenl�k Danışmanı Eğ�t�m Tamamlama Belges�” ve/veya “Tehl�kel� Madde Taşımacılığı Eğ�t�m Tamamlama
Belges�” düzenlen�r. Aday, bu belge ver�l�ş tar�h�nden �t�baren 2 yıl �çer�s�nde İdare tarafından yapılacak en fazla dört
sınava g�reb�l�r. Ancak, İdare tarafından 2 yıl �çer�s�nde 4 sınav açılmaması hal�nde, bu belge yapılacak sınav sayısı �le
sınırlıdır.

(13) Eğ�t�m dönem�, dönem k�l�tlenmeden turk�ye.gov.tr üzer�nden eğ�t�c�ler ve varsa yedek eğ�t�c�ler
tarafından onayladıktan sonra geçerl�l�k kazanır. Eğ�t�c�ler�n onaylamadığı dönem U-Net Otomasyon S�stem�
tarafından otomat�k olarak �ptal ed�l�r.

(14) Eğ�t�m kuruluşları, eğ�t�c� tarafından onaylanmış eğ�t�m dönem� tamamlanmadan eğ�t�c� sözleşmes�n�
feshedemez.

(15) Eğ�t�m� aksatan, eğ�t�m düzen�n� bozan katılımcılar eğ�t�m kuruluşunca yazılı olarak uyarılır. Yapılan
uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar edenler�n kayıtları s�l�n�r ve bunlara herhang� b�r ücret �ades� yapılmaz.

(16) Eğ�t�m kurumlarındak� kurs�yer devam ç�zelgeler�, eğ�t�m dönem� �çer�s�nde sabah ve öğleden sonra
olmak üzere günde �k� kere kurs�yerler tarafından �mzalanır. Yoklama ç�zelgeler�nde eğ�t�c�n�n adı soyadı ve �mzası da
bulunur. Devam ç�zelgeler� eğ�t�m kuruluşunca en az 3 yıl süreyle saklanır.

(17) Eğ�t�mler, yetk� belges� alınan adres dışında başka b�r adreste düzenlenemez.
(18) Eğ�t�c�n�n hastalık, b�r�nc� derece akraba vefatı, kaza, doğal afet vb. mücb�r sebeple ders verememes� ve

yedek eğ�t�c� görevlend�r�lememes� durumunda aynı gün �çer�s�nde e-posta veya faks yoluyla bu durumla �lg�l� raporun
ve yapılamayan dersler �le �lg�l� yen� programın İdareye yazılı olarak b�ld�r�lmes� zorunludur.

(19) Resm� Bayramlar, D�n� Bayramlar ve d�ğer genel tat�l günler�nde eğ�t�m düzenlenemez.
(20) Eğ�t�m kuruluşlarınca eğ�t�m dönem�ne katılan kurs�yerler�n yoklamalarının eğ�t�m dönem�n�n b�r�nc�

gününün �lk ders saat� �çer�s�nde e-Devlet S�stem�ne g�r�lmes� zorunludur. Bu ders saat�nde İdareye b�ld�r�lmeyen
adaylar devamsızlık yapmış sayılırlar. İdareye b�ld�r�len yoklamada sınıfta bulunan ancak eğ�t�m dönem�n�n d�ğer
saatler�nde eğ�t�m� terk eden adayların b�ld�r�m�n�n de anlık olarak e-Devlet S�stem� üzer�nden yapılması zorundadır.

(21) Bu madden�n y�rm�nc� fıkrasında bel�rt�len b�ld�r�mler�n her b�r eğ�t�m türü �ç�n yapılması zorunludur.
Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı sert�f�kası �le tehl�kel� mal taşımacılığı sürücü sert�f�kası sınavı
MADDE 16- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak sınavlara ve sınav sorularını hazırlayacak sınav

kom�syonlarına �l�şk�n usul ve esaslar İdare tarafından bel�rlen�r.
Sınavların �lanı
MADDE 17- (1) Sınavlar, sınav tar�h�nden en az 60 gün önce �lan ed�l�r. İlan ed�len sınav tar�hler�nde İdare

değ�ş�kl�k yapab�l�r. Bu değ�ş�kl�k sınav tar�h�nden en az 20 gün önce �lan ed�l�r.
Sınav müracaatı
MADDE 18- (1) Eğ�t�m Tamamlama Belges�ne sah�p k�ş�ler, b�reysel veya eğ�t�m kuruluşları aracılığı �le

kamu.turk�ye.gov.tr veya turk�ye.gov.tr s�stem� üzer�nden sınav müracaatını yaparlar.
(2) Sınav müracaatını yapan k�ş�ler sınav ücret�n� yatırdıktan sonra sınava g�rmeye hak kazanırlar.
(3) Sınav ücret� İdare tarafından bel�rlen�r.
(4) İdare tarafından �lan ed�len sınav takv�m�nde bel�rt�len eğ�t�m tamamlama tar�h�ne kadar eğ�t�m�n�

tamamlamış olan kurs�yerler, o dönemdek� sınava kabul ed�l�r, bu tar�hten sonra düzenlenen/b�ten eğ�t�m programlarını
tamamlayan kurs�yerler �se b�r sonrak� sınava kabul ed�l�r.
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Sınav dönemler�
MADDE 19- (1) Sınavlar, yılda en az b�r kez olmak üzere Bakanlık tarafından yapılır/yaptırılır.
Sınavlara �l�şk�n genel şartlar
MADDE 20- (1) Sınavlar, �lg�l� güncel uluslararası sözleşme, anlaşma ve kodlar �le �lg�l� mevzuat kapsamında

yapılır.
(2) Sınav 100 puan üzer�nden değerlend�rmeye tab� tutulur. TMGD Sınavında başarılı olab�lmek �ç�n en az 70

puan, SRC-5 sınavında başarılı olab�lmek �ç�n en az 60 puan almak şarttır.
(3) TMGD sınavında, �lg�l� sözleşme, anlaşma ve kod k�tapları har�c�nde başka dokümanların kullanımına �z�n

ver�lmez. Söz konusu k�tapların güncel haller�n� sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğunda olup, bu
k�taplar Türkçe olab�leceğ� g�b� İng�l�zce, Fransızca, Almanca veya Rusça olab�l�r.

(4) TMGD sınavı, Türkçe ve çoktan seçmel� test şekl�nde ADR 40 soru, RID 40 soru �le IMDG Kod 25 soru
şekl�nde yapılır.

(5) TMGD RID veya TMGD IMDG Kod sınavına �lk defa g�recek adayların TMGD ADR Sert�f�kasına sah�p
olmaları zorunludur.

(6) SRC-5 sınavı Türkçe ve çoktan seçmel� test olarak yapılır. SRC-5 Temel sınavında 25 soru, Tanker, Sınıf-1
veya Sınıf-7 sınavlarında �se 15’er soru sorulur.

(7) Sınav soruları, İdarece bel�rlenen kom�syon tarafından hazırlanır.
Sınav sonuçlarının �lanı
MADDE 21- (1) Sınav sonuçları, sınavı tak�p eden en geç 15 �ş günü �çer�s�nde kamu.turk�ye.gov.tr ve

turk�ye.gov.tr s�stem� üzer�nden �lan ed�l�r.
Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 22- (1) Sınav sonuçlarına �t�razlar, sınav sonuçlarının yayınlanmasına müteak�p 10 �ş günü �ç�nde

İdareye yazılı olarak yapılır.
(2) İt�razlar, İdarece oluşturulan İt�raz Kom�syonu tarafından �ncelenerek sonuçlandırılıp, 10 �ş günü �çer�s�nde

kamu.turk�ye.gov.tr ve turk�ye.gov.tr üzer�nden �lan ed�l�r.
Sınavlarda başarısız olanların durumu
MADDE 23- (1) Eğ�t�m Tamamlama Belges� süres� �çer�s�nde g�rd�kler� tüm sınavlarda başarısız olan

adayların Eğ�t�m Tamamlama Belgeler� �ptal ed�l�r. Tekrar sınava g�rmek �steyenler�n, 12 nc� madden�n üçüncü fıkrası
�le 15 �nc� madden�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len eğ�t�mler� alarak Eğ�t�m Tamamlama Belges�n� almaları
zorunludur.

(2) TMGD RID veya TMGD IMGD Kod Sert�f�ka yen�leme sınavında başarısız olan adayların yen�den sınava
g�reb�lmeler� �ç�n 15 �nc� madden�n dördüncü fıkrasında yer alan �lave eğ�t�mler� almış olmaları yeterl�d�r.

(3) G�r�len her sınav �ç�n sınav ücret� öden�r.
(4) Müracaat ett�ğ� halde sınava g�rmeyenler�n sınav ücret� �ade ed�lmez. Ancak, bu k�ş�ler�n sınav hakları

kullanılmış sayılmaz.
Belgeler�n saklanması
MADDE 24- (1) Bakanlık, adaylara a�t başvuru belgeler� ve sınav kâğıtlarını en az 3 yıl süre �le saklar. Bu

süre sonunda b�r tutanak �le �mha edeb�l�r.
Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı sert�f�kası ve SRC-5 belges�n�n düzenlenmes�
MADDE 25- (1) TMGD ve SRC-5 sınavında başarılı olan ve sert�f�ka/belge ücret�n� ödeyenlere İdare

tarafından 5 yıl geçerl�l�ğ� olan, uluslararası anlaşmalara uygun belge/sert�f�ka düzenlen�r.
(2) SRC-5 sınavında başarılı olan adayların belgeler�, belge ücret�n�n yatırılmasına müteak�p U-Net

Otomasyon S�stem�nde kayıtlı adresler�ne gönder�l�r.
(3) TMGD sınavında başarılı olan adaylar, sert�f�ka ücret�n� yatırmalarına müteak�p  turk�ye.gov.tr üzer�nden

İdareye başvurur. Başvurusu uygun olan adaylara turk�ye.gov.tr üzer�nden sert�f�ka düzenlen�r.
(4) ADR’ye veya RID’a taraf d�ğer ülkelerdek� yetk�l� otor�teden alınmış TMGDS’ye sah�p k�ş�lere; d�lekçe

ek�nde k�ml�k fotokop�s� �le sert�f�kalarının Türkçeye tercüme ed�lm�ş noter onaylı suret�n� İdareye �braz etmeler� ve
durumlarının 13 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�ne uyması hal�nde, İdarece mevcut
sert�f�kalarındak� son geçerl�l�k tar�h�ne kadar TMGDS düzenlen�r.

(5) ADR’ye taraf ülkeler�n yetk�l� otor�tes�nden alındığı, �lg�l� ülken�n Türk�ye’dek� konsolosluğu tarafından
tey�t ed�lm�ş Tehl�kel� Madde Taşımacılığı Sürücü Eğ�t�m Sert�f�kası (SRC 5 Belges�) 14 üncü madden�n b�r�nc�
fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentler�nde bel�rt�len şartları sağlaması kaydıyla son kullanım tar�h�ne kadar geçerl�d�r.
Belge sah�pler�n�n �lg�l� konsolosluktan alınmış tey�d�n Türkçeye tercüme ed�lm�ş noter onaylı suret�n� İdareye �braz
etmeler� ve belgeler�n� U-Net Otomasyon S�stem�ne kaydett�rmeler� şarttır. Kaydı yapılmayan belge �le tehl�kel�
madde taşımacılığı alanında sürücü olarak faal�yette bulunulamaz.

(6) Sınavda başarılı olan adayların, sınav tar�h�nden �t�baren, 2 yıl �çer�s�nde TMGD Sert�f�kasını almaları
gerekmekte olup aks� takd�rde yen�den eğ�t�m alıp sınava g�rmeler� zorunludur.

(7) SRC-5 belges�ne sah�p sürücüler, mevcut belgeler�ndek� yetk�ler�ne �lave olarak d�ğer yetk�ler� de almaya
hak kazandıkları takd�rde, belgeler�n�n geçerl�l�k süres� ADR Temel Eğ�t�m Sert�f�kasının süres� kadar olur.
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(8) Mevcut SRC-5 belges�ndek� yetk�lere �lave yetk� almaya hak kazanan adayların belgeler� belge ücret�
karşılığında düzenlen�r.

(9) Kaybed�len veya yıpranması neden�yle kullanılamayacak hale gelen SRC-5 belgeler�, e-Devlet s�stem�
üzer�nden başvurulması hal�nde belge ücret� karşılığında yen�len�r.

TMGDS yen�leme ve tazeleme eğ�t�m�
MADDE 26- (1) TMGD’ler sert�f�kalarını yen�lemek �ç�n, sert�f�ka süreler�n�n son yılında 20 nc� maddedek�

hükümler çerçeves�nde Bakanlıkça düzenlenen tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı sınavına g�rmek zorundadır.
TMGDS’y� yen�lemek �ç�n bu süre zarfında en fazla 3 sınava g�rme hakkı ver�l�r. TMGDS’n�n süres�n�n son yılında
yen�leme sınavlarında başarısız olanların veya TMGDS süres� dolanların yen�den eğ�t�m alarak, TMGD sınavına
g�rmeler� gerek�r. İdare tarafından sert�f�ka süres�n�n son yılı �çer�s�nde 3 sınav açılmaması hal�nde, bu hak açılacak
sınav sayısı �le sınırlıdır.

(2) Yen�leme sınavı, yıl �ç�nde düzenlenen TMGD sınavı olup, Bakanlık tarafından ayrı b�r yen�leme sınavı
düzenlenmez.   

(3) TMGDS süres� b�tmeden Bakanlığın yaptığı sınava g�r�p başarılı olan k�ş�ler�n TMGDS’s�, sert�f�ka
süres�n�n b�t�m tar�h�nden �t�baren 5 yıl süreyle ücret� karşılığında yen�den düzenlen�r.

(4) TMGD’ler, b�lg�ler�n�n tazelenmes� ve uluslararası mevzuatta yapılan değ�ş�kl�kler �le mevzuatın tak�b�
amacıyla, ADR, RID ve IMDG Kod’un güncellend�ğ� yılın �lk 6 ayı �çer�s�nde tazeleme eğ�t�m� alır.

(5) Tazeleme eğ�t�mler�, bu Yönetmel�k kapsamında eğ�t�m vermek üzere yetk�lend�r�len eğ�t�m kuruluşları
tarafından düzenlen�r. Eğ�t�m programlarının kamu.turk�ye.gov.tr üzer�nden İdareye b�ld�r�lmes� zorunludur. Eğ�t�m,
uluslararası mevzuattak� güncellemeler, mevzuatla �lg�l� genel tekrar, geçm�ş güncellemeler ve mevzuatla �lg�l�
güncellemeler� �çer�r.

(6) Tazeleme eğ�t�mler�n�n süres� ADR �ç�n 16 ders saat�nden, RID ve IMDG Kod �ç�n 8’er ders saat�nden az
olamaz.

(7) Tazeleme eğ�t�mler�n� �lg�l� uluslararası anlaşma/sözleşmeler�n güncellend�ğ� yılın �lk altı ayı �çer�s�nde
almayan TMGD’ler�n sert�f�kaları, eğ�t�m alınıncaya kadar askıya alınır.

(8) Mevzuatın güncellend�ğ� yıl �çer�s�nde �lk kez TMGD olmak �ç�n eğ�t�m alıp sınavda başarılı olanların o yıl
�çer�s�ndek� tazeleme eğ�t�m�n� alması zorunlu değ�ld�r.

(9) Tazeleme eğ�t�mler� sınıf ortamında yüz yüze ver�l�r. Mücb�r sebep haller�nde, b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�
vasıtasıyla (b�lg�sayar, tablet, mob�l telefon vb.) kurs�yer �le eğ�tmen�n karşılıklı etk�leş�m�ne dayalı olarak b�zzat
eğ�tmen tarafından sanal sınıf ortamında eş zamanlı onl�ne olarak tazeleme eğ�t�mler�ne Bakanlıkça �z�n ver�leb�l�r.

(10) Tazeleme eğ�t�mler�n�n hang� yöntemle ver�leceğ�n�n (sanal sınıf/yüz yüze) kamu.turk�ye.gov.tr adres�
üzer�nden b�ld�r�lmes� zorunludur. B�ld�r�m yapılmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde eğ�t�m dönem� �ptal ed�l�r.

(11) TMGDE’ler tazeleme eğ�t�m�nden muaftır.
(12) İdareye yapılacak olan yen�leme sınavı müracaatı, TMGD’ler tarafından turk�ye.gov.tr s�stem� üzer�nden

yapılab�leceğ� g�b� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kuruluşları aracılığıyla kamu.turk�ye.gov.tr üzer�nden de gerçekleşt�r�leb�l�r.
SRC-5 belges�n�n yen�lenmes�
MADDE 27- (1) SRC-5 Belges� sah�pler�n�n mevcut belgeler�n� yen�lemek �ç�n, belgeler�n�n geçerl�l�k

süres�n�n b�t�m�nden öncek� 1 yıl �ç�nde yen�leme eğ�t�m�ne katılmaları ve bu eğ�t�mler sonunda Bakanlıkça
düzenlenecek sınavda başarılı olmaları zorunludur. Sınavda başarılı olanlara belge ücret�n�n yatırılmasına müteak�p,
mevcut belges�n�n geçerl�l�k süres�n�n b�t�m tar�h�nden �t�baren 5 yıl geçerl�l�ğ� olan yen� SRC-5 Belges� düzenlen�r.

(2) Yen�leme sınavları, yıl �ç�nde düzenlenen SRC-5 sınavı olup, Bakanlık tarafından ayrı b�r yen�leme sınavı
düzenlenmez.  

SRC-5 belges�n�n geç�c� durdurulması ve �ptal�
MADDE 28- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında adlarına SRC-5 Belges� düzenlenenler�n;
a) İlg�l� makam tarafından sürücü belges� geç�c� süreyle ger� alınanların, sürücü belgeler� �ade ed�l�nceye

kadar,
b) İlg�l� makam tarafından geç�c� süreyle t�car� taşıt kullanamaz raporu ver�lenler�n, raporlarının b�t�m�ne

kadar,
SRC-5 Belges� geç�c� olarak durdurulur.
(2) SRC-5 Belges�;
a) Ölüm,
b) Vatandaşlık kaydının s�l�nmes�,
c) 66 yaşından gün almış olması,
ç) SRC-5 Belges�n�n süres�n�n dolması,
d) İlg�l� makam tarafından sürücü belges�n�n süres�z ger� alınması,
e) İlg�l� makam tarafından t�car� taşıt kullanamayacağına da�r süres�z rapor ver�lmes�,
f) 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len meslek� saygınlığa aykırı f��ller�n herhang�

b�r�nden hürr�yet� bağlayıcı ceza �le hükümlü bulunduğunun tesp�t ed�lmes�,
haller�nde �ptal ed�l�r.
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(3) Bu maddede bel�rt�len b�lg�ler, �lg�l� kamu kurum/kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı olarak
�let�leb�leceğ� g�b� bu b�lg�lere elektron�k ortamda da er�ş�lmes� hal�nde geç�c� durdurma ve �ptal hükümler� uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�c�ler�n Eğ�t�m�, Sınavı, Belgelend�r�lmes�, Görevler�,

Yükümlülükler� ve Belge İptal�
Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı eğ�t�c�s� ve SRC-5 eğ�t�c�s�
MADDE 29- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yetk�lend�r�len eğ�t�m merkezler�nde eğ�t�c� olarak görev

yapacak k�ş�ler�n İdareden eğ�t�c� belges� almaları zorunludur.
Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı eğ�t�c�s� olma şartları ve sınavı
MADDE 30- (1) TMGDE olmak �steyen k�ş�ler aşağıda bel�rt�len şartları sağlar:
a) TMGDS’ye sah�p olmak ve bu sert�f�kayla en az 2 yıl TMGD olarak görev yapmış olmak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığınca yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavında;

İng�l�zce, Almanca, Fransızca veya Rusça d�ller�nden b�r�nden asgar� 60 puan aldığını gösteren belge veya d�l
yeterl�l�ğ� bakımından bu puana denkl�ğ� kabul ed�len ve uluslararası geçerl�l�ğ� bulunan b�r belgeye sah�p olmak,

c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş ve affa uğramış olsa b�le 4 üncü
madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len meslek� saygınlığa ha�z olmak.

(2) TMGDE sınavı müracaatı turk�ye.gov.tr üzer�nden yapılır. Sınav ücret�n� yatıran adaylar sınava g�rmeye
hak kazanırlar. Sınav ücret� İdare tarafından bel�rlen�r.

(3) İdare, resm� �nternet s�tes�nde duyuru yapmak kaydıyla, TMGD sınavını aynı zamanda TMGDE sınavı
olarak da düzenleyeb�l�r.

(4) TMGDE sınavı 100 puan üzer�nden değerlend�rmeye tab� tutulur. Adayların, sınavdan en az 80 puan alarak
başarılı olmaları zorunludur.

(5) TMGDE sınavına g�recek adayların sınav tar�h�nden önce b�r�nc� fıkradak� şartları sağlamaları zorunludur.
(6) Müracaat ett�ğ� halde sınava g�rmeyenler�n sınav ücret� �ade ed�lmez.
Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı eğ�t�c�s�n�n yetk�lend�r�lmes�, belge �ptal� ve kamu çalışanlarına

�l�şk�n hükümler
MADDE 31- (1) Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olan adaylar, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca yetk�lend�r�lm�ş

eğ�t�m kuruluşlarından veya ün�vers�telerden alınan eğ�t�c�ler�n eğ�t�m� (formasyon eğ�t�m�) belges�n�n suret�, 30 uncu
madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ndek� belge, adl� s�c�l kaydı belges�, belge ücret�n�n ödend�ğ�ne �l�şk�n makbuzun
aslı �le İdareye müracaat eder. Ün�vers�teler�n eğ�t�m fakülteler�nden mezun olanlar �ç�n eğ�t�c�ler�n eğ�t�m� (formasyon
eğ�t�m�) belges� aranmaz.

(2) B�r�nc� fıkraya göre başvurusu uygun bulunan adaylara, TMGDEB düzenlen�r.
(3) Tehl�kel� maddeler konusundak� �ş ve �şlemlerle �lg�l� faal�yetlerde bulunan kamu kurumu/kuruluşlarında

en az 5 yıl süreyle en az memur kadrosunda çalışanlara, İdare tarafından düzenlenen Tehl�kel� Madde Güvenl�k
Danışmanı Eğ�t�c�n�n Eğ�t�m� Programına katılıp eğ�t�m�n sonunda yapılan sınavda en az 80 puan alarak başarılı
olmak şartıyla TMGDEB ve TMGDS düzenlen�r. Bu k�ş�lerden, dördüncü fıkrası har�ç olmak üzere 13 üncü maddede,
30 uncu maddede ve bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len şartlar aranmaz. Bakanlıkta en az memur kadrosunda
görev yapanlardan bu fıkradak� şartları sağlayanlara talep etmeler� hal�nde, kurumdan ayrıldıkları veya emekl�
oldukları tar�h �t�barı �le U-Net Otomasyon S�stem� üzer�nden 5 yıllığına TMGDEB ve TMGDS düzenlen�r.

(4) Sınavda başarılı olan adayların, sınav tar�h�nden �t�baren, 2 yıl �çer�s�nde TMGDEB’y� almaları zorunlu
olup, aks� takd�rde adaylar bu haklarını kaybeder.

(5) Eğ�t�c� belgeler� turk�ye.gov.tr s�stem� üzer�nden düzenlen�r.
(6) TMGDEB’ler�, TMGDS süres� boyunca geçerl�d�r. TMGDS yen�lenmed�ğ� takd�rde TMGDEB askıya

alınır.
(7) TMGDS süres� b�ten eğ�t�c�ler�n, sert�f�ka b�t�m tar�h�nden �t�baren 1 yıl �çer�s�nde, tekrar eğ�t�m almaları,

TMGD sınavında başarılı olmaları ve belge ücret�n� yatırmaları hal�nde eğ�t�c� belgeler� tekrar akt�f hale get�r�l�r. Bu
şartı yer�ne get�rmeyen eğ�t�c�ler�n eğ�t�c� belges� �ptal ed�l�r ve tekrar alınması �lk alım şartlarına tab�d�r.

(8) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş ve affa uğramış olsa b�le 4 üncü
madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len f��llerden dolayı meslek� saygınlığını kaybeden TMGD eğ�t�c�s�n�n
eğ�t�c� belges� �ptal ed�l�r.

SRC-5 eğ�t�c� belges� düzenlenmes� ve belge �ptal�
MADDE 32- (1) Adına SRC-5 Eğ�t�c� Belges� düzenlenecek k�ş�ler aşağıdak� b�lg� ve belgelerle İdareye

başvurur:
a) Başvuru d�lekçes�.
b) Adl� s�c�l kaydı belges�.
c) L�sans belges�n�n aslı veya noter onaylı suret� veya e-Devlet çıktısı.
ç) Yetk�l� yangın söndürme eğ�t�m merkezler�nden alınmış uygulamalı yangın söndürme eğ�t�m�ne katılım

belges�.
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d) Bakanlığın açmış olduğu Eğ�t�c�ler�n Eğ�t�m� Programına katılarak, program sonrası yapılan sınavda 80
veya üzer� puan aldığını gösteren katılım belges� veya ADR Anlaşmasına taraf ülkelerden herhang� b�r�n�n yetk�l�
makamlarınca ver�len ve Bakanlıkça kabul ed�lm�ş; ADR Temel Eğ�t�m�, ADR Tank Eğ�t�m�, ADR Sınıf 1 Eğ�t�m�
veya ADR Sınıf 7 Eğ�t�m� konularından b�r� �ç�n geçerl� eğ�t�c� belges�.

e) Ün�vers�teler�n eğ�t�m fakülteler�nden mezun olanlar �le İdare tarafından düzenlenen eğ�t�c�ler�n eğ�t�m�
programında yet�şk�nler �ç�n formasyon eğ�t�m� alanlar har�ç olmak üzere M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca yetk�lend�r�lm�ş
eğ�t�m kuruluşlarından veya ün�vers�telerden alınan eğ�t�c�ler�n eğ�t�m� (formasyon eğ�t�m�) belges�n�n suret�.

(2) Başvurusu uygun olan k�ş�ler adına belge ücret�n�n ödenmes�n� müteak�p, e-Devlet s�stem� üzer�nden SRC-
5 Eğ�t�c� Belges� düzenlen�r.

(3) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş ve affa uğramış olsa b�le 4 üncü
madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len f��llerden dolayı meslek� saygınlığa ha�z olmayanlar SRC-5 eğ�t�c�s�
olamaz. Meslek� saygınlığa sah�p olmadığı tesp�t ed�len SRC-5 eğ�t�c�s�n�n eğ�t�c� belges� �ptal ed�l�r.

Eğ�t�c�ler�n görevler� ve yükümlülükler�
MADDE 33- (1) Eğ�t�c�ler;
a) Eğ�t�m konu başlıklarına ve müfredata uygun eğ�t�m vermekle,
b) Eğ�t�mde, 6 ncı maddede yer alan eğ�t�m dokümanı, materyal� ve teçh�zatını kullanmakla,
c) Kurs�yer devam ç�zelgeler�ne devamsızlık yapan adayları �şlemek ve bu ç�zelgelere ad ve soyad yazarak

�mzalamakla,
ç) Eğ�t�c� olarak kayded�ld�kler� eğ�t�m dönem�n�, dönem k�l�tlenmeden turk�ye.gov.tr üzer�nden onaylamakla,
d) Eğ�t�m dönem�n� programa uygun vermekle,
e) Eğ�t�m� düzenl� ve d�s�pl�nl� b�r şek�lde yürütmek ve sonuçlandırmakla,
f) Eğ�t�m� yetk� belges� düzenlenen adreste vermekle,
g) Programını onayladığı eğ�t�m� vermekle,
yükümlüdür.
(2) B�r eğ�t�c� en fazla 2 eğ�t�m kuruluşunda eğ�t�m vereb�l�r.
(3) Eğ�t�c�ler �le eğ�t�m kuruluşları arasında yapılan sözleşmeler, eğ�t�m kuruluşunun eğ�t�c� atamasını

kamu.turk�ye.gov.tr s�stem� üzer�nden yapması ve eğ�t�c�n�n turk�ye.gov.tr s�stem� üzer�nden onayına müteak�p geçerl�
olacaktır.

(4) Eğ�t�c�ler, bu Yönetmel�k kapsamında eğ�t�m kuruluşları �le yapmış oldukları eğ�t�c� sözleşmes�n�
feshetmes� hal�nde, bu �şlem turk�ye.gov.tr üzer�nden İdareye b�ld�r�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Belge ve Sert�f�ka Ücretler�, Belgeler�n İptal�

Belge ücretler�
MADDE 34- (1) Yetk� belges� ücret� 54.786 (ell�dörtb�nyed�yüzseksenaltı) TL olup, yen�leme ücret� belge

ücret�n�n % 15’�d�r.
(2) TMGDS ücret� 1.609 (b�naltıyüzdokuz) TL, her b�r sert�f�ka �ç�n yen�leme ücret� �se 256 (�k�yüzell�altı)

TL’d�r.
(3) Eğ�t�c� belges� ücret� 1.609 (b�naltıyüzdokuz) TL’d�r.
(4) SRC-5 belges� ücret� 42 (kırk�k�) TL’d�r. Herhang� b�r nedenle yen�den düzenlenen SRC-5 belges� aynı

ücrete tab�d�r.
(5) Belge ücretler�, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu

uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere arttırılarak
uygulanır.

(6) Bu Yönetmel�k kapsamında kurs�yerlere ver�lecek eğ�t�mlerde alınacak ücretler eğ�t�m kurumlarınca
bel�rlen�r.

(7) Eğ�t�m ücretler�n�n ülke ekonom�s� ve kamu yararı aleyh�ne sonuç vermes� ve aşırı ücret uygulanması veya
rekabet ortamının bozulması hal�nde ve gerekt�ğ�nde taban ve tavan eğ�t�m ücretler� Bakanlıkça tesp�t ed�leb�l�r.

(8) 23 üncü madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında alınan sert�f�kalar �ç�n alınacak ücret 1.609 (b�naltıyüzdokuz)
TL’d�r.

Faal�yet�n geç�c� durdurulması veya belgeler�n �ptal�
MADDE 35- (1) Yetk� belges� sah�pler�n�n, gerçek veya tüzel k�ş�l�kler�n�n son bulduğunun veya yetk�

belges�n�n �ptal� talepler�n�n yetk�l� k�ş�lerce İdareye b�ld�rmeler� hal�nde, yetk� belgeler� İdare tarafından �ptal ed�l�r.
(2) 7 nc� madden�n sek�z�nc� fıkrasında bel�rt�len hususun tesp�t ed�lmes� hal�nde, İdarece yapılacak b�ld�r�m

tar�h�nden �t�baren 30 gün �çer�s�nde durumlarını bu maddeye uygun hale get�rmeyenler�n yetk� belges� �ptal ed�l�r.
(3) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılan denet�mler �le gerekt�ğ�nde Bakanlıkça yapılan �nceleme ve

soruşturma sonucunda başvuru, yen�leme, değ�ş�kl�k ve benzer� her türlü müracaat sırasında beyan ed�len b�lg�ler ve
belgelerden herhang� b�r�n�n, belge/sert�f�ka almaya hakkı yokken, alab�lecek şek�lde yanlış ve yanıltıcı olarak
ver�ld�ğ�n�n ve/veya belgelerde tahr�fat yapıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, �lg�l� k�ş�ler�n belgeler�/sert�f�kaları �ptal



6.07.2022 09:25 6 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/07/20220706-4.htm 13/14

ed�l�r. Bu �ptal �şlem�; b�lg� �ç�n gerekçes�yle b�rl�kte �lg�l� belge/sert�f�ka sah�b�ne, gerekl� kanun� �şlem�n yapılması
�ç�n otuz gün �ç�nde de �lg�l� Cumhur�yet Savcılığına b�ld�r�l�r. Bu fıkraya göre belges�/sert�f�kası �ptal ed�lenler�n �k�
yıl geçmed�kçe yen� belge/sert�f�ka talepler� d�kkate alınmaz ve redded�l�r.

(4) 11 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�ne 3 sefer aykırı hareket eden eğ�t�m kuruluşlarının faal�yet� 6
ay süreyle geç�c� durdurulur. Geç�c� durdurmanın ver�ld�ğ� tar�hte devam eden eğ�t�m dönem� tamamlanır. Eğ�t�m�ne
başlanmamış dönemler �ptal ed�l�r.

(5) 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len meslek� saygınlığa aykırı f��ller�n herhang�
b�r�nden hürr�yet� bağlayıcı ceza �le hükümlü bulunduğu tesp�t ed�len TMGD’ler�n sert�f�kaları �ptal ed�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Denet�m, Uyarma, Uyarmanın Kaldırılması, Uyarmaya İl�şk�n İptaller

Denet�m
MADDE 36- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yer alan faal�yetler Bakanlığın denet�m�ne tab�d�r. Denet�mler

re’sen yapılab�leceğ� g�b� üçüncü k�ş�ler�n ş�kâyet� üzer�ne de yapılab�l�r.
(2) İdarece veya �lg�l� bölge müdürlüğünce mahall�nde yapılacak denet�mler� engelleyen veya denet�m

yapılmasına �mkân vermeyen eğ�t�m merkezler�n�n söz konusu denet�m tar�h�ndek� eğ�t�m programları geçers�z sayılır
ve o eğ�t�m programlarında �s�mler� b�ld�r�len kurs�yerler yapılacak sınavlara alınmaz.

Uyarma ve uyarmanın kaldırılması
MADDE 37- (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 9 uncu madden�n sek�z�nc� fıkrasına aykırı hareket edenlere 50 uyarma,
b) 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne aykırı hareket edenlere 15 uyarma,
c) 11 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (g), (h) ve (ı) bentler�ne aykırı hareket eden eğ�t�m kuruluşlarına her

b�r bent �ç�n 20 uyarma,
ç) 11 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (k), (m), (n) ve (ö) bentler�ne aykırı hareket eden

eğ�t�m kuruluşlarına her b�r bent �ç�n 12 uyarma,
d) 11 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ğ), (�) ve (j) bentler�ne aykırı hareket eden eğ�t�m kuruluşlarına her b�r

bent �ç�n 50 uyarma,
e) 15 �nc� madden�n ondördüncü fıkrasına aykırı hareket eden eğ�t�m kuruluşlarına 25 uyarma,
f) 26 ncı madden�n onuncu fıkrasına aykırı hareket eden eğ�t�m kuruluşlarına 20 uyarma,
g) 33 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentler�ne aykırı hareket eden eğ�t�c�ye her b�r bent

�ç�n 10 uyarma,
ğ) 33 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (f) ve (g) bentler�ne aykırı hareket eden eğ�t�c�ye her b�r bent �ç�n 30

uyarma,
h) Geç�c� 2 nc� maddeye aykırı hareket eden eğ�t�m kuruluşuna 15 uyarma,
ver�l�r.
ı) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�ne göre ver�len uyarmanın üzer�nden ver�l�ş tar�h� �t�bar�yle 30 gün

geçmed�ğ� sürece aynı bend kapsamında uyarma ver�lemez.
(2) Her b�r uyarmanın ücret� 117 (yüzonyed�) TL’d�r. Bu ücret, her takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere o

yıl �ç�n �lan ed�len yen�den değerleme oranında artırılarak uygulanır.                                
(3) Uyarmanın ver�l�ş tar�h�nden �t�baren 90 gün �çer�s�nde; �lg�l�n�n İdareye başvurması ve İdaren�n uyarmayı

paraya çev�rmes�ne müteak�p, paraya çevr�len m�ktarın Bakanlık Döner Sermaye Saymanlığına ödenmes� hal�nde
uyarma kaldırılır. Bu 90 günlük süre �çer�s�nde müracaat ed�lerek paraya çevr�lmeyen uyarma kes�nleş�r ve
kaldırılamaz.

Uyarmalara �l�şk�n �ptaller
MADDE 38- (1) Kes�nleşm�ş uyarmalar 75 uyarmaya ulaşınca yetk�/eğ�t�c� belges� �ptal ed�l�r.
(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasındak� hüküm paraya çevr�len uyarmalar �ç�n uygulanmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Alt düzenley�c� �şlemler
MADDE 39- (1) Bakanlık, bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasını sağlamak üzere alt düzenley�c� �şlemler yapmaya

yetk�l�d�r.
D�ğer hususlar
MADDE 40- (1) İdareye yapılan başvurularda Bakanlık evrak g�r�ş tar�h� esas alınır.
(2) Bu Yönetmel�kte geçen b�lg� ve belgeler, Bakanlık kayıtlarından veya elektron�k ortamda er�ş�leb�lmes�

durumunda �stenmeyeb�l�r.
B�ld�r�m
MADDE 41- (1) Bu Yönetmel�ğe göre uyarmalar, askıya alma ve �ptallere �l�şk�n b�ld�r�mler, 7201 sayılı

Kanuna ve �lg�l� d�ğer tebl�gat mevzuatına göre yapılır.
Uluslararası sözleşme met�nler�
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MADDE 42- (1) Bakanlık, bu Yönetmel�ğe dayanak olan, ülkem�z�n taraf olduğu ve �k� yılda b�r güncellenen
sözleşme, anlaşma ve kodların çev�r�s�n� yapar/yaptırır ve web sayfasında yayınlar. Çev�r� �le �lg�l� yapılacak
harcamalar Bakanlık Döner Sermaye Bütçes�nden karşılanır.

Kazanılmış hak
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce TMGD sınavında başarılı olan

k�ş�lere, 13 üncü maddede bel�rt�len şartları sağlaması ve müracaat etmeler� hal�nde Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten �t�baren 5 yıl geçerl� TMGDS düzenlen�r.

Mevcut eğ�t�m kuruluşları �ç�n tebl�gat zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�hten önce yetk� belges� almış olan eğ�t�m

kuruluşları 7 nc� madden�n beş�nc� ve altıncı fıkralarındak� tebl�gata �l�şk�n şartı, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten �t�baren 90 gün �çer�s�nde sağlamak zorundadırlar.

Mevcut eğ�t�m kuruluşları �ç�n kota uygulaması
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına göre �l bazında bel�rlenen yetk� belges� sayıları, bu

Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce ver�len belge sayılarını etk�lemez. Ancak, herhang� b�r sebeple yetk�
belgeler�n�n �ptal ed�lmes� hal�nde, bu Yönetmel�kle bel�rlenen kota sayısına göre �şlem yapılır.

Eğ�t�m kuruluşları �ç�n muaf�yet
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yetk� belges� almış mevcut eğ�t�m

kuruluşları, 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan sınıf büyüklüğü �le �lg�l� hüküm ve beş�nc�
fıkrasındak� hükümlerden muaftır. Ancak, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra adres değ�ş�kl�ğ�
yapmaları hal�nde bu şartlara uymak zorundadır. Bununla b�rl�kte, mevcut f�z�k� şartlarında değ�ş�kl�k yapan eğ�t�m
kuruluşları, bu durumu İdareye b�ld�rmek ve bu madde hükümler�ne uymak zorundadır.

Yürürlük
MADDE 43- (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 7 nc� maddes�n�n beş�nc� ve altıncı, 20 nc� maddes�n�n dördüncü ve beş�nc� fıkraları yayımı tar�h�nden 3 ay

sonra,
b) 15 �nc� maddes�n�n y�rm�nc� ve y�rm�b�r�nc� fıkraları yayımı tar�h�nden 6 ay sonra, 
c) D�ğer hükümler� �se yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 44- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 
 


