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YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, kamuya açık karayolu, den�zyolu ve dem�ryoluyla yapılacak 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�yetlerde yer alacak, tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlarının ve
tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı kuruluşlarını, bu kuruluşlarda ve

�şletmelerde �st�hdam ed�lecek tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlarını ve tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı
h�zmet� almak zorunda olan �şletmeler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 30/11/2005 tar�hl� ve 5434 sayılı Tehl�kel� Malların Karayolu �le Uluslararası

Taşımacılığına İl�şk�n Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Da�r Kanunla taraf olduğumuz
Tehl�kel� Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İl�şk�n Anlaşmaya (ADR), 21/3/1985 tar�hl� ve 3172 sayılı
Uluslararası Dem�ryolu Taşımalarına İl�şk�n Sözleşmen�n (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da�r Kanun
�le onaylanan Uluslararası Dem�ryolu Taşımalarına İl�şk�n Sözleşmen�n (COTIF) C ana ek� olan Tehl�kel� Eşyanın
Dem�ryolu İle Uluslararası Taşımasına İl�şk�n Yönetmel�ğe (RID), 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 477 nc� ve 497 nc� maddeler�ne ve 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
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) ADR: Tehl�kel� Malların Karayolu �le Uluslararası Taşımacılığına İl�şk�n Anlaşmayı,
b) Atama �şlem�: TMGD’n�n, e-Devlet s�stem� üzer�nden faal�yet belges� �le �l�şk�lend�r�lmes� �şlem�n�,
c) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
ç) Bölge müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlükler�n�,
d) Dem�ryolu Tehl�kel� Madde Faal�yet Belges� (TMFB-Dmr): 16/7/2015 tar�hl� ve 29418 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Tehl�kel� Maddeler�n Dem�ryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmel�k kapsamında yer alan
tehl�kel� madde �le �şt�gal eden bazı �şletmeler�n, kayıt altına alınması ve bu �şletmeler�n sorumluluk ve
yükümlülükler�n� yer�ne get�r�p get�rmed�kler�n�n tesp�t�n�n yapılab�lmes� amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgey�,

e) Elektron�k belge: Bu Yönetmel�k kapsamında, e-Devlet s�stem� üzer�nden düzenlenen yetk� belges� ve şube
yetk� belges�n�,

f) Elektron�k denet�m: U-Net Otomasyon S�stem� üzer�nden elde ed�len ver�ler çerçeves�nde uzaktan yapılan
denet�m�,

g) Faal�yet belges�: İşletmen�n, �lg�l� mevzuat kapsamında �şt�gal ett�ğ� faal�yet konularına göre almış olduğu
(TMFB/TMFB-Dmr/TYUB) belgey�,

ğ) IMDG kod: Den�z yoluyla taşınan tehl�kel� yüklere �l�şk�n uluslararası kodu,
h) İdare: Ulaştırma H�zmetler� Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
ı) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâh�l olmak üzere, �lg�l� mevzuat kapsamında faal�yet belges�ne

sah�p gerçek k�ş�ler�, tüzel k�ş�l�kler� veya ad� ortaklıkları,
�) Koord�natör TMGD: Geçerl� b�r TMGD sert�f�kasına ve en az b�r yıl tecrübeye sah�p olup, TMGDK

tarafından merkezde tam sürel� olarak �st�hdam ed�len ve İdareye yazılı veya e-Devlet s�stem� üzer�nden b�ld�r�len
k�ş�y�,

j) RID: 1/6/1985 tar�hl� ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Dem�ryolu Taşımalarına
İl�şk�n Sözleşmen�n (COTIF) C ana ek� olan Tehl�kel� Eşyanın Dem�ryolu İle Uluslararası Taşımasına İl�şk�n
Yönetmel�ğ�,

k) SGK: Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığını,
l) Şube: TMGDK’n�n t�caret s�c�l�ne tesc�l ed�lm�ş merkez� �şyer� adres� dışındak� faal�yet�yle �lg�l� t�caret

s�c�l�ne tesc�l ed�lm�ş b�r�m�n�,



m) Şube sorumlusu TMGD: Geçerl� b�r TMGD sert�f�kasına ve en az b�r yıl tecrübeye sah�p olup, TMGDK
tarafından �lg�l� şubede tam sürel� olarak �st�hdam ed�len ve İdareye yazılı veya e-Devlet s�stem� üzer�nden b�ld�r�len
k�ş�y�,

n) Şube yetk� belges�: TMGDK’n�n, bu Yönetmel�k kapsamında faal�yette bulunmak �sted�ğ� şube �ç�n şube
adres� esas alınarak düzenlenen belgey�,

o) Tehl�kel� madde (tehl�kel� yük): ADR/RID/IMDG Kod kapsamındak� maddeler�/yükler�,
ö) Tehl�kel� Madde Faal�yet Belges� (TMFB): 18/6/2022 tar�hl� ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tehl�kel� Maddeler�n Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmel�k kapsamında yer alan tehl�kel� madde �le �şt�gal
eden bazı �şletmeler�n, kayıt altına alınması ve bu �şletmeler�n sorumluluk ve yükümlülükler�n� yer�ne get�r�p
get�rmed�kler�n�n tesp�t�n�n yapılab�lmes� amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgey�,

p) 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�,

r) Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK): TMGD h�zmet� vermek üzere Bakanlık
tarafından yetk� belges� düzenlenen kuruluşu,

s) Tehl�kel� Yük Uygunluk Belges� (TYUB): Paketl� veya dökme hal�ndek� tehl�kel� yükler�n elleçlemes�n�
yapan kıyı tes�sler�n�n 14/11/2021 tar�hl� ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl�kel� Yükler�n
Den�zyoluyla Taşınması ve Yükleme Emn�yet� Hakkında Yönetmel�k kapsamında almak zorunda oldukları belgey�,

ş) TMGD h�zmet� (h�zmet): TMGD’n�n �şletmelere verm�ş olduğu danışmanlık h�zmet�n�,
t) TMGD h�zmet sözleşmes� (h�zmet sözleşmes�): İşletmen�n, her b�r faal�yet belges� çerçeves�nde almak

�sted�ğ� TMGD h�zmet� �ç�n �lg�l� taraf �le yapılan sözleşmey�,
u) TMGD h�zmet süres� (h�zmet süres�): İşletmen�n, her b�r faal�yet belges� çerçeves�nde aylık olarak almak

�sted�ğ� TMGD h�zmet� �ç�n h�zmet sözleşmes�nde saat olarak bel�rlenen sürey�,
ü) TMGD h�zmet süres� toplamı: TMGD’n�n b�r ay �çer�s�nde �şletmelere verm�ş olduğu TMGD h�zmet

süreler�n�n toplamını,
v) TMGDK yetk�l�s�: TMGDK’n�n tems�le yetk�l�/yetk�l�ler�n� veya bu yetk�l�ler tarafından TMGDK adına bu

Yönetmel�k kapsamında kalan �ş ve �şlemler� yapmak üzere yetk�l� kılındığı İdareye yazılı olarak b�ld�r�len
koord�natör TMGD/şube sorumlusu TMGD’y�,

y) U-Net Otomasyon S�stem�: Bakanlığın yazılım s�stem�n�,
z) Yetk� belges�: Bu Yönetmel�k kapsamında faal�yette bulunacak tüzel k�ş�ler�n TMGDK olarak

yetk�lend�r�lmes� �ç�n merkez adres� esas alınarak düzenlenen belgey�,
�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�kte yer alan ancak b�r�nc� fıkrada tanımlanmayan �fadeler �ç�n ADR/RID/IMGD ve ulusal

mevzuatta bel�rt�len tanımlar esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM

Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanı İst�hdamı, H�zmet�n Ver�lmes�nde Uyulacak
Usul ve Esaslar �le Faal�yet Belges�ne Atama ve Atamaların

Sonlanması ve D�ğer Hükümler
Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlarının �st�hdamı
MADDE 5- (1) TMGD h�zmet�, TMGDK veya �şletme bünyes�nde 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş

Kanununa göre tam veya kısm� sürel� olarak �st�hdam ed�len ve 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve
Genel Sağlık S�gortası Kanununun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında, tehl�kel� madde
güvenl�k danışmanı meslek kodu (2263.06) �le b�ld�r�mde bulunulan ve geçerl� b�r TMGD sert�f�kasına sah�p k�ş�ler
tarafından ver�l�r.

(2) İşletme veya TMGDK bünyes�nde �st�hdam ed�lecek TMGD’n�n, e-Devlet s�stem� üzer�nden Bakanlığa
b�ld�r�lmes� zorunludur. Bu �şlem taraflar arasında yapılan �ş sözleşmes�nde bel�rt�len hususlara bağlı olarak e-Devlet
s�stem� üzer�nden TMGD’n�n taleb� ve �lg�l� tarafın onayı �le gerçekleş�r. Bu fıkra kapsamında yapılacak �st�hdama
�l�şk�n b�ld�r�mlerde;

a) TMGD’n�n �st�hdam şekl�n�n (Kısm�/tam sürel�),
b) Kısm� sürel� olarak �st�hdam ed�lenler �ç�n �ş sözleşmes�nde bel�rlenm�ş olan b�r aydak� toplam çalışma

süres�n�n,
bel�rt�lmes� zorunludur.
(3) TMGDK olarak yetk�lend�r�len tüzel k�ş�l�klerde; anon�m ş�rketler�n yönet�m kurulu üyes� olan ortakları,

sermayes� paylara bölünmüş komand�t ş�rketler�n komand�te ortakları �le d�ğer ş�rket ortaklarından TMGD sert�f�kası
olan ve TMGD h�zmet� verecek olanlarda, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len şart aranmaz. Bu fıkra kapsamında TMGD h�zmet�
verecekler�n önceden İdareye b�ld�r�lmes� zorunludur.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları kend� çalışanları arasından, uygun TMGD sert�f�kasına sah�p olanları TMGD
olarak görevlend�reb�l�r. Bu TMGD’ler �ç�n b�r�nc� fıkrada bel�rt�len şart aranmaz.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında TMGD h�zmet� verecek olan TMGD’ler�n, �st�hdam şekl� tam
sürel� �st�hdam kapsamında b�ld�r�l�r.



(6) İk�nc� fıkra kapsamında daha önceden �st�hdam şekl� b�ld�r�len TMGD’n�n �st�hdam şekl� �le �lg�l�
yapılacak değ�ş�kl�klerde, TMGD üzer�nde mevcut olan atamalar sonlanır.

(7) İk�nc� fıkra kapsamında yapılacak �st�hdam b�ld�r�m �şlem�n�, e-Devlet s�stem�ne g�r�ş yapılan tar�hten
�t�baren üç gün �çer�s�nde �lg�l� tarafın onaylaması zorunludur. Onaylanmayan �st�hdam b�ld�r�m �şlem�, üçüncü günün
sonunda s�stem üzer�nden sonlandırılır.

(8) Taraflar arasında yapılan �ş sözleşmeler�n�n b�r nüshasının sözleşme geçerl�l�k süres�nce taraflarca
saklanması ve �sten�lmes� hal�nde İdareye �brazı zorunludur.

(9) e-Devlet s�stem� üzer�nden yapılacak �ş ve �şlemlerde TMGD’ye a�t b�lg�ler�n eks�ks�z olarak b�ld�r�lmes�
zorunludur.

TMGD h�zmet�n�n ver�lmes�nde uyulacak usul ve esaslar
MADDE 6- (1) B�r TMGD’n�n, her b�r faal�yet belges� �le �lg�l� vereceğ� TMGD h�zmet�n�n süres� b�r ayda on

sek�z saatten az olamaz.
(2) B�r TMGD’n�n, b�r ayda vereceğ� TMGD h�zmet�n�n toplam süres�, 4857 sayılı Kanunda bel�rt�len çalışma

süreler�n� geçemez.
(3) İşletme, her b�r faal�yet belges� �ç�n bünyes�nde �st�hdam ett�ğ� TMGD �le veya TMGDK �le TMGD h�zmet

sözleşmes� yapmak zorundadır.
(4) Kısm� sürel� olarak �st�hdam ed�len b�r TMGD’n�n b�r aydak� toplam h�zmet süres�, �ş sözleşmes�nde

bel�rt�len süreden fazla olamaz.
(5) B�r TMGD’n�n atanab�leceğ� faal�yet belges� sayısının bel�rlenmes�nde, Bakanlığa b�ld�r�len �st�hdam şekl�

ve TMGD h�zmet süreler�n�n toplamı esas alınır. Bu fıkra kapsamında;
a) İşletme bünyes�nde tam sürel� olarak �st�hdam ed�len b�r TMGD, �st�hdam ed�ld�ğ� �şletmen�n aynı verg�

numarası altında düzenlenm�ş en fazla on faal�yet belges�ne atanab�l�r. Bu bent kapsamında h�zmet veren TMGD, b�r
başka TMGDK veya �şletme bünyes�nde TMGD h�zmet� veremez.

b) İşletme/�şletmeler bünyes�nde kısm� sürel� olarak �st�hdam ed�len b�r TMGD, toplamda dört faal�yet
belges�n� geçmemek üzere aynı �şletmen�n veya farklı �şletmeler�n faal�yet belgeler�ne atanab�l�r. Bu bent kapsamında
en fazla �k� faal�yet belges�ne ataması yapılmış TMGD, aynı zamanda kısm� sürel� olarak �st�hdam ed�ld�ğ� TMGDK
bünyes�nde (d) bend� kapsamında en fazla altı faal�yet belges�ne atanab�l�r.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD h�zmet� vermek üzere görevlend�r�len TMGD, görevlend�r�ld�ğ�
kamu kurum ve kuruluşunun en fazla on faal�yet belges�ne atanab�l�r. Bu bent kapsamında h�zmet veren TMGD, b�r
başka TMGDK bünyes�nde TMGD h�zmet� veremez.

ç) TMGDK bünyes�nde tam sürel� olarak �st�hdam ed�len b�r TMGD, en fazla on faal�yet belges�ne atanab�l�r.
Bu bent kapsamında h�zmet veren TMGD, b�r başka TMGDK veya �şletme bünyes�nde TMGD h�zmet� veremez.

d) TMGDK bünyes�nde kısm� sürel� olarak �st�hdam ed�len b�r TMGD, en fazla altı faal�yet belges�ne
atanab�l�r. Bu bent kapsamında h�zmet veren TMGD, b�r başka TMGDK bünyes�nde TMGD h�zmet� veremez.

e) (d) bend� kapsamında h�zmet veren b�r TMGD, aynı zamanda bünyes�nde kısm� sürel� olarak �st�hdam
ed�ld�ğ� b�r �şletmen�n �k�, farklı �k� �şletmen�n �se b�rer faal�yet belges�ne atanab�l�r.

(6) TMGDK tarafından b�ld�r�len koord�natör TMGD, sadece TMGDK’n�n merkez�n�n bulunduğu bölge
müdürlüğü yetk� sınırları dâh�l�nde, şube sorumlusu TMGD �se sadece TMGDK’n�n şubes�n�n bulunduğu bölge
müdürlüğü yetk� sınırları dâh�l�nde yer alan �şletmeler�n faal�yet belge/belgeler�ne atanab�l�r.

(7) Aynı adreste TMFB-Dmr ve TMFB’s� bulunan b�r �şletmen�n her �k� faal�yet belges�ne de ADR/RID
sert�f�kalı b�r TMGD’n�n atanması durumunda, TMGD’n�n b�r atama hakkı kullanılmış sayılır.

TMGD’n�n faal�yet belges�ne atanması ve atamaların sonlanması
MADDE 7- (1) İşletmen�n her b�r faal�yet belges�ne yapılacak TMGD atamasının, e-Devlet s�stem� üzer�nden

yapılması zorunludur. Bu �şlem; �şletme bünyes�nde �st�hdam ed�len TMGD �ç�n �şletme yetk�l�s�n�n, TMGDK
bünyes�nde �st�hdam ed�len TMGD �ç�n �se TMGDK’n�n taleb� ve �şletme yetk�l�s�n�n onayı �le yapılır.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamında yapılacak �şlemlerde, e-Devlet s�stem� üzer�nden �lg�l� faal�yet belges�n�n
seç�lmes�, h�zmet sözleşmes�nde bel�rt�len TMGD h�zmet süres�n�n ve uygun sert�f�kaya sah�p (ADR/RID/IMDG kod)
TMGD’ye a�t b�lg�ler�n g�r�lmes� zorunludur.

(3) TMGD atama taleb�n�n, e-Devlet s�stem�ne g�r�ş yapılan tar�hten �t�baren on beş gün �çer�s�nde �şletme
yetk�l�s� tarafından onaylanması zorunludur.

(4) İşletme yetk�l�s� tarafından onaylanmayan TMGD atama taleb�ne �l�şk�n �şlem, on beş�nc� günün sonunda
s�stem üzer�nden sonlandırılır. TMGD atama taleb�n�n �şletme yetk�l�s�nce onaylanmaması hal�nde �şletme, TMGD
h�zmet� almış sayılmaz.

(5) Faal�yet belges�ne yapılmış TMGD atamasının �ptal �şlem�, TMGDK veya �şletme tarafından e-Devlet
s�stem� üzer�nden yapılır.

(6) 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında b�ld�r�len �st�hdamın taraflardan b�r�s�nce e-Devlet s�stem�
üzer�nden feshed�lmes� durumunda, yapılmış olan TMGD atamaları sonlanır.

(7) TMGD’n�n, Bakanlıktan almış olduğu TMGD sert�f�kasının geçerl�l�k tar�h�n�n son bulması, askıya
alınması veya �ptal ed�lmes� durumunda TMGD’n�n yapılmış olan atamaları, Bakanlık tarafından resen �ptal ed�l�r.



(8) Ataması �ptal ed�len TMGD, atama �ptal�nden dolayı boşalan yen�den atanma hakkını, �ptal�n yapıldığı
tar�h� tak�p eden ayın �lk gününden �t�baren kullanab�l�r. TMGD atamasının yapılmasından �t�baren 24 saat �ç�nde
yapılan atama �ptaller� �ç�n bu hüküm uygulanmaz.

TMGD �le �lg�l� d�ğer hükümler
MADDE 8- (1) TMGD, TMGD h�zmet�n� verd�ğ� �şletmelerde, ADR/RID 1.8.3’te ve tehl�kel� maddeler�n

karayolu, dem�ryolu ve den�zyoluyla taşınması �le �lg�l� mevzuat kapsamında bel�rt�len görevler� yer�ne get�r�r.
(2) TMGD, görevler�n� yer�ne get�r�rken bağımsızdır ve �şletme veya TMGDK tarafından bu görevler�yle �lg�l�

olarak etk� altında bırakılamaz.
(3) TMGD tarafından, h�zmet ver�len �şletmeye e-Devlet s�stem� üzer�nden raporlanan tesp�t ve tavs�yeler

�şletmeye tebl�ğ ed�lm�ş sayılır.
(4) TMGD’n�n, ADR/RID 1.8.3’te ve tehl�kel� maddeler�n karayolu, dem�ryolu ve den�zyoluyla taşınması �le

�lg�l� mevzuat kapsamında kalan görev ve yükümlülükler�ne/sorumluluklarına �l�şk�n, hatalı veya eks�k olarak yaptığı
ya da yer�ne get�rmed�ğ� tüm �şlemler hakkında �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

(5) 4857 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun kapsamına g�ren konularda taraflar arasında yaşanacak
anlaşmazlıklarda �lg�l� kurum veya kuruluşlara başvuruda bulunulur.

(6) TMGD’ye kullandırılacak yıllık ücretl� �z�nlerde 4857 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuatında bel�rt�len
hususlar ve süreler geçerl�d�r.

(7) IMGD Kod kapsamında TMGD sert�f�kasına sah�p TMGD’lere �l�şk�n �lave görev ve yükümlülükler,
denet�mler, yaptırımlar, �st�hdam şekl�, h�zmet süreler� ve benzer� hususlarda, Bakanlığın yetk�s� saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanlığı Kuruluşlarına İl�şk�n Genel Hükümler,
Yetk� Belges� Alma ve Yen�lemen�n Genel Şartları, Gerekl� Belgeler, Düzenleme,

Şube Yetk� Belges� Alma, Yen�leme İşlemler� ve Ücret
Tehl�kel� madde güvenl�k danışmanlığı kuruluşlarına �l�şk�n genel hükümler
MADDE 9- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında, TMGDK olarak TMGD h�zmet� vermek �steyen tüzel k�ş�l�kler�n,

Bakanlıktan yetk� belges� alması zorunludur.
(2) Bakanlık, bu Yönetmel�k kapsamında gerekl� şartları sağlayan tüzel k�ş�l�ğ�, merkez adres�n�n bulunduğu

bölge müdürlüğü yetk� sınırına g�ren �llerde, TMGD h�zmet� vermek üzere TMGDK olarak yetk�lend�r�r.
(3) TMGDK, yetk�lend�r�ld�ğ� merkez adres�n�n bulunduğu bölge müdürlüğü yetk� sınırları dışında kalan

�şletmelere şube yetk� belges� alarak TMGD h�zmet� vereb�l�r.
(4) Bakanlık, kamu h�zmet� ve güvenl�ğ�n� d�kkate alarak yetk�lend�r�lecek TMGDK ve açılacak şube sayısına

sınırlama get�reb�l�r.
(5) TMGDK, merkez veya şube adres�n�n bulunduğu b�nanın uygun b�r yer�nde olacak şek�lde EK-2’de yer

alan b�lg�ler� �çeren tabela kullanab�l�r.
(6) İş sağlığı ve güvenl�ğ� h�zmet� veren kuruluşlar, toplum sağlığı h�zmet� veren kuruluşlar, çevre danışmanlık

f�rmaları, özel güvenl�k kuruluşları, eğ�t�m kuruluşları, meslek odaları, sanay� odaları, t�caret odaları �le sanay� ve
t�caret odaları veya bu kuruluşların ortak olduğu kuruluşlar �le gerçek k�ş�ler, TMGDK olarak yetk�lend�r�lmez.

Yetk� belges� alma veya yen�lemen�n genel şartları
MADDE 10- (1) Yetk� belges� almak veya yen�lemek �steyen tüzel k�ş�l�ğ�n;
a) Faal verg� mükellef� olması,
b) Türk�ye Cumhur�yet� kanunlarına göre kurulmuş ve t�caret s�c�l�ne tesc�l ed�lm�ş olması,
c) En az 100.000 Türk L�rası sermayeye sah�p olması,
ç) Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’nde bel�rt�len amaç ve konuları arasında tehl�kel� madde güvenl�k

danışmanlığı kapsamında yer alan h�zmetler� vereb�leceğ�ne da�r �baren�n bulunması,
d) 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� (UETS) adres�n�n bulunması,

e) 25/8/2011 tar�hl� ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektron�k Posta S�stem�ne İl�şk�n
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�ğe göre ver�lm�ş, kayıtlı elektron�k posta (KEP) adres�n�n bulunması,

f) 5 �nc� madden�n b�r�nc� veya üçüncü fıkrası kapsamında, merkez�nde b�r�s� tam sürel� koord�natör TMGD
olmak üzere en az üç TMGD’y� �st�hdam etmes�,

g) Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’nde yer alan merkez adres�n�n, yetk�lend�r�lmek �sten�len bölge müdürlüğü
sınırları dâh�l�nde geçerl� b�r adres olması,

ğ) Anon�m ş�rket olması durumunda; yönet�m kurulu başkanı ve üyeler�, genel müdür �le tems�le yetk�l�
yönet�c�ler�n, d�ğer türler�nde �se tems�le yetk�l� yönet�c�ler�n; kaçakçılık, dolandırıcılık, h�lel� �flas, sahtec�l�k, güven�
kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet suçları ve 12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu �le 21/3/2007
tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına g�ren suçlardan dolayı hüküm g�ymem�ş olması,

h) 15 �nc� maddede bel�rt�len yetk� belges� veya yen�leme ücret�n�n ödenm�ş olması,
ı) EK-1’de yer alan başvuru formunu eks�ks�z olarak doldurmuş olması,



şarttır.
Yetk� belges� başvurusu �ç�n gerekl� belgeler
MADDE 11- (1) 10 uncu maddede bel�rt�len şartları sağlayan ve yetk� belges� almak �steyen tüzel k�ş�l�ğ�n

tems�le yetk�l� k�ş�/k�ş�ler� tarafından İdareye yapılacak başvurularda; yetk�lend�r�lmek �sten�len bölge müdürlüğü
�sm�n�n bel�rt�ld�ğ� başvuru d�lekçes� �le b�rl�kte;

a) EK-1’de yer alan başvuru formunun,
b) Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’n�n,
c) Son altı ay �çer�s�nde alınmış t�caret/sanay� odası faal�yet belges�n�n,
ç) Bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamında �st�hdam ed�len TMGD’lere a�t SGK b�ld�r�m

belgeler�n�n,
d) Ş�rket� tems�le yetk�l� olduklarını gösteren s�c�l tasd�knames�n�n,
�braz ed�lmes� zorunludur.
(2) Elektron�k ortamda er�ş�m �mkânı bulunan belgeler, İdare tarafından f�z�k� olarak �stenmeyeb�l�r.
(3) Elektron�k ortamda sorgulanan belgeler�n doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâl�nde İdare, bu

belgeler�n asıllarını �steyeb�l�r.
(4) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak başvurular, e-Devlet s�stem� alt yapısı tamamlanıncaya kadar

İdareye yapılır.
Yetk� belges� düzenlenmes� ve süres�
MADDE 12- (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartları sağladığı bel�rlenen ve başvurusu uygun bulunan tüzel

k�ş�l�k �ç�n düzenlenecek yetk� belges�, 15 �nc� maddede bel�rt�len ücret�n ödend�ğ� tar�hten �t�baren beş yıl süre �le
sınırlı elektron�k belge olarak düzenlen�r ve e-Devlet s�stem� üzer�nden TMGDK yetk�l�s�n�n er�ş�m�ne sunulur.

(2) Yetk� belges�, Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’nde yer alan merkez adres� esas alınarak düzenlen�r.
TMGDK şube yetk� belges� �şlemler�
MADDE 13- (1) Şube yetk� belges� alma başvurusu yapacakların, geçerl� b�r TMGDK yetk� belges�ne sah�p

olması zorunludur.
(2) TMGDK, yetk�lend�r�ld�ğ� merkez adres�n�n bulunduğu bölge müdürlüğü yetk� sınırları dışında kalan

�şletmelere, TMGD h�zmet� vereb�lmek �ç�n şube adres�n�n bulunduğu �lg�l� bölge müdürlüğü yetk� sınırı dâh�l�nde
şube yetk� belges� almak zorundadır.

(3) 5 �nc� madden�n b�r�nc� veya üçüncü fıkrası kapsamında, her şubede en az b�r şube sorumlusu TMGD’n�n
tam sürel� olarak �st�hdam ed�lmes� zorunludur.

(4) Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’nde yer alan şube adres�n�n, yetk�lend�r�lmek �sten�len bölge müdürlüğü
yetk� sınırları dâh�l�nde geçerl� b�r adres olması zorunludur.

(5) İdareden, şube yetk� belges� alma taleb�nde bulunan TMGDK’n�n, tems�le yetk�l� k�ş�/k�ş�ler�n başvuru
d�lekçes� �le b�rl�kte;

a) EK-1’de yer alan başvuru formunu,
b) Şube adres�n�n yayımlandığı Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’n�,
c) Şubeye a�t son altı ay �çer�s�nde alınmış t�caret/sanay� odası faal�yet belges�n�,
ç) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında �st�hdam ed�len TMGD’lere a�t SGK b�ld�r�m belgeler�n�,
�braz etmes� zorunludur.
(6) Bu maddede bel�rt�len şartları sağlayan ve taleb� uygun görülen TMGDK’n�n şube yetk� belges�, 15 �nc�

maddede bel�rt�len şube yetk� belges� ücret�n�n ödend�ğ� tar�hten �t�baren beş yıl süre �le sınırlı elektron�k belge olarak
düzenlen�r ve e-Devlet s�stem� üzer�nden TMGDK yetk�l�s�n�n er�ş�m�ne sunulur.

(7) Şuben�n yapacağı tüm �ş ve �şlemlerden, TMGDK doğrudan sorumludur.
(8) Şube yetk� belges�, şube adres�n�n yayımlandığı Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’nde yer alan adres esas

alınarak düzenlen�r.
Yetk� belges� ve şube yetk� belges� yen�leme �şlemler�
MADDE 14- (1) Yetk� belges� veya şube yetk� belges� yen�leme başvurularında;
a) Yetk� belges� yen�lemeler�nde, 11 �nc� maddede �stenen belgeler �le İdareye başvurulması zorunludur.
b) Şube yetk� belges� yen�lemeler�nde, her b�r şube �ç�n 13 üncü maddede �stenen belgeler �le İdareye

başvurulması zorunludur.
c) Yetk� belges� veya şube yetk� belges�n�n geçerl�l�k süres�n�n b�t�m tar�h�n�n doksan gün önces�nden �t�baren

İdareye yazılı olarak müracaat ed�leb�l�r. Yen�leme �şlem�, başvuruda bulunulan belge/belgelere a�t yen�leme ücret�n�n
ödend�ğ� tar�h esas alınarak yapılır. Başvuruda bulunulan belge/belgelere a�t yen�leme ücret�n�n, �lg�l� yetk� belges�
b�t�ş tar�h�nden önce ve ödeme tar�h�nde geçerl� olan yen�leme bedel� üzer�nden ödenmes� şarttır. Bu bentte bel�rlenen
doksan günlük süre �çer�s�nde yen�lenen �lg�l� yetk� belges�n�n geçerl�l�k süres�ne, b�r öncek� belgen�n geçerl�l�k
tar�h�ne kadar kalan süres� �lave ed�l�r.

ç) Yetk� belges� veya şube yetk� belges�n�n geçerl�l�k süres�n�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün �çer�s�nde
İdareye yazılı olarak müracaat ed�lmes� hal�nde; �lg�l� yetk� belges�, başvuruda bulunulan belge/belgelere a�t yen�leme



ücret�n�n ödend�ğ� tar�h esas alınarak yen�len�r. Yen�leme ücret�n�n, otuz günlük süre �çer�s�nde ve bel�rt�len ödeme
tar�h�nde geçerl� olan yen�leme bedel� üzer�nden ödenmes� zorunludur.

d) Yetk� belges�n�n üzer�nde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartlar
sağlanmadan yen�leme �şlemler� yapılamaz.

e) TMGDK, (ç) bend�nde yer alan süre �çer�s�nde �şletmelere yen� TMGD ataması yapamaz.
f) (ç) bend�nde bel�rt�len süre �çer�s�nde müracaat etmeyen veya müracaat ett�ğ� halde yen�leme şartlarını

yer�ne get�rmeyen TMGDK, �lg�l� yetk� belges� yen�leme hakkını kaybeder.
Yetk� belges�, şube yetk� belges� ve yen�leme ücret�
MADDE 15- (1) Yetk� belges� ücret� 129.000 Türk L�rası’dır.
(2) Şube yetk� belges� ücret�, güncel yetk� belges� ücret�n�n %20’s�d�r.
(3) Yetk� belges� yen�leme ücret�, güncel yetk� belges� ücret�n�n %15’�d�r.
(4) Şube yetk� belges� yen�leme ücret�, güncel şube yetk� belges� ücret�n�n %15’�d�r.
(5) Bu Yönetmel�k kapsamında oluşacak ücretler, TMGDK’n�n başvuru formunda bel�rtt�ğ� yetk�l� k�ş�n�n cep

telefonuna gönder�len kısa mesajda yer alan ödeme numarası �le �lg�l� bankaya öden�r. Ücretler�n, �lg�l� bankaya
ödeme numarası �le ödenmemes� hal�nde �şlemler gerçekleşt�r�lmez.

(6) Bu Yönetmel�k kapsamında ödenm�ş olan ücretler, Bakanlığın kend� eylem ve �şlemler�nden doğan zararlar
har�ç olmak üzere �ade ed�lmez ve ger� ödenmez.

(7) Bu maddede bel�rt�len ücretler her yıl, b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg�
Usul Kanununun mükerrer 298 �nc� maddes� hükümler� uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında,
takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere artırılmak suret�yle uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Bölünme, B�rleşme ve Tür Değ�ş�kl�ğ� �le Genel Yasaklar

Yükümlülükler
MADDE 16- (1) Faal�yet� boyunca 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (c), (ç), (f) ve (g) bentler�nde

bel�rt�len şartlardan herhang� b�r�n� veya 13 üncü madden�n üçüncü veya dördüncü fıkrasında bel�rt�len şartlardan
herhang� b�r�n� kaybeden TMGDK, kaybed�len şartı/şartları, kaybett�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün �çer�s�nde yen�den
sağlamak zorundadır. Bu süre sonunda �hlale konu olan şartı/şartları sağlamayan TMGDK’ye, kaybed�len şart/şartların
her b�r� �ç�n 40 uyarma ver�l�r ve ver�len uyarmanın b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren, �hlal�n g�der�lmes� �ç�n on beş gün
süre ver�l�r. Bu süre sonunda �hlal�n devam ett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde aynı yaptırım yen�den uygulanır ve �k�nc� on beş
günlük süre ver�l�r. Bu �şlemler sonucunda �hlale konu olan şartı/şartları ver�len süreler dâh�l�nde sağlamayan
TMGDK’ye, 18 �nc� madden�n on b�r�nc� fıkrasına göre �şlem tes�s ed�l�r.

(2) TMGDK, yetk� belges� ve şube yetk� belges� alma veya yen�leme başvuruları sırasında sunduğu b�lg� ve
belgelerde daha sonra meydana gelecek değ�ş�kl�kler� (adres, nev�, unvan, yetk�l�, b�rleşme, bölünme, şube terk�n,
KEP, UETS ve benzer�), değ�ş�kl�k tar�h�nden �t�baren otuz gün �çer�s�nde İdareye b�ld�rmekle yükümlüdür. Ancak,
adres b�lg�ler�nde yapılan numarataj çalışmaları �le unvan ve adres b�lg�ler�nde yapılan düzeltme �şlemler� b�ld�r�m
süres� aranmaksızın gerçekleşt�r�l�r. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma ver�l�r.

(3) TMGDK yetk�l�/yetk�l�ler�ne �l�şk�n değ�ş�kl�kler İdareye b�ld�r�l�nceye kadar, değ�ş�kl�k önces� İdareye
b�ld�r�lm�ş olan TMGDK’n�n yetk�l�/yetk�l�ler�n�n talepler�ne göre �ş ve �şlemler gerçekleşt�r�l�r.

(4) TMGDK, faal�yetler�yle �lg�l� Bakanlıkça yayımlanan her türlü düzenley�c� �şlemlere uymakla yükümlüdür.
Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma ver�l�r.

(5) TMGDK, �şletmen�n �lg�l� faal�yet belges�ne ataması yapılmış olan TMGD’n�n yer�ne, �şletmen�n �lg�l�
faal�yet belges�ne ataması yapılmamış başka b�r TMGD’ye h�zmet verd�remez. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40
uyarma ver�l�r.

(6) TMGDK bünyes�nde �st�hdam ed�len TMGD’n�n, ücrets�z �z�nde veya aynı ay �çer�s�nde y�rm� günün
üzer�nde raporlu olduğu durumlarda, bu TMGD’n�n h�zmet vermekte olduğu �şletmelere a�t �lg�l� faal�yet belgeler�ne,
atama hakkı dolmamış �k�nc� b�r TMGD atamasının yapılması zorunludur. Bu fıkraya uymadığı tesp�t ed�len
TMGDK’ye 40 uyarma ver�l�r ve ver�len uyarmanın b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren, �hlal�n g�der�lmes� �ç�n on beş gün
süre ver�l�r. Bu süre sonunda �hlal�n devam ett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, uyarmaya konu olan TMGD’n�n h�zmet verm�ş
olduğu �lg�l� faal�yet belgeler�ne yapılmış olan atamaları Bakanlık tarafından resen �ptal ed�l�r.

(7) 5 �nc� madden�n üçüncü fıkrası çerçeves�nde TMGD h�zmet� veren ancak pay değ�ş�kl�ğ� sonucunda
ortaklığı kalmayan veya anon�m ş�rketlerde yönet�m kurulu üyel�ğ� sona eren TMGD’n�n, TMGD h�zmet�n�
sürdüreb�lmes� �ç�n söz konusu değ�ş�kl�ğ�n Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’nde yayımlandığı tar�hten �t�baren on beş
gün �çer�s�nde durumunu 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında bel�rt�len şarta uygun hale get�rmes� ve İdareye
b�ld�rmes� zorunludur. Bu fıkraya uyulmaması hal�nde �lg�l� TMGD’n�n faal�yet belgeler�ne yapılmış olan
atama/atamaları, Bakanlık tarafından resen �ptal ed�l�r ve TMGDK’ye 40 uyarma ver�l�r.

(8) TMGDK, �lg�l� mevzuatında ve bu Yönetmel�kte tanımlanan sorumlukları dâh�l�nde; başta eğ�t�m ve
z�yaret kayıtları, rapor, sözleşme, tutanak ve benzer� olmak üzere tüm b�lg� ve belgeler� f�z�k� ve/veya d�j�tal ortamda
beş yıl süre �le muhafaza etmek ve bu kayıtları, �stenmes� hal�nde İdareye ve/veya yetk�l� denet�m personel�ne �braz
etmek zorundadır. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma ver�l�r.



Bölünme, b�rleşme, tür değ�ş�kl�ğ� ve TMGDK �le �lg�l� genel yasaklar
MADDE 17- (1) Yetk� belges� ve şube yetk� belges�, belgen�n düzenlend�ğ� tüzel k�ş�l�k dışındak�ler

tarafından kullanılamaz, satılamaz ve devred�lemez. Tüzel k�ş�l�kler�n, bölünmeler�, b�rleşmeler� ve tür değ�şt�rmeler�
dev�r olarak kabul ed�lmez ve bu durumlarda aşağıdak� kurallar uygulanır:

a) Yetk� belges� olan b�r tüzel k�ş�l�ğ�n 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununa uygun olarak
bölünmes� hal�nde; tüzel k�ş�l�k adına düzenlenen yetk� belges�, yen� ortaya çıkan tüzel k�ş�l�klerden sadece b�r� adına
düzenleneb�l�r. Bunun �ç�n bölünme sonucunda ortaya çıkan tüzel k�ş�l�kler�n, yetk� belges�n�n düzenleneceğ� tüzel
k�ş�l�k leh�ne noter onaylı muvafakatname vermeler� şarttır. Bu durumdak� tüzel k�ş�l�kler�n, şube yetk� belges�n�n
olması hal�nde, her b�r şube yetk� belges� �ç�n yukarıda bel�rt�len hüküm ayrı ayrı uygulanır. Yetk� belges�n�n veya
şube yetk� belges�n�n, yen� oluşan tüzel k�ş�l�k adına düzenleneb�lmes� �ç�n bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler�nde
bel�rt�len belgeler �le başvurulması zorunludur. Bakanlık bu bent hükümler�ne �l�şk�n düzenleme yapab�l�r.

b) Yetk� belges� olan veya yetk� belges� olmayan b�r tüzel k�ş�l�ğ�n, 6102 sayılı Kanuna uygun olarak akt�f ve
pas�f�yle b�r başka tüzel k�ş�yle b�rleşmes� hal�nde; bu b�rleşmeye göre b�rleş�len tüzel k�ş�l�k adına yetk� belges� ve
ayrıca varsa şube yetk� belges�/belgeler� yen�den düzenlen�r. Yetk� belges�n�n veya şube yetk� belges�n�n/belgeler�n�n,
yen� oluşan tüzel k�ş�l�k adına düzenleneb�lmes� �ç�n bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler�nde bel�rt�len belgeler �le
başvurulması zorunludur. Bakanlık bu bent hükümler�ne �l�şk�n düzenleme yapab�l�r.

c) Yetk� belges� olan b�r tüzel k�ş�l�ğ�n 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değ�şt�rmes� hal�nde; yetk� belges�
ve varsa şube yetk� belges�/belgeler�, yen� ortaya çıkan tüzel k�ş�l�k adına düzenlen�r.

ç) Bu fıkranın (a) ve (b) bentler�n�n uygulanması net�ces�nde, b�r tüzel k�ş�l�k adına aynı türden b�rden fazla
yetk� belges�n�n düzenlenmes�n�n gerekmes� hal�nde, söz konusu tüzel k�ş�l�ğe seçm�ş olduğu yetk� belges� düzenlen�r.

d) Bu fıkraya göre yapılan/yapılacak �şlemlere �l�şk�n olarak �lg�l� yetk� belges�/şube yetk� belges�/belgeler�
düzenleneb�lmes� �ç�n tüm uyarmaların kaldırılmış olması, bu Yönetmel�kle bel�rlenm�ş tüm şartların sağlanmış
olması ve TMGDK faal�yet�n�n, bu Yönetmel�ğe göre durdurulmamış veya �ptal ed�lmem�ş olması şarttır.

e) Bu fıkra kapsamında düzenlenecek yetk� belgeler� veya şube yetk� belgeler� �ç�n ücret alınmaz.
(2) TMGDK’n�n merkez veya şube olarak yetk�lend�r�ld�ğ� adreste, farklı b�r gerçek veya tüzel k�ş�l�k t�car�

faal�yet yürütemez. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma ver�l�r.
(3) TMGDK, merkez ve şube olarak yetk�lend�r�ld�ğ� �lg�l� bölge müdürlüğü yetk� sınırı dışında kalan

�şletmelere TMGD h�zmet� veremez. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma ver�l�r.
(4) TMGDK, merkez veya şube olarak yetk�lend�r�ld�ğ� �lg�l� bölge müdürlüğü yetk� sınırı dışında kalan �llere

adres değ�ş�kl�ğ� yapmak suret�yle merkez veya şubeler�n� taşıyamaz.
(5) TMGDK, yetk�lend�r�lmes� sonrasında İdareye sunmuş olduğu Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�’nde yer alan

amaç ve konuları kapsamına �ş sağlığı ve güvenl�ğ�, toplum sağlığı h�zmet� ve çevre danışmanlığı h�zmet� �le özel
güvenl�k ve eğ�t�m kuruluşu konularını ekletemez. Bu fıkraya aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len TMGDK’ye 100
uyarma ver�l�r.

(6) TMGDK Bakanlık logosunu; h�çb�r yazılı, basılı, görsel belge, ortam, kıyafet veya araçta kullanamaz. Bu
fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma ver�l�r.

(7) TMGDK; tabela ve basılı evrak, broşür, af�ş ve d�ğer elektron�k ortamlarda ve herhang� b�r amaçla
kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetk� belges�nde bel�rt�len �s�m ve unvanı veya bu unvanların
kısaltılmış hal� ya da varsa tesc�ll� marka �s�mler� har�c�nde başka b�r unvan ve �s�m kullanamaz. Bu fıkraya uymayan
TMGDK’ye 40 uyarma ver�l�r.

(8) TMGDK, d�ğer TMGDK’ler �le ortaklık veya konsors�yum kuramaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetk� Belges� İptal�, Şube Yetk� Belges� İptal�,
Geç�c� Faal�yet Durdurma, D�ğer İşlemler

Yetk� belges� ve şube yetk� belges�n�n �ptal� �le geç�c� faal�yet durdurma �şlem�
MADDE 18- (1) Herhang� b�r nedenle yetk� belges�n�n �ptal�n� �steyen ve �şletmelere TMGD h�zmet�

vermeyen TMGDK’n�n yetk� belges�, İdarece �ptal ed�l�r.
(2) Herhang� b�r nedenle şube yetk� belges�n�n �ptal�n� �steyen ve �şletmelere şube kapsamında TMGD h�zmet�

vermeyen TMGDK’n�n şube yetk� belges�, İdarece �ptal ed�l�r.
(3) Merkez veya şubes� �ç�n yetk� belges� almak üzere İdareye �braz ett�ğ� belgeler�n herhang� b�r�nde gerçeğe

aykırı beyanda bulunduğu tesp�t ed�len TMGDK’n�n yetk� belges� veya şube yetk� belges�, İdarece �ptal ed�l�r ve adl�
makamlara suç duyurusunda bulunulur.

(4) 17 nc� madden�n beş�nc� fıkrası çerçeves�nde ver�len uyarmayla �lg�l� �hlale �l�şk�n uyumsuzluğu,
uyarmanın b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren altmış gün �çer�s�nde düzeltmeyen TMGDK’n�n yetk� belges� �ptal ed�l�r.

(5) 17 nc� madden�n sek�z�nc� fıkrasına aykırı hareket eden TMGDK’ler�n yetk� belgeler�, İdarece �ptal ed�l�r.
(6) Bu madde hükümler� çerçeves�nde yetk� belges� �ptal ed�len TMGDK’n�n, şube yetk� belgeler� de �ptal

ed�l�r.
(7) B�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarda bel�rt�len �ptal �şlem�, �ptal �şlem�n�n yapıldığı tar�hte; d�ğer �ptal

�şlemler� �se TMGDK’ye b�ld�r�m yapıldığı tar�h� tak�p eden otuzuncu günde yürürlüğe g�rer.



(8) Üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkralar kapsamında yetk� belges� �ptal ed�len tüzel k�ş�ler, aynı unvan altında
veya �s�m ve t�car� unvan değ�ş�kl�ğ� yaparak �ptal tar�h�nden �t�baren b�r yıl süre �le yetk� belges� alamazlar.

(9) Bel�rl� veya bel�rs�z süreyle faal�yetler�n� durduran ve �şletmelere TMGD h�zmet� vermeyen TMGDK’n�n
taleb� hal�nde, yetk� belges�n�n veya şube yetk� belges�n�n bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler� talepte bulunduğu
belgen�n geçerl�l�k süres� sonuna kadar geç�c� olarak durdurulur.

(10) Yetk� belges� geçerl�l�k süres� �çer�s�nde, bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ğ)
bend�nde yer alan gerçek k�ş�ler�n aynı bentte yer alan suçlardan hüküm g�ymes� durumunda; bu k�ş�ler hakkında,
yapılacak b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren doksan gün �çer�s�nde, gerekl� �şlemler� yapmayan TMGDK’n�n, yetk�
belges�n�n Yönetmel�k kapsamındak� faal�yet� yetk� belges� geçerl�l�k süres� sonuna kadar geç�c� olarak durdurulur.

(11) 16 ncı madden�n b�r�nc� fıkrası çerçeves�nde uyarma ver�len ve uyarmaya konu olan �hlallere �l�şk�n
uyumsuzluğu düzeltmeyen TMGDK’n�n, bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yet� yetk� belges� geçerl�l�k süres� sonuna
kadar geç�c� olarak durdurulur. Ancak bahse konu uyarmaların, 13 üncü madden�n üçüncü veya dördüncü fıkrası
çerçeves�nde ver�lmes� ve uyarmaya konu olan bu �hlallere �l�şk�n uyumsuzluğun düzelt�lmed�ğ� durumda,
TMGDK’n�n sadece �lg�l� şube yetk� belges�n�n bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yet� şube yetk� belges� geçerl�l�k
süres� sonuna kadar geç�c� olarak durdurulur.

(12) 17 nc� madden�n �k�nc� fıkrası çerçeves�nde uyarma ver�len TMGDK, uyarmanın b�ld�r�ld�ğ� tar�hten
�t�baren otuz gün �çer�s�nde uyarmaya konu olan �hlale �l�şk�n uyumsuzluğu g�dermed�ğ� durumda, �lg�l� yetk�
belges�n�n bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yet�, �lg�l� yetk� belges� geçerl�l�k süres� sonuna kadar geç�c� olarak
durdurulur.

(13) Kaldırılmamış olan uyarmalarının toplam sayısı 400 adede ulaşan ve son ver�len uyarmanın b�ld�r�m
tar�h�nden �t�baren otuz gün �çer�s�nde uyarmaların tamamını kaldırmayan TMGDK’n�n, bu Yönetmel�k kapsamındak�
faal�yet� yetk� belges� geçerl�l�k süres� sonuna kadar geç�c� olarak durdurulur.

(14) TMGDK’n�n, yetk� belges�ne geç�c� faal�yet durdurma �şlem� uygulanması durumunda şube yetk�
belgeler�n�n de faal�yetler� geç�c� olarak durdurulur.

(15) Dokuzuncu ve onuncu fıkralarda bel�rt�len geç�c� faal�yet durdurma �şlem� �şlem�n yapıldığı tar�hte; on
b�r�nc�, on �k�nc� ve on üçüncü fıkralarda bel�rt�len geç�c� faal�yet durdurma �şlem� �se TMGDK’ye b�ld�r�m yapıldığı
tar�h� tak�p eden otuzuncu günde yürürlüğe g�rer.

(16) Bu madde hükümler�ne göre geç�c� faal�yet durdurma �şlem� uygulanan TMGDK’n�n, yapılan
�hlal/�hlallere �l�şk�n uyumsuzlukları düzeltmes� ve yetk� belges�nde bulunan uyarmaların tamamını kaldırmasına
müteak�p İdareye başvurması hal�nde geç�c� faal�yet durdurma �şlem� kaldırılır.

(17) Yetk� belges� veya şube yetk� belges� �ptal ed�len ya da bu Yönetmel�k kapsamında faal�yet� geç�c� olarak
durdurulan TMGDK’n�n, h�zmet vermekte olduğu �şletmeler�n �lg�l� faal�yet belgeler�ne yapılmış olan TMGD
atamaları Bakanlık tarafından resen �ptal ed�l�r.

(18) Yetk� belges� �ptal ed�len veya geçers�z duruma gelen TMGDK’nın yen� yetk� belges� ver�lmes� taleb�,
�ptal ed�len veya geçers�z duruma gelen yetk� belges� üzer�ndek� tüm uyarmalar kaldırıldıktan sonra İdarece
değerlend�r�l�r.

Yetk� belges� ve şube yetk� belges� �le �lg�l� d�ğer �şlemler
MADDE 19- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında, Bakanlıkça U-Net Otomasyon S�stem�nde tanımlanmış tüm �ş

ve �şlemler (belge düzenleme, belgeler�n �ptal�, vb.) elektron�k ortamda yapılır.
(2) TMGD h�zmet� alanlar ve verenler �le �lg�l� sosyal hayatı etk�leyeb�len büyüklükte salgın, olağanüstü hâl,

kr�z dönemler� �le afet ve ac�l durumlarda; Bakanlık, bu Yönetmel�k kapsamında öngörülen geç�c� durdurma ve �ptal
�le yetk� belges� ya da şube yetk� belges� almanın özel/genel şartlarına veya bu Yönetmel�kte bel�rlenm�ş süreler�n,
azaltılmasına, artırılmasına veya durdurulmasına ve TMGD çalışma usul ve esaslarına �l�şk�n geç�c� düzenlemeler
yapab�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Denet�m Yetk�s�n�n Kullanımı, Uyarma,

Tutanakların Düzenlenmes�, B�ld�r�m, B�lg� Paylaşımı
Denet�m yetk�s� ve kullanımı
MADDE 20- (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler, Bakanlığın denet�m�ne tab� olup; denet�mler, 655

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes�ne göre yetk�lend�r�lm�ş Bakanlık personel� tarafından yapılır.
(2) Bakanlık, bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetlere �l�şk�n denet�mler� yer�nde veya elektron�k denet�m

yoluyla yapab�l�r.
(3) Denet�mle görevl� ve yetk�l� kılınanlar, bu Yönetmel�k esaslarına göre denet�m görevler�n� yer�ne get�rmek

ve yer�nde yapılan denet�mler sırasında tesp�t ett�kler� �hlaller �ç�n denet�m tutanağı düzenlemekle yükümlüdürler.
(4) TMGDK, İdare veya bölge müdürlüğünce �şletmelere yapılacak planlı veya haberl� denet�mler sırasında

talep ed�lmes� hal�nde �lg�l� �şletmeye h�zmet veren TMGD’n�n �şletmede hazır bulunmasını ve denet�m sırasında veya
daha sonra �stenen b�lg� ve belgeler� sağlamak zorundadır. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma ver�l�r.

(5) Bakanlık, denet�mle �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla denet�mlerde uygulanacak usul
ve esaslara �l�şk�n ayrıca düzenleme yapab�l�r.



Uyarma ve �hlal tesp�t tutanağının düzenlenmes�
MADDE 21- (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes� gereğ�nce bu Yönetmel�kte

yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında uyarma gerekt�ren �hlaller �ç�n �hlal tesp�t tutanağı düzenlen�r.
(2) B�rden fazla mevzuat �hlal�n�n b�r arada �şlenmes� hal�nde her �hlal �ç�n ayrı �hlal tesp�t tutanağı düzenlen�r.
(3) Bu maddeye göre düzenlenecek �hlal tesp�t tutanakları, elektron�k olarak da düzenleneb�l�r.
(4) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket ett�ğ� Bakanlıkça elektron�k denet�m yoluyla tesp�t ed�len

TMGDK’ye uyarma gerekt�ren �hlaller �ç�n �hlal tesp�t tutanağı gıyaben düzenlen�r.
(5) TMGDK yetk� belges� sah�b�ne bu Yönetmel�ğe göre ver�len uyarmaların kaldırılab�lmes� �ç�n uyarma

başına 117 Türk L�rası’nın, Bakanlık döner sermaye hesaplarına ödenmes� şarttır. Söz konusu ödemen�n
yapılmasından sonra uyarmalar kaldırılır. Bu fıkrada bel�rt�len ücret her yıl, b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 4/1/1961
tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 298 �nc� maddes� hükümler� uyarınca tesp�t ve �lan ed�len
yen�den değerleme oranında, takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere artırılmak suret�yle uygulanır.

(6) Yen�leme �şlem� tamamlanmış yetk� belges� �ç�n yen�leme �şlem�nden önce gerçekleşm�ş olan, ancak
uyarma ver�lmem�ş �hlallere �l�şk�n uyarma ver�lmez.

Tutanakları düzenleyenler�n yükümlülüğü ve tutanakların muhafazası
MADDE 22- (1) İhlal tesp�t tutanağı düzenleyenler tutanaklarla �lg�l� aşağıdak� yükümlülüklere uymak

zorundadır:
a) Tutanaklara, bağlı olduğu kurumun veya b�r�m�n adı bulunan kaşe veya damgayı basmak veya bu kurumun

veya b�r�m�n adını yazmak.
b) Tutanaklara, kend� adını, soyadını, görev unvanını ve s�c�l numarasını yazarak veya bu b�lg�ler�n bulunduğu

kaşe veya damgayı her nüshasına basarak �mza etmek.
c) Tutanakları, tebl�ğ yer�ne geçmek üzere hakkında �şlem yapılana veya tems�lc�s�ne �mza ett�rmek ve b�r

nüshasını vermek.
ç) Tutanaklarda, tutanak tutulan yer, tar�h, saat ve dak�kayı bel�rtmek.
d) Tutanakları �mza etmekten kaçınanlar �ç�n "İmza Etmed�" kaydı koymak.
e) Tutanaklara zorunlu hallerde sorumlular �ç�n “gıyabında” yazarak kayıt koymak.
B�ld�r�m
MADDE 23- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında düzenlenen �hlal tesp�t tutanakları �le geç�c� faal�yet durdurma

ve �ptallere �l�şk�n b�ld�r�mler, 7201 sayılı Kanuna ve �lg�l� d�ğer tebl�gat mevzuatına göre yapılır.
(2) İdarece, TMGDK �le yapılan yazışmalarda, İdareye en son beyan ed�len �let�ş�m b�lg�ler�ne yapılan

b�ld�r�mler geçerl�d�r.
(3) Bakanlık, b�ld�r�mler�n tebl�ğ�ne �l�şk�n düzenleme yapab�l�r, �lg�l� kurumlarla protokol �mzalayab�l�r ve

�mzalanan protokole göre �şlem tes�s edeb�l�r.
Alt düzenley�c� �şlemler
MADDE 24- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanması amacıyla Bakanlıkça alt düzenley�c� �şlemler

yapılab�l�r.
B�lg� paylaşımı
MADDE 25- (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetlere �l�şk�n ver�ler �le, bu faal�yetlerde yer alan gerçek

ve tüzel k�ş�lere a�t Bakanlıkça elektron�k ortamda tutulan ver�ler�n �lg�l� kamu �dareler�yle; �lg�l� kamu �dareler�nce
elektron�k ortamda tutulan ve Bakanlıkça �ht�yaç duyulan ver�ler�n de Bakanlıkla paylaşımı esastır.

(2) Bakanlıkça gerek görülmes� hal�nde; b�r�nc� fıkraya göre elektron�k ortamda tutulan ver�ler, tab� olduğu
usul ve esaslar �lg�l� mevzuatında bel�rlenen �lg�l� kamu �dareler�n�n denet�m�ne tab� kuruluşlarla; bu kuruluşlarca
elektron�k ortamda tutulan ver�ler de Bakanlıkla paylaşılır.

(3) Elektron�k ortamda paylaşılan ver�ler�n g�zl�l�ğ�n�n korunmasından ver�y� alan taraf sorumludur. B�lg�
paylaşımına �l�şk�n usul ve esaslar yapılacak protokollerle bel�rlen�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak denet�mlere �l�şk�n usul ve esaslar �le �hlal tesp�t

tutanaklarıyla �lg�l� yürütülecek �ş ve �şlemler hakkında bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 3/6/2021 tar�hl�
ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma H�zmetler� Denet�m Yönetmel�ğ�n�n �lg�l� hükümler�
uygulanır.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce, Bakanlık �lg�l� mevzuatı

hükümler�ne göre yetk�lend�r�len TMGDK’ler, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 10 uncu madden�n
b�r�nc� fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentler�nde bel�rt�len yetk� belges� alma ve şubes�n�n olması
durumunda �se her şube �ç�n 13 üncü madden�n üçüncü ve dördüncü fıkralarında bel�rt�len şube yetk� belges� almaya
�l�şk�n şartları otuz gün �çer�s�nde sağlamak zorundadır. Şartları bu maddede bel�rt�len süre �çer�s�nde yer�ne



get�rmeyen TMGDK’lere, şartları sağlamadıkları süre boyunca e-Devlet s�stem� üzer�nden yapacakları yen� TMGD
atamalarına �z�n ver�lmez ve bu TMGDK’ler hakkında 16 ncı madden�n b�r�nc� fıkrası uygulanır.

(2) 31/12/2017 tar�h� ve önces�nde Bakanlık tarafından yetk� belges� düzenlenen TMGDK’ların yetk� belgeler�
31/12/2022 tar�h�ne kadar geçerl�d�r.

(3) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Bakanlık �lg�l� mevzuatı hükümler�ne göre
yetk�lend�r�lm�ş şube/şubeler� bulunan TMGDK’n�n, şube/şubeler�ne düzenlenecek şube yetk� belges�/belgeler�n�n
geçerl�l�k tar�h� olarak mevcut yetk� belges�n�n b�t�ş tar�h� esas alınır.

(4) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Bakanlık �lg�l� mevzuatı hükümler�ne göre
yetk�lend�r�lm�ş olan şube/şubeler�n�, yetk� belges� geçerl�l�k tar�h� sonunda yen�den yetk�lend�r�lmek �steyen
TMGDK, her b�r şube �ç�n yen�leme tar�h�ndek� güncel şube yetk� belges� ücret�n� tam olarak ödemek zorundadır.

(5) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra merkez veya şube �ç�n �lk defa yapılacak yetk� belges�
başvuruları 1/9/2022 tar�h�nden sonra kabul ed�l�r.

Bazı zorunluluklara �l�şk�n süre ver�lmes�
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len tehl�kel� madde güvenl�k danışmanı

meslek kodu (2263.06) �le b�ld�r�m zorunluluğu, �şletme bünyes�nde �st�hdam ed�lmekte olan ve Bakanlık U-Net
Otomasyon S�stem�nde �lg�l� faal�yet belge/belgeler�ne ataması yapılmış TMGD’ler �ç�n bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe
g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n; 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının alt bentler�, 6 ncı maddes�n�n beş�nc� fıkrasının alt
bentler�nde yer alan kısm� �st�hdama �l�şk�n hükümler� ve 7 nc� maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası 1/9/2022 tar�h�ne kadar
uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmel�k yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 1/9/2022 tar�h�ne kadar TMGD’ler�n �st�hdam şekl� tam
sürel� ve her b�r faal�yet belges� �ç�n ver�len TMGD h�zmet süres� 18 saat olarak kabul ed�l�r. Bu madde hükmü
kapsamında düzenlenen �st�hdam şekl� ve h�zmet süreler�n�n, 1/9/2022 tar�h�nden sonra değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n
b�ld�r�mde bulunulması �lg�l� tarafların sorumluluğundadır.

Yürürlük
MADDE 27- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 28- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220618-7-1.pdf

