
 

 

Dağıtım Şirketi (Akaryakıt ve Otogaz İstasyonları için)   

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) VAR   YOK   GEREK YOK   IZM.U-NET.TMFB............ 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) VAR   YOK   GEREK YOK     

Taşımacılık Yetki Belgesi VAR   YOK   GEREK YOK     

Taşımacılık Yetki Belgesinde Kayıtlı Tanker Cinsi Taşıtların Toplam Taşıma Kapasitesi   

Taşımacılık Yetki Belgesi için TMGD VAR   YOK   GEREK YOK   

İşletmenin Tespit Edilen 
Faaliyet Konuları 

Taşımacı  Yükleyen  
Gönderen   Paketleyen   

Alıcı   Dolduran   
Boşaltan   Tank Kontoyner/Portatif Tank İşletmecisi   

İşletmede iştigal edilen ADR'ye tabi maddeler ve İşletmenin 
ADR'ye tabi maddeler ile son 1 yıldaki iştigal miktarı 

 
 
 
 
 
  

İŞLETMEDE TMGD İŞLEM DOSYASI VAR   YOK   

TMGD 

Taşınacak tehlikeli maddelerin tespitini yaparak, bu maddelere ilişkin 
ADR'deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürleri belirtildi mi?  

VAR   YOK   

Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan 
teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürler belirlendi mi?  

VAR   YOK   

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak 
üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim verilip bu eğitimin 
kayıtları tutuldu mu?  

VAR   YOK   

Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir 
kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda 
uygulanacak acil durum prosedürleri belirlendi mi?  

VAR   YOK   

Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan 
çalışanların, operasyon prosedürleri ve talimatlar hakkında bilgiye sahip 
olmaları sağlanıp muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili 
personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler alındı mı?  

VAR   YOK   

Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken 
doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına 
yönelik talimatlar oluşturuldu mu? 

VAR   YOK   

ADR Bölum 1.10.3.2'de belirtilen işletme güvenlik planı hazırlandı mı? VAR   YOK   
Faaliyetler konusunda eğitim, deneme ve kontrol dâhil yapılan her türlü iş 
tarih ve saat belirtilerek kayıt altına alındı mı?  

VAR   YOK   

Taşıma aracına yüklenen yükün ADR hükümlerine uygun olarak; 
paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve 
işlemlere İlişkin prosedürler oluşturuldu mu?  

VAR   YOK   

İşletme paketleme 
yapıyor ise 

UN Sertifikalı Ambalaj Kullanımı UYGUN   UYGUN DEĞİL   
Ambalaj Etiket ve İşaretleri UYGUN   UYGUN DEĞİL   

İşletme doldurma 
yapıyor ise 

Doldurma işleminden önce uygunluk belgeleri 
kontrol ediliyor mu? 

EVET   HAYIR   

Uygun olmayan taşıtlara ve tanklara dolum 
yapılıyor mu? 

EVET   HAYIR   

 


