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ÖZET 

 
Taşımacılık, insanlık tarihi kadar eski, içinde bulunduğu çağın 

şartlarına göre değişikliğe uğrayan ve en temel ihtiyaçların giderilmesinde 

hayati öneme sahip, lojistik bilimi denince akla ilk gelen faaliyetlerdendir. 

Günümüzde toplumların gelişmesine katkı sağlayan, üretim sektörleri 

başta olmak üzere hemen hemen her sektörde taşımacılık faaliyetlerine 

rastlanır. Bunun sebebi üretilen ürünlerin, tüketim yerlerine ulaştırılma 

ihtiyacıdır. 

Taşımacılık faaliyetlerindeki ana konulardan birisi, taşımaya konu 

olan yükün tipidir. Üretim teknolojilerindeki gelişmelerden ve inovatif 

düşüncelerden ortaya çıkan ürünlerin üretimleri için taşınan yükler sahip 

oldukları yapısal özellikleriyle farklılıklar göstermektedir. Bu yükler 

arasında, büyük çoğunluğunu kimyasal maddelerin oluşturduğu tehlikeli 

madde olarak adlandırılan yükler, yasal düzenlemeler ve çevresel güvenlik 

önlemleri uygulamaları bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. 

Tehlikeli yüklerin, yapıları gereği güvenlik odağı esas alınarak 

taşınması gerekliliğinden ötürü multi-modal taşımalarda her taşıma 

türüne göre farklı düzenlenmiş kuralları bulunmaktadır. Bu kuralların, 

taşıma türleri arasındaki geçişlerdeki karmaşayı ve riskleri azaltmak için 

birbirleri ile uyumlu olacak şekilde uygulanabilmesi için her taşıma 

türünün bağlantılı olduğu diğer taşıma türlerindeki düzenleme ve 

uygulamaların da bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda denizyolundan 

sonra limanlarla en çok bağlantısı olan taşıma türünün karayolu olduğu 

düşünüldüğünde karayollarında tehlikeli yük taşımacılığının kurallarının 

farkında olunması bütün paydaşlar için fayda yaratacaktır. 

Bu çalışmanın temelini; taşımaya konu olma özelinde ‘’tehlikeli 

yükler’’ ve taşıma şekli özelinde ise ‘’karayolu taşıması’’ olarak iki unsur 

oluşturmaktadır. Bu unsurlar üzerinden yola çıkılarak ‘’Türkiye 

karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı sektöründe karşılaşılan 

problemler ve çözüm yolları nelerdir?’’ araştırma sorusu olarak 

belirlenmiş ve buna ilişkin bir model önerisi geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Araştırma için mülakat ve gözlem metotları kullanılarak elde edilen veriler 

beş ana problem olarak gruplandırılmış ve AHP yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Elde edilen tüm bulgular kullanılarak model önerisi ve sonuçlar 

geliştirilmiştir. 
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1. GİRİŞ 
 

Tehlikeli yükler, sahip oldukları fiziksel özellikler, taşıma 

süreçlerindeki özel uygulamalar ve yapısal özelliklerinden kaynaklanan 

riskler bakımından taşımaya konu olan diğer çeşit yüklere göre farklı bir 

konumdadır. Bu farklı konumlandırmanın temelinde; tehlikeli yüklerden 

kaynaklı oluşabilecek zararların insan, doğa ve çevre üzerinde ciddi 

sonuçlara yol açma riski yer almaktadır. Bu bağlamda tehlikeli yüklerin 

taşınma süreçleri, detaylı ve spesifik pratik uygulamalara sahip olmakla 

beraber operasyonlarda yer alan en küçük birimlerden, politika yapıcı 

konumundaki siyasi birliklere kadar birçok farklı paydaşı da 

ilgilendirmektedir. 

Tehlikeli yük taşımacılığının içeriğinin ve kapsamının sahip 

olduğu genişlik, tehlikeli yük taşıma sürecindeki pratik uygulamaların 

esaslarının belirlenmesi ve uluslararası düzeyde bir uygulama standartı 

elde edilmesi gerekliliğini doğurmuştur (Özdikmen, 2016: 11). Bu 

bağlamda, tehlikeli yük taşıma süreçlerinde uluslararası bütünlük 

sağlanabilmesine yönelik olarak Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 

Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişkin Uluslararası Kod 

(IMDG-Code), IATA Tehlikeli Madde Düzenlemeleri (DGR) ve Tehlikeli 

Maddelerin Demiryoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin 

Düzenlemeler (RID) gibi taşıma türlerinin sahip olduğu spesifik özelliklere 

uygun şekillerde düzenlemeler, anlaşmalar ve kodlar ilgili taşıma türünün 

(kara, deniz, hava) uluslararası alanda kabul görmüş kurum ve kuruluşları 

tarafından geliştirilmiştir (Akçetin, 2013: 77). Uluslararası nitelikteki bu 

düzenlemelerin, anlaşmaların ve kodların işlevlerini yerine getirebilmeleri 

için ilgili ülkelerdeki ulusal mevzuat yapıları ile uyumlu hale getirilmeleri 

gerekliliği bulunmaktadır. Türkiye’ye bakıldığında, bu uyumlaştırma 

sürecinin denizyolu ile havayolu için tamamlandığı, demiryolu için henüz 

başlamadığı ve karayolu için yeni başladığı söylenebilir. Çalışmanın 

odağındaki karayolu özelinde bakıldığında ise birçok problemin ortaya 

çıktığı görülmektedir. Ortaya çıkan problemlerin, tehlikeli yük taşıma 

uygulamalarını doğrudan etkileyen bir yapıda olması sebebiyle, hızlı ve 

etkin bir şekilde giderilmeleri önem kazanmıştır. Bu çalışmanın çıkış 

noktası burasıdır. Çalışmada önce mevcuttaki uygulama problemlerinin 

tespit edilmesi sonrasında ise bu problemler için çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

  



 

 

2. ARAŞTIRMA SÜRECİ 
 

2.1. Literatür İncelemesi 
 

Bu çalışmada, karayolu tehlikeli yük taşımacılığı kapsamında 

yapılan akademik çalışmalar belirtilen başlıklar altında gruplandırılarak 

Tablo 1’de gösterilmiştir. Gruplamaların açıklamaları şu şekildedir. 

Risk değerlendirme başlığı altında; taşımacılığa ilişkin risk 

yönetimi, risklerin azaltılması veya risklerin tespit edilmesi vb. konulara 

yönelik yapılmış çalışmalar, 

Güvenlik uygulamaları başlığı altında; tehlikeli yük 

taşımalarındaki güvenlik unsurlarını sağlamak, tespit etmek, geliştirmek 

veya eksikliklerini tespit etmek amacıyla yapılmış çalışmalar, 

Yasal çevre başlığı altında; tehlikeli yük taşımacılığına dair 

tanımlayıcı özellikte ve yasal düzenlemelerin detaylarını aktaran 

çalışmalar, 

İyileştirme çalışmaları başlığı altında; araştırdığı konu kapsamında 

mevcuttaki bir durumu daha iyi hale getirme amacı güderek yapılmış 

çalışmalar kategorize edilmiştir. 

 
Tablo 1: Literatür Çalışmaları 

KAYNAK ADI YAZAR YIL KONU-ODAK 

A Risk Assessment For Road Transportation 
Of Dangerous Goods: A Routing Solution 

Conca A. ve 
diğerleri 

2016 Risk Değerlendirme 

Analyzing The Transportation Of Dangerous 

Goods By Road Based On The ADR 

Dumlupınar, 

M. 
2017 

Risk Değerlendirme 

Yasal Çevre 

Dangerous Goods Transport Problems In The 

European Union And Poland 

Nowacki G. 

ve diğerleri 
2016 Yasal Çevre 

Determine The Safe Transport Of Dangerous 

Goods Route 

Dolia, V. ve 

diğerleri 
2015 

Güvenlik 

Uygulamaları 

Improving Knowledge Of Risk In Dangerous 

Goods Transport 

Studer, L. ve 

diğerleri 
2012 Risk Değerlendirme 

Legal Framework For The Transportation Of 

Dangerous Goods In Kosovo 
Jashari, N. 2016 Yasal Çevre 

Management Of Risks Associated With 
Dangerous Goods Transportation 

Majilingova, 
A. 

2019 Risk Değerlendirme 

Managing Human Factors Related Risks The 

Advanced Training Model İn Dangerous 

Goods Transport On Roads 

Janno, J., 
Koppel, O. 

2018 

Risk Değerleme 

İyileştirme 

Çalışmaları 

On Risk Assessment And Risk Acceptance Of 
Dangerous Goods Transportation Through 

Road Tunnels In Greece 

Benekos, I., 
Diamantidis, 

D. 

2017 Risk Değerleme 

Operational Risks In Dangerous Goods 

Transportation Chain On Roads 

Janno, J., 

Koppel, O. 
2018 Risk Değerleme 

Proposal For The Creation Of Security Plans 

For The Road Transportation Of High 

Consequence Dangerous Goods 

Koldys, K. 2016 
İyileştirme 
Çalışmaları 

Safety Analysis Of Transportation Chain For 

Dangerous Goods: A Case Study In Colombia 

Forigua, J., 

Lyons, L. 
2016 

İyileştirme 

Çalışmaları 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının 

(Tmgd) Sorumlulukları Hakkında Yasal 

Düzenlemeler 

Fafanoğlu, Y. 2015 
 

Yasal Çevre 



 

 

Tablo 1: Literatür Çalışmaları (Devamı) 

KAYNAK ADI YAZAR YIL KONU-ODAK 

Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Özyağcı, S. 2008 Yasal Çevre 

Tehlikeli Yüklerin Karayoluyla Tasınmasında 
Avrupa Kanunu’na Genel Bir Bakış Ve Bu 

Kapsamda Türkiye'de Tehlikeli Yük 

Taşımacılığı Eğitiminin İncelenmesi 

Çakır, Ş. 2006 Yasal Çevre 

Transport Of Dangerous Goods By Road 

From A European Aspect 

Lukasik, Z. 

ve diğerleri 

2017 İyileştirme 

Çalışmaları 

Transportation Of Dangerous Goods: Turkey 

Model 

Şencan, M., 

Yavuz, H. 

2018 Yasal Çevre 

Transportation Of Hazardous Materials 

(Hazmat) A Literature Survey 

Yılmaz, Z. ve 

diğerleri 

2016 Yasal Çevre 

Türkiye’de Karayolu İle Tehlikeli Madde 

Taşımacılığında Avrupa Anlaşması (ADR)'ye 
Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi 

Özkul, B. 2018 Yasal Çevre 

 

2.2. Yapısal Özellikler 
 

Çalışmanın araştırma sorusu ‘’Türkiye’ karayollarında tehlikeli 

yük taşımacılığı sektöründe karşılaşılan problemler ve çözüm yolları 

nelerdir?’’ olarak belirlenmiştir. Araştırma deseni olarak eylem araştırması 

tercih edilmiştir. Çalışma evreni ‘’İzmir, Manisa veya Ankara illerinde 

faaliyette bulunan; tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD), 

tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşları (TMGDK), hizmet alan 

işletmelerin tehlikeli yüklerle ilgilenen departman veya sorumluları, 

düzenleyici üst kurumların karayolu tehlikeli yük taşımacılığı bölümü 

personelleri, karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı gerçekleştiren özel 

lojistik işletmeleri ve tehlikeli yük taşımacılığı eğitmenleri’’ olarak tespit 

edilmiştir. Örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme kullanılmıştır. 

Veri toplama yöntemleri olarak ise katılımcı gözlem ve yarı-

yapılandırılmış mülakat teknikleri kullanılmıştır. 

 

2.3. Araştırmanın Aşamaları 
 

Bu çalışmada gerçekleştirilen araştırma dört ana aşamadan 

oluşmaktadır; 

Birinci aşamada karayolu tehlikeli yük taşımacılığı sektöründe 

faaliyet gösteren uzmanlarla yarı yapılandırılmış mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamadaki bu mülakatlarda, karayolu tehlikeli 

yük taşımacılığı sektöründe deneyime sahip üç farklı uzmanla, genel 

kapsamlı sorular kullanılarak görüşme yapılmıştır. Bu görüşmeler 

sonucunda ana problemler gruplandırılmıştır. 

İkinci aşamada, birinci aşamada gruplandırılan ana problemlerin 

nedenlerini tespit etmek amacıyla, her problem başlığına en uygun 

niteliklere sahip uzmanlarla, ilgili problem başlığı odağında görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin sonucunda ana problemlerin kök 

nedenlerine ulaşılmıştır. 



 

 

Araştırmanın üçüncü aşamasında ikinci aşamadan elde edilen 

bilgiler kullanılarak Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada tespit edilen kök nedenler AHP 

uygulamasının kriterlerine dönüştürülmüş ve AHP formu oluşturulmuştur. 

AHP formu sektörün çoğunluğunu temsil ettiği düşünülen 4 farklı 

işkolundaki kişilerle paylaşılarak kriterlerin önem derecelerinin analizleri 

yapılmıştır. 

Dördüncü aşamada ise diğer aşamalardan elde edilen bulgular, 

literatür incelemesi ve kişisel yorumlarla birlikte değerlendirilerek model 

için öneriler geliştirilmiştir. Araştırma aşamalarının detayları Şekil 1’de 

görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 1: Araştırma Akış Şeması 

 

3. BULGULAR 
 

Araştırmanın her aşamasındaki bulgular bir sonraki aşamanın çıkış 

noktasını oluşturmuştur. Araştırma boyunca, elde edilen bulguların 

sistematik bir yaklaşımla detaylandırılması amaçlanmıştır. Bulguların 

detaylandırılması, sektörel problemlerin kaynaklarının tespit edilmesinde 

ve model önerisinin geliştirilmesinde kullanılmak üzere gerekli 

görülmüştür. Bu bağlamda mülakatlardan ve AHP analizi sonucunda elde 

edilen bulgular bu bölümde yer almaktadır. 

 

3.1. Mülakat Bulguları 

 

3.1.1. Birinci Tur Mülakatlar 

 

İki tur olarak gerçekleştirilen mülakatların birinci turunda, 

görüşme yapılması için sektörde aktif olarak çalışan ve karayolu tehlikeli 

yük taşımacılığı konusunda bilgi ve deneyim sahibi 3 uzman seçilmiştir. 



 

 

İlk görüşmelerden elde edilecek bilgilerin araştırmanın yönünü 

belirleyeceği düşünüldüğünden, birinci turdaki görüşmecilerin tüm sektörü 

temsil edebilecek nitelikteki kişilerden seçilmesine dikkat edilmiştir. 

Birinci tur mülakatlarda görüşülen uzmanların nitelikleri, deneyim 

seviyeleri, görüşmelerin tarihleri ve süreleri Tablo 2’de görülmektedir.  

 
Tablo 2: Birinci Tur Mülakat Görüşmecileri 

UZMAN NİTELİKLER DENEYİM GÖRÜŞME 

 

 

UZM-1 

Yüksek çevre mühendisi 

TMGD 

TMGDK kurucu/sahibi 

TMGD eğitmeni 

Sektörel dernek genel 

sekreteri 

 

 

12 Yıl 

 

 

14.03.2019 

75 Dakika 

 

 

UZM-2 

Çevre mühendisi 

TMGD 

TMGDK kurucu/sahibi 

Çevre danışmanlığı 

firması sahibi 

Sektörel dernek başkanı 

 

 

15 Yıl 

 

 

17.03.2019 

65 Dakika 

 

UZM-3 

Lojistik uzmanı 

Koordinatör TMGD 

TMGDK ortağı 

SRC5 eğitmeni 

 

5 Yıl 

 

02.04.2019 

60 Dakika 

 

Birinci tur mülakatlar sonucunda sektördeki problemlere ilişkin ilk 

tespitler şunlardır; 

 

 Denetimlerin sayılarının ve niteliklerinin yetersiz olması 

 Sektörel derneklerin sayısının az olması 

 Deneyimli personel sayısının az olması 

 Sektörde çalışanların teknik bilgilerinin düşüklüğü 

 Mesleki sigorta eksikliği 

 Çalışma ücretlerin ve hizmet fiyatlarının düşüklüğü 

 Çalışma koşullarındaki olumsuz durumların varlığı 

 Sektörün paydaşlarındaki farkındalık düzeyinin düşüklüğü 

 Paydaşların gerçekleştirdiği faaliyetlerde standart bulunmaması 

 Paydaşların kurumsallaşma seviyesinin düşüklüğü 

 Düzenleyici üst kurumların etkinliğinin az olması 

 Düzenleyici üst kurumlardaki nitelikli personel eksikliği 

 Yasal düzenlemelerin nitelik ve nicelik olarak yetersizliği 

 Dijital altyapının yeterli düzeye erişememiş olması 



 

 

 Paydaşların uluslararası standartları sağlamadaki eksiklikleri 

Sektörel problemlere ilişkin elde edilen tespitler birinci tur mülakatların 

bulgularını oluşturmaktadır. Bu bulgular ilişkili konuları itibariyle, ikinci 

tur mülakatlarda kullanılmak üzere beş ana grupta toplanmış ve ana 

problemler olarak adlandırılmıştır. Ana problem grupları şunlardır; 

 

 A-Denetim Eksikliği 

 B-Çalışanların Bilgi/Deneyim Eksikliği 

 C-Hizmet Alan Firmaların Bilgi Düzeyi Düşüklüğü 

 D-Hizmet Standartı Eksikliği 

 E-Fiziksel ve Yasal Altyapı Yetersizliği 

 

3.1.2. İkinci Tur Mülakatlar 

 

Birinci tur mülakatlar sonucunda gruplandırılmış olan beş ana 

problem üzerinden yapılan ikinci tur mülakatlarda, her ana problem grubu 

için farklı bir uzmanla görüşülmüştür. İkinci tur mülakatlarda görüşmeciler 

ilgili ana problem grubuna yönelik uzmanlardan seçilmiştir. Bu bağlamda 

karayolu tehlikeli yük taşımacılığı sektörü içerisinde bulunan, farklı 

mesleki bilgi, deneyim ve uzmanlıklara sahip beş farklı kişiyle mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. İkinci tur mülakatlarda görüşülen uzmanların 

nitelikleri, deneyim seviyeleri, görüşmelerin tarihleri ve süreleri Tablo 

3’de görülmektedir. 

 
Tablo 3: İkinci Tur Mülakat Görüşmecileri 

UZMAN NİTELİKLER DENEYİM GÖRÜŞME 

 

UZM-4 

Yüksek makine mühendisi 

Otomotiv uzmanı 

TMGD 

TMGD eğitmeni 

Mesleki yeterlilik denetmeni 

 

20 Yıl 

 

28.04.2019 

110 Dakika 

 

UZM-5 

Kimya mühendisi 

TMGD 

TMGD eğitmeni 

SRC5 eğitmeni TMGDK ortağı 

 

19 Yıl 

 

02.05.2019 

95 Dakika 

 

UZM-6 

Lojistik mühendisi, 

Taşıma işletmesi sahibi 

Lojistik üssü yönetim kurulu üyesi 

Sektörel dernek başkanı 

 

19 Yıl 

 

10.05.2019 

90 Dakika 

 

UZM-7 

 

Makine mühendisi 

Düzenleyici üst kurum personeli 

Yetkilendirilmiş denetmen 

 

14 Yıl 

 

15.05.2019 

45 Dakika 

 

 
Tablo 3: İkinci Tur Mülakat Görüşmecileri 



 

 

Tablo 3: İkinci Tur Mülakat Görüşmecileri (Devamı) 

UZMAN NİTELİKLER DENEYİM GÖRÜŞME 

 

UZM-8 

Kimya mühendisi 

Taşımacılık işletmesinde 

elleçleme sorumlusu 

SRC5 sahibi 

 

10 Yıl 

 

17.05.2019 

60 Dakika 

 

İkinci tur mülakatlarda ana problemlerin kök nedenlerinin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. Problemlerin kök nedenlerinin tespit edilmesi 

araştırmanın bir sonraki aşaması olan AHP uygulamasında kullanılacak 

verilerin sağlanması açısından önem arz etmektedir. İkinci tur mülakatlar 

sonucunda elde edilen bulgular, bağlı oldukları ana problem grupları ile 

Tablo 4’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 4: Ana Problemler ve Kök Nedenler 

Ana Problem A 

Denetim Eksikliği 

A1-Denetim personeli sayısının az olması 

A2-TMFB sahibi olmayan işletmelerin 

tespiti için altyapı bulunmaması 

Ana Problem B 

Çalışanların Bilgi/Deneyim 

Eksikliği 

B1-Sertifika sahiplerinin zorunlu pratik 

eğitimi olmaması 

B2-Çalışma ücretlerinin düşüklüğü 

B3-Sınav formatının yapısı 

B4-Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı 

mesleğinin algısı 

Ana Problem C 

Hizmet Alan Firmaların Bilgi 

Düzeyi Düşüklüğü 

C1-Üniversite düzeyinde tehlikeli madde 

eğitimi bulunmaması 

C2-Tehlikeli madde taşımacılığı hakkında 

bilgilendirici dokümanların mevcut 

olmaması 

C3-Sektörel derneklerin yeterince etkin 

olmaması 

Ana Problem D 

Hizmet Standartı Eksikliği 

D1-Standart oluşturmanın zorluğu 

D2- Düzenleyici üst kurumların konuya 

önem vermemesi 

Ana Problem E 

Fiziksel ve Yasal Altyapı 

Yetersizliği 

E1-Yatırım maliyetlerinin yüksek olması 

E2-Üst kurumların entegre çalışmaması 

 



 

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere, ikinci tur mülakatlar sonucunda 

toplamda 13 adet kök neden elde edilmiştir. Araştırmanın bundan sonraki 

aşamalarına temel oluşturacak nitelikteki kök nedenler sektöre ilişkin 

problemlerin neden kaynaklandığı konusunda yol göstericidir. Burada 

dikkat edilmesi gereken husus, bu kök nedenlere yarı yapılandırılmış 

mülakat tekniği ile ulaşılması ve elde edilen bulguların görüşülen kişilerin 

bilgi, deneyim ve uzmanlıkları çerçevesinde şekillendirilmiş olmasıdır. 

Seçilen örneklemin niteliğine göre, bulguların çalışma evreni için 

geçerliliğinin olduğu kanaatine varılmıştır. Araştırmanın bundan sonraki 

aşamalarında kök nedenler kullanılacak olup, kolaylık sağlanması 

açısından ana problemlerin harf kodlarına göre kategorize edilmiştir. 

 

3.2. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Bulguları 
 

Analitik Hiyerarşi Prosesi, hiyerarşik bir yapı içerisinde belirlenen 

karar kriterlerine ve alternatiflerine göreceli önem değerleri verilmesi 

suretiyle çalıştırılan bir ‘’çok nitelikli karar verme’’ yöntemidir. Hedeflerin 

belirlenmesi, hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kriterlerin 

belirlenmesi, her kriter için karar alternatiflerinin belirlenmesi ve 

hiyerarşinin oluşturulması aşamalarından meydana gelir. Hiyerarşi 

oluşturulduktan sonra kriterler için önem dereceleri belirlenip 

karşılaştırma matrisleri oluşturulur. Bu matrisler kriterlerin, alternatiflerin 

ve nihai kararın ağırlıklarının hesaplamalarında kullanılır (Timor, 2011: 

18-37). 

 Araştırmanın AHP analizi kısmında önceki aşamalardan elde 

edilen ana problem başlıkları ve bunlara ilişkin 13 kök neden, hiyerarşinin 

kurulması için kullanılmıştır. Burada kök nedenler revize edilerek kriterler 

haline getirilmiş ve önem derecelerinin tespiti için 4 farklı iş grubundaki 

katılımcılara gönderilmiştir. AHP katılımcıları olan kişiler karayolu 

tehlikeli yük taşımacılığı sektörünün ana aktörleri olan tehlikeli madde 

güvenlik danışmanları (TMGD), tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı 

kuruluşları (TMGDK) kurucu veya sahipleri, düzenleyici üst kurum 

personelleri ve hizmet alan firmaların tehlikeli madde personelleri 

arasından seçilmiştir. Toplamda katılımcı sayısı 35 olmuştur. 

Katılımcıların değerlendirmesi için belirlenen kriterler Tablo 5’de 

görülmektedir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tablo 5: AHP Kriterleri 
KÖK NEDEN KRİTER AÇIKLAMA 

A1 Kriter 1 Denetim personeli sayısının az olması 

 

A2 

 

Kriter 2 
TMFB sahibi olmayan işletmelerin tespiti için teknik altyapı 

bulunmaması 

B1 Kriter 3 TMGD sertifika sahiplerinin zorunlu pratik eğitimi olmaması 

B2 Kriter 4 TMGD/TMGDK ücretlerinin/fiyatlarının düşüklüğü 

B3 Kriter 5 TMGD sertifika sınavının sadece teorik bilgiyi ölçmesi 

B4 Kriter 6 TMGD işinin ek iş olarak algılanması 

C1 Kriter 7 Üniversite düzeyinde tehlikeli madde eğitimi olmaması 

 

C2 

 

Kriter 8 
Tehlikeli madde taşımacılığı uygulamaları için yönlendirici 

kaynakların azlığı 

C3 Kriter 9 Sektörel derneklerin aktifliğinin ve etkinliğinin düşük olması 

D1 Kriter 10 Uygulamaya yönelik hizmet standartı oluşturma zor olması 

D2 Kriter 11 Üst kurumların hizmet standartı oluşturmaya az önem vermesi 

E1 Kriter 12 Altyapı oluşturma maliyetlerinin yüksek olması 

E2 Kriter 13 Üst kurumların entegre çalışmaması 

Katılımcıların yaptığı değerlendirmeler sonucu analiz edilen kriter 

önem dereceleri her katılımcı grup için ayrıştırılmış olarak Tablo 6’da 

görülmektedir. Burada en çok önem verilen kriterler ilk 3, en az önem 

verilen kriterler ise son 3 olarak adlandırılmıştır. 

 
Tablo 6: Kriter Önem Dereceleri 

 

Tablo 6’da görülen kriter önem dereceleri üzerinden elde edilen 

AHP bulguları şu şekildedir; 

 

 TMGD’lere göre tehlikeli yük lojistiği sektöründeki problemlere 

ilişkin en önemli 3 neden; denetim personeli sayısının azlığı (K1), 

tehlikeli madde faaliyet belgesi (TMFB) olmayan işletmelerin 

tespiti için teknik altyapı bulunmaması (K2) ve TMGD/TMGDK 

ücretlerinin/fiyatlarının düşüklüğü (K4) olmuştur. 

GRUP 1-TMGD (CR %20)  GRUP 2-TMGDK (CR %18) 

İlk 3 Son 3  İlk 3 Son 3 

20,50% K1 1,80% K9  18,50% K4 1,60% K7 

13,60% K2 2,40% K7  13,70% K3 2,00% K12 

13,40% K4 3,30% K13  13,50% K9 2,90% K10 

         

GRUP 3-D.Ü.K. Personeli 

(CR %19) 
 

GRUP 4-H.A.F. Personeli 

(CR %13) 

İlk 3 Son 3  İlk 3 Son 3 

18,60% K2 1,50% K7  19,50% K11 2,30% K1 

17,20% K1 2,10% K11  16,30% K3 2,50% K6 

12,80% K12 3,90% K9/K13  9,80% K13 3,10% K2 



 

 

 TMGD’lere göre en önemsiz nedenler sektörel derneklerin 

aktifliğinin ve etkinliğinin düşük olması (K9), üniversite 

düzeyinde tehlikeli madde eğitimi olmaması (K7) ve üst 

kurumların entegre çalışmaması (K13) olmuştur. 

 TMGDK’lara göre tehlikeli yük lojistiği sektöründeki problemlere 

ilişkin en önemli 3 neden; TMGD/TMGDK 

ücretlerinin/fiyatlarının düşüklüğü (K4), TMGD sertifika 

sahiplerinin zorunlu pratik eğitimi olmaması (K3) ve sektörel 

derneklerin aktifliğinin ve etkinliğinin düşük olması (K9) olarak 

belirtilmiştir. 

 TMGDK’lara göre en önemsiz nedenler üniversite düzeyinde 

tehlikeli madde eğitimi olmaması (K7), altyapı oluşturma 

maliyetlerinin yüksek olması (K12) ve uygulamaya yönelik hizmet 

standartı oluşturmanın zor olması (K10) olarak 

belirtilmiştir.Düzenleyici üst kurum personellerine göre tehlikeli 

yük lojistiği sektöründeki problemlere ilişkin en önemli 3 neden; 

TMFB’si olmayan işletmelerin tespiti için teknik altyapı 

bulunmaması (K2), denetim personeli sayısının az olması (K1) ve 

altyapı oluşturma maliyetlerinin yüksek olması (K12) olarak 

belirtilmiştir. 

 Düzenleyici üst kurum personellerine göre en önemsiz nedenler; 

üniversite düzeyinde tehlikeli madde eğitimi olmaması (K7), üst 

kurumların hizmet standartı oluşturmaya az önem vermesi (K11) 

ve sektörel derneklerin aktifliğinin ve etkinliğinin düşük olması 

(K9) ile üst kurumların entegre çalışmaması (K13) olmuştur. 

 Hizmet alan firma tehlikeli madde personellerine göre tehlikeli 

yük lojistiği sektöründeki problemlere ilişkin en önemli 3 neden; 

üst kurumların hizmet standartı oluşturmaya az önem vermesi 

(K11), TMGD sertifika sahiplerinin zorunlu pratik eğitimi 

olmaması (K3) ve altyapı üst kurumların entegre çalışmaması 

(K13) olarak belirtilmiştir. 

 Hizmet alan firma tehlikeli madde personellerine göre önemsiz 

nedenler; denetim personeli sayısının az olması (K1), TMGD 

işinin ek iş olarak algılanması (K6) ve TMFB’si olmayan 

işletmelerin tespiti için teknik altyapı bulunmaması (K2) olmuştur. 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

4.1. Araştırmanın Sonuçları 
 

Araştırma sonuçları, mülakatlardan ve AHP yönteminden elde 

edilen bulgulara kişisel yorumların katılması sonucunda elde edilmiştir. 

Burada yer alan araştırma sonuçları, model geliştirme aşamasındaki 

önerilerin oluşturulması için kullanılmıştır. Elde edilen araştırma sonuçları 

şunlardır. 

 



 

 

Sonuç 1: TMGD'lere ve düzenleyici üst kurum personellerine göre 

sektördeki en önemli iki problem denetim konusundadır. Denetim 

eksikliğinden kaynaklı olarak yasalara ve iş etiğine uygun olmayan 

faaliyetler yürüten birçok TMGD'nin sektörün içerisinde aktif olduğu 

görülmüştür. Bu durum haksız rekabete yol açtığı gibi yasal ve etik 

kurallara uyan, işini olması gerektiği gibi yapan paydaşların 

motivasyonlarını da düşürmektedir. Denetim konusu içerisinde ise denetim 

personeli sayısının eksikliği, TMFB sahibi olmayan işletmelerin tespiti 

için altyapı eksikliğine nazaran daha büyük oranda önemli bulunmuştur. 

TMGD'lerin bakış açısına göre ise mevcuttaki denetim altyapısının 

personel eksikliğinden dolayı etkin çalışmadığı çıkarımı yapılmıştır. 

 

Sonuç 2: TMGD'lere göre sektördeki en büyük ikinci problem TMGD 

ücretlerinin düşüklüğü olmuştur. TMGD'ler aldıkları ücretlerden tatmin 

olmamaktadır. Ücretlerdeki düşüklüğün iş performanslarında da azalmaya 

yol açtığı sonucuna varılmıştır. TMGD iş kolundaki bu ücret 

düşüklüğünün sebebinin, sektörün henüz emekleme aşamasında olması ve 

buna bağlı olarak kazançların tatminkar düzeylere erişememesi olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

 

Sonuç 3: TMGD'lere göre sektördeki en önemsiz problem sektördeki 

derneklerin aktifliğinin ve etkinliğinin düşük olmasıdır. TMGD'ler, 

derneklerin yaptırım gücüne ve etkin olabileceğine karşı güvensizdir. Bu 

sebeple derneklerin yeterince aktif olup olmamasını bir problem olarak 

görmemektedir. Sektörel dernekler, tatminkar faaliyetler yapsalar bile 

TMGD'ler nazarında hiçbir zaman ''etkin rol oynayıcı aktör'' olmayacağı 

sonucuna varılmıştır. 

 

Sonuç 4: TMGD'lere göre önem sırasında sondan birinci, TMGDK 

kurucuları/sahipleri ile düzenleyici üst kurum personellerine göre ise en 

önemsiz sektörel problem üniversite düzeyinde tehlikeli madde eğitimi 

olmamasıdır. Ülkemizdeki ekonomik konjonktüre ve eğitim sisteminin 

yapısına baktığımızda sektördeki bu ‘’eğitimsizliğin'' önemli bir problem 

olarak görülmemesi daha anlaşılır olmaktadır. Bir diğer yandan hizmet 

alan firmaların tehlikeli madde personelleri, üniversite düzeyinde tehlikeli 

madde eğitimi olmamasını sektörde karşılaşılan en önemli sorun olarak 

görmese bile en önemsiz sorun olarak da görmemiştir. Hizmet alan 

firmaların tehlikeli madde personelleri, üniversite düzeyinde tehlikeli 

madde eğitimi olmamasını denetim konusundaki eksikliklerden daha çok 

önemli bir sorun olarak algılamaktadır. 

 

Sonuç 5: TMGDK kurucuları/sahipleri sektördeki en büyük problemi 

hizmet fiyatlarının düşük olması olarak değerlendirmiştir. Sektördeki 

çalışma fiyatlarının düşük olmasının ana sebeplerinden ilki denetim 

eksikliğinin bir sonucu olarak yasadışı ve etik olmayan yollarla faaliyette 

bulunabilen TMGDK’ların haksız rekabet ortamı yaratıyor olmasıdır. Bu 

durum rekabetin aleyhine olduğu gibi meslekteki kalite düzeyini de 

düşürmektedir. Sektörde, işin ederinin çok altında fiyatlarla, 



 

 

standartlaşmamış yapıda hizmet veren birçok TMGDK olduğu 

görülmüştür. Hizmet fiyatlarının düşük olmasının ikinci sebebi de yasal 

olarak bir düzenlemeye tabi olmamış olmasıdır. Örneğin TMGDK’ların 

çalışabileceği taban fiyat gibi yasal bir zorunluluk bulunmamakla beraber 

düzenleyici üst kurumlar tarafından böyle bir çalışma da mevcut değildir. 

Düzenleyici üst kurumların bu tutumu, serbest piyasa ekonomisini 

destekler nitelikte olup, sektördeki dernekleri ve TMGDK’ları, kendi 

aralarında anlaşmalar yaparak ortak fiyat belirleme gibi faaliyetler 

yapmasına zorlamaktadır. Bir diğer yandan, hizmet fiyatlarının düşük 

olması kazançların ve maliyetlerin dengesi açısından TMGD’lerin 

ücretlerinin de düşük olmasına yola açmaktadır. Yani kısaca TMGDK’lar 

ve TMGD’ler için kazan-kazan yerine kaybet-kaybet niteliğinde bir durum 

söz konusudur. 

 

Sonuç 6: TMGDK kurucusu/sahiplerine göre sektördeki en önemli 

problemlerden bir diğeri sertifika sahiplerinin zorunlu eğitim almamış 

olmasıdır. TMGDK'lar, çalıştırdıkları personelin sadece tehlikeli yük 

taşımacılığı konusunda değil ilişkili alanlarda da bilgi ve deneyim sahibi 

olmasını istemektedir. Bu isteğin temelinde istihdam edilecek TMGD’lerin 

pratik uygulamalara aşina olabilmesi yer almaktadır. Tehlikeli madde 

güvenlik danışmanlığı sertifikası alabilmek için teorik sınavdan başarılı 

olmuş birçok TMGD'nin, öğrendiklerini sektör içerisinde pratik olarak 

uygulayamadığı görülmüştür. Bununla birlikte, mevzuatlarda düzenlenmiş 

zorunlu bir pratik eğitimin bulunmaması, istihdam edilecek TMGD'lerin 

saha uygulamalarında eğitilmesi gerekliliğini ortaya çıkarttığı için 

TMGDK'lar açısından maliyet arttırıcı bir unsur olmaktadır.  

 

Sonuç 7: Altyapı oluşturma maliyetlerinin yüksek olması, TMGDK 

kurucu/sahiplerine göre, üniversite düzeyinde tehlikeli madde eğitimi 

olmamasından sonraki en önemsiz sektörel sorundur. Buradan, TMGDK 

kurucu/sahiplerinin fiziksel ve yasal altyapıların kurulabilmesinin maliyet 

anlamında karşılanabilir bir düzeyde olduğunu düşündükleri anlaşılmıştır. 

Bu altyapıları oluşturması gereken taraf düzenleyici üst kurumlardır. Gerek 

ekonomik gücünden gerekse yasal düzenleme yapabilme gücünden 

kaynaklı olarak düzenleyici üst kurumların bu görevlerini yerine 

getirebilecekleri düşünülmektedir. Düzenleyici üst kurumlara göreyse 

denetim eksikliğinden sonra sektördeki en önemli problem bu altyapıların 

kurulum maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Buradan düzenleyici üst 

kurumların altyapı geliştirme konusunda yeterince etkin olmadığı 

anlaşılmıştır. Buna rağmen, düzenleyici üst kurumların ana görevlerinden 

birisinin altyapı oluşturmak olması sektörde bir beklenti yaratmaktadır. 

 

Sonuç 8: Hizmet alan firmalardaki tehlikeli madde personellerine göre 

sektördeki en önemli sorun üst kurumların hizmet standartı oluşturmaya az 

önem vermesi olmaktadır. Hizmet standartlarının bulunmamasından en 

çok hizmet alan firmalar zarar görmektedir. Hizmet alan firmalar, 

danışmanlık hizmeti aldıkları TMGD'lerin bilgi ve iş standartı 

eksikliklerinden kaynaklanan sorunlarda, maddi yaptırımlarla karşı karşıya 



 

 

kalabilmektedir. Tüm sektör için belirlenmiş bir hizmet standartı söz 

konusu olduğunda TMGD'ler kendi bilgi eksikliklerini kapatmak ve 

belirlenen standartlarda iş yapmak zorunda kalacaktır. Bu durum hizmet 

alan firmaların hem maddi hem de çevresel etki yönünden risklerini 

azaltacaktır. 

 

Sonuç 9: Hizmet alan firmaların tehlikeli madde personellerine göre 

sektördeki en önemsiz 3 problemden 2'si denetimle ilgili olarak 

belirlenmiştir. Hizmet alan firmaların tehlikeli yük taşımacılığı 

sektöründeki mevcut denetim sisteminden ve denetim uygulamalarından, 

TMGD'ler ve düzenleyici üst kurum personellerinin aksine, memnun 

oldukları görülmektedir. Buradan, denetim sistemindeki aksaklıkların ve 

eksikliklerin hizmet alan firmalar için avantaj yarattığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

Sonuç 10: Üst kurumların entegre çalışmaması, TMGD'ler ve düzenleyici 

üst kurum personelleri tarafından en önemsiz sektörel problemlerden birisi 

olarak görülürken, hizmet alan firma personellerine göre en önemli 

problemlerden birisi olarak belirtilmiştir. Düzenleyici üst kurumlar böyle 

bir problemin mevcut olmadığına inanmaktadır. Onlara göre düzenleyici 

üst kurumlar birbirleri ile bağlantılı olarak çalışabilmektedir. TMGD'ler 

için düzenleyici üst kurumların birlikte hareket ettiği alanlar çok kısıtlıdır 

ve kurumlar arası etkileşimler yetersiz düzeydedir. Hizmet alan firmalara 

göre, üst kurumlar arasındaki koordinasyon yetersizliği büyük çapta 

olumsuz sonuçlar doğurabilecek karışıklıklara yol açabilecek niteliktedir. 

 

Sonuç 11: Sektördeki problemlerin nedenlerine verilen önem 

sıralamalarına bakıldığında TMGD ve düzenleyici üst kurum 

personellerinin birbiriyle benzer bakış açılarına sahip oldukları 

söylenebilir. Görevi yasal düzenlemeleri oluşturmak ve uygulamaları 

denetlemek olan bir taraf ile bu tarafın belirlediği sınırlar içerisinde 

uygulayıcı statüsündeki kişilerin, sektör içerisinde en önemli gördüğü 

problemler birbirleriyle aynıyken, bu problemlerin çözümü için iki tarafın 

da yeterince etkin olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

4.2.Modele İlişkin Öneriler 
 

Karayolu tehlikeli yük taşımacılığı sektöründeki problemlerin 

tespit edilmesi amacına uzmanlarla yapılan görüşmeler ve AHP analizi ile 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda sektörle ilgili problemler belirlenmiş, 

gruplandırılmış ve yine sektörün aktörleri tarafından değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın son aşamasında model geliştirilmesi için araştırma sonuçları 

kullanılmıştır. 

Bu çalışmada yer alan model; mevcuttaki problemlerin sektörün 

paydaşları tarafından nasıl algılandıkları üzerinden yola çıkarak, 

uzmanlardan, literatürden, dünyadaki uygulama örnekleri ile kişisel 

gözlem ve deneyimlerden elde edilen bilgiler aracılığıyla ilgili problemler 

için çözüm, geliştirme veya düzeltme önerileri sunan bir yapıdadır. Bir 



 

 

diğer anlamda mevcuttaki durumların, ‘‘olması gereken’’ durumlara 

dönüşebilmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında ipuçları 

vermektedir. Geliştirilen modele ilişkin öneriler şunlardır: 

 

Öneri 1: Denetim sisteminin baştan aşağı yenilenmesi için sektörün tüm 

tarafları ile ortaklaşa hareket edilmesi önerilmektedir. Gerek denetim 

prosedürleri gerek yaptırımların seviyeleri ile sıklıkları gerekse 

denetimdeki rol ve görevler konularında belirsizliklerin ortadan kaldırması 

gerekir. Bunu sağlayabilmek için bütüncül bir yapı içerisinde tüm 

aktörlerin bilgi, deneyim ve önerilerini dikkate alan bir sistem kurulması 

faydalı olacaktır. 

 

Öneri 2: Sektördeki istenilen ücret düzeylerine erişebilmek için öncelikle 

denetim konusundaki eksikliklerin yol açtığı olumsuz durumların önüne 

geçilmelidir. Denetim sisteminin düzeltilmesi sonrasında sektörün her 

dalında standartlaşmayı sağlamak için kapsamlı bir strateji 

geliştirilmelidir. Bu strateji, tehlikeli yük taşımacılığı sektörünün 

farkındalığını arttırmak gibi küçük bir amaçtan başlayarak sektör beklenen 

büyüklüğe geldiğinde ortaya çıkabilecek risklere çözüm üretilmesi gibi 

daha büyük çapta konuları kapsayacak, uzun vadeli öngörülere sahip bir 

yapıda olduğunda başarılı olabilecektir. 

 

Öneri 3: Sektörel derneklerin güçlenmesi için derneklerde spesifik rollere 

göre ayrım yapılabilir. Örneğin TMGD'lerin eğitimi için, sadece eğitim 

odaklı faaliyet gösteren sektörel eğitim dernekleri kurulabilir. Benzer 

şekilde tek amacı TMGD'lerin sorunlarını tespit etmek ve çözümler 

geliştirmek olan dernekler hayata geçirilebilir. Her sektörel dernek 

uzmanlık geliştirdiği bir odak noktası benimsediğinde ve o amaca yönelik 

çalıştığında ortaya toplam bir uzmanlık çıkacak ve sektördeki birçok 

problem noktası elemine edilmiş olacaktır. 

 

Öneri 4: Orta ve uzun vadede sektörün büyümesine ve gelişmesine ciddi 

katkılar sağlama ihtimali yüksek olan akademik eğitimin, ancak belirli bir 

kalite standartında verildiğinde istenilen etkiyi yapması mümkündür. 

Bunun için sektördeki deneyimli ve bilgili uzmanlardan faydalanarak 

akademik olarak kullanılabilecek bilgileri bir yerde toplayabilen bir altyapı 

geliştirilebilir. Bu altyapı bir eğitim kuruluşu veya sektörel bir kuruluş 

altında kurulabilir. Örneğin, odak noktası uzman bilgilerini toplayıp bu 

bilgileri akademik eğitim programlarına dönüştürmek olan sektörel bir 

kuruluş, tehlikeli madde taşımacılığının akademik olarak değer 

kazanmasına yol açabilir. 

 

Öneri 5: Sektördeki ücretlerin ve hizmet fiyatlarının düşüklüğünü 

önlemek için yasalarla sınırlandırılmış ücret ve fiyatlandırma 

politikalarının uygulanması faydalı olacaktır. Tehlikeli yük taşımacılığı 

sektörünün paydaşlarının gelişimlerini ve büyümelerini en iyi koşullarda 

sağlayabileceği maddi büyüklüğe erişebilmesi ancak yoğun, sistematik ve 

uzun vadeli bir çalışma sonucu oluşturulacak stratejik planlar yoluyla 



 

 

gerçekleşebilir. Sektörün değerini arttırmak için her firmanın 

bilinçlenmesi, insana ve altyapılara daha fazla yatırım yapması gerekir. 

 

Öneri 6: Sertifikalandırma koşullarındaki prosedürler uygulama odaklı 

olarak, düzenleyici üst kurumlar tarafından revize edilebilir. Bu revizyon 

hem sınav sisteminin yapısında değişiklikleri hem de sertifika almadan 

önce belirli bir süre staj uygulanmasını kapsamalıdır. Eğitim kuruluşlarının 

pratik uygulama eğitimlerini geliştirmek için sektör içerisindeki taraflarla 

anlaşmalar yaparak işbaşında eğitim benzeri uygulamalar yapmaları 

faydalı olacaktır. 

 

Öneri 7: Tehlikeli yük taşımacılığı sektöründeki fiziksel altyapıların 

yeterli düzeyde kurulabilmesi için ilk etapta yapılması gereken ihtiyaçların 

tam tespit edilmesi olmalıdır. Sektördeki her paydaşın pratik 

uygulamalardaki ihtiyaçları farklılık gösterirken, bu ihtiyaçların 

karşılanabilmesi için bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir. Bunun için 

en iyi yol ise teknolojik altyapı oluşturmaktır. Türkiye’de karayolu 

tehlikeli yük taşımacılığı sektörüne ilişkin bazı işlemler E-Devlet sistemi 

aracılığıyla online olarak yapılabilmektedir. Bu sistemin genişletilmesiyle 

pratikte yapılan uygulamaların denetimlerini, kontrollerini, usul ve 

esaslarına yönelik yönlendirmeleri daha kolay, daha hızlı ve daha etkin 

gerçekleştirebilmek mümkün olabilir.  

 

Öneri 8: Sektördeki tüm paydaşları kapsayacak bir hizmet standartı 

oluşturabilmek için, pratik uygulamalarda bilgi ve deneyim sahibi sektör 

çalışanlarından faydalanmak gereklidir. Düzenleyici üst kurumların böyle 

bir standartlaşma gerekliliğini kavraması önem arz etmektedir zira hizmet 

standartları sektörün etkin işleyebilmesi için gerekli en temel ihtiyaçlardan 

birisidir. Standart oluşturabilmek için bütün paydaşların aktif katılım 

gösterdiği, günün ve geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alarak planlanmış, 

stratejik hedeflerle paralellik gösteren çalışmalar yürütülmelidir. 

 

Öneri 9: Hizmet alan firmaların tehlikeli madde yönetiminden sorumlu 

kişilerin, firma içerisindeki tehlikeli yük taşımacılığına ilişkin kontrol ve 

denetim süreçlerini doğru yönetebilmeleri için bir iç prosedür oluşturması 

önerilir. İç prosedür doğru bir yapıda olup planlandığı gibi uygulandığında, 

firmanın dış denetimlere karşı daha dirençli olması sağlanabilir. Bu 

prosedürler hizmet alınan TMGD’nin de katılımıyla hazırlandığında daha 

etkin olabilecektir. 

 

Öneri 10: Tehlikeli yük taşımacılığı sektörü kapsamı gereği birçok kurum 

ve kuruluşun birbiriyle bağlantılı olarak çalışmasını öngörmektedir. Bunu 

sağlayabilmek için etkin bir kurumlar arası iletişim altyapısı 

oluşturulmalıdır. Bu altyapı hem teknik hem de yasal anlamda gelişmeye 

açık olmalıdır. 

 

Öneri 11: Sektörel anlamda ortak bir gelişimin sağlanabilmesi için her 

paydaşın görev ve sorumluluklarının net olarak belirlenmesi gerekir. 



 

 

Standartlaşmanın alt başlıklarından birisi de görev ve sorumlulukların 

tanımlanmasıdır. Bu durum uygulamalardaki belirsizlikleri ortadan 

kaldıracağı gibi denetim gibi konularda da kolaylık sağlayacaktır. 

Yukarıdaki önerilerden görülebileceği üzere Türkiye için önerilen 

model; bütün paydaşların kendi bilgi, deneyim ve uzmanlıklarını tek bir 

potada eritip, bu birikim üzerinden standartlaşmayı ve gelişmeyi 

sağlamaya yönlendirici bir yapıya sahiptir. Bir diğer anlamda model 

önerisi, karayolunda tehlikeli yük taşımacılığı sektöründeki her ögenin 

(uygulayıcılar, işler, kişi, kurum, kuruluşlar vd.) birbiri ile doğru etkileşim 

içerisinde olması için oluşturulması gereken birleştirici bir altyapıya işaret 

etmektedir. Önerilen modele ilişkin geliştirme yapılmak istendiğinde 

yukarıda yer alan her bir öneri tekil çalışma başlığı olarak ele alınmaya 

uygundur. 
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