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YÖNETMELİK
Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ VE ÜST YAPILARIN
TEKNİK MUAYENELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, tehl kel maddeler n karayoluyla taşınmasında can, mal ve çevre
açısından güvenl ğ tem n etmek ç n, tehl kel madde taşıyan ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçların ve ADR Bölüm 6’da
tanımlanan üst yapıların tekn k muayeneler n n etk n ve sağlıklı b r şek lde yapılmasına yönel k usul ve esasları
bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, tehl kel madde taşıyan araç ve üst yapıların;
a) Muayeneler n n yapılacağı muayene merkezler ne; şletme yetk belges ver lmes , bunların şlet lmes ve
denet m ,
b) Muayeneler n n yapıldığı merkezlerde bulunacak; mak ne, araç/gereç, personel ve bunların n tel kler ,
c) Yıllık tekn k muayeneler , per yod k, ara, st sna muayeneler ve belgelend r lmeler ,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 26/9/2011 tar hl ve 655 sayılı Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme
Bakanlığının Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen n 10 uncu maddes , 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 le Uluslararası Taşımacılığına İl şk n Avrupa
Anlaşmasına (ADR) dayanılarak çıkarılmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) ADR: Tehl kel Malların Karayolu le Uluslararası Taşımacılığına İl şk n Avrupa Anlaşmasını,
b) ADR Uygunluk Belges : ADR Bölüm 9.1.3.5’te bel rlenen ve taşıtın tesc l ed ld ğ ülken n yetk l otor tes
veya yetk l otor te tarafından yetk lend r lm ş kuruluş tarafından ver len belgey ,
c) Araç/Taşıt: Karayolunda tehl kel madde taşımacılığı yapılması amacıyla lg l mevzuata uygun olarak mal
ed len en az dört tekerlekl ve azam tasarım hızı 25 km/s’den fazla olan kamyon, kamyonet, tanker ve bunlar tarafından
çek lmes ne z n ver len römorklar le çek c türündek taşıtlarla çek len yarı römork veya römork türündek taşıtlar le bu
amaçla özel donanımı bulunan d ğer taşıtları,
ç) Bakanlık: Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığını,
d) Esk araç/taşıt: 24/10/2013 tar hl ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl kel Maddeler n
Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmel ğe göre, 1/1/2015 tar h nden önce traf ğe tesc l ed lm ş araç/taşıtları,
e) Geç c İşletme Yetk Belges : Bu Yönetmel ğ n yayımlandığı tar hten önce Bakanlığın b lg s dâh l nde Onay
Kuruluşunun gözet m nde muayene faal yetler yürüten muayene merkezler ne Bakanlıkça ver len belgey ,
f) Genel Müdürlük: Tehl kel Mal ve Komb ne Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
g) İşlet c : Muayene merkez n şleten gerçek veya tüzel k ş ler ,
ğ) İşletme Yetk Belges : Bu Yönetmel kte bel rt len yükümlülükler yer ne get ren ve faal yete geçeb lecek
durumda olan muayene merkezler ne Bakanlıkça ver len belgey ,
h) Muayene hattı: Araçların ve/veya üst yapıların bu Yönetmel kte bel rt len usul ve esaslar dâh l nde
muayeneler n n yapıldığı, gerekl araç ve gereç le donatılan kanalı,
ı) Muayene merkez : Bu Yönetmel kte bel rt len test, muayene h zmetler n sağlayab lecek ölçüde gerekl alt yapı,
teçh zat ve personele sah p olan ve Bakanlık tarafından yetk lend r lm ş şletmeler ,
) Muayene raporu: Onay Kuruluşunca düzenlenen ve araçlar ç n EK1 ve üst yapılar ç n se EK2’de bel rt len
b lg ler çeren ve muayene sonuçlarının yer aldığı raporu,
j) Muayene uzmanı: Muayene merkez nde, bu Yönetmel k kapsamındak muayeneler yapacak k ş y ,
k) Onay Kuruluşu: Bakanlık tarafından yetk lend r len ve bu Yönetmel k kapsamında, tekn k muayene ve
belgelend rme şlemler n gerçekleşt rmek üzere TÜRKAK tarafından ISO 17020 kapsamında A t p muayene kuruluşu
olarak akred te ed len kurum/kuruluşları,
l) Onay kuruluşu uzmanı: Muayene şlem n n düzgün şek lde yapılmasını A t p akred te kuruluş tems lc s olarak
sağlayan, muayenelere f len katılan ve muayene raporlarını mzalayan k ş y ,
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