
ARAÇLAR
NASIL
ADR’YE UYGUN HALE
GETİRİLİR?



Bilindiği üzere tehlikeli madde taşınan araçların (sınıf 1 
haricinde paketli yük taşıyan araçlar hariç)  ADR ye 
göre uygun olarak üretilmiş ve belgelendirilmiş olması 
gerekmektedir. ADR uygunluk belgesi olmayan araçlar 
31.12.2016 tarihine kadar TSE ye müracaat ederek 
Taşıt Durum Tespit Belgelerini alarak eksikliklerine dair 
tespitlerin yapılmasını sağladılar. 30.12.2016 tarih ve 
98853 sayılı Bakan oluru ile Tehlikeli Madde Taşıyan 
Eski Araç ve Üst Yapılarının Muayene ve
Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge yayınlanarak , 
ADR li olmayan araçlara Taşıt Uygunluk Belgesi
verilmesi  ile ilgili gerekli usul ve esaslar belirlenmiştir.

ARAÇLAR NASIL
ADR’YE UYGUN HALE
GETİRİLİR?



ADR li olmayıp TSE’den Taşıt Durum Tespit Belgesi 
almış olan araçlara bu yönerge kapsamında uygunluk 
belgesi düzenlenebilecektir. Taşıt Durum Tespit Belgesi 
olmayan araçlara Taşıt Uygunluk Belgesi
düzenlenemeyecektir.

BU YÖNERGEDEN
HANGİ ARAÇLAR
YARARLANABİLECEK?



2014 model taşıtlar 01.07.2017 tarihine kadar
2013 model taşıtlar 31.12.2017 tarihine kadar
2012 model taşıtlar 01.07.2018 tarihine kadar
2009 - 2011 model taşıtlar 31.12.2018 tarihine kadar
2005 - 2008 model taşıtlar 01.07.2019 tarihine kadar
2004 ve öncesi model taşıtlar 31.12.2019 tarihine kadar
Uygunluk Belgesi alması zorunludur.

TAŞIT DURUM
TESPİT BELGESİ ALAN
ARAÇLAR
HANGİ TARİHE KADAR
TAŞIT UYGUNLUK
BELGESİ ALACAKLAR?



• Kapasitesi 1m³ ten fazla olan sabit Tanklara veya sökülebilir 
tanklara,
• Münferit Kapasitesi  3m³ ten fazla olan tank konteyneri,
portatif tank ve ÇEGK lar ,
• Sınıf 1 (Patlayıcı Madde) taşımacılığında kullanılan araçlar ile 
MPÜB /MEMU (Mobil Patlayıcı Üretim Birimi)
• Karayolu yol inşaatları için bitüm taşımacılığında kullanılan 
yükün belirli sıcaklığın altına düşmesini engelleyen brülörle
donatılmış Relay Tankerleri’ne zorunluluk vardır.
• Yukarıdaki limitlerin altında kapasiteye sahip olanlar 
• Paketli yük taşımacılığı yapılan araçlar (sınıf 1 hariç)
• Taşımacılık faaliyetinde kullanılmayan yalnızca karayolu 
inşaat alanında satıh kaplama için bitümün karayoluna
serilmesinde kullanılan asfalt distribütörleri’ ne  Zorunluluk 
yoktur.

HANGİ TAŞITLARA
UYGUNLUK BELGESİ
ZORUNLU
HANGİLERİNE
ZORUNLU DEĞİL?



Genel olarak;
• Taşıt Durum Tespit Belgesine Sahip olmalı
• MPÜB’ ler ve Sabit Tank taşıyan araçlarda üst yapının arka yüzeyi ile 
tampon arka kısmı arasında en az 100 mm boşluk olmalıdır.
• Tankın üst kısmında bulunan teçhizatların tankın devrilmesi
durumunda oluşacak hasarları önleyecek şekilde hasar
korumalarından birine sahip olacaktır.
• Tank taşımacılığında kullanılan araçlarda en az 1 adet
topraklama çubuğu olacak ve topraklama çubuğunun yeri işaretlenecektir. 
• Araçlarda Tehlike Tanımlama ikaz levhaları ile turuncu plakalar
bulunacak
• Araçlarda kişisel koruyucu Ekipmanlar ile Yangın söndürücüler
bulunacaktır.
Ayrıca araç türüne göre bulunması gerekenler ilave donanımlar vardır. 
Daha sonraki yazılarımızda araçlara dair ilave donanımlara yer
verilecektir.

UYGUNLUK BELGESİ
ALIMI İÇİN 
GEREKLİ ŞARTLAR
NELERDİR?



Taşıt durum Tespit Belgesi alan araçlara Uygunluk Belgesi için gerekli
muayenelerin yapılması ve belge düzenlenmesi ile ilgili işlemler için bugün 
itibariyle 15 kurum yetkilendirilmiş olup her geçen gün yeni kurumlar bu 
kurumların arasına dahil olmaktadır. Güncel listeyehttps://tmt.tse.org.tr 
adresinden ulaşmak mümkündür.

UYGUNLUK BELGESİ
NERELERDEN
ALABİLİRİM?



Tank muayeneleri tankın türüne göre farklılık göstermektedir ancak genel 
olarak yapılacak işlemler şu şekilde olacaktır
• Tankın içinin ve dışının gözle muayenesi
• Tankın et kalınlığının ölçümü
• Hidrostatik test (tank kısmı için)
• Tankın sızdırmazlık ve teçhizat fonsiyon testi

TANK
MUAYENELERİNDE
YAPILACAK İŞLEMLER
NELERDİR?
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