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SRC 5 - ADR Belgesi

Nedir?

SRC 5 - ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre 
Tehlikeli Madde Taşımacıl ığı yapan sürücülerin almak zorunda 
olduğu mesleki yeterl i l ik belgesidir. 2010 yı l ında ADR ye taraf 
olan Türkiye, 2014 yı l ı  it ibariyle Tehlikeli Maddelerin
Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında  
ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.



Yasal

Zorunluluk
ADR Sözleşmesine göre, tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, 
yetki l i  makam tarafından düzenlenmiş olan ve sürücülerin eğitime
katı ldıklarını ve tehlikeli madde taşımacıl ığı sırasında karşı lanması
gereken özel zorunluluklar hakkındaki sınavı geçtiklerini beyan 
eden bir sertifika taşımalıdır lar. Türkiye’nin 2010 yı l ında ADR
sözleşmesine taraf olması i le birl ikte, Türkiye’nin ADR’ye uyum 
süreci öncelikle tehlikeli madde taşımacıl ığı yapan şoförlerden
olmuştur.  Türkiye’ de i lk eğitimler bu dönemde başlamış ve
tehlikeli mal taşıması yapan araçların şöförlerinin SRC5 Mesleki 
Yeterl i l ik Belgelerinin olması zorunlu kı l ınmış ve belgesi olmadan 
araç kullanan şoförlere ve taşımacı firmalara idari para cezası i le 
birl ikte uyarı cezaları da veri lmeye başlanmıştır.  



Müşteri Taleplerini

Karşılamak
Tehlikeli maddelerin karayolu i le taşınması hakkındaki yönetmeliğe 
göre, taşımacı firmalar (tehlikeli madde taşımasını yapan firmalar),
taşınan tehlikeli maddenin özell iğine uygun ve geçerl i Tehlikeli 
Madde Taşımacıl ığı Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC5-ADR) sahip 
sürücüleri istihdam etmekle sorumludurlar. Tehlikeli maddeleri
gönderen ve alan firmalar ise tehlikeli maddelerini gönderdikleri 
araçların şoförlerinden ya da tehlikeli maddeyi tesislerine getiren
taşımacı firmalardan, uygun SRC5 sertifikasına sahip şoförlerle bu
sevkiyatların gerçekleştir i lmesini talep etmektedirler. Ayrıca Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanları i le de araç şöförlerinin evrak
kontrollerini yaparak uygun olmayan firmalarla çalışmamayı tercih
etmektedirler.



Kaza Riskini

Azaltmak
Trafiği oluşturan araçlar, karayolları, mühendisl ik hizmetleri ve 
yasal sorumluluklar sürekli olarak gelişmekte, standartları
yükselmekte ve değişmektedir. 
Trafiğin hakim ve etkin faktörü olan insan unsurunun da bu
değişikl ikleri, gelişmeleri ve uygulamaları takip etmesi,
öğrenmesi, uyum sağlaması, bi lgi ve becerisini geliştirmesi
gerekmektedir. Özell ikle tehlikeli madde taşıyan sürücülerin
taşıdıkları yükün özell iğinden dolayı kendisine, çevresine
verebileceği zararlar daha da büyük olabilmektedir. 
Tehlikeli maddelerin ADR sözleşmesine göre ambalajları,
ambalaj üzerindeki etiket ve işaretlerin, araçların işaretlenmesi, 
araç özell ikleri, sevkiyat evrakları, yükleme, boşaltma ve
operasyon süreçlerine kadar bir sürücünün bilmesi gereken ve 
kaza riskini minimize edebilecek çok önemli konular ve kurallar 
vardır. SRC5 eğitimini almış olan bir sürücü bu kuralları en iyi
şekilde öğrenir ve uygulamada ne yapması gerektiğini bi l ir. Aksi 
halde eğitim almamış bir sürücüye, tehlikeleri çok sayıda farkl ı-
l ık gösterebilecek maddelerin teslim edilmesi, olası kaza riskle-
rini artt ıran bir sebep olabil ir.SRC5 Mesleki Yeterl i l ik eğitimini 
almış ve sertifikaya sahip olmuş sürücüler hata ve kazaların 
asgari düzeye indiri lmesi ve çevrenin korunmasında önemli rol 
oynamaktadırlar. 



Marka Değerine

Katkı

Taşımacı firmaların ve diğer taşıma yapan firmalarının
markalarının trafikte yüzü ve temsilcisi olan şoförlerin, 
marka değerine uyan şartları sağlıyor olması beklenir.
Özell ikle tehlikeli madde taşıyan araç şoförleri, yapmış
oldukları taşımanın önemini ve güvenliği artt ıran kuralları
bi lmiyorlar ise, şirketlerin marka değerine zarar verebilecek 
kazalara sebebiyet verebil ir. Trafikte oluşabilecek bir hata 
veya kaza, sürücüsü i le değil, taşımasını yaptığı firmanın 
marka ismi i le anılacaktır. 

(Uluslararası ve Ulusal Standartlara
Sahip Olabilmek)



SRC5-ADR

Eğitimi Süreci
SRC5 Belgesi (ADR) Tehlikeli Madde Taşımacıl ığı Sürücü 
Eğitimlerimizde, tehlikeli maddelerin karayolu i le yurtiçinde 
ve yurtdışında taşımacıl ığını yapan firma sürücülerine, ADR 
Sözleşmesi, Tehlikeli Maddelerin Karayolu İ le Taşınması 
Hakkındaki Yönetmelik ve Karayoluyla Tehlikeli Madde
Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterl i l ik Eğitimi
Yönergesi gereği almakla yükümlü oldukları eğit imlerin
veri lmesi, sürücülerin SRC5 sahibi olma yeterl i l iği
kazanmalarına yardımcı olunması, hata ve kazaların asgari 
düzeye indiri lmesi ve çevrenin korunması amaçlanmaktadır.
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