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ADR Yönetmeliği; tehlikeli mad-
deleri gönderen, alıcı, dolduran,
yükleyen, boşaltan, ambalajla-

yan ve/veya taşımacılar ile tehlikeli
madde taşıyan her türlü aracın operatör
ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlü-
lük ve çalışma koşullarını belirleyen bir
yönerge. Ocak 2014’te aşamalı olarak
uygulanmaya başlanacak bu yönetmelik
ilk aşamada tehlikeli madde taşımaları
yapan nakliyeciler ile ticari araç ve üst-
yapı üreticilerini, sonrasında da diğer ta-
raflar ile belediyeler ve belgelendirme
kuruluşlarını da doğrudan ilgilendiriyor. 
Kısa adı ADR olan Tehlikeli Maddele-
rin Karayolunda Uluslararası Taşınması
ile İlgili Avrupa Sözleşmesi (Accord
Europeen Relatif au Transport Interna-
tional des Marchandises Dangereuses
par Raulte), 1957’den beri yürürlükte.
Paris’te imzalanan bu anlaşma İngiliz-
cede “European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous
Goods by Road” olarak isimlendiriliyor. 
ADR, kombine taşımalarda uyumu ko-
laylaştırıyor. ADR’nin getirdiği şartlar
demiryolu taşımalarında RID, denizde
IMDG, havayolu taşımalarında ICAO
mevzuatlarıyla düzenleniyor.

Türkiye ve ADR

ADR, Türkiye’nin gündemine 1990’lı
yılların başında girdi. Başlangıçta ulus-
lararası taşımacıları özellikle araç sü-
rücü ehliyetleri, belgelendirmeler ve
yükleme standartları ile ilgilendiren
ADR, daha sonra yurtiçindeki yakıt ve
gaz taşımalarında gündeme geldi. Mer-
kezi politikaları doğrultusunda yüksek
standartlarla taşıma yapması gereken
çok uluslu firmalar, bir zorunluluk ol-
mamasına rağmen Türkiye’deki taşıma-
larında ADR’ye uyumu başlattılar. 

ADR’nin Türkiye’deki mevzuat düzen-
lemesi 2007’de yapıldı. Ancak hazırla-
nan ADR Yönetmeliği’nin uygulaması,
bu standartlara uygunluğun akredite
olmuş kuruluşlar tarafından belgelendir-
mesi şartının yerine getirilememesinden
dolayı 1 Ocak 2014’e kadar her yıl erte-
lendi. Mart 2013’te uzun bir süredir
beklenen gelişme gerçekleşti. İlgili ba-
kanlıklar, Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) ile yetkilendirme protokolü imza-
ladılar.  

TSE neler yapacak?

TSE yetkilendirme protokolü kapsa-
mında; Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı’nın görev ve yetki alanı
içinde bulunan tehlikeli maddelerin ta-
şınmasında kullanılan ambalajların,
tankların ve kapların, bir kısım test,
sertifikalandırma ve muayenesi ile il-
gili iş ve işlemleri üstlendi.
TSE, bu işlemlerin büyük bir kısmını
kendi tesislerinde yapacak. Ancak kap-
asitesinin yeterli olmadığı alanlardaki
yatırımlarını tamamlayana kadar Bakan-
lık onayıyla akredite olmuş ulusal ve
uluslararası test laboratuvarlarıyla işbir-
liği yaparak onların imkanlarını da kul-
lanabilecek.

İlk belgeler verildi

TSE,  1 Temmuz 2013 tarihinden itiba-
ren  “Ambalajlar, Tank ve MPÜB, Ba-
sınçlı Kaplar, Orta Boy Dökme Yük
Konteyner (IBC) , Büyük Ambalaj,
Konteyner ve Araç ADR Uygunluk için
başvuruları kabul etmeye başladı. 
Bu faaliyetler çerçevesinde de tasarım
onayı ile ADR araç onay sertifikası
‘Ulusal Belge’si almak için başvuruda
bulunan ilk 7 firmanın belgeleri 25
Ekim 2013 tarihinde törenle verildi. Bu

ADR’de sona doğru
2014 ile birlikte denetimler başlayacak

u 2012 yılında ülkemizde 20 milyon ton
akaryakıt ve LPG tüketildi. Bu rakam
tehlikeli madde taşımacılığının %60’ına
denk geliyor. Kimyevi maddeler, asitler,
bazlar, boyalar, oksijen, asetilen, karpit
gibi gazlar ve patlayıcı maddelerle
birlikte bir yılda taşınan tehlikeli madde
miktarı ise yaklaşık 33 milyon ton. 
Bu maddelerin taşınması için 20.000
araç 1 milyondan fazla sefer yaptı.

u2014 yılı ile birlikte yol kenarı denetim
istasyonlarında tehlikeli madde taşıyan
taşıtların ADR’ye uygunluk belgeleri,
ADR işaret ve plakaları, sürücülerin
SCR 5 belgesi ve tehlikeli maddeler için
gerekli olan sorumluluk sigortasının
olup olmadığı denetlenecek. 

u2018 yılına kadar tüm araçların ADR’ye
geçişinin tamamlanması hedefleniyor.
Mevcut 20 bin araç için Güvenli
Taşımacılık Mevzuatı hazırlanıyor. 
Bu mevzuatla araçların ADR’ye
uyumunun sağlanması için gereken
tadilatlar belirlenecek. 

uTSE’nin 18 adet Araç Kontrol
Merkezi’ne ADR’nin ihtiyaç duyacağı
ilave özellikler eklenecek, personel
eğitilecek. 

uTanker temizleme, ön hazırlık,
muayene ve tadilat prosesleri üzerinde
çalışılıyor. Bunların hepsinin bir yerde ve
işin ehli olanlara yaptırılması ve bu
merkezlerin rafineri giriş-çıkış
noktalarına yakın olması gerektiği
düşünülüyor.

uMevcut ADR onaylarının tanınıp
tanınmaması TSE’nin inisiyatifinde. 
Bu belgelerin yeterliliği incelenecek,
eğer belgelerde sıkıntı yoksa T9 belgesi
verilecek.  
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firmalar Tırsan Treyler AŞ, Otokar
Otomotiv AŞ, Koluman Otomotiv En-
düstri AŞ, Okkardeşler Treyler Sa-
nayi AŞ, Şimşek Ambalaj Sanayi AŞ,
Gökbil Nakliyat AŞ, İsmet Yılmaz
Nakliyat Ltd. Şti. oldu.

Yurtdışına kaynak aktarımı
azalacak

Törende Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Binali Yıldırım; 6 Mart
2013 tarihinde Bakanlık ve TSE işbirliği
ile çalışmalarına başlanan sertifikalan-
dırma hizmetinin, 7 ay gibi kısa bir sü-
rede tamamlandığını ve TSE'nin
Türkiye'nin yetkili kuruluşu olarak atan-
ması ile kademeli olarak 100 milyon Eu-
ro'ya varan tasarruf sağlanacağını, ayrıca
bu alanda yetişmiş, uzman insan kayna-
ğına sahip olunacağını belirterek, “TSE
her türlü testi yaptıktan sonra onayı ve-
recek ve bu her yerde geçerli olacak. Bu
bir sektör olacak, daha önce biz başka
ülkelere bu belgeleri almak için para
öderken, artık Afrika’ya, Orta Asya’ya,
Orta Doğu’ya bu hizmeti veren konuma
geleceğiz” dedi. 

Geçiş kademeli olacak

Tüm bunlarla birlikte bugün yapılan
büyük projelerde hala başka gözetim fir-
maları ile çalışmak gibi bir durumla
karşı karşıya olduklarını ve tehlikeli
maddelerin uluslararası taşımacılığında
belgelendirme işleminin 2014'ten sonra
kademeli olarak yürürlüğe gireceğini
ifade eden Bakan Yıldırım, sözlerini

şöyle sürdürdü: “Yeni düzenleme 2018'e
kadar kademeli olarak yürürlüğe gire-
cek. Mevcut araçların uygunluğunun
sağlanacağı bir yapı oluşturulacak. Piya-
saya yeni giren araçların uygunluğunun
testleri ve değerlendirmesi TSE tarfın-
dan yapılacak. Bunun için alt yapımız
mevcut.” 

Bursa’da otomotiv test
merkezi kuruluyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün de “Türkiye’de tehlikeli maddele-
rin taşınmasıyla ilgili sistemler, gözetim,
belgelendirme işlemleri tamamen bizim
teknik imkanlarımız çerçevesinde yürü-
tülecek. Bursa - Yenişehir’de TSE’nin
de yatırımlarıyla yeni bir otomotiv test
merkezi yapılıyor. Her açıdan otomotiv
sektörünün testlerinin yapılacağı bir
noktaya geliyoruz.  TSE büyük bir atak
içinde. Eğer yaptığınız bir şeyin ölçme-
sini, analizini, testini bilmiyorsanız hiç-
bir şey bilmiyorsunuz demektir”
şeklinde konuştu. 

18 muayene, 6 kimyasal 
temizleme istasyonu açılacak

Törende TSE Başkanı Hulusi Şentürk,
proje kapsamında 18 muayene istasyonu
kurulmasına yönelik çalışmaları tamam-
ladıklarını, Türkiye’de ilk olarak kurula-
cak 6 kimyasal temizleme istasyonunu
da hizmete açacaklarını, bu kapsamda
yapılacak testlerle ilgili hiçbir eksiklik
kalmaması için tüm hazırlıkların tamam-
landığını söyledi.

İlk ulusal ADR belgelerini alan üstyapıcılar  Tırsan, Otokar, Koluman ve Okkardeşler oldu

Tehlikeli maddelerin uluslararası taşı-
macılığında kullanılan ambalaj, tank

ve kaplara ilişkin ilk ulusal belgeler, Türk
Standardları Enstitüsü’nde düzenlenen
törenle verildi. Tasarım onayı ile ADR
araç onay sertifikası başvurularını TSE’ye
yapıp, süreci başarıyla tamamlamış ilk
firmalar Tırsan Treyler, Otokar Otomotiv,
Koluman Otomotiv, Okkardeşler Treyler,
Şimşek Ambalaj, Gökbil Nakliyat, İsmet
Yılmaz Nakliyat firmaları oldu.
TSE Merkez binasında gerçekleştirilen
belge törenine Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Nihat Ergün,  Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, TSE Başkanı Hulusi Şentürk,
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık
Düzenleme Genel Müdürü Mehdi Gö-
nülalçak ile çok sayıda üst düzey büro-
krat ve firma temsilcisi katıldı.

Tanker üstyapısı üreten 
firmalar yeni döneme
uyum çalışmalarını sıkı
biçimde sürdürüyor

Öztreyler Homologasyon Sorumlusu
Fuat Erdem: Öztreyler olarak ADR bel-
gemizi TÜV’den aldık  ve belgenin eli-
mize ulaşmasını bekliyoruz. Daha sonra
TSE incelemeye alacak ve onay belge-
mizi almış olacağız.   

Serin Treyler Genel Müdürü Recep
Serin: Biz ADR belgemizi TÜV-
SÜD’den aldık ve TSE’ye başvurumuzu
yaptık.  Şimdi TSE’den tasarım onay ser-
tifikamızı almayı bekliyoruz.  

Tansan Tanker Koordinatörü Ümit De-
mirdelen: TÜV-SÜD’den ADR sertifika-
mızı almak üzereyiz ve prototip
aracımızı geliştirdik. Kendi testlerimizi
yapmaya devam ediyoruz ve birinci aşa-
mamızı bitirdik. ADR regülasyonları ile
ilgili tüm geliştirmelerimiz tamamlandı
ve şu an şasi üzerinde geliştirmeler ya-
pıyoruz. Türkiye’nin ADR ile başlayacak
yeni döneminde de tüm hassasiyetleri-
miz ile yerimizi alacağız. 

Ali Rıza Tanker Yöneticisi Ali Rıza Öz-
kafa: Sektörün deneyimli bir firması ola-
rak 2010 yılında aldığımız ADR
sertifikasıyla ADR’li sac ve alüminyum
tanker üretimine devam ediyoruz.
TSE’ye tasarım onay sertifikası için de
başvurduk ve 2014 yılına TSE’den de
onaylı olarak gireceğiz.  
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1Ocak 2014 tarihi yaklaşırken, kısa
adı TREDER olan Treyler Sanayi-
cileri Derneği ve TAİD / Ağır Ti-

cari Araçlar Derneği tarafından 6 Kasım
2013 tarihinde ADR konusunda en son
durumun ele alındığı bir zirve gerçekleş-
tirildi. Yoğun bir katılımcı ile ADR'nin
tüm detaylarının masaya yatırıldığı zir-
vede eğitim, güvenlik danışmanlığı, ka-
demeli geçiş, mevcut araçların durumu,
güvenli taşımacılık mevzuatı gibi konular
ele alındı.
Zirve kapsamında, “ADR Yönetmeli-
ği’nin Türkiye’ye Katkıları” ve “Mevcut
araç parkının ADR’ye geçiş süreci” baş-
lıkları altında da iki panel düzenlendi.
TSE’nin denetleme ve belgelendirme ça-
lışmalarının güncel haliyle gündeme geti-
rildiği zirveye, Tüm Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı
Cemil Ok, TOBB Ulaştırma ve Lojistik
Sektör Meclisi ve UND Başkanı Çetin
Nuhoğlu, TSE Başkanı Hulusi Şentürk,
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık
Genel Müdürü Mehdi Gönülalçak, TAİD
Başkanı Bahadır Özbayır, Bilim Sanayi
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı H. Ali
Özen, UND İcra Kurulu Başkanı Fatih
Şener ile kamu ve özel sektörden yöneti-
ciler katıldı. 

Treyler sektörü dersini  çalıştı

Zirvede treyler sektörünün ADR konu-
sunda dersine iyi çalıştığını belirten TRE-

DER Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sal-
tık şunları söyledi:
“Türkiye’nin yakın zamanda doğabilecek
tüm ihtiyaçlarının Türk treyler üreticisi
tarafından karşılanması için önemli yatı-
rımlar yapıldı ve kapasite artırımına gi-
dildi. Bugün 16 dernek üyemizin 8 tanesi
ADR uyumlu tanker üretimi yapıyor. Sa-
dece bu üreticilerin tek vardiyada 3 bin
adet yıllık tanker üretim kapasitesi mev-
cut.”
Kaan Saltık, Türkiye’deki tehlikeli
madde taşımacılığı pazarı ile ilgili olarak
da şu rakamları verdi:
“EPDK/PETDER verilerine göre 2012
yılında ülkemizde 20 milyon ton akarya-
kıt ve LPG tüketildi. Sigorta Bilgi ve Gö-
zetim Merkezi’nin verilerine göre; bu
rakam Türkiye’deki tehlikeli madde taşı-
macılığının sadece %60’ına denk geliyor.
Kimyevi maddeler, asitler, bazlar, boya-
lar, oksijen, asetilen, karpit gibi gazlar ve
patlayıcı maddelerle birlikte bir yılda ta-
şınan tehlikeli madde miktarı ise yaklaşık
33 milyon ton. TREDER verilerine göre
bu 33 milyon ton tehlikeli maddenin ta-
şınması için 20.000 adede yakın kamyon
tanker ve tanker treyler 1  milyondan
fazla sefer yaptı.”

ADR ihtiyaç

TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik
Meclisi Başkanı ve UND Başkanı Çetin
Nuhoğlu ise yaptığı konuşmada “ADR

konusunda yapılan çalışmalarla 2014 yı-
lına hazır gireceğimize inanıyorum.
ADR esasında üreticiler, dağıtıcılar, taşı-
tıcılar, kullanıcılarla ilgilidir ama  ül-
keyle, çevreyle ve yaşam kalitemizle de
ilgilidir” dedi.

Sanayici dışa bağımlılıktan
kurtulacak 

TSE Genel Güdürü Hulusi Şentürk de sa-
nayicileri dışa bağımlılıktan kurtarmak
için 300 milyon dolardan fazla yatırım
yapılacağını açıklayarak, şöyle konuştu:
“Kırkın üzerinde akreditasyon yapıyoruz.
Sanayicilerimizi dışa bağımlılıktan kur-
tarmak zorundayız. Bu süreçte biz TSE
olarak bütün uygunluk belgelerini ver-
meye talip değiliz. Bunu özel kuruşların
yapmasını istiyoruz. Biz özel kuruluşların
giremeyeceği alanlara gireceğiz. Her
alana girmeyeceğiz ama girecek gibi alt-
yapımızı sağlayacağız, çünkü bizim fiyat-
ları dengede tutma görevimiz var.
Akustik testleri için laboratuvar kuruyo-
ruz, fiyatlar aşağı inecektir. Yangın testle-
rinde bunu yaptık ve fiyatlar 1/3 oranında
düştü. 
Sanayicilerimizin test ve belgelendime
maliyetlerini ve sürelerini aşağıya çek-
meyi  hedefliyoruz. Çünkü bugün 
uygunluk değerlendirme hizmetleri üze-
rinden rekabet yapılıyor. Birçok ülke uy-
gunluk değerlendirme belgelerini teknik
engel olarak karşımıza çıkarıyor.”

Son durum ADR zirvesinde konuşuldu
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Toplam kalite artacak

ADR’nin toplam kalite anlayışı içinde
sektöre büyük katkıları olacağını ifade
eden TAİD Başkanı Bahadır Özbayır da
tehlikeli madde taşımacılığında çekici +
yarı römork kombinasyonu ile birlikte
orta mesafede 6x2 ve 8x2 kamyonlar ile
15-20 tonluk dağıtım kamyonları kulla-
nıldığını, toplamda yıllık 1500 adetlik bir
pazarın sözkonusu olduğunu ve bu araç-
ların yaklaşık 600 adedinin rijit kamyon-
lardan oluştuğunu belirtti ve şu
değerlendirmelerde bulundu:
“ADR’nin bir mevzuata bağlanmasıyla
ihracata giden nakliyecimiz kazanacak,
eski araçların da yenilenmesi veya tadilatı
gerekecek. Bu kapsamda önümüzdeki on
yıl içersinde 20 bin adet, yani yılda 2 bin
adet araç yenilenecektir. Gerekli ADR’li
araç en üst kalitede nizamnamelere
uygun olarak Türk üreticiler ve yurt dı-
şından tamamen karşılanır. Ancak burada
belirli üreticiler yer alacak ve üstyapıcı-
larla araç üreticilerinin daha sıkı bir işbir-
liği yapması gerekecektir. Bu arada
unutulmaması gereken nokta, en üst tek-
nolojik seviyede araç üretip araç sunabi-
lirsiniz, ama bunu insan kullanıyor, insan
en zayıf nokta. Bu yüzden ADR’li araç-
lara özgü eğitim programları gerekiyor.”

Eğitimler artacak

Mevcut araçlarla ilgili nasıl bir yol izle-
neceğinin Güvenli Taşımacılık Mevzuatı
ile ortaya konacağını, bundan sonra
bütün araçların belgelendirerek sistem
içerisine alınmasının sağlanacağını söy-
leyen Tehlikeli Mal ve Kombine Taşı-
macılık Genel Müdürü Mehdi
Gönülalçak ise iç su taşımacılığı dışında
Türkiye’nin ADR’nin tümüne taraf ol-
duğunu ve yeni genel müdürlük ile ko-
puklukların ortadan kaldırılacağını dile
getirdi. 
Bu alanda eğitimin önemine dikkat
çeken ve sektörün eğitici ihtiyacını gi-
dermek için 9 adet olan eğitim kuruluşu
sayısını 33’e çıkardıklarını ve bunun
daha da artacağını ifade eden Mehdi
Gönülalçak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sürücülerin taşıdıkları yüklerde olası
kazalarda neler yapacağını bilmesi çok
önemli.  SCR yönetmeliği revize edile-
rek yayınlandı. 1 Ocak 2014 yılından
sonra sıkı bir denetlemeye başlayacağız.
Yol kenar denetimleri istasyonlarında
tehlikeli madde denetimleri olacak.
Bunlarla ilgili eğitim sürecini de başlatı-
yoruz. Sektör buna hazırlıklı olmalı.
Ceza yememek için belgelerine dikkat
etmeli.”

“Genel Müdürlüğümüzün yönetmelik
çalışması son aşamadadır, çıkmak

üzeredir. 
Tehlikeli madde taşımacılığı yapan şirketlerin
sürücülerinin SCR 5 belgesine sahip olması
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren mecburidir.
Bu eğitimlerle ilgili olarak 9 eğitim kurumu
yetkilendirilmiş ve 5 eğitim kurumu da ince-
lenmektedir. 2010’dan beri 13 bin sürücü-
müze eğitim verilmiştir. 
Denetim için karayollarında mobil veya sabit
yol kenarı denetim istasyonları oluşturulmuş-
tur. Bu yol kenarı istasyonlarında genel ola-
rak; taşıtlar için ADR uygunluk belgesi,
sürücüler için SCR 5 belgesi aranacak, tehli-
keli maddeler için gerekli olan sorumluluk
sigortası, ADR işaretlerin ve plakaların kul-
lanılıp kullanılmadıklarına dair denetleme
yapılacaktır. 
Tehlikeli maddeleri taşıyanlar, 2014’ten itiba-

ren fenni muayenelerine ilave olarak ADR 9.
Maddede yer alan yıllık ADR muayenesini
yaptırmak zorundadırlar. 
Tehlikeli maddeleri yükleyen, taşıyan, boşal-
tan ve bunlar ile ilgili olarak elleçleme yapan
şirketlerin yaptıkları işlemler için, depoları
için “tehlikeli madde güvenlik danışmanı” is-
tihdam etmeleri veya gerektiğinde yardım al-
maları 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren
mecburi hale getirilmiştir. 
ADR belgesi olmayan taşımacıya 1.000 TL
ceza, SCR belgesi olmayan sürücüye 200 TL,
sertifikalı ambalajı kullanmayana gönderi-
ciye 1.000 TL ceza, ADR işaret ve levhaları
kullanmayan gönderiyiciye 1.000 TL, taşı-
macıya 500 TL ceza kesilecektir. Danışman
çalıştırmayanlara ise 1.000 TL ceza verile-
cektir. 
Tüm bu çalışmalar tamamen bitmek üzere-
dir. Hiçbir şekilde izlenebilir olmayan, ADR

yetkisi olmayan ve şasi numarası bile doğru
dürüst belli olmayan kamyonların tehlikeli
madde taşımacılığı yapmaları, bunların iz-
lenmesi ve bu işletmelerin araç değiştirmeleri
halinde onun da kontrol edilmesi gibi çok
kapsamlı bir iş var önümüzde. 

Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Şube Müdürü Cemalettin Doğmuş:

“Kontrol ve cezalar 2014’te başlayacak”

ADR Yönetmeliği neleri
düzenliyor?

u Ya n› c› ve pat la y› c› özel lik le ri bu lu-
 nan teh li ke li mad de le rin yük le me,
ta fl›n ma ve bo flal t›l ma s› na ilifl kin ku-
 ral la r›, 

u Sü rü cü le rin ka t›l mak zo run da ol-
 duk la r› mi ni mum e€i tim sü re le ri ni
ve e€i tim müf re da t› n›, 

u ADR eh li ye ti al ma ko flul la r› n›, 
u ADR ta fl› ma ya uy gun kam yon ve

çe ki ci gi bi araç lar la yük ta fl› ma ya
mah sus rö mork, ya r› rö mork, kon-
 tey nır ve ben ze ri yük kap la r› n›n sa -
hip ol ma s› ge re ken tek nik
özel lik le ri,

u ADR ta fl› ma s›n da kul la n› lan araç la -
r›n gö rü le bi lir fle kil de ta fl› mak zo-
 run da ol duk la r› uya r› lev ha ve
ifla ret le ri,

u ADR ta fl› ma s› ile il gi li dü zen len me si
ve ta fl› ma s› ra s›n da bu lun du rul ma s›
zo run lu olan bel ge le ri, 

u Araç sa hi bi, sü rü cü ve yük le ti ci nin
ADR kap sa m›n da ki so rum lu luk la r› -
n›,

u Ka za ve acil du rum lar da al› na cak
ön lem ve pro se dür le ri,

u Araç üze rin de bu lun du rul ma s› zo-
 run lu ila ve teç hi zat ile sü rü cü nün
bu lun dur mak ve kul lan mak zo run da
ol du €u teç hi za t›,

u Yük le rin kon tey nır ve kap la r› n›n
tek nik özel lik le ri ni, ifla ret len me si ni
ve ka y›t al t› na al›n ma s› n›. 
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ADR’ye uygun 
tasarımın şartları

u Gövde ve ba€lant›lar› tafl›ma s›ras›nda
normal koflullarda meydana gelen statik ve
dinamik gerilmelere dayanacak flekilde
tasarlan›r. Bu gerilmeleri oluflturan kuvvetler;

- Araç hareket yönünde maksimum tafl›nabilir
yükün 2 kat›

- Dikey afla€› yönde maksimum tafl›nabilir
yükün 2 kat› olarak belirtilmifltir.

u Tank içindeki s›v› sütununun yüksekli€ine
ba€l› olarak test bas›nc› ve hesaplarda
kullan›lacak olan bas›nç tespit edilir.

u Bas›nç de€erlerine ba€l› hesaplamalar
sonunda ç›kan tasar›m gerilmesi, kullan›lan
malzemenin izin verilen maksimum gerilme
de€erinden küçük olmal›d›r (Malzeme
çekme gerilmesinin yar›s› ya da akma
gerilmesinin %75'ine karfl›l›k gelen de€er).

u ADR antlaflmas›nda belirtilen hesaplama
metoduna göre gövde, iç bölme, ön bombe
ve arka bombe kal›nl›klar› hesaplan›r.

u Tespit edilen kal›nl›klar kullan›larak

hesaplanan tasar›m gerilmeleri,
malzemenin izin verilen maksimum
gerilmesinden küçük olmal›d›r. Hem test
hem çal›flma koflullar›na göre ayr› ayr›
hesaplanan tasar›m gerilmeleri,
malzemenin izin verilen maksimum
gerilmesi ile karfl›laflt›r›larak tasar›m
do€rulamas› yap›l›r.

u Hasara karfl› koruma önlemi al›nm›fl
tankerlerde hesaplama sonucu ne olursa
olsun minimum gövde kal›nl›k de€erleri
afla€›daki gibidir;

Gövde çap›; 0 > 1800 mm => çelik; 4 mm /
alüminyum alafl›m›; 5 mm

Gövde çap›; 0 < 1800 mm => çelik; 3 mm /
alüminyum alafl›m›; 4 mm

u Gövde kesiti silindirik, eliptik veya maksi
kesit olabilir. Silindirik olmayan gövde
kesitlerinde radyum de€eri yanlarda 2.000
mm'yi, üst ve altta ise 3.000 mm'yi
geçemez.

u Gövde kesiti için çelik d›fl›nda bir malzeme
kullan›ld›€›nda, ADR antlaflmas›nda
belirtilen formül kullan›larak efllenik kesit
hesab› yap›l›r ve o malzeme için hesapla
bulunan efllenik kesit de€erinden daha
düflük kal›nl›kta bir malzeme kullan›lamaz.

34 KASIM 2013

ADR

Tasarım onay sürecinin akış şeması

u Kullan›lacak malzeme çelik ise minimum
çekme gerilmesi 360 N/mm2- 440 N/mm2

aras›nda, uzama de€eri en az %20
olmal›d›r. Alüminyum alafl›m› için bu de€er
en az %12'dir.

u Tasar›m s›cakl›€› -20 °C ile +50 °C arasında
olmal›d›r.

u Tank›n hasara karfl› korunmas› afla€›daki
flartlardan birinin gerçekleflmesi ile olur;

1- Ard›fl›k iki destek eleman›n›n (Dalga k›ran
veya bölme) aras›ndaki uzakl›k 1750 mm' den
küçük olmas› durumu,

2 - Ard›fl›k iki destek eleman›n›n (Dalga k›ran
veya bölme) aras›ndaki hacim 7500 litreden
küçük olmas› durumu.

u Dalga k›ran yüzey alan› tank kesit alan›n›n
minimum %70'i kadar olmal›d›r.

u Arac›n devrilmesini önlemek ve stabilitesini
sa€lamak için arac›n lastik d›fl yüzeyleri
aras›nda kalan mesafe (B), yüklü haldeki
a€›rl›k merkezi yüksekli€inin (H) en az
%90'›na eflit olmal›d›r.

u Herhangi bir kazada tankerin ters dönmesi
durumunda EN13094 standard›nda at›f
yap›ld›€› flekilde alternatif koruma
yöntemleri kullan›lmal›d›r.

ADR’ye uygun 
imalat aşamaları
Ta sa r›m ve tip onay afla ma la r›:
ADR stan dart la r› do€ rul tu sun da;

u Ta fl› na cak ürün ler ve s› n›f la r› be lir le nir.

u Tan k›n ya p› sal ola rak ta n›m la ma s› ya p› l›r.
(Göv de ke si ti, böl me ler, ha cim, vb.)

u Tan ker de kul la n› la cak tüm ekip man lar ta -
n›m la n›r. (Men hol, ba s›nç em ni yet ven ti li,
bu har ven ti li, bu har ge ri ka za n›m adap tö -
rü, API adap tö rü, vb.)

u Ta sa r›m he sap la r› ya p› l›r.

‹ma lat ve kon trol afla ma la r› :

u ‹ma lat ha z›r lan m›fl ka li te pla n› na gö re ya -
p› l›r.

u Te min edi len sac mal ze me ler de iz le ne bi -
lir li €in sa€ lan ma s› ge rek mek te dir; Sac
mal ze me –20 ve +50 oC ara l› €›n da ki ça -
l›fl ma ko flul la r› na uy gun ola rak si pa rifl
edi lip me ka nik de €er le ri test ler le do€ ru -
lan mak ta d›r.

u Kay nak yön te mi ve kay nak ç› lar üçün cü
bir ku ru lufl ta ra f›n dan onay la t› l›r; Kay nak l›
ima la ta bafl la ma dan ön ce il gi li Av ru pa
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Nor mu na (EN 288) gö re kay nak me to du -
nun do€ ru lu €u test edil mek te ve bel ge len -
di ril mek te dir. Ay n› fle kil de kay na €›
ya pa cak olan kay nak ç› lar da il gi li Av ru pa
Nor mu na (EN 287) gö re tes te ta bi tu tu lup
bel ge len di ril mek te dir. 

u Tüm kay nak di kifl le ri nin göz le kon tro lü -
nün ve bu na ek ola rak tank göv de si kay -
nak la r› n›n göz le gö rül me si müm kün
ol ma yan iç ha ta la r› n› tes pit ede bil mek
ama c›y la bu kay nak lar dan film çe ki le rek

rad yog ra fik (X-ray) ola rak kon tro lü ya p› l›r;
Böy le ce kay nak di kifl le ri nin ka li te si ga ran -
ti al t› na al›n mak ta d›r.

u Kul la n› lan tüm mal ze me ve ekip man la r› -
n›n uy gun luk bel ge le ri ile bir lik te te mi ni
ve iz le ne bi lir li €i nin sa€ lan ma s› zo run lu -
dur; Tan ker ler de kul la n› lan ekip man lar la
il gi li ulus la ra ra s› norm la ra uy gun luk bel -
ge si is ten mek te böy le ce bu ekip man la r›n
olufl tu ra bi le ce €i risk ler or ta dan kal d› r›l -
mak ta d›r.

u Ba s›nç ve s›z d›r maz l›k test le ri ya p› l›r; He -
sap la ma lar da esas al›n m›fl ba s›nç de €er le -
rin de her böl me ay r› ay r› test edil mek te
böy le ce ta sa r›m do€ ru lan mak ta d›r. Bu
test le re ek ola rak tüm ekip man lar ba€ la -
n›p araç bit tik ten son ra s›z d›r maz l›k ve
ha cim do€ ru la ma test le ri ya p›l mak ta d›r.

u Yu ka r› da ki kri ter ler do€ rul tu sun da ima la t›
ta mam la nan araç son kon trol den son ra
yet ki li ma kam lar ca onay la n›r.
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