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Taşıt Uygunluk Belgesi hk

Ulaştırma" Denizcilik ve Haberleşme Bakanlüğı Tehliketi Mal ve Kombine Taşımacıl*
Diizenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yaz:d.a; 24.10.2013 talih ve 28801 saylh Resmi
Gazete'de yaymlanarak 01.01.2014 taıihinde yüriirlüğe giıen "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla
Taşınması Hakkrnda Yönetmelik" hükümleri gereğince tehlikeli maddelerin 1urt içinde
taşınmasında kullanılan ancak ADR gerekli|ikle ni kaışılayamayan 2014 model yılı ve öncesi
araçlar için alrnması zoıunlu olan TaşIt Uygunluk/ADR Uygunluk Belgesine ilişkin muayene ve
belgelendiıme işlemlerine, Bakanlıklaıı tarafindan bu konuda yetkili kuruluş olarak atanmtş Ttak
standaİdlan Enstitijsü larafindan yetkilendirilen muayene meıkezleri ile muayene merkezi
bulunmayan illerde yeı alan isim ve adlesleri,,ıl\\\,.,,nl1.1se.oIr.tı intemet adresinde belinilen
üretici yerlerinde başlaodığl bildirilmektedir. Aynca, uygulamanın başlaüğr zamaıdan bugtine
kadar ki siireçte uygunluk belgesi almak iizeIe başvuİuda bulunan araç say§ıııın Durum Tespit
Belgesi aian araç sayısına karşülük çok düşiik kaldığı lurguıanmaktadır.
Bu itiballa; tehlikeli maddelerin yun içinde taşınmasında kullanılan ancak ADR geıekliliklerini
kaışrlamayan 2014 model yılı ve öncesi araç sahiplerinin, bu aıaçlat ile ulusal sınıılar dahilinde
taşımac lk faaliyetlerini sürdüıebilmeleıi için, an an Yönetmtliğin Geçici l inci madde

hükmünde beliıtilen takvime göre;
2014 model yrlrna sahip araçIarrn 01/07l2ol7 t rihin.e,
20l3 model ytlını sahip araçların 3l/l2l20l7 tırihine
kadar, muayene sitecini de dikkate alaIak §üre bitimini beklemeden Taşıt Uygunluk BeIgesi
almak iizere bu merkezlere rande\,-u baş\,,rııustrııda bulu]ımalafl, ileride oluşması muhtemel
yoğunluklar nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlelin önüne geçilebilmesi ve halen sürdiirmekıe
oldukları telılikeli madde taşımacılık faaliyedeıini bu tarihten sonra da südtircbilrneleri açısından
büyiik önem arz etmektedir,
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ilgili Odanız üyelerine konunırn du},rırulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.
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