
12/10 2018 17:01 FAX 03122194092 Q0001/0002 

E 

TOBB 
GENEL SEKRETERLIĞİNE r.M•ruoınıfflıııı iı.«.......»........«.~.••••••••••••..aı aılaııaısaıdı. 

kjk•U/WS 

:-4'tql." 00431 

TÜRKİYE 
ODALAR VE BORSALAR 

BİRLİĞİ  

12.10.2018 15090 
N41, 	 Tarih 

	
FAKS/ SÜRELI 

Sayı 	: 0512/ 
Konu : ADR Çalışma Grubu Toplantısına 

Görüş  hk 
.. J 

Ulaştırma, Denizcilik ve aberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık 
Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alman 10/10/2018 tarih ve 75369 sayılı  yazıda, ülkemizin 
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası  Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 'na (ADR) 
22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve buna ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlandığı  
bildirilmektedir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş  Milletler Avrupa 
Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi'nin Tehlikeli Malların taşınması  Çalışma Grubu 
tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki senede bir 
düzenli olarak değiştirilmekte ve güncellenmekte olduğu anlatılmak-taciz. 

Aynı  yazıda, 06-09 Kasım 2018 tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenecek olan Tehlikeli 
Malların Taşınması  Çalışma Grubu Toplantısı 'nda (WP.15) görüşülmek üzere aşağıdaki konularda 
Birliğimizin görüşleri talep edilmektedir: 

Almanya Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2018/5), 5.4.3.4 
hülc.münde belirtilen yazılı  talimann b alt atıfinda 9A'nm da yer alması  gerektiği, bu 
nedenle ADR 2021 için alt atıfa 9A'nuı  eklenmesi; 30 Haziran 2023 tarihine kadar da 
mevcut yazılı  talimatların kullarulabilmesi için Kısım 1.6'ya geçici bir hüküm eklenmesi 
teklif edilmektedir. 
Almanya Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2018/6), ADR şoför 
sertifikasnun aficasma, sertifikanın önünde yer alan sertifika numarası, yetkili otoritenin 
adresi, telefon numarası  veya web adresi gibi bilgilerin de eklenebilmesi doğrultusunda 
sertifilcaya 11 numaralı  yeni bir hane ve Kısım 1.6'ya geçici bir hüküm eklenmesi teklif 
edilmektedir. 
Birleşik Krallık Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2018/7), 
W.P.15 102. oturumunda konuşulan ADR 9.1.2.1'deld ilk muayene feragatuun ADR 9.2 
hükümlerine uygun olduldanna dair bir uygunluk beyanı  sunulması  halinde EXİII, EXIII, 
FL ve AT tipi araçlara da genişletilmesi önerisi neticesinde Çalışma Grubu temsilcilerinin 
İngiltere'de bir yıl sonra yapılan muayenelerde araçların durumunun incelenmesinin ve 
Çalışma Grubuna sonucun bildirilmesinin talep edildiği belirtilmekte olup, bu 
incelemelerde teknik bir sorunla karşılaşılmaması  nedeniyle ADR 9.1.2.1'e söz konusu 
araçlara ilk muayene feragatı  yapılabileceğine dair bir ekleme yapılması  teklif 
edilmektedir. 
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Fransa Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2018/8), numarah 
dokümanla; 2017 ADR 9.2.2.2.1'de EX, FL ve AT araçlarının farklı  elektrik devreleri için 
kullanılan kablolar için ISO standardına uyma zorunluluğu getirilmesinin aşağıdaki 
sorunlara neden olduğu belirtilmelctedir. Kablolann en az 100 km uzakhIctan satın 
ahrunası, bunun özellikle küçük miktarlarda sipariş  isteyen tank üreticileri için sıkıntı  
olduğu belirtilmiştir. Tedarikçilerin ürünlerine standarda uygunluklan konusunda sertifika 
verdiği, ancak kablolann parti numarası  veya başka bir referans taşımadığı, kablolarda 
belirli bir işaret bulunmadığı, bu durumun uygunluğun doğrulanması  sorununu gündeme 
getirdiği belirtilmiştir. Kablolann gereksinimleri EX/II araçlarına uygulanmaktadıs. 
Bunlar, Bölüm 9.3'ün gereksinimlerini karşılayacak şekilde donatılmış  bir yüklerne 
bölmesiyle donatılan, 3.5 tonu geçmeyen maksimum kütleye sahip ticari araçlar veya 
maksimum kütle 12 tonu aşmayan kamyonlar olabilir. Bu araçların orijinal elektrik 
kablolan 9.2.2.2.1 ile uyumlu olmayabilir; bu nedenle, 9.2.2.2.1 ile uyumlu olması  için 
tamamen değiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Doküman ile Çalışma Grubunun bu 
konudaki görüşleri talep edilmektedir. 
İsviçre Hükümeti tarafından sunulan öneride (Inf 3), 9.1.3.4'te araç uygunluk belgesinin 
yenilenmesiyle ilgili değişiklik önerisi teklif edilmektedir. (Teknik muayenenin son 
geçerlilik tarihinden önce veya bir ay sonra yapılması  yerine sadece bu tarihten önce 
yapılması  gerektiği hükme bağlanmaktadır.) 

Bilgilerini ve Birliğimiz görüşüne esas teşkil etmek üzere yukarıda bahsedilen konularla ilgili 
Odanız görüşünün en geç 23 Ekim 2018 tarihine kadar Birliğinıize yazılı  ve e-posta yoluyla 
(alımet.icarakas@tobb.org..tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla, 

Cengiz DELİBAŞ  
Genel Sekreter Yrd. 

Daerıtım: Tüm Odalar 
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