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BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yºnetmeliĵin amacē, taĸēnabilir basēnlē ekipmanlarēn g¿venliĵini arttērmak, piyasada serbest 

dolaĸēmēnē saĵlamak ve ekonomik taraflarēn sorumluluklarēnē belirlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yºnetmelik; 
a) Piyasaya arz amacēyla, Epsilon Ķĸareti veya 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Taĸēnabilir 

Basēnlē Ekipmanlar Yºnetmeliĵi (99/36/AT)ône gºre Pi iĸareti taĸēmayan yeni taĸēnabilir basēnlē ekipmanlarē, 
b) Epsilon iĸareti veya Pi iĸaretine sahip taĸēnabilir basēnlē ekipmanlarēn periyodik muayenesi, ara muayenesi, istisnai 

kontrolleri ve kullanēmēnē, 
c) Taĸēnabilir Basēnlē Ekipmanlar Yºnetmeliĵi (99/36/AT)ône gºre Pi iĸareti taĸēmayan taĸēnabilir basēnlē ekipmanlarēn 

uygunluĵunun yeniden deĵerlendirilmesini, 
kapsar. 
(2) Bu Yºnetmelik, 
a) Taĸēnabilir Basēnlē Ekipmanlar Yºnetmeliĵi (99/36/AT)ônin zorunlu uygulamaya girmesinden ºnce piyasaya arz edilen 

ve uygunluĵun yeniden deĵerlendirmesine tabi tutulmayan taĸēnabilir basēnlē ekipmanlarē, 
b) ADRônin ĸartlarēnē saĵlayēp, m¿nhasēran T¿rkiye ile Avrupa Birliĵi ¿yesi ¿lkeler dēĸēndaki ¿lkeler arasēnda tehlikeli 

y¿klerin taĸēnmasēnda kullanēlmak iin gerekli izinlere sahip olan taĸēnabilir basēnlē ekipmanlarē, 
kapsamaz. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yºnetmelik; 
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayēlē ¦r¿nlere Ķliĸkin Teknik Mevzuatēn Hazērlanmasē ve Uygulanmasēna Dair Kanunun 4 

¿nc¿ maddesine, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayēlē Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlēĵēnēn Teĸkilat ve Gºrevleri Hakkēnda Kanun 

H¿km¿nde Kararnamenin 7 nci maddesine ve 30/10/2009 tarihli ve 27391 sayēlē m¿kerrer Resm´ Gazeteôde yayēmlanan 8/9/2009 

tarihli ve 2009/15454 sayēlē Bakanlar Kurulu Kararē ile y¿r¿rl¿ĵe konulan Tehlikeli Mallarēn Karayolu ile Uluslararasē 

Taĸēmacēlēĵēna Ķliĸkin Avrupa Anlaĸmasē (ADR)ôna dayanēlarak, 
b) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2010/35/EU sayēlē Taĸēnabilir Basēnlē Ekipmanlar direktifine paralel olarak, 
hazērlanmēĸtēr. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yºnetmelikte geen; 
a) ADR: 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayēlē Bakanlar Kurulu Kararē ile y¿r¿rl¿ĵe konulan Tehlikeli Mallarēn Karayolu 

ile Uluslararasē Taĸēmacēlēĵēna Ķliĸkin Avrupa Anlaĸmasē, 
b) Akreditasyon: Onaylanmēĸ kuruluĸun, ADRônin 1.8.6.8 maddesinin ikinci paragrafēnēn gereklerini karĸēladēĵēnēn Ulusal 

Akreditasyon Kurumu tarafēndan onaylanmasēnē, 
c) Ara muayene: ADRôde belirtilen ara muayene ve ara muayeneyi d¿zenleyen yºntemlerini, 
) Bakanlēk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlēĵēnē, 
d) Gºrevlendirme: Muayene kuruluĸuna onaylanmēĸ kuruluĸ stat¿s¿ verme ve bu bilginin Avrupa Komisyonu ve Avrupa 

Birliĵi (AB) ¿yesi ¿lkelere Ekonomi Bakanlēĵē aracēlēĵēyla bildirimini de kapsayan s¿reci, 
e) Daĵētēcē: Taĸēnabilir basēnlē ekipman veya paralarēnē piyasada bulunduran, imalatē ve ithalatē dēĸēndaki T¿rkiyeôde 

yerleĸik gerek veya t¿zel kiĸiyi, 
f) Ekonomik taraf: ¦cretli veya ¿cretsiz olarak, ticari ya da kamu hizmeti veren imalatē, yetkili temsilci, ithalatē, daĵētēcē, 

mal sahibi veya kullanēcēyē, 
g) Epsilon (Ů) Ķĸareti: 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Dikiĸsiz, ¢elikten Mamul Basēnlē 

Gaz T¿plerine Dair Yºnetmelik (84/525/AT), 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Dikiĸsiz, Alaĸēmsēz 

Al¿minyum ve Al¿minyum Alaĸēmlē Basēnlē Gaz T¿plerine Dair Yºnetmelik (84/526/AT) ve 25/1/2001 tarihli ve 24298 sayēlē 

Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Dikiĸli, Alaĸēmsēz ¢elik Basēnlē Gaz T¿plerine Dair Yºnetmeliĵe (84/527/AT) uygunluĵu gºsteren 

iĸareti, 
ĵ) Ķstisnai kontrol: ADRôde belirtilen istisnai kontrol ve istisnai kontrol¿ d¿zenleyen yºntemleri, 
h) Ķthalatē: Taĸēnabilir basēnlē ekipman veya paralarēnē yurt dēĸēndan yurt ii piyasaya arz eden T¿rkiyeôde yerleĸik 

gerek veya t¿zel kiĸiyi, 
ē) Komisyon: Avrupa Komisyonunu, 
i) Kullanēcē: Taĸēnabilir basēnlē ekipmanē kullanan T¿rkiyeôde yerleĸik gerek veya t¿zel kiĸiyi, 
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j) Kullanēm: Taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn dolumunu, taĸēmayla baĵlantēlē geici depolanmasēnē, boĸaltēlmasēnē ve yeniden 

doldurulmasēnē, 
k) Mal sahibi: Taĸēnabilir basēnlē ekipmana sahip T¿rkiyeôde yerleĸik gerek veya t¿zel kiĸiyi, 
l) Onaylanmēĸ kuruluĸ: ADRôde belirtilen gerekleri ve bu Yºnetmeliĵin 21 inci ve 26 ncē maddelerinin koĸullarēnē 

karĸēlayēp, bu Yºnetmeliĵin 23 ¿nc¿ maddesine uygun gºrevlendirilen muayene kuruluĸunu, 
m) Periyodik muayene: ADRôde belirtilen periyodik muayene ve periyodik muayeneyi d¿zenleyen yºntemlerini, 
n) Pi iĸareti: Taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn, ADR dahil Taĸēnabilir Basēnlē Ekipmanlar Yºnetmeliĵi (99/36/AT) veya bu 

Yºnetmelikteki tatbik edilebilir olan uygunluk deĵerlendirme gereklerine uygunluĵunu gºsteren iĸareti, 
o) Piyasada bulundurma: Ticari veya kamu faaliyetleri kapsamēnda taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn ¿cretli veya ¿cretsiz 

olarak daĵētēm veya kullanēm amalē yurt ii piyasaya saĵlanmasēnē, 
º) Piyasaya arz: Taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn yurt ii piyasada ilk kez bulundurulmasēnē, 
p) Toplatma: Son kullanēcēya ulaĸmēĸ taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn geri alēnmasēnē saĵlamak amalē herhangi bir tedbiri, 
r) Geri ekme: Taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn piyasada bulunmasēnē veya kullanēlmasēnē engellemeyi amalayan her t¿rl¿ 

ºnlemi, 
s) Piyasa gºzetimi ve denetimi: Taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn, kullanēm ºmr¿ boyunca ADR ve bu Yºnetmeliĵin 

gereklerini karĸēladēĵēnē ve bunlarēn saĵlēk, emniyet veya diĵer kamu yararēnē tehlikeye d¿ĸ¿rmemesini saĵlamaya yºnelik kamu 

kuruluĸu tarafēndan alēnan tedbirler ile yapēlan faaliyetleri, 
ĸ) Taĸēnabilir basēnlē ekipman: ADR sēnēflandērma kodunun 6 ncē ve 7 nci maddelerindeki gaz ve maddeler hari, sēnēf 2 

gazlarēn ve bu Yºnetmeliĵin Ek-Iôinde belirtilen diĵer sēnēf tehlikeli ¿r¿nlerin taĸēnmasēnda kullanēldēĵēnda; ADRônin Bºl¿m 

6.2ôde belirtildiĵi ĸekilde, t¿m basēnlē kaplarē, vanalarē ve uygun olduĵunda diĵer aksesuarlarēnē ve ADRônin Bºl¿m 6.8ôde 

belirtildiĵi gibi tanklar, tanker ara ve vagonlarē, ok bºlmeli gaz konteynerleri (MEGCs), vanalarēnē ve uygun olduĵunda diĵer 

aksesuarlarēnē; ayrēca, taĸēnabilir basēnlē ekipman tanēmēnēn gaz kartuĸlarē (UN 2037)ônē kapsadēĵēnē, aerosollarē (UN 1950), aēk 

kriyojenik ekipmanlarē, solunum aparatlarē iin kullanēlan gaz t¿plerini, yangēn sºnd¿r¿c¿leri (UN 1044), ADRônin 1.1.3.2. 

maddesine gºre hari tutulan taĸēnabilir basēnlē ekipmanlarē ve ADRônin 3.3 maddesindeki ºzel h¿k¿mlere gºre ambalajlarēn 

yapēm ve test kurallarēndan hari tutulan taĸēnabilir basēnlē ekipmanlarē kapsamadēĵēnē, 
t) Ulusal akreditasyon kurumu: T¿rk Akreditasyon Kurumunu, 
u) Uygunluk deĵerlendirmesi: ADRôde belirtilen uygunluĵun deĵerlendirmesi iin deĵerlendirme ve yºntemini, 
¿) Uygunluĵun yeniden deĵerlendirilmesi: Mal sahibi veya kullanēcēnēn talebi ¿zerine Taĸēnabilir Basēnlē Ekipmanlar 

Yºnetmeliĵi (99/36/AT)ônin zorunlu uygulamaya girmesinden ºnce imal edilip piyasaya arz edilmiĸ olan taĸēnabilir basēnlē 

ekipmanēn uygunluĵunun yeniden deĵerlendirme yºntemini, 
v) Ķmalatē: Taĸēnabilir basēnlē ekipmanē veya ilgili paralarēnē imal eden veya bu t¿r ekipman tasarēmē ile imalatēnē 

yaptērēp, kendi adē veya ticari markasē altēnda piyasaya arz eden gerek veya t¿zel kiĸiyi, 
y) ¦ye ¿lke: Avrupa Birliĵi ¿yesi ¿lkeyi, 
z) Yetkili kuruluĸ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlēĵēnē, 
aa) Yetkili temsilci: Ķmalatē tarafēndan kendi adēna belirli gºrevleri ¿stlenmek ¿zere yazēlē olarak yetkilendirilmiĸ 

T¿rkiyeôde yerleĸik gerek veya t¿zel kiĸiyi, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ekonomik Tarafların Yükümlülükleri 

İmalatçının yükümlülükleri 
MADDE 5 – (1) Ķmalatē, taĸēnabilir basēnlē ekipmanē piyasaya arz ederken, bu ekipmanēn ADR ve bu Yºnetmenliĵin 

gereklerine uygun ĸekilde tasarlandēĵēnē, imal edildiĵini ve gerekli ĸekilde belgelendirildiĵini garanti eder. 
(2) Ķmalatē, ADR ve bu Yºnetmelikte belirtilen uygunluk deĵerlendirme s¿recinde, tatbik edilebilir gerekleri saĵlayan 

taĸēnabilir basēnlē ekipmana, bu Yºnetmeliĵin 16 ncē maddesine uygun olarak Pi iĸareti iliĸtirir. 
(3) Ķmalatē, ADRôde belirtilen teknik dosyayē, yine ADRôde belirtilen s¿re zarfēnca muhafaza eder. 
(4) Ķmalatē, piyasaya arz ettiĵi taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn ADR veya bu Yºnetmeliĵe uygun olmadēĵēna dair kanaate 

sahip olmasē veya bu yºnde belirtiler tespit etmesi durumunda, taĸēnabilir basēnlē ekipmanē uygun hale getirmek iin acilen 

gerekli d¿zeltici ºnlemleri almalē, piyasadan geri ekmeli veya toplatmalēdēr. Bununla birlikte, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn bir 

risk taĸēmasē durumunda imalatē, ekipmanēn piyasaya arz edildiĵi ¿lkenin ulusal yetkili kuruluĸunun haberdar edilebilmesi 

amacēyla, ºzellikle uygunsuzluk ve alēnan d¿zeltici ºnlemler baĸta olmak ¿zere, gerekli ayrēntēlē bilgiyi ivedilikle Bakanlēĵa 

iletmek zorundadēr. 
(5) Ķmalatē, t¿m uygunsuzluk durumlarēnē ve d¿zeltici faaliyetleri kayēt altēna almak zorundadēr. 
(6) Ķmalatē, yetkili kuruluĸun gerekeli talebi halinde, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn uygunluĵunu gºsterecek t¿m bilgi ve 

belgeleri T¿rke ve/veya talep edilen dilde saĵlamalēdēr. Ķmalatē, yetkili kuruluĸun talebi ¿zerine, piyasaya arz ettiĵi taĸēnabilir 

basēnlē ekipmanēn oluĸturduĵu riskleri ortadan kaldēracak tedbirler konusunda yetkili kuruluĸ ile iĸbirliĵi yapmak zorundadēr. 
(7) Ķmalatē, sadece ADR ve bu Yºnetmelik gerekleri ile baĵdaĸan bilgileri kullanēcēlara saĵlamalēdēr. 
Yetkili temsilci  
MADDE 6 – (1) Ķmalatē, yazēlē bir vek©let ile yetkili bir temsilci atayabilir. Bu Yºnetmeliĵin 5 inci maddesinin birinci ve 

ikinci fēkrasēnda belirtilen y¿k¿ml¿l¿kler ile teknik dosyanēn hazērlanmasē, yetkili temsilciye verilecek vek©letin konusu olamaz. 
(2) Yetkili temsilci, imalatēdan vek©leten aldēĵē gºrevleri yerine getirmekle y¿k¿ml¿d¿r. Vek©let, yetkili temsilcinin en az 

aĸaĵēdaki gºrevleri yerine getirmesine olanak vermelidir. 
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a) Yetkili kuruluĸun kontrol¿ amacēyla, teknik dosyayē ADRôde imalatēlar iin belirlenmiĸ olan asgari s¿re boyunca 

muhafaza etmek, 
b) Yetkili kuruluĸun gerekeli talebi halinde, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn uygunluĵunu gºsterecek t¿m bilgi ve belgeleri 

T¿rke ve/veya talep edilen dilde saĵlamak, 
c) Yetkili kuruluĸun talebi ¿zerine, vek©let kapsamēndaki taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn oluĸturduĵu riskleri ortadan 

kaldēracak tedbirler konusunda yetkili kuruluĸ ile iĸbirliĵi yapmak. 
(3) Yetkili temsilcinin kimliĵi ve adresi, ADRôde belirtilen uygunluk sertifikasēnda yer almalēdēr. 
(4) Yetkili temsilci, sadece ADR ve bu Yºnetmelik gerekleri ile baĵdaĸan bilgileri kullanēcēlara saĵlamalēdēr. 
İthalatçının yükümlülükleri 
MADDE 7 – (1) Ķthalatē, sadece ADR ve bu Yºnetmeliĵe uygun olan taĸēnabilir basēnlē ekipmanē piyasaya arz eder. 
(2) Ķthalatē, taĸēnabilir basēnlē ekipmanē piyasaya arz etmeden ºnce uygunluk deĵerlendirme prosed¿r¿n¿n imalatē 

tarafēndan yerine getirildiĵini g¿vence altēna almalēdēr. Ķthalatē, imalatēnēn teknik dosyayē hazērladēĵēnē, taĸēnabilir basēnlē 

ekipmanēn Pi iĸaretine sahip olduĵunu ve beraberinde ADRôde belirtilen uygunluk sertifikasēnēn olduĵunu g¿vence altēna 

almalēdēr. Ķthalatē, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn ADR veya bu Yºnetmeliĵe uygun olmadēĵēna dair kanaate sahip olmasē veya bu 

yºnde belirtiler tespit etmesi durumunda, taĸēnabilir basēnlē ekipmanē, uygunluĵu saĵlanana kadar piyasaya arz edemez. Buna 

ilaveten ithalatē, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn risk oluĸturduĵu hallerde, imalatēyē ve yetkili kuruluĸu konu ile ilgili olarak 

bilgilendirmelidir. 
(3) Ķthalatē, ismini ve kendileriyle temas kurulabilecek irtibat adresini, ADRôde belirtilen uygunluk sertifikasēnda veya 

sertifikanēn ekinde bulunmasēnē saĵlamalēdēr. 
(4) Ķthalatē, taĸēnabilir basēnlē ekipman kendi sorumluluĵunda iken, depolama veya nakliye koĸullarēnēn, ekipmanēn 

ADRôde belirtilen gereklere uygunluĵunu tehlikeye sokmamasēnē temin etmek zorundadēr. 
(5) Ķthalatē, piyasaya arz ettiĵi taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn ADR veya bu Yºnetmeliĵe uygun olmadēĵēna dair kanaate 

sahip olmasē veya bu yºnde belirtiler tespit etmesi durumunda, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn uygun hale getirilmesi iin acilen 

gerekli d¿zeltici faaliyetleri yerine getirmeli, piyasadan geri ekmeli veya toplatmalēdēr. Bununla birlikte, taĸēnabilir basēnlē 

ekipmanēn bir risk iermesi durumunda, imalatēyē ve ekipmanēn piyasaya arz edildiĵi ¿lkenin ulusal yetkili kuruluĸunu haberdar 

edilebilmesi amacēyla, ºzellikle uygunsuzluk ve alēnan d¿zeltici ºnlemler baĸta olmak ¿zere, gerekli ayrēntēlē bilgiyi ivedilikle 

Bakanlēĵa iletmek zorundadēr. Ķthalatē, t¿m bu uygunsuzluk durumlarēnē ve d¿zeltici faaliyetleri kayēt altēna almak zorundadēr. 
(6) Ķthalatē, imalatē iin ADRôde belirlenmiĸ olan asgari s¿re zarfēnda, yetkili kuruluĸun kontrol¿ iin teknik dosyanēn bir 

kopyasēnē muhafaza etmek ve bu kuruluĸun talebi halinde teknik dosyanēn bir kopyasēnē sunmak ¿zere hazēr bulundurmak 

zorundadēr. 
(7) Ķthalatē, yetkili kuruluĸun gerekeli talebi halinde, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn uygunluĵunu gºsterecek t¿m bilgi ve 

belgeleri T¿rke ve/veya talep edilen dilde saĵlamalēdēr. Yetkili kuruluĸun talebi ¿zerine, piyasaya arz ettiĵi taĸēnabilir basēnlē 

ekipmanēn oluĸturduĵu riskleri ortadan kaldēracak tedbirler konusunda yetkili kuruluĸ ile iĸbirliĵi yapmak zorundadēr. 
(8) Ķthalatē, sadece ADR ve bu Yºnetmelik gerekleri ile baĵdaĸan bilgileri kullanēcēlara saĵlamalēdēr. 
Dağıtıcının yükümlülükleri 
MADDE 8 – (1) Daĵētēcē, sadece ADR ve bu Yºnetmenliĵe uygun olan taĸēnabilir basēnlē ekipmanē piyasada bulundurur. 

Daĵētēcē taĸēnabilir basēnlē ekipmanē piyasada bulundurmadan ºnce, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn Pi iĸaretine sahip olduĵunu, 

ADRôde belirtilen uygunluk sertifikasē ve bu Yºnetmeliĵin 7 nci maddesinin ¿¿nc¿ fēkrasēnda belirtilen irtibat bilgilerinin 

taĸēnabilir basēnlē ekipman ile birlikte bulunduĵunu teyit etmek zorundadēr. Daĵētēcē, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn ADR veya bu 

Yºnetmeliĵe uygun olmadēĵēna dair kanaate sahip olmasē veya bu yºnde belirtiler tespit etmesi durumunda, taĸēnabilir basēnlē 

ekipmanē uygunluĵu saĵlanana kadar piyasada bulunduramaz. Buna ilaveten daĵētēcē, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn risk 

oluĸturduĵu hallerde, imalatēyē veya ithalatēyē ve aynē zamanda yetkili kuruluĸu konu ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadēr. 
(2) Daĵētēcē, taĸēnabilir basēnlē ekipman kendi sorumluluĵunda iken, depolama veya nakliye koĸullarēnēn, ekipmanēn 

ADRôde belirtilen gereklere uygunluĵunu tehlikeye atmamasēnē saĵlamak zorundadēr. 
(3) Daĵētēcē, piyasada bulunmasēnē saĵladēĵē taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn ADR veya bu Yºnetmeliĵe uygun olmadēĵēna 

dair kanaate sahip olmasē veya bu yºnde belirtiler tespit etmesi durumunda, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn uygun hale getirilmesi 

iin acilen gerekli d¿zeltici faaliyetlerin yerine getirildiĵinden, gerekli gºr¿ld¿ĵ¿ takdirde taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn piyasadan 

geri ekildiĵinden veya toplatēldēĵēndan emin olmalēdēr. Ayrēca, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn bir risk iermesi durumunda 

daĵētēcē, ilgili imalatē veya ithalatēyē ve ekipmanēn piyasaya arz edildiĵi ¿lkenin ulusal yetkili kuruluĸun haberdar edilebilmesi 

amacēyla ºzellikle uygunsuzluk ve alēnan d¿zeltici ºnlemler baĸta olmak ¿zere, gerekli ayrēntēlē bilgiyi ivedilikle Bakanlēĵa 

iletmek zorundadēr. Daĵētēcē, t¿m bu uygunsuzluk durumlarēnē ve d¿zeltici faaliyetleri kayēt altēna almak zorundadēr. 
(4) Daĵētēcē, yetkili kuruluĸun gerekeli talebi halinde, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn uygunluĵunu gºsterecek t¿m bilgi ve 

belgeleri T¿rke ve/veya talep edilen dilde saĵlamalēdēr. Yetkili kuruluĸun talebi ¿zerine, piyasada bulundurduĵu taĸēnabilir 

basēnlē ekipmanēn oluĸturduĵu riskleri ortadan kaldēracak tedbirler konusunda yetkili kuruluĸ ile iĸbirliĵi yapmak zorundadēr. 
(5) Daĵētēcē, sadece ADR ve bu Yºnetmelik gerekleri ile baĵdaĸan bilgileri kullanēcēlara saĵlamalēdērlar. 
Mal sahibinin yükümlülükleri 
MADDE 9 – (1) Mal sahibi, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn ADRôde belirtilen periyodik muayene gerekleri dahil, ADR 

veya bu Yºnetmeliĵe uygun olmadēĵēna dair kanaate sahip olmasē veya bu yºnde belirtiler tespit etmesi durumunda, taĸēnabilir 

basēnlē ekipmanē uygunluĵu saĵlanana kadar bulunduramaz veya kullanamaz. Buna ilaveten mal sahibi, taĸēnabilir basēnlē 

ekipmanēn risk oluĸturduĵu hallerde, daĵētēcēyē, imalatēyē veya ithalatēyē ve aynē zamanda yetkili kuruluĸu konu ile ilgili olarak 

bilgilendirmek zorundadēr. Mal sahibi, t¿m bu uygunsuzluk durumlarēnē ve d¿zeltici faaliyetleri kayēt altēna almak zorundadēr. 
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(2) Mal sahibi, taĸēnabilir basēnlē ekipman kendi sorumluluĵunda iken, depolama veya nakliye koĸullarēnēn, ekipmanēn 

ADRôde belirtilen gereklere uygunluĵunu tehlikeye atmamasēnē saĵlamak zorundadēr. 
(3) Mal sahibi, sadece ADR ve bu Yºnetmelik gerekleri ile baĵdaĸan bilgileri kullanēcēlara saĵlamalēdēr. 
(4) Bu madde, taĸēnabilir basēnlē ekipmanē, kendi kiĸisel veya evsel kullanēmēnda ya da kiĸisel veya sportif aktivitelerde 

kullanma niyetinde olan kullanēcēya uygulanmaz. 
Kullanıcının yükümlülükleri 
MADDE 10 – (1) Kullanēcē, sadece ADR ve bu Yºnetmelikte belirlenen gereklere uygun taĸēnabilir basēnlē ekipmanē 

kullanmak zorundadēr. 
(2) Kullanēcē, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn risk oluĸturduĵu hallerde, mal sahibini ve aynē zamanda yetkili kuruluĸu konu 

ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadēr. 
İmalatçının yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar 
MADDE 11 – (1) Ķthalatē veya daĵētēcē, kendi adē veya tescilli markasēyla taĸēnabilir basēnlē ekipmanē piyasaya arz 

etmesi veya h©lihazērda piyasaya arz edilmiĸ bulunan taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn ilgili gereklere uygunluĵunu etkileyecek 

ĸekilde tadil etmesi durumunda, bu Yºnetmelik kapsamēnda imalatē olarak kabul edilir ve bu Yºnetmeliĵin 5 inci maddesi 

gereĵince imalatēnēn y¿k¿ml¿l¿klerine tabidir. 
Ekonomik tarafların tanımlanması 
MADDE 12 – (1) Ekonomik taraflar, talep edilmesi halinde, yetkili kuruluĸa aĸaĵēda belirtilen bilgileri en az 10 yēl 

boyunca temin etmek zorundadēr. 
a) Taĸēnabilir basēnlē ekipmanē kendilerine tedarik eden ekonomik tarafē, 
b) Taĸēnabilir basēnlē ekipmanē kendilerinin tedarik ettiĵi ekonomik tarafē. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanın Uygunluğu 

Taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğu ve değerlendirilmesi 
MADDE 13 – (1) Bu Yºnetmeliĵin 2 nci maddesinin birinci fēkrasēnēn (a) bendinde belirtilen taĸēnabilir basēnlē ekipman, 

ADR ve bu Yºnetmeliĵin ¿¿nc¿ ile dºrd¿nc¿ bºl¿mlerinde belirtilen ilgili uygunluk deĵerlendirme, periyodik muayene, ara 

muayene ve istisnai kontrol gereklerini karĸēlamalēdēr. 
(2) Bu Yºnetmeliĵin 2 nci maddesinin birinci fēkrasēnēn (b) bendinde belirtilen taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn imalatēna 

konu olan belgelendirme gereklerine uymasē zorunludur. Ekipman, ADR ve bu Yºnetmeliĵin 3 ¿nc¿ ile 4 ¿nc¿ bºl¿mlerinde 

belirtilen periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrole tabi tutulmalēdēr. 
(3) Bir onaylanmēĸ kuruluĸ tarafēndan hazērlanan uygunluk deĵerlendirme ve uygunluĵun yeniden deĵerlendirilmesi 

sertifikalarē ile periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrol raporlarē geerli kabul edilir. Yeniden doldurulabilen 

taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn sºk¿lebilir paralarē iin gerektiĵinde ayrē bir uygunluk deĵerlendirmesi yapēlmalēdēr. 
Uygunluğun yeniden değerlendirilmesi 
MADDE 14 – (1) Taĸēnabilir Basēnlē Ekipmanlar Yºnetmeliĵi (99/36/AT)ônden ºnce imal edilip hizmete alēnan ve bu 

Yºnetmeliĵin 2 nci maddesinin birinci fēkrasēnēn (c) bendinde belirtilen taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn uygunluĵunun yeniden 

deĵerlendirilmesi, bu Yºnetmeliĵin Ek-IIIô¿nde yer alan uygunluĵun yeniden deĵerlendirilmesi yºntemine uygun olarak 

gerekleĸtirilir. Pi iĸareti bu Yºnetmeliĵin Ek-IIIô¿ne uygun olarak iliĸtirilir. 
Pi işareti ile ilgili genel ilkeler 
MADDE 15 – (1) Pi iĸareti sadece imalatē tarafēndan veya bu Yºnetmeliĵin Ek-IIIô¿nde belirtildiĵi ĸekilde uygunluĵun 

yeniden deĵerlendirilmesi durumunda iliĸtirilir. Epsilon iĸaretine sahip gaz t¿plerine, Pi iĸareti sadece onaylanmēĸ kuruluĸ 

tarafēndan veya onaylanmēĸ kuruluĸ gºzetiminde iliĸtirilir. 
(2) Pi iĸareti sadece aĸaĵēda yer alan taĸēnabilir basēnlē ekipmanlara iliĸtirilir. 
a) ADR ve bu Yºnetmelikteki uygunluk deĵerlendirme gereklerini karĸēlayan taĸēnabilir basēnlē ekipmanlar, 
b) Bu Yºnetmeliĵin 14 ¿nc¿ maddesinde belirtilen uygunluĵun yeniden deĵerlendirilme gereklerini karĸēlayan taĸēnabilir 

basēnlē ekipmanlar. 
(3) Bu iĸaret baĸka hibir taĸēnabilir basēnlē ekipmana iliĸtirilemez. 
(4) Ķmalatē, Pi iĸareti iliĸtirmekle veya iliĸtirilmesini saĵlamakla, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēnēn ADR ve bu 

Yºnetmelikte belirtilen tatbik edilebilir olan t¿m gereklere uygunluĵunun sorumluluĵunu ¿stlendiĵini gºsterir. 
(5) Bu Yºnetmeliĵin amacē bakēmēndan Pi iĸareti, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn ADR ve bu Yºnetmelikte belirtilen tatbik 

edilebilir gereklere uygunluĵunu gºsteren yeg©ne iĸarettir. 
(6) Taĸēnabilir basēnlē ekipmana, Pi iĸaretinin anlam ve ĸekli bakēmēndan ¿¿nc¿ kiĸilerin yanlēĸ anlamalarēna yol 

aabilecek marka, iĸaret veya ibareler iliĸtirilemez. Taĸēnabilir basēnlē ekipmana iliĸtirilmesi gereken diĵer iĸaretler, Pi iĸaretinin 

gºr¿nebilirliĵini, okunabilirliĵini ve anlamēnē etkilememelidir. 
(7) Yeniden doldurulabilen taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn doĵrudan emniyet fonksiyonu olan sºk¿lebilir paralarē Pi iĸareti 

taĸēmalēdēr. 
Pi işaretinin iliştirilmesi için kurallar ve şartlar 
MADDE 16 – (1) Pi iĸareti aĸaĵēda belirtilen sembol ve ĸekilden oluĸmaktadēr. 
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(2) Pi iĸaretinin asgari y¿ksekliĵi 5 mm olmalēdēr. ¢apē 140 mm veya daha d¿ĸ¿k olan taĸēnabilir basēnlē ekipmanda bu 

iĸaretin asgari y¿ksekliĵi 2,5 mm olmalēdēr. 
(3) Bu maddenin birinci fēkrada verilen ºleklendirilmiĸ izimdeki oranlar korunmalēdēr. ¥leklendirme iĸaretin bir parasē 

deĵildir. 
(4) Pi iĸareti, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn kendisinin ya da bilgi plakasēnēn yanē sēra yeniden doldurulabilir taĸēnabilir 

basēnlē ekipmanēn doĵrudan emniyet fonksiyonu olan sºk¿lebilir paralarēna da gºr¿n¿r, okunaklē ve silinmez bir ĸekilde 

iliĸtirilir. 
(5) Pi iĸareti, yeni taĸēnabilir basēnlē ekipmana veya yeniden doldurulabilir taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn doĵrudan 

emniyet fonksiyonu olan sºk¿lebilir paralarēna, piyasaya arz edilmeden ºnce iliĸtirilmek zorundadēr. 
(6) Pi iĸaretini ilk muayene ve testleri yapan onaylanmēĸ kuruluĸun kimlik numarasē takip etmelidir. Onaylanmēĸ kuruluĸun 

kimlik numarasē onaylanmēĸ kuruluĸun kendisi veya talimatlarē doĵrultusunda imalatē tarafēndan iliĸtirilmelidir. 
(7) Periyodik muayene veya uygun olduĵu hallerde ara muayene tarihine, periyodik muayeneden sorumlu olan onaylanmēĸ 

kuruluĸun kimlik numarasē eĸlik etmelidir. 
(8) Epsilon iĸaretine sahip olup, Pi iĸareti taĸēmayan gaz t¿plerine, bu Yºnetmelik gerekliliklere gºre ilk periyodik 

muayene yapēldēĵēnda, onaylanmēĸ kuruluĸun kimlik numarasē Pi iĸaretinden sonra gelecek ĸekilde iliĸtirilmelidir. 
Taşınabilir basınçlı ekipmanın serbest dolaşımı 
MADDE 17 – (1) Bu Yºnetmeliĵin 27 nci ve 29 uncu maddelerindeki tedbirler ve 4703 sayēlē ¦r¿nlere Ķliĸkin Teknik 

Mevzuatēn Hazērlanmasē ve Uygulanmasēna Dair Kanun h¿k¿mleri saklē kalmak kaydēyla, bu Yºnetmelik gereklerini karĸēlayan 

taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn serbest dolaĸēmē, piyasada bulunmasē veya kullanēmē yasaklanamaz, kēsētlanamaz veya 

engellenemez. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yetkili Kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşlar 
Yetkili kuruluş 
MADDE 18 – (1) Bakanlēk, onaylanmēĸ kuruluĸlarēn deĵerlendirilmesi, gºrevlendirilmesi ve takibi iin gerekli 

yºntemlerin oluĸturulmasēndan sorumlu yetkili kuruluĸtur. Bakanlēk, bu Yºnetmeliĵin uygulamasē bakēmēndan onaylanmēĸ 

kuruluĸlarēn deĵerlendirilmesi ve izlenmesi faaliyetleri iin ulusal akreditasyon kurumuna gºrev verebilir. 
Yetkili kuruluşa dair esaslar 
MADDE 19 – (1) Onaylanmēĸ kuruĸlarē gºrevlendiren ve bunlarēn gºzetimi ile denetimini yapan Bakanlēk; 
a) Ķdareci ve personelinin, onaylanmēĸ kuruĸ adaylarē ile herhangi bir ēkar iliĸkisinin bulunmamasē, 
b) Ķlgili birimlerinin, baĵēmsēzlēk ve tarafsēzlēĵēnē koruyacak ĸekilde yapēlanmasē ve alēĸmasē, 
c) Onaylanmēĸ kuruluĸlarēn gºrevlendirilmesine iliĸkin t¿m kararlarēn yetkin personelce alēnmasē ve bu personelin 

onaylanmēĸ kuruluĸ hakkēnda yeterlilik incelemesi yapmēĸ olan personelden farklē olmasē, 
) Onaylanmēĸ kuruluĸlara iliĸkin yeterlilik incelemesi yapan veya karar alan hibir biriminin, idarecisinin ve personelinin, 

baĸta danēĸmanlēk hizmeti olmak ¿zere uygunluk deĵerlendirme kuruluĸlarē tarafēndan ticari ve rekabeti bir temelde y¿r¿t¿len 

faaliyetleri sunmamalarē veya saĵlamamalarē, 
d) Ķdareci ve ilgili personelinin elde ettikleri bilgilerin gizliliĵini korumalarē, 
e) Ķdareci ve ilgili personelinin gºrevlendirdikleri onaylanmēĸ kuruluĸlarēn gºzetimini uygun bir ĸekilde yapacak yetkinlik, 

nitelik ve nicelikte olmalarē, 
amacēyla gerekli tedbirleri alēr ve d¿zenlemeleri yapar. 
(2) Bakanlēk, ilgili ekonomik taraflarēn bu Yºnetmeliĵin ikinci ve beĸinci bºl¿mlerinde belirtilen h¿k¿mlere uymalarēnē 

saĵlamak iin gerekli tedbirleri alēr. Bakanlēk aynē zamanda 13 ¿nc¿ maddeden 16 ncē maddeye kadar olan maddelerle ilgili 

olarak gerekli uygulama tedbirlerini alēr. 
Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü 
MADDE 20 – (1) Bakanlēk onaylanmēĸ kuruluĸ adayē uygunluk deĵerlendirme kuruluĸlarēnēn yeterliliklerini 

deĵerlendirme, bu kuruluĸlarē onaylanmēĸ kuruluĸ olarak gºrevlendirme, bildirme ve denetleme esaslarē ile bu esaslarda meydana 

gelen deĵiĸiklikleri Ekonomi Bakanlēĵē aracēlēĵē ile Komisyona bildirir. 
Onaylanmış kuruluşlar ile ilgili gerekler 
MADDE 21 – (1) Bakanlēk tarafēndan gºrevlendirilen onaylanmēĸ kuruluĸlar, ADR ve bu Yºnetmelikte belirtilen gerekleri 

saĵlamak zorundadēr. 
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(2) Onaylanmēĸ kuruluĸ ulusal mevzuata uygun bir ĸekilde kurulmalē ve t¿zel kiĸiliĵe haiz olmalēdēr. 
(3) Onaylanmēĸ kuruluĸ, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve bu Yºnetmeliĵin 28 inci maddesinde belirtilen faaliyetlere 

katēlmalē veya temsil edilmelidir. Bu kapsamda yapēlan alēĸmalar konusunda deĵerlendirme faaliyetinde bulunan personelini 

bilgilendirmeli ve burada alēnan kararlar ile hazērlanan dok¿manlarē rehber kēlavuz olarak kullanmalēdēr. 
Görevlendirme için başvuru 
MADDE 22 – (1) T¿rkiyeôde yerleĸik uygunluk deĵerlendirme kuruluĸlarē arasēndan onaylanmēĸ kuruluĸ olarak 

gºrevlendirilmek isteyenler, gºrevlendirme iin Bakanlēĵa baĸvurur. 
(2) Baĸvuruda aĸaĵēdaki hususlar belirtilmelidir. 
a) Onaylanmēĸ kuruluĸ adayēnēn, uygunluk deĵerlendirme, periyodik muayene, ara muayene, istisnai kontrol ve 

uygunluĵun yeniden deĵerlendirilmesi ile ilgili faaliyetler, 
b) Bu fēkranēn (a) bendinde belirtilen faaliyetler ile ilgili yºntemler, 
c) Kuruluĸun yetkin olduĵu taĸēnabilir basēnlē ekipmanlar, 
) Bu Yºnetmeliĵin 21 inci maddesinde belirtilen vasēflara sahip olduĵunu tasdik eden ulusal akreditasyon kurumu 

tarafēndan d¿zenlenmiĸ akreditasyon belgesi. 
Görevlendirme yöntemi 
MADDE 23 – (1) Bu Yºnetmeliĵin 21 inci maddesindeki gerekleri yerine getiren kuruluĸlar onaylanmēĸ kuruluĸ olarak 

gºrevlendirilir. 
(2) Bakanlēk gºrevlendirme yeterliliĵi bulunan kuruluĸlarē Ekonomi Bakanlēĵē vasētasē ile Komisyona bildirir. 
(3) Bildirim, bu Yºnetmeliĵin 22 nci maddesinin ikinci fēkrasēnda belirtilen hususlarē da kapsar. 
(4) Onaylanmēĸ kuruluĸa kimlik numarasē tahsis edilmesini m¿teakip, gºrevlendirildiĵi Resm´ Gazeteôde ilan edildikten 

sonra onaylanmēĸ kuruluĸ olarak faaliyette bulunabilir. 
(5) Bakanlēk, onaylanmēĸ kuruluĸun gºrevlendirme kapsamē veya stat¿s¿ndeki deĵiĸiklikleri Ekonomi Bakanlēĵē vasētasē 

ile Komisyona bildirir. 
(6) ADRôye uygun yapēlan kuruluĸ ii denetim hizmetleri bildirime tabi deĵildir. 
Görevlendirmedeki değişiklikler 
MADDE 24 – (1) Bakanlēk, onaylanmēĸ kuruluĸun bu Yºnetmeliĵin 21 inci maddesinin gereklerinin devamlēlēĵēnē 

saĵlayamadēĵē veya sorumluluklarēnē yerine getiremediĵi konusunda kanaate veya bilgiye sahip olmasē durumunda onaylanmēĸ 

kuruluĸun yetkilerini, kusurun ciddiyeti oranēnda kēsētlar, askēya alēr veya onaylanmēĸ kuruluĸ stat¿s¿ne son verir. Bakanlēk bu 

durumu Ekonomi Bakanlēĵē vasētasē ile Komisyona bildirir. 
(2) Faaliyeti kēsētlanan, askēya alēnan, onaylanmēĸ kuruluĸ stat¿s¿ne son verilen veya kendi isteĵi ile faaliyetine son veren 

onaylanmēĸ kuruluĸ, faaliyette bulunduĵu dºnemde yapmēĸ olduĵu uygunluk deĵerlendirme iĸlemleri ile ilgili kayēt ve belgeleri, 

aynē konuda faaliyette bulunan baĸka bir onaylanmēĸ kuruluĸa protokol ile devreder veya Bakanlēĵēn talep etmesi halinde, 

Bakanlēĵa sunmak ¿zere 10 yēl boyunca muhafaza eder. 
Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin sorgulanması 
MADDE 25 – (1) Bakanlēk veya Komisyon onaylanmēĸ kuruluĸun yeterliliĵi veya bu yeterliliĵin s¿rd¿r¿ld¿ĵ¿ne dair 

ĸ¿phelerin oluĸmasē halinde araĸtērma ve inceleme yapar. Bu durumda onaylanmēĸ kuruluĸ, talep edilen t¿m bilgi ve belgeleri 

talep edilen s¿rede Bakanlēĵa sunar. 
Onaylanmış kuruluşların faaliyet yükümlülükleri 
MADDE 26 – (1) Onaylanmēĸ kuruluĸ, gºrevlendirildiĵi kapsam dahilinde uygunluk deĵerlendirmesi, periyodik muayene, 

ara muayene ve istisnai kontrolleri ADRôde belirtilen prosed¿rlere uygun olarak yerine getirir. 
(2) Onaylanmēĸ kuruluĸ uygunluĵun yeniden deĵerlendirilmesini bu Yºnetmeliĵin Ek-IIIô¿ne uygun olarak yerine getirir. 
(3) Gºrevlendirilen onaylanmēĸ kuruluĸ, gºrevlendirildiĵi kapsam dahilinde, T¿rkiye dēĸēnda da faaliyette bulunabilir. 

Onaylanmēĸ kuruluĸ T¿rkiye dēĸēndaki faaliyetleri kapsamēnda da Bakanlēĵa karĸē sorumludur. ¦ye ¿lkeler tarafēndan 

gºrevlendirilen onaylanmēĸ kuruluĸlar, gºrevlendirildikleri kapsam dahilinde, T¿rkiyeôde faaliyette bulunabilirler. 
Onaylanmış kuruluşların bilgi verme yükümlülükleri 
MADDE 27 – (1) Onaylanmēĸ kuruluĸlar aĸaĵēdaki durumlarda Bakanlēĵa bilgi vermek zorundadēr. 
a) Belge verilmesinin reddedilmesi, belgenin kēsētlanmasē, askēya alēnmasē veya geri ekilmesi, 
b) Gºrevlendirmenin kapsam ve koĸullarēnē etkileyen haller, 
c) Faaliyetlerine iliĸkin Bakanlēĵēn bilgi talepleri, 
) Talep edilmesi halinde, gºrevlendirildikleri kapsam dahilindeki faaliyetler ve taĸeronluk, yurtdēĸē faaliyetleri dahil diĵer 

faaliyetler hakkēndaki bilgiler. 
(2) Onaylanmēĸ kuruluĸlar, bu Yºnetmelik kapsamēnda gºrevlendirilen, aynē taĸēnabilir basēnlē ekipman iin benzer 

uygunluk deĵerlendirme, periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrol faaliyetlerinde bulunan diĵer onaylanmēĸ 

kuruluĸlara olumsuz sonulanan ve talep edilmesi halinde olumlu sonulanan uygunluk deĵerlendirme iĸlemleri hakkēnda bilgi 

vermek zorundadēr. 
Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu 
MADDE 28 – (1) Bakanlēk, bu Yºnetmelik kapsamēnda faaliyette bulunan onaylanmēĸ kuruluĸlar arasēnda iĸbirliĵini ve 

koordinasyonu saĵlar. Onaylanmēĸ kuruluĸlar, Bakanlēk ve Komisyon tarafēndan oluĸturulan komite ve alēĸma gruplarēna katēlēm 

saĵlar veya temsil edilirler. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Korunma Önlemleri 

Taşınabilir basınçlı ekipmanların oluşturduğu risklerin ulusal seviyede değerlendirilmesi 
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MADDE 29 – (1) Bakanlēk, bu Yºnetmelik kapsamēndaki taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn, kiĸilerin saĵlēk ve emniyeti ile 

diĵer kamu yararlarēnē tehlikeye d¿ĸ¿rd¿ĵ¿ne yºnelik bir riskin varlēĵē konusunda ĸ¿pheye sahip olmasē veya bu kapsamda ¿ye 

¿lkelerden bildirim almasē durumunda, sºz konusu taĸēnabilir basēnlē ekipman ile ilgili bu Yºnetmelikte belirtilen t¿m 

gereklilikleri kapsayacak bir deĵerlendirmede bulunur. Gerektiĵinde, ilgili ekonomik taraflarēn m¿lklerine giriĸ ve numune 

alēnmasē da dahil, ilgili ekonomik taraflar Bakanlēk ile iĸbirliĵi yapmak zorundadēr. Bakanlēĵēn bu deĵerlendirme sonucunda 

taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn ADR ve bu Yºnetmelikte belirtilen gereklere uygun olmadēĵēna karar vermesi durumunda, ilgili 

ekonomik taraflar, ºngºr¿len risk ile orantēlē olarak taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn bahse konu gereksinimleri karĸēlamasēna 

yºnelik gerekli t¿m d¿zeltici faaliyetlerin yapēlmasē, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn piyasadan geri ekme veya makul bir s¿re 

iinde toplatma gibi Bakanlēĵēn taleplerini gecikmeksizin yerine getirmek zorundadērlar. Bakanlēk deĵerlendirme sonucunu ilgili 

onaylanmēĸ kuruluĸa bildirir. Bakanlēĵēn ilgili ekonomik taraflara yºnelik d¿zeltici faaliyet, piyasadan geri ekme veya toplatma 

gibi taleplerinde, 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlēĵē Piyasa 

Gºzetimi ve Denetimi Yºnetmeliĵi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayēlē Bakanlar Kurulu Kararē ile y¿r¿rl¿ĵe konulan 

¦r¿nlerin Piyasa Gºzetimi ve Denetimine Dair Yºnetmelik ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayēlē Bakanlar Kurulu Kararē ile 

y¿r¿rl¿ĵe konulan CE Ķĸareti Yºnetmeliĵi h¿k¿mleri uygulanēr. 
(2) Bakanlēk, uygunsuzluĵun ¿lke sēnērlarē ile sēnērlē olmadēĵē durumlarda, deĵerlendirme sonucunu ve ilgili ekonomik 

tarafēn almasē gereken tedbirler ile ilgili Ekonomi Bakanlēĵē vasētasēyla Komisyona bilgi verir. 
(3) Ķlgili ekonomik taraflar piyasada bulundurduklarē taĸēnabilir basēnlē ekipmanlar ile ilgili t¿m uygun d¿zeltici 

faaliyetlerin yerine getirildiĵini doĵrulamalēdēr. 
(4) Ķlgili ekonomik taraflarēn Bakanlēĵēn uygun gºrd¿ĵ¿ makul s¿re zarfēnda d¿zeltici faaliyetleri yeterince yerine 

getirmemeleri durumunda, Bakanlēk taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn piyasaya arzēnē yasaklama veya kēsētlama ile ekipmanē 

piyasadan geri ekme ve toplatma gibi geici tedbirleri alēr. Bu durumda Bakanlēk gecikmeksizin Ekonomi Bakanlēĵē vasētasē ile 

Komisyona bilgi verir. 
(5) Dºrd¿nc¿ fēkrada belirtilen bilgilendirme, t¿m mevcut detaylarē, ºzellikle uygun olmayan taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn 

tanēmlanmasē iin gerekli verileri, ekipmanēn menĸei, ºne s¿r¿len uygunsuzluĵun niteliĵi ve iliĸkili riskleri, alēnan ulusal 

tedbirlerin niteliĵi ile s¿resi ve ilgili ekonomik tarafa ºne s¿r¿len arg¿manlarē iermelidir. Bilgilendirmede ºzellikle 

uygunsuzluĵun; 
a) Taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn ADR ve bu Yºnetmelikte belirtilen kiĸilerin saĵlēk ve g¿venliĵi veya kamu yararēnēn 

korunmasē ile ilgili gerekliliklere uygunluĵunun saĵlanmasē konusundaki yetersizliĵinden veya 
b) ADRôde atēfta bulunulan standart veya teknik kodlarēn yetersizliĵinden veya ADRônin diĵer h¿k¿mlerinin 

yetersizliĵinden kaynaklandēĵē, 
belirtilir. 
(6) Bakanlēĵa ulaĸan bildirimlerde, herhangi bir ¿ye ¿lkenin taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn uygunsuzluĵuna iliĸkin 

baĸlattēĵē prosed¿r ile ilgili olarak Bakanlēĵēn aldēĵē herhangi bir tedbiri, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn uygunsuzluĵu ile ilgili 

sahip olduĵu ek bilgileri ve yapēlan bildirime karĸē itirazē ve anlaĸmazlēk olmasē durumunda, bu hususu Ekonomi Bakanlēĵē 

vasētasē ile Komisyona bildirir. 
(7) Bu maddenin dºrd¿nc¿ fēkrasē kapsamēnda Komisyona yapēlan bildirimden itibaren 2 aylēk zaman zarfēnda Komisyon 

veya herhangi bir ¿ye ¿lkeden alēnan geici tedbirler konusunda itiraz gelmemesi durumunda, alēnan geici tedbirler kalēcē hale 

gelir. 
(8) Bakanlēk taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn piyasadan geri ekilmesi gibi ekipmanla ilgili uygun kēsētlayēcē tedbirleri 

gecikmeden alēr. 
Depolama ve kullanım yeri şartları 
MADDE 30 – (1) Bakanlēk, taĸēnabilir basēnlē ekipmanlarēn orta ve uzun vadeli depolama ve kullanēm yeri ĸartlarēnē 

belirleyebilir. Ancak, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn kendisi iin ek ĸartlar belirlenmez. 
AB tarafından uygulanan korunma önlemleri 
MADDE 31 – (1) Bu Yºnetmeliĵin 29 uncu maddesinin ¿¿nc¿ ve dºrd¿nc¿ fēkralarēndaki h¿k¿mler kapsamēnda 

Bakanlēk tarafēndan alēnan tedbirlerin sonucunda, alēnan tedbirler ile ilgili ¿ye ¿lkelerden veya Komisyondan gelecek itiraza 

binaen, komisyon tarafēndan yapēlacak deĵerlendirmede, ilgili ekonomik taraflar Bakanlēk ve Komisyonla iĸbirliĵi yapmak 

zorundadēr. 
(2) Bu maddenin birinci fēkrasēndaki prosed¿r¿n bir ¿ye ¿lke tarafēndan yerine getirilmesi neticesinde Komisyon tarafēndan 

yapēlan deĵerlendirmede, alēnan tedbirler ile ilgili kararēn haklēlēĵēnēn teyit edilmesi durumunda, Bakanlēk gerekli tedbirleri i 

piyasada uygular. Bu maddenin birinci fēkrasē kapsamēnda Komisyon tarafēndan yapēlan araĸtērma neticesinde Bakanlēĵēn almēĸ 

olduĵu tedbirin ABônin baĵlayēcē mevzuatē ile eliĸtiĵine dair karar verilmesi durumunda Bakanlēk alēnan tedbir kararēnē geri 

ekebilir. 
Mevzuata uygun ancak sağlık ve güvenlik riski taşıyan taşınabilir basınçlı ekipmanlar 
MADDE 32 – (1) Bu Yºnetmeliĵin 29 uncu maddesinin birinci fēkrasēna gºre bir deĵerlendirme yapēldēĵēnda, taĸēnabilir 

basēnlē ekipmanēn ADR ve bu Yºnetmeliĵin h¿k¿mlerine uygun olmasēna raĵmen, Bakanlēk sºz konusu ekipmanēn kiĸi saĵlēĵē 

ve g¿venliĵi ile diĵer kamu yararēnēn korunmasēna karĸē risk taĸēdēĵēnē belirlemesi halinde, ilgili ekonomik taraftan taĸēnabilir 

basēnlē ekipmanēn piyasaya arz edildiĵinde sºz konusu riskleri taĸēmamasē, ¿r¿n¿n piyasadan geri ekilmesi veya makul bir s¿re 

iinde toplatēlmasē gibi, riskin niteliĵine uygun ºngºr¿len b¿t¿n tedbirlerin alēnmasēnē ister. 
(2) Ekonomik taraf, d¿zeltici faaliyetlerin piyasada mevcut bulunan veya kullanēmda olan t¿m taĸēnabilir basēnlē 

ekipmanlarē kapsadēĵēna emin olmalēdēr. 
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(3) Bakanlēk konu ile ilgili Ekonomi Bakanlēĵē vasētasē ile Komisyonu bilgilendirir. Bu bilgilendirme, ºzellikle bahse konu 

taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn tanēmlanmasē iin gerekli olan bilgileri, ekipmanēn menĸei ve tedarik zincirini, taĸēdēĵē riskin niteliĵi 

ve alēnan ulusal tedbirlerin niteliĵi ile s¿resi hakkēnda t¿m mevcut ayrēntēlarē kapsar. 
(4) Alēnan ulusal tedbir konusunda Komisyon tarafēndan yapēlacak deĵerlendirmede, ilgili ekonomik taraflar Komisyon ile 

iĸbirliĵi yapmak zorundadēr. 
(5) Bakanlēĵa iletilen Komisyon deĵerlendirme neticesi, ilgili ekonomik taraflara bildirilir. 
Uygunsuzluk 
MADDE 33 – (1) Bu Yºnetmeliĵin 29 uncu maddesinin h¿k¿mleri saklē kalmak kaydēyla, Bakanlēĵēn aĸaĵēdaki 

bulgulardan birini tespit etmesi durumunda, ilgili ekonomik taraf sºz konusu uygunsuzluĵun sona erdirme talebini gecikmeksizin 

yerine getirir. 
a) Pi iĸaretinin bu Yºnetmeliĵin 13, 14, 15 ve 16 ncē maddelerini ihlal edecek ĸekilde iliĸtirilmiĸ olmasē, 
b) Pi iĸaretinin iliĸtirilmemiĸ olmasē, 
c) Teknik dok¿manēn bulunmamasē veya eksik olmasē, 
) ADR ve bu Yºnetmeliĵin gereklerinin yerine getirilmemiĸ olmasē. 
(2) Bu maddenin birinci fēkrasēndaki uygunsuzluĵun devam etmesi halinde, Bakanlēk taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn 

piyasada bulunmasēnēn yasaklanmasē veya kēsētlanmasē yahut piyasadan geri ekilmesi ya da toplatēlmasē iin gerekli t¿m uygun 

ºnlemleri alēr. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Ek-II ile ilgili hükümler 
MADDE 34 – (1) Bakanlēk, bu Yºnetmeliĵin eki Ek-IIôdeki geici h¿k¿mleri kalēcē hale getirmesi durumunda, konu ile 

ilgili olarak Ekonomi Bakanlēĵē vasētasē ile Komisyona bilgi verir. 
Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler 
MADDE 35 – (1) Bu Yºnetmelik h¿k¿mlerine aykērē davranēĸta bulunanlara 4703 sayēlē ¦r¿nlere Ķliĸkin Teknik 

Mevzuatēn Hazērlanmasē ve Uygulanmasēna Dair Kanun h¿k¿mleri uygulanēr. 
Atıflar 
MADDE 36 – (1) Bu Yºnetmeliĵin 38 inci maddesince y¿r¿rl¿kten kaldērēlan Yºnetmeliklere yapēlan atēflar, bu 

Yºnetmeliĵe yapēlmēĸ sayēlēr. 
Eşdeğerliliğin kabul edilmesi 
MADDE 37 – (1) Y¿r¿rl¿kten kaldērēlan Dikiĸsiz, ¢elikten Mamul Basēnlē Gaz T¿plerine Dair Yºnetmelik (84/525/AT), 

Dikiĸsiz, Alaĸēmsēz Al¿minyum ve Al¿minyum Alaĸēmlē Basēnlē Gaz T¿plerine Dair Yºnetmelik (84/526/AT) ve Dikiĸli, 

Alaĸēmsēz ¢elik Basēnlē Gaz T¿plerine Dair Yºnetmelik (84/527/AT)ôe gºre taĸēnabilir basēnlē ekipmanlar iin verilen onay 

sertifikalarē ve Taĸēnabilir Basēnlē Ekipmanlar Yºnetmeliĵi (99/36/AT)ône gºre verilen AT tasarēm inceleme sertifikalarē, 

ADRôde belirtilen tip onay sertifikalarēyla eĸdeĵer olarak kabul edilir ve onay sertifikalarē ile AT tasarēm inceleme sertifikalarē, 

ADRôde belirtilen tip onaylarēnēn zaman sēnērlē tanēnmasēna iliĸkin h¿k¿mlerine tabidir. 
(2) Taĸēnabilir Basēnlē Ekipmanlar Yºnetmeliĵi (99/36/AT)ônin 4 ¿nc¿ maddesinin ¿¿nc¿ fēkrasēnda belirtilen ve aynē 

maddenin beĸinci fēkrasēna gºre 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Basēnlē Ekipmanlar Yºnetmeliĵi 

(97/23/AT)ônde belirtilen iĸareti taĸēyan vanalar ve aksesuarlarēn kullanēlmasēna devam edilebilir. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler 
MADDE 38 – (1) 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Dikiĸsiz, ¢elikten Mamul Basēnlē Gaz 

T¿plerine Dair Yºnetmelik (84/525/AT), 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Dikiĸsiz, Alaĸēmsēz 

Al¿minyum ve Al¿minyum Alaĸēmlē Basēnlē Gaz T¿plerine Dair Yºnetmelik (84/526/AT), 25/1/2001 tarihli ve 24298 sayēlē 

Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Dikiĸli, Alaĸēmsēz ¢elik Basēnlē Gaz T¿plerine Dair Yºnetmelik (84/527/AT), 10/11/2000 tarihli 

ve 24226 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Basēnlē Kaplar ve Bu Kaplarēn Muayene Yºntemlerinin Ortak H¿k¿mlerine Dair 

Yºnetmelik (76/767/AT) ve 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Taĸēnabilir Basēnlē Ekipmanlar 

Yºnetmeliĵi (99/36/AT) y¿r¿rl¿kten kaldērēlmēĸtēr. 
Sınıf 2 dışındaki tehlikeli maddeler 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yºnetmeliĵin h¿k¿mleri Ek-Iôde belirtilen UN 1745, UN 1746 ve UN 2495 numaralē 

tehlikeli maddelerin nakliyesinde kullanēlan basēnlē ekipmanlar, vanalar ve bunlarēn diĵer aksesuarlarē iin 1/7/2013 tarihinden 

itibaren uygulanēr. 
Yürürlük 
MADDE 39 – (1) Bu Yºnetmelik 1/1/2013 tarihinde y¿r¿rl¿ĵe girer. 
Yürütme 
MADDE 40 – (1) Bu Yºnetmelik h¿k¿mlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanē y¿r¿t¿r. 

  
Ek-I  

Sınıf 2 Dışındaki Tehlikeli Maddeler 

UN Numarası Sınıf Tehlikeli Madde 

1051 6.1 
STABĶLĶZE EDĶLMĶķ HĶDROJEN SĶYAN¦R 

% 3ôten daha az su ieren 
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1052 8 SUSUZ HĶDROJEN FLOR¦R 

1745 5.1 
BROMĶN PENTAFLOR¦R 
Tanklarda taĸēma hari 

1746 5.1 
BROMĶN TRĶFLOR¦R 
Tanklarda taĸēma hari 

1790 8 
HĶDROFLORĶK ASĶT 

%85'in ¿zerinde hidrojen flor¿r ile 

2495 5.1 
ĶYODĶN PENTAFLOR¦R 

Tanklarda taĸēma hari 
  

Ek-II  
Geçici Hükümler 

  
1. Bakanlēk, taĸēnabilir basēnlē ekipmanlar kapsamēnda, diĵer ekipmanlara baĵlanmasē ºngºr¿len aparat ve renk kodlarē ile 

ilgili ulusal h¿k¿mleri, kullanēm ile ilgili standartlar ADRôye ekleninceye kadar s¿rd¿rebilirler. 
2. Ortam sēcaklēĵēnēn s¿rekli olarak -20 ÁC nin altēnda olan bºlgelerde, ADRôde verilen iklim bºlgeleriyle ilgili uygun 

referans sēcaklēklarē hakkēndaki h¿k¿mler birleĸtirilene kadar, tehlikeli maddelerin yurt iinde taĸēnmasēnda, taĸēnabilir basēnlē 

ekipmanlar iin kullanēlan malzemenin alēĸma sēcaklēĵē ile ilgili ok daha katē standardlar uygulanabilir. Bu durumda doĵrudan 

g¿venlik iĸlevine sahip sºk¿lebilir paralar da dahil, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn Pi iĸaretlemesinde onaylanmēĸ kuruluĸun 

kimlik numarasēnē ñ ï 40 ÁC ò ibaresi veya Bakanlēk tarafēndan belirlenecek diĵer iĸaretler takip etmelidir. 
  

Ek-III  
Uygunluğun Yeniden Değerlendirme Yöntemi 

  
1. Taĸēnabilir Basēnlē Ekipmanlar Yºnetmeliĵi (99/36/AT)ônin zorunlu uygulamaya girmesinden ºnce imal edilip ve 

hizmete alēnan bu Yºnetmeliĵin 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn uygunluĵunun yeniden 

deĵerlendirmesi, yeniden deĵerlendirme sērasēnda ¿r¿ne tatbik edilebilir olan ADR ve bu Yºnetmelikteki ilgili h¿k¿mlerle 

uyumlu olmasēnē doĵrulama yºntemi bu ekte belirtildiĵi gibi olacaktēr. 
2. Mal sahibi veya kullanēcē, uygunluĵun yeniden deĵerlendirmesinde bulunmak ¿zere EN ISO/IEC 17020:2004 standardē 

kapsamēnda A Tipi Muayene Kuruluĸu vasfēna sahip onaylanmēĸ kuruluĸa, ekipmanēn kesin biimde tanēmlanmasēnē saĵlayan 

gerekli bilgileri (menĸei, tasarēm kurallarē ve asetilen t¿pler iin gºzenekli maddenin ayrēntēlarē) saĵlar. Bu bilgi, uygun olduĵu 

durumda, kullanēm ile ilgili belirlenmiĸ kēsētlamalarē ve olasē hasar veya gerekleĸtirilmiĸ onarēmlarla ilgili her t¿rl¿ bilgiyi 

iermelidir. 
3. Uygunluĵun yeniden deĵerlendirmesi iin A Tipi muayene kuruluĸu, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn, en az ADRôde 

belirtilen taĸēnabilir basēnlē ekipman kadar g¿venlik seviyesine sahip olup olmadēĵēnē deĵerlendirecektir. Deĵerlendirme, bu 

Ekôin 2 nci maddesine gºre saĵlanan bilgiler esasēna gºre yapēlacak ve gerektiĵinde ilave muayeneler gerekleĸtirilecektir. 
4. Bu Ekôin 3 ¿nc¿ maddesindeki deĵerlendirme sonularē tatmin edici ise, taĸēnabilir basēnlē ekipman ADRôde belirtilen 

periyodik muayeneye tabi tutulacaktēr. Bu periyodik muayenenin gereksinimleri karĸēlanērsa Pi iĸareti, 15 inci maddenin birinci ve 

beĸinci fēkralarēna uygun olarak periyodik muayeneden sorumlu onaylanmēĸ kuruluĸ tarafēndan veya onun gºzetiminde 

iliĸtirilecektir. Pi iĸaretini, periyodik muayeneden sorumlu onaylanmēĸ kuruluĸun kimlik numarasē izleyecektir. Periyodik 

muayeneden sorumlu onaylanmēĸ kuruluĸ, bu Ekôin 6 ncē maddesine uygun olarak yeniden deĵerlendirme sertifikasē verecektir. 
5. Tip uygunluĵunun bu Ekôin 3 ¿nc¿ maddesine uygun olarak, uygunluĵun yeniden deĵerlendirilmesinden sorumlu A Tipi 

onaylanmēĸ kuruluĸ tarafēndan deĵerlendirilmiĸ ve tip yeniden deĵerlendirme sertifikasē verilmiĸ olmasē koĸuluyla Bakanlēk, 

basēnlē ekipmanēn seri olarak imal edildiĵi durumlarda, vanalarē ve taĸēma iin kullanēlan diĵer aksesuarlar da dahil olmak ¿zere 

basēnlē ekipmanēn tek tek yeniden deĵerlendirilmesine, ilgili taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn periyodik muayenesi iin 

gºrevlendirilen bir onaylanmēĸ kuruluĸ tarafēndan yapēlmasē konusunda yetki verebilir. Pi iĸaretini, periyodik muayeneden 

sorumlu onaylanmēĸ kuruluĸun kod numarasē izleyecektir. 
6. B¿t¿n durumlarda periyodik muayeneden sorumlu onaylanmēĸ kuruluĸ, en azēndan aĸaĵēdaki hususlarē ieren yeniden 

deĵerlendirme sertifikasē verecektir; 
a) Sertifikayē veren onaylanmēĸ kuruluĸun kimlik numarasē ve farklē olmasē durumunda bu Ekôin 3 ¿nc¿ maddesine uygun 

olarak uygunluĵun yeniden deĵerlendirilmesinden sorumlu olan A Tipi onaylanmēĸ kuruluĸun kimlik numarasēnē; 
b) Bu Ekôin 2 nci maddesinde belirtilen mal sahibi ve kullanēcēnēn adē ve adresi, 
c) Bu Ekôin 5 inci maddesindeki prosed¿r¿n uygulanmasē durumunda tip yeniden deĵerlendirme sertifikasēnē tanēmlayan 

veriler, 
) Pi iĸaretinin uygulandēĵē durumda, en azēndan seri numarasē veya numaralarēnē ieren taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn 

tanēmlanmasēnē saĵlayan verileri ve, 
d) D¿zenleme tarihi. 
7. Tip yeniden deĵerlendirme sertifikasē d¿zenlenir. Bu Ekôin 5 inci maddesindeki prosed¿r¿n uygulandēĵē durumda 

uygunluĵun yeniden deĵerlendirilmesinden sorumlu A tipi muayene kuruluĸu, en az aĸaĵēdaki hususlarē ieren tip yeniden 

deĵerlendirme sertifikasēnē verecektir: 
a) Sertifikayē veren onaylanmēĸ kuruluĸun kimlik numarasē, 
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b) Ķmalatēnēn ve ºzg¿n tip onayē sahibinin imalatē olmamasē durumunda yeniden deĵerlendirilen taĸēnabilir basēnlē 

ekipmanēn ºzg¿n tip onayē sahibinin adē ve adresi, 
c) Seriye ait taĸēnabilir basēnlē ekipmanē tanēmlayan veriler, 
) D¿zenleme tarihi, 
d) ñBu sertifika taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn veya bu ekipmanēn paralarēnēn imalatēna yetki vermezò yazēsē. 
8. Pi iĸareti iliĸtirerek veya iliĸtirmesini saĵlayarak mal sahibi veya kullanēcē, taĸēnabilir basēnlē ekipmanēn yeniden 

deĵerlendirme zamanēnda geerli olan ADR ve bu Yºnetmelikte belirtilen t¿m geerli gereksinimlere uyumluluĵu konusunda 

sorumluluk ¿stlenmektedir. 
9. Uygun olduĵu yerde Ek-IIônin 2 nci maddesi dikkate alēnacak ve bu Ekôte ºngºr¿len soĵuk markalama da 

uygulanacaktēr. 
 


