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EX/II, EX/III, FL, OX, AT ve MEMU Araçların tescillendiği ülkedeki ilgili düzenlemelere
ve genel geüvenlik düzenlemelerine (fren sistemleri, farlar vs…)uygunluğunun
doğrulanması için tescil edildikleri ülkede yıllık teknik muayeneye girmesi
gerekmektedir.

Aracın bu bölümde belirtilen zorunluluklara uyup uymadığı, 9.1.3 gereğince onay
belgesinin yenilenmesi veya yeni bir belge çıkarılmasıyla teyit edilmelidir.

İlave zorunluluklara tabi olan araçlar

Araçların üretimi, teçhizatı, tip onayı, ADR onayı ve yıllık teknik muayenesine ilişkin
zorunluluklar, ADR Kısım 9’da yer alan teknik koşulları karşılamak durumundadır.
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Tip: ARAÇ

Teknik özellikler (9.2.2)
EX/II EX/III MEMU AT FL OX

Elektrik teçhizatı

Kablo tesisatı X X X X X

Akü ana şalteri X X X

Aküler X X X X

Kalıcı olarak güç verilmiş devreler X

Kalıcı olarak güç verilmiş devreler – aşırı ısınmaya karşı

ilave koruma
X X

Kabin arkasındaki elektrik tesisatı – çift izole kablolar
X X X

Fren teçhizatı

Genel hükümler X X X X X X

Kilitlenmeyen fren sistemi X X X X X

Dayanıklı fren sistemi X X X X X

Yangın riskleri

Araç kabini X

Yakıt tankları X X X X X

Motor X X X

Egzoz sistemi X X X X

Yanmalı ısıtıcılar – temel gereklilikler X X X X X X

Yanmalı ısıtıcı – denetimde sınırlamalar X

Yanmalı ısıtıcı – gazlı ısıtıcı kullanma yasağı X X X

Hız sınırlandırma cihazı X X X X X X

Römorkların kaplin X X X
www.dataakademi.com.tr



Belirli tehlikeli malların taşınması
için onay belgesi - TSE

AT, OX, FL tipi tank

Tankın muayenesi-TSE

Aracın ek zorunluluklarının
muayenesi – TSE

Aşağıdaki şema belge almak için gereken usulleri göstermektedir:

Muayene raporu

Ara muayene– 3 yıl
periyodik muayene– 6 yıl
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Tank kodu Özel hükümler

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 … 4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) … (12) (13) (14) (15)

…. …. …. …. …. …. … …. …. …. ….

1203

MOTOR 

İSPİRTOSU 

(BENZİN)

3 F1 II 3 … LGBF TU9 FL
2

(D/E)

…. …. …. …. …. …. … …. ….
….

….

Araç seçimi – Tablo A’nın kullanılması
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EK OLARAK MUAYENE EDİLMESİ 
GEREKENLER

ELEKTRİK TEÇHİZATI MUAYENESİ
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Teknik özellikler EX/II
EX/III
MEMU

AT FL OX

9.2.2
Kablo tesisatı X X X X

Kablolar, iletkenlerin mekanik ve termal gerilimlere karşı

yeterli ölçüde korunabileceği şekilde güvenlice

bağlanacak ve yerleştirilecektir. 

9.2.2.3.2           
Akü ana şalteri

X X

Şalterin bağlantı kesme ve yeniden bağlantı kurma 

işlevlerini yerine getirmesi için, bir kontrol aygıtı sürücü 

kabininin içine yerleştirilecektir. Bu, sürücünün kolay 

ulaşabileceği bir yerde bulunacak ve ayırt edilecek 

biçimde işaretlenecektir. Bu, ya iki yönde hareket eden 

bir kontrol aygıtı kullanılarak koruyucu bir kaplama 

eklenmek suretiyle ya da uygun başka yollar ile 

istenmeyen çalışmalara karşı korunacaktır. 

9.2.2.4
Aküler

X X X

Akü terminalleri, yalıtıcı aku ̈ kutusu kapağı ile 

kapatılacak veya elektriksel olarak yalıtılacaktır. Aküler

motor kapağının altına yerleştirilmemişse, 

havalandırmalı bir kutu içine takılacaktır. 

9.2.2.5
Kalıcı olarak güç
verilmiş devreler

X X

9.2.2.6
Elektrik 

tesisatının 

sürücü kabininin 

arkasına 

yerleştirilen

bölümü

X X

Çift izole elektrik kabloları
ABS sensör kabloları olmaksızın
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İletkenlerin boyutu aşırı ısınmayı yönleyecek büyüklükte olacaktır. İletkenler
yeterli ölçüde yalıtılmalıdır. 

Aşağıdakiler dışında bütün devreler, sigortalar ya da otomatik devre kesiciler yoluyla
korunacaktır:

- Akü̈ ile soğuk hareket tertibatı ve motorun durma sistemi arasındaki devreler; 

- Akü ile alternatör arasındaki devreler; 

- Alternatör ile sigorta veya devre kesici kutu arasındaki devreler; 

- Akü ile çalıştırıcı motor arasındaki devreler; 

- Sistem elektrikli ya da elektromanyetik ise akü ile bu frenleme sisteminin güç kontrol merkezi 
(bkz. 9.2.3.1.2) arasındaki devreler; 

- Akü ile boji dingilini kaldırmaya yönelik elektrikli kaldırma mekanizması arasındaki devreler. 

Yukarıdaki korunmasız devreler, olabildiğince kısa olacaktır. 

Kablolar, iletkenlerin mekanik ve termal gerilimlere karşı yeterli ölçüde
korunabileceği şekilde güvenlice bağlanacak ve yerleştirilecektir.

Elektrik donanımı

AT, OX, FL, EX/III - 9.2.2.2 
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Teknik özellikler EX/II
EX/III
MEMU

AT FL OX

9.2.2
Kablo tesisatı X X X X

Kablolar, iletkenlerin mekanik ve termal gerilimlere karşı

yeterli ölçüde korunabileceği şekilde güvenlice

bağlanacak ve yerleştirilecektir. 

9.2.2.3.2           
Akü ana şalteri

X X

Şalterin bağlantı kesme ve yeniden bağlantı kurma 

işlevlerini yerine getirmesi için, bir kontrol aygıtı sürücü 

kabininin içine yerleştirilecektir. Bu, sürücünün kolay 

ulaşabileceği bir yerde bulunacak ve ayırt edilecek 

biçimde işaretlenecektir. Bu, ya iki yönde hareket eden 

bir kontrol aygıtı kullanılarak koruyucu bir kaplama 

eklenmek suretiyle ya da uygun başka yollar ile 

istenmeyen çalışmalara karşı korunacaktır. 

9.2.2.4
Aküler

X X X

Akü terminalleri, yalıtıcı aku ̈ kutusu kapağı ile 

kapatılacak veya elektriksel olarak yalıtılacaktır. Aküler

motor kapağının altına yerleştirilmemişse, 

havalandırmalı bir kutu içine takılacaktır. 

9.2.2.5
Kalıcı olarak güç
verilmiş devreler

X X

9.2.2.6
Elektrik 

tesisatının 

sürücü kabininin 

arkasına 

yerleştirilen

bölümü

X X

Çift izole elektrik kabloları
ABS sensör kabloları olmaksızın
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Elektrik devresini kesme şalteri, akünün mümkün olabildiğince yakınına 
yerleştirilmelidir. 

Tek kollu bir şalter kullanılıyorsa, bu toprak bağlantısına değil, besleme bağlantısına
yerleştirilecektir. 

Akü ana şalteri– FL, EX/III

- 9.2.2.3

Şalter, IEC Standardı 529 uyarınca IP 65 koruma derecesine sahip bir muhafazaya 
sahip olacaktır. 

Şalterdeki kablo bağlantıları IP 54 koruma derecesine sahip olacaktır. Bununla birlikte, 
bu bağlantılar, bir merkezde (ki bu aku ̈ kutusu olabilir), toplanmışlarsa bu koşul
geçerli değildir. Bu durumda, örneğin lastik bir kapakla kısa devrelere karşı
bağlantıların yalıtılması yeterlidir. 
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Şalterin bağlantı kesme ve yeniden bağlantı kurma işlevlerini yerine getirmesi için, 
bir kontrol aygıtı sürücü kabininin içine yerleştirilecektir. 
Bu:
- sürücünün kolay ulaşabileceği bir yerde bulunacak,
- ya iki yönde hareket eden bir kontrol aygıtı kullanılarak koruyucu bir kaplama
eklenmek suretiyle ya da uygun başka yollar ile istenmeyen çalışmalara karşı
korunacaktır.

Ek kontrol aygıtları, ayırt edici şekilde işaretlenmek suretiyle ve istenmeyen 
çalışmalara karşı korundukları takdirde kurulabilir. Kontrol cihazları elektrikle 
çalışıyorsa, kontrol cihazlarının devreleri 9.2.2.5 zorunluluklarına tabidir. 

Kabin içi şalter – FL, EX/III
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Teknik özellikler EX/II
EX/III
MEMU

AT FL OX

9.2.2
Kablo tesisatı X X X X

Kablolar, iletkenlerin mekanik ve termal gerilimlere karşı

yeterli ölçüde korunabileceği şekilde güvenlice

bağlanacak ve yerleştirilecektir. 

9.2.2.3.2           
Akü ana şalteri

X X

Şalterin bağlantı kesme ve yeniden bağlantı kurma 

işlevlerini yerine getirmesi için, bir kontrol aygıtı sürücü 

kabininin içine yerleştirilecektir. Bu, sürücünün kolay 

ulaşabileceği bir yerde bulunacak ve ayırt edilecek 

biçimde işaretlenecektir. Bu, ya iki yönde hareket eden 

bir kontrol aygıtı kullanılarak koruyucu bir kaplama 

eklenmek suretiyle ya da uygun başka yollar ile 

istenmeyen çalışmalara karşı korunacaktır. 

9.2.2.4
Aküler

X X X

Akü terminalleri, yalıtıcı aku ̈ kutusu kapağı ile 

kapatılacak veya elektriksel olarak yalıtılacaktır. Aküler

motor kapağının altına yerleştirilmemişse, 

havalandırmalı bir kutu içine takılacaktır. 

9.2.2.5
Kalıcı olarak güç
verilmiş devreler

X X

9.2.2.6
Elektrik 

tesisatının 

sürücü kabininin 

arkasına 

yerleştirilen

bölümü

X X

Çift izole elektrik kabloları
ABS sensör kabloları olmaksızın
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Elektrik donanımı
FL, EX/II, EX/III - 9.2.2.4 

Akü terminalleri, yalıtıcı akü kutusu kapağı ile kapatılacak
veya elektriksel olarak yalıtılacaktır. Aküler motor kapağının
altına yerleştirilmemişse, havalandırmalı bir kutu içine
takılacaktır.

www.dataakademi.com.tr



Teknik özellikler EX/II
EX/III
MEMU

AT FL OX

9.2.2
Kablo tesisatı X X X X

Kablolar, iletkenlerin mekanik ve termal gerilimlere karşı

yeterli ölçüde korunabileceği şekilde güvenlice

bağlanacak ve yerleştirilecektir. 

9.2.2.3.2           
Akü ana şalteri

X X

Şalterin bağlantı kesme ve yeniden bağlantı kurma 

işlevlerini yerine getirmesi için, bir kontrol aygıtı sürücü 

kabininin içine yerleştirilecektir. Bu, sürücünün kolay 

ulaşabileceği bir yerde bulunacak ve ayırt edilecek 

biçimde işaretlenecektir. Bu, ya iki yönde hareket eden 

bir kontrol aygıtı kullanılarak koruyucu bir kaplama 

eklenmek suretiyle ya da uygun başka yollar ile 

istenmeyen çalışmalara karşı korunacaktır. 

9.2.2.4
Aküler

X X X

Akü terminalleri, yalıtıcı aku ̈ kutusu kapağı ile 

kapatılacak veya elektriksel olarak yalıtılacaktır. Aküler

motor kapağının altına yerleştirilmemişse, 

havalandırmalı bir kutu içine takılacaktır. 

9.2.2.5
Kalıcı olarak güç
verilmiş devreler

X X

9.2.2.6
Elektrik 

tesisatının 

sürücü kabininin 

arkasına 

yerleştirilen

bölümü

X X

Çift izole elektrik kabloları
ABS sensör kabloları olmaksızın
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Bağlama telleri de dahil olmak üzere, akü ana şalteri açık olduğunda daimi elektrik enerjisine 
bağlı kalacak olan elektrik tesisatı tehlikeli alanlarda kullanıma elverişli olacaktır.

Bu tür teçhizatlar IEC 60079, kısım 0 ve 141'ün 1 genel zorunluluklarına ve IEC 60079 kısım 1, 
2, 5, 6, 7, 11, 25 ya da 18'de 2 belirtilen ek zorunluluklara uygunluk gösterecektir; 

IEC 60079 kısım 14'ün1 uygulanması için, aşağıdaki sınıflandırmadan yararlanılacaktır;

- 9.2.2.3 ve 9.2.2.4'e tabi olmayan bağlantı telleri de dahil olmak üzere, daimi olarak elektrik
enerjisine bağlanmış olan teçhizatlar, genel olarak elektrik donanımı söz konusu olduğunda
Bölge 1'in gerekliliklerine uyacak veya sürücü kabininin içine yerleştirilmiş olan elektrik
donanımı söz konusu olduğunda ise Bölge 2'nin gerekliliklerine uyacaktır. Patlama grubu IIC,
sıcaklık sınıfı T6’nın zorunlulukları yerine getirilmelidir.

- Bununla birlikte, ortamdaki elektrikli olmayan teçhizatların neden olduğu sıcaklığın T6 
sıcaklık sınırını aştığı bir ortama monte edilmiş olan kalıcı olarak elektrik verilmiş elektrikli 
teçhizatlar için, kalıcı olarak elektrik verilmis ̧ teçhizatların sıcaklık sınıflandırması, en az T4 
sıcaklık sınıfınınkiyle aynı olacaktır. 

- Kalıcı olarak enerji verilmiş teçhizatların besleme bağlantıları, IEC 60079, kısım 7 (“Yüksek
güvenlik”) hükümlerine uygunluk gösterecek ve bir sigorta ya da güç kaynağına olabildiğince
yakın şekilde yerleştirilmiş olan otomatik devre kesici ile korunacaktır; ya da “kendiliğinden
güvenli teçhizat” ise, bu bağlantılar güç kaynağına olabildiğince yakın şekilde yerleştirilmiş olan 
bir güvenlik bariyeri ile korunacaktır. 

Kalıcı olarak güç verilmiş devreler FL - 9.2.2.5.1
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Takograf – kalıcı olarak güç verilen cihaz (FL)

Takografın, IEC 60079 gereğince belirlenmiş elektrik donanıma ilişkin zorunluluklara 

uyması gerekmektedir. 
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Teknik özellikler EX/II
EX/III
MEMU

AT FL OX

9.2.2
Kablo tesisatı X X X X

Kablolar, iletkenlerin mekanik ve termal gerilimlere karşı

yeterli ölçüde korunabileceği şekilde güvenlice

bağlanacak ve yerleştirilecektir. 

9.2.2.3.2           
Akü ana şalteri

X X

Şalterin bağlantı kesme ve yeniden bağlantı kurma 

işlevlerini yerine getirmesi için, bir kontrol aygıtı sürücü 

kabininin içine yerleştirilecektir. Bu, sürücünün kolay 

ulaşabileceği bir yerde bulunacak ve ayırt edilecek 

biçimde işaretlenecektir. Bu, ya iki yönde hareket eden 

bir kontrol aygıtı kullanılarak koruyucu bir kaplama 

eklenmek suretiyle ya da uygun başka yollar ile 

istenmeyen çalışmalara karşı korunacaktır. 

9.2.2.4
Aküler

X X X

Akü terminalleri, yalıtıcı aku ̈ kutusu kapağı ile 

kapatılacak veya elektriksel olarak yalıtılacaktır. Aküler

motor kapağının altına yerleştirilmemişse, 

havalandırmalı bir kutu içine takılacaktır. 

9.2.2.5
Kalıcı olarak güç
verilmiş devreler

X X

9.2.2.6
Elektrik 

tesisatının 

sürücü kabininin 

arkasına 

yerleştirilen

bölümü

X X

Çift izole elektrik kabloları
ABS sensör kabloları olmaksızın
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Elektrik donanımının tamamı, aracın normal kullanım koşullarında alev 
almayacak ya da kısa devre oluşturmayacak ve bir çarpışma ya da bir 
deformasyon durumunda bu tür risklerin minimum düzeyde tutulacağı
biçimde tasarlanacak, yapılacak ve korunacaktır. Özellikle de: 

Kablo tesisatı 

Sürücü kabininin arkasındaki kablo sistemi, aracın normal çalışması
esnasında çarpmaya, aşınmaya ve yıpranmaya karşı korunacaktır. Uygun 
koruma örnekleri aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı şekillerde verilmiştir. 
Bununla birlikte, kilitlenmeyen frenleme sistemlerinin sensör kabloları ek 
koruma gerektirmez. 

Elektrik tesisatının sürücü kabininin arkasına yerleştirilen bölümüne
ilişkin hükümler

– FL, EX/III
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Elektrik tesisatının sürücü kabininin arkasına yerleştirilen bölümüne ilişkin hükümler
– FL, EX/III
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Aydınlatma

Vidalı kapaklı elektrik ampulleri kullanılmayacaktır. 

Elektrik bağlantıları

Motorlu araçlar ile römorklar arasındaki elektrik bağlantıları
IEC 60529 standardı uyarınca IP54 koruma derecesine sahip 
olacaktır ve kaza sonucu oluşabilecek bağlantı kopmalarını 
önleyecek biçimde tasarlanacaktır. Bağlantılar, duruma göre
uyarlanacak şekilde ISO 12098:2004 (3), ISO 7638:2003 (3) ve 
EN 15207:2006 ile uyumlu olacaktır. 

Elektrik tesisatı ADR - 9.2.2.6
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Doğru bağlantılar ve…
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Teknik

özellikler
EX/II EX/III AT FL OX

ABS 

sistemi
X X X X

Araçlar:

- aracın toplam azami ağırlığı >16t

- toplam azami ağırlığı >10t olan

römork çekme onayı taşıyan araçlar

ABS Kategori 1. 

Römorklar:

azami toplam ağırlık >10 ton – kategori

A

Araç

mukavemet

freni

X X X X

Araçlar:
- aracın toplam azami ağırlığı >16t

- toplam azami ağırlığı >10t olan römork çekme

onayı taşıyan araçlar

Muayene – Tip II A.
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Tehlikeli malların taşınmasına yönelik taşıma üniteleri olarak kullanılması amaçlanan
motorlu araçlar ve römorklar, AEK Yönetmeliği No. 13'ün 4 ya da tadil edilmiş 
71/320/AET sayılı Direktifin 5, buradaki başvuru tarihlerine göre, ilgili tüm teknik 
gereksinimlerini karşılayacaktır ve bunu ilk teknik muayenede bildirecektir. 

ARAÇ MUKAVEMET FRENİ

Retarder, fren kullanılmaksızın, aracın hızını uzun bir yokuş aşağı eğimde
sabitlemeye yarar.
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Teknik
özellikler

EX/II EX/III AT FL OX

9.2.4.3
Yakıt tankları

X X X X

Herhangi bir sızıntının meydana gelmesi 
durumunda, yakıt aracın ya da yükün sıcak 
kısımlarına temas etmeden yere akacaktır;

Benzin içeren yakıt tankları, doldurma 
deliğinde deliğin hermetik olarak 
kapatılmasını sağlayan etkin bir alev tuzağı
ya da bir kapakla donatılacaktır. 

9.2.4.4
Motor

X X X X
EX/II ve EX/III araçları söz konusu 
olduğunda, motor sıkıştırmalı ateşleme
yapısında olacaktır. 

9.2.4.5
Egzoz sistemi

X X X

Yakıt tankının (dizel) altına direkt olarak 
yerleştirilmiş egzoz sisteminin 
parçalarında en az 100 milimetrelik bir 
boşluk olacaktır ya da koruyucu ısı kalkanı 
ile korunacaklardır. 
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Hız sınırlandırma cihazı – ADR

aracın toplam ağırlığı(ata) > 12 ton ve ilk tescil tarihi
1 Ocak 1988’den sonra

3.5 t < ata ≤ 12 t ve il tescil tarihi 1 Ocak 2008’den sonra

Azami ağırlığı 3,5 tonu aşan sabit kasalı araçlar ile yarı römork çekicilerine
bir hız sınırlandırma cihazı takılacaktır.

Aracın teknolojik toleransının göz önünde bulundurulması suretiyle, cihaz,
aracın saatte 90 kilometre hızı aşmayacağı bir biçimde kurulmuş olacaktır.
Hız sınırlandırma cihazları tadil edilmiş şekliyle AEK Yönetmeliği, No. 89'un
teknik zorunlulukları ile uyumlu olmalıdır.
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Hız sınırlandırma cihazı – ADR
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9.7.6
Arka taraftan gelebilecek darbelere karşı yeterli bir biçimde

dayanıklı olan bir tampon aracın eni boyunca arkasına bağlanacaktır. 
Tankın arka yüzeyi ile tamponun arka kısmı arasında en az 100 mm 
uzunluğunda bir boşluk bulunacaktır (bu boşluk tank yüzeyinin
arkadaki en uc ̧ noktasından ya da çıkıntılı bağlantı parçalarından ya da 
taşınan madde ile bağlantılı olan eklentilerden ölçülecektir). Toz 
halinde maddelerin ya da tanecikli maddelerin taşınması için
kullanılan eğimli gövdeli araçlar ve arkadan boşaltılan bir eğimli
gövdeye sahip vakumla çalışan atık tankları, gövdenin arka tarafı 
gövdeyi tampon kadar iyi biçimde koruyacak bir koruma aracına 
sahipse, ayrıca bir tamponla donatılma ihtiyacı duymaz. 

Bu hüküm, tank konteynerlerinde, ÇEGK'lerde, ya da portatif tanklarda 
tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlar için geçerli değildir. 

9.
7.
6

Araçların Arka Koruması

www.dataakademi.com.tr



İlginiz için teşekkürler
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