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YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve

Damgalama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Analog  takograf  cihazı:  21/5/2010  tarihli  ve  27587  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Uluslararası

Karayolu  Taşımacılığı  Yapan  Araçlarda  Kullanılan  Takograf  Cihazları  Hakkında  Yönetmeliğin  EK-I’ine  uygun

takograf cihazını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c)  Damga:  Üzerinde  damga  yapmaya  yetkili  yerlerin  bilgilerinin  yer  aldığı;  yakma,  asitle  aşındırma,

yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan kurşunun sıkılması suretiyle yapılan veya plastik malzemeden imal edilmiş

olan  veya  kendinden  yapışma  özelliğine  sahip,  çıkartıldığında  tahrip  olan  özel  olarak  hazırlanmış  etiketi  veya

elektronik olarak emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan aracı,

ç) Dijital takograf cihazı: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları

Hakkında Yönetmeliğin EK-IB’sine uygun takograf cihazını,

d)  Elektronik  takograf  cihazı:  Uluslararası  Karayolu  Taşımacılığı  Yapan  Araçlarda  Kullanılan  Takograf

Cihazları Hakkında Yönetmeliğin EK-I veya EK-IB’sinde yer alan gereklilikleri karşılamayan takograf cihazını,

e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

f)  Kalibrasyon:  Takograf  cihazının  montajı,  tamiri  veya  yeniden  ayarlanmasını  müteakip  ilgili  teknik

düzenlemesine uygun çalışıp çalışmadığının güncellenmesi veya doğrulanmasını,

g) Kanun: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

ğ) Mekanik dönüştürücü: Dijital takograf cihazı kullanan veya kullanacak olan araçların şanzımanına hareket

sensörünün  doğrudan  bağlanmasının  mümkün  olmadığı  durumlarda,  bağlantıya  imkan  sağlayan  ve  TSE  K  246

Belgelendirme Kriterine uygun dönüştürücüyü,

h) Montaj: Takograf cihazının bir araca takılması işlemini,

ı) Montaj etiketi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, araç sürücü kabini içerisine ve

kolayca görünebilecek bir yere servis tarafından iliştirilecek olan ve takograf cihazı kalibrasyon belgesi ile aynı seri

numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici hologram bulunan etiketi,

i) Muayene: Takograf cihazının bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde kontrolü ile gerektiğinde kalibrasyonunun

yapılması işlemlerinin tamamını,

j) Servis: 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık tarafından belgelendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

k) Şirket:  Kiralık, ücret karşılığı veya kendi hesabına karayolunda taşımacılıkla meşgul olan; herhangi bir

gerçek kişi, tüzel kişi, kâr amaçlı olsun olmasın kendi tüzel kişiliği olan veya bu tür kişiliğe sahip bir otoriteye bağımlı

olan kuruluşu,

l) Takograf cihazı: Analog ve dijital takograf cihazlarını,

m) Tamir: Hareket sensörünün veya araç ünitesinin güç kaynağı ile bağlantısının kesilmesi veya diğer takograf

cihazı aksamından ayrılması veya açılmasını gerektirecek servisler tarafından yapılan herhangi bir tamir işlemini,

n)  Tip  onay  belgesi:  Analog  ve  dijital  takograf  cihazları  için  Uluslararası  Karayolu  Taşımacılığı  Yapan

Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğe göre alınmış AT tip onay belgesini,

o)  Üretici  etiketi:  Takograf  cihazının  ilgili  teknik düzenlemesinde belirtildiği  şekilde cihazla  ilgili  bilgiler

içeren, okunaklı ve tahrip edilmeden silinemez veya sökülemez bir şekilde tasarlanmış ve takograf cihazının üreticisi

tarafından takograf cihazına iliştirilmiş açıklayıcı etiketi,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı

maddenin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bakanlıktan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetki belgesi

almış teknik personel, takograf cihazının tamirinde sadece yetki belgesinde belirtilen takograf türü için işlem yapar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“a) Takograf cihazının ilgili  teknik düzenlemesine uygun olduğunu, takograf cihazı  üzerindeki  damgaların

yapılmış olduğunu, üretici etiketinin iliştirilmiş olduğunu ve bunların uygunluğunu kontrol eder.”

“f) 30/06/2014 tarihinden sonra montajı yapılmış olan dijital takograf cihazının ve hareket sensörünün ilgili

teknik  düzenlemelerdeki  tüm  gereklilikleri  karşılayan  güncel  sürümde  olduğunu  ve  bağımsız  hareket  sinyalinin

Kontrol Alan Ağı (CAN) üzerinden alınabildiği araçlarda bağımsız hareket sinyali fonksiyonunun çalıştığını kontrol

eder.”

 “(7) Dijital takograf cihazlarının montaj işlemlerinde hareket sensörü, araç şanzımanına doğrudan bağlanır.

Doğrudan bağlantı yapılamayan durumlarda ise yurtiçi taşımacılıkta kullanılan araçlar için mekanik dönüştürücü veya

adaptör  kullanılır.  Mekanik  dönüştürücü kullanılması  durumunda  dönüştürücünün  seri  numarası  ve  üretici  bilgisi
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kalibrasyon belgesinin açıklama bölümünde belirtilir. Doğrudan bağlantı yapılamama nedeni, servis sorumlusunun da

imzası  olacak şekilde tutanak ile kayıt altına alınarak ilgili  diğer bilgi  ve belgelerle birlikte en az 2 yıl süresince

serviste muhafaza edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g)  Mekanik  dönüştürücü kullanılmış  ise  mekanik  dönüştürücü  ile  hareket  sensörü  ve  şanzıman  bağlantı

kısımları.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(3)  Servisler  üçüncü  tarafların  talepleri  doğrultusunda  düzenledikleri  raporları,  tespit  tutanaklarını  ve

belgeleri muhafaza eder.

(4) Servisler, bu maddede belirtilen bilgi, belge, rapor, kayıt ve verileri en az 2 yıl boyunca muhafaza eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Analog ve elektronik takograf cihazı kullanan araçlardan Geçici 3 üncü maddede belirtilen süreler ve

durumlara tabi olanlarda dijital takograf cihazının kullanılması zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  Yurt  içinde taşımacılık  yapan  ve takograf  kullanması  zorunlu  olan  1996  model  ve  sonrası  araçlarda

kullanılan  analog  veya  elektronik  takograf  cihazlarının,  aşağıda  belirtilen  süreler  içerisinde  dijital  takograf  ile

değiştirilmesi zorunludur.

a) 1996-1998 model araçlar, 30/6/2014 - 31/12/2015 tarihleri arasında,

b) 1999-2001 model araçlar, 1/1/2016 - 31/12/2016 tarihleri arasında,

c) 2002-2004 model araçlar, 1/1/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında,

ç) 2005-2007 model araçlar, 1/1/2018 - 31/12/2018 tarihleri arasında,

d) 2008 ve sonrası model araçlar, 1/1/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan tutanağa aşağıdaki 16 ncı madde eklenmiştir.

“16. Mekanik dönüştürücü kullanılması durumunda seri numarası ve üretici bilgisi”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

12/1/2012 28171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

1- 12/5/2012 28290

2- 27/11/2013 28834
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