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1. Taşıma faaliyetinin niteliği ile ilgili muafiyetler - 1.1.3.1
2. Gazların taşınması ile ilgili muafiyetler - 1.1.3.2
3. Sıvı yakıt taşınması ile ilgili muafiyetler - 1.1.3.3

4. Özel hükümlerle ilgili muafiyetler - 1.1.3.4
5. Temizlenmemiş, boş ambalajlarla ilgili muafiyetler - 1.1.3.5
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Taşıma faaliyetinin niteliği ile ilgili muafiyetler – 1.1.3.1
ADR’de belirlenen hükümler aşağıdakiler için geçerli değildir:
 (a) perakende satış için ambalajlanmış, kişisel kullanım için
tehl,ikeli malların taşınması, alevleneblir sıvıların taşınması
halinde miktar hazne başına 60 litre ve toplamda 240 litreyi
aşamaz,
 (b) bu Ek’te belirtilmemiş ve içinde veya işlevsel teçhizatında
tehlikeli mallar bulunduran teçhizat veya makineler
 (c) İşletmeler tarafından bina veya inşaat alanına sevkiyat
veya keşif, onarım ve bakım ile ilgili ve kargo başına 450 litreyi
geçmeyen ve 1.1.3.6’da belirtilen miktarlar dahilinde olan ve
kendi faaliyet alanına bağlı yapılan taşımalar.
 (d) yetkili kurumlar tarafından acişl durum müdahalesi
amacını taşıyan taşıma,
 (e) acil durumda taşıma işlemi,
 (f) Temizlenmemiş, boş, statik depolama kaplarının taşınması.
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Gerçek kişiler için taşımayla ilgili açıklama:

6

Perakende satış için ambalajlanmış ve kişisel veya
evsel kullanım amaçlı ya da kişilerin hobi veya
spor faaliyetleri amaçlı, normal taşıma
koşullarında sızıntıyı engelleme önlemlerinin
alındığı tehlikeli malların taşınması. Bu maddeler,
özel bir kişi tarafından veya bu kişi için tekrar
doldurulabilir haznelere doldurulmuş alevlenir
sıvalar olduğunda, toplam miktar hazne başına
60 litreyi ve taşıma ünitesi başına 240 litreyi
geçmez. IBC'lerdeki tehlikeli mallar, büyük
ambalajlar ve tanklar perakende satış için
ambalajlanmış olarak kabul edilmez
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Teçhizatların veya makinelerin temel
faaliyete ek olarak taşınması
ADR’de belirlenen hükümler aşağıdakiler için geçerli
değildir:
 (a) perakende satış için ambalajlanmış, kişisel
kullanım için tehl,ikeli malların taşınması,
alevleneblir sıvıların taşınması halinde miktar
hazne başına 60 litre ve toplamda 240 litreyi
aşamaz,
 (b) bu Ek’te belirtilmemiş ve içinde veya işlevsel
teçhizatında tehlikeli mallar bulunduran teçhizat
veya makinelerin taşınması
 (c) İşletmeler tarafından bina veya inşaat alanına
sevkiyat veya keşif, onarım ve bakım ile ilgili ve
kargo başına 450 litreyi geçmeyen ve 1.1.3.6’da
belirtilen miktarlar dahilinde olan ve kendi faaliyet
alanına bağlı yapılan taşımalar.
 (d) yetkili kurumlar
tarafından acişl durum
müdahalesi amacını taşıyan taşıma,
 (e) acil durumda taşıma işlemi,
 (f) Temizlenmemiş, boş, statik depolama kaplarının
taşınması.
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Acil durumda taşımacılık:
ADR’de belirtilen hükümler aşağıdakiler için geçerli
değildir:
•

-

(d) Aşağıdakilerle ilgili olarak acil durum
müdahalesi veya yetkili kurumların gözetimi
altında ve taşıma koşulları izin verdiği ölçüde,
yetkili kurumlar tarafından acil durum müdahalesi
amacını taşıyan veya yetkili kurumların gözetimi
altındaki taşıma:
Kazaya karışan araçları taşıyan araçların bozulması
veya tehlikeli mallar taşıyan araçların bozulması;

-

Bir olaya veya kazaya karışan, tehlikeli mallar
taşıyan araçların en yakındaki uygun güvenli yere
taşınması;

•

(e) Taşımanın tamamen güvenli bir şekilde
yürütülmesini sağlamak için tüm önlemlerin
alındığı, insan hayatını veya çevreyi korumaya
yönelik acil durumda taşıma işlemi;
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Boş statik depolama kaplarının taşınması:
1.1.3(f) Ambalajlama grubu II’ye veya III’e ait Sınıf 2 gazlarını, A, O veya F gruplarını, Sınıf
3 veya Sınıf 9 maddelerini veya ambalajlama grubu II’ye veya III’e ait Sınıf 6.1
pestisitlerini içeren ve aşağıdaki koşullara tabi olan temizlenmemiş boş statik depolama
kaplarının taşınması için:
•

•
•

Basınç tahliye düzenekleri (varsa) hariç tüm
delikler sızdırmaz bir biçimde kapatılmış
olmalıdır;
Normal taşıma koşulları dahilinde sızıntıyı
engellemek için önlemler alınmış olmalıdır ve
Yük, normal taşıma koşulları esnasında
gevşemeyecek veya kaymayacak şekilde
kafeslere veya sandıklara veya diğer elleçleme
cihazlarına veya araçlara veya konteynere
sabitlenmiş olmalıdır.

Bu muafiyet, ADR tarafından taşınması yasaklanmış duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar
veya maddeler içeren statik depolama kaplarına uygulanmaz.
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Gazların taşınması ile ilgili muafiyetler – 1.1.3.2
•
•

•

•

•

ADR tarafından konulan hükümler aşağıdakilerin taşınması için
geçerli değildir:
(a) Taşıma işlemi gerçekleştiren ve kendi veya kendi teçhizatının
çalışması için yönlendirilmiş, bir aracın depolarındaki gazlar
(örneğin soğutma teçhizatı);
(b) Taşınan araçların yakıt depolarındaki gazlar. Gaz deposu ile
motor arasındaki yakıt valfı kapalı ve marş bağlantısı açık
olmalıdır;
(c) Haznedeki veya tanktaki basınç 20 C°'de 200kPa’yı (2 bar)
aşmıyorsa ve gaz sıvılaştırılmış veya soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz
halinde değilse, (2.2.2.1'e göre) Grup A ve O gazları. Bu her tür
hazne ve tankı, ayrıca makinelerin ve aparatların parçalarını da
kapsar;
(d) Aracın işletimi için kullanılan teçhizatlarda taşınan gazlar (örn.
yangın söndürücüler) yedek parçalar (örn. şişirilmiş pnömatik
araç lastikleri) dahil; bu muafiyet yük olarak taşınan şişirilmiş
pmömatik araç lastikleri için de geçerlidir;
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Gazların taşınması ile ilgili muafiyetler – 1.1.3.2
•
•

•

•
•

ADR tarafından konulan hükümler aşağıdakilerin taşınması için
geçerli değildir:
(e) Araçların özel teçhizatında bulunan ve bu özel teçhizatın
taşıma sırasında çalışması için gerekli gazlar (soğutma
düzenekleri, balık akvaryumları, ısıtıcılar, vb.) ile aynı taşıma
ünitesinde taşınan bu teçhizat için olan yedek hazneler veya
temizlenmemiş boş değiştirme hazneleri;
(f) Karbonatlı meşrubatlar dahil, gıda maddelerinde ve
içeceklerde bulunan gazlar (BM 1950 hariç),
(g) Spor amaçlı kullanılan toplardaki gazlar ve
(h) Ampulün kırılması halinde fırlama etkilerinin ambalaj içinde
kalacağı şekilde ambalajlanması kaydıyla ampullerdeki gazlar.
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Sıvı yakıtların taşınması ile ilgili muafiyetler – 1.1.3.3
ADR tarafından konulan hükümler
aşağıdakilerin taşınması için geçerli değildir:
• (a) Taşıma işlemi gerçekleştiren aracın
tankında bulunan, kendi sevki için
yönlendirilmiş veya aracın herhangi bir
teçhizatının çalışması için gerekli yakıtlar.
• Sabit tankların kapasitesi taşıma ünitesi
başına 1500 litreyi geçemez ve bir römorka
bağlı bir tankın kapasitesi 500 litreyi
geçemez. Taşıma ünitesi başına en çok 60
litre portatif yakıt konteynerlerinde
taşınabilir. Bu kısıtlamalar acil servislerce
kullanılan araçlara uygulanmaz:

(b) Araçların veya başka bir tür taşıma aracının (tekne gibi) tanklarında yük olarak taşınan, sevki için
yönlendirilmiş veya teçhizatlarının herhangi birinin çalışması için gerekli yakıtlar.
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Yol kenarı denetimi

240

995

1.
2.

Denetim
görevlisi
taşıma
ünitesindeki
tank
kapasitesini denetleyebilir.
Boyutlara bakabilir ya da VIN numarasından bakabilir.
Bu denetimde, denetçi tankın toplam kapasitesinin
1735 litre olduğunu tespit etmiştir. (izin
verilenin 235 lt www.dataakademi.com.tr
üzerinde)

500

Özel hükümler ile ilgili muafiyetler – 1.1.3.4

(1)

1170

3.1.2

2.2

2.2

2.1.1.3

5.2.2

(2)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

ETANOL W ROZTWORZE (ALKOHOL
ETYLOWY W ROZTWORZE)

3

F1

III

3

Ilości ograniczone

Przepisy
szczególne

Nalepki

Grupa pakowania

Kod klasyfikacyjny

Klasa

Bölüm 3.3'ün belli başlı özel hükümleri, bazı özel tehlikeli malların
taşınmasını ADR’nin zorunluluklarından kısmen ya da tamamen
muaf
Opakowanie
Nr Bahsi geçen tehlikeli malların kaydına karşı, Kısım 3.2 Tablo A Sütun
tutar.
Nazwa i opis
UN
(6)'da belirtilen özel hükme atıfta bulunulduğunda bu muafiyet
uygulanır.
Przepisy
Instrukcja
Pakowanie
3.3

3.4.6

(6)

144

pakowania

(7)

5l

601

4.1.4

szczególne

4.1.4

(8)

E1

P001
IBC03
LPO1
R001

razem

4.1.10

(9b)

PP2

MP19

….
….

…. ….

….

….

….

….

….

….

Hacim olarak %24'ten daha fazla alkol içermeyen sulu çözeltiler, ADR
zorunluluklarına tabi değildir.
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….

Grupa pakowania

Nalepki

Żelazocer

Ilości ograniczone i
wyłączone

Kod klasyfikacyjny

(1)

1323

3.1.2

2.2

2.2

2.1.1.3

5.2.2

3.3

3.4.6

3.5.1.2

4.1.4

(2)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

(6)

(7a)

(7b)

(8)

4.1

F3

II

E2

P001
IBC 08

Nazwa i opis

Klasa

Nr
UN

Przepisy szczególne

ALIŞTIRMALAR

4.1

249 1 kg

Opakowanie

Instrukcja
pakowania

Przepisy
szczególne

Pakowanie
razem

4.1.4

4.1.10

(9a)

B4

249 Korozyona karşı kararlı, minimum %10 demir içeriğine sahip ferro-seryum
ADR hükümlerine tabi değildir.
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(9b)

MP11

Grupa pakowania

Nalepki

(1)

2.2

2.2

2.1.1.3

5.2.2

3.3

3.4.6

3.5.1.2

4.1.4

(2)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

(6)

(7a)

(7b)

(8)

(9a)

(9b)

E0

P003
P801a

PP16

-

AKUMULATORY, MOKRE,

2800 BEZOBSŁUGOWE, formowane
elektrycznie

Ilości ograniczone i
wyłączone

Kod klasyfikacyjny

3.1.2

Nazwa i opis

Klasa

Nr
UN

Przepisy szczególne

ALIŞTIRMALAR

8

C11

8

238
295
598

1L

Opakowanie

Instrukcja
pakowania

Przepisy
szczególne

Pakowanie
razem

4.1.4

4.1.10

598 – Aşağıda belirtilenler ADR zorunluluklarına tabi değildir:
(a) Yeni depolama bataryaları aşağıdaki durumlarda:
- kaymayacak, düşmeyecek veya hasar görmeyecek şekilde sabitlenmişse;
- örneğin paletler üzerinde uygun şekilde istiflenmedilerse taşıma cihazları ile temin edilmişlerse;
- dış taraflarında tehlikeli alkali veya asit izleri bulunmuyorsa;
- kısa devreye karşı korunmaları kaydıyla;

(b) Kullanılmış depolama bataryaları aşağıdaki durumlarda:

- muhafazaları hasar görmemişse;
- Örneğin paletler üzerine istiflenme yoluyla sızmayacak, kaymayacak, düşmeyecek
veya hasar görmeyecek şekilde sabitlenmişse;
- dış taraflarında tehlikeli alkali veya asit izleri bulunmadıkça;
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- kısa devreye karşı korunmaları kaydıyla.

Sivi yakitlarin taşinmasi ile ilgili yeni düzenlemeler:

Özel hükümlerin önemi
Tablo A: UN 1203, UN 1202 – sütun 6 – özel hüküm 363
Bu madde, orijinal tasarım tipinin bir parçası olarak, teçhizata veya makinelere muhafaza edici
bütünleşik araç olarak sütun (7a)’daki belirtilen miktarların üstündeki muaf tutulmuş olanlar
dışındaki sıvı yakıtlara da uygulanır. (araçlar ve taşıma ünitelerinde değil)

pojemność > 60l – nalepki po 1 stronie


pojemność > 450l – nalepki po 4 stronach



pojemność > 1500l – nalepki po 4 stronach i wpis w dokumencie przewozowym
„przewóz zgodny z przepisem szczególnym 363”

www.dataakademi.com.tr

Boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınması ile ilgili muafiyetler 1.1.3.5

Herhangi bir zararı sıfırlayacak yeterli önlemler alındıysa, Sınıf 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1,
8 ve 9 maddelerini içermiş boş ve temizlenmemiş kargolar (IBC'ler ve büyük
kargolar dahil) ADR’nin koşullarına tabi değildir. Sınıf 1 ila 9'da yer alan tüm
zararları sıfırlayacak uygun önlemler alınırsa zararlar sıfırlanmış sayılır.

UN 1263
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Teşekkürler
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MUAFİYET KONTROLÜ 1.1.3.6 – alıştırma 1
1.
2.

UN 1263, AG III (80 ambalajdan her biri 5L)
UN 3082, AG III ( 150 ambalaj 2L)

ADR malları için taşıma kategorisine bakıyoruz:

UN 1263
UN 3082

Bu kategoriler aynı
olduğundan, tablodan
değere bakıyoruz.

kat. 3
kat. 3

400 + 300 = 700

<

1000

Muafiyetler kısmen kullanılabilir.
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= 400 L
= 300L

MUAFİYET KONTROLÜ 1.1.3.6– alıştırma 2
UN 1300, AG II ( 5 ambalaj 10L) = 50L
UN 2478, AG II (20 ambalaj 5L) = 100 L
UN 1263, AG II
(40 ambalalardan her biri 5L) = 200 L

ADR malları için taşıma kategorisine bakıyoruz:
UN 1300, AG II
UN 2478, AG II
UN 1263, AG II

Bu kategoriler aynı
olduğundan, tablodan
değere bakıyoruz.

kat. 2
kat. 2
kat. 2

50 + 100 + 200 = 350

>

Muafiyetleri kullanılamaz.
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333

MUAFİYET KONTROLÜ 1.1.3.6 – Alıştırma 3

1.
2.
3.

UN 1263, AG I (20 ambalajdan her biri 1L)
UN 1263, AG III ( 20 ambalaj 5L)
UN 1300, AG II ( 5 ambalaj 10L)

Taşıma kategorisine bakıyoruz:
UN 1263, AG I
kat. 1
UN 1263, AG III
kat. 3
UN 1300, AG II
kat. 2

= 20 L
=100L
= 50L

Kategoriler farklı
olduğundan saymalıyız ve
toplam değer ≤1000

20 × 50 + 100 × 1 + 50 × 3 = 1250

> 1000

Muafiyetler kullanılamaz.
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MUAFİYET KONTROLÜ 1.1.3.6 – al.ıştırma 4
•
•
•

UN 1300, AG II ( 5 ambalaj 10L) = 50L
UN 1263, AG III ( 100 ambalaj 5L)
= 500L
UN 3082, AG III ( 150 ambalaj 2L)
= 300L

ADR malları için taşıma kategorisine bakıyoruz:
UN 1300, AG II
kat. 2
UN 1263, AG III
kat. 3
Kategoriler farklı
olduğundan saymalıyız ve
UN 3082, AG III
kat. 3
toplam değer ≤1000

50 × 3

+ 500 × 1 + 300 × 1 = 950 < 1000
Muafiyetler kısmen kullanılabilir.
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