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SINIFLARA ÖZGÜ HÜKÜMLER (2.2)

AVANTAJLAR :

AMBALAJ KODLARI :

PORTATİF TANKLAR (hiyerarşi):

Taşıma belgesi
5.4.1

Konteyner/Araç 
sertifikası

5.4.2

Yazılı Talimat
5.4.3

-Dokümana ürün 
isimleri nasıl yazılır?
-Atık, boş, hurda , 
sıcaklık bilgileri?

-Deniz + kara yolu 
taşımacılığında 
gerekli sertifika ?

ADR’ye dahil 
olmayan taşımalar

1.1.3

-Ticari amaçlı olmayan 
(yakıt:60/240lt)
-inşaat işleri vs (450lt)
-Araç arızası, acil durum vs.
-Aracın kendi tankı (1500 lt)

Araç başına 
muafiyet

1.1.3.6

-max katsayı 1,000 ise muaf:
-Güvenlik eğitimi/planı
-Levhalama
-Yazılı talimat
-7.2'in pek çok V şartı
-7.5 CV1: yetkili kurum izni
-8.1.4.1 ‘deki tablo ( yerine 2kg 
yangın tüpü yeterli)
-Sürücü eğitimi
-8.4 Araç denetimleri 
-Tünel kısıtları
-Araç onay sertifikaları

Tarafların 
Yükümlülükleri

1.4

-Kim, neden sorumlu?

Güvenlik Danışmanı 
1.8.3 

Ciddi sonuçlara 
neden olabilicek 

mallar
1.10.3

-Güvenlik planını ne 
zaman oluşturursun?
-İçinde neler vardır?

Tehlike önceliği 
tablosu
2.1.3.10

-İki ürünü karıştırırsam, 
yeni ürün hangi sınıfa ve 
paketleme grubuna 
dahil olur?

Patlayıcılar
2.2.1

-Bölümler (1.1-1.6) ?
-Uyumluluk grupları (A-S)?
-İsimler sözlüğü (2.2.1.4) ?

Gazlar
2.2.2

-Gruplar (A-O-F-T vs) ?

Alevlenir Sıvılar
2.2.3

-Ambalaj GR/parlama noktası

Alevlenir Katılar
2.2.41

-Alt gruplar
-KHDS (SADT):kontrol ve acil 
durum sıcaklıkları

Kendiliğinden 
yanan maddeler

2.2.42

Su ile temasta 
alevlenir gaz çıkart.

2.2.43

Yükseltgen Mad.
5.1

Organik Peroksit
2.2.52

-Alt gruplar
-KHDS (SADT):kontrol ve acil 
durum sıcaklıkları

Zehirli Maddeler
2.2.61

-Ambalaj Grubu:
-LD50: Ağız, deri ve soluma

Bulaşıcı Maddeler
2.2.62

Radyoaktif Madde
2.2.7

Aşındırıcı Maddeler
2.2.8

-Alt gruplar
-Paketleme grubu=deri ile temas

Muhtelif
2.2.9

Sınırlı Miktar
3.4.1

İç ambalaj < kolon 7(a):
Kapalı<30kg & naylon<20
-yazılı talimata gerek yok
-ambalaj sertifikası yok
-karışık yükleme serbest

İstisnai miktar
3.5.1

İç ambalaj < kolon 7(b):
-Genel bilgilendirme 
eğitimi
-Uygun sınıflandırma
-Dayanıklı ambalaj
-Uygun dolum yüzdesi
-Tepkimeye girenleri ayır
YETERLİ
(Max. 1,000 adet/araç)
- E işaretini unutma !

ADR ÖZET

Ambalaj ve Dökme 
taşıma

7.2 & 7.3

-Nem hassasiyeti
-Sınıfa özel hüküml.

Tank taşıması
7.4

Araç hiyerarşisi 
(EX, FL, OX ...)

Yükleme, boşaltma, 
elleçleme

7.5

-Birlikte yükleyebilir miyim?
-Patlayıcılar kaç kg’a kadar?
-Temizlik?
-Elektrostatik tehlike?
-Münhasır olan ve olmayan 
radyoaktif maddelern Tİ limiti.

Tünel
8.6

-Tünelin kodu B ise iyidir, pek 
çok çeşit mal geçer (C, D, E)

-Ürünün tünel kısıt kodu B ise 
kötü, sadece A yazan tünelden 
geçer (B,C,D ve E tünelleri yasak)

-Bu yeni ürünün UN 
kodu ne olur? 
(Bölüm 2.2: toplu 
kayıtlar listeleri)

Ambalaj kullanımı
4.1

Dolum oranı tablo: 4.1.1.4

Elektrostatik (IBC) 4.1.2.1

Sıvılaşmaya meyil 4.1.3.4

Özel sınıflar    4.1.5 -4.1.9

Overpack
5.1.2

Taşıma indeksi / sınıf 7 kategori
5.1.5.3

Etiket
5.2

1/2/7 sınıfı ilaveleri 5.2.1.5

Çevre işareti      5.2.1.8.3

Yukarı yön oku   5.2.1.9

Etiket ebat/tasarım 5.2.2.2

Ufak ambalaj
6.1

Basınçlı kap
6.2

Bulaşıcı madde
6.3

Sınıf 7 Radyoaktif
6.4

IBC
6.5

Bütük ambalaj
6.6

1A2/Y150/S/01/Tr/OZGUR

Çok bilgi var à  6.2.2.7.2

4G/Class 6.2/06/TR/SP

Tip IP-2, IP-3, A ve B var

11A/Y/02 99/TR/OZGUR/
5500/1500

50A/X/05 01/TR/OZGUR/
5500/1500

Portatif tank 
talimatları 

Sınıf 2 tank kodları
4.3.3.1

Sınıf 1/3/4 tank kod.

T1 à T23 hiyerarşi
4.2.5.2

C,P,R + basınç+B.C.D+N,H

S,L+basınç+A,B,C,D+V,F..

Levhalama
5.3

Neyin neresine levha?
5.3.1

Baklava ebatları nedir?
5.3.1.7

Turuncu plaka neye, 
nereye takılır? 5.3.2

Tehlike tanım numarası
5.3.2.3

Araçlarda teçhizat
8.1

Hangi belgeler gerekli?
8.1.2

Kaç yangın tüpü?
8.1.4

Diğer teçhizatlar?
8.1.5 (sınıfa özel durumlar)

Araç ekibi eğitim
8.2

İçerik?
8.2.2.3

Tank ve diğer sınıflar için 
ilaveler

Kaç saat gerekli?

Araç tipleri
9.1 / 9.2

7.4.2'de araç hiyerarşisi
EXII/EXIII/FL/AT/OX

Tekni tablo
9.2

Olay  Bildirimi
1.8.5 

-1 ay içerisinde bildir.
(yükleyici, doldurucu, 
taşımacı ya da gönderen)

RAPORLA:
-Yoğun tıbbi bakım
-1 gün hastanede kalma
-3 gün çalışamama
-Ürün kaybı(50/333/1.00 kg)
-Ani ürün kaybı riski
-Sınıf 6.2 varsa
-Sınıf 7 radyoaktif sızıntı
-50.000 € kayıp
-3 saatlik yol kapama.
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