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BÖLÜM 5.1 
 

GENEL HÜKÜMLER 
 

5.1.1 Uygulama ve genel hükümler 
 
 
 Bu Kısım tehlikeli mal içeren sevkıyatlarının işaretlenmesi, etiketlenmesi, belgelendirmesi 

ve uygun olduğu durumda sevkıyatların onaylanması ve önceden bildirilmesine ilişkin 
hükümleri ortaya koymaktadır. 

 
5.1.2 Dış ambalajların kullanımı 
 
5.1.2.1 (a) Dış ambalajlar, önlerine “UN” harflerinin geldiği UN numarası ile işaretlenmeli ve dış 

ambalajda bulunan tüm tehlikeli malları temsil eden işaret ve etiketler görülebilecek 
şekilde değilse, dış ambalajda bulunan her bir tehlikeli mal için 5.2.2’de belirtildiği 
gibi gerekli şekilde etiketlenmelidir. Farklı ambalajlar için aynı işaret veya aynı etiket 
gerekliyse, sadece bir defa uygulanmasına ihtiyaç vardır. 

 
(b) 5.2.2.2.2’de gösterilen model No.11’e uygun etiket aşağıda belirtilen dış ambalajların 

her iki yüzünde de görülmelidir: 
 

- etiketler görülebilir şekilde olmadığında, 5.2.2.1.12’ye uygun olarak 
etiketlenmesi gereken ambalajları içeren dış ambalajlar; 

 
- kapaklar görülebilir olmadığında, 5.2.2.1.12’ye uygun olarak etiketlenmesi 

gerekmeyen ambalajlarda sıvı içeren dış ambalajlar. 
 
5.1.2.2 Dış ambalajların içerdiği her bir tehlikeli mal ambalajı, ADR’nin geçerli hükümlerine uygun 

olmalıdır. Her bir ambalajın planlanan fonksiyonu dış ambalaj tarafından bozulmamalıdır. 
 
5.1.2.3 Karışık yüklemelerdeki yasaklar dış ambalajlara da uygulanmaktadır. 
 
5.1.3 Dökme yük taşımada kullanılan boş temizlenmemiş ambalajlar (IBC’ler ve büyük 

ambalajlar dahil), tanklar, araçlar ve konteynerler 
 
5.1.3.1 Sınıf 7’den farklı tehlikeli mallar içeren dökme yük taşımasında kullanılan boş 

temizlenmemiş ambalajlar (IBC’ler ve büyük ambalajlar dahil), tanklar (tankerler, batarya 
tipi araçlar, sökülebilir tanklar, portatif tanklar, tank-konteynerler, MEGC’ler), araçlar ve 
konteynerler dolu gibi işaretlenmeli ve etiketlenmelidir. 

 
 NOT: Belgeler için, Bölüm 5.4’e bakın. 
 
5.1.3.2 Radyoaktif malzemelerin taşınmasında kullanılan tanklar ve IBC’ler, beta ve gama ışımaları 

ve düşük zehirlilikte alfa ışımaları için 0.4 Bq/cm2 seviyesinin altında ve diğer tüm alfa 
ışımaları için 0.04 Bq/cm2’nin altında kirlenmedikçe diğer maddelerin depolanmasında veya 
taşınmasında kullanılmamalıdır. 

 
5.1.4 Karışık ambalajlama 
  
 İki veya daha fazla tehlikeli mal aynı dış ambalaj içine konulduğunda, ambalaj her bir madde 

veya nesne için gereken şekilde işaretlenmeli veya etiketlenmelidir. Farklı maddeler için aynı 
etiket gerekli ise tek bir defa uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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5.1.5 Sınıf 7 için genel hükümler 
 
5.1.5.1 Sevkıyattan önceki gereksinimler 
 
5.1.5.1.1 Ambalajın ilk sevkıyatından önceki gereksinimler 
 
 Herhangi bir ambalajın ilk sevkıyatından önce, aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır: 
 
 (a) Muhafaza sisteminin tasarım basıncı 35 kPa (gösterge) değerini aşarsa, her bir 

ambalajın muhafaza sisteminin bu basınç altında bütünlüğünü sürdürebilmesinde 
sistemin yeteneğine ilişkin onaylanan tasarım gereksinimlerine uygun olması temin 
edilmelidir; 

 
 (b) Her bir Tip B(U), Tip B(M) ve Tip C ambalaj için ve bölünebilir malzeme içeren her 

bir ambalaj için, kalkanın ve muhafaza kabının etkinliğinin ve gerektiğinde ısı 
transferi karakteristiklerinin, onaylanan tasarım için belirlenen veya geçerli sınırlar 
içerisinde olduğundan emin olunmalıdır; 

 
 (c) 6.4.11.1 gereksinimlerine uyumlu olmak için bölünebilir malzeme içeren ambalajlarda 

nötron zehirleri özellikle ambalajın parçası olarak bulunduğunda bu nötron zehirlerinin 
varlığını ve dağılımını tespit etmek için kontroller gerçekleştirilmelidir. 

 
5.1.5.1.2 Ambalajın her bir sevkıyatından önceki gereksinimler 
 
 Her bir ambalajın sevkıyatından önce, aşağıda belirtilen gereksinimler tamamlanmalıdır: 
 
 (a) Herhangi bir ambalaj için ilgili ADR hükümlerinde belirtilen tüm gereksinimler 

sağlanmalıdır; 
 
 (b) 6.4.2.2 gereksinimlerini karşılamayan kaldırma cihazları sökülmelidir ya da 6.4.2.3’e 

uygun olarak ambalajı kaldırmada kullanılanlar kullanılamayacak hale getirilmelidir; 
 
 (c) Her bir Tip B(U), Tip B(M) ve Tip C ambalaj için ve bölünebilir malzeme içeren her 

bir ambalaj için onay sertifikalarında belirtilen tüm gereksinimlerin karşılanması 
sağlanmalıdır; 

 
 (d) Her bir Tip B(U), Tip B(M) ve Tip C ambalaj, bu gereksinimleri karşılamada tek 

taraflı onay ile muafiyet sağlanmadıkça sıcaklık ve basınç gereksinimlerine yeterince 
uyum gösterecek denge koşullarına ulaşana kadar tutulmalıdır; 

 
 (e) Her bir Tip B(U), Tip B(M) ve Tip C ambalaj için radyoaktif içeriklerin kaçabileceği 

muhafaza sistemindeki tüm kapakların, valflerin ve diğer deliklerin muayene ve/veya 
uygun testler ile uygun şekilde kapatılması, 6.4.8.7 gereksinimlerine uygunluk 
gösterecek şekilde sızdırmazlığı sağlanmalıdır; 

   
 (f) Her bir özel radyoaktif malzeme için, özel onay sertifikasında belirtilen tüm 

gereksinimler ve ilgili ADR hükümleri karşılanmalıdır; 
 
 (g) Bölünebilir malzeme içeren ambalajlar için 6.4.11.4(b)’de belirtilen ölçümler ve 

6.4.11.7’de belirtilen her bir ambalajın kapanmasını gösteren testler geçerli olduğunda 
gerçekleştirilmelidir; 

 
 (h) Düşük dağılımlı radyoaktif malzemelerin her biri için onay sertifikasındaki tüm 

gereksinimler ve ADR’nin ilgili hükümlerinin karşılandığından emin olunmalıdır. 
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5.1.5.2 Sevkıyat onayı ve bildirim 
 
5.1.5.2.1 Genel 
 
 Bölüm 6.4’te belirtilen ambalaj tasarımlarının onaylarına ilave olarak bazı durumlarda 

(5.1.5.2.2 ve 5.1.5.2.3) çok taraflı sevkıyat onayı gereklidir. Bazı durumlarda sevkıyatla ilgili 
Yetkili Kurumların bilgilendirilmesi gereklidir (5.1.5.2.4). 

 
5.1.5.2.2 Sevkıyat onayları 
  
 Tasarım onayında özel bir hüküm ile (bkz. 5.1.5.3.1) Yetkili Kurum sevkıyat onayı 

olmaksızın ülkesine ya da ülkesinde taşımayı onaylaması hariç çok taraflı onay aşağıdaki 
şartlarda gereklidir: 

 
 (a) 6.4.7.5 gereksinimlerine uygun olmayan veya kontrollü olarak aralıklı 

havalandırılacak şekilde tasarlanan Tip B(M) ambalajların sevkıyatında; 
 
 (b) 3000 A1 veya 3000 A2, uygun olduğunda hangisi düşük olursa olsun 1000 TBq’dan 

daha büyük etkinlikye sahip radyoaktif malzeme içeren Tip B(M) ambalajların 
sevkıyatında; 

 
 (c) ambalaj kritik emniyet indekslerinin toplamı 50’yi aşıyorsa bölünebilir malzeme 

içeren ambalajların sevkıyatında.   
 
5.1.5.2.3 Özel düzenleme ile sevkıyat onayı 
 
 ADR’nin geçerli tüm hükümlerini karşılamadığında sevkıyatla ilgili Yetkili Kurum 

tarafından onaylanabilecek hükümler özel bir düzenleme ile gerçekleştirilebilir (bkz. 1.7.4). 
 
5.1.5.2.4 Bildirimler 
 
 Yetkili Kurumlara yapılan bildirimlerde aşağıda belirtilen hususlar gereklidir: 
 
 (a) Yetkili Kurum onayını gerektiren herhangi bir ambalajın ilk sevkıyatından önce malı 

gönderen, malın ülkesine veya ülkesinde taşınacağı Yetkili Kuruma verilecek ambalaj 
tasarımına uygulanan her bir geçerli Yetkili Kurum sertifikasının bir kopyasını temin 
etmelidir. Malı gönderen Yetkili Kurumdan ne herhangi bir bilgilendirmeyi beklemeli 
ne de Yetkili Kurum sertifikanın alındığına ilişkin böyle bir bilgilendirmeyi 
yapmalıdır; 

 
(b) Aşağıda belirtilen her bir sevkıyat türü için malı gönderen sevkıyatın gönderileceği 

veya taşınacağı tüm ülkelerin Yetkili Kurumunu bilgilendirmelidir. Bu bildirim, 
sevkıyatın başlamasından önce, tercihen en az 7 gün önce Yetkili Kuruma elden 
yapılmalıdır: 

 
 (i) 3000 A1 veya 3000 A2, uygun olduğunda veya hangisi olursa olsun 1000 TBq 

değerinden daha büyük etkinlikye sahip radyoaktif malzemeleri içeren Tip C 
ambalajlarda; 

 
 (ii) Uygun olduğunda 3000 A1 veya 3000 A2 veya 1000 TBq değerinden hangisi 

düşük olursa, o değerden daha büyük etkinlikye sahip radyoaktif malzemeleri 
içeren Tip B(U) ambalajlarda; 
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 (iii) Tip B(M) ambalajlarda; 
 
 (iv) Özel düzenlemelere göre sevkıyatlarda; 
 
                             Malı gönderen, sevkıyatın geçtiği bütün ülkelerin Yetkili Kurumlarını 

bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirme sevkıyat başlamadan önce, tercihen 7 gün önce, 
her bir Yetkili Kurumun eline geçmelidir. 

 
 (c) Sevkıyat onayı için gerekli bilgi başvuruya eklendiğinde malı gönderenin ayrı bir 

bildirimde bulunmasına gerek yoktur; 
 
 (d) Sevkıyat bildirimi aşağıdaki hususları içermelidir: 
 
 (i) geçerli tüm sertifika numaralarını ve tanımlama işaretlerini içeren ambalaj veya 

ambalajların tanımlanmasını mümkün kılacak şekilde yeterli bilgi; 
 
 (ii) Sevkıyat tarihi, muhtemel varış zamanı ve teklif edilen rotaya ilişkin bilgiler; 
 
 (iii) radyoaktif malzemelerin veya nüklidin adı; 
 
 (iv) radyoaktif malzemenin fiziki veya kimyasal şekillerinin ya da özel bir 

radyoaktif malzeme veya düşük dağılıma sahip radyoaktif malzeme olup 
olmadığının tanımı; ve 

 
 (v) taşıma esnasında uygun SI ön eki ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen 

radyoaktif malzemelerin maksimum etkinliği (bkz. 1.2.2.1). Bölünebilir 
malzeme için gram (g) veya katları cinsinden bölünebilir malzemenin ağırlığı 
etkinlik yerine kullanılabilir. 

 
5.1.5.3 Yetkili Kurum tarafından verilen sertifikalar 
 
5.1.5.3.1 Yetkili Kurum tarafından verilen sertifikalar aşağıdakiler için gerekmektedir: 
 
 (a) Aşağıda belirtilenler için tasarımlar: 
 
 (i) özel forma sahip radyoaktif malzemeler; 
 
 (ii) düşük dağılabilir radyoaktif malzemeler; 
 
 (iii) 0.1 kg veya daha fazla uranyum hegzaflorür içeren ambalajlar; 
 
 (iv) 6.4.11.1’de belirtilmedikçe bölünebilir malzeme içeren tüm ambalajlar; 
 
 (v) Tip B(U) ambalajlar ve Tip B(M) ambalajlar; 
 
 (vi) Tip C ambalajlar; 
 
 (b) Özel düzenlemeler; 
 
 (c) Bazı sevkıyatlar (bkz. 5.1.5.2.2). 
 Sertifikalar geçerli gereksinimlerin karşılandığını onaylamalıdır ve tasarım onayları 

tanımlama işareti ile tasarıma verilmelidir. 
 
 Ambalaj tasarımı ve sevkıyat onay sertifikaları tek bir sertifikada birleştirilebilir. 
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 Sertifikalar ve bu sertifikaların uygulamaları 6.4.23 koşullarına uygun olmalıdır. 
 
5.1.5.3.2 Malı gönderen geçerli her sertifikanın bir kopyasını bulundurmalıdır. Malı gönderen aynı 

zamanda ambalajın uygun kapatılması ile ilgili talimatların ve sertifika koşullarına göre 
herhangi bir sevkıyat gerçekleştirmeden önceki hazırlıkların bir kopyasını bulundurmalıdır. 

 
5.1.5.3.3 Yetkili Kurumun sertifika vermediği ambalaj tasarımları için malı gönderen istek üzerine 

Yetkili Kurumun muayene yapmasını sağlamalı ve geçerli gereksinimlerle ilgili ambalaj 
tasarımlarının uygunluğunu belirten belgeleri göstermelidir. 

 
5.1.5.4 Onay ve ön bildirim gereksinimlerinin özeti 
 
 NOT 1: Tasarım için Yetkili Kurum onayının gerekli olduğu herhangi bir ambalajın ilk 

sevkıyatından önce malı gönderen, bu tasarımın rota üzerindeki her bir ülkenin Yetkili 
Kurumuna verilmesi gereken onay sertifikasının bir kopyasını temin etmelidir (bkz. 5.1.5.2.4 
(a)). 

 
 NOT 2: Eğer içindeki maddeler 3 x 103 A1 veya 3 x 103 A2 veya 1000 TBq değerlerini aşarsa 

bildirim gereklidir; (bkz. 5.1.5.2.4 (b)). 
 
 NOT 3: Eğer içindeki maddeler 3 x 103 A1 veya 3 x 103 A2 veya 1000 TBq değerlerini aşarsa 

veya kontrollü aralıklı havalandırmaya müsaade edilmişse çok taraflı sevkıyat onayı 
gereklidir; (bkz. 5.1.5.2). 

 
 NOT 4: Bu maddenin taşınmasında geçerli ambalajlar için onay ve ön bildirim hükümlerine 

bakın. 
 

Yetkili Kurum onayı 
gereklidir 

 

Konu UN 
Numarası 

Menşei 
ülke 

 

Rota 
üzerindeki 
ülkeler a 

Her sevkıyattan önce 
malı gönderen menşei 

ülke ve rota 
üzerindeki a ülkelerin 

Yetkili Kurumuna 
bildirimde 

bulunmalıdır 

Referans 

Listelenmeyen A1 ve A2 

değerlerinin hesaplanması 
- Evet Evet Hayır --- 

İstisna ambalajlar 
-ambalaj tasarımı 
-sevkıyat 

2908,2909, 
2910,2911 

Hayır 
Hayır 

Hayır 
Hayır 

Hayır 
Hayır 

--- 

DÖE malzemesi b ve YKC b 
Endüstriyel ambalaj, 
bölünen ve bölünmeyen 
hariç, tipi 1, 2 veya 3 

2912,2913, 
3321,3322 

   --- 

 
______________________________ 
a Sevkıyatın gönderildiği, üzerinden geçtiği veya gittiği ülkeler. 
 

b Eğer radyoaktif içerikler, bölünebilir malzeme içeren ambalaj hükümlerinden istisna tutulmayan bölünebilir 
malzemeler ise bölünebilir malzeme ambalaj hükümleri uygulanır (bkz. 6.4.11).  

Konu UN 
Numarası 

Yetkili Kurum onayı 
gereklidir 

 

Her sevkıyattan önce 
malı gönderen menşei 

ülke ve rota 

Referans 
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Menşei 
ülke 

 

Rota 
üzerindeki 
ülkeler a 

üzerindeki a ülkelerin 
Yetkili Kurumuna 

bildirimde 
bulunmalıdır 

- 
- 

ambalaj tasarımı 
sevkıyat 

 Hayır 
Hayır 

Hayır 
Hayır 

Hayır 
Hayır 

 

Tip A ambalajı b ,bölünen ve 
bölünmeyen hariç  
- 
- 

ambalaj tasarımı 
sevkıyat 

2915,3332  
 

Hayır 
Hayır 

 
 

Hayır 
Hayır 

 
 

Hayır 
Hayır 

--- 

Tip B(U) ambalajı b, bölünen 
ve bölünmeyen hariç 
- 
- 

ambalaj tasarımı 
sevkıyat 

2916  
 

Evet 
Hayır 

 
 

Hayır 
Hayır 

 
 

Bkz. Not 1 
Bkz. Not 2 

5.1.5.2.4 (b), 
5.1.5.3.1 (a), 
6.4.22.2 

Tip B(M) ambalajı b , 
bölünen ve bölünmeyen hariç 
- 
- 

ambalaj tasarımı 
sevkıyat 

2917  
 

Hayır 
Bkz.Not 3 

 
 

Hayır 
Bkz.Not 3 

 
 

Hayır 
Evet 

5.1.5.2.4 (b), 
5.1.5.3.1 (a), 
5.1.5.2.2 (a), 
6.4.22.3 

Tip C ambalajı b ,bölünen ve 
bölünmeyen hariç 
- 
- 

ambalaj tasarımı 
sevkıyat 

3323  
 

Evet 
Hayır 

 
 

Hayır 
Hayır 

 
 

Bkz. Not 1 
Bkz. Not 2 

5.1.5.2.4 (b), 
5.1.5.3.1 (a), 
6.4.22.2 

Bölünebilir malzeme 
ambalajı 
- 
- 
- 
 
- 

ambalaj tasarımı 
sevkıyat: 
50’den az kritik emniyet 
indeks toplamı 
50’den fazla kritik 
emniyet indeks toplamı 

2977, 3324, 
3325, 3326, 
3327, 3328 
3329, 3333 

 
Evet c 

 
Hayır d 

 
Evet 

 
Evet c 

 
Hayır d 

 
Evet 

 
Hayır 

 
Bkz. Not 2 

 
Bkz. Not 2 

5.1.5.3.1 (a), 
5.1.5.2.2 (a), 
6.4.22.4, 
6.4.22.5 

Özel forma sahip radyoaktif 
malzeme 
- 
- 

tasarımı 
sevkıyat 

 
 
- 

Bkz. Not 4 

 
 

Evet 
Bkz. Not 4 

 
 

Hayır 
Bkz. Not 4 

 
 

Hayır 
Bkz. Not 4 

1.6.6.3, 
5.1.5.3.1 (a), 
6.4.22.5 

Düşük dağılan radyoaktif 
malzemeler 
- 
- 

ambalaj tasarımı 
sevkıyat 

 
 
- 

Bkz. Not 4 

 
 

Evet 
Bkz. Not 4 

 
 

Hayır 
Bkz. Not 4 

 
 

Hayır 
Bkz. Not 4 

5.1.5.3.1 (a), 
6.4.22.3 

0.1 kg veya fazla uranyum 
hegzaflorür içeren ambalaj 
- 
- 

tasarımı 
sevkıyat 

 
 
- 

Bkz. Not 4 

 
 

Evet 
Bkz. Not 4 

 
 

Hayır 
Bkz. Not 4 

 
 

Hayır 
Bkz. Not 4 

5.1.5.3.1 (a), 
6.4.22.1 

Özel Düzenleme 
- sevkıyat 

2919,3331  
Evet 

 
Evet 

 
Evet 

5.1.5.3.1 (b), 
5.1.5.2.4 (b), 

Uluslararası tedbirlere tabi 
olarak onaylanan ambalaj 
tasarımları 

- Bkz. 1.6.6 Bkz. 1.6.6 Bkz. Not 1 1.6.6.2, 
5.1.5.2.4 (b), 
5.1.5.3.1 (a), 
5.1.5.2.2 

_________________________ 
a Sevkıyatın gönderildiği, üzerinden geçtiği veya gittiği ülkeler. 
b Eğer radyoaktif içerikler, bölünebilir malzeme içeren ambalaj hükümlerinden istisna tutulmayan bölünebilir 
malzemeler ise bölünebilir malzeme ambalaj hükümleri uygulanır (bkz. 6.4.11). 
c Bölünebilir malzeme ambalajlarının tasarımlarında tablodaki diğer maddelerden birine göre de onay 
gerekebilir. 
d Bununla birlikte sevkıyatlar için tablodaki diğer maddelerden birine göre de onay gerekebilir.
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BÖLÜM 5.2 
 

İŞARETLEME VE ETİKETLEME 
 
5.2.1 Ambalajların işaretlenmesi 
 
 NOT: Ambalajların, dış ambalajların, gaz haznelerinin ve IBC’lerin yapısı, testi ve onayına 

ilişkin işaretler için Kısım 6’ya bakın.  
 
5.2.1.1 ADR’de aksi belirtilmedikçe, içerilen tehlikeli mala karşılık gelen UN numarası her bir 

ambalaj üzerine açık ve dayanıklı bir şekilde “UN” harfleri önde gelecek şekilde 
işaretlenmelidir. Ambalajlanmayan nesneler için işaretleme nesne üzerinde, kafesinde veya 
tutma, depolama veya kullanma cihazı üzerinde görülmelidir. 

 
5.2.1.2 Bu Bölüm’de gerekli olan tüm ambalaj işaretleri; 
 
 (a) kolay görülebilir ve okunabilir olmalıdır; 
 
 (b) etkinliğinde önemli bir azalma olmadan açık hava koşullarına dayanabilmelidir. 
 
5.2.1.3 Hurda ambalajları ilave olarak “SALVAGE” (HURDA) kelimesi ile işaretlenmelidir.  
 
5.2.1.4 450 litre kapasiteyi aşan orta boy hacimli konteynerlerin (IBC) her iki tarafı da 

işaretlenmelidir. 
 
5.2.1.5 Sınıf 1 maddeleri için ilave hükümler 
 
 Sınıf 1 maddeleri için ambalajlar ilave olarak 3.1.2’ye uygun şekilde belirlenen uygun 

sevkıyat adını taşımalıdır. İşaretleme açıkça okunabilir ve silinmez olmalıdır, nakliye 
işlemine ilişkin iki ülke arasında aksi olacak şekilde herhangi bir anlaşma bulunmadıkça eğer 
lisan İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse İngilizce, Fransızca veya Almanca ve menşei 
ülkenin orijinal lisanında olmalıdır.  

 
5.2.1.6 Sınıf 2 maddeleri için ilave hükümler 
 
 Yeniden doldurulabilir kaplar aşağıda belirtilen özel hususları açık şekilde okunabilir ve 

dayanıklı karakterler şeklinde içermelidir: 
 
 (a) 3.1.2’ye uygun belirlendiği şekilde gaz veya gaz karışımlarının UN numarası ve uygun 

nakliye adı. 
 
 B.B.B. kaydı olarak sınıflandırılan gazlarda, sadece gazın teknik adı1 UN numarasına 

ilave olarak belirtilmelidir. 
  
 Karışımlarda, iki içerikten fazla olmamak koşuluyla, tehlikeye neden olan 

maddelerden en baskın olan belirtilmelidir; 
 

                                                 
1  Teknik ad yerine, aşağıda belirtilen isimlerden birinin kullanılmasına izin verilmiştir: 
 - UN No. 1078 soğutucu gaz için, B.B.B.: karışım F1, karışım F2, karışım F3; 
 - UN No. 1060 metilasetilen ve dengeleştirilmiş propadin karışımları: karışım P1, karışım P2; 
 - UN No. 1965 sıvı hidrokarbon gaz karışımları, B.B.B.: karışım A veya bütan, karışım A01 veya bütan, 

karışım A02 veya bütan, karışım A0 veya bütan, karışım A1, karışım B1, karışım B2, karışım B, 
karışım C veya propan. 
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 (b) kütlesel olarak doldurulan sıkıştırılmış gazlar ve sıvılaştırılmış gazlar için; maksimum 
doldurma ağırlığı ve doldurma zamanında bağlantı parçaları ve aksesuarları takılı 
olarak kabın darası veya brüt ağırlık; 

 
 (c) sonraki periyodik muayenenin tarihi (yılı). 
 
 Bu işaretler hem kazınabilir hem de kap üzerine iliştirilmiş dayanıklı bir disk veya etiket 

üzerine ya da yazı veya eşdeğer bir işlem ile yapışık ve açıkça görülebilir bir işaret ile 
belirtilmelidir. 

 
 NOT 1: Ayrıca 6.2.1.7’ye bakın. 
 
 NOT 2: Yeniden doldurulabilir kaplar için, 6.2.1.8’e bakın.  
 
5.2.1.7 Sınıf 7 maddeleri için özel işaretleme hükümleri 
 
5.2.1.7.1 Her bir ambalaj, mal gönderen veya mal gönderilenin adı veya her ikisi de olacak şekilde 

ambalajın dış tarafında okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir. 
 
5.2.1.7.2 İstisna ambalajlar hariç her bir ambalaj için “UN” harfinin önde bulunduğu UN numarası ve 

uygun nakliye adı okunabilir ve dayanıklı şekilde ambalajın dış kısmına işaretlenmelidir. 
İstisna ambalajlarda sadece “UN” harflerinin önünde olduğu UN numarası gereklidir. 

 
5.2.1.7.3 Brüt ağırlığı 50 kg değerini aşan her bir ambalaj dış tarafından müsaade edilen brüt ağırlık 

okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir. 
 
5.2.1.7.4 Her bir ambalaj: 
 
 (a) Endüstriyel ambalaj Tip 1, Endüstriyel ambalaj Tip 2 veya Endüstriyel ambalaj Tip 3 

tasarımına uygunsa ambalajın dış kısmında “TİP IP-1”, “TİP IP-2” veya “TİP IP-3” 
okunabilir ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir. 

 
 (b) Tip A ambalaj tasarımına uygunsa ambalajın dış tarafında “TİP A” okunabilir ve 

dayanıklı şekilde işaretlenmelidir; 
 
 (c) Endüstriyel ambalaj Tip 2, Endüstriyel ambalaj Tip 3 veya Tip A ambalaj tasarımına 

uygunsa, ambalajın dışına menşei ülkenin uluslararası araç kayıt kodu (VRI Kodu) 2 
üreticilerin ismi veya Yetkili Kurum tarafından belirtilen diğer bir tanım okunabilir ve 
dayanıklı şekilde işaretlenmelidir. 

 
5.2.1.7.5 Yetkili Kurum tarafından onaylanan tasarıma uygun her bir ambalaj üzeri okunabilir ve 

dayanıklı şekilde aşağıda belirtilenlerle işaretlenmelidir: 
 
 (a) Yetkili Kurumun tasarımına tahsis edilen tanımlama işareti; 
 
 (b) bu tasarıma uygun olarak her bir ambalajı tanımlayan özel seri numarası; 
 
 (c) Tip B(U) veya Tip B(M) ambalaj tasarımında “TİP B(U)” veya “TİP B(M)” ile; ve 
 
 (d) Tip C ambalaj tasarımında; “TİP C” ile. 

                                                 
2  Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Sözleşmesi (1968)’nde belirtilen uluslararası trafikte motorlu araçları 
ayırt etme işareti. 
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5.2.1.7.6 Tip B(U), Tip B(U) veya Tip C ambalaj tasarımına uygun her bir ambalaj yangın ve suyun 
etkilerine dirençli en dıştaki haznenin dışına sade bir şekilde yangın ve suyun etkilerine 
dirençli aşağıdaki şekilde görülen sembol kazınmalı, basılmalı ya da diğer bir işlem ile 
işaretlenmelidir.  

 
X dairesi merkez dairede olmak üzere oranlı olarak çizilen temel üç parçalı sembol. 

Minimum müsaade edilen X büyüklüğü 4 mm olmalıdır. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1.7.7 DÖE-I veya YKC-I malzemesi hazneler veya ambalaj malzemesi içerisinde bulunduğunda 

ve 4.1.9.2.3’te müsaade edilen şekilde özel olarak taşındığında, bu kapların ve ambalaj 
malzemelerinin dış kısmında “RADYOAKTİF DÖE-I” veya “RADYOAKTİF YKC-I” 
işareti bulunmalıdır. 

 
5.2.2. Ambalajların etiketlenmesi 
 
5.2.2.1 Etiketleme hükümleri 
 
5.2.2.1.1 Bölüm 3.2’deki Tablo A’da listelenen her bir madde veya nesne için, (6) numaralı sütunda 

özel bir hüküm ile aksi belirtilmedikçe (5) numaralı sütunda gösterilen etiketler 
yapıştırılmalıdır. 

 
5.2.2.1.2 Belirtilen modellere karşılık gelen silinmez tehlike işaretleri, etiketler yerine kullanılabilir. 
 
5.2.2.1.3 - 
5.2.2.1.5 (Ayırtılmıştır) 
 
5.2.2.1.6 Her bir etiket: 
 
 (a) ambalajın boyutları müsaade ediyorsa ambalajın aynı yüzeyine; Sınıf 1 ve 7 

ambalajları için uygun nakliye adını gösteren işaretin yanına yapıştırılmalıdır; 
 
 (b) ambalaja iliştirilen herhangi bir parça ya da diğer bir etiket veya işaret ile 

kapanmayacak şekilde ambalaja yerleştirilmelidir; ve 
 
 (c) birden fazla etiket gerektiğinde birbirlerinin yanında görülmelidir. 
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 Ambalaj etiketin uygun şekilde yapıştırılamayacağı düzgün olmayan bir şekil veya küçük bir 
boyuta sahip olduğunda, etiket ambalaj üzerinde bir künyeye yapıştırılarak ya da başka 
uygun bir metotla iliştirilmelidir. 

 
5.2.2.1.7 450 litre kapasiteyi aşan orta boy hacimli konteynerlerin (IBC) her iki tarafında da etiket 

bulunmalıdır. 
 
5.2.2.1.8 (Ayırtılmıştır) 
 
5.2.2.1.9 Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler veya organik peroksitlerin etiketlenmesine ilişkin 

özel hükümler 
  
 (a) Model No. 4.1’e uygun etiket aynı zamanda ürünün yanıcı olabileceğini ve bu nedenle 

model No. 3’e uygun etiketin gerekli olmadığını da belirtmektedir. Buna ilave olarak, 
kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin ambalajının patlayıcı davranış göstermediği 
test ile anlaşıldığından, Yetkili Kurum tarafından bu etiketin özel bir ambalajla 
kullanılmasına izin verilmedikçe, model No. 1’e uygun bir etiket kendiliğinden 
tepkimeye giren Tip B için uygulanmalıdır. 

 
 (b) Model No. 5.2’ye uygun etiket aynı zamanda ürünün yanıcı olabileceğini bu nedenle 

model No. 3’e uygun bir etiketin gerekli olmadığını da belirtmektedir. Buna ilave 
olarak aşağıdaki etiketler uygulanmalıdır: 

 
 (i) Yetkili Kurum tarafından organik peroksit ambalajının patlayıcı davranış 

göstermediği test ile anlaşıldığından bu etiketin özel bir ambalajla 
kullanılmasına izin verilmedikçe organik peroksit tip B için model No. 1’e 
uygun etiket uygulanmalıdır; 

 
 (ii) Sınıf 8’in Ambalaj grubu I veya II kriterleri karşılandığında model 8’e uygun 

etiket gereklidir. 
 
 Adı belirtilen kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve organik peroksitler için, 

yapıştırılacak etiketler sırasıyla 2.2.41.4 ve 2.2.52.4’te bulunan listede belirtilmiştir. 
 
5.2.2.1.10 Bulaşıcı maddelerin ambalajlarının etiketlenmesine ilişkin özel hükümler 
 
 Model No. 6.2’ye uygun etikete ilave olarak bulaşıcı madde ambalajları içindeki maddeler 

nedeniyle gerekli başka bir etiket daha taşımalıdır. 
 
5.2.2.1.11 Radyoaktif malzemenin etiketlenmesine ilişkin özel hükümler 
 
5.2.2.1.11.1 5.3.1.1.3’e uygun büyük konteynerler ve tankların hariç olması koşuluyla, radyoaktif 

malzemeler içeren her bir ambalaj, dış ambalaj ve konteynerler model No. 7A, 7B ve 7C 
kategorisine uygun olan (bkz. 2.2.7.8.4) en azından iki etiket taşımalıdır. Etiketler ambalajın 
her iki yanına ya da konteynerin dört yüzeyine birden yapıştırılmalıdır. Radyoaktif malzeme 
içeren her bir dış ambalaj dış ambalajın dış tarafının karşılıklı iki yanına en azından iki adet 
etiket taşımalıdır. Buna ilave olarak, 6.4.11.2’de belirtilenden farklı bölünebilir malzeme 
içeren her bir ambalaj, dış ambalaj ve konteyner model No. 7E’ye uygun etiketler 
taşımalıdır; bu etiketler uygun olduğunda radyoaktif malzeme etiketlerinin yanına 
yapıştırılmalıdır. Etiketler 5.2.1’de belirtilen işaretleri kapatmamalıdır. İçindeki 
malzemelerle ilgisi olmayan herhangi bir etiket sökülmeli ya da kapatılmalıdır. 
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5.2.2.1.11.2 Model No. 7A, 7B ve 7C’ye uygun her bir etiket aşağıdaki bilgilerin tamamını içermelidir. 
 
 (a) İçindekiler:  
 
 (i) DÖE-I malzemesi hariç Tablo 2.2.7.7.2.1’den alınan radyonüklidlerin adı orada 

belirtilen sembolleri ile birlikte. Radyonüklidlerin karışımları için satırın izin 
verdiği kadarıyla en kısıtlayıcı nüklid listelenmelidir. DÖE veya YKC grubu, 
radyonüklidin adını takip etmelidir. Bu amaçla “DÖE-II”, “DÖE-III”, “YKC-I” 
ve “YKC-II” kullanılmalıdır; 

 
 (ii) DÖE-I malzemesi için sadece “DÖE-I” terimi gereklidir; radyonüklidin adı 

gerekli değildir; 
 
 (b) Etkinlik: Taşıma esnasında radyoaktif içerik maddelerinin maksimum etkinliği uygun 

SI ön eki ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilir (bkz. 1.2.2.1). Bölünebilir malzeme 
için bölünebilir malzemenin ağırlığı gram (g) cinsinden veya farklı şekillerde etkinlik 
yerine kullanılabilir; 

 
 (c) Dış ambalajlar ve konteynerler için etiketteki “içindekiler” ve “etkinlik” bilgileri 

sırasıyla yukarıda (a) ve (b)’de belirtilen bilgileri içermelidir, farklı radyonüklidler 
içeren karışık yük ambalajları içeren dış ambalaj ya da konteyner etiketleri haricinde 
dış ambalaj ya da konteynerin içindeki tüm malzemeler birlikte toplanmalıdır; bu kayıt 
bilgileri için “Taşıma Dokümanlarına Bakın” şeklinde okunabilir; 

 
 (d) Taşıma indeksi: 2.2.7.6.1.1 ve 2.2.7.6.1.2’ye bakın (I-BEYAZ kategorisi için taşıma 

indeks kaydı gerekli değildir). 
 
5.2.2.1.11.3 Model No. 7’ye uygun her bir etiket, özel düzenlenen onay sertifikasında ya da Yetkili 

Kurum tarafından yayınlanan ambalaj tasarımı onay sertifikasında belirtildiği şekilde kritik 
emniyet indeksi (KGİ) ile tamamlanmalıdır. 

 
5.2.2.1.11.4 Dış ambalajlar ve konteynerler için etiket üzerindeki kritik emniyet indeksi (KGİ), dış 

ambalaj veya konteyner içerisindeki bölünebilir malzemelerle birlikte toplanan 
5.2.2.1.11.3’deki gerekli bilgileri taşımalıdır. 

 
5.2.2.1.12 İlave etiketleme 
 
 Sınıf 1 ve 7 hariç, 5.2.2.2.2’de gösterilen model No. 11’e uygun etiket aşağıda belirtilen 

ambalajlar için ambalajın her iki karşılıklı yüzeyinde de bulunmalıdır: 
 
 - kapakları dış taraftan görünmeyen, sıvı dolu hazneleri içeren ambalajlar; 
 
 - havalandırılan hazneler ya da dış ambalajı bulunmayan havalandırılan hazneleri içeren 

ambalajlar; ve 
 
 - soğutulmuş sıvılaştırılmış gazları içeren ambalajlar. 
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5.2.2.2 Etiket hükümleri 
 
5.2.2.2.1 Etiketler, renk, sembol ve genel şekil açısından 5.2.2.2.2’de gösterilen modellere uygun 

olmalı ve aşağıdaki hükümleri karşılamalıdır. 
 
5.2.2.2.1.1 Model No. 11’e uygun etiket hariç olmak üzere etiketler 100 mm x 100 mm minimum ebada 

sahip 45˚ eğimli kare (elmas/baklava biçiminde) şeklinde olmalıdır. Sembol ile aynı renge 
sahip kenardan 5 mm iç tarafta bulunan ve kenara paralel uzanan bir çizgi bulunmaktadır. 
Model No. 11’e uygun etiket A5 (148x210 mm) standart şekle sahip dikdörtgen olmalıdır. 
Ambalajın büyüklüğü gerektirdiğinde etiket boyutları açıkça görülür kalmak kaydıyla 
azaltılabilir. 

 
5.2.2.2.1.2 Sınıf 2 silindirleri taşımadaki şekil, yerleşme ve sabitleme mekanizmaları açısından, 

silindirik olmayan (omuz) kısımlarda görülecek şekilde ISO 7225:1994 “Gaz silindirleri – 
Önlem etiketleri”nde belirtilen boyutlara indirilerek bu bölümde belirtilenleri temsil eden 
etiketler taşımalıdır. 5.2.2.1.6 hükümlerine rağmen, etiketler ISO 7225’e uygun şekilde üst 
üste gelebilir. Bununla birlikte daima öncelikli risk etiketi ve etikette görülen şekiller açıkça 
görülebilir olmalı ve semboller tanınabilir olmalıdır. 

 
5.2.2.2.1.3 Model No. 11’e uygun etiketler hariç olmak üzere etiketler iki kısma ayrılır. Bölüm 1.4, 1.5 

ve 1.6 hariç üst yarısı resimli sembol için alt yarısı ise metin, sınıf numarası ve uygun grup 
harfi için ayrılmıştır. 

 
 NOT: Sınıf 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 ve 9 etiketleri için ilgili sınıf numarası alt köşede 

görülmelidir. Sınıf 4.1, 4.2 ve 4.3 etiketleri ve Sınıf 6.1 ve 6.2 için sırasıyla sadece şekil 4 ve 
6, alt köşede görülmelidir (bkz. 5.2.2.2.2). 

 
5.2.2.2.1.4 Bölüm 1.4, 1.5 ve 1.6 hariç Sınıf 1 etiketlerinde alt kısımda madde veya nesnenin bölüm 

numarasını ve uygunluk grup harfi görülmelidir. Bölüm 1.4, 1.5 ve 1.6 etiketlerinin üst 
kısmında bölüm numarası alt kısmında ise uygunluk grup harfi bulunmalıdır. 

 
5.2.2.2.1.5 Sınıf 7 malzemeleri hariç etiketlerde sembol altında bulunan boşluğa ilave edilen metin (sınıf 

numarasından farklı) riskin tabiatı ve taşımadan alınacak önlemlerle sınırlandırılmalıdır.  
 
5.2.2.2.1.6 Semboller, metin ve numaralar açıkça okunabilir ve silinmez olmalıdır ve aşağıda 

belirtilenler hariç siyah renkte olmalıdır: 
 
 (a) Sınıf 8 etiketinde, metin (varsa) ve sınıf numarası beyaz renkte olmalıdır; 
 
 (b) beyaz olarak gösterilebilecek tamamen yeşil, kırmızı veya mavi zeminli etiketler; ve 
 
 (c) yeterli kontrast sağlanmışsa kabın zemin renginde görülebilen UN No. 1965 silindir ve 

gaz kartuşlarında görülen model No. 2.1’e uygun etiketler. 
 
5.2.2.2.1.7 Tüm etiketler etkinliğinde önemli bir azalma olmaksızın açık hava şartlarına 

dayanabilmelidir.  
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5.2.2.2.2 Örnek etiketler 
 
SINIF 1 TEHLİKESİ 
Patlayıcı madde veya nesne 
 

 
 

(No.1) 
Bölüm 1.1, 1.2 ve 1.3 

Sembol (patlayan bomba): siyah, Zemin: turuncu; alt köşede ‘1’ rakamı 
 

 
     (No.1.4)      (No.1.5)         (No.1.6) 
     Bölüm 1.4     Bölüm 1.5         Bölüm 1.6 

Zemin: turuncu; Şekiller: siyah; Numaraların yüksekliği 30 mm  
kalınlığı yaklaşık 5 mm olmalıdır (100 mm x 100 mm ebadında etiket için); alt köşede ‘1’ rakamı 

 
** Bölüm yeri – patlayıcı ikincil bir risk taşıyorsa boş bırakılmalıdır 
* Uygunluk grubu yeri – patlayıcı ikincil bir risk taşıyorsa boş bırakılmalıdır 
 
SINIF 2 TEHLİKESİ 
Gaz 
 

                                   
Yanıcı gazlar                                       

Sembol (alev): siyah veya beyaz; 
(5.2.2.2.1.6 (c)’dekiler hariç)                     

Zemin: kırmızı, alt köşede ‘2’ rakamı 

Yanıcı olmayan, zehirli olmayan gazlar 
Sembol (gaz silindiri): siyah veya beyaz 

Zemin: yeşil; alt köşede ‘2’ rakamı 

 
SINIF 3 TEHLİKESİ 

Yanıcı sıvılar 

                                                         
(No 2.3) 

Sembol (kafatası ve çapraz kemikler): 
siyah; 

Zemin: beyaz; Alt köşede ‘2’ rakamı 

(No 3) 
Sembol (alev): siyah veya beyaz; 

Zemin: kırmızı; Alt köşede ‘3’ rakamı 
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SINIF 4.1 TEHLİKESİ 
Yanıcı katılar, kendiliğinden 
tepkimeye giren maddeler ve 
duyarlılığı azaltılmış 
patlayıcılar  

SINIF 4.2 TEHLİKESİ 
Kendiliğinden yanmaya 
yatkın maddeler 

SINIF 4.3 TEHLİKESİ 
Suyla temas ettiğinde yanıcı gazlar 
açığa çıkartan maddeler 

 
 

 (No 4.1) 
Sembol (alev): siyah; 
Zemin: yedi kırmızı  
dikey şeritli beyaz;  

Alt köşede ‘4’ rakamı 

(No 4.2) 
Sembol (alev): siyah; 

Zemin: üst yarısı beyaz,  
alt yarısı kırmızı;  

Alt köşede ‘4’ rakamı 

(No 4.3) 
Sembol (alev): siyah veya beyaz; 

Zemin: mavi;  
Alt köşede ‘4’ rakamı 

 
SINIF 5.1 TEHLİKESİ 
Yükseltgen maddeler 

SINIF 5.2 TEHLİKESİ 
Organik peroksitler 

 

 
 

 

 

 
 

 
 (No 5.1)  (No 5.2) 
 Sembol (daire üzerinde alev): siyah; zemin: sarı 

 Alt köşede ‘5.1’ rakamı  Alt köşede ‘5.2’ rakamı 
 

SINIF 6.1 TEHLİKESİ 
Zehirli maddeler 

 
 (No 6.1) 

Sembol (kafatası ve çapraz kemikler): 
siyah; 

Zemin: beyaz; Alt köşede ‘6’ rakamı 
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SINIF 6.2 TEHLİKESİ 
Bulaşıcı maddeler 

 
 (No 6.2) 

Etiketin alt kısmında şu ifadeler bulunabilir: ‘BULAŞICI MADDE’ 
(INFECTIOUS SUBSTANCE) ve ‘Hasar veya sızıntı durumunda  

derhal Sağlık Yetkililerine haber verin’ (In the case of damage or leakage 
immediately notify Public Health Authority) 

Sembol (daire üzerinde üst üste üç hilal) ve yazılar: siyah; 
Zemin: beyaz; Alt köşede ‘6’ rakamı 
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(No.7E) 

Sınıf 7 bölünebilir malzeme 
Zemin: beyaz; 

Metin (zorunlu): etiketin üst yarısında siyah: 
‘BÖLÜNEBİLİR’(FISSILE); 

Etiketin alt yarısında siyah çerçeveli kutuda:  
‘KRİTİK EMNİYET İNDEKSİ’ (CRITICALITY SAFETY 

INDEX) 
Alt köşede ‘7’ rakamı. 

 
 

SINIF 7 TEHLİKESİ 
Radyoaktif malzeme 

 

  
(No. 7A) 

Kategori I – Beyaz 
(No. 7B) 

Kategori II – Sarı 
(No. 7C) 

Kategori III – Sarı 
Sembol (yonca): siyah; 

Zemin: beyaz sınırlı, sarı üst yarı; beyaz alt yarı; 
Metin (zorunlu): etiketin alt yarısında siyah 

‘RADYOAKTİF’( RADIOACTIVE) 
‘ İÇERİKLER....’( CONTENTS....) 

‘ ETKİNLİK...’ ( ACTIVITY...) 
Siyah kutu: ‘ TAŞIMA İNDEKSİ’ ( TRANSPORT INDEX) 

Sembol (yonca): siyah; 
Zemin: beyaz; 

Metin (zorunlu): etiketin alt yarısı siyah 
‘RADYOAKTİF’( RADIOACTIVE) 
‘ İÇERİKLER....’( CONTENTS....) 

‘ ETKİNLİK...’ ( ACTIVITY...) 
‘RADYOAKTİF’ kelimesinden sonra 

kırmızı çubuk;  
Alt köşede ‘7’ rakamı 

‘RADYOAKTİF’ 
yazısından sonra iki kırmızı 

çubuk;  

‘RADYOAKTİF’ yazısından 
sonra üç kırmızı çubuk; 

 Alt köşede ‘7’ rakamı 

SINIF 8 TEHLİKESİ 
Aşındırıcı maddeler 

SINIF 9 TEHLİKESİ 
Muhtelif tehlikeli madde ve nesneler 

 

 

 

 
(No. 8) 

Sembol (iki cam kaptan dökülen, ele ve metale 
zarar veren sıvı): siyah; 
Zemin: üst yarı beyaz; 

Alt yarı beyaz sınırlı siyah; 
Alt köşede ‘8’ rakamı 

(No. 9) 
Sembol (üst yarıda yedi dikey şerit): siyah; 

Zemin: beyaz; 
Alt köşede altı çizili ‘9’ rakamı 
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(No.11) 

Beyaz üzerine veya uygun kontrast  
sağlayacak zemin üzerine iki adet ok 
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BÖLÜM 5.3 
 

KONTEYNERLER, MEGC’LER, TANK-KONTEYNERLER, PORTATİF TANKLAR VE  
ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME 

 
NOT: Deniz yolculuğunu içeren bir nakliye zincirinde taşınan konteynerler, MEGC’ler, tank-

konteynerler ve portatif tanklara levha takılması ve işaretleme için ayrıca 1.1.4.2.1’e bakın. 
1.1.4.2 (c) hükümleri uygulanıyorsa, bu bölümdeki sadece 5.3.1.3 ve 5.3.2.1.1 kısımları 
uygulanabilir. 

 
5.3.1 Levha takma 
 
5.3.1.1 Genel hükümler 
 
5.3.1.1.1 Bu bölümde gerekirse ve gerektiğinde levhalar konteynerlerin, MEGC’lerin, tank-

konteynerlerin, portatif tankların ve araçların dış yüzeyine takılmalıdır. Levhalar, konteyner, 
MEGC, tank-konteyner, portatif tank veya araçlarda bulunan tehlikeli mallar için Bölüm 
3.2’de bulunan Tablo A’nın (5) numaralı sütununa göre gerekli olan ve (6) numaralı sütuna 
göre uygun olan etiketlere karşılık gelmelidir ve 5.3.1.7’deki şartlara uygun olmalıdır. 

 
5.3.1.1.2 Sınıf 1 için, taşıma ünitesi veya konteyner iki veya daha fazla uygunluk grubuna ait madde 

veya nesne taşıyorsa uygunluk grupları levhalarda belirtilmemelidir. Farklı bölümlerdeki 
maddeleri veya nesneleri taşıyan taşıma üniteleri veya konteynerler sadece aşağıdaki sıraya 
göre en tehlikeli bölüm modeline uygun levhayı taşımalıdır: 

 
 1.1 (en tehlikeli), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (en az tehlikeli) 
 
 1.5 D maddeleri, Bölüm 1.2 maddeleri veya nesneleri ile birlikte taşındığında taşıma ünitesi 

veya konteynere Bölüm 1.1’deki şekilde levha takılmalıdır. 
 
5.3.1.1.3 Sınıf 7 için, birincil risk levhası 5.3.1.7.2’de belirtildiği şekilde model No. 7D’ye uygun 

olmalıdır. Bu levha istisnai ambalajlar ve küçük konteynerleri taşıyan araçlar veya 
konteynerler için gerekli değildir. 

 
 Hem Sınıf 7 etiketleri hem de levhalarının araçlara, MEGC’lere, tank-konteynerlere veya 

portatif tanklara takılması gerektiğinde gerekli olan etikete karşılık gelen büyütülmüş etiket 
her iki amaca da hizmet edecek şekilde No. 7D levhası yerine konulabilir. 

 
5.3.1.1.4 Bir sınıftan fazla malzeme içeren konteynerler, MEGC’ler, tank-konteynerler, portatif 

tanklar veya araçlardaki tehlikeli birincil ya da ilave risk levhası ile zaten belirtildiyse ilave 
risk levhasının taşınmasına gerek yoktur. 

 
5.3.1.1.5 Taşınan tehlikeli mal veya kalıntıları ile ilgili olmayan levhalar sökülmeli ya da 

saklanmalıdır.  
 
5.3.1.2 Konteynerler, MEGC’ler, tank-konteynerler ve portatif tanklara levha takılması 
 
 NOT: Bu alt bölüm, ortak karayolu/raylı taşımada taşınan takas gövdeler ve takas gövdeli 

tanklar hariç takas gövdelere uygulanmaz. 
 
 Levhalar, konteynerlerin, MEGC’lerin, tank-konteynerlerin veya portatif tankların her iki 

yanına da takılmalıdır. 
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 Tank-konteynerler veya portatif tanklar çoklu bölmeye sahipse ve iki veya daha fazla 
tehlikeli mal taşıyorsa, uygun levha ilgili bölmelerdeki her iki tarafta da gösterilmelidir ve 
her bir modelden bir levha ön ve arka yüzeylerde bulunmalıdır. 

 
5.3.1.3 Konteyner, MEGC, tank-konteyner veya portatif tank taşıyan araçlara levhaların takılması 
 
 NOT: Bu alt bölüm, tank takas gövdelerine veya ortak karayolu/raylı taşımada aktarılan 

takas gövdelerden farklı takas gövde taşıyan araçlara levhaların takılmasına 
uygulanmamaktadır; bu tür araçlar için 5.3.1.5’e bakın. 

 
 Konteynerlere, MEGC’lere, tank-konteynerlere veya portatif tanklara takılan levhalar aracın 

dış tarafında görülmüyorsa, aynı levhalar aracın her iki tarafına ve arka tarafına da 
takılmalıdır. Aksi takdirde taşıyan araca levha takılmasına ihtiyaç yoktur. 

 
5.3.1.4 Dökme yük, tanker, batarya tipi araçlar ve sökülebilir tanklarda taşımada kullanılan 

araçlara levhaların takılması 
 
 Levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır. 
 
 Tankerler veya sökülebilir tanklar çoklu bölmeye sahip araçlarda taşındığında ve iki veya 

daha fazla tehlikeli mal taşıdığında, uygun levhalar ilgili bölmenin her iki yanında ve her iki 
yanda bulunan her bir modelden bir levha aracın arka tarafına takılmalıdır. Bununla birlikte 
bu durumlarda tüm bölmeler aynı levhayı taşıyorsa bu levhalar her iki yanda bir defa ve 
aracın arkasında bir defa olmak üzere taşınmalıdır.  

 
 Aynı bölme için birden fazla levha gerekli olduğunda bu levhalar birbirlerinin yanına 

takılmalıdır. 
 
 NOT: ADR sevkıyatı süresince veya ADR sevkıyatı sonunda yarı treyler tank gemiye ya da 

karayolu taşıma aracına yüklenmek üzere çekicisinden ayrıldığında levhalar yarı-treylerin 
ön kısmında da bulunmalıdır. 

 
5.3.1.5 Sadece ambalaj taşıyan araçlara levha takılması 
 
 NOT: Bu alt bölüm, ortak karayolu/raylı taşıma haricindeki ambalajlara da 

uygulanmaktadır; ortak karayolu/raylı taşıma için 5.3.1.2 ve 5.3.1.3’e bakın. 
  
5.3.1.5.1 Sınıf 1 maddeleri veya nesneleri içeren ambalajları taşıyan araçlar için levhalar aracın her iki 

yanına ve arka tarafına takılmalıdır. 
  
5.3.1.5.2 Ambalajlar veya IBC’ler içerisinde (istisnai ambalajlar hariç) Sınıf 7 radyoaktif malzemeleri 

taşıyan araçlar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır. 
 
 NOT: ADR sevkıyatı süresince Sınıf 1 ve 7’den farklı sınıf tehlikeli mallar içeren ambalajları 

taşıyan araçlar gemi yolculuğu için gemiye yüklendiğinde ya da ADR sevkıyatı deniz 
yolculuğunun hemen öncesinde ise levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına 
takılmalıdır. Levhalar deniz yolculuğu sonrasında aracın her iki yanında ve arka tarafında 
taşınmaya devam edilmelidir. 

 
5.3.1.6 Boş tankerlere, batarya tipi araçlara, MEGC’lere, tankerlere, portatif tanklara, boş 

araçlara ve dökme yük taşıyan konteynerlere levhaların takılması 
 
5.3.1.6.1 Boş temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış tankerler, sökülebilir tanklı araçlar, batarya-

araçlar, MEGC’ler, tank-konteynerler ve portatif tanklar ve boş araçlar ve dökme yük 
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taşıyan, temizlenmemiş, konteynerler bir önceki yük için gerekli levhaları taşımaya devam 
etmelidir. 

 
5.3.1.7 Levha takma hükümleri 
 
5.3.1.7.1 Sınıf 7 için 5.3.1.7.2’de belirtilenlerin haricinde levha aşağıda belirtilen hususları 

karşılamalıdır: 
 
 (a) 250 mm x 250 mm ebatlarından küçük olamamalı, kenardan 12.5 mm içeride kenara 

paralel sembol ile aynı renkte bir çizgiye sahip olmalıdır; 
 
 (b) Renk ve sembol açısından (5.2.2.2’ye bakın) tehlikeli mallar için gerekli etikete 

karşılık gelmelidir; ve 
 
 (c) karşılık gelen etiket için 5.2.2.2’deki tehlikeli mallarda kullanılan numaraları (ve Sınıf 

1 maddeleri için uygunluk grubu harfi) 25 mm yükseklikten az olmamak kaydıyla 
basamaklar halinde göstermelidir.  

 
5.3.1.7.2 Sınıf 7 levhası, 250 mm x 250 mm ebadından küçük olmamalı ve kenardan 5 mm içeride 

kenara paralel siyah bir çizgi ile çevrili olmalıdır aksi takdirde aşağıda gösterildiği gibi          
(Model No. 7D) olmalıdır. “7” rakamının yüksekliği 25 mm’den az olmamalıdır. Levhanın 
üst yarısının zemin rengi sarı alt yarısı ise beyaz olmalıdır, üç parçalı yoncanın rengi ve 
yazısı siyah olmalıdır. Bu levhanın kullanımında gönderilen malın uygun UN numarasının 
gösterilmesine müsaade edecek şekilde alt tarafta “RADIOACTIVE”(RADYOAKTİF) 
yazısının kullanımı isteğe bağlıdır. 

 
Sınıf 7 radyoaktif malzeme levhası 

 

 
 

(No.7D) 

Sembol (yonca): siyah; Zemin: üst kısım beyaz çizgili sarı, alt taraf beyaz; 
Alt taraf “RADIOACTIVE” kelimesini veya gerektiğinde uygun UN Numarasını (bkz. 5.3.2.1.2)  

ve alt köşede “7” rakamını içermelidir. 
 
5.3.1.7.3 3 m3 kapasiteyi aşmayan tanklar ve ufak konteynerler için etiket yerine 5.2.2.2’ye uygun 

levhalar kullanılabilir. 
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5.3.1.7.4 Sınıf 1 ve 7 için aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle gereken levhanın yapıştırılması için 

yeterli yüzey alanı bulunmuyorsa levhanın boyutları her kenarından 100 mm’ye kadar 
azaltılabilir. 

 
5.3.2 Turuncu renkli plaka işareti 
 
5.3.2.1 Turuncu renkli plaka işareti genel hükümleri 
 
5.3.2.1.1 Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinde, dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde 5.3.2.2.1’e 

uygun turuncu renkli reflektörlü dikdörtgen plakalar bulunmalıdır. Her ikisi de taşıma 
ünitesinin dikey eksenine doksan derece dik olacak şekilde taşıma ünitesinin ön ve arka 
tarafına birer adet takılmalıdır. Açıkça görülebilir olmalıdır. 

 
5.3.2.1.2 Tehlike tanımlayıcı numarası Bölüm 3.2’de bulunan Tablo A’nın (20) numaralı sütununda 

belirtildiğinde, tehlikeli mal taşıyan bir veya daha fazla tanka sahip tankerler veya taşıma 
üniteleri her bir tank veya tank bölmesinin her iki yanında taşınmasına ilave olarak açıkça 
okunabilen ve aracın dikey eksenine paralel 5.3.2.1.1’de belirtilenin aynısı turuncu renkli 
plaka taşımalıdır. Turuncu renkli plakalar tank veya tank bölmesinde taşınan her bir madde 
için Bölüm 3.2’de bulunan Tablo A’nın sırasıyla (20) ve (1) numaralı sütunlarında belirtilen 
tehlike tanımlayıcı numarayı taşımalıdır. 

 
5.3.2.1.3 UN No. 1202, 1203 veya 1223 maddelerini veya UN No. 1268 veya 1863 olarak 

sınıflandırılan uçak yakıtlarını taşıyan fakat başka bir tehlikeli mal taşımayan bir ya da daha 
fazla tanka sahip tankerler veya taşıma üniteleri için ön ve arkada 5.3.2.1.1’e uygun tehlike 
tanıma numarasını ve taşınan en tehlikeli mal, örneğin en düşük parlama noktasına sahip 
madde, için gereken UN numarasını gösteren plakalar takılı ise 5.3.2.1.2’de belirtilen 
turuncu renkli plakaların takılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.  

 
5.3.2.1.4 Bölüm 3.2’de bulunan Tablo A’nın (20) numaralı sütununda tehlike tanımlayıcı numarası 

belirtildiğinde büyük miktarlarda tehlikeli katı maddeler taşıyan taşıma üniteleri ve 
konteynerler taşıma ünitesinin veya konteynerin her iki yanında yanı sıra açıkça görülebilir 
ve aracın dikey eksenine paralel şekilde 5.3.2.1.1’de belirtilenle aynı turuncu renkli plakalar 
taşımalıdır. Bu turuncu renkli plaklar, taşıma ünitesi veya konteynerde taşınan her bir madde 
için tehlike tanımlayıcı numarayı ve Bölüm 3.2’de bulunan Tablo A’daki sırasıyla (20) ve (1) 
numaralı sütunlarda belirtilen UN numaralarını taşımalıdır. 

 
5.3.2.1.5 Büyük miktarlarda tehlikeli katı maddeler taşıyan konteynerler için ve tank-konteynerler, 

MEGC’ler ve portatif tanklar için, 5.3.2.1.2 ve 5.3.2.1.4’de belirtilen plakalar yerine bu 
amaçla kullanılan malzemeler hava koşullarına dayanıklı ve işaretlemenin sürekliliğini 
sağlamak kaydıyla kendiliğinden yapışan sayfalar, boya veya başka bir yöntem kullanılabilir. 
Bu durumda yangına dirençle ilgili olan 5.3.2.2.2’nin son cümlesindeki hüküm uygulanmaz. 

 
5.3.2.1.6 Tek bir madde taşıyan taşıma üniteleri için, 5.3.2.1.2 ve 5.3.2.1.4’te belirtilen turuncu renkli 

plakalar, 5.3.2.1.1’e uygun olarak ön ve arka tarafta Bölüm 3.2’de bulunan Tablo A’daki 
sırasıyla (20) ve (1) numaralı sütunlarda belirtilen tehlike tanımlayıcı numarayı ve UN 
numarasını taşıdığında gerekli değildir.  

 
5.3.2.1.7 Yukarıdaki hükümler boş temizlenmemiş veya gazdan arındırılmamış sabit veya sökülebilir 

tanklar, tank-konteynerler, MEGC’ler, portatif tanklar ve batarya tipi araçlar ve dökme yük 
taşımada kullanılan temizlenmemiş, boş araçlar ve boş konteynerler için de geçerlidir. 
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5.3.2.1.8 Taşınan tehlike maddeler veya kalıntıları ile ilgili olmayan turuncu renkli plakalar sökülmeli 
ya da kapatılmalıdır. Plakaların üstü kapatılırsa kapatmada kullanılan malzeme yangında 15 
dakika süre ile kalsa dahi bütün halinde ve sağlam kalmalıdır. 

 
5.3.2.2 Turuncu renkli plakalara ilişkin hükümler 
 
5.3.2.2.1 Reflektörlü turuncu renkli plakalar 40 cm tabana sahip olmalıdır ve 30 cm’den daha az 

yüksekliğe sahip olmamalıdır; 15 mm’den daha az genişlikte siyah sınırları olmalıdır. Aracın 
büyüklüğü ve yapısı bu tür turuncu renkli plakaların takılması için yeterli yüzey alanına 
sahip değilse, plakanın tabanı 300 mm yüksekliği 120 mm ve siyah kenarı 10 mm değerine 
kadar olmak üzere boyutları azaltılabilir.  

 
 NOT: Normal kullanım koşullarında turuncu plakaların rengi aşağıda belirtilen renk 

diyagramında bulunan renk koordinatlarında olmalıdır. 
 

Renk diyagramı alanındaki köşelerdeki 
renk koordinat noktaları 

x 
y 

0.52 
0.38 

0.52 
0.40 

0.578 
0.422 

0.618 
0.38 

 
 Reflektörlü rengin parlaklık faktörü: > 0.12. 
 Referans merkez E, standart aydınlatıcı C, normal geliş açısı 45˚, 0˚’da görülür. 
 5˚ aydınlatma açısında 0.2˚’de görülen yansıtılan aydınlatma yoğunluğu etkisi: m2 başına 20 

kandela (candela) değerinden daha az değildir. 
 
5.3.2.2.2 Tehlike tanımlayıcı numarası ve UN numarası, 100 mm yüksekliğinde ve 15 mm 

kalınlığında siyah rakamlardan oluşmalıdır. Tehlike tanımlayıcı numarası plakanın üst 
kısmında UN numarası ise alt kısımda bulunmalıdır; plakanın ortasından bir taraftan öbür 
tarafa uzanan 15 mm genişlikte siyah yatay bir çizgi ile birbirinden ayrılmalıdır (bkz. 
5.3.2.2.3). Tehlike tanımlayıcı numarası ve UN numarası silinmez olmalı ve 15 dakika 
yangında kalsa bile okunabilir olmalıdır. 

 
5.3.2.2.3 Tehlike tanımlayıcı numarası ve UN numarası bulunan turuncu renkli plakanın örneği       

  
  
  
  
  

       
Tehlike Tanıma 
numarası (uygun 
olduğunda X 
harfinden önce 2 
veya 3 rakam gelir, 
5.3.2.3’e bakın) 
 
 
 
 
UN numarası 
(4 rakam) 
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 Zemin rengi turuncu. 
 Kenarlar, yatay çizgi ve rakamlar siyah, 15 mm kalınlık. 
 
5.3.2.3 Tehlike tanımlayıcı numaralarının anlamı 
 
5.3.2.3.1 Tehlike tanımlayıcı numarası iki veya üç figür içermektedir. Genel olarak rakamlar aşağıda 

belirtilen tehlikeleri göstermektedir: 
 
 2 Basınç veya kimyasal tepkimeye bağlı olarak gaz yayılması 
 3 Yanıcı sıvı (buhar) ve gaz veya kendiliğinden ısınan sıvı 
 4 Yanıcı katı veya kendiliğinden ısınan katı 
 5 Yükseltme (yangın yoğunlaştırma) etkisi 
 6 Zehirli madde veya enfeksiyon riski 
 7 Radyoaktivite 
 8 Aşındırıcılık 
 9 Ani tehlikeli tepkime riski 
 
 NOT: 9 numaralı figürde belirtilen kendiliğinden tehlikeli tepkime riskinde maddenin 

tabiatından dolayı önemli miktarda ısı veya yanıcı ve/veya zehirli gazların salınması üzerine 
patlama, parçalanma veya polimerleşme riski belirtilmektedir. 

 
 Figürün iki kere yazılması tehlikenin arttığı anlamına gelmektedir. 
 
 Madde ile ilgili tehlike tek bir figür ile yeterince belirtilebiliyorsa sıfır eklenir. 
 
 Şu figür kombinasyonları özel bir anlama sahiptir: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 

482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 ve 99, aşağıda bulunan 5.3.2.3.2’ye bakın. 
 
 Tehlike tanımlayıcı numaranın önüne “X” harfi gelirse, bunun anlamı maddenin su ile 

tehlikeli şekilde tepkimeye girmesidir. Bu tür maddeler için su sadece uzmanlar tarafından 
onay verildiğinde kullanılabilir. 

  
5.3.2.3.2 Bölüm 3.2’de bulunan Tablo A’daki (20) numaralı sütunda listelenen tehlike tanımlayıcı 

figürleri aşağıdaki anlamlara sahiptir: 
 
 20 boğucu gaz veya ilave risk taşımayan gaz 
 22 soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz, boğucu 
 223 soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz, yanıcı 
 225 soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz, yükseltgen (yangını yoğunlaştıran) 
 23 yanıcı gaz 
 239 zehirli gaz 
 25 yükseltgen (yangını yoğunlaştıran) gaz 
 26 zehirli gaz 
 263 zehirli gaz, yanıcı 
 265 zehirli gaz, yükseltgen (ateşi yoğunlaştıran) 
 268 zehirli gaz, aşındırıcı 
 30 yanıcı sıvı (23˚C ile 61˚C (dahil) arasında parlama noktasına sahip) veya 
  61˚C üzerinde parlama noktasına sahip erimiş haldeki yanıcı sıvı veya katı, 
  parlama noktasına eşit veya üzerinde bir sıcaklığa ısıtılmış, veya 
  kendiliğinden ısınan sıvı 
 323 su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran yanıcı sıvı 
 X323 su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran yanıcı sıvı1  

                                                 
1  Uzmanların onayı olmadıkça su kullanılmamalıdır. 
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 33 çok yanıcı sıvı (parlama noktası 23˚C’nin altında) 
 333 piroforik sıvı 
 X333 suya karşı tehlikeli şekilde tepkime veren piroforik sıvı 2 
 336 çok yanıcı sıvı, zehirli 
 338 çok yanıcı sıvı, aşındırıcı 
 X338 çok yanıcı sıvı, aşındırıcı, su ile tehlikeli şekilde tepkimeye girer 1 
 339 kendiliğinden tehlikeli bir tepkimeye girebilecek çok yanıcı sıvı 
 36 yanıcı sıvı (23˚C ile 61˚C (dahil) arasında parlama noktasına sahip), hafif 
  zehirli veya kendiliğinden ısınan zehirli sıvı 
 362 su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran, zehirli, yanıcı sıvı 
 X362 su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran, zehirli, yanıcı sıvı 1 
 368 zehirli, aşındırıcı, yanıcı sıvı 
 38 yanıcı sıvı (23˚C ile 61˚C (dahil) arasında parlama noktasına sahip), hafif aşındırıcı 

veya aşındırıcı, kendiliğinden ısınan sıvı 
 382 su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran, aşındırıcı, yanıcı sıvı 
 X382 su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran, aşındırıcı, yanıcı sıvı1 
 39 kendiliğinden tehlikeli şekilde tepkimeye giren yanıcı sıvı 
 40 yanıcı katı, veya kendiliğinden tepkimeye giren madde, veya kendiliğinden ısınan 

madde 
 423 su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran katı 
 X423 su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran katı1 
 43 kendiliğinden yanıcı (piroforik) katı 
 44 yükseltilen sıcaklıkta, erimiş halde, yanıcı katı 
 446 yükseltilen sıcaklıkta, erimiş halde, zehirli, yanıcı katı 
 46 zehirli, yanıcı veya kendiliğinden ısınan katı 
 462 su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran, zehirli katı 
 X462 su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran, katı 1 
 48 aşındırıcı, yanıcı veya kendiliğinden ısınan katı 
 482 su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran aşındırıcı katı 
 X482 su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran katı 1 
 50 yükseltgen (yangını yoğunlaştıran) madde 
 539 yanıcı, organik peroksit 
 55 kuvvetli yükseltgen (yangını yoğunlaştıran) madde 
 556 zehirli, kuvvetli yükseltgen (yangını yoğunlaştıran) madde 
 558 aşındırıcı, kuvvetli yükseltgen (yangını yoğunlaştıran) madde 
 559 kendiliğinden tehlikeli bir tepkimeye yol açan yükseltgen madde (yangını 

yoğunlaştıran) 
 56 zehirli, yükseltgen (yangını yoğunlaştıran) madde 
 568 zehirli, aşındırıcı, yükseltgen (yangını yoğunlaştıran) madde 
 58 aşındırıcı, yükseltgen (yangını yoğunlaştıran) madde 
 59 kendiliğinden tehlikeli bir tepkimeye yol açan, yükseltgen (yangını yoğunlaştıran) 

madde 
 60 zehirli veya hafif zehirli madde 
 606 bulaşıcı madde 
 623 su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran, zehirli madde 

63 yanıcı (23˚C ile 61˚C (dahil) arasında parlama noktasına sahip) zehirli madde 
 638 aşındırıcı, yanıcı (23˚C ile 61˚C (dahil) arasında parlama noktasına sahip) zehirli 

madde 
 639 kendiliğinden tehlikeli tepkimeye yol açan, yanıcı (23˚C ile 61˚C (dahil) arasında 

parlama noktasına sahip) zehirli madde 
 64 yanıcı veya kendiliğinden ısınan zehirli katı 

                                                 
 2  Uzmanların onayı olmadıkça su kullanılmamalıdır. 
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 642 su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran, zehirli katı 
 65 yükseltgen (yangını yoğunlaştıran), zehirli madde 
 66 çok zehirli madde 
 663 yanıcı (61˚C’den düşük parlama noktasına sahip), çok zehirli madde 
 664 yanıcı veya kendiliğinden ısınan, çok zehirli katı 
 665 yükseltgen (yangını yoğunlaştıran), çok zehirli madde 
 668 aşındırıcı, çok zehirli madde 
 669 kendiliğinden tehlikeli tepkimeye yol açabilen çok zehirli madde 
 68 aşındırıcı, zehirli madde 
 69 kendiliğinden tehlikeli tepkimeye yol açabilen zehirli veya hafif zehirli madde 
 70 radyoaktif malzeme 
 72 radyoaktif gaz 
 723 yanıcı, radyoaktif gaz 
 73 yanıcı (61˚C’den düşük parlama noktasına sahip), radyoaktif sıvı 
 74 yanıcı, radyoaktif malzeme 
 75 yükseltgen (yangını yoğunlaştıran), radyoaktif malzeme 
 76 zehirli, radyoaktif malzeme 
 78 aşındırıcı, radyoaktif malzeme 
 80 aşındırıcı veya hafif aşındırıcı madde 
 X80 su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren aşındırıcı veya hafif aşındırıcı madde 3 
 823 su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran aşındırıcı sıvı 
 83 yanıcı (23˚C ile 61˚C (dahil) arasında parlama noktasına sahip), aşındırıcı veya hafif 

aşındırıcı madde 
 X83 su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren, yanıcı (23˚C ile 61˚C (dahil) arasında parlama 

noktasına sahip), aşındırıcı veya hafif aşındırıcı madde 1 
 839 kendiliğinden tehlikeli tepkimeye yol açabilen, yanıcı (23˚C ile 61˚C (dahil) arasında 

parlama noktasına sahip), aşındırıcı veya hafif aşındırıcı madde 
 X839 kendiliğinden tehlikeli tepkimeye yol açabilen, su ile tehlikeli bir tepkimeye giren, 

yanıcı (23˚C ile 61˚C (dahil) arasında parlama noktasına sahip), aşındırıcı veya hafif 
aşındırıcı madde1 

 84 yanıcı veya kendiliğinden ısınan, aşındırıcı katı 
 842 su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran, aşındırıcı katı 
 85 yükseltgen (yangını yoğunlaştıran), aşındırıcı veya hafif aşındırıcı madde 
 856 yükseltgen (yangını yoğunlaştıran) ve zehirli, aşındırıcı veya hafif aşındırıcı madde 
 86 zehirli, aşındırıcı veya hafif aşındırıcı madde 
 88 çok aşındırıcı madde 
 X88 su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren, çok aşındırıcı madde 1 
 883 yanıcı (23˚C ile 61˚C (dahil) arasında parlama noktasına sahip), çok aşındırıcı madde 
 884 yanıcı veya kendiliğinden ısınan, çok aşındırıcı katı 
 885 yükseltgen (yangını yoğunlaştıran), çok aşındırıcı madde 
 886 zehirli, çok aşındırıcı madde 
 X886 su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren, zehirli, çok aşındırıcı madde 
 89 kendiliğinden tehlikeli tepkimeye yol açabilen, aşındırıcı veya hafif aşındırıcı madde 
 90 çevreye tehlikeli madde; muhtelif tehlikeli maddeler 
 99 yükseltilmiş sıcaklıkta taşınan muhtelif tehlikeli madde 
 
5.3.3. Yüksek sıcaklığa sahip madde işareti 
 
 Bölüm 3.2’deki Tablo A’nın (6) numaralı sütunundaki özel hüküm 580’e göre gerekli olan 

yükseltilmiş sıcaklığa sahip madde işareti taşıyan tankerler, tank-konteynerler, portatif 
tanklar, özel araçlar veya konteynerler veya özel donanımlı araçlar veya konteynerler, araçlar 

                                                 
3   Uzmanların onayı olmadıkça su kullanılmamalıdır. 
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için her iki yanda ve arka tarafta, konteynerler, tank-konteynerler ve portatif tanklar içinse 
her iki yanda ve ön ve arka tarafta olmak üzere kenarları en azından 250 mm olmak üzere 
aşağıdaki gibi kırmızı üçgen şekilli bir işaret taşımalıdır. 
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BÖLÜM 5.4 

 
DOKÜMANTASYON 

 
5.4.0 ADR’ye tabi olarak gerçekleştirilen herhangi bir mal taşıması 1.1.3.1 – 1.1.3.5’te belirtilenler 

hariç uygun olduğunda bu Bölüm’deki dokümantasyon ile birlikte yapılmalıdır. 
 
 NOT 1: Taşıma ünitelerinde taşınacak dokümanların listesi için, 8.1.2’ye bakın. 
 
 NOT 2: Elektronik bilgi işlem (EDP) ya da elektronik bilgi değişimi (EDI) tekniklerinin 

kullanımına kâğıt belgelere yardımcı veya kâğıt belgeler yerine olacak şekilde müsaade 
edilmiştir, ancak elektronik bilgilerin elde edilmesi, saklanması ve işlenmesinde kullanılan 
prosedürler, kâğıt belgelere en azından eşdeğer olacak şekilde taşıma esnasında bilgilerin 
bulunmasını sağlayacak yasal gereksinimleri karşılamalıdır. 

 
5.4.1 Tehlikeli malların taşıma belgeleri ve ilgili bilgiler 
 
5.4.1.1 Taşıma belgesinde gerekli olan genel bilgiler 
 
5.4.1.1.1 Taşıma belgesi/belgeleri taşınacak her bir tehlikeli madde, malzeme veya nesneler için 

aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir: 
 
 (a) “UN” harflerinin önde olduğu UN numarası; 
 
 (b) 3.1.2’de belirtildiği şekilde geçerli olduğunda (3.1.2.8.1’e bakın) teknik ad 

(3.1.2.8.1.1’e bakın) ile birlikte verilen tam nakliye adı; 
 
 (c) - Sınıf 1 maddeleri ve nesneleri için: Bölüm 3.2’de bulunan Tablo A’nın (3b) 

numaralı sütununda verilen sınıflandırma kodu 
   
   Bölüm 3.2’de bulunan Tablo A’nın (5) numaralı sütununda 1, 1.4, 1.5 ve 

1.6’dan farklı etiket model numaraları verildiğinde, bu etiket model numaraları 
parantez içinde sınıflandırma kodunu takip etmelidir; 

 
  - Sınıf 7 radyoaktif maddeleri için: 5.4.1.2.5’e bakın; 
 
  - diğer sınıf madde ve nesneler için: Bölüm 3.2’de bulunan Tablo A’nın (5) 

numaralı sütununda verilen etiket modeli numaraları. Birden fazla etiket modeli 
numarası verildiğinde, ilk numarayı takip eden numaralar parantez içinde 
verilmelidir;  

 
 (d) verildiğinde, 5.4.1.4.1’e uygun lisanlar kullanıldığında “PG” harflerinin ön tarafta 

bulunduğu (örneğin “PG II”) veya “Packing Group”(Ambalaj Grubu) kelimelerinin ilk 
harflerine karşılık gelen harflerin kullanıldığı maddelerin ambalaj grubu; 

 
 (e) ambalajların numarası ve tanımı; 
 
 (f) farklı UN numarası taşıyan tehlikeli her bir madde için toplam miktar, tam sevkıyat 

adı veya geçerli olduğunda ambalaj grubu (hacim olarak veya brüt kütle olarak veya 
uygunsa net kütle olarak); 

 
  NOT: 1.1.3.6’nın uygulanması halinde, her bir taşıma kategorisi için toplam tehlikeli 

madde miktarı 1.1.3.6.3’e uygun şekilde taşıma belgesinde belirtilmelidir. 
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 (g) malı gönderenin adı ve adresi; 
 
 (h) mal gönderilenin adı ve adresi; 
 
 (i) özel bir anlaşmaya göre gerekli olan beyan. 
 
 Bilgilerin taşıma belgesinde bulunma yeri ve sırası serbest bırakılmıştır, ancak (a), (b), (c) ve 

(d) maddeleri (a), (b), (c), (d) veya (b), (c), (a), (d) sırasıyla ADR’de belirtilmedikçe bilgiler 
karıştırılmadan belirtilmelidir. Bu şekilde izin verilen tehlikeli mal tanımları örnekleri 
şöyledir: 

 
 “UN 1098 ALİL ALKOL, 6.1 (3), I” (ALLYL ALCHOL UN 1098, 6.1 (3), I”  veya 

“ALİL ALKOL, 6.1 (3), UN 1098, I” (ALLYL ALCHOL, 6.1 (3), UN 1098, I) 
 
5.4.1.1.2 Taşıma belgesi için gerekli bilgiler okunabilir olmalıdır. 
 
 Bölüm 3.1 ve Bölüm 3.2’deki Tablo A’da tam sevkıyat adının bir parçası olanları göstermek 

için büyük harfler kullanılmasına ve taşıma belgesindeki gerekli bilgileri göstermek için bu 
Bölüm’de büyük ve küçük harf kullanılmasına rağmen, taşıma belgesinde bilgilerin 
yazılmasında büyük veya küçük harf kullanılması serbest bırakılmıştır. 

 
5.4.1.1.3 Atıklar için özel hükümler 
 
 Tehlikeli maddeler içeren atıklar (radyoaktif atıklar hariç) taşınırsa, bu işlem tam sevkıyat 

adının bir parçası olmadığı sürece UN numarası ve tam sevkıyat adının önünde “ATIK” 
(WASTE) kelimesi bulunmalıdır, örneğin: 

 
 “ATIK, UN 1230 METANOL, 3, II”( WASTE, UN 1230 METHANOL, 3, II) veya 
 “ATIK, UN 1993 TUTUŞABİLİR SIVI, (tolüen ve etil alkol), 3, II” (WASTE, UN 1993 

FLAMMABLE LIQUID, B.B.B., (toluene and ethyl alcohol),3, II) 
 
5.4.1.1.4 Sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler 
 
 Tehlikeli malların taşınması Bölüm 3.4’e göre sınırlı miktarlarda ambalajlandıysa taşıma 

belgesinde bilgi bulunmasına gerek yoktur.  
 
5.4.1.1.5 Hurda ambalajlarına ilişkin özel hükümler 
 
 Hurda ambalajlarında tehlikeli malların taşınması halinde, “SALVAGE PACKAGE” 

(HURDA AMBALAJI) kelimeleri taşıma belgesindeki madde tanımlarının ardından 
gelmelidir. 

 
5.4.1.1.6 Boş temizlenmemiş ambalajlar, araçlar, konteynerler, tanklar, batarya tipi araçlar ve 

MEGC’ler için özel hükümler 
 
 Sınıf 7’den farklı sınıftaki tehlikeli mal kalıntılarını içeren temizlenmemiş boş olanlar için, 

taşıma belgesinde “EMPTY PACKAGING” (BOŞ AMBALAJ), “EMPTY 
RECEPTACLE” (BOŞ HAZNE), “EMPTY IBC” (BOŞ IBC), “EMPTY LARGE 
PACKAGING” (BOŞ BÜYÜK AMBALAJ), “EMPTY VEHICLE” (BOŞ ARAÇ), 
“EMPTY TANK-VEHICLE” (BOŞ TANKER), “EMPTY DEMOUNTABLE TANK” 
(BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK), “EMPTY PORTABLE TANK” (BOŞ PORTATİF 
TANK), “EMPTY TANK CONTAINER” (BOŞ TANK KONTEYNER), “EMPTY 
CONTAINER” (BOŞ KONTEYNER), “EMPTY BATTERY-VEHICLE” (BOŞ 
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BATARYA TİPİ ARAÇ), “EMPTY MEGC” (BOŞ MEGC) ifadesi ve uygunsa sınıf 
numarası bulunmalıdır. Örneğin: “EMPTY PACKAGING, 3” (BOŞ AMBALAJ, 3) 

  
 Büyük miktarları taşımada kullanılan 1 000 litre kapasiteden daha büyük temizlenmemiş,  

boş gaz hazneleri, boş tankerler, batarya tipi araçlar, sökülebilir tanklar, portatif tanklar, 
tankerler, MEGC’ler, araçlar ve konteynerler için bu tanımdan sonra yüklenen en son yükün 
UN numarası ve uygun sevkıyat adı, gerekirse teknik adı (bkz. 3.1.2.8) ve geçerli ise ambalaj 
grubu ile birlikte “son yük” (last load) kelimesi eklenmelidir. Örneğin: 

 
 “EMPTY TANK-VEHICLE, 2, LAST LOAD: UN 1017 CHLORINE”  
 (BOŞ TANKER, 2, SON YÜK: UN NO 1017 KLORÜR) 
 
 Eğer temizlenmemiş boş tanklar, batarya tipi araçlar ve MEGC’ler 4.3.2.4.3 veya 7.5.8.1 

hükümlerine göre temizleme veya onarım işlemlerinin gerçekleşeceği en yakın yere 
taşınıyorsa, taşıma belgesine ilave olarak şu ifade eklenmelidir: “Carriage in accordance 
with 4.3.2.4.3” (4.3.2.4.3’e uygun taşıma) veya “Carriage in accordance with 7.5.8.1” 
(7.5.8.1’e uygun taşıma). 

 
5.4.1.1.7 Deniz yolu veya hava yolunu içeren taşıma zincirinde taşımaya ilişkin özel hükümler 
 
 1.1.4.2’ye uygun olarak taşıma için, taşıma belgesine şu ifade eklenmelidir: “Carriage in 

accordance with 1.1.4.2” (1.1.4.2’ye uygun taşıma) 
 
5.4.1.1.8 Deniz taşımacılığı için onaylanan portatif tankların kullanımına ilişkin özel hükümler 
 
 1.1.4.3’e uygun olarak taşıma için, taşıma belgesine şu ifade eklenmelidir: “Carriage in 

accordance with 1.1.4.3” (1.1.4.3’e uygun taşıma). 
 
5.4.1.1.9 (Ayırtılmıştır) 
 
5.4.1.1.10 Taşıma ünitesi başına taşınan miktarlara ilişkin muafiyetlerle ilgili özel hükümler 
 
5.4.1.1.10.1 Bölüm 1.1.3.6’da verilen muafiyetler için taşıma belgesinde şu ifade bulunmalıdır: “Load 

not exceeding the exemption limits prescribed in 1.1.3.6” (Yük, 1.1.3.6’da belirtilen 
muafiyet sınırlarını aşmamaktadır). 

 
5.4.1.1.10.2 Birden fazla mal gönderenin sevkıyatı aynı taşıma ünitesinde taşındığında, bu sevkıyatlarla 

birlikte bulunacak taşıma belgelerinin 5.4.1.1.10.1’de belirtilen ifadeyi taşımasına ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 

 
5.4.1.1.11 Son periyodik test muayenesinin bitiş tarihinden sonra IBC’lerin taşınmasına ilişkin özel 

hükümler 
 
 4.1.2.2’ye uygun olarak taşıma için, taşıma belgesine şu ifade eklenmelidir: “Carriage in 

accordance with 4.1.2.2” (4.1.2.2’ye uygun taşıma). 
 
5.4.1.1.12 (Ayırtılmıştır) 
 
5.4.1.1.13 Çok bölmeli tankerlerde veya birden fazla tanka sahip taşıma ünitelerinde taşımaya ilişkin 

özel hükümler 
 
 5.3.2.1.2’den azalan çok bölmeli tank-aracı veya birden fazla tanka sahip taşıma ünitesi 

5.3.2.1.3’e uygun olarak işaretlendiğinde, her bir tank veya her bir tank bölmesinde bulunan 
maddeler taşıma belgesinde belirtilmelidir. 
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5.4.1.1.14 Yükseltilmiş sıcaklıkta taşınan maddelerin taşımasına ilişkin özel hükümler 
 
 100 ˚C’ye eşit veya aşan bir sıcaklıkta sıvı halinde ya da 240 ˚C’ye eşit veya aşan bir 

sıcaklıkta katı halinde, taşıma için sunulan veya taşınan maddenin uygun sevkıyat adı 
yükseltilmiş sıcaklık değilse (örneğin uygun sevkıyat adının bir parçası olarak “MOLTEN” 
(ERİMİŞ) veya “ELEVATED TEMPERATURE” (YÜKSELTİLMİŞ ISI), “HOT” 
(SICAK) kelimesi uygun sevkıyat adının hemen öncesinde bulunmalıdır. 

 
5.4.1.1.15 Isı kontrolü stabilize hale getirilen maddelerin taşınmasına ilişkin özel hükümler 
 
 “STABILIZED” (STABİLİZE) kelimesi uygun sevkıyat adının bir parçası ise (3.1.2.6’ya da 

bakın), ısı kontrolü ile istikrar sağlandığında, kontrol ve acil durum sıcaklıkları aşağıda 
belirtilen şekilde taşıma belgesinde gösterilmelidir: 

 
“Control temperature: ... ˚C Emergency temperature: ...˚C” 

(Kontrol sıcaklığı: ...˚C Acil durum sıcaklığı: ...˚C) 
 
5.4.1.1.16 Bölüm 3.3’teki özel hüküm 640’a uygun olarak gerekli bilgiler 
 
 Bölüm 3.3’teki özel hüküm 640’a uygun olarak gerektiğinde, taşıma belgesinde “Special 

provision 640X” (Özel hüküm 640X) ifadesi bulunmalıdır. “X”in anlamı Bölüm 3.2’de 
bulunan Tablo A’nın (6) numaralı sütunundaki özel hüküm 640’taki referanstan sonra gelen 
büyük harftir. 

 
5.4.1.2 Belirli sınıflar için gereken ilave veya özel hükümler 
 
5.4.1.2.1 Sınıf 1 için özel hükümler 
 
 (a) 5.4.1.1.1 (g)’deki gereksinimlere ilave olarak taşıma belgesinde şunlar bulunmalıdır: 
 
  - farklı UN numarası taşıyan her bir madde veya nesne için patlayıcı içeriklerinin1 

kg cinsinden toplam net kütlesi; 
 
  - taşıma belgesinin kapsadığı her bir madde veya nesne için patlayıcı 

içeriklerinin1 kg cinsinden toplam net kütlesi; 
 
 (b) İki farklı malın karışık ambalajı için, taşıma belgesindeki malların tanımı her iki 

madde veya nesnenin Bölüm 3.2’de bulunan Tablo A’nın (1) ve (2) numaralı 
sütunlarındaki büyük harf ile yazılan UN numaraları ve adlarını içermelidir. 4.1.10’da 
belirtilen özel hükümler MP1, MP2 ve MP20-MP24’deki karma ambalaj hükümlerine 
uygun şekilde aynı ambalajda ikiden fazla farklı mal bulunduğunda taşıma belgesinde 
maddenin tanımı kısmında tüm maddelerin ve nesnelerin UN numarası, “Goods of 
UN No. ….” (UN No... Malları) şeklinde bulunmalıdır.  

 
 (c) B.B.B. kaydı veya “0190 SAMPLES, EXPLOSIVE” (0190 NUMUNELERİ, 

PATLAYICI) kaydına eklenen veya 4.1.4.1’deki ambalaj talimatı P101’e uygun 
ambalajlanan madde ve nesnelerin taşınması için, taşıma koşullarının Yetkili Kurum 
tarafından onayının bir kopyası taşıma belgesine eklenmelidir. Taşıma işleminin 
gerçekleştiği ülkeler arasında varsa tamamlanmış sözleşmede lisan İngilizce, Fransızca 
veya Almanca değilse, gönderilen ülkenin resmi lisanının yanı sıra İngilizce, Fransızca 
veya Almanca olmalıdır. 

                                                 
1  Malzemeler için “patlayıcı içerik” ifadesinin anlamı malzeme içinde taşınan patlayıcı maddedir. 
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 (d) Uyumluluk grubu B ve D maddeleri ve nesnelerini içeren ambalajlar 7.5.2.2 

hükümlerine uygun olarak aynı araca birlikte yüklenirse, 7.5.2.2, tablo altındaki nota a 
uygun olarak koruyucu konteyner/ayrı bölmenin onay sertifikası taşıma belgesine 
eklenmelidir; 

 
 (e) Patlayıcı maddeler veya nesneler, ambalaj talimatı P101’e uygun ambalajlarda 

taşındığında, taşıma belgesinde “Packaging approved by the competent authority 
of ...” (...Yetkili Kurum tarafından onaylanan ambalaj) ifadesi bulunmalıdır 
(4.1.4.1, ambalaj talimatı P101’e bakın). 

 
 (f) (Ayırtılmıştır) 
 
 (g) UN No. 0333, 0334, 0335, 0336 ve 0337 numaralı havai fişekler taşındığında taşıma 

belgesinde şu ifade bulunmalıdır: “Classification recognized by the competent 
authority of ...” (...Yetkili Kurumu tarafından tanınan sınıflandırma) (3.3.1’deki özel 
hüküm 645’te belirtilen durum). 

 
 NOT: Maddelerin ticari veya teknik adı taşıma belgesindeki uygun sevkıyat adına ilave 

edilebilir. 
 
5.4.1.2.2 Sınıf 2 için ilave hükümler 
 
 (a) Tanklarda (sökülebilir tanklar, sabit tanklar, portatif tanklar, tankerler veya batarya tipi 

araçlar veya MEGC’lerin birimleri) karışımların taşınması için, karışımın 
kompozisyonu hacmin oranı veya kütlenin oranın olarak belirtilmelidir. %1 değerinin 
altında bulunan maddelerin belirtilmesine gerek yoktur (3.1.2.8.1.2’ye de bakın); 

 
 (b) Silindirlerin, boruların, basınçlı varillerin, dondurucu haznelerin ve silindir gruplarının 

4.1.6.5’e göre taşınması için taşıma belgesine şu ifade eklenmelidir: “Carriage in 
accordance with 4.1.6.5” (4.1.6.5’e uygun taşıma). 

 
5.4.1.2.3 Sınıf 4.’in kendiliğinden tepkimeye giren maddeleriyle ve Sınıf 5.2’nin organik peroksitlerine 

ilişkin ilave hükümler 
 
5.4.1.2.3.1 Sınıf 4.1 kendiliğinden tepkimeye giren maddeler için ve taşıma esnasında sıcaklık kontrolü 

gerektiren Sınıf 5.2 organik peroksitler için (kendiliğinden tepkimeye giren maddeler için 
2.2.41.1.17’ye bakın; organik peroksitler için 2.2.52.1.15-2.2.52.1.17’ye bakın), taşıma 
belgesinde kontrol ve acil durum sıcaklıkları şu şekilde belirtilmelidir: “Control 
temperature: ... ˚C Emergency temperature: ...˚C” (Kontrol sıcaklığı: ...˚C Acil durum 
sıcaklığı: ...˚C). 

 
5.4.1.2.3.2 Bazı Sınıf 4.1 kendiliğinden tepkimeye giren maddeleri ve bazı Sınıf 5.2 organik peroksitler 

için Yetkili Kurum özel bir ambalaj için ( 5.2.2.1.9’a bakın) model No. 1’e uygun şekilde 
etiket taşımasına izin verdiğinde, buna ilave olarak taşıma belgesinde şu ifade bulunmalıdır: 
“The label conforming to model No.1 is not required” (Model No.1’e uygun etiket 
gerekli değildir). 

 
5.4.1.2.3.3 Organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren maddeler onayın gerekli olduğu 

koşullarda taşındığında (organik peroksitler için 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 ve 6.8.4’deki özel 
hüküm TA2’ye bakın; kendiliğinden tepkimeye giren maddeler için 2.2.41.1.13 ve 
4.1.7.2.2’ye bakın), buna ilave olarak taşıma belgesinde şu ifade bulunmalıdır: “Carriage in 
accordance with 2.2.52.1.8” (2.2.52.1.8’e uygun taşıma). 
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 Taşıma koşullarıyla ilgili Yetkili Kurum onayının bir kopyası taşıma belgesine eklenmelidir. 
 
5.4.1.2.3.4 Organik peroksit (bakın 2.2.52.1.9) veya kendiliğinden tepkimeye giren madde 

(2.2.41.1.15’e bakın) numunesi taşındığında, buna ilave olarak taşıma belgesinde şu ifade 
bulunmalıdır: “Carriage in accordance with 2.2.52.1.9” (2.2.52.1.9’a uygun taşıma). 

 
5.4.1.2.3.5 Kendiliğinden tepkimeye giren Tip G (Test ve Kriter Kılavuzu, Kısım II, paragraf 20.4.2 

(g)’ye bakın) maddesi taşındığında şu ifade taşıma belgesine eklenebilir: “Not a self-
reactive substance of Class 4.1” (Sınıf 4.1 kendiliğinden tepkimeye giren madde 
değildir). 

  
 Organik peroksit tip G (Test ve Kriter Kılavuzu, Kısım II, paragraf 20.4.3 (g)’ye bakın) 

maddesi taşındığında şu ifade taşıma belgesine eklenebilir: “Not a substance of Class 5.2” 
(Sınıf 5.2 maddesi değildir). 

 
5.4.1.2.4 Sınıf 6.2’ye ilişkin ilave hükümler 
 
 (a) Bulaşıcı madde genetik olarak değiştirilmiş bir madde ise, taşıma belgesine “genetik 

olarak değiştirilmiş mikro organizmalar” kelimeleri eklenmelidir; 
 
 (b) (Ayırtılmıştır) 
 
 (c) Kolay bozulabilen maddeler için, şu şekilde uygun ifadeler belirtilmelidir: “Cool at 

+2/+4˚C” (+2/+4˚C’de soğutun) veya “Carry in frozen state” (Donmuş halde 
taşıyın) veya “Do not freeze” (Dondurmayın). 

 
5.4.1.2.5 Sınıf 7’ye ilişkin özel hükümler 
 
5.4.1.2.5.1 Gönderen her bir sevkıyat için uygulanabilirse aşağıda verilen sıradaki bilgileri taşıma 

belgesine eklenmelidir: 
 
 (a) “UN” harflerinin ön tarafta bulunduğu nesne için belirlenmiş UN numarası; 
 
 (b) Uygun sevkıyat adı; 
 
 (c) Sınıf numarası “7”; 
 
 (d) Her bir radyonüklidin adı veya sembolü veya radyonüklid karışımları için yasaklanmış 

nüklidlerin uygun genel adı veya listesi; 
 
 (e) Malzemenin fiziki ve kimyasal tanımı veya malzemenin, radyoaktif malzemenin özel 

bir şekli veya düşük dağılımlı radyoaktif malzeme olduğunu belirten gösterim. 
Kimyasal form için genel kimyasal tanım kullanılabilir; 

 
 (f) Taşıma esnasında radyoaktif maddenin maksimum etkinliği bekerel (Bq) cinsinden 

uygun SI ön eki ile ifade edilir (1.2.2.1’e bakın). Bölünebilir malzemeler için, 
bölünebilir malzemenin kütlesi gram (g) cinsinden veya uygun bir ifade ile etkinlik 
yerine kullanılabilir; 

 
 (g) Ambalaj kategorisi, örneğin I-WHITE (I-BEYAZ), II-YELLOW (II-SARI), III-

YELLOW (III-SARI). 
 
 (h) Taşıma indeksi (sadece kategoriler II-YELLOW (II-SARI) ve III-YELLOW (III-

SARI)); 
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 (i) 6.4.11.2’in altında hariç tutulan sevkıyatlardan farklı olarak bölünebilir malzeme 

içeren sevkıyatlar için kritik emniyet indeksi; 
 
 (j) Sevkıyat için geçerli her bir Yetkili Kurum onay sertifikası için tanımlama işareti (özel 

şekildeki radyoaktif malzeme, düşük dağılabilir radyoaktif malzeme, özel düzenleme, 
ambalaj tasarımı veya nakliye). 

 
 (k) Dış ambalaj veya konteynerdeki ambalajların sevkıyatı için, dış ambalaj veya 

konteyner içerisindeki her bir ambalajın içeriğine uygun olduğunda sevkıyattaki her 
bir aşırı dış ambalaj veya konteynere ilişkin ayrıntılı beyan. Ambalajlar, dış ambalaj 
veya konteynerden ara boşaltma noktasında çıkarılacaksa uygun taşıma belgesi 
bulundurulmalıdır; 

 
 (l) Özel bir kullanım için sevkıyatın gönderilmesi gerektiğinde, “EXCLUSIVE USE 

SHIPMENT” (ÖZEL KULLANIM GÖNDERİSİ) ifadesi eklenmelidir; 
 
 (m) DÖE-II ve DÖE-III maddeleri, YKC-I ve YKC-II için toplam sevkıyat etkinliği 

A2’nin katları olarak. 
 
5.4.1.2.5.2 Gönderen, taşıyıcı tarafından yapılması gerektiğinde işlemlerle ilgili ifadeyi taşıma belgesine 

eklemelidir. İfade, taşıyıcı veya ilgili makamlar tarafından gerekli görülen lisanlarda 
olmalıdır ve en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

 
 (a) Isının emniyetli bir şekilde azalmasına ilişkin özel yerleştirme hükümleri dahil 

ambalaj, aşırı yüklü ambalaj veya konteynerin yükleme, yerleştirme, taşıma, ya da 
boşaltılmasına ilişkin ilave hükümler (bkz. 7.5.11’deki CV 33 (3.2) özel hükmü) veya 
herhangi bir şeyin gerekli olmadığı ifadesi; 

 
 (b) Taşıma modu veya aracı hakkındaki yasaklar ve gerekli tüm rotalama talimatları; 
 
 (c) Sevkıyat için uygun acil durum düzenlemeleri. 
 
5.4.1.2.5.3 Geçerli Yetkili Kurum sertifikalarının sevkıyatla birlikte olmasına gerek yoktur. Malı 

gönderen, sertifikaların yükleme veya boşaltma öncesinde bulundurulmasını sağlamalıdır. 
 
5.4.1.3 (Ayırtılmıştır) 
 
5.4.1.4 Format ve lisan 
 
5.4.1.4.1 5.4.1.1 ve 5.4.1.2’deki bilgileri içeren belge diğer bir taşıma modunda taşıma için 

yürürlükteki diğer düzenlemeler açısından gerekli olabilir. Birden fazla gönderilenin olması 
durumunda, herhangi bir anda yapısı ve miktarının değerlendirilmesini sağlayacak 
gönderilenlerin adı ve adresi ve gönderilen miktarlar şeklinde, araç üzerinde bulunması 
gereken ve diğer özel düzenlemelere göre zorunlu olan diğer belgelere veya kullanılacak 
diğer belgelere işlenmelidir. 

 
 Belgeye girilecek bilgiler gönderilen ülkenin resmi lisanında ve taşıma işleminin 

gerçekleştiği ülkeler arasında varsa sözleşmeler ya da uluslararası karayolu taşıma tarifesi 
uyarınca İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse İngilizce, Fransızca veya Almanca 
olarak da hazırlanmalıdır.  

 
5.4.1.4.2 Yükün büyüklüğü nedeniyle, sevkıyat tek bir taşıma ünitesine tamamen yüklenemiyorsa, en 

azından yükleme yapılan taşıma ünitesi kadar ayrı belge veya tek bir belgenin kopyaları 
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bulundurulmalıdır. Bununla birlikte her durumda 7.5.2’de belirtilen yasaklar nedeniyle aynı 
araçta birlikte yüklenemeyen sevkıyat veya sevkıyat parçaları için ayrı taşıma belgeleri 
hazırlanmalıdır. 

 
 Taşınacak maddelerin tehlikelerine ilişkin bilgiler (5.4.1.1’de belirtildiği şekilde) mevcut 

taşıma veya kargo belgesinin içinde veya birlikte olabilir. Belgede bulunan bilgilerin dizilişi 
(veya elektronik bilgi işlem (EDP) veya elektronik bilgi değişimi (EDI) tekniklerine karşılık 
gelen aktarma sırası) 5.4.1.1.1’de belirtildiği şekilde olmalıdır. 

 
 Mevcut taşıma belgesi veya kargo belgesi, birden fazla modda taşımada kullanılan tehlikeli 

mal belgeleri için kullanılamadığında, 5.4.4’te gösterilen örneğe karşılık gelen belgelerin 
kullanılmasının tavsiye edilebileceği düşünülmektedir.2 

 
5.4.1.5 Tehlikeli olmayan mallar 
 
 Bölüm 3.2’de bulunan Tablo A’da isme göre belirtilen maddeler, Kısım 2’ye göre tehlikeli 

olmadıkları düşünüldüğünden ADR hükümlerine tabi değilse, gönderen taşıma belgesine şu 
ifadeyi ekleyebilir: “Not goods of Class..” (Sınıf ... maddeleri değil). 

 
 NOT: Bu hüküm özellikle gönderen tarafından taşınan maddelerin kimyasal yapısı nedeniyle 

(örneğin çözeltiler veya karışımlar) veya bu maddelerin yolculuk esnasında kontrole tabi 
tutulmasındaki düzenleyici amaçlar nedeniyle tehlikeli kabul edildiği düşünüldüğünde 
kullanılabilir. 

 

                                                 
2  Kullanılırsa, UN/ECE Uluslararası Ticaret Usullerinin Kolaylaştırılması Çalışma Grubu’nun ilgili 
tavsiyelerine bakılabilir, özellikle Tavsiye No.1 (Birleşmiş Milletler Ticaret Belgeleri Anahtarı) (ECE/TRADE/137, 
baskı 96.1), tavsiye No.11 (Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Taşımasına İlişkin Belgeleri) (ECE/TRADE/204, 
baskı 96.1) ve Tavsiye No.22 (Standart Sevkıyat Talimatları Anahtarı) (ECE/TRADE/168, baskı 96.1). Ticaret 
Bilgileri Elemanları Rehberi, Cilt III, Ticaret Kolaylaştırma Tavsiyeleri (ECE/TRADE/200) (Birleşmiş Milletler 
yayınları Satış No. E.96.II.E.13)’e bakın.  
 



242 

5.4.2 Konteyner ambalaj sertifikası 
 
 Büyük bir konteynerde tehlikeli malların taşınması deniz yolculuğundan önce ise, IMDG 

Yönetmeliği’nin3 5.4.2 kısmına uyan konteyner ambalaj sertifikası taşıma belgesiyle4 birlikte 
bulundurulmalıdır. 

 

                                                 
3  Maddelerin taşıma ünitelerine yüklenmesine ilişkin uygulama ve eğitiminde kullanımına ilişkin kılavuzlar 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonu /UN/ECE) tarafından belirlenmiş ve IMO tarafından yayınlanmıştır (“IMO/ILO/UN-ECE Kargo Taşıma 
Ünitelerinin (CTU) Ambalajlanma Kılavuzları”). 
 
4  IMDG Yönetmeliğinin 5.4.2 Kısmına göre şunlar gereklidir: 
 
 “5.4.2 Konteyner/araç ambalaj sertifikası” 
 5.4.2.1  Tehlikeli mallar herhangi bir konteynere veya araca ambalajlandığında ya da yüklendiğinde, 

konteyner veya aracın ambalajlanmasından sorumlu olanlar işlemin aşağıda belirtilen koşullara uygun 
olarak gerçekleştirildiğini ve konteyner/araç tanıma numaralarını gösteren “konteyner/araç ambalaj 
sertifikası”nı bulundurmalıdır. 

 
 .1 Konteyner/araç temiz, kuru ve maddeleri alacak şekilde uygun olarak donatılmıştır; 
 .2 Geçerli ayırma hükümlerine uygun olarak ayrılması gereken ambalajlar konteyner içerisinde veya 

üzerinde birlikte ambalajlanmamıştır [7.2.2.3 (IMDG Yönetmeliği)’e uygun olarak yetkili makam 
tarafından onaylanmadığı sürece]; 

 
 .3 Tüm ambalajların hasarlı olup olmadıkları dışarıdan kontrol edilir ve sadece sağlam ambalajlar 

yüklenir; 
 
 .4 Dik konumda yüklenen kaplar yetkili makam tarafından aksi belirtilmedikçe ve gerekli olduğunda 

planlanan seyahatte taşıma moduna uygun olarak sabitleme malzemesi ile yeterli olarak 
sabitlenmelidir; 

 
 .5 Büyük miktarlarda yüklenene maddeler konteyner/araç içerisinde eşit şekilde dağılmış olmalıdır. 
 
 .6 Bölüm 1.4’ten farklı Sınıf 1 maddelerini içeren sevkıyatlar için konteyner/araç, 7.4.6 (IMDG 

Yönetmeliği)’ya uygun şekilde yapısal olarak servis yapılabilmektedir; 
 
 .7 Uygun olduğunda konteyner/araç ve ambalajlar uygun şekilde işaretlenmiş, etiketlenmiş ve levha 

takılmıştır; 
 
 .8 Katı haldeki karbon dioksit (CO2-kuru buz), soğutma amacıyla kullanıldığında, konteyner/araç kapı 

tarafı gibi belirgin bir yerinde dış taraftan şu ifadelerle işaretlenmiş veya etiketlenmiştir: 
“DANGEROUS CO2 GAS (DRY ICE) INSIDE. VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING” 
(TEHLİKELİ COZ GAZI (KURU BUZ) VARDIR. İÇERİYE GİRMEDEN ÖNCE İYİ 
HAVALANDIRIN); ve 

 
 .9 5.4.1(IMDG Yönetmeliği)’de belirtildiği gibi tehlikeli madde taşıma belgesi konteyner/araca yüklenen 

her bir tehlikeli madde sevkıyatı için alınmıştır. 
 
  NOT: Konteyner/araç ambalaj sertifikası tanklar için gerekli değildir. 
 
  5.4.2.2 Tehlikeli madde taşıma belgesi ve konteyner/araç ambalaj sertifikası için gerekli olan bilgiler 

tek bir belgede birleştirilebilir; birleştirilmiyorsa, bu belgeler birbirlerine iliştirilmelidir. Eğer bilgiler tek 
bir belgede birleştirilmişse, belgede şöyle bir ifade bulunmalıdır. “Maddelerin konteyner/araçta 
ambalajlanmasını geçerli hükümlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini beyan ederiz”. Bu beyanda tarih 
bulunmalıdır ve bu beyanı imzalayanın adı belgede bulunmalıdır.  
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 5.4.1’e göre gerekli olan taşıma belgesinin ve yukarıda belirtilen konteyner ambalaj 
sertifikasının fonksiyonu tek bir belgede birleştirilebilir; aksi takdirde bu belgeler birbirlerine 
iliştirilmelidir. Bu fonksiyonlar tek bir belgede birleştirilmişse, konteynerin yüklenmesinin 
geçerli taşıma modu yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirildiği ve konteyner ambalaj 
sertifikasından sorumlu personelin kimliğine yönelik bir ifadenin taşıma belgesine eklenmesi 
yeterli olacaktır. 

 
 NOT: Konteyner ambalaj sertifikası, portatif tank, tanker ve MEGC’ler için gerekli değildir. 
 
5.4.3 Yazılı talimatlar 
 
5.4.3.1 Taşıma esnasında herhangi bir kaza veya acil durumun oluşmasına ya da ortaya çıkmasını 

karşın bir önlem olarak sürücüye yazılı bir talimat verilmelidir. Bu talimatta kısaca taşınan 
her bir tehlikeli madde veya nesne ya da taşınan madde veya nesnelere aynı tehlikelere neden 
olan her bir madde grubu belirtilmelidir: 

 
 (a) madde veya nesne veya madde grubunun adı, madde grupları için Sınıf ve UN 

numarası, talimatların planlandığı veya geçerli olduğu maddelerin UN numaraları; 
 
 (b) sürücünün alması gereken önlemler ve sürücü tarafından kullanılacak personel koruma 

cihazı ile birlikte bu maddelerden kaynaklanan tehlikenin yapısı; 
 
 (c) alınacak genel tedbirler, örneğin yolu kullananları veya yoldan geçenleri uyarmak ve 

polis/itfaiye merkezini aramak; 
 
 (d) personele risk yaratmadan gerçekleştirilebilecekse küçük sızıntıların veya taşmaların 

büyümesini engelleyecek şekilde alınacak ek tedbirler; 
 
 (e) uygulanacaksa bazı maddeler için alınacak özel tedbirler; 
 
 (f) uygulanacaksa ilave ve/veya özel tedbirler için gerekli ekipman. 
 
5.4.3.2 Bu talimatlar gönderen tarafından sağlanmalı ve en geç tehlikeli mallar araca yüklendiğinde 

sürücüye verilmelidir. Talimat içeriğindeki bilgiler taşıyıcıya en geç taşıma emri verildiğinde 
teslim edilmelidir, böylece ilgili çalışanların bu talimatların farkına varmaları ve uygun 
şekilde taşımaları sağlanır ve gerekli cihazların araç üzerinde bulunması sağlanır. 

 
5.4.3.3 Talimatların içeriğinden gönderen sorumludur. Tehlikeli malları teslim alan sürücünün 

okuyabileceği ve anlayabileceği lisanda ve çıkış, transit ve varış ülkelerinin tüm lisanlarında 
olmalıdır.  Ülkede birden fazla resmi lisanın bulunması halinde Yetkili Kurum ülke 
topraklarında geçerli veya ülke topraklarının her bir bölgesinde ve kısmında geçerli lisanı 
belirtmelidir.  

 
5.4.3.4 Bu talimatlar sürücünün kabininde kolayca bulunabilecek bir yerde tutulmalıdır. 
 
5.4.3.5 Araç üzerinde bulunan maddeler için geçerli olmayan bu bölüme göre hazırlanan yazılı 

talimatlar karışıklığı önlemek üzere ilgili belgelerden ayrı tutulmalıdır. 
 
5.4.3.6 Taşıyıcı, sürücülerin bu talimatları anladığından ve uygun şekilde yerine getirebileceğinden 

emin olmalıdır. 
 
5.4.3.7 Aynı tehlikeleri içeren farklı madde gruplarında bulunan tehlikeli malları içeren karışık 

yüklü ambalajlı maddeler için yazılı talimatlar araç üzerinde taşınan her bir tehlikeli mal 
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sınıfı için ayrı bir talimat olabilir. Maddelerin adı olmadığında ya da UN numarası 
olduğunda talimatlarda belirtilmelidir. 

 
5.4.3.8 Bu talimatlar aşağıda gösterilen şekle uygun olarak hazırlanmalıdır. 
  
 YÜK 
 
 - Madde veya nesnenin uygun sevkıyat adı ya da aynı tehlikeyi barındıran madde 

gruplarının adı, Sınıfı ve UN numarası veya bu talimatların planlandığı ya da geçerli 
olduğu madde grupları için maddelerin UN numaralarının yazılması. 

 
 - Sızıntı veya dökülmelerin tespit edilmesine yardımcı olmak için tanımlar renk 

gösterimi ve koku ile birlikte fiziki durumla sınırlanmalıdır. 
 
 TEHLİKENİN YAPISI 
 
 Tehlikelerin kısaca sıralanması: 
 
 - Ana tehlike; 
 
 - Muhtemel gecikmeli etkileri ve çevreye karşı tehlikeleri içeren ilave tehlikeler; 
 
 - Yangın veya ısı altında davranışı (parçalanma, patlama, zehirli buharların oluşması 

vb.); 
 
 - Geçerli ise su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren maddeler burada belirtilmelidir. 
 
 PERSONELİN KORUNMASI 
 
 8.1.5 (b) ve (c)’de belirtilen hükümlere uygun olarak sürücü için amaçlanan personelin 

korunmasına ilişkin açıklama. 
 
 SÜRÜCÜ TARAFINDAN ALINACAK GENEL TEDBİRLER 
 
 Aşağıdaki talimatların yazılması: 
 
 - Motoru durdurun; 
 
 - Açık ateş bulunmamalıdır. Sigara içilmemelidir; 
 
 - Yolları işaretleyin ve yolu kullanan diğerlerini veya geçenleri uyarın; 
 
 - Halkı tehlike hakkında uyarın ve uzakta durmalarını tavsiye edin; 
 
 - Mümkün olan en kısa sürede polise ve itfaiyeye haber verin. 
 
 SÜRÜCÜ TARAFINDAN ALINACAK İLAVE VE/VEYA ÖZEL TEDBİRLER  
 
 Taşınan maddelerin sınıflarına uygun olarak ilave ve/veya özel tedbirlerin alınmasında 

sürücü için gerekli cihazların listesinin (örneğin kürek, toplama kabı, vb.) yanı sıra uygun 
talimatlar da bulunmalıdır. 
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 Araç sürücülerinin, küçük çaplı sızıntı veya dökülme durumlarında, bunun büyümemesini 
sağlamak için, personele risk yaratmamasının sağlanması koşuluyla ilave tedbirleri 
alabilecek şekilde eğitildiği varsayılır. 

 
 Gönderen tarafından tavsiye edilen herhangi bir işlem için sürücünün özel bir eğitime 

gereksinim duyduğu düşünülmektedir. Geçerli ise bu özel işlemler için gerekli cihazların 
listesinin yanı sıra uygun talimatlar da buraya eklenmelidir. 

 
 YANGIN 
 
 Yangın durumunda sürücü için bilgi: 
 
 Sürücüler eğitim esnasında küçük araç yangınları ile ilgilenecek şekilde eğitilmelidir. Yükün 

de içinde bulunduğu herhangi bir yangına müdahale etmemelidirler. 
 
 İLKYARDIM 
 
 Taşınan maddelere temas halinde sürücünün yapacakları. 
 
 İLAVE BİLGİLER 
 

****** 
 
5.4.4 Birden fazla modda taşınan tehlikeli mal formu örneği 

 
Ortak tehlikeli mal beyanı ve birden fazla modda taşınan tehlikeli malların konteyner 
ambalaj sertifikası olarak kullanılabilen form örneği. 
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ÇOKMODLU TEHLİKELİ MADDE FORMU 
2. Taşıma belgesi numarası 
 
3. 
…sayfanın…sayfası 

4. Göndericinin referansı 

1. Gönderici/Malı gönderen/Gönderen 

 5. Acentenin referansı 
 

6. Gönderilen 
 
 
 

7.Taşıyıcı (taşıyıcı tarafından doldurulacaktır) 

 
 
 
 
 

GÖNDERİCİNİN BEYANI 
Sevkıyat içeriğinin aşağıda uygun nakliye adı ile tam ve doğru olarak 
açıklandığını, sınıflandırıldığını, ambalajlandığını, işaretlendiğini ve 
etiketlendiğini/plakalandığını ve her açıdan geçerli ulusal ve uluslararası 
düzenlemelere göre taşınmaya uygun durumda olduğunu beyan ederim. 

8. Bu gönderi aşağıda belirtilenlerin sınırlamaları 
dahilindedir: (Uygulanamayanları silin) 
 
           YOLCU VE                          SADECE KARGO UÇAĞI  
         KARGO UÇAĞI 
10. Araç/uçuş no. ve tarih 
 

11. Yükleme limanı/yeri 

12. Boşaltma limanı/yeri 
 

13. Varış yeri 

9. İlave teslimat bilgileri 

14. Nakliye işaretleri                   * Ambalaj numarası ve çeşidi; malların tanımı         Brüt kütle(kg)        Net kütle        Hacim (m3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Konteyner tanım No./ 
araç kayıt No. 
 
 

16. Mühür numarası (s) 17. Konteyner/araç 
büyüklüğü ve tipi 

18. Dara (kg) 19. Toplam brüt kütle (dara 
dahil) (kg) 

KONTEYNER/ARAÇ AMBALAJ SERTİFİKASI 
Yukarıda belirtilen maddelerin yürürlükteki 
hükümlere uygun olarak yukarıda tanımlanan 
konteyner/araçta ambalajlandığını/yüklendiğini 
beyan ederim. 
AMBALAJLAMA/YÜKLEMEDEN SORUMLU 
ŞAHIS TARAFINDAN TÜM 
KONTEYNER/ARAÇ YÜKLERİ İÇİN 
TAMAMLANMALI VE İMZALANMALIDIR 

21. ALAN KURUM 
Burada belirtilmediği takdirde yukarıdaki ambalaj/konteyner/treyler sayısı düzgün 
ve iyi durumda alınmıştır: ALAN KURUMUN DÜŞÜNCELERİ: 
 

20. Şirketin adı 
 

Taşıyanın adı 22. Şirket adı (NOTU HAZIRLAYAN GÖNDERİCİNİN) 

Beyan edenin Adı/Unvanı 
 

Araç sicil no. Beyan edenin Adı/Unvanı  
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Yer ve tarih 
 

İmza ve tarih Yer ve tarih 

 Beyan edenin imzası SÜRÜCÜNÜN İMZASI Beyan edenin imzası 
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ÇOKMODLU TEHLİKELİ MADDE FORMU          Devam 

Sayfası 
2.Taşıma belgesi numarası 
 
3. 
…sayfanın…sayfası 

4. Göndericinin referansı 

1. Gönderici/Malı gönderen/Gönderen 

 5. Acentanın referansı 
 

14. Nakliye işaretleri                   * Ambalaj numarası ve çeşidi; malların tanımı         Brüt kütle(kg)        Net kütle        Hacim (m3) 
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BÖLÜM 5.5 

 
ÖZEL HÜKÜMLER 

 
5.5.1 Risk grubu 3 ve 4’e dahil bulaşıcı maddelerin sevkıyatına ilişkin özel hükümler 
 
5.5.1.1 Bulaşıcı bir madde başka bir yöntemle gönderilemediğinde, canlı omurgalılar veya 

omurgasız hayvanlar böyle bir maddenin taşınmasında kullanılmamalıdır. Bu tür 
hayvanlar, hayvanların taşınmasını düzenleyen ilgili yönetmeliklere uygun olarak 
ambalajlanmalı, işaretlenmeli, belirtilmeli ve taşınmalıdır10. 

 
5.5.1.2 Bulaşıcı maddelerin taşınmasında emniyeti ve zamanında ve uygun şekilde ulaşmayı 

sağlamak üzere gönderen, taşıyan ve gönderilen arasında koordineli bir faaliyet 
gereklidir. Bu sonuca ulaşmak için aşağıda belirtilen önlemler alınmalıdır: 

 
 (a) Gönderen, taşıyıcı ve gönderilen arasındaki önceden yapılan düzenlemeler. 

Gönderen, taşıyıcı ve gönderilen arasında herhangi bir düzenleme yapılmadan önce 
ya da maddelerin kanuni olarak ithal edildiği ve varış yerine gönderinin iletilmesi 
esnasında gecikme olmadığı konusunda gönderilen Yetkili Kurumlarından onay 
almadan önce bulaşıcı maddelerin gönderilmesi gerçekleşmemelidir. 

 
 (b) Gönderme belgelerinin hazırlanması. Sevkıyatın engelsiz olmasını sağlamak için, 

taşıma belgesi (bkz. Bölüm 5.4) dahil tüm gönderme belgeleri gönderilecek 
maddelerin kabulünü düzenleyen kurallara tam olarak uymalıdır; 

 
 (c) Rotalama. Taşıma işlemi mümkün olan en hızlı rotada yapılmalıdır. Eğer aktarma 

işlemi gerekirse transit taşınan maddelerin özel bir önlemle, kesintisiz olarak ve 
izlenerek iletilmesini sağlayacak önlemler alınmalıdır. 

 
 (d) Gönderenin tüm taşıma bilgilerini zamanında gönderilene haber vermesi. 

Gönderen taşımaya ilişkin şu bilgileri önceden gönderilene haber vermelidir: 
taşıma şekli, taşıma belgesi numarası, varış noktasında olması gereken tarih ve 
saati, böylece gönderi derhal toplanabilir. En hızlı ulaştırma şekli bu uyarı için 
kullanılmalıdır. 

 
5.5.1.3 Bulaşıcı maddeler içerdiği bilinen ya da büyük ihtimalle bulaşıcı maddeler içerdiğine 

inanılan ölü hayvanlar, menşei ülkenin11 Yetkili Kurumu tarafından belirlenen koşullara12 
uygun olarak ambalajlanmalı, işaretlenmeli, etiketlenmeli ve taşınmalıdır.  

 
 
 
 

                                                 
10  Canlı hayvanların içinde taşınmasını düzenleyen yönetmelikler, örneğin taşıma esnasında hayvanların 
korunmasına ilişkin 19 Kasım 1991 sayılı Direktif 91/628/EEC (11.12.1991 tarihli Avrupa Topluluğu Resmi 
Gazetesi No. L 340’in 17nci sayfası) ve bazı hayvan türlerinin taşınmasına ilişkin Avrupa Konseyi (Bakanlar 
Komitesi)’nin Tavsiye Kararları. 
 
11  Menşei ülke ADR’ye taraf değilse, gönderilen malın ulaştığı ADR’ye taraf olan ilk ülkenin yetkili 
makam. 
 
12  Hayvan atıkların atılması ve işlenmesine, pazara ulaştırılmasına ve hayvan veya balık kaynaklı 
yemlerdeki patojenlerin önlenmesine ilişkin veteriner kurallarını belirleyen 27.11.1990 tarihli Avrupa Topluluğu 
Direktifi 90/667/EEC ve değişik Direktif 90/425/EEC (27.12.1990 tarihli Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi No. 
L 363’ün 0051-0060 numaralı sayfaları) gibi yönetmelikler. 
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5.5.2 Buharla dezenfekte edilen araçlara, konteynırlara ve tanklara ilişkin özel hükümler 
 
5.5.2.1 UN No. 3359 buharla dezenfekte edilen ünitenin (araç, konteyner veya tank) taşınması 

için taşıma belgesi 5.4.1.1.1’deki gerekli bilgileri, buharla dezenfekte edilme tarihini ve 
dezenfekte işlemi esnasında kullanılan maddenin tipini ve miktarını göstermelidir. Taşıma 
işleminin gerçekleştiği ülkeler arasında varsa herhangi bir sözleşme İngilizce, Fransızca 
veya Almanca değilse bu bilgiler gönderilen resmi lisanının yanı sıra İngilizce, Fransızca 
veya Almanca olmalıdır. Buna ilave olarak buharla dezenfekte işlemi cihazları 
(kullanıldıysa) dahil dezenfekte maddesi kalıntılarının atılmasına ilişkin talimatlar da 
bulunmalıdır. 

 
5.5.2.2 5.5.2.3’de belirtilen uyarı işareti, buharla dezenfekte edilmiş araç, konteyner veya tankın 

üzerinde aracın, konteynerin ve tankın içerisine girmeye kalkışacak şahısların kolayca 
görebileceği bir mevkiye konulmalıdır. Uyarı işaretine ilişkin bilgiler gönderen tarafından 
uygun görülen lisanda yazılmalıdır. 

 
5.5.2.3 Buharla dezenfekte işlemi uyarı işareti dikdörtgen şeklinde olmalıdır ve genişliği 300 

mm, yüksekliği 250 mm değerinden daha az olmamalıdır. İşaretlemeler beyaz zemin 
üzerine 25 mm yüksekliğinden az olmayan harflerle siyah renkte olmalıdır. Bu işaret 
aşağıda gösterilmektedir. 

 
Buharla dezenfekte etme işlemi uyarı işareti 

 

      * Uygun ayrıntıları yazın 

 
 
 

 
* Uygun ayrıntıları yazın 
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