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OLASI YANLIŞLIKLAR GÖZLENEN SORULAR 
 

10. Kırşehir’de bulunan Ağlamazoğlu Firması, (UN 2473) SODYUM ARSANİLAT maddesi ile PGII olan 
PENTANLAR(UN 1265), sıvı maddesini Yozgat’a göndermek istiyor. Söz konusu ürünlerin 
gönderimi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

 
I. 20 kg brüt ağırlığa sahip dış paketlerde, 5 kg metal iç ambalajlarla Sodyum arsanilat 

taşındığı durumda, ambalajların ADR Bölüm 6.1.3 kapsamında işaretlenmesi zorunlu 
değildir.UN 2473..st(7a)..”5kg”…sınırlı miktar olarak gönderilebilir.bölüm 3.4….3.4.1..(f) 
…uygulanmaz… doğru… 

II.   100 kg Sodyum arsanilat maddesi ile 230 lt Pentanlar, sıvı maddesi tek bir araca yüklenerek 
paketli olarak taşımacılık gerçekleştirilir ise araçta taşıma evrakı bulundurmak 
zorunludur.UN 2473…T.K.”2”..UN 1265 PGII, T.K.”2”…330 x 3 =990 < 1000 kuralı…1.1.3.6.. 
muafiyeti uygulanır.1.1.3.6.2…5.4.1-taşıma evrakı bulunmalı..doğru… 

III.   200 kg Sodyum arsanilat ve 150 lt Pentanlar, sıvı ambalajlı olarak birlikte aynı araca 
yüklenerek taşınırsa araçta 2 kg lık bir yangın söndürme cihazı yeterli olacaktır…350 X 3 
=1.050…1.1.3.6.muafiyeti uygulanmaz..8.1.4.1..uygulanır..o tabloda da en az 4 kg lık 
yangın tüpü (2 ad.) gerekmektedir…yanlış.. 

IV.   600 kg Sodyum arsanilat maddesi ile 350 lt Pentanlar, sıvı tek bir araca yüklenerek paketli 
olarak taşımacılık gerçekleştirilir ise araç D tünelinden 
geçemez…1.1.3.6..uygulanmaz..(tutar 1000 den yüksek çıkar)…ADR ye gore taşıma 
yapıldığı düşünülür..st(15)…tünel kısıtlamaları kontrol edilir. “D” tünelinden 
geçebilir.8.6.4…yanlış… 

V. Sodyum Arsanilat (50 adet, 5 kg metal iç ambalaj; brüt ağırlık 280 kg) ve Pentanlar, sıvı (80 
adet, 1 lt plastik iç ambalaj; brüt ağırlık 100 kg), dış paket olarak kullanılan bir mukavva kutu 
(4G) içerisinde birlikte karışık paketlenebilir….iç ambalaj miktarlarına bakıldığında bölüm 
3.4…e gore gönderilebildiği açıktır, ancak dış ambalajların max 30 kg / yada 20 kg olduğu 
belirtilmediğinden bu seçenek düşünülemez. Aksine, toplamda 50 adet. Olan 280 kg ve 
diğer 100 kg geldiği 2 ayrı paketten bahsediliyor, 380 X 3 = 1.140 >1000 olduğundan 
1.1.3.6 muafiyeti ile de taşınamaz. O zaman ADR hükümlerinin hepsinin geçerli olduğu 
düşünülerek taşıma yapılabilir. Bu durumda aynı dış paket içine konma şartı ise 
st(9b)…”MP19 ve MP10” kodları kontrol edilmelidir.herhangi bir sorun bulunmamakta 
ancak ..4.1.10.2’deki kurala uymamaktadır (4G-mukavva kutu dış paket ise toplamda 100 
kg’ya kadar müsade etmektedir. Soruda ise toplamda 380 kg etmektedir ve 1 pakete 
konuyor denmiştir) bu sebeple yanlıştır… 

 
A. I, II ve III B. I, II ve IV C. I, II, ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V 

 

İPTAL EDİLMELİDİR DOĞRU CEVAP I VE II OLMALIDIR. 
 



 

31.  Aşağıdaki taşımaların hangilerinde araç sürücüsünün ADR Sürücü Eğitim 
Sertifikasına (SRC 5) sahip olması zorunlu değildir? 

 
Kısmi muafiyet olduğunda bu belgeye gerek olmamaktadır. Öncüllerde bunlar kontrol edilmelidir. 
 

I. Tiyolaktik Asit maddesinin 85 ml’lik iç ambalajlarda toplam brüt kütlesi 35 kg olan dış 
ambalajdan bir taşıma ünitesinde 10 adet taşınması…Tablo B…UN 2936.. 
st(15)..T.K..”2”….1.1.3.6.3’e gore…toplam 350 kg X 3 = 1050 >1000…muafiyet 
uygulanmaz…zorunludur… 

II. Herhangi  bir  zararı  ortadan  kaldıracak  yeterli  önlemlerin  alınmadığı,  UN 2313 içermiş 
boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınması… st(15)..T.K..”3”…. 1.1.3.6.3’e gore…(T.K. 
“4”…satırındaki nota gore)..bu taşıma 1000 kuralına tabidir…zorunlu değil… 

III. UN 1622 maddesinin net 0,5 gr.’lık iç ambalajlarda dış ambalaj başına net 600 gr. olan 
ambalajlardan 6000 adet bir taşıma ünitesinde taşınması…1.1.3.6…muafiyeti 
uygulanamaz (miktar fazla çıkmaktadır)…istisnai miktara uygun değil.. st(7b) 
..”E4”…ancak sınırlı miktara uygun…St(7a)…500 gr……dış ambalajda 30/ 20 kg sınırını 
geçmiyor…bu durumda 3.4.1…SRC5…8.2. bölümü uygulanmaz… zorunlu değildir… 

IV. Granül halinde olan Sülfür maddesinin taşınması…Tablo B..UN 1350..st(6)..”242”.. granül 
halde…ADR’ye tabi değildir….zorunlu değil… 
V. UN 2521 maddesinin ambalajlı olarak toplam 35 lt. taşınması…st(15)..T.K..”1”…. 1.1.3.6.3’e 
gore…35 X 50 = 1650>1000…muafiyet uygulanmaz…zorunludur… 

 
 

A. I, II, III ve IV   B. I, II ve V  C. II, III ve V  D. Sadece II ve IV   E. Sadece IV 
 

İPTAL EDİLMELİDİR DOĞRU CEVAP  II,III ve IV OLMALIDIR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
36. Türkiye’den Rusya’ya UN 1812, UN 1789 ve UN 1841 maddelerinin birlikte sevkiyatı 

yapılacaktır; 
- UN 1812 maddesi iç paketi 5 kg olacak şekilde 20 kg’lık dış paketlerin içine 800 kg olacak 

şekilde paketlenmiştir,..st(7a)..”5 kg”…3.4.’e uygundur… 
- UN 1789 PG III maddesinden 650 lt.  31HA2 kodlu IBC ile taşınacaktır  
 - UN 1841 maddesi 400 kg 1A1 kodlu pakette taşınacaktır, .buna göre aşağıdakilerden 
hangileri yanlıştır?..st(15)…T.K..”3”…st(15)…T.K..”3”… 
Bu 2 madde özelinde kg ‘ı dikkate alınarak 1.1.3.6.3..hesaplaması yapıldığında 1000 kuralını aşar, 
bu sebeple UN 1812 sınırlı miktar bölüm 3.4’e gore gönderimi yapılabilir.Araçtaki diğer UN 1789 
ve UN 1841..normal şekilde ADR nin tüm kuralları uygulanarak aynı araçta yer alabilir…     

I. Açık veya kapalı araçta taşınabilir…Sınırlı miktarda gönderilecekse, aracın içindeki diğer muafiyetsiz 
maddeler de kontrol edilmelidir. st(16)..”V12”…UN 1789…den dolayı yanlış… 

II. Bu taşıma konteyner ile yapılacaksa tehlike ikaz levhaları konteynerin 4 tarafına 
konulmalıdır…Sınırlı miktar için..3.4.14…..8 tonu aşmadığından işaret 
takılmayabilir…3.4.13(b)…taşıma ünitesinin de azami kütlesi 12 tonu aşması söz konusu 
olmadığından….yanlış…eğer…muafiyetsiz taşınacaksa zaten 5.3.1.5…e gore..ambalaj 
taşımacılığında Sınıf 1/7 hariç levha takılmaz..(teh.ikaz levhası..3.4.7 deki işaret 
değildir)yanlış… 

III. Bu taşımada, taşıma evrakı hazırlanmasına gerek yoktur.Sınırlı miktar gönderimi için 
gerekmemekte ancak diğer maddeler için gerekecektir…yanlış.. 

IV. Bu taşımayı yapan araç E tünelinden geçemez.Sınırlı miktar olarak gönderimi söz konusu 
olursa tünel kısıtlaması yoktur …3.4.1..(h)..8.6.3.3 (8 tonu aşmadığından) , diğerlerini göz önüne 
alsak  “E” tünelinden geçemez…doğru … 
V. Bu maddeleri taşıyan aracın ön ve arkasına boş turuncu plaka, her iki yanına ise yazılı 

turuncu plaka takılmalıdır….5.3.2.1.1..paketli taşımada ön-arka boş turuncu plaka takılır, 
yanlara takılmaz… 

 
A. I, II ve V B. I, III ve V C. I, IV ve V D. II, III ve V E. II, IV ve V 

 

İPTAL EDİLMELİDİR DOĞRU CEVAP  I,II,III ve V OLMALIDIR. 
 
 


