	
  

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
ADR - CEVAPLI ÇALIŞMA SORULARI

KIRMIZI ŞIKLAR SORUNUN DOĞRU CEVAPLARINI İFADE EDER
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BM 1990 numaralı 10 kg tehlikeli mal hangi ambalaj koduyla ambalajlanabilir?
A. 3A1V (6.1.5.1.7, g ) P01
B. 2C2 (tanımsız-revize)
C. 31HZ1 (IBC03)
D. 5H1W (Plastik örme)
E. 0A1 (R001 – İnce Çelik )
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Sıvılaştırılmış, yanıcı ve/veya zehirli gazların doldurulduğu ve boşaltıldığı ağızlar aşağıdakilerden
hangilerinde kendiliğinden kapanır cihazla donatılmalıdır?
A. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan tanker-konteynırlarda; (6.8.3.2.3)
B. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan motorlu araç tankerlerinde; (6.7.3.5.4)
C. 450 litre kapasiteli depolarda;
D. UN 1964 ile numaralandırılmış tankerlerde; (6.7.3.5.4) sıkıştırılmış (soğutulmadan değil (2.2.2.3 )
E. UN 1965 ile numaralandırılmış tankerlerde; (6.8.2.2.3) sıvılaştırılmış (2.2.2.3 top. Kayıt list)
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Aşağıdaki resimde gösterilen gibi bir ambalaj içerisinde bulunan tehlikeli mallar:

A. P200 talimatlarına göre ambalajlanmış ADR Sınıf 2 mallardır; (P207 ye göre ambalajlanır)
B. ADR Kısım 6'da yer alan belirli gereklilikleri karşılayan ambalajlar içerisinde ambalajlanmalıdır;
(4.1.4 P 207 ve 4.1.3.1 son paragraf.)
C. UN numarasıyla işaretlenmelerine gerek yoktur; (özel hüküm 625 gereklidir der)
D. taşımacılık sırasında ADR gerekliliklerinden kısmen muaf tutulmaya tabi olmalıdır;
(1.1.3.6)
E. ek olarak 2.2 numaralı etiketle işaretlenmesi gerekir; (5.2.2.1) sütun 6 bu konuda özel hüküm yok
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Resimde gösterilen UN 1202 (30/1202) numaralı malzemeyi taşıyan motorlu taşıt tankeri:

A. FL ya da AT aracı olabilir; (TABLO 3A Sutun 14)
B. bir taşıt onay sertifikasına sahip olmalıdır; (8.1.2.2, a)
C. FL aracı olabilir; (TABLO A, SÜTUN 14)
D. bir AT sertifikasına sahipseniz petrol (UN1203) taşımacılığı için kabul edilebilir; (7.4.2)
E. arkasındaki turuncu renkli levhayla doğru bir şekilde levhalıdır; (5.3.2.1.2)
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Aşağıda gösterilen UN 1202 numaralı malzemeden 20 litrelik 5 ambalaj taşıyan bir sürücü:

A. ADR Anlaşmasının hükümleri uygulanmaksızın muaf olarak yoluna devam edebilir; (bazı hükümler)
B. 1.1.3.6 sayılı hükümden muaf olarak yoluna devam edebilir; 1.1.3.6 ya göre muaf
C. LQ (sınırlı miktar) hükümden muaf olarak yoluna devam edebilir; (1.1.3.6.3 e göre )
(1202 sınırlı miktar 5 litredir. )
D. taşımacılık belgesine sahip olmalıdır; (8.1.2.1) / 1.1.3.6.2 de buna muafiyet yok
E. taşıt üzerine düz turuncu renkli levhalar yerleştirmelidir; (8.1.3) 1.1.3.6.2 de muaftır.
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UN 1789 (80/1789) numaralı malzeme bulunan bir tank-konteynırı taşıyan araç:
A. aracın ön ve arka kısmı risk tanımlama numaralarını ve UN numarasını belirten turuncu
renkli plakalarla işaretlenebilir; (5.3.2.1.2) numaralı
B. tankerin iki yanı ve aracın ön ve arka kısmı risk tanımlama numaralarını ve UN
numarasını belirten plakalarla işaretlenebilir; (5.3.2.1.2)
C. konteynırdaki belirtici etiketlerin görülmediği durumlarda her iki yanı ve ön ve arka kısmı uyarı
etiketleriyle işaretlenmelidir; (5.3.1.3 sadece arkada taraf der.)
D. aracın ön ve arka kısmı düz turuncu renkli levhalarla işaretlenebilir; 5.3.2.1.1 / 5.3.2.1.2 de
taşıtları numaralıdan ayırmış.
E. tankerin her iki yanı ve ön ve arka kısmı risk tanımlama numaralarını ve UN numarasını
belirten plakalarla işaretlenmelidir; (5.3.2.1.2 iki yana der.)
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Sökülebilir bir tankta 2 [m3] UN 1977 numaralı tehlikeli malzeme bulunan aracın karayolu taşımacılığı
ile ilgili olarak (22/1977) gerekliliğini karşılayabilmesi için:

A. taşımacılık belgesi gerekir; (8.1.2.1, a)
B. sürücü bir eğitim sertifikasına sahip olmalıdır; (8.1.2.2 / 8.2.1.1)
C. sürücü eğitimli olmalıdır; 8.2.1.2 / 8.2.1.3
D. taşıt ön kısmından uygun bir şekilde işaretlenmelidir; (5.3.2.1.1 ön ve arka der)
E. taşıta Sınıf 2 etiketleri takılmalıdır; (5.3.1.3)
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Aşağıda gösterilen uyarı plakası ile yapılan taşıt işaretlemesi, ADR [99/3257] gerekliliğine uyulduğu
varsayıldığında aşağıdakilerden hangisini ifade eder:

A. malzeme dökme olarak taşınabilir; (Tablo A Sütun 17)
B. yukarıda yer alan işaretleme, temiz olmayan boş motorlu taşıt tankerinin taşınmasına
uygulanamaz; (5.3.2.1.7 de uygulanır)
C. motorlu taşıt tankerinin her iki yanı ve aracın ön ve arka kısmında 5.3.3'te bahsedilen işaret
yer almalıdır; (Özel hüküm 580 / Sütun 6)

D. taşımacılık için OX taşıt kullanılabilir; (7.4.2)
E. malzeme L4BV kodlu tankerde taşınabilir; (4.3.4.1.2)
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Aşağıda yer alanlardan hangisi için tanker gövdelerinde en az bir topraklama bulunmalıdır?
A. tutuşma noktası 23-60°C olan sıvıların taşınması; (2.2.3.1.1 60 dereceden küçüktür. 9.7.4 FL tipi
taşıt)
B. yanıcı ve zehirli gazların taşınması; (2.2.3 te Yanıcı sıvı tanımları ve 6.8.2.1.27)
C. UN 1361 numaralı maddenin taşınması; (6.8.2.1.27)
D. UN 1361 numaralı, ambalaj grubu iki olan karbonun taşınması; (6.8.2.1.27 Paragraf 2)
E. tutuşma sıcaklığı 61°C üzerinde olan sıvıların taşınması; (2.2.3.1.1)
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UN 1830 numaralı malzemeden 200 litrelik 3 varil taşıyan sürücü:
A. yazılı talimatlara uygun olan ekipmana sahip olmalıdır; (1.1.3.6.3 dışında olduğundan TK ll )

TK	
  ll	
  =	
  333	
  <	
  600	
  muafiyet	
  yoktur
B. sürücülere yönelik yazılı talimatlara sahip olmalıdır; (8.1.2.1)
C. taşımacılık belgesine sahip olmalıdır; (8.1.2)
D. 3.5 t üzerinde taşıtların sürülmesi için gereken ADR sertifikasına sahip olmalıdır;

(3,5	
  ton	
  tanımı	
  –	
  2007	
  ADR	
  de	
  kaldırılmıştır.	
  Bu	
  limit	
  yok	
  farz	
  edilerek	
  cevaplandı)
E. 1.1.3.6 a göre muaf olarak malzemeyi taşıyabilir; (TK ll = 333 < 600 ltr taşındığından muafiyet
yoktur)
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Tankerin doldurulması için kullanılan ve kodunda "B" harfi içeren araç aşağıdaki donanımlardan hangisi
bulunmalıdır?
A. en az üç bağımsız kapak; (6.8.2.2.2)
B. harici kapama valfi; (6.8.2.2.2)
C. en az iki bağımsız kapak;
D. dahili kapama valfi; (6.8.2.2.2)
E. kör tapa ya da benzer etkiye sahip diğer araçlar; (6.8.2.2.2)
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UN 1261 numaralı maddenin taşınması için kullanılan 3H1 kodlu plastik kaplar:
A. 5 yıllık bir süre için kullanılabilir; (4.1.1.15)
B. 2 yıllık bir süre için kullanılabilir;
C. 10 yıllık bir süre için kullanılabilir;
D. 5 yıldan fazla olmayan bir süre için kullanılabilir;
E. 10 yıldan fazla olmayan bir süre için kullanılabilir;
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Son periyodik muayenenin sona erme tarihinden önce tehlikeli mallarla doldurulmuş olan 11C kodlu IBC,
muayene tarihinin sona ermesi ardından ne şekilde taşınabilir?
A. taşınması yasaktır;
B. tehlikeli malzemelerin iade edilmesi için 6 ay süreyle; (4.1.2.2 b)

C. yetkili makamın izni ile;
D. süre sınırı olmaksızın;
E. 3 ay süreyle; (4.1.2.2)
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Tankerinde tehlikeli malların taşınması amacıyla kullanılan aşağıdaki taşıtlardan hangisinde ABS ve
retarder donanımı bulunmalıdır?
A. ilk tescili 1994 yılında yapılmış olan ve brüt taşıt ağırlığı 16 tondan fazla olan tüm motorlu taşıtlar;
(9.2.3.1.1)
B. AT, FL, OX tipli ve 2010 motorlu taşıtlardan ağırlığı 16 tondan fazla olanlar; (9.2.3.1)
C. brüt taşıt ağırlığı 16 tondan fazla olan tüm FL tipi taşıtlar; (9.2.3.1)
D. ilk tescili 30 Haziran 1993 tarihinden sonra yapılmış olan ve brüt taşıt ağırlığı 16 tondan fazla
olan AT, FL, OX tipi römorklar; (TABLO 9.2.3.1 E GÖRE YANLIŞ)
E. 2010 taşıtlarından EXII ve EXIII tipleri; (9.2 TABLOSU)

16 -

Sırasıyla 5200/9000/3000 litre sabit kapasiteye sahip her bir kompartıman tankeri:
A. kapasitesinin %20'sinden daha az doldurulmalıdır; (4.3.2.2.4)
B. Kapasitesinin %85'ine kadar doldurulabilir; (4.3.2.2.4)
C. kapasitesinin %80'inden daha fazla doldurulmalıdır; (4.3.2.2.4)
D. kapasitesinin %40'ına kadar doldurulabilir; (4.3.2.2.4)

	
  

E. kapasitesinin %20'sinden daha az ya da %80'inden daha fazla doldurulmalıdır; (4.3.2.2.4)
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Miktarları aşağıda listelenmiş olan, UN 1203 malzeme belirleme numarasına sahip ve 0,7 [kg / dm3]
yoğunlukta, belirtilen sayıda ambalaj içerisinde tehlikeli malzemelerden hangisini taşıyan aracın turuncu
renkli plakalarla işaretlenmesi gerekir?
A. her birinin maksimum kapasitesi 200 litre olan ve toplam 200 kg tehlikeli malzeme taşıyan 3 adet
1A1 varil;
200 / 70 x 100 = 285 < 333 (PG ll - 1.1.3.6.3 muaf)
B. her birinin maksimum kapasitesi 250 litre olan ve toplam 333 kg tehlikeli malzeme taşıyan
3 adet 1A1 varil;
(1.1.3.6.3 Tablo Açıklaması “Sıvılar için Lt cinsinden nominal kapasitedir.” der) Nominal
kapasite= (333 / 70 x 100 = 475 lt. nominal kapasite > 333 olduğundan plaka gereklidir.
C. her birinin maksimum kapasitesi 200 litre ve nominal kapasitesi 333 litre olan 3 adet 1A1 varil;
( Lt cinsinden zaten nominal kapasite verilmiş 333 = 333 (1.1.3.6.3 muaf)
D. her birinin maksimum kapasitesi 120 litre olan ve toplam 200 kg tehlikeli malzeme taşıyan 3 adet
1A1 varil;
E. her birinin maksimum kapasitesi 150 litre olan ve toplam 300 kg tehlikeli malzeme taşıyan 3 adet
1A1 varil;
(Nominal kapasite= (300 / 70 x 100 = 428 Lt > 333 olduğundan Plaka gereklidir.
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Taşımacılık belgesi aşağıda yer alan bilgilerden hangisini içermelidir?
A. çelik variller içerisinde UN 1090 numaralı ASETON ÇÖZELTİSİ malzemesinin taşınması için
"Sıcaklık ... °C'de kontrol altındadır" yazmalıdır; (sınıf 4.1 için gerekidir 5.4.1.2.3.1)
B. UN0325, ATEŞLEYİCİLER, 1.4G, II, 4 kutu, 20 kg; (4 kutu yazmaz 5.4.1.1, c ve e)
Sadece ambalaj türünün açıklaması için yazılır. Örneğin: Bir kutu (4G)
C. paket içerisinde taşınan UN 3324 numaralı malzeme için toplam aktivite; (5.4.1.2.5.1, c)
D. IBC’nin periyodik muayene tarihinden sonra doldurulmuş olması halinde "4.1.2.2'ye
uygun olarak taşıyın" ibaresi; (5.4.1.1.11))
E. patlayıcı malzeme bulunan Sınıf 1 unsurlar olması durumunda, toplam net patlayıcı
malzeme içeriği; (5.4.1.2.1, a)
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Aşağıda gösterilen UN 1202 numaralı malzemeden 20 litrelik 40 ambalaj taşıyan bir sürücü:

PG lll olduğundan 800 ltr < 1000 olduğundan muafiyete girer Bkz. Ref: 1.1.3.6.3 ve 1.1.3.6.2
A. sürücü haricindeki kişilere yönelik eğitim almalıdır; (8.2.3)
B. ADR sertifikasına sahip olmalıdır;
C. taşıt üzerine düz turuncu renkli plakalar yerleştirmelidir;
D. taşımacılık belgesine sahip olmalıdır; (8.2.1.2)
E. sürücülere yönelik yazılı talimatlara sahip olmalıdır;
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Miktarları aşağıda listelenmiş olan, UN 1202 malzeme belirleme numarasına sahip ve 0,85 [kg / dm3]
yoğunlukta, belirtilen sayıda ambalaj içerisinde tehlikeli malzemelerden hangisini taşıyan aracın turuncu
renkli plakalarla işaretlenmesi gerekir?
A. her birinin maksimum kapasitesi 300 litre olan ve toplam 800 kg tehlikeli malzeme taşıyan
5 adet 1A1 varil; (800 / 85 x 100 = 941 Lt.)
B. her birinin maksimum kapasitesi 300 litre olan ve toplam 950 kg tehlikeli malzeme taşıyan
5 adet 1A1 varil;
(1.1.3.6.3 Tabloya göre) (950 / 85 x 100 = 1.111 lt. nominal kapasite > 1000 olduğundan
plaka gereklidir.
C. her birinin maksimum kapasitesi 220 litre ve nominal kapasitesi 200 litre olan 5 adet 1A1 varil;
(Lt cinsinden nominal kapasite verilmiş 200 x 5 = 1000 muaftır plaka gerekmez)
D. her birinin kapasitesi 210 litre olan 5 adet 1A1 varil;
içerisinde Tehlikeli madde olsa dahi (4.1.1.4 a tablosuna göre dolum oranı %90 ise 210 x 0,89=189
x 5 varil = 945 < 1000 Muaftır Turuncu Plaka (Levha) gerekmez)
E. her birinin maksimum kapasitesi 300 litre olan ve toplam 800 kg tehlikeli malzeme taşıyan
5 adet 1A1 varil; (800 / 85 x 100 = 941 Lt.)
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Aşağıdaki şekilde olduğu beyan edilen tehlikeli malzemelerin taşınması için aşağıda belirtilenlerden hangisi
doğrudur?

BM 1001 – 1 silindir, 11 kg
BM 1272 – 1 varil, 200 ltr
BM 1965 – 7 silindir, 77 kg
BM 2588 (AG I) – 1 metal kutu, 10 kg

A. "Malları taşıyan taşıtın brüt taşıt ağırlığı 3,5 ton olduğunda sürücü ADR sertifikasına sahip
olmalıdır";
B. "Taşımacılık sırasında paketlerin kaymasını önlemek için sabitlenmesine yönelik kuralları
uygulanır";
C. "Bu, yazılı talimatların taşınması için uygulanmaz";
D. "Taşıtı turuncu renkli plakalarla işaretlemeden tüm malzemeler bir araç içerisinde
birlikte taşınabilir";
E. "Her bir tehlikeli mal sınıfının toplam miktarı taşımacılık belgesine kaydedilmelidir";
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Gösterilen UN 1789 numaralı malzeme taşıyan nakliye ünitesi ile ilgili olarak:

A. dört tarafı da Sınıf 8 etiketle işaretlenmelidir; 5.3.1.2
B. FL tipi taşıta yönelik gereklilikleri karşılayabilir;
C. ön ve arka kısmı her zaman düz turuncu renkli plakalarla işaretlenmelidir;
D. elektrik kablolarında çift kat yalıtım olmalıdır;
E. bir römork onay sertifikasına sahip olmalıdır; 8.1.2.2. a
24 -

Son periyodik muayenenin sona erme tarihinden önce tehlikeli mallarla doldurulmuş olan 11A kodlu IBC,
muayene tarihinin sona ermesi ardından ne şekilde taşınabilir?
A. taşınması yasaktır;
B. süre sınırı olmaksızın;
C. yalnızca yetkili makamın izni ile;
D. 3 ay süreyle;
E. tehlikeli malzemelerin iade edilmesi için 6 ay süreyle;
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UN 1261 numaralı malzeme taşıyan 3H1 kodlu plastik kaplar ne kadar süre için kullanılabilir?
A. 2 yıl süreyle;
B. 5 yıldan fazla olmayan süreyle;
C. ilk kullanım süresinin sona ermesinden sonra, COBRO (Ambalaj Araştırma ve Geliştirme Merkezi)
kabulünün ardından ikinci süre için;
D. 10 yıl süreyle;
E. 5 yıl süreyle;

	
  

11	
  

	
  
26 -

Her bir paket içerisinde 4 kg bulunan 10'lu kombinasyon ambalajları içerisinde 10.000 kg UN 1172
numaralı tehlikeli malzeme taşıyan bir sürücü:
A. taşımacılık belgesine sahip olmalıdır;
B. 3.4.6 sayılı hükümden muaf olarak yükü taşıyabilir;
C. sürücülere yönelik yazılı talimatlara sahip olmalıdır;
D. taşıtı düz turuncu renkli plakalarla işaretlemelidir;
E. ADR sertifikasına sahip olmalıdır;
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Resimde gösterilen taşıtta (606/3291) hangi tehlikeli malzeme taşınmaktadır?

A. zehirli malzeme;
B. ambalaj grubu I'e dahil olan malzeme;
C. enfekte madde; 5.3.2
D. sınıf 6.1 malzeme;
E. grup I3'e ait olan madde; Tablo A Sütun 3
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Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. "Özel formülasyonlu Sınıf 7 malzemelerin taşınması sırasında taşımacılık belgesine bir
onay sertifikası eklenmelidir"; (5.4.1.2.5.1, g)
B. "Tehlike tanımlama numaraları 30 ve 33 ile nitelendirilen iki paket içerisindeki tehlikeli
malların taşınması durumu için, sürücüye yönelik olarak yazılmış tek kılavuz kullanılabilir";

(Yazılı Talimat)
C. "Deniz sevkiyatı öncesinde büyük bir tanker-konteynır içerisinde taşımacılık yapılıyorsa,
taşımacılık belgesi konteynır ambalaj sertifikasına eklenmelidir"; (5.4.2 Notu)
D. "Tehlikeli malların hacminin iki nakliye birimi kullanılmasını gerektirmesi durumunda, ihtiyaç
duyulan tek şey tek bir nakliye belgesinin hazırlanmasıdır"; (5.4.1.4.2)
	
  

E. "Sabit bir tanker içerisinde UN 3120 numaralı bir malzeme taşınırken, taşımacılık belgesinin
yanında yetkili bir makam tarafından verilen yetki belgesinin bir kopyası bulunmalıdır";
(5.4.1.2.3.3 TA2)

12	
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Son periyodik muayenenin sona erme tarihinden önce tehlikeli mallarla doldurulmuş olan 21H1 kodlu IBC,
muayene tarihinin sona ermesi ardından ne şekilde taşınabilir?
A. yetkili makamın izni ile;
B. tehlikeli malzemelerin iade edilmesi için 6 ay süreyle;
C. süre sınırı olmaksızın;
D. taşınması yasaktır;
E. 3 ay süreyle;
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Resimde gösterilen temiz olmayan ve boş bir tankla geri dönmekte olan bir taşıt (30/1202) sürücüsünün
kontrol için neyi ibraz etmesi gerekir?

A. ADR Anlaşması kapsamında herhangi bir belge sunmasına gerek yoktur;
B. en az bir yangın söndürücüsü; (araç ve sürücü kabini olacak)
C. sürücülere yönelik yazılı talimatlara uygun ekipman;
D. taşımacılık belgesi;
E. iki yangın söndürücüsü;
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Taşımacılık belgesi aşağıda yer alan bilgilerden hangisini içermelidir?
A. Sınıf 7 olması durumunda gönderen tarafından basılmış olan acil durum müdahalesi
hakkında bilgiler; (5.4.1.2.5.2 , c)
B. radyoaktif mal içeren atıkların nakliyesi sırasında "ATIK";
C. özel hüküm 640 kapsamında Tablo A Sütun 6da belirtilen numaranın olduğu her durumda "640
sayılı özel hüküm" ibaresi; (5.4.1.1.16)
D. "1.1.3.6 sayılı hükmün uygulanması sırasında, 1.1.3.6 sayılı hükme uygun olarak
hesaplanan her bir tehlikeli mal sınıfının toplam miktarı"; (5.4.1.1, f not)
E. Periyodik muayene gerçekleştirme amacıyla basınçlı varillerin taşınması için
"4.1.2.2'ye uygun olarak taşıyın" ibaresi; (5.4.1.1.11.1)
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Taşıtın turuncu renkli plakalarla işaretlenmesini gerektirecek miktarda UN 2814 numaralı tehlikeli mal
içeren paketler ile ilgili olarak:

A. dış ambalaj üzerinde bir kod bulunmalıdır; (6.3.4.2,b)
B. boşaltıldıktan ve dezenfekte edildikten sonra geri dönerken, doluymuşlar gibi işaretli olarak
kalmalıdır; (4.1.8.4)
C. "enfekte" ibaresi bulunmalıdır; (6.3.4.2 de yok)
D. ara ambalaj ve dış ambalaj arasına yerleştirilen maddelere ait içeriklerin bir listesini içermelidir;
(4.1.8.3)
E. brüt taşıt ağırlığının 7,5 tondan daha fazla olması halinde, en az iki yangın söndürücüsü ile
donatılmış bir araç içerisinde taşınmalıdır; (S3)

33 -

Temizlenmemiş, boş UN 1965 numaralı gaz silindirleri taşıyan ağır yük vasıtası (ÇEGK/MEGC):
A. iki yangın söndürücüsü ile donatılmış olmalıdır;
B. düz turuncu renkli plakalarla işaretlenmelidir;
C. bir solunum koruyucu maske ile donatılmış olmalıdır;
D. ulaşım belgesine sahip bir sürücünün kılavuzluğunda olmalıdır;

E. ADR sertifikasına sahip bir sürücünün kılavuzluğunda olmalıdır;
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34 -

Aşağıdaki resimde gösterilen taşıtlar için olan ve nakliye biriminin bir parçasını oluşturan tehlikeli malların
taşınmasına yönelik onay sertifikası:

A. tanker kodunu içermelidir; (6.8.2.5.2)
B. hem taşıt hem de konteynır için gereklidir;
C. taşımacılık süresince kontrol için gereklidir;
D. yalnızca taşıtın tescil edildiği ülke içerisinde verilebilir;
E. taşıtlara yönelik yapısal gereklilikleri belirler;
35 -

-UN 1664 numaralı T1 sınıflandırma kodlu 20 kg tehlikeli mal hangi tekli ambalaj koduyla ambalajlanabilir?
A. 21H2
B. 1N1 (P001)
C. 4AV
D. 3H1V (IBC2)
E. 50A

36 -

Sızıntı yapan tankerin sürücüsü:
A. kazanın olduğu yeri işaretlemelidir; (Yazılı Talimatlar)
B. malzemeyi bol miktarda su ile seyreltme girişiminde bulunmalıdır;
C. yazılı talimatları izlemelidir;
D. kendisi için bir tehlike oluşturmadığı takdirde sızıntıyı durdurma girişiminde bulunmalıdır;

	
  

E. kendisi için bir tehlike oluşturmadığı takdirde yüzey kontaminasyonunu azaltmak için mevcut
araçları kullanmalıdır;
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37 -

Varşova'dan Berlin'e 1.1D sınıflandırma kodlu UN 0207 numaralı 100 kg patlayıcı malzeme taşıyan ve
aşağıdaki şekilde etiketlenen taşıt:

A. etiket üzerinde doğru şekilde listelenmelidir;
B. izlenmelidir; (S1)
C. doğru bir uyarı etiketine sahip olmalıdır;
D. doğru biçimde hazırlanmıştır; (5.3.2.3.1)
E. gösterilen uyarı etiketi ayrıca iki tarafına da yerleştirilmelidir; (5.3.1.5.1)

38 -

Gösterilen BM 1789 numaralı malzeme taşıyan nakliye ünitesi:

A. AT taşıtına yönelik gereklilikleri karşılamalıdır; (Tablo A)
B. iki araç için onay sertifikasına sahip olmalıdır; (9.1.3)
C. kabin içerisinde akü ana şalteri kontrol cihazı donanımlı olmalıdır; (9.2.2.3.2)
D. FL taşıtına yönelik gereklilikleri karşılamalıdır;
E. tanker-konteynır için onay sertifikasına sahip olmalıdır; (9.1.1.2)
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39 -

Resimde gösterilen taşıtta (23/1049) hangi tehlikeli malzeme taşınmaktadır?

	
  

A. Sınıf 3'e ait olabilecek sıvı halde taşınan malzeme;
B. sıvılaştırılmış yanıcı gaz;
C. basınçlı gaz; (Tablo A, Sütun 3a)
D. yanıcı gaz;
E. sıvılaştırılmış gaz;
40 -

Hangi sürücü ADR sertifikasına sahip olmalıdır?
A. tehlikeli malzeme taşıyan; (8.1.2.2, b)
B. 11 kg’lik 40 adet UN 1965 numaralı gaz taşıyan araç sürücüsü; (11.3.6.3)
C. UN 2908 numaralı malzeme taşıyan; (istisnai boş ambalaj)
D.

11 kg’lik 40 adet UN 1965 numaralı gaz taşıyan kamyon sürücüsü;

E. LQ (Sınırlı Miktar) a uygun şekilde tehlikeli malzeme taşıyan; (1.1.3.6)

41 -

Brüt araç ağırlığı 3,5 ton olan, her biri 20 litrelik 10 adet UN 1170 numaralı, ambalaj grubu II ETANOL
içeren metal kap ve yanı sıra 20 litrelik 2 adet UN 1202 numaralı malzeme içeren taşıtın sürücüsü:
A. talimatlara uygun olan acil durum ekipmana sahip olmalıdır;
B. taşıtı düz turuncu renkli plakalarla işaretlemelidir;
C. taşımacılık belgesine sahip olmalıdır;
D. 1.1.3.6 sayılı hükümden muaf olarak madde taşıyabilir;
E. sürücülere yönelik yazılı talimatlara sahip olmalıdır;
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42 -

Suyu kirletebilecek malzeme bulunan taşıtlara girişi yasaklayan işaret aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

	
  

A. tankerler içerisinde bulunan Sınıf 4.3 mallar; ?
B. Sınıf 9 içerisinde yer alan ve M6 ve M7 kodlu mallar bulunan turuncu renkli plakalar takılmış
taşıtlar; (2.2.9.1.2)
C. UN 1289 numaralı mal bulunan tankerler; (2.1.3.8 / 2.2.9.1.10.1.2)
D. aşındırıcı ve zehirli malzeme bulunan tüm taşıtlar;

E. akaryakıt taşınmasından sonra temizlenip doldurulmuş tankerler için geçerli değildir;

43 -

(606/3291) numaralı turuncu renkli plakalarla işaretlenmiş ve 5 ton dökme tehlikeli malzeme taşıyan taşıt:

A. bir gaz maskesi ile donatılmış olmalıdır;
B. iki yangın söndürücüsü ile donatılmış olmalıdır; (S3 / 8.1.4.1)
C. eğitimli bir sürücünün kılavuzluğunda olmalıdır;
D. izlenmelidir;
E. tehlike etiketleriyle işaretlenmelidir;
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44 -

Resimde gösterilen numaralı (606/3291) malların dökme halde taşındığı varsayıldığında, sürücü:

A. malların insanlara yönelik gıdalara temas etmediğinden emin olmalıdır; (7.5.4)
B. bir TMGD görevlendirmelidir; (1.8.3.1)
C. taşımacılık belgesine "İnsanlar için tehlikeli mallar" bilgisini yazmalıdır; (5.4.1.2.4)
D. taşıt iki yangın söndürücüsü ile donatmalıdır; (S3)
E. taşıta tehlike etiketleri takmalıdır; 5.2.2.2
45 -

Son periyodik muayenenin sona erme tarihinden önce tehlikeli mallarla doldurulmuş olan 13H1 kodlu IBC,
muayene tarihinin sona ermesi ardından ne şekilde taşınabilir?
A. yetkili makamın izni ile;
B. tehlikeli malzemelerin iade edilmesi için 6 ay süreyle;
C. taşınması yasaktır;
D. 3 ay süreyle;
E. süre sınırı olmaksızın;

46 -

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. "Sökülebilir tanker taşıtın tek vagonuna bağlanmışsa, ünitenin tamamı tanker taşıtlara
yönelik gereklilikleri karşılamalıdır";
B. "Isıtma ekipmanlı portatif tankerler, maksimum doldurma derecesinin %95'i
geçmesine izin vermeyecek bir sıcaklık kontrolörü ile donatılacaktır"; (4.5.1.9.5)
C. "UN 3322 numaralı malzemenin taşınması için T10 talimatlarına uygun olarak portatif
tankerler kullanılabilir"; (4.2.5.2.5)

	
  

D. "Radyoaktif malzemeler taşınan portatif tankerler, diğer malzemelerin taşınması için
kullanılmamalıdır"; (4.2.1.16.1)
E. "Dönüşümlü olarak sıvı ve katıların taşınmasına sağlayacak şekilde donanımı yapılan
tankerler iki kodla işaretlenmelidir";
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47 -

Her bir paket içerisinde 3,5 kg bulunan 10'lu kombinasyon ambalajları içerisinde 20000 kg UN 1170, ambalaj
grubu III numaralı tehlikeli malzeme taşıyan bir sürücü:
A. taşımacılık belgesine sahip olmalıdır;
B. sürücülere yönelik yazılı talimatlara sahip olmalıdır;
C. 3.4.6 sayılı hükümden muaf olarak yükü taşıyabilir;
D. ADR sertifikasına sahip olmalıdır;
E. taşıtı düz turuncu renkli plakalarla işaretlemelidir;

48 -

Patlayıcı ya da yüksek derecede tutuşucu (B-13) malzeme taşıyan taşıtlara giriş yasağı işareti
aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

A. Sınıf 4.3 ya da 5.2 mal taşıyan ve uyarı plakalarıyla işaretlenmiş taşıtlar;
B. Sınıf 5.2 ve sınıflandırma kodu P1 ile işaretlenmiş mal taşıyan taşıtlar;
C. Sınıf 2 grup O ile işaretlenmiş mal taşıyan taşıtlar;
D. Yalnızca uyarı plakaları ile işaretlenmiş taşıtlar;
E. Sınıf 1'de bulunan tüm malzemeler;

49 -

BM 1789 numaralı malın taşınması sırasında portatif tankere uygun işaretleme ne şekilde yapılmalıdır?
A. her iki yanda ve arkada tehlike etiketleri ile;
B. her iki yanda, önde ve arkada tehlike etiketleri ile;
C. her iki yanda, önde ve arkada turuncu renkli numaralı plakaları ile;
D.

tehlike etiketleriyle işaretlenmemelidir;

E. her iki yanda turuncu renkli numarasız plakalar ile;
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