
1- Parlama noktası 21C, kaynama noktası 40C olan bir madde ile oral yoldan 

zehirliliği LD50 6 mg/kg olan diğer bir madde karıştırılıyor ve pestisit elde ediliyor. 

Bu elde edilen yeni üründen 3500 litre sabit bir tank ile taşınmak isteniyor. Buna 

göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

I- Tanker aracının taşıması gereken tehlike levhaları aracın iki yanına ve arkasına takılır. 

II- Tanker aracının sürücüsü dolum ve boşaltım yaparken statik elektriklenmeyi 

engellemek amacıyla topraklama yapmalıdır. 

III- Bu ürün AT tipi araçlarla taşınmalıdır. 

IV- Bu ürün taşındıktan sonra tankın yeniden kullanılabilmesi için mutlaka dezenfekte 

edilmesi gerekir. 

 

a) I ve II 

b) I, II, III 

c) I, III, IV 

d) I, II, IV 

e) Hepsi 

 

A (REF: 2.2.3.1.3. / 2.2.61.1.7./2.2.3.3./Sınıf 3, PG II, UN 3021 – S2, S22 – 5.3. 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

I. UN 2763 A.G. II 500 gr ambalajlar ile taşınıyorsa şoförün ADR belgesine ihtiyacı 

yoktur. 

II. UN 2933 30 ml'lik şişeler ile toplamda 1000 ml olan bir dış ambalajda toplamda 

1100 adet taşınırken taşıma evrakına gerek yoktur. 

III. UN 2995 iç ambalajı net 1 ml dış ambalajı toplamda net 500 ml ambalajlanmıştır. 

İstisnai ambalaj etiketi üzerine Sınıf 3 ve Sınıf 6.1 etiket numaralarından oluşur. 

IV. UN 2668 sınırlı miktar şeklinde ambalajda taşındığında C kodlu tünelden 

geçemez. 

 

a) I 

b) I, IV 

c) I, II, III 

d) II, III 

e) I, III, IV 

 

3- Bir araç içerisinde önceden radyoaktif madde içeren boş ambalajlar taşınmak 

isteniyor. Böyle bir taşımada uygulanması gereken kurallar aşağıdakilerden 

hangisinde doğru verilmiştir? 

I. Bu ambalajların üzerinde BM numarasının yanı sıra tam sevkiyat isminin de 

bulunması gerekir. 

II. Bu ambalajlardan birkaç tanesini bir paletin üzerine dizip üzerine siyah bir folyo 

sardıktan sonra “OVERPACK” işaretlemesinin yapılmasına gerek yoktur. 

III. Sürücülerin ADR belgesi ile yola çıkması zorunludur. 

IV. Araçta portatif aydınlatma aparatları bulunması zorunluluğu yoktur. 

 

a) I, II, III, IV 

b) II, III 

c) Sadece II 

d) I, II, III ve IV 

e) Sadece III 

E ( REF: 2.2.7.2.4.1./2.2.7.2.1.1/1.7.1.5/S5 
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4- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

I. UN 2803 1 lt'lik iç ambalajlarda taşınırken sert bir ara ambalaj içerisinde 

kuşatılarak taşınabilir. 

II. UN 3158 500 kg olarak taşıma aracında bulunup araçta başka bir tehlikeli madde 

bulunmamaktadır. Bu madde küçük konteynırlar içerisine konarak taşınabilir 

III. UN 2605 yetkili kurumun izni olmadan yerleşim yerlerinde yüklenebilir. 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) II, III 

e) I, II 

 

5- 1500 kg UN 0443 maddesi ile 2000 kg UN 0338 maddesi ambalajlar halinde aynı 

araçta taşınmak isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur ? 

I. Bu iki madde beraber EXII aracı ile taşınabilir. 

II. Bu iki madde taşındığında aracın her iki yanında ve arkasında 1.2 tehlike 

levhasının bulunması gerekir. 

III. Bu iki maddeyi taşıyan bir araç B kategorisindeki tünellerden geçebilir. 

IV. Bu iki maddeyi taşıyan bir araç yetkili kurumların izni olmadan ortak alanlarda ve 

yerleşim yerlerinde yükleme ve boşaltma yapabilir. 

 

a) Sadece I 

b) Sadece II 

c) Hepsi 

d) Hiçbiri 

e) II, IV 

 

B (REF : Tablo A – 1.2D e 1.4C/7.5.2.2./ 7.5.5.2.1/7.5.11 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

I. UN 2668'in dökme halde taşınacağı hallerde akü ana şalteri IP 65 koruma 

derecesine sahip bir muhafazaya sahip olacaktır. 

II. Vakumla çalışan atık tankerlerinde onay sertifikasına gerek yoktur. 

III. Ambalaj taşımacılığı yapılan araçta şalter sürücü kabini dışına takılabilir. 

 

a) I 

b) II, III 

c) I, II, III 

d) I, II 

e) I, III 
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7- Aşağıdaki taşımalardan hangisinde acil durum sıcaklığı toplamı 5C’den düşük bir 

parlama noktasına sahip maddeler için alevlenir buharların yanmasını önlemek 

üzere, soğutma bölgesinde belli bir standarda uygun ve patlamaya dayanıklı elektrik 

bağlantıları kullanılarak ısı yalıtımı ya da mekanik soğutma yapılması gereklidir ? 

 

I. 15 kg çelik bidon ile taşınan UN 3111 maddesi 

II. 20 kg kg alüminyum varil ile taşınan UN 3231 maddesi 

III. 550 kg çelik kutu ile taşınan UN 2844 maddesi 

IV. 350 kg plastik varil ile taşınan UN 2393 

a) Sadece I 

b) I ve II 

c) I, II ve III 

d) I, II, III ve IV 

e) Hepsi 

 

B ( REF : V8 / Tablo A 

 

8- Uyumluluk grubu C,D ve E'de bulunan nesneler birlikte ambalajlandığında 

hangi uyumluluk grubu içinde sınıflanabilirler? 

 

a) C 

b) D 

c) E 

d) A 

e) B 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

I. BM 1308 A.G. II için iç ambalajı metal olan çelik kutuda bir ambalaj brüt 75 kg 

olacak şekilde hazırlanmıştır. 

II. UN 1008 Alüminyum alaşımlı basınçlı varile konulabilir 

III. Tetramin Palladyum Nitrat (II) OP5 yöntemine göre ambalajlanmıştır. 

IV. UN 3445 ahşap bir OHK ile taşınırsa su geçirmez bir astar ile donatılmalıdır. 

 

a. I, II 

b. II, III 

c. III, IV 

d. I, IV 

e. I, III 
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10- UN 1072 sıkıştırılmış gazı silindir demetleriyle taşınmak isteniyor. Buna göre 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? 

I. Alüminyum alaşımlı silindir demetleri pirinç veya paslanmaz çelik valflar ile 

donatılmış olmalıdır. 

II. Bu madde çok elemanlı gaz konteynerleri ile taşınamaz. 

III. Bu madde PXDH tank kodu ile taşınabilir. 

IV. Silindir demetleri açık veya havalandırmalı araçlara yüklenirse daha sağlıklı bir taşıma 

yapılmış olur. 

 

a) Sadece I 

b) I ve IV 

c) II ve III 

d) II, III, IV 

e) III, IV 

 

B ( REF : Tablo A sütun 7a --- P200 – özel hüküm S ---- I doğru / Tablo sütun 10 

(M)taşınabilir II yanlış / 4.3.3.1.1. PX … III yanlış / CV 36 IV doğru. 

 

11- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

I. Önceden radyoaktif malzeme içeren boş ambalaj istisnai ambalaj olarak 

sınıflandırılabilir 

II. İstisnai ambalaj tasarımında normal koşullar altında karşılaşılması muhtemel 

ortam sıcaklıkları ve basınçları dikkate alınmalıdır. 

III. İstisnai ambalajlarda hiçbir zaman brüt kütle yazılmasına gerek yoktur. 

IV. Sınıf 7 radyoaktif malzemeler içeren TİP C ambalaj için yön okuna ihtiyaç yoktur. 

 

a) I, II, IV 

b) I, III, IV 

c) I, IV 

d) II, III, IV 

e) I, II 

 

12- Ambalajlama grubu II Yanıcı sıvı bir sert plastik bir OHK içerisinde taşınmak 

isteniyor. Buna göre aşağıda verilen hangi UN onaylı OHK’larda taşınması 

mümkündür ? 

I. Un 31H1/Y/0304/B/MSC/10800/1200 

II. Un 21A/X/0109/UK/ABM234/0/1500 

III. Un 31H2/Y/0210/D/SUX001/5500/1500 

IV. Un 31HA1/Y/0613/TR/TUGEM/3000/910 

 

a) I ve II 

b) I ve III 

c) I, II ve III 

d) III ve IV 

e) II ve IV 

 

D (REF: 6.5.1.4.3. / 6.5.2.1.2/4.1.1.15 
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13- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

I. Toz haldeki maddeler için kullanılan OHK'nın bir iç astara sahip olması gerekir. 

II. UN 1129 bir polietilenden mamul plastik ambalajda taşınmak isteniyor. Bu 

ambalajın hidrokarbon karışımı ile kimyasal uyumluluğu test edilmelidir. 

III. Sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken 5L1 tipindeki ambalajlarda taşınabilir. 

IV. UN 2471 kağıt iç ambalaj ve çelik kutu ile kombine halde taşınabilir. 

 

a) I, II, III 

b) I, II, IV 

c) II, III, IV 

d) I, III, IV 

e) I, II 

 

14- Kontrollü olarak havalandırılacak şekilde tasarlanmış bir ambalajda taşınan UN 

2917 maddesi taşınmak istendiğinde aşağıda belirtilen hangi genel hükümler 

geçerlidir ? 

 

I. Bu madde için çok taraflı sevkiyat onayı gerekir. 

II. Malı gönderen taraf, sevkiyatın çıkış ülkesinin yetkili kurumu ile sevkiyatın 

içinden geçeceği veya ulaşacağı ülkenin yetkili kurumunu bilgilendirmelidir. 

III. Bu madde için yapılan bildirimin 3 gün içinde yapılması gereklidir. 

IV. Yazılı olarak bildirim yapılması halinde sevkiyat tarihi ve muhtemel variş tarihi 

mutlaka belirtilmelidir. 

 

a) Sadece I 

b) I, III ve IV 

c) I, II ve III 

d) I, II ve IV 

e) Hepsi 

 

D (REF: 5.1.5.1.2/5.1.5.1.4) 

 

15- Aşağıdakilerden hangisinde doğru şıklar bir arada verilmiştir? 

I. UN 1033 ısı yalıtımlı bir tankla taşınırken tankın asgari test basıncı 16 mPa olur 

II. ADR onaylı bir çelik kutunun azami net kütlesi 400 kgdır 

III. Metal OHK'lar 5 yılı aşmayacak aralıklarla sızdırmazlık testinden geçecektir. 

IV. UN 2656 taşınmasında kullanılan plastik bidon 1,2 metre yükseklikten düşürme 

testine tabi tutulmalıdır. 

 

a) I, III 

b) II, IV 

c) I, IV 

d) II 

e) I, II, III 
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16- Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının 1,5 saat bir temas süresi içinde yok 

olmasına neden olan asit özelliği gösteren organik katı bir madde ambalajlar içinde 

taşınmak isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur ? 

I. Bu madde tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte plastik iç ambalajlarla azami 50 

kg olacak şekilde konulabilir. 

II. Bu madde fiber levha OHK’lar ile taşınabilir. 

III. Bu madde T21 tank talimatı ile taşınabilir. 

IV. Bu maddeyi taşıyan bir araç E hariç tüm tünellerden geçebilir. 

 

a) Sadece I 

b) I ve II 

c) I, II ve IV 

d) I, II,III ve IV 

e) II, III, IV 

 

D ( REF : 2.2.8.1.6. Sınıf 8 / PG III ---- 2.2.8.3. C4 – UN 3261 Aşındırıcı, katı, asidik, 

organik, B.B.B. Tablo A sütun 7a – P002 --- I doğru / IBC 08 --- II doğru / 4.2.5.2.5. T1 : T21 

doğru / Tablo A sütun 15 (E) tünel kodu --- IV doğru 

 

17- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

I. UN 0503 ile UN 3268 birlikte aynı araca yüklenebilir 

II. Sınıf 4.3 kapsamındaki maddeler BK1 tipindeki yığın konteynerlerde taşınabilir. 

III. 5TF sınıflandırma koduna ait bir aerosol imha amacıyla taşınıyorsa açık araçlarda 

taşınmalıdır. 

IV. UN 1723 alevlenir sıvısının yüklenmesi sırasında yanmalı ısıtıcıların çalıştırılması 

yasaktır. 

 

a) III, IV 

b) I, III 

c) II 

d) I, II, IV 

e) I, IV 

 

18- UN 2277 maddesi 300 litre olarak plastik bir variller taşınmak isteniyor. Buna 

göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? 

I. Kullanılan plastik varilin Un onaylı olmasına gerek yoktur. 

II. Araçta portatif aydınlatma aparatı bulunması gerekir. 

III. 8.4. ‘e göre aracın denetlenmesi gerekir. 

IV. Araçta asgari bir adet 2 kg ‘lık yangın söndürücü bulunması yeterlidir. 

a) Sadece I 

b) I ve II 

c) I, II ve IV 

d) I,II,III ve IV 

e) II, IV 

 

E (REF: Tablo A sütun 15 – TK = 2 --- 1.1.3.6.3. --- ADR hükümlerinden muaf. 

S1 (2) değil. 
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19- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

I. Temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış portatif tankların taşınması esnasında 

levhaların çıkartılması gereklidir. 

II. ADR sevkiyatı süresince yarı treyler tank gemiye yüklenmek üzere çekicisinden 

ayrıldığında yarı treylerin ön kısmında levha bulunmalıdır. 

III. Araçlarda birden fazla uyumluluk grubuna ait patlayıcı madde taşınırken 

uyumluluk grupları bu levhalarda belirtilmelidir. 

IV. Münhasır kullanım kapsamında taşınan tek bir BM No'suna sahip radyoaktif 

malzeme taşıyan ve başka tehlikeli madde taşımayan taşıma ünitelerinin yan 

kısımlarında tehlike tanımlama numarası olan turuncu plaka takılmalıdır 

a) I, II 

b) II, III 

c) III, IV 

d) I, III 

e) II, IV 

 

20- Fümige edilmiş bir kargo taşıma ünitesi, fumigantlara taşınmak istendiğinde 

aşağıdaki kurallardan hangileri uygulanır ? 

I. Taşıma ünitesine sadece fumigasyon uyarı işareti olan aşağıdaki işaretin konulması 

yeterlidir. 

1. 

II. Fümige edilmiş bir taşıma ünitesi taşınırken taşıma evrakının üzerinde fümigasyonda 

kullanılan gazın tipi ve miktarı bulunmalıdır. 

III. Bu maddeleri taşıyan araçta yazılı talimat bulunması gerekir. 

IV. Taşıma ünitesinin üzerinde uyarı işaretinin yanı sıra fümigasyonda kullanılan gazın 

tehlike etiketi de bulunması gerekir. 

 

a) I ve II 

b) I, II ve III 

c) II ve IV 

d) II, III ve IV 

e) II, III 

 

A (REF : 5.5.) 

 

21- Aşağıdaki maddelerden hangileri taşıma için kabul edilmez? 

I. A Tipi kendiliğinden tepkimeye giren maddeler 

II. Uyumluluk grubu K'ya ait olan patlayıcı maddeler 

III. Amonyum tuzu ve hipoklorit karışımları 

IV. UN 1051, 1613, 1614, 3294 tanımlarını karşılamayan susuz veya çözeltide 

hidrojen siyanür 

 

a) I 

b) I, II 

c) II, III 

d) III, IV 

e) I, II, III, IV 
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22- Aşağıdakilerden hangisi 11H1 tipi OHK'nın üzerinde bulunması gereken ek 

işaretlerden değildir? 

a) Son muayene tarihi 

b) Kg cinsinden dara kütle 

c) Bar cinsinden dolduruma/boşaltma basıncı 

d) İmalatçı seri no 

e) Son sızdırmazlık test tarihi 

23- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

I. Radyoaktif maddeleri taşıyan araçlara NO 7D'ye uygun levha takılmalıdır 

II. UN 0495 ambalajlar halinde taşıyan araçlara levha takılmasına gerek yoktur. 

III. Sınıf 1 taşıyan bir araçta tehlike tanımlama numarası olan bir plaka takılması 

gerekiyorsa tehlike tanımlama numarası tehlike bölüm numarası ve uyumluluk 

grubu harfinden oluşur. 

IV. UN 0161 ve 5 kg'lık ambalajlarda sınırlı olarak taşınan UN 3495 aynı araca 

yüklenebilir 

a) Hepsi 

b) I, II, III 

c) II, III, IV 

d) I, III, IV 

e) I, III 

24- Kendiliğinden tepkimeye giren sınıf 4.1 tip G özellikleri gösteren bir karışımın 

hangi sınıfa ait bir madde olarak sınıflandırıldığı düşünülür? 

a) 4.2 

b) 5.1 

c) 5.2 

d) 3 

e) 8 

25- UN 2300 5 litrelik paketlerde toplamda 30 kg olarak taşınıyor. Aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

I. Sınırlı miktar taşıyan aracın maksimum kütlesi 12 ton üstünde ve araçta 8 tondan fazla 

UN 2300 varsa aracın sağ, sol ve arka taraflarına sınırlı miktar işareti takılmalıdır 

II. Bu araçta taşıma evrakına gerek vardır 

III. Sürücünün ADR Belgesine ihtiyacı yoktur. 

IV. Bu ürünü gönderen firmanın güvenlik danışmanına ihtiyacı vardır 

a) I, II, IV 

b) I,III, IV 

c) I, II 

d) III, IV 

e) II, III,IV 

26- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

I. Sınıf 4.1 reaktif maddelerin taşımasında kullanılan Portatif tank tasarımı en az 

4 bar test basıncına uygun olur. 

II. UN 1003 ÇEGK ile taşınamaz 

III. UN 2531 yalıtılmış bir portatif tank ile taşınır. 

IV. Sabit tankların tank kayıtları 12 ay boyunca tank operatörü tarafından saklanır. 

a) I, II, IV 

b) I,II,III 

c) I, II, III, IV 

d) I, IV 

e) I,III,IV 
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27- Bir araçta ambalajlar halinde toplamda 10 kg UN 3048 taşınmaktadır. Araçta 

başka bir tehlikeli madde bulunmamaktadır. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınma 

esnasında uygulanmasına gerek yoktur. 

I. Yazılı talimat 

II. 2 kg'lık yangın tüpü 

III. Aracın ön ve arkasında plaka takılmasına 

IV. Araç mürettebatının eğitim alması 

V. Taşıma evrakı bulundurması 

a) I,III,IV 

b) II,IV 

c) I,II 

d) I,II,III,IV 

e) I,II,III 

28- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

I. Bilgisayarın çalışması için teçhizatta bulunan lityum piller ADR'ye tabi değildir. 

II. Yığın Konteynerlerin kapasitesi en az 2m³ olmalıdır. 

III. Sınıf 1 ile Sınıf 9 kriterlerini karşılamayan katı atık maddeler UN 3077'ye 

atanırlar. 

IV. Tehlikeli malların taşınma yasağı haftanın ya da yılın belli günlerinde 

kısıtlanabilir. 

a) I, IV 

b) I, III, IV 

c) II, III 

d) I, III 

e) I, II 

29- Taşıma indeksi 5, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon 

seviyesi 1 mSv/sa olan bir ambalajın etiketinde hangi bilgiler yer almalıdır? 

I. DÖE-I maddelerinin radyonüklidlerin adları 

II. Taşıma indeksi 

III. Bekerel cinsinden ifade edilen radyoaktif içeriklerin azami etkinliği 

a) I, II, III 

b) I 

c) II, III 

d) II, IV 

e) II 

30- 950 kg. BM 0296 maddesi ambalajlar halinde taşınmak istendiğinde aşağıdaki 

bilgilerden hangisi doğrudur ? 

I. İç ambalajları su geçirmez torbalar içeren plastik, genleşmeli kutulardan oluşan dış 

ambalajlarda taşınabilir. 

II. C,D ve E tünellerinden geçmemelidir. 

III. Mallar direk güneş ışığından ve taşıma sırasında ısınmadan korunacaktır. 

IV. Araçların yükleme veya boşaltımı esnasında kamu alanlarında durmaları gerekirse, 

duran araçların arasında en az 20 metrelik bir mesafe bulunmalıdır. 

a) I ve II 

b) I, II,III 

c) I,II,IV 

d) I,II,III ve IV 

e) II ve IV 
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31- Münhasır kullanım kapsamında taşınan radyoaktif maddeler için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

I. Taşıma indeksi 10 dan fazla olabilir. 

II. Dış yüzey üzerindeki azami radyasyon seviyesi 10mSv/sa’yı aşmamalıdır. 

III. III-SARI kategorisine tahsil edilirler. 

IV. Kritiklik güvenlik indeksi 50 yi aşabilir. 

 

a) I ve III 

b) I,II,III 

c) II ve III 

d) I,II,III,IV 

e) II ve IV 

 

32- BM 2910 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

I. Normal taşıma koşulları altında, izin verilen sınırların üstünde hasar gören veya 

radyoaktif içerik sızdıran ambalajlar gözlem altındaki kabul edilebilir bir ara 

depolama alanına götürülebilir, ancak onarılana ve temizlenene kadar sevk 

edilmez. 

II. Düzenli olarak radyoaktif malzeme taşımacılığında kullanılan araç ve donanımı, 

kontaminasyon düzeyini saptamak amacıyla periyodik kontrollere tabi 

tutulacaktır. 

III. 5.4.3. te öngörülen yazlı talimatlara ilişkin zorunluluklar geçerli değildir. 

IV. Doz oranı aracın dış düzeyinin erişilebilir herhangi bir noktasından 5uSv/s’yi 

geçmiyorsa 8.4. hükümlerinin uygulanmasına gerek yoktur. 

 

a) Sadece I 

b) I , II ve III 

c) I, III ve IV 

d) III ve IV 

e) I, II, III, IV 

 

33- ADR’ye uygun şekilde kullanılması planlanan her bir ambalaj dayanıklı, 

okunaklı ve kolayca görünür şekilde işaretlenirken aşağıdakilerden hangilerine 

dikkat edilmesi gereklidir ? 

 

I. 30 kg’dan fazla brüt kütleye sahip ambalajlar için işaretler üstünde veya yan 

tarafında bulunmalıdır. 

II. Harfler, rakamlar ve semboller en azından 12 mm yüksekliğinde olmalıdır. 

III. 30 kg ya da 30 litreden daha az kapasiteli ambalajlar için yükseklik azami 

6mm olmalıdır. 

IV. 5 kg ya da 5 litre ya da daha az ambalajlar için uygun büyüklük olmalıdır. 

 

a) Sadece I 

b) I, III 

c) I,II,III 

d) I,II ve IV 

e) I, II 
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34- Aşağıdaki soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlardan hangileri portatif tankla 

taşındıklarında kırılabilir disk gerekli değildir? 

I. BM 1083 Trimetilamin, andhidrit 

II. BM 1965 Hidrokarbon gaz karışımı, svılaştırılmış, b.b.b. 

III. BM 3220 Pentafloroetan (soğutucu gaz R 125) 

IV. BM 3504 Basınç altındaki kimyasallar, yanıcı, zehirli b.b.b. 

a) I ve II 

b) I,II ve III 

c) Sadece III 

d) I,II,III ve IV 

e) I ve III 

35- Aşağıdaki taşımalardan hangisinde veya hangilerinde aracı kullanan sürücünün 

mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur? 

I. ADR hükümlerine göre yeterli güvenlik önlemleri alınmış en son UN 2588, 

PESTİSİST KATI ZEHİRLİ, 6.1, II, ürününün içinde olduğu boş 

temizlenmemiş boş statik depolama kaplarını taşıyan araç sürücü 

II. En son yük olarak UN 2315 POLİKLORİNLEŞMİŞ BİFENİLER, SIVI içeren 

boş temizlenmemiş sert plastik OHK taşıyan araç sürücüsü 

III. Her bir ambalaj içinde UN 1202 maddesini içeren 5’ er litrelik plastik iç 

ambalajlardan içinde 7 adet olan 30 adet dış paketi kamyon içinde taşıyan araç 

sürücüsü 

a) I 

b) I,II 

c) II,III 

d) I,II,III 

e) I,III 

36- Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangileri BM Sertifikalı Çok Elemanlı Gaz 

Konteynerlerinde de taşınabilmektedir? 

I. BM 1041 ETİLEN OKSİT ve KARBONDİOKSİT KARIŞIM (%9 ‘dan fazla 

ama %87 den az etilen oksit ile) 

II. BM 1913 NEON, SOĞUTULMUŞ SIVI 

III. BM 1975 NİTRİK ASİT VE DİAZOT TETROKSİT KARIŞIMI 

IV. BM 2034 HİDROJEN VE METAN KARIŞIMI, SIKIŞTIRILMIŞ 

a) I, II 

b) I,III,IV 

c) I,IV 

d) II,III,IV 

e) II,IV 

37- Hangi sınıfların araca yüklenmesinde miktar sınırı mevcuttur? 

I ) Sınıf 5.2 kapsamında organik peroksitler 

II ) Sınıf 4.1 kapsamında reaktif olmayan maddeler 

III ) Sınıf 7 kapsamında radyoaktif maddeler 

IV) Sınıf 1 kapsamında patlayıcı maddeler 

V) Sınıf 3 kapsamındaki sıvılar 

a) II,III,V 

b) Hepsi 

c) I,II,III,IV 

d) I,II 

e) I,II,IV 
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38- UN 2313 ambalajlar halinde taşınmakta olup araçta toplam 500 litre 

bulunmaktadır. Bu araç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

I ) Taşıma evrakı hazırlanmasına gerek yoktur 

II ) Aracın ön ve arka kısımlarında turuncu plaka bulunmasına gerek vardır 

III ) Ambalajlar üzerinde UN numaraları bulunmasına gerek yoktur 

IV ) Araçta yazılı talimat bulunmasına gerek yoktur 

a) I,II,III 

b) I,II 

c) II,III,IV 

d) I,IV 

e) IV 

39- Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? 

I ) UN 2853 3 kg.lık ambalajlarla araçta toplamda 6 ton olacak şekilde taşınmaktadır. 

Araçta başka bir tehlikeli madde bulunmamaktadır. Bu araç E tünelinden geçemez 

II ) UN 2956 konan ambalajlar ısı kaynaklarına yakın yerlerde depolanacaktır 

III ) Sınıf 8 kapsamındaki maddeler su geçirmez yığın konteynırlarda taşınabilir 

IV) UN 2212 ambalajlar halinde taşınırken bu araca gıda maddesi yüklenirken en az 

0,8 metre boşluklar bırakılarak yüklenmelidir 

a) I,II 

b) I,III 

c) I,II,III 

d) III 

e) II,III,IV 

40- Aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur? 

I ) UN 2027 taşıyan bir araç hizmet alımı için yerleşim bölgelerinde yetkili mercilerin 

izni olmadan uzun bir süre bekleyebilir 

II ) Patlayıcı madde taşıması yapmak isteyen bir sürücü, yönetmelik kapsamında farklı 

bir sistemde 8.2.2.3.4 referansında tanımlanan konuları içeren bir eğitim almışsa 

sınava girmeden taşımacılık yapabilir 

III )Sınıf 7 radyoaktif taşımacılığı yapmak isteyen şoför 8 saatlik uzman eğitimi almak 

zorundadır 

IV)Taşıma ünitesi başına taşınan miktarlarla ilgili muafiyet kapsamında taşımacılık 

yapılması durumunda araçta en az 2 kg.lik yangın tüpü olmalıdır 

a) I,III 

b) III,IV 

c) I,II 

d) I,II,III 

e) II,III,IV 
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