
1-Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangileri taşıma için kabul edilemez? 

I)Kullanılmış sülfirik asidin kimyasal olarak kararsız karışımları 

II)UN No 1259 Nikel Karbonil ve 1994 demir pentakarbonil dışında 23 oC altında parlama noktasına 

sahip metal karboniller. 

III)UN No 0027 ve 0028 1.1 D maddeleri 

IV) UN No 1677 Potasyum Arsenat 

V)Potasyum nitrat,Sodyum nitrat ve bir amonyum tuzunun karışımları 

A)I,II,III         B)I,II,IV        C)II,IV,V         D)I,II,V         E)II,IV,V 

 

2-Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangilerinde emniyet(güvenlik) planı hazırlanması zorunludur? 

I)Tank ile taşımacılıkta 3500 lt UN No 1233 maddesi 

II)Tank ile taşımacılıkta 3500 lt UN No 2845 maddesi 

III)Ambalaj ile taşımacılıkta 2500 kg UN No 3498 maddesi 

IV)Ambalaj ile taşımacılıkta 200 kg UN No 0234 maddesi 

V)Tank ile taşımacılıkta 1000 lt UN No 2991 maddesi 

A)II,IV,V            B)I,II,V        C)III,IV,V         D)I,IV,V         E)II,III,IV 

 

3-Aşağıdaki vakalardan hangilerinde bir kaza bildirim raporu hazırlanması gerekmez? 

I)Kazadan sonra çalışan yaralanmış beş gün süre ile çalışamamıştır 

II)UN No 3330 taşınırken kaza sonrası ambalajdan dışarıya madde salınımı olmuştur 

III)UN No 3194 maddesinden 10’ar kiloluk 2 paket kaza sırasında tamamen dökülmüştür 

IV)UN No 3298 maddesinden kaza sonrası 1500 lt ürün kaybı olmuştur 

V)UN No 2900 maddesinden kaza sonrası 1 lt ürün kaybı olmuştur 

A)Yalnız III          B)I,II,III           C)III,IV,V       D)Yalnız IV          E)II,III,IV 

4-Parlama noktası 60 oC’den fazla olmayan Dizel yakıtlar için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

I)Ambalajlama yapılırken 50G kodlu büyük bir dış paket kullanılabilir. 

II)Portatif tank ile taşınırken alternatif kullanım olarak T6 kodlu tank kullanılabilir. 

III)Bu tehlikeli madde AT tipi bir araçlada taşınabilir. 

IV)Dizel yakıtlar için litrede enerji içeriği 32 MJ’dür. 

V)FL tipi araçla taşındıktan sonra yükleme ve boşaltma sırasında bu araçların yanmalı ısıtıcılarının 

yükleme bölgelerinde çalıştırılması yasaktır. 

A)I,II ve III          B)I,III ve V         C)I,IV ve V           D)I ve V            E)IV ve V 
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5)Aşağıdakilerden hangisinde yön düzeni oklarının belirtilmesine gerek yoktur? 

I)Sıvı içeren iç ambalajlara sahip kombine ambalajlarda 

II)Her biri en fazla 50 ml kapasiteye sahip ana kaplardaki sınıf 6.2 ye ait bulaşıcı madde içeren dış 

paketlerde 

III)Hava menfezlerine sahip sahip tek ambalajlarda 

IV)Kryojenik kaplar haricindeki basınçlı kaplar içeren dış paketlerde 

V)Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına mahsus kryojenik kaplarda 

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

 

6)Aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

I) Tanı veya tedavi amacıyla bir insana veya canlı bir hayvana implante edilen veya verilen 
radyoaktif malzemeler ADR’den muaftır. 
 
II) Tesisin ilgili güvenlik yönetmeliklerine tabi olarak tesis içinde taşınan ve dolaşımın kamuya 
açık yolları ve demiryollarını kapsamayacağı şekilde taşınan radyoaktif malzemeler ADR’den muaftır. 
 
III) Son kullanıcıya satışını takiben, düzenleyici onaya sahip tüketim malları içinde bulunan 
radyoaktif malzeme ADR’den muaftır. 
 
IV) Taşıma araçlarının ayrılmaz bir parçası olan radyoaktif malzemeler ADR’den muaftır. 
 
V) Kazaen ya da kasıtlı olarak radyoaktif malzeme alımına ya da kirliliğine maruz kalması 
nedeniyle tıbbi tedavi için taşınan kişinin içindeki ya da üzerindeki radyoaktif malzeme ADR’den 
muaftır. 
 
A)I,II,III                  B)II,III,IV                C)III,IV,V              D)I,III,IV,V           E)Hepsi 
 
7)Aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 
 
I)Sıvılaşmaya meyilli paketleme  grubu II ve III maddeleri için 11G kodlu IBC’ler kullanılamaz. 
 
II)Sıvılar ve katılar için asgari test basıncı en az 1,2 MPa olan basınçlı kaplar kullanılmalıdır. 
 
III)Sıvılar ve katılar için basınçlı kapların doldurma derecesi  50 °C'de basınçlı kabın kapasitesinin 
%80'ini aşmayacaktır. 
 
IV) Sıvılar ve katılar için aksi belirtilmedikçe basınçlı kaplar her 5 yılda bir periyodik muayeneye ve 
teste tabi tutulacaktır. 
 
V) Sıvılar ve katılar için tekrar doldurulabilir basınçlı kaplar, servis değişimi için gerekli işlemler 
yürütülmediyse daha önce muhafaza edilen maddeden farklı bir maddeyle doldurulmayacaktır. 
 
A)I,IV,V                   B)I,III,IV                C)III,IV,V             D)II,IV,V             E)I ve V 
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8)Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? 

I)UN 2217 maddesi için herhangi bir toz geçirmez ve yırtılmaz kap kullanılabilir. 

II)UN 1363 maddesi organik sıvı bir maddedir. 

III)UN 2719 maddesi taşıyan araç güvenlikli bir hale getirildikten sonra, tecrit edilmiş olarak 

bekletilebilir. 

IV)UN 1407 Sezyum sınırlı miktarlarda taşındığında yazılı talimat hazırlanmasına gerek yoktur. 

V) UN 2793 maddesi ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla, iç ambalaj başına 6 kg'yi aşmayan 
miktarlarda,bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir. 

A)II,III,IV                   B)I,II,III                     C)III,IV,V                    D)II,IV,V                 E)II,III,V 

 

9)Aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

I) Düşük olanı dikkate alınacak  şekilde 3000 A1 veya 3000 A2 veya bazı durumlarda 1000 TBq 
değerinde aktiviteye sahip radyoaktif malzeme içeren Tip B(M) ambalajların sevkiyatı sırasında çok 

taraflı onay gerekmez. 

II) Malı gönderen taraf, sevkiyatın çıkış ülkesinin yetkili makamı ile sevkiyatın içinden geçeceği 
veya ulaşacağı ülkenin yetkili makamını bilgilendirecektir. Bu bildirim sevkiyatın yapılmasından 
önce, tercihen en az 7 gün öncesinden her bir ilgili yetkili makama ibraz edilmiş olmalıdır. 

III) Gönderen, gerekli bilgilerin sevkiyat onayı başvurusuna daha önceden iliştirilmiş olması halinde 

ayrı bir bildirim göndermekle yükümlü değildir. 

IV) Tip B(M) ambalajlarında yetkili makama bildirim gerekmez. 

V) Tek bir araç veya konteynerdeki ambalaj kritiklik güvenlik indeksi toplamının 50'yi aştığı 
durumlarda, bölünebilir malzeme içeren ambalajların sevkiyatında çok taraflı onay gerekir. 

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

10)UN 2916 maddesi  ambalajlanmış ölçümlerde radyasyon seviyesi  0,3 mSv/h olarak tesbit 

edilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

I)Uygun sevkiyat adı  UN 2916 RADYOAKTİF MALZEME, TİP B(U) AMBALAJ, bölünebilir olmayan veya 

istisnai bölünebilirdir. 

II)Ambalaj üzerine Model No 7C etiketi yapıştırılmalıdır. 

III) Radyoaktif bir malzemenin ikincil risk(ler)e sahip olduğu durumda Madde, uygunsa, baskın olan 
ikincil riskin niteliğine karşılık gelen Kısım 2'de verilen paketleme grubu kriterleri uygulanarak 
paketleme grubu I, II ya da III'e atanacaktır; 
 
IV) Bu madde için, bölünebilir olmayan ve istisnai bölünebilir uranyum hekzaflorür söz konusu ise, 
malzeme UN No. 2978 altında sınıflandırılacaktır. 
 
V)Bu madde için sınırlı miktar muafiyetlerinden faydalanılabilir. 
 
A)I,II ve III              B)III,IV ve V           C)I,II ve V            D)I,III ve IV              E)II,III ve IV 
 

www.dataakademi.com.tr



11)Oral zehirliliği LD50  10 mg/kg olan katı bir madde ile temas süresi 3 saat gözlem periyodu 10 gün 

sağlam deri dokusunu tamamen yok eden katı bir madde karıştırılıyor. Ortaya çıkan bu organik yeni  

katı karışımın UN No’su ve yeni sevkiyat ismi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3290 ZEHİRLİ KATI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B. 

B) 2927 ZEHİRLİ SIVI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B. 

C) 2930 ZEHİRLİ KATI, ALEVLENEBİLİR, ORGANİK, B.B.B. 

D) 2928 ZEHİRLİ KATI, AŞINDIRICI, ORGANİK, B.B.B. 

E) 2923 AŞINDIRICI KATI, ZEHİRLİ, B.B.B. 

 

12)BENZİL KLOROFORMAT tehlikeli kimyasal maddesi için aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? 

I) ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla bir kombine 

ambalaj içerisinde birlikte ambalajlanabilirler. 

II) Bu maddeyi taşıyan araç önünden ve arkasından 80/1739 tabelası ile işaretlenmelidir. 
 

III) Bu maddelerin taşınması esnasında yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde hizmet ihtiyaçları 

için mümkün olduğunca durulmayacaktır. Bu tur bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili 
makamların izniyle mümkündür. 
 

IV) Bu maddeyi taşıyan tanklar gıda maddelerinin, tüketim maddelerinin ya da hayvan yemlerinin 

taşınması için kullanılamaz. 
 
V) Tekli ambalajlardan alüminyum, sabit (çıkarılamaz) kapaklı bir bidon ile 60 litreye kadar 
ambalajlanabilir. 
 
A)I,II,ve III         B)II,III ve IV        C)III,IV ve V      D) II ve V      E)II,IV ve V 
 
 
13)Aşağıdaki durumlardan hangilerinde sürücüye yazılı talimat verilmesine gerek yoktur? 
 
I)UN 2642 ambalajlı olarak 50 kg taşındığında. 
 
II)UN 1872 iç ambalaj başına 3 kg dış ambalaj 20 kg taşındığında. 
 
III)UN 1849 iç ambalajı 30 ml dış ambalajı 500 ml olarak taşındığında. 
 
IV)UN 1873 dökme taşındığında. 
 
V)UN 1655 ambalajlama grubu II maddesi, ambalajlı olarak 60’ar kiloluk 4 paket halinde taşındığında.  
 

A)II ve III        B)III ve V           C)II,III ve V             D)I,II ve III           E)II,III ve IV 
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14)Aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

I) EX/II ve EX/III araçlarının egzoz sistemleri ya da tam veya tamamlanmış araçların diğer 
parçaları, fazla ısının yük bölmesinin iç yüzeyinin sıcaklığını 80 °C'nin üstüne çıkararak yük 
için tehlike oluşturmayacağı şekilde kurulacak ve yerleştirilecektir. 

II)  AT tipi araçlarda egzoz sistemi (egzoz boruları dahil) ısınma ya da tutuşma yoluyla yük 
için herhangi bir tehlikeye yol açmayacak bir bicimde oluşturulacak ve korunacaktır. 

III) EXII ve EXIII tipi araçlarda elektrik sisteminin anma gerilimi 25 V A.C. veya 60V D.C'yi 
geçmeyecektir. 

IV) Tüm araç tipleri için Azami ağırlığı 3,5 tonu aşan motorlu taşıtlara (sabit kasalı araçlar ve 
yarı römork çekicileri), tadil edilmiş şekliyle EEC Yönetmeliği, No. 899'un teknik 
zorunlulukları uyarınca bir hız sınırlandırma cihazı takılacaktır. Aracın teknolojik 
toleransının göz önünde bulundurulması suretiyle, cihaz, aracın saatte 90 kilometre hızı 
aşmayacağı bir biçimde kurulmuş  olacaktır. 

V) Belirli tehlikeli malları taşıyan araçlar için onay belgesinde taşımacının, işletmecinin veya 
araç sahibinin adı ve iş adresinin bulunmasına gerek yoktur. 

 
A) I,IV ve V               B)III,IV ve V               C)I,II ve III          D)I ve IV              E)I,III ve IV 
 
 
 
 
15)UN 1978 PROPAN için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 
 
I)Bu madde MEGC ‘ler ile taşınamaz. 
 
II)Silindir demetleri ile taşınabilir. 
 
III)Bu madde  için tekrar doldurulabilir çelik silindirler dışındaki çelik silindirler için muayene aralığı 
uygun şartlar sağlandığında 10 yıla uzatılabilir. 
 
IV)Bu madde tank ile taşımalarda B tünellerinden geçebilir. 
 
V)Bu maddenin taşındığı silindirler araca veya konteynere yatay olarak yatırılacak veya dik olarak 
yerleştirileceklerdir; bununla birlikte, ön çapraz duvara yerleştirilenler söz konusu eksene dik 
olacaklardır. 
 

A)II,III ve V           B)I,II ve V                C)II ve V               D)  III,IV ve V                E)II ve III 
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Cevaplar: 1) D 
I)2.2.8.2.2 
II) 2.2.61.2.2 
III)Her iki maddede 3.2 A Tablosunda mevcut. Taşıma için kabul edilirler. Herhangi bir sınırlamaları 
sınıf 1 içerisinde de yok. 
IV)3.2 A tablosunda tüm özellikleri ile mevcut herhangi sınırlama yok. 
V)2.2.51.2.2 
 
2)A 
 
I)3.2 A tablosunda sınıfı 3 PG III olduğu için 1.10.3.1.2 tablosuna bakıldığında sınıf 3 PG III 
görülmemektedir. Bu yüzden emniyet planına gerek yoktur. 
 
II)3.2 A da sınıf 4.2 PG II olduğundan 1.10.3.1.2 tablosunda tankla taşıma yerine konduğunda 3000 lt 
yi geçiyor güvenlik planı zorunlu. 
 
III)3.2 A da sınıf 8 PG II olduğundan 1.10.3.1.2 de sınıf 8 e bakılırsa PG I görülür. Bunun içinde 
hazırlamaya gerek yoktur. 
 
IV)3.2 A da sınıf 1 ve 1.3 C dir.1.10.3.1.2 de ambalajla taşımada sınıf 1 yerine konursa 200 kilo için 
güvenlik planı hazırlanır. 
 
V)3.2 A da 6.1 ve PG I dir.1.10.3.1.2 de yerine konduğunda 1000 lt tank için güvenlik planı hazırlanır. 
 
3)A 
I)1.8.5 c bendine göre üçgünden fazla çalışamama durumu olduğu için rapor gerekir 
 
II)1.8.5.3 sınıf 7 için ürün kaybında miktara bakılmaz rapor gerekir.(Radyoaktif vakaları a bendi.) 
 
III)3.2 A da sütun 15 te katagorisi 0’dır.1.8.5.3 ürün kaybı katagorilerinde 50kg/50l var.10’ar kiloluk 2 
paket 20 kg yapar. Gerek yok 
 
IV)3.2 A da 3298 maddesi sütun 15 te kategorisi 3’tür. 1.8.5.3 e bakılırsa 1000kg/1000l görülür.1500 lt 
kayıp için gerek vardır. 
 
V)3.2 A da 2900 sınıf 6.2 maddesidir.1.8.5.3 e bakılırsa miktar ne olursa olsun sınıf 6.2 maddelerinde 
rapor hazırlanır. 
 
4)D 
3.2 B den dizel yakıt 1202 bulunur.3.2 A ya gelinip parlama noktası 60 oC’den fazla olmayan bulunur; 
 
I)3.2 A da ambalaj talimatları kısmından büyük ambalaj dediği için LP lere bakılır.LP 01 talimatı için 
4.1.4 altında LP 01 bulunur.LP01 içinde 50 G bulunmaktadır.Doğru 
 
II)3.2 A da sütun 10 portatif tanklara bakılır T2 bulunur.adresi 4.2.5.2 ye gidilip tank kodlarına 
bakılır.Tank kodları tablosunda  izin verilen tank için T6 görülmemektedir. Yanlış 
 
III)3.2 A sütun 14 te FL tipi araç vardır. Kısım 7.4 e göre FL ile taşınan madde AT ile taşınamaz.Yanlış 
 
IV)1.1.3.2 a bendindeki tabloya göre 36 MJ dür.Yanlış 
 
V)3.2 A sütun 19 S2 özel hükmünden 8.5 adresine gidilir. S2 (2) ye göre doğrudur. 
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5)C 
5.2.1.10.1 e göre vardır,5.2.1.10.2 ye göre yoktur. 
I) 5.2.1.10.1 var. 
II) 5.2.1.10.2 yok. 
III) 5.2.1.10.1 var 
IV) 5.2.1.10.2 yok 
V) 5.2.1.10.1 var. 
 
6)E 
1.7.1.4 bentlerine göre hepsi doğrudur. 
 
7)A 
I)4.1.3.4 e göre sıvılaşmaya meyilli maddelerde PG II ve III  11 G kodlu IBC kullanılamaz doğru 
 
II)4.1.3.6.3 e göre 0,6 olmalı yanlış. 
 
III)4.1.3.6.5 e göre %95 olmalı yanlış 
 
IV)4.1.3.6.6 ya göre doğru 
 
V)4.1.3.6.8 e göre doğru 
 
8)A 
I)3.2 A dan 2217 için ambalaj talimatı P002 özel hükmü PP20 dir.4.1.4 te P002 de PP20 ye bakılırsa 
doğrudur. 
 
II)3.2 A da 1363 ün sınıfı 4.2 sınıflandırma kodu S2 dir.2.2.42 ye bakılırsa S2 organik katıdır yanlış 
 
III)2719 için 3.2 A da sütun 19 da operasyon hükmü yoktur.yanlış 
 
IV)3.2 A sütun 7a da sınırlı miktar 1407 için 0’dır.Sınırlı miktarla taşınamaz.Talimat hazırlanır yanlış 
 
V)2793 maddesi için 3.2 A sütun 9b de karışık ambalajlama MP14 tür.4.1.10 adresine gidilirse MP14 e 
göre doğrudur. 
 
9)D 
I)5.1.5.1.2 b bendine göre yanlış. 
II)5.1.5.1.4 b bendine göre doğru. 
III) 5.1.5.1.4 c bendine göre doğru. 
IV) 5.1.5.1.4 b bendine göre yanlış 
V) 5.1.5.1.2 c bendine göre doğru. 
 
10)D 
I) 2.2.7.2.1.1 tablosuna göre doğru.3.2 A dan da ismine bakılabilir. 

II)5.1.5.3.4 tablosuna göre 0,3 mSv/h değeri II SARIDIR. 5.2.2.2.2 etiketlerinde Model No 7B etiketi 
yapıştırılır.yanlış 
III) 3.2 A özel hüküm 172 doğru 
IV)3.2 A özel hüküm 325 doğru 
V)3.2 A 7a sütununda 0’dır.yanlış 
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11) D 

Elimizde 2 kimyasal mevcut, karıştırılınca ortaya çıkacak olan karışımın Un numarası ve sevkiyat ismi 

istenmektedir. Birinci kimyasalın sınıf 6.1 olduğu zehirliliğinden anlaşılıyor. Diğerinin ise sınıf 8 olduğu 

anlaşılmaktadır. Birinci maddenin ambalajlama grubunu 2.2.61.1.7 tablosunda yerine koyduğumuzda 

oral olduğu için PG  II buluruz. Diğer maddeyi 2.2.8.1.6 tablosunda yerine koyarsak PG III buluruz. 

Yani 6.1 II oral ve 8 III, bu iki maddeyi 2.1.3.10 tehlike önceliği tablosunda kesiştirirsek 6.1 II görülür. 

Sınıf 6.1 in toplu kayıtlar listesine gidilerek ikincil risklerde aşındırıcı katı organiği bulmamız gerekir. 

2.2.61.3 ürün ağacında ikincil riskleri olanlara bakıldığında 2928 ZEHİRLİ KATI, AŞINDIRICI, ORGANİK, 

B.B.B. olduğu görülür. 

 

12)B 
3.2 B de tablosundan UN No 1739 bulunur sonra 3.2 A tablosuna gelinir. 
 
I)3.2 A sütun 9b de karışık ambalajlama MP 8 ve MP 17 dir.4.1.10.4 e gidilerek ilgili hükümlerin doğru 
olduğu görülür. 
 
II)3.2 A sütun 20 de tehlike tanımlama numarası bu madde için 80 dir. yanlış 
 
III)3.2 A sütun 19 da  S 20 operasyon hükmü için 8.5 e gidildiğinde böyle bir şey söz konusu değildir 
yanlış 
 
IV)3.2 A da sütun 18 boş  görünmektedir.yanlış 
 
V)3.2 A sütun 8 de ambalajlama talimatı P 001 görülür.4.1.4 e gidilerek P001 e bakılır.Ayrıca 3.2 A da 
1739 için ambalajlama grubu I dir. P001 talimatında ambalajlama grubu I için tekli paketler 
ambalajlardan alüminyum, sabit (çıkarılamaz) kapaklı bir bidon ile 60 litreye kadar 
ambalajlanabilir.doğru 
 
 
13)C 
 
I)3.2 A da 2642 için sütun 15 te TK:1’dir.1.1.3.6.3 tablosunda yerine konursa 20 görülür.Elimizde  50 
kg olduğu için muafyetten faydalanamayız.5.4.3 yazılı talimat hazırlanmalıdır. Çünkü 1.1.3.6.2 de 
5.4.3 mevcuttur. Muafiyetten faydalanamadığımız için hazırlamak zorundayız. 
 
II)İç ve dış ambalajdan bahsedildiği için sınırlı miktar muafiyetine bakıyoruz.1872 maddesi için 3.2 A 
da sınırlı miktar 5 kg görünüyor.İç ambalaj uygun.3.4.2 ye göre dış ambalaj 30 kg yi geçmemiş buda 
uygun.Sınırlı miktar muafiyetinden faydalanarak 5.4.3 yazılı talimat hazırlamaya gerek yoktur. 
 
III)Burada istisnai miktar muafiyeti arayacağız. 1849 için sütun 7b de E2 görülüyor.3.5.1.2 tablosunda 
E2 yerine konulursa uygunluk görülür.5.4.3 yazılı talimat hazırlanmasına gerek yoktur. 
 
IV)Dökme taşımacılıklarda 5.4.3 yazılı talimat kesinlikle hazırlanır. 
 
V)1655 maddesi  3.2 A da PG II için sütun 15 te TK:2 dir. 1.1.3.6.3 yerine bakıldığında 333 görülür.60 
ar kilo 4 paket 240 kilogram yapar.333 ü geçmediği için taşıma katagorisi muafiyetinden 
faydalanılır.5.4.3 yazılı talimat hazırlanmasına 1.1.3.6.2 ye göre gerek yoktur. 
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14)E 
I)9.3.6 doğru 
 
II)9.2.1.1 tablosunda AT tipi araç için egsoz sistemi kısmı boştur. yanlış 
 
III)9.2.1.1 tablosunda elektrik kısmında voltaja bakılırsa 9.2.2.7 ye gönderiyor. Buradaki bilgi 
doğrudur. 
 
IV)9.2.1.1 tablosunda  hız sınırlandırma cihazlarına bakılırsa 9.2.5 yönlendirir. Tabloda tüm araçlar için 
X işareti mevcuttur. 9.2.5 e bakılırsa doğru olduğu görülür. 
 
V)9.1.3.5 onay belgesine bakıldığında 5. maddede taşımacının, işletmecinin veya araç sahibinin adı ve 
iş adresi olduğu görülür. Yanlış 
 
 
15)C 
I)3.2 A sütun 10 ve 12 de (M) harfi olduğu görülür. 3.2 sütunların tanımlarına bakıldığında Sütun 12 
de (M) tanımı yapılmıştır MEGC ler ile de taşınabileceği belirtilmiştir.Yanlış 
 
II)3.2 A sütun 8 de P200 görülmektedir.4.1.4 te P200 talimatlarına gidilirse, sıvılaştırılmış gazlar ve 
çözünmüş  gazlar tablosuna bakılırsa 1978 propanın silindir demetleriyle  de taşındığı görülür 
 
III) Sıvılaştırılmış gazlar ve çözünmüş  gazlar tablosuna bakılırsa ra ve v hükümleri görülür.Bu tablodan 
geriye doğru gidilerek ilgili sayfalarda bu hükümlere bakılır.v özel hükmüne bakılırsa 15 yıl görülür. 
yanlış 
 
IV)1978 için 3.2 A 15.sütuna bakıldığında tünel kodu bu madde için B/D dir. Tankla taşımacılık 
yaptığımız için sol tarafa bakılır. Sol tarafta B harfi mevcuttur. Bu yüzden yalnızca A tünellerinden 
geçer. Yanlış 
 
V)3.2 A sütun 18 CV10 özel hükmüne göre doğrudur. 
  
                                                                                                                              

Serkan SARIKURT 
            TMGD Eğiticisi 
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