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T.C. 
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü 

 
 
 
 
 
 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI 
 SINAV SORULARI 

 
(09 ARALIK 2017) 

 
 

TMGD 
(RID+IMDG Kod)  

 

(A) 
 
 

 
                                                     Aşağıdaki bölümü doldurunuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bu kitapçık 40 (kırk) soru ve 16 (onaltı) sayfadan oluşmaktadır.(1 ile 20 arası sorular RID, 
21 ile 40 arası sorular IMDG Kod sorularıdır).  Sınav süresi 210 dakikadır. 

 
Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir. 
 

 

ADI       :________________________ 

SOYADI:________________________ 

İMZASI :________________________ 
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1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. UIC Kitapçığı 201 (Tehlikeli mal taşımacılığı – Demiryolu manevra garlarına yönelik 

acil durum planlaması rehberi) uygulanır ise manevra garlarına yönelik dahili acil 

durum planlarının RID’da istenilen şekilde hazırlanmış olduğu kabul edilir.  

B. Tehlikeli malların taşınması sırasında geçici depolama olarak kullanılan geçici 

depolama terminalleri uygun şekilde emniyeti sağlanmış ve iyi aydınlatılmış olmalıdır.  

C. Bütün tehlikeli mal sınıflarında ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallar yer 

almaktadır.  

D. UN 0066 maddesi ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mal değildir.  

E. Ciddi sonuçlara neden olabilecek radyoaktif malzemeleri taşıyan vagonun çalınmasını 

engellemek üzere aygıtlardan, teçhizatlardan veya düzenlemelerden yararlanılır ve 

bunların her zaman kullanılabilir ve etkili durumda olması sağlanır.  

 

 

2. 5 litrelik 1500 adet plastik bidonlarda 7500 litre UN 1170 PG III maddesi ile net 

kütlesi 50 kg olan UN 0009 maddesi aynı trende birlikte taşınmak isteniyor. Bu 

taşımacılık için aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

 

I. UN 1170 PG III taşıyan vagonların tampon başları ve UN 0009 taşıyan vagonların 

başları arasında en az 18 m olduğu durumda aynı trene yüklenebilirler. 

II. Bu vagonlar iki adet 2 akslı vagonla ayrılmalıdır. 

III. Bu vagonlar 4 aksa sahip bir vagonla ayrılmalıdır. 

IV. Bu yükler hiçbir şekilde aynı trende taşınamaz. 

V. Bu vagonları koruyucu bir mesafeyle ayırmaya gerek yoktur. 

 

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

 

 

3. UN 0325 maddesi taşıyan bir vagon ile yapılan taşımayla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A. Aynı trende UN 1003 maddesinin taşınması halinde iki vagon arasında koruyucu 

mesafenin bulunması gerekmektedir.  

B. Aynı trende UN 1088 maddesinin taşınması halinde iki vagon arasında koruyucu 

mesafenin bulunması gerekmektedir.  

C. Aynı trende UN 1092 maddesinin taşınması halinde iki vagon arasında                

koruyucu mesafenin bulunması gerekmektedir  

D. Hiçbiri  

E. Hepsi  
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4. Göreve özgü eğitim ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? 

 

I. Personelin tümü, tehlike etiketleri ve turuncu plakalar hakkında eğitim almalıdır. 

II. Taşımacı ve demiryolu altyapısı yöneticisi/işletmecisi personeli demiryolu 

taşımacılığına özgü olan konularda eğitim almalıdır.    

III. Tehlikeli malların çok modlu şekilde taşındığı durumlarda, personel diğer taşıma 

türleri ile ilgili zorunlulukları hakkında bilgilendirilmelidir. 

IV. Tehlikeli malların taşımasında doğrudan yer alan operasyon personeli göreve özgü 

eğitim kapsamında 2 kategoride özel eğitim almalıdır. 

V. Tehlike etiketleri ve turuncu plakalar hakkındaki eğitim, özel eğitimin konusudur.  

 

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

 

 

5. Bindirmeli taşıma işlemiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?  

 

I. Bir taşıma biriminde KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI TİP F maddesi 

taşıyan bir taşıma birimi bindirmeli taşıma şeklinde taşınabilir.  

II. Bindirmeli taşımalarda taşınan araç şoför olmadan da taşınabilir.  

III. 2800 litre kapasiteli tank konteyner bulunan örtülü aracı taşıyan vagona etiket, işaret 

veya turuncu plaka takılmalıdır.  

IV. Tank içerisinde UN 1553 maddesinin taşındığı bir tehlikeli madde taşıması işleminin 

taşıma belgesinin doldurulmasında UN numarasından önce 66 rakamı gelmelidir.  

V. Ambalaj taşıyan bir treylerin, çekici biriminden ayrılması durumunda treylerin ön 

tarafına da turuncu şerit eklenmelidir.  

 

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

 

 

6. Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangisi sadece demiryolu ile taşınması yasak olan 

maddelerden biridir? 

 

A. UN 0021 

B. UN 2186 HİDROJEN KLORÜR, SOĞUTULMUŞ SIVI  

C. Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenenlerden dışında duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar  

D. UN 3255 tert-BUTİL HİPOKLORİT  

E. UN 3111 ORGANİK PEROKSİT TİP B, SIVI, SICAKLIK KONTROLLÜ  

 

 

7. Aşağıdaki maddelerden hangisi ekspres koli olarak taşınamaz? 

 

A. 40 kg UN 0193  

B. 5 litre UN 1088  

C. 40 kg UN 1085  

D. 2 litre UN 1308, PG I  

E. 20 litre UN 1309, PG III  
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8.  Demiryolu altyapı yöneticisi/işletmecisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Taşınacak tehlikeli malların RID'e uygun olarak taşınması için onaylanmış olduğunu 

tespit etmelidir.  

B. Demiryolu altyapı yöneticisi/işletmecisi demiryolu altyapısının kurulması veya 

sürekliliğinin sağlanması ve kontrol ve güvenlik sistemlerinin idare edilmesi başta 

olmak üzere ilgili sorumlulukları üstlenen bir devlet kurumu veya işletme anlamına 

gelir.  

C. Taşıma evrakında gösterilmeleri gerekiyorsa her vagonun içinde veya üzerinde 

taşınan tehlikeli maddelerin UN numaraları bilgisine taşıma esnasında her zaman, 

hızlı ve kısıtlamasız erişime sahip olacaktır.  

D. Taşıma esnasında her bir vagonun trendeki konumu bilgisine her zaman, hızlı ve 

kısıtlamasız erişime sahip olacaktır.  

E. Manevra garlarına yönelik dahili acil durum planlarının Bölüm 1.11'e uygun şekilde 

hazırlanmasını sağlamalıdır.  

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. UN 3311 tank içinde taşınacağında, bağlantı yerlerinde sızıntı geçirmezliği sağlama 

amacıyla ya da kapakların bakımı için kullanılan malzemeler tank içindeki 

maddelerle uyumlu olmalıdır. 

B. Daha önce UN 1131 barındırmış olan temizlenmemiş boş tanklar bir inert gazla 

doldurulacaktır.  

C. UN 1361 PG II dolumu sırasında maddenin sıcaklığı 60 °C'yi geçmeyecektir.  

D. UN 1873 taşıyacak tanklar 15 °C referans sıcaklığında kapasitelerinin en fazla % 

96'sına kadar doldurulur.  

E. UN 1001, sadece tüplü gaz vagonlarından veya elemanları kaplardan oluşan 

MEGC'lerde taşınacaktır.  

 

 

10. UN 1092 maddesinin kurtarma ambalajında taşınması halinde, aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi taşıma evrakında doğru düzenlenmiştir? 

 

A. “663, UN 1092, AKROLEİN, STABİLİZE, 3, PG I, "SALVAGE PACKAGING" 

("KURTARMA AMBALAJI")”  

B. “"SALVAGE PACKAGING" ("KURTARMA AMBALAJI"), 663, UN 1092, 

AKROLEİN, STABİLİZE, 3, PG I”  

C. “663, UN 1092, AKROLEİN, STABİLİZE, 6.1, PG I, "SALVAGE PRESSURE 

RECEPTACLE" ("BASINÇLI KURTARMA KABI")  

D. “"SALVAGE PRESSURE RECEPTACLE" ("BASINÇLI KURTARMA KABI"), 

663, UN 1092, AKROLEİN, STABİLİZE, 6.1 (3), PG I  

E. “663, UN 1092, AKROLEİN, STABİLİZE, 6.1 (3), PG I, "SALVAGE 

PACKAGING" ("KURTARMA AMBALAJI")”  
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11. UN 0281 maddesinin demiryoluyla taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır?  

 

A. Ambalajlar uygun sevkiyat adını da taşımalıdır.  

B. Ambalajlara çevreye zararlı madde etiketi takılır.  

C. UN 2990 ile karışık yüklenebilir.  

D. UN 0030 ile karışık yüklenebilir.  

E. Vagonların dikkatli manevra yapmasına gerek yoktur.  

 

 

12. Mükerrer kullanılması planlanan  3A2T/Y1.5/150/99/NL/VL831 ambalajı için 

aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

 

I. Ambalaj kompozit bir ambalajdır.  

II. Ambalaj NL/VL831 işaretlerini kalıcı biçimde taşımalıdır.  

III. Ambalajların testleri gerçekleştirilirken kullanılan test maddesi su olmalıdır.  

IV. Sızdırmazlık testinde 0.2 bar hava basıncı uygulanması yeterlidir. 

V. Ambalajdaki deliklerin çapı 7 cm’yi geçmemelidir. 

 

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

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Tedavi amacıyla insana verilen radyoaktif malzemeler için RID hükümleri geçerli 

değildir.  

B. Sınıf 7 radyoaktif malzeme içeren Tip A ambalajında yön okunun bulunmasına gerek 

yoktur. 

C. Boş ambalaj içeren bir adi paket sevkiyatının teslim edilemediği durumlarda, sevkiyat 

güvenli bir yere yerleştirilecek, mümkün olduğunca süratle yetkili makamlara haber 

verilecek ve bundan sonra neler yapılacağı konusunda talimat istenecektir.  

D. Taşıma işlemleri sırasında meydana gelen iş kazalarında, belirlenmiş etkin dozajın bir 

yıl içinde 1 mSv ile 6 mSv arasında olması muhtemelse, iş yeri veya bireysel kontrol 

yoluyla bir doz belirleme programı yürütülür. 

E. Sınırlı miktarda radyoaktif malzeme içeren adi paket sevkiyatı için taşıma belgesinde 

ambalaj kategorisi yer almalıdır. 

 

 

14. Demiryoluyla UN 1350 taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

 

I. NHM kodu 250300 ya da 280200’dür.  

II. Bu madde granül halinde taşındığında RID zorunluluklarına tabi değildir.  

III. Dış ambalajı alüminyum kutu olan kombine ambalaj ile taşınmasına izin verilmez.  

IV. Dışarıya toz ve su geçirmez astar ile donatılan esnek IBC ile taşınabilir.  

V. Bir ekspres koli ambalajı, 12 litreden fazla bu maddeden içermemelidir. 

 

A. Sadece I ve II   B. I, II ve IV   C. II, IV ve V   D. III, V ve IV   E. Sadece IV ve V 
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15. Aşağıdaki taşımaların hangilerinde güvenlik planı yapılmak zorundadır? 

 

I. Uygun ambalajlara ambalajlanmış UN 0110 maddesinden 30 kg taşınmasında. 

II. Uygun ambalajlara ambalajlanmış UN 1204 maddesinden 350 kg taşınmasında, 

III. Uygun tank ile UN 2067 maddesinin 10.000 kg taşınmasında, 

IV. Bölüm 3.2 Tablo A 2 nci Sütunda “BULAŞICI MADDE, YANIZCA HAYVANLARI 

ETKİLEYEN, (yalnız hayvansal malzemeler) ismi yazan UN 2900 maddesinden 

ambalajlı olarak 10 kg taşınması, 

V. UN 1017 taşımış, tamamen boşaltılmış ve temizlenmemiş silindirlerin tekrar doluma 

gönderilmesi. 

 

 

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

 

16. % 0.5 Maleik  anhidrit içeren parlama noktası üzerindeki bir sıcaklıkta erimiş 

fitalik anhidrit maddesi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

 

I. Söz konusu maddenin tehlike tanımlama numarası 80’dir. 

II. Söz konusu madde L4BH tank koduna sahip RID tankı ile taşınabilir. 

III. 11H1  kodlu bir ambalaj ile taşınırsa, söz konusu ambalaj dışarıya toz geçirmez ve su 

geçirmez  bir astar ile donatılması zorunludur. 

IV. Söz konusu maddenin Sınıflandırma kodu C4 dür. 

V. Söz konusu madde T4 portatif tank talimatına sahip portatif tank ile taşınamaz. 

 

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

 

 

17. Karışık ambalajlama ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur? 

 

I. UN 1845 maddesi soğutucu olarak eklenmiş ise UN 2814 ile birlikte ambalajlanamaz. 

II. UN 0054 ile UN 0428 maddelerinden toplam 50 kg aynı ambalaj içinde taşınabilir. 

III. PG II olan UN 3295 maddesi ile UN 2021 maddesini iç ambalaj başına 5 lt olacak 

şekilde birlikte ambalajlanabilir. 

IV. UN 0405 ve UN 0507 maddeleri aynı ambalaj içinde taşınırken dış paket olarak 4C1 

kodlu ambalaj kullanılırsa bu ambalajın azami net kütlesi 400 kg’yi geçemez. 

V. PG III olan UN 3181 ile UN 1450 maddeleri ambalaj başına 5 kg olacak şekilde birlikte 

taşınabilir. 

 

A.  I, II ve III     B. I, III ve IV     C. II, III ve IV     D. II, IV  ve V     E. III, IV ve V 
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18. Aşağıdakilerden hangileri  “Katı, Alevlenebilir, Su ile temas ettiğinde alevlenir 

gazlar” çıkartan maddelerdir? 

 

I. UN 3394 

II. UN 3132 

III. UN 3404 

IV. SW sınıflandırma koduna sahip maddeler 

V. ORGANOMETALİK MADDE, KATI, SU İLE TEPKİMEYE GİREN 

ALEVLENEBİLİR 

 

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

 

 

19. Aşağıda özellikleri verilen maddelerden hangileri PG I’e atanır? 

 

I. LC50 değeri 0,4 mg/l'ye eşit tozların ve dumanların solunması yoluyla zehirleyici 

olan maddeler 

II. Başlangıç kaynama noktası 35 °C'den fazla olmayan alevlenebilir sıvı madde 

III. Kritik sıcaklığı -50 °C'den fazla ya da +65 °C'den fazla olmayan ya da buna eşit olan 

gazlar 

IV. Piroforik maddeler 

V. Test edildiğinde tepkime tüm numune boyunca 5 dakikada veya daha az sürede 

yayılan metal tozları 

 

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

 

20. Taşınma sırasında gerçekleşen aşağıdaki durumlardan hangilerinde RID’a göre 

hazırlanacak raporla olayların bildirilmesi gerekmektedir? 

 

I. 300 litre 2-Kloropiridin sızıntısı sonrası tahmin edilen zararın 20.000 Avro olması 

halinde 

II. 49 kg bulaşıcı madde (insanları etkileyen) kaybında 

III. Tehlikeli madde taşıyan konteynerin tahribata uğraması 

IV. Radyoaktif malzeme içeren ambalajlarda herhangi bir radyoaktif malzeme salınımı 

V. UN 3083 maddesinden 20 lt. kayıp olması durumunda 

 

A. I, II ve III       B. I ve IV       C. I, III ve V       D. II, III  ve IV       E. II, IV ve V 
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21. IMDG Kod’da yapılacak olan değişikliklerini kabul edilmesi için Uluslararası 

Denizcilik Örgütü’nün hangi komitesine yetki verilmiştir? 

 

A. BLG 

B. CCC 

C. MSC  

D. MEPC 

E. E&T 

 

22. Göreve yönelik eğitim için uygun olabilecek ilgili sözleşmeler ve kodlar 

aşağıdakilerden hangileridir? 

        

I. CSS  

II. CSC 

III. IBC 

IV. SOLAS 

V. IMSBC 

 

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

 

 

23. Patlayıcı maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?   

 

I. Aşırı duyarlı veya anında etkileşime girebilecek kadar tepkimeli patlayıcı maddelerin 

taşınması yasaktır. 

II. Patlayıcı maddeye elleçleme ve taşıma sırasında emniyeti arttırmak için ilave edilmiş 

maddeye, piroteknik madde adı verilir. 

III. Nakliyeden önce, bütün patlayıcı madde ve nesnelerin sınıflandırılması, taşımayı 

yapan ülkenin yetkili makamı tarafından onaylanacaktır. 

IV. Varsayılan havai fişek sınıflandırması, yalnızca (4A) kutularında paketlenmiş 

nesnelere uygulanır. 

V. Bir patlayıcı nesne, dış yöntemlerle tasarım durumunda fonksiyon göstermek üzere 

aktive edildiğinde; sadece hiçbir dış yüzey 65°C'den daha fazla ısınmayacak ve 

sıcaklıkta anlık en fazla 200°C'lik bir artış olursa yetkili makam tarafından sınıf 1 

dışında tutulabilir. 

 

           A. Sadece I      B. I ve II      C. Sadece III      D. III, IV ve V      E. Sadece III ve V     
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24. Piroforik maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?  

 

I. Piroforik metal tozları, piroforik özelliklerini bastırmaya yetecek kadar suyla ıslatılırsa 

sınıf 4.1 olarak sınıflandırılabilir. 

II. Havayla temas ettiğinde az miktarlarda da olsalar 5 sn içinde ateş alan maddeler, 

piroforik maddelerdir. 

III. Bütün piroforik katı ve sıvılara paketleme grubu I atanacaktır. 

IV. Piroforik katılara P404 paketleme talimatı uygulanır. 

V. UN 1383 maddesinin denizyoluyla taşınması yetkili makamın iznine bağlıdır. 

 

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

 

 

25. Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 

 

I. Organik peroksitlerin tipi A’dan F’ye kadardır.  

II. IBC’lerde taşınmasına izin verilen organik peroksitler T23 talimatına atanırlar. 

III. Tert-HEKSİL PEROKSİPİVALAT maddesinin UN Numarası 3115’dir. 

IV. Taşınmak üzere paketlendiği hali ile patlayabilen veya çabuk alev alabilen bir organik 

peroksit formülünün, o ambalaj içinde Sınıf 5.2 olarak taşınması yasaklanmıştır. 

V. SADT değeri 50 °C’den küçük olan tip B ve C organik peroksitler taşıma sırasında 

sıcaklık kontrolüne tabidirler. 

 

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

 

26. Bir konteyner gemisinde,  UN 2382 maddesi 1A1 kodlu ambalajla konteynerde 

taşınmak istenmektedir. Bu taşımacılık ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

 

I. Taşınacak ambalajın azami net kütlesi 450 kg’dır. 

II. Taşınacak ambalajın azami kapasitesi 450 lt’dir. 

III. Bu konteyner UN 1748 maddesi yüklü konteynerden “ayrılmalıdır”.  

IV. Bu maddeden 500 lt, bu ambalaja konulamaz.  

V. Bu konteyner gemisinde 30 yolcu olması halinde, bu konteyner yalnızca güvertede 

taşınabilir.   

 

              A. I, II ve III       B. I, III ve IV       C. II, III ve IV       D. III ve V       E. IV ve V 
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27. UN 31HN2/X/0616/UK/S452/2899/1876 kodlu bir IBC için aşağıdakilerden hangileri 

doğrudur? 

 

I. Sert yapılı plastik iç kabı bulunan sıvılar için kullanılan bir IBC’dir. 

II. Dış ambalaj için kullanılan malzeme çelik olabilir. 

III. Üretim tarihi 2006’dır.  

IV. İngiltere’de üretilmiştir. 

V. İzin verilen azami brüt kütle 1876 kg’dır. 

 

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

 

 

28. Esnek dökme konteynerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 

 

I. Esnek dökme konteynerler için, tehlikeli maddelerin taşınması için izin verilen 

kullanım süresi, esnek dökme konteynerinin üretilmesinden itibaren iki yıldır.  

II. Esnek dökme konteynerler sadece kuru yük gemilerinin ambarlarında taşınabilir. 

III. Esnek dökme konteynerlerin yük taşıma birimlerinde taşınmalarına izin verilmiştir.  

IV. Esnek dökme konteyner kapasitesi 10 m3’ ü geçmeyen esnek bir konteyner anlamına 

gelir. 

V. Esnek dökme konteynerler su geçirmez olacaktır. 

 

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

 

 

29. Mermer yüklü ilaçlanmış (fumige edilmiş) bir konteynerin denizyoluyla taşınması ile 

ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır? 

 

I. Bu konteyner, UN 3359 olarak sınıflandırılır.  

II. Bu konteyner için konteyner/araç paketleme sertifikası hazırlanır. 

III. Bu konteyneri taşıyan gemide, acil müdahale bilgileri bulunmalıdır.  

IV.  Fumigasyon uyarı işareti, konteynerin her 2 yan kenara konulmalıdır. 

V.  Bu konteyner gemiye yüklenmeden önce kaptana bilgi verilecektir.  
 

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

 

 

30. Aynı sınıftaki maddeler, ikincil tehlikeler gereği olan ayrıştırma dikkate alınmadan 

bir arada istif edilebilirler; ancak bunun için maddelerin birbirleriyle tehlikeli 

biçimde tepkimeye girmemesi ve aşağıdakilerden hangisine sebep olmasında sakınca 

yoktur?   

 

A. Yanma ve/veya dikkate alınması gereken ısı oluşması 

B. Yanıcı, zehirli veya boğucu gazların oluşması 

C. Aşındırıcı maddelerin oluşması  

D. Dengesiz maddelerin oluşması 

E. Dengeli maddelerin oluşması 
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31. İstifleme kategorisi A olan ve en fazla % 10 yağ içeren SEED CAKE maddesinin bir 

konteynerde taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Yüzey sıcaklığı 55 °C’yi alabilecek gemi yapılarından 3 m mesafede istiflenebilir. 

B. Bu konteynerin taşındığı gemi yük alanlarında yüzey ve içinden geçen havalandırma 

gereklidir. 

C. Seyir süresi 5 günü aşıyorsa, gemi yük alanları karbondioksit girişinin sağlanması 

için gerekli olanaklarla donatılır. 

D. 50 yolcu taşıyan bir gemide güverte altında istiflenebilir. 

E. Bu konteyner makul düzeyde uygulanabilir şekilde kuru tutulmalıdır. 
 

32. Taşınabilir takta bulunan UN 3117 DİPROPİONİL PEROKSİT maddenin SADT’si 

(kendiliğinden hızlanan bozulum sıcaklığı) kaç derecedir? 

 

A. 15 °C 

B. 20 °C 

C. 25 °C 

D. 30 °C 

E. 35 °C 
 

 

33. UN 0276 ile UN 0288 maddelerinin konteynerde taşınması ile ilgili aşağıdakilerden 

hangileri yanlıştır? 

  

I. Bu iki madde aynı konteynerde taşınabilir. 

II. Bu iki maddeyi taşıyan konteynere sadece sınıf 1.1 plakartı monte edilir.  

III. Bu maddeleri içeren konteyner yük gemilerinde güverte altı veya üstü istiflenebilir.   

IV. Konteynerdeki toplam net patlayıcı kütlesi 15 kg ise yolcu gemilerinde yalnızca 

güverte üstünde taşınabilir. 

V. Bu maddelerin tek olarak konulduğu konteynerler gemide baş kıç yönünde 6 m 

mesafe olacak şekilde ayrılmalıdır. 

 

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

 

34. Aşağıdaki belgeleme ile ilgili hükümlerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Bir tehlikeli maddeler taşıma dokümanı, IMDG Kod hükümlerinde belirtilen bütün 

bilgileri içermesi kaydıyla herhangi bir formda olabilir.  

B. Taşıma Belgesi Formu, kod hükümlerinde belirtilen bütün bilgileri içermesi koşuluyla 

herhangi bir form olabilir. 

C. Tehlikeli maddeleri taşıyan her gemide, tehlikeli yüklere ait bilgileri içeren özel bir 

liste veya manifesto yerine detaylı bir istif planı kullanılabilir. 

D. Gemide IMDG Kod’dan muaf bir madde taşınıyorsa, bunun muaf olduğunu kanıtlayan 

sertifika gemide bulunmalıdır. 

E. Konteyner içerisinde tehlikeli madde olmasa dahi her yüklü konteyner için 

konteyner/araç yükleme sertifikası hazırlanmalıdır. 
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35. UN 2508 maddesinin konteyner gemisi ile Derince Limanından Vancouver Limanına 

taşınması ile ilgili hükümlerden hangileri doğrudur? 

 

I. Bu maddeyi taşıyan konteyner, gemilerdeki havalandırma tertibatından 2 m uzağa 

istiflenebilir. 

II. Bu maddeyi taşıyan konteyner, yalnızca güverte üstüne yüklenebilir. 

III. Toz sızdırmaz ve suya dayanıklı 13M3 kodlu ambalaj ile taşınabilir. 

IV. UN 2785 maddesi ile aynı konteynere yüklenebilir. 

V. Bu madde Hygroscopic bir maddedir.  

 

 

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

 

 

36. Yük taşıma biriminin plakartlanmasına ve işaretlenmesine ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangileri doğrudur? 

 

I. 2000 lt kapasiteli taşınabilir tankta UN 2388 maddesi taşınırken, tankın iki zıt 

tarafına plakart yerleştirilmesi yeterlidir. 

II. UN 1753 maddesini içeren paketler vagonda taşınırken her kenarında birer adet 

olacak şekilde Sınıf 8 ve deniz kirleticisi işareti plakartının takılması gerekir. 

III. Tehlikeli madde içeren dökme konteynerler içeriklerinin uygun sevkiyat adı 4 

kenarına markalanmalıdır. 

IV. Sınıf 1 maddeler hariç dökme yük konteynerlerinde katı maddeler taşındığında UN 

numarası gösterilecektir. 

V. 90 °C‘de sıvı durumda bulunan madde içeren yük taşıma birimi yükseltilmiş 

sıcaklıkta taşıma işareti taşıyacaktır. 

 

 

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

 

 

37. UN 3149 maddesi ile UN 2835 maddesinin konteynerlerde taşınması ile ilgili aşağıdaki 

hükümlerden hangileri doğrudur? 

 

I. Ambar kapağı bulunmayan konteyner gemisinde iki kapalı konteynere konan bu iki 

madde dikey hatta birbirinin üzerine konulabilir. 

II. Ambar kapağı bulunmayan konteyner gemisinde iki kapalı konteynere konan bu iki 

madde aynı dikey hat üzerine konulamaz.  

III. UN 2835 maddesi kuru yük gemilerinin ambarlarında taşınabilir. 

IV. Bu iki madde yetkili makamın onayı ile aynı konteynerde taşınamaz.  

V. Bu iki maddeyi içeren konteyner, 25 yolcu taşıyan yolcu gemilerinde yalnızca 

güvertede istiflenebilir. 

 

    A. I ve II         B. I ve III         C. II ve IV         D. III ve V         E. IV ve V 
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38. Ambalajların kapasiteleri ile ilgili hükümlerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Alüminyum varillerin azami net kütlesi 400 kg’dır. 

B. Kontraplak varillerin azami kapasitesi 250 lt’dir. 

C. Fiber varillerin azami kapasitesi 450 lt’dir. 

D. Çıkarılamayan kapaklı plastik varillerin azami net kütlesi 400 kg’dır.  

E. Çelik varilin azami kapasitesi 400 lt’dir. 

 

 

39. Aşağıdaki tanklardan hangilerinde istisna bir durum haricinde kırılabilir disk 

donatılma zorunluluğu bulunmaktadır?  
 

I. T5  

II. T8 

III. T10 

IV. T13 

V. T16 

 

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

 

 

40. UN 1228 maddesi ile UN 2308 maddesinin taşınması ile ilgili hükümlerden hangileri 

yanlıştır?    

 

I. Bu iki madde aynı konteynere yüklenebilir. 

II. Bu iki maddenin ayırım hükmü “uzak tutulmalıdır”. 

III. Bu iki maddenin ayırım hükmü “ayrılmalıdır”. 

IV. Bu iki maddenin taşındığı kapalı araçlar, Ro-Ro gemilerinde baş kıç en az 6 m 

mesafede ayrılmalıdır. 

V. Bu iki maddenin taşındığı kapalı araçlar, Ro-Ro gemilerinde ayırım yapılmadan 

yerleştirilebilir. 

 

 

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

 

Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları 

adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.  

 

1. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava 

alınmayacaklardır.  
 

2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek 

zorundadırlar.  
 

3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 20 dakika sonra salona alınmazlar.  
 

4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon 

başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak 

uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.  
 

5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini 

kontrol ediniz. Sınav kitapçık türü bölümünü doldurunuz. Sınav kitapçık türünü doldurmayan 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa, salon 

başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.  
 

6. SINAVA; RID VE IMDG KOD KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAĞIDI, 

TELSIZ, SILAH, ELEKTRONIK CIHAZLAR VB. ARAÇLARLA GIRILMEZ. BU 

KURALLARA RIAYET ETMEYENLERIN SINAVI GEÇERSIZ SAYILIR. 
 

7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme 

yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.  
 

8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. 

Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.  
 

9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.  
 

10. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş 

cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.  
 

11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru 

eşit puandır.  
 

12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına 

bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. 

Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi 

yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.  
 

13. Soruların herhangi bir şekilde alınması (kitapçığın alınması, fotokopi/resim çekilmesi, adayların 

yanlarında getirdikleri kitaplara yazılması) yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz 

sayılır.  
 

14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları 

salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu 

imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.  
 

15. Sınav süresi 210 dakika olup, sınavın ilk 30 (otuz)  dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.  

 

BAŞARILAR DİLERİZ. 


