
 

 

 

 

 

 17UY0331-3/B1 Tank/Tankerle Tehlikeli Madde Taşıma 
 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.2* İlgili mevzuatta belirlenen taşıtta bulundurulması zorunlu belgelerin (SRC 5, taşıma 
evrakı, yazılı talimat vb.) tam ve eksiksiz olduğunu kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.3* Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan tankların ve ekipmanların test, muayene ve 
kontrol sürelerini kontrol ederek ilgilileri bilgilendirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.6* Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.8* Araç lastiklerinin hava basıncının uygun ölçülerde olup olmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.9* Dönüş, park ve stop lambalarında hasar olup olmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.10* Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup 
olmadığını kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.12* Tank dolaplarındaki yangın tüplerinin sayısını ve çalışıp çalışmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.14* Tehlikeli madde taşıdığını belirtir ilgili tehlike ikaz levhalarının, plaka ve etiketlerin tam 
ve eksiksiz olduğunu kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.19* Taşıt içindeki yangın tüplerinin sayısını ve çalışıp çalışmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.24* Fren ve el freni kontrolü yapar. KRİTİK ADIM 

BY.30* Yükleme öncesi, alacağı ürünün/yükün türüne (katı, sıvı, gaz, vb.), cinsine (akaryakıt, 
gaz, asit, kimyevi madde, tıbbi atık, vb.) ve özelliğine (patlayıcı, yanıcı, parlayıcı, vb.) 
göre taşıta ve ürüne/yüke ait görevleri kapsamındaki idari kontrolleri yapar. 

KRİTİK ADIM 

BY.31* Daha önce tankta taşınmış olan yükün türünü, cinsini ve özelliğini dikkate alarak tankın 
temizliğini kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.34* Yükleme yapacağı ürünün türüne (katı, sıvı, gaz, vb.), cinsine (akaryakıt, asit, kimyevi 
madde, tıbbi atık, vb.) ve özelliğine (parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, vb.) göre taşıtın ve 
bölgenin emniyetini sağlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.35* Yükleme esnasında olası tehlikeleri engellemek amacıyla yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve 
statik elektrik yüklü eşya ve maddeleri (sigara, çakmak, cep telefonu vb.) talimatlara 
uygun olarak emniyete alır. 

KRİTİK ADIM 
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BY.36* Yükleme yapacağı ürünün türüne, cinsine ve özelliğine göre uygun KKD’yi giyer. KRİTİK ADIM 

BY.39* Yüklemesi yapılan ürünlerin bulunduğu tankların kapaklarını boşaltma işlemi yapılana 
kadar açılmaması için mühürlenmesini sağlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.40* Taşıt üzerinde görünürlüğü sağlanacak şekilde taşınan ürüne ait ikaz levhası ve turuncu 
plaka yerleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.43* Şehir içi, şehir dışı ve otoyol hız sınırlamalarını dikkate alarak sürüş faaliyetini 
gerçekleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.44* Tünel ve köprülerdeki trafik kısıtlamalarına uygun sürüş faaliyetini ifade eder.1 KRİTİK ADIM 

BY.45* Sürüş esnasında, duraklaması ya da mola vermesi gerekli zaruri durumlarda duraklama 
kurallarına uygun olarak aracın ve çevrenin emniyet tedbirlerini alır. 

KRİTİK ADIM 

BY.48* Boşaltma yapacağı ürünün türüne, cinsine ve özelliğine göre talimatlarda belirtilen 
prosedürlere uygun emniyet tedbirlerini alarak KKD’yi giyer. 

KRİTİK ADIM 

BY.49* Boşaltma yapacağı ürünün cinsine ve özelliğine göre, taşıt üzerindeki teknik teçhizatı 
ve boşaltım emniyetini sağlayan araç, gereç, ekipman ve malzemeleri hazır hale getirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.50* Ürünün cinsine ve miktarına göre boşaltım işleminin yapılmasını sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.51* Boşaltma işlemi sonrası gerekli emniyet tedbirlerini alarak araç, gereç ve teçhizatı 
toparlar. 

KRİTİK ADIM 

 

                                                                        1 Değerlendirici tarafından adaya sözlü olarak sorulacaktır. 

                                                         (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 

 17UY0331-3/B2 Patlayıcı Madde İçeren Paketleri/Ambalajları Taşıma 
 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.3* İlgili mevzuatta belirlenen taşıtta bulundurulması zorunlu belgelerin (SRC 5, taşıma 
evrakı, yazılı talimat vb.) tam ve eksiksiz olduğunu kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.6* Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.8* Araç lastiklerinin hava basıncının uygun ölçülerde olup olmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.9* Dönüş, park ve stop lambalarında hasar olup olmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.10* Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup 
olmadığını kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 



 

 

BY.12* Patlayıcı madde taşıdığını belirtir ilgili tehlike ikaz levhalarının, plaka ve etiketlerin tam 
ve eksiksiz olduğunu kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.17* Taşıt içindeki yangın tüplerinin sayısını ve çalışıp çalışmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.21* Araç içi ve dışı aydınlatmaların, kısa ve uzun huzmeli farların, acil uyarı ışığının ve ilgili 
tüm ışıkların çalışıp çalışmadığını kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.24* Fren ve el freni kontrolü yapar. KRİTİK ADIM 

BY.30* Yükleme öncesi, alacağı patlayıcının türüne, cinsine ve özelliğine göre taşıta ve 
patlayıcıya ait görevleri kapsamındaki ilgili mevzuatın gerektirdiği idari kontrolleri 
yapar. 

KRİTİK ADIM 

BY.32* Taşıtın ve yükleme yapacağı bölgenin emniyetini belirlenen talimatlar doğrultusunda 
alır. 

KRİTİK ADIM 

BY.33* Yükleme yapacağı alanda varsa taşıta ve patlayıcıya ait idari faaliyetleri gerçekleştirir. KRİTİK ADIM 

BY.34* Yüklemenin belirlenen talimatlara ve emniyet kurallarına göre yapıldığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.35* Yüklenen patlayıcıda güvenliği tehdit eden herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol 
eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.36* Yüklenen patlayıcının korunduğu ambalajın üzerindeki tehlike ikaz etiketinin hasarsız 
ve yıpranmamış olduğunu kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.37* Yüklenen malzeme ile taşıma evrakındaki bilgilerin doğruluğunu kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.38* Taşıma esnasında malzemenin korunduğu paketlerin/ambalajların kaymaması, 
dökülmemesi ve saçılmaması için branda ile üstünü örterek germe kayışı ile sabitler. 

KRİTİK ADIM 

BY.39* İlgili mevzuat ve talimatlar gereği taşıt üzerinde görünürlüğü sağlanacak şekilde 
taşınan malzemeye ait ikaz levhası ve turuncu plaka yerleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.41* Şehir içi, şehir dışı ve otoyol hız sınırlamalarını dikkate alarak sürüş faaliyetini 
gerçekleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.42* Tünel ve köprülerdeki trafik kısıtlamalarına uygun sürüş faaliyetini ifade eder.2 KRİTİK ADIM 

BY.43* Sürüş esnasında, duraklaması ya da mola vermesi gerekli zaruri durumlarda duraklama 
kurallarına uygun olarak aracın ve çevrenin emniyet tedbirlerini alır. 

KRİTİK ADIM 

BY.45* Boşaltma yapacağı alanda varsa taşıta ve patlayıcıya ait idari faaliyetleri gerçekleştirir. KRİTİK ADIM 

BY.47* Malzemenin cinsine ve miktarına göre boşaltma işleminin yapılmasını sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.48* Boşaltma işlemi sonrası gerekli emniyet tedbirlerini alır. KRİTİK ADIM 

 



 

 

                                                                                          2 Değerlendirici tarafından adaya sözlü olarak sorulacaktır. 

                                                             (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 

 17UY0331-3/B3 Radyoaktif Madde İçeren Paketleri/Ambalajları Taşıma 
 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.2* İlgili mevzuatta belirlenen taşıtta bulundurulması zorunlu belgelerin (Sınıf 7 kapsamlı 
SRC 5, acil durum planı, radyoaktif madde taşınmasına ilişkin Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu tarafından düzenlenmiş lisans belgesi örneği, tehlike durum planı, radyasyon 
ölçüm cihazının güncel kalibrasyon belgesi, taşıma evrakı, yazılı talimat vb.) tam ve 
eksiksiz olduğunu kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.5* Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder.  KRİTİK ADIM 

BY.7* Araç lastiklerinin hava basıncının uygun ölçülerde olup olmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.8* Dönüş, park ve stop lambalarında hasar olup olmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.9* Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup 
olmadığını kontrol eder.  

KRİTİK ADIM 

BY.11* Radyoaktif madde taşıdığını belirtir ilgili tehlike ikaz levhalarının, plaka ve etiketlerin 
tam ve eksiksiz olduğunu kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.18* Taşıt içindeki yangın tüplerini kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.20* Araç içi ve dışı aydınlatmaların, kısa ve uzun huzmeli farların, acil uyarı ışığının ve ilgili 
tüm ışıkların çalışıp çalışmadığını kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.23* Fren ve el freni kontrolü yapar. KRİTİK ADIM 

BY.29* Yükleme öncesi, radyoaktif maddenin türüne, cinsine ve özelliğine göre kontrolleri 
yapar. 

KRİTİK ADIM 

BY.31* Taşıtın ve yükleme yapacağı bölgenin emniyetini belirlenen talimatlar doğrultusunda 
alır. 

KRİTİK ADIM 

BY.32* Yükleme yapacağı alanda taşıta ve radyoaktif maddeye ait idari faaliyetleri 
gerçekleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.33* Yüklemenin paket bütünlüğünü bozmadan yapıldığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.34* Yüklenen radyoaktif madde paketlerinde/ ambalajlarında güvenliği tehdit eden 
herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.35* Herhangi bir hasar olduğu görülmesi halinde radyasyondan korunma sorumlusunu 
haberdar eder. 

KRİTİK ADIM 



 

 

BY.36* Yüklenen radyoaktif madde içeren paketin/ambalajın üzerindeki tehlike ikaz etiketinin 
hasarsız olduğunu kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.37* Yüklenen radyoaktif madde ile taşıma evrakındaki bilgilerin doğruluğunu kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.38* İlgili mevzuat ve talimatlar gereği taşıt üzerinde görünürlüğü sağlanacak şekilde 
taşınan radyoaktif maddeye ait ikaz levhası ve turuncu plaka yerleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.40* Şehir içi, şehir dışı ve otoyol hız sınırlamalarını dikkate alarak sürüş faaliyetini 
gerçekleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.41* Tünel ve köprülerdeki trafik kısıtlamalarına uygun sürüş faaliyetini ifade eder.3 KRİTİK ADIM 

BY.42* Radyasyon seviyesinin olması gereken oranlarda olup olmadığının kontrol edilmesini 
(radyasyon görevlisi tarafından radyasyon ölçüm cihazı ile yapılmasını) sağlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.43* Sürüş esnasında, duraklaması ya da mola vermesi gerekli zaruri durumlarda duraklama 
kurallarına uygun olarak aracın ve çevrenin emniyet tedbirlerini alır. 

KRİTİK ADIM 

BY.46* Boşaltma yapacağı alanda taşıta ve radyoaktif maddeye ait idari faaliyetleri 
gerçekleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.48* Malzemenin cinsine ve miktarına göre boşaltma işleminin yapılmasını sağlar. KRİTİK ADIM 

 

                                                                         3 Değerlendirici tarafından adaya sözlü olarak sorulacaktır. 

                                                          (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 


