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Günümüzde tehlikeli maddelerin birçok 
sektörde kullanılmasına ve gelişen teknoloji 

ile birlikte bu kapsamda artan ulaştırma 
faaliyetlerine bağlı olarak tehlikeli yüklerin 

yer değiştirmesine olan ihtiyaçta aynı oranda 
artmış ve bunun sonucunda ise canlılar ve 
çevre üzerinde onarılamaz etkiler bırakan 

büyük kazalar ve yıllarca etkisi silinemeyen 
kirlilikler meydana gelmiştir.  



Üretimi ve günlük hayatı sürdürmek 
için kullanılan maddelerin yanı sıra 

özellikle gelişen kentlerde ve 
endüstriyel tesislerde ortaya çıkan 

atıkların da yeniden 
değerlendirilmek, imha edilmek veya 
depolanmak üzere taşınması, mevcut 

taşıma işlemlerinin önemini 
arttırmıştır.  



Bu nedenle ülkeler tehlikeli 
maddelerin taşınması ile ilgili olarak 
bir takım yasal düzenlemeleri hayata 

geçirmişlerdir. Bu düzenlemelere 
bağlı olarak başta karayolu olmak 

üzere demir, deniz ve havayolu 
ulaşım modlarında uyulacak yöntem 

ve  esaslar belirlenmiştir. 



Resim 1.1: Modlara göre tehlikeli madde 
taşımacılığının oranları 



Tehlikeli maddeler dünyanın her yerinde taşınmaktadır. Bu 
taşımalar birçok farklı taşıma modları ile 

gerçekleştirilmektedir. Buna göre, bir tehlikeli madde 
karayoluyla başlar,demiryoluyla limana taşınır, oradan başka 

bir kıtaya geçerek, havayoluyla taşımasına devam ederek 
başka bir ülkeye gidebilir. 

 
 

Ancak bu durum beraberinde sorun getirmektedir. Bu yüzden 
taşımaların dünya çapında ortak düzenlenmiş kanun ve 

kurallara göre yapılması zorunludur. Çünkü taşıma modu veya 
geçilen ülkenin değişmesi sonucunda her defasında kuralların 
değişmesi taşımayı zorlaştıracak ve imkansız hale getirecektir. 





Kendi yapısından, 
kendi özelliklerinden 

veya kendi 
durumlarından dolayı 

taşıma esnasında 
umuma, genel 

düzene, önemli eşya 
ve mallara, insanlara, 

hayvanlara ve 
çevreye  tehlike arz 

eden madde ve 
nesnelere tehlikeli 

madde adı 
verilmektedir. 



TEHLİKELİ MADDELER 

KİMYASAL 
YAPILARINA GÖRE 

YA
N

IC
I 

B
A

SI
N

Ç
LI

 
ŞEKİLLERİNE GÖRE 

K
AT

I 

SI
V

I 

G
A

Z 

TEHLİKELERİNE GÖRE 

PA
TL

A
YI

C
I 

ZE
H

İR
Lİ

 



Tehlikeli  
madde içeren ve taşınacak olan tüm maddeler, 

aynen diğer tehlikeli maddeler gibi kanunlara uygun 
olarak yüklenmeli ve taşınmalıdırlar. 

 
 

Tehlikeli maddeler,  
doğaları gereği, içerik ve durumları itibariyle 

dikkatsizlik ve 
kazalar sonucunda çevre güvenliğini, hayvanları, 

insanları ve genel güvenliği tehlikeye düşüren 
maddeler olarak tanımlanmışlardır. 



ADR Sözleşmesi 
Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle 

Uluslar arası Taşımacılığına 
İlişkin Avrupa 

Anlaşması olan ADR Sözleşmesi  
(ADR: Accord Dangereux 

Routier)  
30 Eylül 1957’de 

Cenevre’de düzenlenmiş olup, 
karayolu ile uluslar arası 
taşımacılıkta güvenliğin 

arttırılmasını amaçlamaktadır. 
Başlangıçta 15 üye ülkenin 
imzalamasıyla düzenlenen 
konvansiyon 1968 yılından 

itibaren  
yürürlüğe girmiştir. 



ADR SÖZLEŞMESİNİN GENEL YAPISAL ÖZELLİKLERİ: 
 
 
1- Taraf ülkeler arasında karşılıklı güven ve işbirliğini hedefler 
2-Yüksek düzeyde güvenlik, ülkeler için aşırı sorumluluk, ama yük değil 
3-Diğer taraf ülkeler ile anlaşma yapma olanağı (ikili / çoklu) 
4-ADR = 1200 sayfadan oluşmaktadır. 
5-Diğer modlar ile uyumu sürdürmek, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz 
önünde bulundurularak her iki yılda bir yenilenir. Son güncelleme 1 Ocak 2009’de 
yürürlüğe girdi. 
6-Ulusal Mevzuatın Uluslararası Mevzuattan ayrı olarak güncellenmesi bir ülke için 
gerçekçi değildir. 
7-ADR, AB Müktesebatının bir parçasıdır. AB’ne girmek isteyen üye ülkeler 
buna iç taşımacılıkta uygulamak zorundadır. (AB Direktif 94/55) 
     Bugün ADR Konvansiyonu’na taraf 42 ülke bulunmaktadır. İrlanda 12 Kasım 2006 
tarihinde taraf olarak son üye olmuştur. 



BM tavsiye kararları 



Ülkemiz için de büyük önem arz eden ADR 
Konvansiyonu’na katılım için ilk adım 

30.11.2005 tarih ve 5434 sayılı Kanunla 
atılmıştır.  

Bundan sonra  
Kara Ulaştırması Genel 

Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar ve 
düzenlemeler ile “Tehlikeli Maddelerin 

Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” 31 
Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır. 
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Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri 





TEHLİKELİ MADDE 
İŞARETLERİ 









YANICI SIVILAR 3’E 
AYRILIR 

MAZOT(210-630 
C ARASI 

TUTUŞUR) 

MAZOT(180-230 
C ARASI 

TUTUŞUR) 
BENZİN 





SINIF 4 KATILAR 

YANICI KATILAR 
KENDİ KENDİNE 

YANABİLEN 
KATILAR 

ISLANDIĞINDA 
YANABİLEN 

KATILAR 

Yaşam mahallerinden 
uzak tutulmalıdırlar. Bu 
sınıfa dahil maddeler; 
Alüminyum 
Tozu, Sellüloid, Naftalin, 
Kırmızı Fosfor, Filmler, 
Neft Yağı, Kuru Lifler vb. 

Çok iyi havalandırılmış 
yerlerde istiflenmeli, istif 
araları hava sirkülasyonunu 
sağlayacak şekilde 
oluşturulmalıdır. Bu sınıfa 
dahil maddeler; Kopra, Balık 
Unu, Kuru Ot, 
Mangal Kömürü vb. 

Alkalin Alaşımlar, 
Baryum, Karpit, Ferro 
Silisyum, 
Natriyum, Magnezyum 
vb. 

 





SINIF 5 OKSİTLEYİCİ MADDELER 

5-1 

OKSİTLEYİCİ MADDELER 

Bu sınıfa giren maddeler oksijen 
açığa çıkartmak suretiyle 
yanmayı kolaylaştırıcı bir 

ortam meydana getirirler. Bu 
özellikleri nedeniyle yanıcı 

maddelerin yanına 

istiflenmemelidirler. Bu sınıfa 
dahil maddeler; Nitrat, Suni 

Gübre, Amonyum Sülfat, 

Baryum Klorat vb. 

5-2 

ORGANİK PEROKSİTLER 

Bu sınıfa giren maddeler yanıcı 
olabilecekleri gibi, patlayıcı da 

olabilirler. Üstleri 

örtülü olarak, kuru ve serin 
yerlerde korunmalıdır. Bütün 
peroksitler bu sınıfa dahildir. 

 









Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler 
(RADIOACTIVE) 
Bu maddeler özel kaplar içerisinde 
nakledilirler. Kapların mutlak 
suretle hasarsız 
olması gerekmektedir. Personel 
mahallinden, besin maddelerinden, 
banyo edilmemiş 
filmlerden, ilaçlardan ve kimyasal 
maddelerden uzağa 
istiflenmelidirler. Aktivite 
dereceleri 
bakımından 3 gruba ayrılırlar; Sınıf 
7.1, Sınıf 7.2, Sınıf 7.3 







Tehlikeli Maddelerin Ambalajlanması Ve 
Depolanması 

Tehlikeli madde ve müstahzarlarının 
ambalajlanması, depolanması, taşınması 

işlerinden biri veya birkaçı ile uğraşanlar bu 
Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 

hükümlerine tabidir. Bu işlerin ücret karşılığı 
üçüncü kişi veya kuruluşlara yaptırılması 

durumunda da, işveren kişi veya kuruluş, işi 
yapanla birlikte müteselsilen sorumludur. 



Ambalajlama Zorunluluğu 
Tehlikeli madde ve müstahzarlar, bu Tehlikeli Madde Taşıma 

Yönetmeliği hükümlerine uyularak, normal depolama ve taşıma 
şartlarında, sızma, kaçak, dökülme,bulaşma ve benzeri yollarla 
ambalaj dışına çıkmaları önlenecek şekilde ambalajlandıktan  

sonra piyasaya arz edilebilir. 
Tehlikeli maddeler taşınırken mutlaka kapalı bir şekilde (dökme 
taşımaları hariç)taşınmalıdır. Tehlikeli madde paketleri, normal 

şartlar altında, maddenin dışarıya sızmayacak şekilde imal edilmiş 
ve kapatılmış olmalıdır. 

Paketler yapılarına ve kapasitelerine göre farklılık göstermektedir. 
Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır. 
Bu işaret aşağıda gösterilmiş olup, test detaylarını, üretim tarihi, 

onaylayan ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer 
almaktadır. 



























Depolama 
Tehlikeli madde ve müstahzarları; özellikleri, depolanmaları ve diğer şekillerdeki 
iştigalleri sırasında arz edebilecekleri tehlikenin cinsine göre sınıflara ayrılmıştır. 
Tehlikeli kimyasal madde ve müstahzarlarını üretenler, çevre ve insan sağlığına 
zarar vermeyecek şekilde depolama yapmakla yükümlüdür. Bu maddelerin kötü 
amaçlı ve veya sorumsuz kişilerin eline geçmemesi ve amaç dışında 
kullanılmaması için gerekli önlemler, işletme 
müdürü, serbest bölgelerde serbest bölge müdürleri tarafından alınır. 

Tehlikeli kimyasal madde ve müstahzarlarının konduğu depolar, depolanan 
maddenin oluşturabileceği zararlar göz önüne alınarak, gerekli ısı, izolasyon, 
yıldırımdan koruma, havalandırma, alarm, yangın söndürme gibi sistemler ile 
donatılır ve amacına uygun malzemelerle inşa edilir. 

Depolara ve bunların yakınına, depolanan madde veya müstahzarlarının 
yükleme,boşaltma ve kullanımları sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bu 
tehlikelere karşı korunma önlemleri ile ilgili uyarı işaretleri ve yazıları asılır. 



Tehlikeli madde ve müstahzarları, ilaç, hayvan 
ilacı, gıda maddesi, hayvan yemi ve 
bunların katkı maddeleri ile aynı depolara 
konulamaz. 

Korozif, az zehirli ve tahriş edici, özelliği ile 
etiketlenmiş olan madde ve 
müstahzarların depolanmasında, insan ve 
çevre sağlığı açısından işletmede gerekli 
yerlerde uyarı levhaları bulundurulur. 

Çok özel niteliğe sahip madde ve 
müstahzarlar kilitli mekanlarda depolanır. 
Bunların 
depolanması ile sorumlu kişiler, işletme 
müdürü ve konu ile ilgili personel dışındaki 
kişilerin bu maddelerle temasını önlemek için 
gerekli önlemleri almakla 
yükümlüdür. 

Akaryakıt istasyonlarında satılan madde ve 
müstahzarlar için kilitli mekanlarda 
depolama şartı aranmaz. 



Tehlikeli Maddelerin Yüklenmesi Ve Taşınması 
Fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, 
kendi kendine veya kolayca ateş alıcı, zehirli ve radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri 
tehlikeli madde sayılır 
ADR Sözleşmesi’ne göre taşınması yasaklanan tehlikeli malların nakliyesi kabul 
edilemez. Bu maddeler dışındaki diğer tehlikeli malların nakliyesi Avrupa Birliği’nce 
tanınan ADR Sözleşmesi’ndeki kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. 
Bu sözleşmenin kapsamı; tehlikeli maddelerin hava, deniz, kanal, kara ve demiryolu 
taşımacılığındaki geçerli olan nakliye kurallarını düzenlemektir. 



Tehlikeli Maddelerin Yükleme ve Boşaltma Kuralları 
Tehlikeli maddelerin; yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında ilgili mevzuat 
hükümlerinin yerine getirilmesi yanında, trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan 
ve 
taşıyanların aşağıdaki esas, usul ve şartlara uymaları zorunludur 

Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için gerekli şekilde ambalajlanmış olacaktır. 
Ambalajların bozulmaması, patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması, yüksekten 

düşürülmemesi, yuvarlanmaması, kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek, bu 
durum taşıma sırasında meydana gelecek olursa, ayıklama yapılarak gerekli tedbirler 
alınmadan yola devam edilmeyecektir. 
Sürücü, ikaz levhalarının takılmasından ve çıkarılmasından sorumludur. 





































Tehlikeli Maddelerin 
Taşınmasında Özellikli Noktalar 
Tehlikeli maddelerin 
taşınmasında ADR 
sözleşmesinde belirtilen bazı 
ilave kurallara 
uyulması zorunludur. Bunlar: 

Tehlikeli maddelerle ilgili 
taşıma evraklarının taşıma 
sırasında bulundurulması 
gerekir. 

 Sınır ötesi taşımalarda 2 (iki) 
adet 2 kg’lık yangın söndürme 
tüpünün bulundurulması 
zorunludur. Yangın tüplerine 
ulaşım kolay ve tüpler korunur 
bir halde olmalıdır. 















Taşıma evrakları yüklemeden önce mutlaka 
okunmalı, kontrol edilmeli, içinde 
yazılanlar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. 
Söz konusu belgeler yetkili kişiler tarafından 
sorulduğunda mutlaka gösterilmelidir. Bu 
evrakların amacı; 
* Sürücüye gerekli bilgileri vermek 
* Kontroller esnasında yetkililere bilgi vermek 
* Kaza durumlarında yardım ekiplerine bilgi 
vermek 
* Bazı şartların yerine getirildiği hakkında bilgi 
vermek 



Kaza/ Yazılı Talimatlar 
Kaza/ Yazılı talimatlar ADR’nin en önemli evraklarından olup, sürücünün bir kaza 
durumunda nasıl davranması gerektiğini belirtmektedir. Kaza/ Yazılı talimatlar bir madde 
için yazılmış olduğu gibi, birçok madde için (grup kaza talimatı) bulunabilir. Kaza/ Yazılı 
talimatları aşağıdaki bilgiler mutlaka içermelidir; 
• Maddenin ismi/ tanımı 
• Sınıfı 
• UN-Numarası (grup kaza talimatında UN-Numaraları) 
• Sürücü tarafından alınacak genel önlemler 
• Sürücü tarafından alınacak ilave önlemler 
• Yangın esnasında alınacak önlemler 
• İlk Yardım 
• Ayrıca, talimatta araçta bulunması gereken koruma teçhizatı belirtilmektedir. 
Kaza/yazılı talimatlar sürücünün anlayacağı bir dilde olmak zorundadır. Bunun yanı 
sıra, yükün yüklediği ülkenin, geçilen ülkenin ve varılan ülkenin dillerinde olmak 
zorundadır. 

Kaza/ Yazılı talimatının sürücüye verilmesinden « Yükleyen » 
sorumludur. Gönderen, 
taşıyana taşıma görevi verdiği andan itibaren yüke ilişkin bilgileri 
doğru iletmek zorundadır. 
Taşıyan gerekli tedbirleri alıp, bunları taşımaya ilişkin çalışanları ile paylaşmalıdır. 
Gönderen/ Yükleyen talimatın içeriğinden sorumludur. 



Araç ve Taşıma Çeşitleri 



Tankerler içerisinde tehlikeli madde taşınabilmesi için, tankerlerin ADR’ye göre 
uygun olma zorunlulukları vardır. Yük ne kadar tankere uygun olması gerekiyorsa, 
tankerde yüke uygun olmak zorundadır. ADR’ye göre tehlikeli madde taşıması için 
uygun tanker çeşitlerini şu şekilde sıralamaktadır: 



Dökme yük taşınmasına uygun araçlar 



FL-Tanker (FL= Flammable Liquid) 
Bu tür araçlar özel elektrik aksamı ile donatılmıştır. Aracın çalışması nedeniyle ısınan 
aksamları, ortamda bulunan yanıcı gaz veya buharlar ile tutuşmaması için 
korunmuştur. Bu  yüzden yanıcı sıvı maddelerin (örn.benzin) ve yanıcı gazların 
(örn.propan) taşınması için  uygundur. 



OX- Tanker ( OX=Oxidizing) 
Özellikle hidrojen peroksit maddelerin (yakıcı maddeler) taşınması için uygun araçtır. 

AT-Tanker 
Tehlikeli maddelerin taşınması için kullanılan diğer tanker çeşididir. Bunun içerisine 
yanıcı olmayan maddeler girmektedir (örn. Tuzruhu, Azot ve tüm kuru/ toz haldeki 
maddeler). Aynı zamanda mazot ve fuel-oil’de bu tür tankerlerde taşınabilmektedir. 

ADR’ye göre Patlayıcı Madde Araçları 
Patlayıcı madde taşıyacak araçlar da belirli uygunluklara haiz olmalıdırlar. Bunlar ADR’ye 

göre; 
EX/II Aracı- Az miktarda taşınan, tehlikesi düşük olan 
patlayıcı maddeler için 
EX/III Aracı- Büyük miktarlarda taşınan, tehlikesi 
yüksek olan patlayıcı maddeler için 



Tanker taşımacılığı 



Tanker çeşitleri 



Araca takoz yerleştirilmesi 

Araçta 2 adet uyarı levhası bulundurulmalıdır 
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TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 
44 SORULUK DENEME SINAVI 

 
YOLCU TAŞIMA  SRC-1   SRC-2 
EŞYA TAŞIMA      SRC-3   SRC-4 



1.ADR Belgesi nedir? 
 
a) Genel turizm kararnamesi ve ekleri 
b) ADR’ye göre tehlikeli maddeler sürücü 
eğitiminin alındığını ispatlayan belge 
c) Taşımacının tehlikeli maddeyi teslim 
aldığını belirten belge 
d) Tehlikeli maddeler paketleri için 
verilen izin 
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2. İkaz levhasının üst yarısındaki numara 
neyi belirtir? 
 
a) Hangi tehlike maddenin yüklendiği 
b) Yükten hangi tehlikenin ortaya 
çıkacağını 
c) Maddenin yanma noktası 
d) Tankerin litre olarak kapasitesini 
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3. Eğer bir paketin üzerinde iki ayrı tehlike 
etiketi varsa ne anlama gelir? 
 
a) Devamlı diğer paketlerle yükleme yasağı 
vardır 
b) Bu paketten birden fazla tehlike oluşabilir 
c) Bu taşımayı itfaiyeye bildirmek gerekir 
d) Bu paket taşınamaz 
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vardır 
b) Bu paketten birden fazla tehlike oluşabilir 
c) Bu taşımayı itfaiyeye bildirmek gerekir 
d) Bu paket taşınamaz 



4.Neden tehlikeli malların taşınmasında 
kanuni kurallara gerek vardır? 
 
a) Polisler ceza yazabilsinler diye 
b) Tehlikeli mallar sadece demiryolları ile 
taşınsın diye 
c) Tehlikeli mallar taşınırken, umumun ve 
taşımaya katılanların gerekli güvenliği 
sağlanabilsin diye 
d) Araç sürücüleri, dinlenme kurallarını 
çiğnemesinler diye 
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5.Araç sürücüsü yanında bulundurması 
gereken evrakları ne yapmalıdır? 
 
a) Sadece beraberinde bulundurmalıdır 
b) Beraberinde bulundurmalı ve yetkililer 
sorduğunda göstermelidir 
c) Görünecek şekilde ön cama asmalıdır 
d) Görünecek şekilde kabinin içine sermelidir 
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6.Aşağıdakilerden hangisi taşıma 
evrağında bulunması gereken bir bilgidir? 
 
a) Maddenin ismi, işaretleme numarası, 
sınıfı, şıkkı ve harfi 
b) Taşıma süresi 
c) Aracı imal eden firma  
d) Aracın sigorta numarası 
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7. Beraberinde bulundurulması  
gereken hangi evraktan, yükten ne gibi 
tehlikelerin doğabileceği ve acil durumda ne 
yapılacağı hakkındaki bilgiler alınabilir? 
 
a)ADR Belgesi  
b) Kaza Talimatları (Yazılı Talimatlar) 
c) Ruhsatname  
d) Özel izin 
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8.Sürücü, araçtaki koruma teçhizatının özel bir 
taşımaya uygun olup olmadığını nereden anlar? 
 
a) Arkadaşlarına sorarak 
b) Bu bilgiler Yazılı Talimatlar (Kaza Talimatları) da 
vardır 
c) Sürücü daha önceden geçirdiği hastalıklara göre 
bunları kendi düzenler 
d) Bu sürücüyü ilgilendirmez. Çünkü bir kaza anında, 
bu teçhizatlar itfaiye tarafından ödünç verilir 
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9.Tehlikeli madde araçlarının kasalarında 
kullanılabilecek ışıklandırma aletlerinin ne 
özellikleri olmalıdır? 
 
a) Önemli bir özellikleri yoktur 
b) Kıvılcım çıkarabilecek metal yüzeyi 
olmamalıdır 
c) Sadece su lambaları kullanılabilir 
d) Bunlar patlama sınıfı “0” olmalıdırlar 
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10. Zehirli maddeler insan vücudunun 
hangi bölümlerini etkiler? 
 
a)Akciğer, mide, bağırsak  
b) Böbrek, dalak, beyin 
c) Gözler  
d) Eller ve ayaklar 
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11.Tehlikeli maddenin tanımı tam olarak aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Patlayıcı, parlayıcı ve fiziksel ve kimyasal olarak bunlara 
benzerlik taşıyanlar 
b) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, zehirleyici ve bunlara fiziksel veya 
kimyasal olarak benzeyenlerin sadece özel 
taşıma kaplarında taşınanlar 
c) Patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine tutuşan 
maddelerle yanıcı sıvılar ve kolay ateş alabilen katı 
maddeler ve fiziksel veya kimyasal evsafı bakımından 
yukarıdakilere benzeyen diğer maddeler 
d) Kapalı açık ve yarı kapalı araçlarla taşınan tüm yükler 
tehlikeli madde kapsamına girer 
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12. Tehlikeli madde taşımacılığında 
aşağıdakilerden hangisi muhafız personel 
seçiminde dikkat edilecek  hususlardandır? 
 
a) 26 yaş ve üstü olmalıdır 
b) Muhafızlar; güvenilir, disiplinli ve eğitimli 
olmalıdır 
c) Sigara içmemelidir 
d) Birbirini tanıyan personelden seçilmelidir 
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13. Kimyasal madde nakleden araç 
sürücülerine ve muhafızlarına özellikle 
aşağıdakilerden hangisi verilir? 
 
a)Gaz maskesi  
b) Eldiven  
c) El feneri  
d) Terpolin 
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14.Tehlikeli madde taşıyan araçlar park 
durumunda diğer araçlarla en az kaç metre 
mesafede durmaları  mecburdur? 
 
a)25  
b) 50  
c) 20  
d) Tehlikeli maddenin  
durumuna göre değişir 



14.Tehlikeli madde taşıyan araçlar park 
durumunda diğer araçlarla en az kaç metre 
mesafede durmaları  mecburdur? 
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15.Tehlikeli maddelerin fiziki hallerini 
aşağıdakilerin hangisi 
belirtmektedir? 
 
a)Gaz, benzin, motorin  
b) Madeni yağ 
c) Katı, sıvı, gaz  
d) Sıvı, katı, asit 
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16.Tehlikeli maddeler fiziki hallerine 
göre kaç şekilde bulunur? 
 
a)4  
b) 7 
c) 3  
d) 5  
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17.Aşağıdakilerin hangisi patlama 
noktasının tanımıdır? 
 
a) Buharların kendiliğinden yanmaya 
başladığı derece 
b) Kaynama noktası 
c) Buharlaşma noktası 
d) Püskürtme noktası 
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18.Açık aracın, üzerinde yüklü bulunan 
malzemeyi korumak için, tente veya katranlı 
muşamba (terpolin) ile  örtülü şekline ne 
denir? 
 
a)Kapalı araç  
b) Yarı kapalı araç 
c) Yığın halinde taşıma  
d) Taşıma ünitesi 
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19.Tehlikeli maddelerin kara yoluyla 
taşınması hakkındaki yönetmeliğe göre 
aşağıdakilerin hangisi 1. grup tehlikeli 
maddeler sınıfına girer? 
 
a)Mühimmat  
b) Yakıcı maddeler 
c) Radyoaktif maddeler  
d) Aşındırıcı maddeler 
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20.Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınması 
hakkındaki yönetmeliğe göre aşağıdakilerin 
hangisi 2. grup  tehlikeli maddeler sınıfına 
girer? 
 
a) Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gazlar 
b) Kendiliğinden kıvılcımlanmaya kabiliyetli 
maddeler 
c) Zehirli maddeler 
d) Patlayıcı cisimler 
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21.Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde 
taşıyan araçların donanımı değildir? 
 
a) Yolda meydana gelebilecek arızaları 
giderebilecek avadanlık 
b) En az iki adet yeterli kapasitede yangın 
söndürme cihazı 
c) İkaz işaretleri ve ihbar aletleri 
d) Yedek parça 
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22.Tehlikeli maddelerin yüklü olduğu taşıtın şoförü, taşımalar esnasında 
meydana gelebilecek olaylara karşı 
aşağıdaki hususlardan hangilerini kesin olarak bilmek zorundadır? 
 
1. Taşıtın herhangi bir sabotaj karşısında bulunması halini 
2. Tehlikeli maddelerin herhangi bir tehlike karşısında kalması halini 
3. Yangın tehlikesi karşısında yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını 
 

a)Hepsini  
b) 1 ve 2 yi  
c) 1’i  
d) 2 ve 3’ü 
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23.Tehlikeli yüklerin ambalajından, konteynır veya 
tanklardan görülemeyen tehlikeleri vardır. Bu 
nedenle ambalajın içindeki tehlikeleri gösteren bir dış 
tanımlamaya ihtiyaç vardır. Bu amaç için 
aşağıdakilerden hangisi  kullanılır? 
 
a) Un numarası (BM numarası) 
b) Tehlike ikaz etiketleri (tehlike uyarı levhaları) 
c) Kırmızı flama 
d) Turuncu renkli levha  
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24.Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kullanılan 
ve üzerinde tehlike tanımlama numaraları 
bulunan turuncu ikaz  levhaları ne işe yarar? 
 
a) Diğer araç sürücülerini özellikle dikkate 
almaları konusunda uyarır 
b) Şoför ve muhafızı bilgilendirir 
c) Yol kontrollerinde işe yarar  
d) Park mesafesini gösterir 
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25.ADR nedir? 
 
a) 2918 Sayılı kanun 
b) Tehlikeli maddelerin kara yoluyla 
taşınmasına yönelik çok taraflı 
Avrupa anlaşması 
c) Tehlikeli atık kanunu 
d) AETR 
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26. ADR’ye göre tehlikeli maddeler 
kaç sınıfta toplanmıştır? 
 
a)5  
b) 6  
c) 11  
d) 9 
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27. ADR ye göre Tehlikeli madde taşıyan 
araçlarda bulunması gereken donanım 
aşağıdakilerin hangisi değildir? 
 
a)Refakat evrakları  
b) Yangın söndürme araçları 
c) El feneri  
d) Projektör 
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28. ADR ye göre tehlikeli madde taşıyan 
araçlarda tehlike tanımlama numarasının 
iki adet olması ne anlama  gelir? 
 
a)Tehlikeli madde taşıdığı  
b) Tehlikenin iki misli büyük olduğu 
c) UN numarası (BM numarası)  
d) Çok zehirli maddeler 
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29. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda; 
herhangi bir kaza durumunda kazanın şekline 
göre hangi önlemin  öncelikle alınacağı kimin 
inisiyatifindedir? 
 
a)Şoförün  
b) Muhafızın 
c) İtfaiyenin  
d) Emniyet güçlerinin 
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30. ADR’ye göre; tehlike etiketlerinin, araca, 
portatif tanklara yerleştirilmesinden, görülür 
hale getirilmesinden 
veya üzerlerinin örtülmesinden kim 
sorumludur? 
 
a)Sürücü  
b) Gönderen 
c) Nakliyeci  
d) Yükleyici 
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31. ADR’ye göre aşağıdakilerin hangisi 
araç nakliyesindeki taşıma 
biçimlerindendir? 
 
a) Açık, katı yük taşımacılığı 
b) Ambalajlı yük taşımacılığı 
c) Tankların içinde yapılan taşımacılık 
(sarnıçlı taşımacılık) 
d) Hepsi 
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32. ADR ye göre aşağıdakilerin hangisi 
araçlarda bulunması gereken 
donanımlardan değildir? 
 
a)YSC  
b) Refakat evrakları 
c) Lastiklere uygun takoz  
d) Yedek yakıt için çanta bidon 
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33. Tehlikeli maddelerin 
taşınmasında kullanılan ambalajlar 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a)Variller  
b) Tahta fıçılar  
c) Bidonlar  
d) Hepsi 
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34. Araçlarda bulunan YSC (yangın 
söndürme cihazı) nin üzerinde hangi 
bilgilerin yazılı olması gerekir? 
 
a)Üretici bilgileri  
b) Uzmanının adı 
c) Gelecek kontrol tarihi  
d) Hepsi 
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35. ADR ye göre sürücünün yükümlülüğü 
aşağıdakilerden hangisi değildir? 
 
a) Hasarlı parça yükleri nakletmez 
b) Yangın söndürücüleri ve diğer öngörülmüş 
donanımları bulundurmalı ve istendiğinde yetkililere 
göstermelidir 
c) Refakat evraklarını yanında bulundurmalı ve 
istendiğinde yetkililere göstermelidir 
d) Yükü bir an önce teslim etmek amacıyla inisiyatif 
kullanarak en kısa yolu takip etmelidir 



35. ADR ye göre sürücünün yükümlülüğü 
aşağıdakilerden hangisi değildir? 
 
a) Hasarlı parça yükleri nakletmez 
b) Yangın söndürücüleri ve diğer öngörülmüş 
donanımları bulundurmalı ve istendiğinde yetkililere 
göstermelidir 
c) Refakat evraklarını yanında bulundurmalı ve 
istendiğinde yetkililere göstermelidir 

d) Yükü bir an önce teslim etmek 
amacıyla inisiyatif kullanarak en kısa yolu 
takip etmelidir 



36. Araca uygun ikaz levhaları, rakamlar 
ve tehlike etiketleri ile donatmak kimin 
görevidir? 
 
a)Sürücü  
b) Araç sahibi  
c) Yükleyici  
d) Nakliyeci 



36. Araca uygun ikaz levhaları, rakamlar 
ve tehlike etiketleri ile donatmak kimin 
görevidir? 
 
a)Sürücü  

b) Araç sahibi  
c) Yükleyici  
d) Nakliyeci 



37. Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde 
taşıyan araç kazalarından sonra öncelikle 
alınacak önlemlerden  değildir? 
 
a) Kaza yerini emniyete almak 
b) Rüzgarı arkanıza alarak yangını söndürmek 
c) Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek 
d) Gönderene haber vermek 



37. Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde 
taşıyan araç kazalarından sonra öncelikle 
alınacak önlemlerden  değildir? 
 
a) Kaza yerini emniyete almak 
b) Rüzgarı arkanıza alarak yangını söndürmek 
c) Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek 

d) Gönderene haber vermek 



38. ADR’ye göre turuncu renkli levhalarda 
bulunan 22, 33, 44, 55 gibi olan tehlike 
tanımlama numaralarının  anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Araçta hangi tür tehlikeli maddenin 
taşındığını 
b) Un numarası 
c) Tehlikenin iki misli büyük olduğunu 
d) Patlayıcı maddelerin taşındığını 
 



38. ADR’ye göre turuncu renkli levhalarda 
bulunan 22, 33, 44, 55 gibi olan tehlike 
tanımlama numaralarının  anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Araçta hangi tür tehlikeli maddenin 
taşındığını 
b) Un numarası 
c) Tehlikenin iki misli büyük olduğunu 
d) Patlayıcı maddelerin taşındığını 
 



39. ADR ye göre nakliyeci ile nakliye 
anlaşmasını kim yapar? 
 
a)Alıcı  
b) Gönderen 
c) Kargo işletmecisi  
d) Nakliyat ambarı işletmecisi 



39. ADR ye göre nakliyeci ile nakliye 
anlaşmasını kim yapar? 
 
a)Alıcı  

b) Gönderen 
c) Kargo işletmecisi  
d) Nakliyat ambarı işletmecisi 



40. ADR ye göre tehlikeli maddelerin 
nakliyesi sırasında öngörülen güzergah 
tespitine kim uymak zorundadır? 
 
a)Yükleyici  
b) Nakliyeci 
c) Sürücü  
d) Gönderen 



40. ADR ye göre tehlikeli maddelerin 
nakliyesi sırasında öngörülen güzergah 
tespitine kim uymak zorundadır? 
 
a)Yükleyici  
b) Nakliyeci 

c) Sürücü  
d) Gönderen 



41. ADR ye göre aşağıdakilerin hangisi 
nakliyecinin görevidir? 
 
a) Öngörülen güzergah tespitine uymak 
b) Gerektiğinde sürücünün yerine geçmek 
c) Sürücüye tehlikeli yük ve bunun 
tanımlanması hakkında uyarılarda bulunmak 
d) Kullanılacak araç cinsleri hakkındaki 
hükümlere riayet etmek 



41. ADR ye göre aşağıdakilerin hangisi 
nakliyecinin görevidir? 
 
a) Öngörülen güzergah tespitine uymak 
b) Gerektiğinde sürücünün yerine geçmek 
c) Sürücüye tehlikeli yük ve bunun 
tanımlanması hakkında uyarılarda bulunmak 
d) Kullanılacak araç cinsleri hakkındaki 
hükümlere riayet etmek 



42. ADR’ye uygun olması açısından; 
yüklenecek yük, araç ve araç donanımı, aracın 
ve yükün tanımlanması ve  refakat evrakları 
hususlarına kimin dikkat etmesi gerekir? 
 
a)Nakliyeye iştirak edenlerin tümü  
b) Sadece gönderen 
c) Sadece alıcı  
d) Sadece yükleyici 



42. ADR’ye uygun olması açısından; 
yüklenecek yük, araç ve araç donanımı, aracın 
ve yükün tanımlanması ve  refakat evrakları 
hususlarına kimin dikkat etmesi gerekir? 
 

a)Nakliyeye iştirak edenlerin tümü  
b) Sadece gönderen 
c) Sadece alıcı  
d) Sadece yükleyici 



43. ADR ye göre refakat evrakları ne işe 
yarar? 
 
a) Nakliyeye iştirak edenlerin 
bilgilendirilmesine 
b) Nakliyenin talimatlara uygun olup 
olmadığının kontrolüne 
c) Acil durumlarda polis ve itfaiyenin 
bilgilendirilmesine 
d) Hepsine 



43. ADR ye göre refakat evrakları ne işe 
yarar? 
 
a) Nakliyeye iştirak edenlerin 
bilgilendirilmesine 
b) Nakliyenin talimatlara uygun olup 
olmadığının kontrolüne 
c) Acil durumlarda polis ve itfaiyenin 
bilgilendirilmesine 
d) Hepsine 



44. Hangi tehlikeli maddeler 6.1 sınıfına 
aittir? 
 
a) Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç 
altında çözülmüş gazlar 
b) Patlayıcı madde ve patlayıcı madde 
içeren nesneler 
c) Kendi kendine yanan maddeler 
d) Zehirli maddeler 



44. Hangi tehlikeli maddeler 6.1 sınıfına 
aittir? 
 
a) Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç 
altında çözülmüş gazlar 
b) Patlayıcı madde ve patlayıcı madde 
içeren nesneler 
c) Kendi kendine yanan maddeler 

d) Zehirli maddeler 



BUNDAN SONRAKİ 
BÖLÜMDE DAHA ÖNCEKİ 
SINAVLARDA SORULMUŞ 

OLAN SORULARI 
GÖRECEKSİNİZ 



TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 
12 FARKLI SINAVDA 

SORULMUŞ SORULAR 



28) Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde taşıyan 
araç kazalarından sonra 
öncelikle alınacak önlemlerden değildir? 
 
A) Kaza yerini emniyete almak. 
B) Rüzgârı arkaya alarak yangını söndürmek. 
C) Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek. 
D) Gönderene haber vermek. 

 



28) Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde taşıyan 
araç kazalarından sonra 
öncelikle alınacak önlemlerden değildir? 
 
A) Kaza yerini emniyete almak. 
B) Rüzgârı arkaya alarak yangını söndürmek. 
C) Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek. 

D) GÖNDERENE HABER VERMEK. 
 



29) Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı madde 
işaretidir? 

 

A B 

C C 



29) Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı madde 
işaretidir? 

 

A B 

C C 



36) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları ile aşağıdakilerden 
hangisi sigortalanır? 
 
A) Tehlikeli maddenin kaybını ve dolayısıyla bunun satışından elde edilecek 
karın kaybını. 
B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesini. 
C) Tehlikeli maddenin uçarak kaybolmasını. 
D) Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup 
olmamasına bakmaksızın, söz konusu tehlikeli maddenin, doğrudan etkisiyle 
üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılmasını. 

 



36) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları ile aşağıdakilerden 
hangisi sigortalanır? 
 
A) Tehlikeli maddenin kaybını ve dolayısıyla bunun satışından elde edilecek 
karın kaybını. 
B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesini. 
C) Tehlikeli maddenin uçarak kaybolmasını. 

D) TEHLİKELİ MADDEYİ ÜRETEN, DEPOLAYAN, TAŞIYAN 
VEYA SATANLARIN KUSURLU OLUP 
OLMAMASINA BAKMAKSIZIN, SÖZ KONUSU TEHLİKELİ 
MADDENİN, DOĞRUDAN ETKİSİYLE 
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDA BEDENİ VE MADDİ ZARARA YOL 
AÇILMASINI. 
 



31) Tehlikeli madde taşıyan araçlar 
yerleşim yeri içinde en çok kaç 
kilometre hızla gidebilirler? 
A) 40 
B) 50 
C) 30 
D) 60 

 



31) Tehlikeli madde taşıyan araçlar 
yerleşim yeri içinde en çok kaç 
kilometre hızla gidebilirler? 
A) 40 
B) 50 

C) 30 
D) 60 

 



32) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde 
taşıyacak araçlarda bulunması 
zorunlu eşyalardan değildir? 
A) Refakat evrakları 
B) İki adet yeterli kapasitede yangın söndürme 
cihazı 
C) İkaz işaretleri ve ihbar aletleri 
D) Asma kilit. 

 



32) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde 
taşıyacak araçlarda bulunması 
zorunlu eşyalardan değildir? 
A) Refakat evrakları 
B) İki adet yeterli kapasitede yangın söndürme 
cihazı 
C) İkaz işaretleri ve ihbar aletleri 

D) ASMA KİLİT. 
 



33) Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde taşıyan 
araç kazalarından sonra 
öncelikle alınacak önlemlerden değildir? 
A) Kaza yerini emniyete almak. 
B) Rüzgârı arkaya alarak yangını söndürmek. 
C) Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek. 
D) Gönderene haber vermek. 

 



33) Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde taşıyan 
araç kazalarından sonra 
öncelikle alınacak önlemlerden değildir? 
A) Kaza yerini emniyete almak. 
B) Rüzgârı arkaya alarak yangını söndürmek. 
C) Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek. 

D) GÖNDERENE HABER VERMEK. 

 



34) Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı madde 
işaretidir? 

 

A B 

C C 



34) Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı madde 
işaretidir? 

 

A B 

C C 



  
35) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları ile 
aşağıdakilerden  hangisi sigortalanır? 
 
A) Tehlikeli maddenin kaybını ve dolayısıyla bunun satışından elde 
edilecek karın  kaybını. 
B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesini. 
C) Tehlikeli maddenin uçarak kaybolmasını. 
D) Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların 
kusurlu olup 
olmamasına bakmaksızın, söz konusu tehlikeli maddenin, 
doğrudan etkisiyle 
üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılmasını. 

 



  
35) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları ile 
aşağıdakilerden hangisi sigortalanır? 
 
A) Tehlikeli maddenin kaybını ve dolayısıyla bunun satışından elde 
edilecek karın  kaybını. 
B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesini. 
C) Tehlikeli maddenin uçarak kaybolmasını. 
D) TEHLİKELİ MADDEYİ ÜRETEN, DEPOLAYAN, TAŞIYAN VEYA 
SATANLARIN KUSURLU OLUP 
OLMAMASINA BAKMAKSIZIN, SÖZ KONUSU TEHLİKELİ 
MADDENİN, DOĞRUDAN ETKİSİYLE 
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDA BEDENİ VE MADDİ ZARARA YOL 
AÇILMASINI. 

 



43) Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir 
kaza sırasında nasıl davranması 
gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Taşıma İrsaliyesi 
B) Uygunluk Belgesi 
C) Kaza/Yazılı Talimatlar 
D) Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik 
Taşıma İzni 

 



43) Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir 
kaza sırasında nasıl davranması 
gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Taşıma İrsaliyesi 
B) Uygunluk Belgesi 
C) KAZA/YAZILI TALİMATLAR 
D) Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik 
Taşıma İzni 

 



23) Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddeler Zorunlu 
Sorumluluk Sigortasının”konusudur? 
 
A) Tehlikeli maddenin kaybı. 
B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi. 
C) Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması. 
D) Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya 
satanların kusurlu olup 
olmamasına bakmaksızın, bu maddenin doğrudan 
etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol 
açılması. 

 



23) Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddeler Zorunlu 
Sorumluluk Sigortasının”konusudur? 
 
A) Tehlikeli maddenin kaybı. 
B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi. 
C) Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması. 
D) TEHLİKELİ MADDEYİ ÜRETEN, DEPOLAYAN, TAŞIYAN 
VEYA SATANLARIN KUSURLU OLUP 
OLMAMASINA BAKMAKSIZIN, BU MADDENİN 
DOĞRUDAN ETKİSİYLE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDA BEDENİ VE 
MADDİ ZARARA YOL AÇILMASI. 

 



24) Hastane atıkları hangi tehlikeli 
madde sınıfına girer? 
 
A) Yakıcı madde 
B) Bulaşıcı madde 
C) Zehirli madde 
D) Aşındırıcı madde 

 



24) Hastane atıkları hangi tehlikeli 
madde sınıfına girer? 
 
A) Yakıcı madde 

B) BULAŞICI MADDE 
C) Zehirli madde 
D) Aşındırıcı madde 

 



43) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları 
ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 
km/h, otoyollarda 50 km/h 
B) Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 
km/h, otoyollarda 55 km/h 
C) Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 
km/h, otoyollarda 60 km/h 
D) Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 
km/h, otoyollarda 60 km/h 

 



43) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları 
ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 
km/h, otoyollarda 50 km/h 
B) Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 
km/h, otoyollarda 55 km/h 
C) YERLEŞİM YERLERİNDE 30 KM/H, ŞEHİRLERARASI 
YOLLARDA 50 KM/H, OTOYOLLARDA 60 KM/H 
D) Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 
km/h, otoyollarda 60 km/h 

 



8) Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddeler Zorunlu 
Sorumluluk Sigortasının”konusudur? 
 
A) Tehlikeli maddenin kaybı. 
B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi. 
C) Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması. 
D) Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya 
satanların kusurlu olup 
olmamasına bakmaksızın, bu maddenin doğrudan 
etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol 
açılması. 

 



8) Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddeler Zorunlu 
Sorumluluk Sigortasının”konusudur? 
 
A) Tehlikeli maddenin kaybı. 
B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi. 
C) Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması. 
D) TEHLİKELİ MADDEYİ ÜRETEN, DEPOLAYAN, TAŞIYAN 
VEYA SATANLARIN KUSURLU OLUP 
OLMAMASINA BAKMAKSIZIN, BU MADDENİN 
DOĞRUDAN ETKİSİYLE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDA BEDENİ VE 
MADDİ ZARARA YOL AÇILMASI. 

 



10) Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin 
yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç 
metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, 
kibrit v.b. maddeler kullanılmaz? 
 
A) 10 
B) 20 
C) 30 
D) 40 

 



10) Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin 
yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç 
metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, 
kibrit v.b. maddeler kullanılmaz? 
 
A) 10 
B) 20 

C) 30 
D) 40 

 



11) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları 
ile ilgili olarak  aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 
km/h, otoyollarda 50 km/h 
B) Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 
km/h, otoyollarda 55 km/h 
C) Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 
km/h, otoyollarda 60 km/h 
D) Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 
km/h, otoyollarda 60 km/h 

 



11) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları 
ile ilgili olarak  aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 
km/h, otoyollarda 50 km/h 
B) Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 
km/h, otoyollarda 55 km/h 
C) YERLEŞİM YERLERİNDE 30 KM/H, ŞEHİRLERARASI 
YOLLARDA 50 KM/H, OTOYOLLARDA 60 KM/H 
D) Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 
km/h, otoyollarda 60 km/h 

 



27) Hastane atıkları hangi tehlikeli 
madde sınıfına girer? 
 
A) Yakıcı madde 
B) Bulaşıcı madde 
C) Zehirli madde 
D) Aşındırıcı madde 

 



27) Hastane atıkları hangi tehlikeli 
madde sınıfına girer? 
 
A) Yakıcı madde 

B) BULAŞICI MADDE 
C) Zehirli madde 
D) Aşındırıcı madde 

 



43) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri 
önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki 
karayollarında en az kaç metre mesafeden takip 
etmelidir? 
 
A) 20 
B) 30 
C) 50 
D) 60 

 



43) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri 
önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki 
karayollarında en az kaç metre mesafeden takip 
etmelidir? 
 
A) 20 
B) 30 

C) 50 
D) 60 

 



47) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Yetki belgesi sahipleri, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için 
yolcunun ölümü,yaralanması ve eşyanın zarar görmesinden doğan 
sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. 
B) Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, 
parlayıcı, patlayıcı ve benzeri nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj 
bölümü de dahil olmak üzere taşınabilir. 
C) Zorunluluk halinde mülki idare amirlerince verilecek izin dışında 
yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınmaz. 
D) Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir 
başka taşıta binmesine müsaade edilmez. 

 



47) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Yetki belgesi sahipleri, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için 
yolcunun ölümü,yaralanması ve eşyanın zarar görmesinden doğan 
sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. 
B) YOLCU TAŞIMALARINDA, TEHLİKE OLUŞTURABİLECEK YANICI, 
YAKICI, PARLAYICI, PATLAYICI VE BENZERİ NİTELİKTEKİ YOLCU 
EŞYASI TAŞITIN BAGAJ BÖLÜMÜ DE DAHİL OLMAK ÜZERE 
TAŞINABİLİR. 
C) Zorunluluk halinde mülki idare amirlerince verilecek izin dışında 
yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınmaz. 
D) Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir 
başka taşıta binmesine müsaade edilmez. 

 



4) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Yetki belgesi sahipleri, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için 
yolcunun ölümü,yaralanması ve eşyanın zarar görmesinden doğan 
sorumluluklarını sigorta ettirmek  zorundadır. 
B) Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, 
parlayıcı, patlayıcı ve  benzeri nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj 
bölümü de dahil olmak üzere taşınabilir. 
C) Zorunluluk halinde mülki idare amirlerince verilecek izin dışında 
yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınmaz. 
D) Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir 
başka taşıta binmesine  müsaade edilmez. 
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YAKICI, PARLAYICI, PATLAYICI VE  BENZERİ NİTELİKTEKİ YOLCU 
EŞYASI TAŞITIN BAGAJ BÖLÜMÜ DE DAHİL OLMAK ÜZERE 
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C) Zorunluluk halinde mülki idare amirlerince verilecek izin dışında 
yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınmaz. 
D) Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir 
başka taşıta binmesine  müsaade edilmez. 

 



1)Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından 
hangisinde birlikte yükleme yasağı vardır? 

 
A) Sınıf 6.1 – Sınıf 8 
B) Sınıf 1 – Sınıf 4.1 - Sınıf 5.2 
C) Sınıf 5.1 - Sınıf 3 
D) Sınıf 4.3 - Sınıf 2 

 



1)Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından 
hangisinde birlikte yükleme yasağı vardır? 

 
A) Sınıf 6.1 – Sınıf 8 
B) SINIF 1 – SINIF 4.1 - SINIF 5.2 
C) Sınıf 5.1 - Sınıf 3 
D) Sınıf 4.3 - Sınıf 2 

 



9) “İçerisinde tehlikeli madde bulunan hasarlı bir 
ambalaj yüklemek üzere edilen  araç sürücüsüne teslim 
edilmiştir.” 
 
Araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
 
A) Paketi yalnızca aracın arka tarafına yükletir. 
B) İşletmeciyi bilgilendirerek yükleme yapar. 
C) Paketi hiçbir şekilde yüklememelidir. 
D) Hasar hakkında alıcıyı telefonla bilgilendirerek 
yükleme yapar. 

 



9) “İçerisinde tehlikeli madde bulunan hasarlı bir 
ambalaj yüklemek üzere edilen  araç sürücüsüne teslim 
edilmiştir.” 
 
Araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
 
A) Paketi yalnızca aracın arka tarafına yükletir. 
B) İşletmeciyi bilgilendirerek yükleme yapar. 
C) PAKETİ HİÇBİR ŞEKİLDE YÜKLEMEMELİDİR. 
D) Hasar hakkında alıcıyı telefonla bilgilendirerek 
yükleme yapar. 

 



47) ADR’ye göre; tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton 
üzeri araçlarda, toplam ne kadar  yangın 
söndürme cihazı bulundurulmalıdır? 
 
A) Toplam 15 kg. (3x5) 
B) Toplam 12 kg. (2x6) 
C) Toplam 8 kg. (2x4) 
D) Toplam 10 kg. (2x5) 

 



47) ADR’ye göre; tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton 
üzeri araçlarda, toplam ne kadar  yangın 
söndürme cihazı bulundurulmalıdır? 
 
A) Toplam 15 kg. (3x5) 
B) TOPLAM 12 KG. (2X6) 
C) Toplam 8 kg. (2x4) 
D) Toplam 10 kg. (2x5) 

 



48) Aşağıdaki işaret hangi tehlikeyi 
belirtmektedir? 
 
 
 
 
 
A) Su dolum istasyonunu 
B) Gıda maddeleriyle birlikte yükleme yasağını 
C) Çevre için tehlike oluşturan bir maddeyi 
D) Zehirli bir katı maddeyi 

 



48) Aşağıdaki işaret hangi tehlikeyi 
belirtmektedir? 
 
 
 
 
 
A) Su dolum istasyonunu 
B) Gıda maddeleriyle birlikte yükleme yasağını 
C) Çevre için tehlike oluşturan bir maddeyi 
D) Zehirli bir katı maddeyi 

 



27) Sürücüye bireysel korunma teçhizatının 
nakliyeden önce verilmesini kim 
sağlamalıdır? 
 
A) Nakliyeci. 
B) Konteyneri yükleyen. 
C) Alıcı personel. 
D) Tehlikeli malı ambalajlayan 



27) Sürücüye bireysel korunma teçhizatının 
nakliyeden önce verilmesini kim 
sağlamalıdır? 
 

A) NAKLİYECİ. 
B) Konteyneri yükleyen. 
C) Alıcı personel. 
D) Tehlikeli malı ambalajlayan 



4) Aşağıdaki tehlikeli madde 
sınıflarından hangisinde birlikte 
yükleme yasağı vardır? 
 
A) Sınıf 6.1 – Sınıf 8 
B) Sınıf 1 – Sınıf 4.1 - Sınıf 5.2 
C) Sınıf 5.1 - Sınıf 3 
D) Sınıf 4.3 - Sınıf 2 

 



4) Aşağıdaki tehlikeli madde 
sınıflarından hangisinde birlikte 
yükleme yasağı vardır? 
 
A) Sınıf 6.1 – Sınıf 8 

B) Sınıf 1 – Sınıf 4.1 - Sınıf 5.2 
C) Sınıf 5.1 - Sınıf 3 
D) Sınıf 4.3 - Sınıf 2 

 



7) Yakıcı tozlarla temas halinde vücudun dış 
kısmındaki (eller, gözler ve boyundaki)nem neden 
tehlikelidir? 
 
A) Zehirlenme tehlikesi vardır. 
B) Eller hissiz hale gelir . 
C) Her zaman alerjik reaksiyonlara yol açarlar. 
D) Bu tür tozlar özellikle vücudun nemli 
kısımlarında yanmalara yol açarlar. 

 



7) Yakıcı tozlarla temas halinde vücudun dış 
kısmındaki (eller, gözler ve boyundaki)nem neden 
tehlikelidir? 
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D) Bu tür tozlar özellikle vücudun nemli 
kısımlarında yanmalara yol açarlar. 

 



47) Aşağıdaki işaret hangi tehlikeyi belirtmektedir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Su dolum istasyonunu 
B) Gıda maddeleriyle birlikte yükleme yasağını 
C) Çevre için tehlike oluşturan bir maddeyi 
D) Zehirli bir katı maddeyi 

 



47) Aşağıdaki işaret hangi tehlikeyi belirtmektedir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Su dolum istasyonunu 
B) Gıda maddeleriyle birlikte yükleme yasağını 
C) Çevre için tehlike oluşturan bir maddeyi 
D) Zehirli bir katı maddeyi 

 



46) Taşıma birimi üzerindeki turuncu renkli 
ikaz levhalarını açmaktan ve takmaktan  
kim sorumludur? 
 
A) Güvenlik danışmanı 
B) Yükleyen 
C) Araç sürücüsü 
D) Araç sahibi 

 



46) Taşıma birimi üzerindeki turuncu renkli 
ikaz levhalarını açmaktan ve takmaktan  
kim sorumludur? 
 
A) Güvenlik danışmanı 
B) Yükleyen 
C) Araç sürücüsü 
D) Araç sahibi 

 



TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 
44 SORULUK DENEME SINAVI 

 
YOLCU TAŞIMA  SRC-1   SRC-2 
EŞYA TAŞIMA      SRC-3   SRC-4 



1.ADR Belgesi nedir? 
 
a) Genel turizm kararnamesi ve ekleri 
b) ADR’ye göre tehlikeli maddeler sürücü 
eğitiminin alındığını ispatlayan belge 
c) Taşımacının tehlikeli maddeyi teslim 
aldığını belirten belge 
d) Tehlikeli maddeler paketleri için 
verilen izin 



1.ADR Belgesi nedir? 
 
a) Genel turizm kararnamesi ve ekleri 
b) ADR’ye göre tehlikeli maddeler sürücü 
eğitiminin alındığını ispatlayan belge 
c) Taşımacının tehlikeli maddeyi teslim 
aldığını belirten belge 
d) Tehlikeli maddeler paketleri için 
verilen izin 



2. İkaz levhasının üst yarısındaki numara 
neyi belirtir? 
 
a) Hangi tehlike maddenin yüklendiği 
b) Yükten hangi tehlikenin ortaya 
çıkacağını 
c) Maddenin yanma noktası 
d) Tankerin litre olarak kapasitesini 



2. İkaz levhasının üst yarısındaki numara 
neyi belirtir? 
 
a) Hangi tehlike maddenin yüklendiği 
b) Yükten hangi tehlikenin ortaya 
çıkacağını 
c) Maddenin yanma noktası 
d) Tankerin litre olarak kapasitesini 



3. Eğer bir paketin üzerinde iki ayrı tehlike 
etiketi varsa ne anlama gelir? 
 
a) Devamlı diğer paketlerle yükleme yasağı 
vardır 
b) Bu paketten birden fazla tehlike oluşabilir 
c) Bu taşımayı itfaiyeye bildirmek gerekir 
d) Bu paket taşınamaz 



3. Eğer bir paketin üzerinde iki ayrı tehlike 
etiketi varsa ne anlama gelir? 
 
a) Devamlı diğer paketlerle yükleme yasağı 
vardır 
b) Bu paketten birden fazla tehlike oluşabilir 
c) Bu taşımayı itfaiyeye bildirmek gerekir 
d) Bu paket taşınamaz 



4.Neden tehlikeli malların taşınmasında 
kanuni kurallara gerek vardır? 
 
a) Polisler ceza yazabilsinler diye 
b) Tehlikeli mallar sadece demiryolları ile 
taşınsın diye 
c) Tehlikeli mallar taşınırken, umumun ve 
taşımaya katılanların gerekli güvenliği 
sağlanabilsin diye 
d) Araç sürücüleri, dinlenme kurallarını 
çiğnemesinler diye 



4.Neden tehlikeli malların taşınmasında 
kanuni kurallara gerek vardır? 
 
a) Polisler ceza yazabilsinler diye 
b) Tehlikeli mallar sadece demiryolları ile 
taşınsın diye 
c) Tehlikeli mallar taşınırken, umumun ve 
taşımaya katılanların gerekli güvenliği 
sağlanabilsin diye 
d) Araç sürücüleri, dinlenme kurallarını 
çiğnemesinler diye 
 



5.Araç sürücüsü yanında bulundurması 
gereken evrakları ne yapmalıdır? 
 
a) Sadece beraberinde bulundurmalıdır 
b) Beraberinde bulundurmalı ve yetkililer 
sorduğunda göstermelidir 
c) Görünecek şekilde ön cama asmalıdır 
d) Görünecek şekilde kabinin içine sermelidir 



5.Araç sürücüsü yanında bulundurması 
gereken evrakları ne yapmalıdır? 
 
a) Sadece beraberinde bulundurmalıdır 
b) Beraberinde bulundurmalı ve yetkililer 
sorduğunda göstermelidir 
c) Görünecek şekilde ön cama asmalıdır 
d) Görünecek şekilde kabinin içine sermelidir 



6.Aşağıdakilerden hangisi taşıma 
evrağında bulunması gereken bir bilgidir? 
 
a) Maddenin ismi, işaretleme numarası, 
sınıfı, şıkkı ve harfi 
b) Taşıma süresi 
c) Aracı imal eden firma  
d) Aracın sigorta numarası 



6.Aşağıdakilerden hangisi taşıma 
evrağında bulunması gereken bir bilgidir? 
 
a) Maddenin ismi, işaretleme numarası, 
sınıfı, şıkkı ve harfi 
b) Taşıma süresi 
c) Aracı imal eden firma  
d) Aracın sigorta numarası 



7. Beraberinde bulundurulması  
gereken hangi evraktan, yükten ne gibi 
tehlikelerin doğabileceği ve acil durumda ne 
yapılacağı hakkındaki bilgiler alınabilir? 
 
a)ADR Belgesi  
b) Kaza Talimatları (Yazılı Talimatlar) 
c) Ruhsatname  
d) Özel izin 



7. Beraberinde bulundurulması  
gereken hangi evraktan, yükten ne gibi 
tehlikelerin doğabileceği ve acil durumda ne 
yapılacağı hakkındaki bilgiler alınabilir? 
 
a)ADR Belgesi  
b) Kaza Talimatları (Yazılı Talimatlar) 
c) Ruhsatname  
d) Özel izin 



8.Sürücü, araçtaki koruma teçhizatının özel bir 
taşımaya uygun olup olmadığını nereden anlar? 
 
a) Arkadaşlarına sorarak 
b) Bu bilgiler Yazılı Talimatlar (Kaza Talimatları) da 
vardır 
c) Sürücü daha önceden geçirdiği hastalıklara göre 
bunları kendi düzenler 
d) Bu sürücüyü ilgilendirmez. Çünkü bir kaza anında, 
bu teçhizatlar itfaiye tarafından ödünç verilir 



8.Sürücü, araçtaki koruma teçhizatının özel bir 
taşımaya uygun olup olmadığını nereden anlar? 
 
a) Arkadaşlarına sorarak 
b) Bu bilgiler Yazılı Talimatlar (Kaza Talimatları) da 
vardır 
c) Sürücü daha önceden geçirdiği hastalıklara göre 
bunları kendi düzenler 
d) Bu sürücüyü ilgilendirmez. Çünkü bir kaza anında, 
bu teçhizatlar itfaiye tarafından ödünç verilir 



9.Tehlikeli madde araçlarının kasalarında 
kullanılabilecek ışıklandırma aletlerinin ne 
özellikleri olmalıdır? 
 
a) Önemli bir özellikleri yoktur 
b) Kıvılcım çıkarabilecek metal yüzeyi 
olmamalıdır 
c) Sadece su lambaları kullanılabilir 
d) Bunlar patlama sınıfı “0” olmalıdırlar 



9.Tehlikeli madde araçlarının kasalarında 
kullanılabilecek ışıklandırma aletlerinin ne 
özellikleri olmalıdır? 
 
a) Önemli bir özellikleri yoktur 
b) Kıvılcım çıkarabilecek metal yüzeyi 
olmamalıdır 
c) Sadece su lambaları kullanılabilir 
d) Bunlar patlama sınıfı “0” olmalıdırlar 



10. Zehirli maddeler insan vücudunun 
hangi bölümlerini etkiler? 
 
a)Akciğer, mide, bağırsak  
b) Böbrek, dalak, beyin 
c) Gözler  
d) Eller ve ayaklar 



10. Zehirli maddeler insan vücudunun 
hangi bölümlerini etkiler? 
 

a)Akciğer, mide, bağırsak  
b) Böbrek, dalak, beyin 
c) Gözler  
d) Eller ve ayaklar 



11.Tehlikeli maddenin tanımı tam olarak aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Patlayıcı, parlayıcı ve fiziksel ve kimyasal olarak bunlara 
benzerlik taşıyanlar 
b) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, zehirleyici ve bunlara fiziksel veya 
kimyasal olarak benzeyenlerin sadece özel 
taşıma kaplarında taşınanlar 
c) Patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine tutuşan 
maddelerle yanıcı sıvılar ve kolay ateş alabilen katı 
maddeler ve fiziksel veya kimyasal evsafı bakımından 
yukarıdakilere benzeyen diğer maddeler 
d) Kapalı açık ve yarı kapalı araçlarla taşınan tüm yükler 
tehlikeli madde kapsamına girer 



11.Tehlikeli maddenin tanımı tam olarak aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Patlayıcı, parlayıcı ve fiziksel ve kimyasal olarak bunlara 
benzerlik taşıyanlar 
b) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, zehirleyici ve bunlara fiziksel veya 
kimyasal olarak benzeyenlerin sadece özel 
taşıma kaplarında taşınanlar 
c) Patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine tutuşan 
maddelerle yanıcı sıvılar ve kolay ateş alabilen katı 
maddeler ve fiziksel veya kimyasal evsafı bakımından 
yukarıdakilere benzeyen diğer maddeler 
d) Kapalı açık ve yarı kapalı araçlarla taşınan tüm yükler 
tehlikeli madde kapsamına girer 



12. Tehlikeli madde taşımacılığında 
aşağıdakilerden hangisi muhafız personel 
seçiminde dikkat edilecek  hususlardandır? 
 
a) 26 yaş ve üstü olmalıdır 
b) Muhafızlar; güvenilir, disiplinli ve eğitimli 
olmalıdır 
c) Sigara içmemelidir 
d) Birbirini tanıyan personelden seçilmelidir 



12. Tehlikeli madde taşımacılığında 
aşağıdakilerden hangisi muhafız personel 
seçiminde dikkat edilecek  hususlardandır? 
 
a) 26 yaş ve üstü olmalıdır 
b) Muhafızlar; güvenilir, disiplinli ve eğitimli 
olmalıdır 
c) Sigara içmemelidir 
d) Birbirini tanıyan personelden seçilmelidir 



13. Kimyasal madde nakleden araç 
sürücülerine ve muhafızlarına özellikle 
aşağıdakilerden hangisi verilir? 
 
a)Gaz maskesi  
b) Eldiven  
c) El feneri  
d) Terpolin 



13. Kimyasal madde nakleden araç 
sürücülerine ve muhafızlarına özellikle 
aşağıdakilerden hangisi verilir? 
 

a)Gaz maskesi  
b) Eldiven  
c) El feneri  
d) Terpolin 



14.Tehlikeli madde taşıyan araçlar park 
durumunda diğer araçlarla en az kaç metre 
mesafede durmaları  mecburdur? 
 
a)25  
b) 50  
c) 20  
d) Tehlikeli maddenin  
durumuna göre değişir 



14.Tehlikeli madde taşıyan araçlar park 
durumunda diğer araçlarla en az kaç metre 
mesafede durmaları  mecburdur? 
 
a)25  
b) 50  

c) 20  
d) Tehlikeli maddenin  
durumuna göre değişir 



15.Tehlikeli maddelerin fiziki hallerini 
aşağıdakilerin hangisi 
belirtmektedir? 
 
a)Gaz, benzin, motorin  
b) Madeni yağ 
c) Katı, sıvı, gaz  
d) Sıvı, katı, asit 



15.Tehlikeli maddelerin fiziki hallerini 
aşağıdakilerin hangisi 
belirtmektedir? 
 
a)Gaz, benzin, motorin  
b) Madeni yağ 

c) Katı, sıvı, gaz  
d) Sıvı, katı, asit 



16.Tehlikeli maddeler fiziki hallerine 
göre kaç şekilde bulunur? 
 
a)4  
b) 7 
c) 3  
d) 5  



16.Tehlikeli maddeler fiziki hallerine 
göre kaç şekilde bulunur? 
 
a)4  
b) 7 
c) 3  
d) 5  



17.Aşağıdakilerin hangisi patlama 
noktasının tanımıdır? 
 
a) Buharların kendiliğinden yanmaya 
başladığı derece 
b) Kaynama noktası 
c) Buharlaşma noktası 
d) Püskürtme noktası 



17.Aşağıdakilerin hangisi patlama 
noktasının tanımıdır? 
 
a) Buharların kendiliğinden yanmaya 
başladığı derece 
b) Kaynama noktası 
c) Buharlaşma noktası 
d) Püskürtme noktası 



18.Açık aracın, üzerinde yüklü bulunan 
malzemeyi korumak için, tente veya katranlı 
muşamba (terpolin) ile  örtülü şekline ne 
denir? 
 
a)Kapalı araç  
b) Yarı kapalı araç 
c) Yığın halinde taşıma  
d) Taşıma ünitesi 



18.Açık aracın, üzerinde yüklü bulunan 
malzemeyi korumak için, tente veya katranlı 
muşamba (terpolin) ile  örtülü şekline ne 
denir? 
 
a)Kapalı araç  

b) Yarı kapalı araç 
c) Yığın halinde taşıma  
d) Taşıma ünitesi 



19.Tehlikeli maddelerin kara yoluyla 
taşınması hakkındaki yönetmeliğe göre 
aşağıdakilerin hangisi 1. grup tehlikeli 
maddeler sınıfına girer? 
 
a)Mühimmat  
b) Yakıcı maddeler 
c) Radyoaktif maddeler  
d) Aşındırıcı maddeler 



19.Tehlikeli maddelerin kara yoluyla 
taşınması hakkındaki yönetmeliğe göre 
aşağıdakilerin hangisi 1. grup tehlikeli 
maddeler sınıfına girer? 
 

a)Mühimmat  

b) Yakıcı maddeler 
c) Radyoaktif maddeler  
d) Aşındırıcı maddeler 



20.Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınması 
hakkındaki yönetmeliğe göre aşağıdakilerin 
hangisi 2. grup  tehlikeli maddeler sınıfına 
girer? 
 
a) Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gazlar 
b) Kendiliğinden kıvılcımlanmaya kabiliyetli 
maddeler 
c) Zehirli maddeler 
d) Patlayıcı cisimler 
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c) Zehirli maddeler 
d) Patlayıcı cisimler 



21.Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde 
taşıyan araçların donanımı değildir? 
 
a) Yolda meydana gelebilecek arızaları 
giderebilecek avadanlık 
b) En az iki adet yeterli kapasitede yangın 
söndürme cihazı 
c) İkaz işaretleri ve ihbar aletleri 
d) Yedek parça 
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22.Tehlikeli maddelerin yüklü olduğu taşıtın şoförü, taşımalar esnasında 
meydana gelebilecek olaylara karşı 
aşağıdaki hususlardan hangilerini kesin olarak bilmek zorundadır? 
 
1. Taşıtın herhangi bir sabotaj karşısında bulunması halini 
2. Tehlikeli maddelerin herhangi bir tehlike karşısında kalması halini 
3. Yangın tehlikesi karşısında yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını 
 

a)Hepsini  
b) 1 ve 2 yi  
c) 1’i  
d) 2 ve 3’ü 
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23.Tehlikeli yüklerin ambalajından, konteynır veya 
tanklardan görülemeyen tehlikeleri vardır. Bu 
nedenle ambalajın içindeki tehlikeleri gösteren bir dış 
tanımlamaya ihtiyaç vardır. Bu amaç için 
aşağıdakilerden hangisi  kullanılır? 
 
a) Un numarası (BM numarası) 
b) Tehlike ikaz etiketleri (tehlike uyarı levhaları) 
c) Kırmızı flama 
d) Turuncu renkli levha  
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c) Kırmızı flama 
d) Turuncu renkli levha  



24.Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kullanılan 
ve üzerinde tehlike tanımlama numaraları 
bulunan turuncu ikaz  levhaları ne işe yarar? 
 
a) Diğer araç sürücülerini özellikle dikkate 
almaları konusunda uyarır 
b) Şoför ve muhafızı bilgilendirir 
c) Yol kontrollerinde işe yarar  
d) Park mesafesini gösterir 
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25.ADR nedir? 
 
a) 2918 Sayılı kanun 
b) Tehlikeli maddelerin kara yoluyla 
taşınmasına yönelik çok taraflı 
Avrupa anlaşması 
c) Tehlikeli atık kanunu 
d) AETR 
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Avrupa anlaşması 
c) Tehlikeli atık kanunu 
d) AETR 



26. ADR’ye göre tehlikeli maddeler 
kaç sınıfta toplanmıştır? 
 
a)5  
b) 6  
c) 11  
d) 9 
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27. ADR ye göre Tehlikeli madde taşıyan 
araçlarda bulunması gereken donanım 
aşağıdakilerin hangisi değildir? 
 
a)Refakat evrakları  
b) Yangın söndürme araçları 
c) El feneri  
d) Projektör 
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aşağıdakilerin hangisi değildir? 
 
a)Refakat evrakları  
b) Yangın söndürme araçları 
c) El feneri  

d) Projektör 



28. ADR ye göre tehlikeli madde taşıyan 
araçlarda tehlike tanımlama numarasının 
iki adet olması ne anlama  gelir? 
 
a)Tehlikeli madde taşıdığı  
b) Tehlikenin iki misli büyük olduğu 
c) UN numarası (BM numarası)  
d) Çok zehirli maddeler 
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29. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda; 
herhangi bir kaza durumunda kazanın şekline 
göre hangi önlemin  öncelikle alınacağı kimin 
inisiyatifindedir? 
 
a)Şoförün  
b) Muhafızın 
c) İtfaiyenin  
d) Emniyet güçlerinin 
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30. ADR’ye göre; tehlike etiketlerinin, araca, 
portatif tanklara yerleştirilmesinden, görülür 
hale getirilmesinden 
veya üzerlerinin örtülmesinden kim 
sorumludur? 
 
a)Sürücü  
b) Gönderen 
c) Nakliyeci  
d) Yükleyici 
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sorumludur? 
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b) Gönderen 
c) Nakliyeci  
d) Yükleyici 



31. ADR’ye göre aşağıdakilerin hangisi 
araç nakliyesindeki taşıma 
biçimlerindendir? 
 
a) Açık, katı yük taşımacılığı 
b) Ambalajlı yük taşımacılığı 
c) Tankların içinde yapılan taşımacılık 
(sarnıçlı taşımacılık) 
d) Hepsi 
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biçimlerindendir? 
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c) Tankların içinde yapılan taşımacılık 
(sarnıçlı taşımacılık) 

d) Hepsi 



32. ADR ye göre aşağıdakilerin hangisi 
araçlarda bulunması gereken 
donanımlardan değildir? 
 
a)YSC  
b) Refakat evrakları 
c) Lastiklere uygun takoz  
d) Yedek yakıt için çanta bidon 
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33. Tehlikeli maddelerin 
taşınmasında kullanılan ambalajlar 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a)Variller  
b) Tahta fıçılar  
c) Bidonlar  
d) Hepsi 
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aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a)Variller  
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c) Bidonlar  

d) Hepsi 



34. Araçlarda bulunan YSC (yangın 
söndürme cihazı) nin üzerinde hangi 
bilgilerin yazılı olması gerekir? 
 
a)Üretici bilgileri  
b) Uzmanının adı 
c) Gelecek kontrol tarihi  
d) Hepsi 
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35. ADR ye göre sürücünün yükümlülüğü 
aşağıdakilerden hangisi değildir? 
 
a) Hasarlı parça yükleri nakletmez 
b) Yangın söndürücüleri ve diğer öngörülmüş 
donanımları bulundurmalı ve istendiğinde yetkililere 
göstermelidir 
c) Refakat evraklarını yanında bulundurmalı ve 
istendiğinde yetkililere göstermelidir 
d) Yükü bir an önce teslim etmek amacıyla inisiyatif 
kullanarak en kısa yolu takip etmelidir 
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36. Araca uygun ikaz levhaları, rakamlar 
ve tehlike etiketleri ile donatmak kimin 
görevidir? 
 
a)Sürücü  
b) Araç sahibi  
c) Yükleyici  
d) Nakliyeci 
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görevidir? 
 
a)Sürücü  
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37. Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde 
taşıyan araç kazalarından sonra öncelikle 
alınacak önlemlerden  değildir? 
 
a) Kaza yerini emniyete almak 
b) Rüzgarı arkanıza alarak yangını söndürmek 
c) Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek 
d) Gönderene haber vermek 
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38. ADR’ye göre turuncu renkli levhalarda 
bulunan 22, 33, 44, 55 gibi olan tehlike 
tanımlama numaralarının  anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a) Araçta hangi tür tehlikeli maddenin 
taşındığını 
b) Un numarası 
c) Tehlikenin iki misli büyük olduğunu 
d) Patlayıcı maddelerin taşındığını 
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39. ADR ye göre nakliyeci ile nakliye 
anlaşmasını kim yapar? 
 
a)Alıcı  
b) Gönderen 
c) Kargo işletmecisi  
d) Nakliyat ambarı işletmecisi 
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40. ADR ye göre tehlikeli maddelerin 
nakliyesi sırasında öngörülen güzergah 
tespitine kim uymak zorundadır? 
 
a)Yükleyici  
b) Nakliyeci 
c) Sürücü  
d) Gönderen 
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a)Yükleyici  
b) Nakliyeci 

c) Sürücü  
d) Gönderen 



41. ADR ye göre aşağıdakilerin hangisi 
nakliyecinin görevidir? 
 
a) Öngörülen güzergah tespitine uymak 
b) Gerektiğinde sürücünün yerine geçmek 
c) Sürücüye tehlikeli yük ve bunun 
tanımlanması hakkında uyarılarda bulunmak 
d) Kullanılacak araç cinsleri hakkındaki 
hükümlere riayet etmek 
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42. ADR’ye uygun olması açısından; 
yüklenecek yük, araç ve araç donanımı, aracın 
ve yükün tanımlanması ve  refakat evrakları 
hususlarına kimin dikkat etmesi gerekir? 
 
a)Nakliyeye iştirak edenlerin tümü  
b) Sadece gönderen 
c) Sadece alıcı  
d) Sadece yükleyici 
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43. ADR ye göre refakat evrakları ne işe 
yarar? 
 
a) Nakliyeye iştirak edenlerin 
bilgilendirilmesine 
b) Nakliyenin talimatlara uygun olup 
olmadığının kontrolüne 
c) Acil durumlarda polis ve itfaiyenin 
bilgilendirilmesine 
d) Hepsine 
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44. Hangi tehlikeli maddeler 6.1 sınıfına 
aittir? 
 
a) Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç 
altında çözülmüş gazlar 
b) Patlayıcı madde ve patlayıcı madde 
içeren nesneler 
c) Kendi kendine yanan maddeler 
d) Zehirli maddeler 
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