
TMGD SINAVINDA BAŞARI İÇİN
İZLENECEK YOLLAR



2010 yılında ADR'ye taraf olan Türkiye, 2014 yılı itibariyle 
"Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması
Hakkında Yönetmelik" kapsamında  ADR hükümlerini
uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu  ile
ilgilidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

(TMGD) Nedir? 



Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyenlerin 
en az lisans mezunu olmaları, eğitime başvurmaları için 
yeterlidir.  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından 
49 saatlik TMGD eğitimini başarı ile tamamlayanlar  
Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı sınava girme hakkı
kazananırlar. TMGD Sınavı 100 puan üzerinden
değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı 
olup TMGD olabilmek için sınavdan en az 70 puan almak 
gereklidir. 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Nasıl Olunur? 



TMGD Sınavı 40 sorudan oluşmaktadır. Sınav test
şeklinde yapılmaktadır. Sınava eğitim materyali de olan 
güncel ADR kitapları ile girilmektedir. Kitap açık olarak 
yapılan TMGD sınavının süresi 210 dakikadır. 5 seçenekli 
soruların bazıları önermeli şıklardan oluşmaktadır. Bu tip 
sorularda adaylar her şıkkı ayrı ayrı değerlendirdikleri için 
bu sorularda zaman kaybedebilmektedirler.  

TMGD Sınav Şekli Nasıldır?



TMGD Sınav soruları, yaklaşık 1300 sayfa ve 2 ciltten 
oluşan ADR kitabından hazırlanmaktadır.  Sınav sorularını 
anlayıp belirlenen süre içinde cevaplara ulaşabilmek için, 
ADR kitabına hakimiyetin iyi olması ve ADR' deki konuların 
mantığının anlaşılmış olması çok önemlidir. Bu iki önemli 
duruma hakim olamayan adaylar sınavı yetiştirememekte 
ve  başarısız olabilmektedirler. 
Özellikle yapılan son sınavlardaki sorular incelendiğinde 
soruların bu iki temel üzerine hazırlandığı görülmektedir. 
Bugüne kadar yapılan sınavlara 20 bine yakın kişi girmiş 
ve 18.10.2016 tarihi itibariyle 5796 kişi sınavlarda başarılı 
olarak TMGD sertifikası almıştır. 

TMGD Sınavı  Zor mu?



Peki Bu Önemli Sınavda

Başarılı Olmak İçin
İzlenecek Yollar Nelerdir?



Sınavda başarıyı yakalayabilmek için atılacak adımlardan en 
önemlisi ilk adım olan bilgiyi doğru ve en etkin
alabileceğiniz yeri seçmektir.  1300 sayfalık ADR kitabı içindeki 
referansların atıfları olmasa, kitabın sayfaları belki de 10.000'leri 
bulabilirdi. Diğer konularla bağlantılı olan konu anlatımları, ilgili 
yerlerin referans atıfları ile anlatıldığından ADR mantığını
bilmeyen bir TMGD adayının ADR kitabını düz yazı mantığında 
okuyup yorumlaması pek mümkün değildir. Hatta bazen ciddi 
kafa karışıklıklarına sebep verebilmektedir. Bundan dolayı 
TMGD adayının bu karışıklığa düşmesini önleyebilecek,  kitabı 
doğru yorumlamasını sağlayabilecek ve sınavda çıkan önemli
konuları adaya doğru mantıkla aktarabilecek uzman
kadrosuna sahip eğitim merkezini seçmek çok önemlidir. Çünkü 
bu sınavı ADR’yi anlamadan geçebilmek mümkün değildir. 

1. Doğru Zamanda ve Doğru Yerde

TMGD Eğitimini Almak



Sınavda başarıyı yakalayabilmek için atılacak ikinci önemli 
adım ise eğitime doğru zamanda başlamaktır. TMGD
adaylarının yaptığı en önemli hatalardan biri sınava çok 
yakın döneme eğitimlerini ertelemektir. Özellikle bir işte 
çalışan ve zaman sıkıntısı yaşayan kişilerin mümkün olan 
en erken dönemde eğitimlerini tamamlamaları sınava
yeterli derecede hazırlanmaları için önemlidir. Çünkü bu 
sınavda başarıyı yakalayabilmek için, iyi alınmış bir eğitim 
ile edinilmiş bilgilerin sürekli pekiştirilerek tamamen kişide 
yerleşmesi gereklidir. Bu da ayrıca adayın bireysel
çalışmalar yapması ile sağlanabilir. 



Yaklaşık 1300 sayfadan oluşan ADR kitabının önemli konuları ve
kısımları, eğitmenler tarafından eğitim esnasında belirtilecektir. Bu 
kısımların sınavda kolay algılanabilmesi ve gözden kaçmaması için 
dikkat çekici şekilde işaretlemelerin yapılması gerekmektedir. 
Ancak bu işaretlemenin gereğinden fazla yapılması da, dikkat
etkisini terse çevireceğinden dolayı işaretlenmenin en önemli
kelimeler üzerinde yapılması sınavda gözden kaçmaması adına 
daha etkili olacaktır. 
Ayrıca zamana karşı yarışılan sınavda, 1300 sayfalık kitabın
sayfalarını çevirerek zaman kaybetmemek için eğitmenin önemini 
vurguladığı yerlerin etiketlenmesi de önemlidir. ADR  ile tanıştığınız 
ilk dönemde konulara çok yabancı olduğunuzu hissederek kitabın 
bir çok yerini etiketleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bilgiler beyninizde 
yerleştikçe bazı etiketlere gerek kalmadığını düşüneceksiniz. 

2. Sınav Kitabı da Olan ADR Kitabını

İyi İşaretlemek ve Etiketlemek



Eğitim esnasında öğrendiğiniz konulara tamamen hakim
olabilmeniz için, eğitim sonrasında bu bilgilerin üzerinden 
geçmek önemlidir. Bu çalışmayı sürekli ertelemek, zaman
sıkışıklığına ve bu da zayıf bilgiye yol açacaktır. ADR’ ye
hakimiyetiniz iyi değilse sınav stresi altında bir çok şeyi ya 
unutacaksınız ya da konuları birbirine karıştıracaksınız.
Sınavda başarılı olmak için hazırlanmaya erken başlayın.

3. Sınav Dönemine Kadar Belirli Aralıklarla

Tekrarlar Yapmak



TUGEM Eğitim Kurumları olarak, eğitim tamamlandıktan en 
geç bir ay sonra ücretsiz TMGD Tekrar Eğitimleri
düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde konular çıkmış sınav
soruları üzerinden anlatılarak soruların nasıl anlaşılması ve 
buna göre nasıl çözümlenmesi üzerine durulmaktadır. 

4. Eğitim Merkezlerinin Sınav Hazırlık

Tekrar Eğitimlerine Katılmak



Öğrenmenin başka bir yolu da soru çözmektir. Eğitim
sonrası adaylarınTMGD sınav sorularını anlamakta ve
çözümlemekte sıkıntı yaşadıkları gözlemlenmektedir. Çünkü 
aday, eğitim esnasında ilgili konuyu soruyla bütünleştirme 
konusunda yeterli algıyı oluşturamayabilir. TMGD sınavına 
en iyi çalışma yöntemi ise olabildiğince çok soru çözmekten 
geçer. Her soru, ilgili konunun ADR kitabındaki yerini
okumaya ve önemli yerlerin nasıl değerlendirmesi gerektiği 
konusunda adayı yönlendirecektir.  Her yeni soru, konuyu 
pekişitirecek ve diğer soruların çözüm süresini kısaltacaktır. 

5.Olabildiğince Soru Çözmek



Sınavlara hazırlık sürecinde farklı çalışma tarzları öne çık-
makta. Bunlar kimi zaman konu öğrenimi, kimi zaman genel 
tekrar ve özet çalışmaları, kimi zaman da test çözümüdür. 
Sınavlara belli bir süre kaldığında ise öne çıkan çalışma türü 
deneme sınavlarıdır. Salt öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağ-
lamak için mutlaka uygulanarak kullanılması gerekir. İşte 
deneme sınavları bunun için bir fırsattır.
Sınav kaygısı ancak deneme sınavlarıyla aşılabilir.

Deneme sınavları bilgi, beceri ve zamanı kullanma becerileri-
nin yanında sınav kaygısıyla baş edebilmede önemli bir 
etkiye sahip. Sınav kaygısının en önemli nedeni belirsizliktir. 
Adaylar deneme sınavlarına girerek belirsizlikten kurtulup 
kaygı durumundan çıkabileceklerdir.

6. Deneme Sınavları ile

Zamana Karşı Hazırlanmak



Deneme sınavlarının sağladığı diğer bir fayda ise zamanı etkili kullanma becerisidir. Özellikle ilk 
kez sınava girecek adaylar, verilen sürenin verimli bir şekilde kullanılması yönünde sıkıntı
yaşamaktadır. Sınavlarda zaman yetirememenin en önemli nedeni, pratiğin yapılamamasıdır.
Bilginin test sistemine aktarılmasında deneme sınavları önemli rol üstlenir.
40 Soru için 210 dakika süre ilk etapta kulağa hoş gelse de TMGD sınavlarında yaşanan en 
büyük sorun sınav süresini yetiştirememek ve soruları zamanı içinde çözememektir. Bundan 
dolayı 10 soruya dahi hiç bakamadan sınavı bitirenlerin olduğu bilinmektedir. 
Sınavdan yaklaşık 1 ay önce deneme sınavlarına başlanmalı ve bu sınavlar süreye karşı
çözülmelidir. 3,5 saat sınav disiplini şartlarını bulamayan kursiyerlerimiz için Bakanlık sınav
sorularından biraz daha zor hazırlanan ücretsiz deneme sınavlarını İstanbul’ daki ve İzmirdeki 
eğitim merkezlerimizde yapmaktayız. Bununla birlikte ONLINE TEST sistemimizde ise şuan her 
biri 40 sorudan oluşan 11 deneme sınavı mevcuttur ve her sınav döneminde en az 2 tane 
deneme sınavı yapılmaktadır. 



• Öncelikle soruyu doğru anladığınıza emin olun. Bazen soruda yanlış 
olan şıklar sorulduğu halde doğru şıkların verildiği cevabı işaretleme ha-
tasına düşebilirsiniz. Bunu önlemek için soruda neyin sorulduğunun altını 
çizin.
 Bu yüzden SORUYU DOĞRU ANLADIĞINIZA EMİN OLUN!!
• Bir soruda belirli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşamazsanız soruyu 
bırakın.
TMGD Sınavlarında soruların ağırlık derecesi farklı ancak bütün soruların 
puan değeri aynıdır. Zor sorulara ek Puan verilmez. Bu sebeple bir soru 
üzerinde makul bir zaman harcadığınız (en fazla 4 dk) ve doğru olduğuna 
inandığınız bir çözüme ulaşamadığınız takdirde, bu soru üzerinde çalış-
maya devam etmek yerinde değildir . Uygun olan bu soruyu bırakıp, bö-
lümdeki diğer sorulara geçmektir. Kolay soruları zaman sıkıntısından çö-
zemeyerek kaçırmamak için, takıldığınız soruya bir işaret koyup hemen 
diğer soruya geçiniz. 

7. Sınav Esnasında önemli stratejileri

Uygulamak



• Bildiğiniz konulardaki soruları çözerek başlamak daha hızlı çözüme ulaşacağınız için size artı 
zaman kazandıracağı için zaman stresini üzerinizden kaldıracaktır. Böylelikle
zorlandığınız sorularda ya da zaman harcayan soruları incelemek için yeterli zamanınız
olacaktır.
• Öncülü sorularda doğruluğundan ya da yanlışlığından %100 emin olduğunuz öncüye göre 
sorulan soruya cevap olamayacak şıkları eleyerek zaman kazanabilirsiniz. 



Kısacası eğitimini TUGEM Eğitim kurumlarından alan, konu 
tekrar eğitimlerine katılıp ONLİNE TEST sistemimizde 
sorularımızı çözen ve deneme sınavlarına katılan
kursiyerlerimiz başarı puanının çok çok üstünde puanlar 
alarak bu zorlu sınavı geçerek TMGD olabilmektedirler. 
 
Tugem'de;
Online soru sistemi  ile soru çözme çalışmalarınıza 
700'den fazla soru ile destek alabilirsiniz.Online Test
Panelinde anlamadığınız sorulara eğitmenler tarafından 
verilecek cevaplarla interaktif olarak faydalanabilirsiniz.

TUGEM’de Eğitim



"Gelişime Adım At"

www.tugem.com.tr0850 346 70 60 

TUGEM Ticaret, Ulaştırma, Gümrük,
Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti.
Girne Mahallesi Atatürk Caddesi
No:1 Kat:2 Maltepe (Anadolu Yakası)
İSTANBUL-TÜRKİYE 

ÜDY AKADEMİ Eğitim Ulaştırma 
Gümrük Danışmanlığı Tic.Ltd.Şti.
 Yeşilova Mah.E-5 Karayolu Üzeri Er 

Sok.No:3 Kat:3 Florya (Avrupa Yakası) 
İSTANBUL-TÜRKİYE  

İZMİR TGM TİC. ULŞ. GÜM. 
EĞT. ve DAN. LTD. ŞTİ.

 Kültür Mah. İstiklal Cad. No:4 
Kat:4 Aliağa

İzmir-TÜRKİYE 


