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Sevgili okuyucu, 

İlk bülten, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Saha Uygulama Yeterliliklerinin 
Geliştirilmesi” Erasmus + projesinin Aralık 2019 ve Şubat 2020 süresince yürütülmüş olan proje 
faaliyetleri ve çıktıları hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

Bülten size proje ve halihazırda ortaklar tarafından yürütülen faaliyetler hakkında temel bilgiler 
verecektir. 

PROJE ÖZETİ 

Tehlikeli maddelerin karayolları ile uluslararası taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) 
Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Ekonomi Komisyonu (UNECE) himayesinde 30 Eylül 1957'de 
Cenevre'de imzalanmış ve 29 Ocak 1968'de yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Türkiye bu 
anlaşmayı 22 Mart 2010 tarihinde imzalamıştır. Bu Anlaşmanın amacı, tehlikeli malların taşınması 
sırasında çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel risklerden kaçınılmasını sağlamaktır. 

Anlaşma imzalandıktan sonra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı diğer bazı ikincil mevzuatlarda da 
bulundu. Bu düzenlemelerle, tehlikeli malların taşınması için danışmanlık hizmeti verecek kişilerin 
eğitimi, sınavları, ruhsatlandırılması ve istihdamı kurallarla belirlenmiştir. 

Bakanlık tarafından akredite edilmiş eğitim merkezlerinde 64 saat boyunca eğitim kursları aldıktan 
sonra, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) adayları, Bakanlık tarafından belirlenen merkezi 
sınava girerler ve başarılı olanlar lisanslarını TMGD olarak alabilirler. 

Sertifikalarını almış olan kişilerin işletme bünyesinde kişisel olarak TMGD olarak çalışabilmelerinin 
yanı sıra, Bakanlık tarafından onaylanmış TMGD Kuruluşlarında çalışabilme şansına da sahiptirler. 
Çok yeni bir meslek olduğu için, süreçler ve görevler iyi bilinmemekte ve sistem günden güne sürece 
uyarlanmaya çalışılmaktadır. 

TMGD'ler lisans derecesine sahiptir ve eğitim geçmişleri ile zaten uzaktan eğitim programlarını takip 
etme seviyesindedirler. Ancak, kurslar eğitim merkezlerindeki sınıflar içinde yürütülmektedir. 
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İtalya, İspanya ve Avusturya'daki Proje ortaklarında da çoğunlukla kurslar sınıflar içinde 
yürütülmektedir. Bu ülkelerde uzaktan eğitim konuları ele alınmaya ve kademeli olarak dağıtılmaya 
başlanmıştır. 

Diğer bazı AB ülkelerinde, örnek uygulamalar bulmak için uzaktan eğitim ve sınav uygulamaları olup 
olmadığı araştırılacaktır. Proje çerçevesinde, uzaktan eğitim materyalleri ve örgün eğitimlerin 
geliştirilmesi ve mesleki gelişimin desteklenmesi için çalışılacaktır. 

TMGD' ler, insan ve çevrenin korunmasında çok önemli bir rol üstlenmişlerdir ve eğitimlerinde ve 
işletme uygulamalarında kaliteyi arttırmak için bir standarda öncülük edilmesine ihtiyaç vardır. 
Türkiye’nin amacı; çözüm ortakları olarak kendisinden çok önce ilgili çalışmaları yapan diğer bazı 
ülkeleri bularak, bu ülkelerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak uluslararası standartlar seviyesine 
ulaşmaktır. 

Proje lideri TMGDK-DER (TMGD Kuruluşları Derneği) kurulduğu günden bu yana, TMGD eğitim 
ve uygulamalarını geliştirmek için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Dernek bu Proje ile yurtdışı 
uygulamalarını öğrenerek hizmetlerini çok daha nitelikli bir seviyeye çıkarma deneyimine sahip 
olacaktır. Ortak kurum ve kuruluşlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme 
Genel Müdürlüğü, İçerik Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Ltd.) Projeyi başarılı kılmak için 
deneyimlerini Dernek ile paylaşacaklardır.  

Projenin hedef grubunda TMGD ’ler (75 kişi), TMGD Eğitmenleri (60 kişi), TMGD eğitim 
merkezlerinin yöneticileri (15 kişi), TMGD çalışanları olan işverenler (15 kişi) ve sosyal ortaklar (90 
kişi) bulunmaktadır. 

Proje Faaliyetleri ile; 

• AB ve ortak ülkelerin işletme uygulamaları ve uzaktan eğitim, TMGD mevzuatı, eğitimleri, sınavları 
ve belgelendirmeleri ile ilgili materyalleri içeren bir analiz raporu hazırlanacaktır, 

• TMGD temel eğitim konu başlıklarını karşılaştırarak ortak bir yeterlilik tablosu oluşturulacak ve buna 
göre bir eğitim programı hazırlanacaktır, 
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• TMGD’ nin yürüttüğü danışmanlık hizmetleri tespit edilecek ve bu tespitler TMGD' lerin görevleri 
için bir uygulama kılavuzuna dönüştürülecektir, 

• Bir TMGD kurumsal uygulamalarının toplu eğitim programı hazırlanacaktır 

• TMGD temel eğitimi ve uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek kurumsal uygulama eğitim programı 
için gerekli altyapı ve elektronik materyaller geliştirilecektir. 

• Geliştirilen e-materyaller düzenlenerek ve Proje çerçevesinde her bir ortak ülkedeki TMGD' lerde 2 
farklı pilot eğitim programı (TMGD' ler ve TMGD Eğitmenleri için) test edilerek bunlara uygun 
değerlendirmeler ve sonuç raporları hazırlanacaktır. Faaliyetlerin sonucunda, AB düzeyindeki ilişkili 
ülkeler tarafından, TMGD'lerin mesleki bilgi, beceri ve nitelikleri geliştirmek ve mesleklerini daha 
bilinçli bir şekilde yürütmek için destek sağlayacaktır. Bu meslek mensupları aynı zamanda 
devredilebilir, şeffaf, bilgi, standart beceri ve niteliklerle donatılacaktır. 

 

PROJE AKTİVİTELERİ 

Birinci Bülten'in raporlama döneminde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  

• TMGDK-DER tarafından proje yönetim platformu ve dahili iletişim kuralları (Google Group ve G. 
Drive) oluşturulması. 

• Yaygınlaştırma faaliyetleri: web sitesi, sosyal medya (Facebook, Linked-in) 

Çıktı 1 

Planlanan Çıktı 1 başlatıldı. Çıktı 1 TMGD' lerin profil bilgilerinin toplanmasını ve TMGD eğitim ve 
kurumsal uygulamalarına ilişkin uzak eğitim materyallerini içermektedir. Bu çıktıda; AB ve ortak 
ülkelerin ADR uygulamaları, TMGD mevzuatı, eğitim, sınav, belgelendirme, danışmanlık hizmetleri, 
uzaktan eğitim ve işletme uygulamaları ile ilgili e-materyaller, mobil uygulama örnekleri ve 
paydaşların eğitimlerden beklentileri kullanılmıştır. 
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Bu çıktı aynı zamanda TMGD' lerin, TMGD Eğitmenlerinin ve hedef grupta yer alan eğitim 
merkezlerinin yöneticilerinin TMGD eğitimlerinden beklentilerini (içerik, yöntem, sınav, sertifika vb.) 
içerecektir. 

- Profiller geliştirmek ve eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak için ortaklar en az 10 TMGD, 10 Eğitmen ve 
5 eğitim merkezi yöneticisi ile yüz yüze görüşme yapacak. 

IO1'in önde gelen ortağı (İÇERİK), tüm ortakların işbirliği ile TMGD' ler eğitmenler ve TMGD eğitimi 
ve kurumsal uygulama ile ilgili eğitim materyalleri hakkında profil bilgileri toplamak için anket 
hazırlamıştır. 

İlk proje toplantısı - Fano (İtalya) 28-29 Ocak 2020 

Başlangıç toplantısı 28-29 Ocak 2020'de Fano' da (İtalya) gerçekleşti. 

Proje lideri TMGDK DER proje önerisi hakkında bir sunum yaptı ve projenin aşamalarını ve planlanan 
Fikri Çıktıları (ES'ler) özetledi. Projenin amacı “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının teorik ve 
pratik eğitimlerinde dijital teknolojilerin kullanılmasıyla aktarılabilir mesleki bilgi, beceri ve 
yeterlilikler kazanmasını sağlamak ve eğitim danışmanlığı sağlayan kurumların sektördeki diğer kamu 
ve özel paydaşları ile uluslararası çalışma kapasitelerini ve iletişim ağlarını güçlendirmektir.” 

Gantt Şemasındaki A1-A10 faaliyetleri, özellikle 'yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik' faaliyetleri 
tartışıldı. 

Yaygınlaştırma şunları içerir: Bir logo tasarlanması (önceden kararlaştırılmış), İngilizce ve daha sonra 
ortakların ulusal dilinde web sitesi sayfası, üç ayda bir bültenler, Facebook ve Linkedin sosyal medya 
hesapları ve grupları oluşturulması, basılı veya dijital broşür tasarlanması (ortak başına 100 tavsiye 
edilir). Projenin tanıtımına yönelik diğer faaliyetler; toplantılar, çalıştaylar ve aylık bir bülten olabilir. 

İÇERİK, IO 1 anketlerinin ilk versiyonunu sundu. 

Training 2000, IO II hakkında bazı bilgiler sundu. Yeterlilik Haritası ve Eğitim Materyali İngilizce 
olarak geliştirilecek ve daha sonra ortakların dillerine çevrilecektir. 
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İletişim; 

Proje çıktılarını ve haberleri web sitemizden takip edebilirsiniz: 

www.dgsafac.com 

ADR Projesi Facebook sayfası: 

Facebook.com/dgsa.fac 

ADR Projesi Linkedin grup sayfası: 

Linkedin.com/dgsa-fac-project 

Her türlü soru ve bilgi için: info@tmgdk.org.tr 


