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Bülten Nº 2, 

Sevgili okuyucu, 

 Bu bülten, DGSA FAC / 2017-1-TRO1-KA202-045935 numaralı “Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanlarının Saha Uygulama Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” Erasmus + projesinin Şubat 2020 ve 
Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje faaliyetleri hakkında bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Proje ve halihazırda ortaklar tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verilecektir. 

 

FAALİYETLERİN ÖZETİ 

 Bu aşamada, her ülkede (Avusturya, İspanya, İtalya ve Türkiye) tehlikeli malların taşınmasının 
nasıl ele alındığı ve tehlikeli malların taşınması için Güvenlik Danışmanı rolü üzerine bir dizi analiz 
yapılmıştır. 

 

IO1 Aşaması- Ortaklar, kendi ülkelerindeki mevzuatı, eğitim ihtiyaçlarını ve Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanı’ nın (TMGD) faaliyetlere erişim koşullarını analiz etmişlerdir. Analiz, tehlikeli 
madde güvenlik danışmanları, eğitim merkezlerinin eğitmenleri ve yöneticileri ile hem yüz yüze hem 
de uzaktan anketler ve görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Aşağıda analizin bazı sonuçlarını bulabilirsiniz: 

● Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD): 26-63 yaş arası, çoğunlukla erkek (40 
üzerinden 29), Türkiye'de eşit sayıda kadın ve erkek. Sahip oldukları eğitim, işte ihtiyaç 
duydukları düzeydedir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
   “Avrupa Komisyonu’nun bu yayının hazırlanmasına verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin 
onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 
tutulamaz” 
 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK 
DANIŞMANLARININ SAHA UYGULAMA 
YETERLİLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

 
 Eğitimciler / Yöneticiler: 29-65 yaşları arasında, çoğu erkek (62'de 48), sadece Türkiye'de 

erkeklerden daha fazla kadın var. Bu kişilerin eğitim seviyesi çoğunlukla iş için istenen nitelik 
seviyesinden yüksektir. 

İşgücü performansı (eğitim, ihtiyaçlar, eksiklikler), tüm ortak ülkelerde TMGD'lerin şirketler içinde 
veya harici danışman olarak çalıştığı tespit edilmiştir. 

Proje ortakları, Şubat 2020 ve Temmuz 2020 tarihleri arasındaki aylar boyunca tümünü etkileyen 
COVID19 nedeniyle çeşitli işbirliği yapmışlardır. 

Anket ve mülakatlar aracılığıyla IO2'deki “Yetkinlik Haritasını” sonuçlandırmak için veriler 
üretilmiştir. Bu raporlar web sitemizde Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca olarak 
bulunabilir. 

IO2 Aşaması- Yeterlilik haritası oluşturulmuştur. EFQ öğrenme ve yeterlilik seviyesi 
hedeflenmektedir. Şu anda ortaklar, öğrenme birimlerine bölünecek olan 10 eğitim alanı ve 25 eğitim 
modülü belirlemiştir. 

 

Eğitim alanları şunlardır: 

1. P1- Genel Hükümler 
2. P2- Tehlikeli Madde Sınıflandırılması 
3. P3- Tehlikeli Malların Listesi ve Sınırlı ve İstisnai Miktarlar için Özel Hükümler ve Muafiyetler 
4. P4- Paketleme ve Tank Hükümleri 
5. P5- Sevkiyat prosedürleri (etiketleme, işaretleme, levhalama, taşıma belgelerinin hazırlanması, 

özel hükümler, vb.) 
6. P6- Ambalajların, Orta Boy Dökme Yük Konteynerlerin (IBC' ler), Büyük Ambalajların, 

Tanklar ve Dökme Yük Konteynerlerinin Üretim ve Testi İçin Gereklilikler 
7. P7- Taşıma, Yükleme, Boşaltma ve Elleçleme Koşullarına İlişkin Hükümler 
8. P8- Araç Ekbi, Ekipman, Operasyon ve Dokümantasyon Gereklilikleri 
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9. P9- Araçların Üretimi ve Onayına İlişkin Zorunluluklar 
10. P10 – TMGD’nin Saha Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme 

Yetkinlik haritası tamamlanmıştır ve ortaklar artık etkileşimli eğitim materyallerinin geliştirilmesi 
üzerinde çalışmaktadır. 

 

Toplantılar 
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COVID19 salgınının yarattığı uluslararası durum nedeniyle, 16 ve 17 Nisan'da Madrid'de planlanan 
toplantının yerini çevrimiçi toplantılar almıştır. Projemizi ilerletmek için bu toplantılar aralıksız 
yapılmaktadır. 

Pandemi nedeniyle Türkiye Ulusal Ajansı, projenin Kasım 2021'e kadar 9 ay uzatılmasına onay 
vermiştir. Projenin Madrid'de yapılacak ikinci toplantısı sağlık durumuna göre Ekim veya Kasım ayına 
ertelenmiştir. 

 

İletişim; 

Proje çıktılarını ve haberleri aşağıdaki web sitemizden takip edebilirsiniz: 

www.dgsafac.com  

ADR Projesi Facebook sayfası: 

https://www.facebook.com/groups/dgsafac/  

ADR Projesi Linkedin grup sayfası: 

https://www.linkedin.com/groups/8931048/  

Her türlü soru ve bilgi için:  

info@tmgdk.org.tr  

 


