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Haber Bülteni Nº5 

 

Değerli Okuyucularımız, 

 

Bu bültende, AB destekli “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Saha Uygulama 
Yeterliliklerinin Geliştirilmesi (Developing of Dangerous Goods Safety Advisors' Field Application 
Competencies)” kısa adı ile DGSA-FAC olan Projemiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler 
konusunda güncel bilgiler sunulmaktadır. 

TMGDK-DER tarafından AB Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim İçin Stratejik Ortaklıklar (KA202) 
faaliyeti kapsamında 2019 yılı Teklif Çağrısı Döneminde sunulan 2019-1-TR01-KA202-
074813 numaralı “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Saha Uygulama Yeterliliklerinin 
Geliştirilmesi " başlıklı proje 01 Aralık 2019-30 Kasım 2022 tarihleri arasında uygulanmış ve başarıyla 
tamamlanmıştır. 

Projenin ortakları Ülkemizden TMGDK-DER, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel Müdürlüğü, İçerik Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. ile birlikte İtalya’dan 
Training 2000 PSC (mesleki eğitim merkezi), İspanya’dan PONS Seguridad Vial (yol güvenliği 
firması) ve Avusturya’dan BIT (eğitim merkezi)’dir.  

Projem z n amacı; tehl kel  madde güvenl k danışmanlarının teor k ve prat k eğ t mler nde d j tal 
teknoloj ler n kullanılması yoluyla transfer ed leb l r meslek  b lg , becer  ve yetk nl klere sah p 
olmalarının sağlanması, bu sektördek  eğ t m-danışmanlık h zmet  veren kuruluşlar le d ğer kamu ve 
özel paydaşların uluslararası çalışma kapas teler n n ve let ş m ağlarının güçlend r lmes d r.  

Tüm çıktılar için proje çalışmaları ve projenin faaliyetleri 5 farklı ülkede gerçekleştirilmiştir. 2019 ve 
2020 yıllarında tüm dünyayı etkisine alan Korona Pandemisi (Covid-19) nedeniyle bazı proje 
faaliyetlerinin yürütülmesinde aksaklıklar yaşanmasına rağmen proje çalışmaları mümkün olduğu 
kadar kesintiye uğratılmadan yürütülmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte yaşanan aksaklıkların telafisi 
için 15 ay süre uzatımı talep edilmiş ve proje üç yılda tamamlanmıştır.  
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Bu süreç içerisinde ortaklarla belirli aralıklarla online toplantılar gerçekleştirilmiş ve proje çalışmaları 
devam ettirilmiştir.  Proje ortakları ile 14 çevrim içi (online) toplantı, 4 de yüz yüze ulus ötesi proje 
toplantısı yapılmıştır.                                      

Projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması proje web sitesi (https://dgsafac.com), projenin facebook 
sayfasını (https://www.facebook.com/groups/dgsafac) veya projenin linkedin sayfasında 
(https://www.linkedin.com/groups/8931048) proje broşürü, haber bültenleri, her bir ortak ülkede 
yapılan bilgilendirme toplantıları vb. etkinlikler ile) ile projenin kalitesinin izlenmesi çalışmaları (ara 
ve final rapor, iç ilerleme raporları, anketler ve geri bildirim formları, vb. araçlar ile) 
gerçekleştirilmiştir.  

Projede öngörülen ve gerçekleştirilen fikri çıktılar ise aşağıda kısaca özetlenmiştir. Söz konusu 
çıktılara proje internet (web) sitesinden ulaşılması mümkündür. Proje web sitesi İngilizce ve proje 
ortağı olan ülkelerin dillerinde (Türkçe, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca) hazırlanmış olup, bu 
çıktılara 5 dilde ulaşmak mümkündür. 

Proje Çıktıları  

 1. Fikri Çıktı – Mevcut durum ve profil analizi: Ortak ülkelerdeki TMGD’lerin tabi olduğu 
mevzuat, meslek standartları ve yeterlilikler, eğitim, sınav ve belgelendirmeleri, eğitimlerinde 
e-öğrenme ve dijital materyallerin rolü, istihdam durumları, vb. konular ile eğitimden 
beklentilerini içeren bir araştırma raporu hazırlanmıştır. Rapor ortak ülkelerin dillerine 
çevrilmiş ve proje web sitesinde yayınlanmıştır. (https://dgsafac.com/wp-
content/uploads/2020/12/IO1-Report-Final-TR.pdf)               

 

 2. Fikri Çıktı – Yeterlilik ve eğitim yol haritası: Projenin tarafları ile birlikte TMGD lerin 
sahip olması gereken ortak bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren bir mesleki yeterlilik haritası (10 
alan ve 25 modülü kapsayan) ve bu tablo esas alınarak da bir ortak eğitim programı 
hazırlanmıştır. Yeterlilik haritası ortak ülkelerin dillerine çevrilmiş ve proje web sitesinde 
yayınlanmıştır. 

(https://dgsafac.com/wp-content/uploads/2021/06/DGSA-FAC-competence-map_version-6-
_TR_Final-1.pdf) 
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 3. Fikri Çıktı –  Dijital eğitim materyalleri: Bu yeterlilik haritası ve eğitim programı 
çerçevesinde, yeterlilik haritasında yer alan ve 1. Çıktı çerçevesinde yapılan ankette önemli 
bulunan, 7 alan, 13 modül ve 18 ünitede inter aktif öğrenmeyi teşvik edecek görsel ve videolar 
ile desteklenmiş dijital eğitim/test materyalleri oluşturulmuş ve proje web sitesi üzerinden 
herhangi bir sınırlama olmaksızın yayınlanarak, herkesin ulaşması sağlanmıştır. 
(https://dgsafac.com/tr/egitim-materyalleri/) 

Ağustos 2021-Şubat 2022 ayları arasında ortak ülkelerde, her ülkeden en az 15 TMGD ve en 
az 10 TMGD eğitmeninin katılımıyla, hazırlanan yeterlilik haritası, eğitim programı ve dijital 
materyaller ile e platformun test edildiği 2 adet online pilot eğitim gerçekleştirilmiştir. 
Eğitimlerde katılımcılara bir geri bildirim anketi dağıtılmış ve eğitimler ile anket sonuçları bir 
rapor haline getirilmiştir. Eğitimlerden alınan geri bildirimler çerçevesinde söz konusu 
materyallerde revizyonlar yapılmıştır.         

 
 4. Fikri Çıktı –  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İçin Rehber: Ortak kuruluşların 

katkıları ile, TMGD’ler n şletmeye danışmanlık h zmet  sunarken standart b r uygulama 
yapmaları ve daha etk n ve ver ml  h zmet sunmalarına yardımcı olmak üzere b r rehber 
hazırlanmıştır. Bu rehber, ek nde çalışma sırasında kullanılacak b r takım belge örnekler n n de 
olduğu, TMGD’ler n genel görev ve sorumluluklarını çeren temel b r k tapçık olmuştur.  
Rehber proje ortağı ülkeler n d ller ne çevr lm ş olup proje web s tes nde bulunmaktadır. 
(https://dgsafac.com/wp-content/uploads/2022/11/DGSA_IO4_Gu del nes_TR.pdf) 

 

Kısa Dönem Proje Uzman Eğitimi: 4-7 Temmuz 2022 tarihlerinde İtalyan ortağımız Training 2000 
in ev sahipliğinde Fano/İtalya’da proje ortaklarının alandaki uzmanlarından oluşan 14 kişinin katılımı 
ile kısa dönem uzman eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitime sunum yapmak üzere farklı ülkelerden 
uzmanlar da online olarak bağlanmıştır. Eğitimde bir taraftan dijital materyaller ve e platform gözden 
geçirilmiş, diğer taraftan da farklı ülkelerin deneyimleri katılımcılara aktarılmıştır. Ayrıca saha 
ziyaretleri gerçekleştirilerek İtalya’daki çalışmalar incelenmiştir. 
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4. Ulusötesi Proje Toplantısı: 

Projenin yüz yüze gerçekleştirilen son proje yürütme ekibi toplantısı 5 Eylül 2022 tarihinde TMGDK-
DER’in ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya proje ortaklarının temsilcileri 
katılmıştır. Toplantıda, projenin kapanışı ile ilgili işlemler ve final raporu hakkında konuşulmuş ve 
kapanış toplantısı ile ilgili hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Bundan sonra birlikte yapılabilecek proje 
fikirleri ve çalışmalar irdelenmiştir. 

 

 

Proje Kapanış Toplantısı:  

Projenin son faaliyeti olan Kapanış Toplantısı, 6 Eylül 2022 tarihinde proje ortağı Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığının himayesinde İzmir Ticaret Odasının konferans salonunda gerçekleştirilmiş ve böylece 
projenin çalışmaları tamamlanmıştır.        
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Konferansa ortak ülkelerin temsilcileri ile Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılığı ve güvenliği 
konularında hizmet sunan kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcileri (Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığının yerel teşkilatları, Dokuz Eylül-Ege-İzmir Ekonomi üniversiteleri, bu alandaki STK lar ve 
İzmir Ticaret Odası temsilcileri ile TMGD ler, TMGD eğitmenleri ve TMGD hizmeti veren 
kuruluşların temsilcileri katılmıştır. 

Proje çıktılarının paylaşıldığı toplantının açılış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma 
Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor yapmıştır. Konferans başarıyla tamamlanmış ve 
katılımcılardan olumlu geri bildirimler alınmıştır. 
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