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A vrupa Birliği’nin Eras-
mus+ Mesleki Eğitim 
Stratejik Ortaklıklar 
faaliyeti kapsamında 
Pamukkale Üniversi-

tesi liderliğinde 2017 yılı teklif 
çağrısına sunulan 2017-1-TR01-
KA202-45935 numaralı 
“E-learning and Web Applications 
for ADR Driver Training- ADR Sürücü 
Eğitiminde Uzaktan Eğitim ve Web 
Uygulamaları” isimli proje hibe al-
maya hak kazanmıştır. Söz konusu 
proje 01/12/2017-01/12/2019 ta-
rihleri arasında uygulanacaktır.
Projenin lideri yukarıda da belirtil-
diği gibi Pamukkale Üniversitesi, 
Türkiye’deki ortağı Federasyonu-
muz, diğer ortakları ise İtalya’dan 
Training 2000 psc isimli ADR eğiti-
minde uzman bir eğitim kuruluşu 
ile yine İtalya’daki ticari araç sürü-
cülerinin üye olduğu sivil toplum 

kuruluşu olan CNA Associazione 
Provinciale di Pesaro e Urbino, 
Avusturya’dan da ADR eğitimi ve-
ren bir kuruluş olan COSGROUP 
(Mag Prenner & Partner GmbH)dur. 
Projenin iştirakçisi ise İsviçre’den 
uzaktan eğitim uygulamaları ko-
nusunda uzmanlığı olan    SUPSI 
(University of Applied Sciences of 
Southern Switzerland) dir.
Projenin amacı; Türkiye ve AB ül-
kelerinde uygulanabilecek stan-
dartta tehlikeli madde taşımacılığı 
yapan sürücülerin almak zorunda 
olduğu SRC 5 temel ve yenileme 
eğitiminin uzaktan eğitim yoluyla 
verilmesi için gereken eğitim mo-
düllerinin oluşturulması, eğitici-
lerin eğitilmesi ve uzaktan eğitim 
ve web uygulamaları için gereken 
teknik alt yapının oluşturulmasıdır. 
Projemizin lider ve ortaklarının 
temsilcilerinin katıldığı ilk toplan-

tısı 22-23 Şubat 2018 tarihinde 
Pamukkale-Denizli’de Pamukkale 
Üniversitesinin evsahipliğinde ger-
çekleştirilmiştir. Toplantıya Fede-
rasyonumuz adına Genel Sekreter 
Yardımcısı Zerrin Boztaş ile Proje 
Danışmanı Nuran Senar katılım 
sağlamıştır.  Toplantının ilk günün-
de; PAÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Aydın’ın açılış konuş-
masından sonra, proje tarafl arı olan 
kurum ve kuruluşlar kendilerini 
tanıtmışlar, daha sonra proje genel 
hatları ile gözden geçirilmiş, proje 
faaliyetleri ve çıktıları, yaygınlaştır-
ma ve sürdürülebilirlik, kalite planı, 
vb. konular netleştirilmiş, proje uy-
gulaması ile ilgili finansal konular 
anlatılmış, bir sonraki ulus ötesi 
proje toplantısı tarihi netleştirilmiş 
ve tehlikeli madde taşımacılığı ya-
pan sürücülerin eğitimi konusunda 
partner ülkelerdeki uygulamalar 
konusunda bilgilendirme yapılmış-
tır.
Toplantının ikinci gününde ise; 
uzaktan eğitim araç ve uygulama-
ları konusu üzerinde durulmuş,  
bu konuda SUPSİ temsilcileri kısa 
bilgilendirme yapmış, ülkelerdeki 
uygulamalar gözden geçirilmiş ve 
bu projede yapılabilecekler tartı-
şılmıştır. Toplantı iki gün süresince 
yapılan çalışmaların gözden ge-

çirilmesi, görev dağılımlarının ve 
zaman planının netleştirilmesi ile 
sona ermiştir. Toplantı sonrasında 
yurt dışından gelen konuklarımıza 
Pamukkale ve civarı gezdirilmiş ve 
çok özel coğrafi, tarihi ve kültürel 
değerlere sahip yöremiz hakkında 
bilgi verilmiştir. 

Federasyonumuz tarafından önem-
senen bu proje ile elde edilen de-
neyimler sadece SRC 5 eğitimi de-
ğil, diğer SRC belgesi eğitimlerinde 
de benzer uzaktan eğitim metotları-
nın kullanılması mümkün kılabile-
cektir. Elde edilen deneyimler ilgili 
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla 
paylaşılacak ve çıktıların sisteme 
dahil olması ve sürdürülebilirliği 
için çaba sarf edilecektir.

Türkiye ve Avrupa şoförlerine eğitim verilecek

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Pamukkale Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü 
üstlendiği projeyle tehlikeli madde taşımacılığı yapan şoförler yenilikçi eğitim yöntemleri 
kullanılarak eğitimden geçecek.
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