
 

  

Haber BülteniNº6 

 

Değerli Okuyucularımız, 

 

Bu bültende, Erasmus+ Ticari Taşıt Şoförlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Arttırılması Projesi 

(VOC of DRIVERS/2019-1-TR01-KA202-074813) çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğumuz 

farklı faaliyetler konusunda size güncel bilgiler sunulmaktadır. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından AB Erasmus+ Programı Mesleki 

Eğitim için Stratejik Ortaklıklar (KA202) faaliyeti kapsamında 2019 yılı Teklif Çağrısı 

Döneminde sunulan 2019-1-TR01-KA202-074813 numaralı “Increasing of 

VocationalCompetences of Commercial Vehicle Drivers - Ticari Araç Sürücülerinin Mesleki 

Yeterliliklerinin Artırılması" başlıklı proje (kısa adı VOCOFDRIVERS Projesi) 01 Aralık 

2019-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında uygulanmış ve başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin ortakları Ülkemizden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Millî Eğitim 

Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Tüm Eğitim Dernekleri Federasyonu 

(TÜMEDEF) ile birlikte İtalya’dan Training 2000 PSC (mesleki eğitim merkezi) ve CNA 

AssociazioneProvincialediPesaro e Urbino (meslek örgütü), İspanya’dan PONS 

SeguridadVial (yol güvenliği firması) ve Almanya’dan IBF (Sürücü (SRC) eğitim 

merkezi)’dir. Projenin iştirakçisi ise  SUPSI (University of AppliedSciences of 

SouthernSwitzerland) ise İsviçre’de kurulu bulunan bir teknoloji üniversitesidir.  

Proje ulaştırma sektöründe özellikle sürücülerin mesleki eğitimi ve yeterlilik sertifikasyonu 

konusuyla doğrudan ilgili kurum/kuruluşlar olup, bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek 

başarılı bir projenin ortaya çıkmasına katkı vermişlerdir. 

Proje fikri, yolcu taşımacılığı konusundaki AB ülkelerindeki uygulamaları belirleme, şoför 

eğitiminde yenilikçi metot ve teknikleri tespit etme, hızla dijitalleşen dünyaya şoförlerin ve 

şoför eğitimi ile ilgilenen kişi ve kuruluşların da uyum sağlamasına destek olma ihtiyacından 

doğmuştur.Bu doğrultuda projenin amacı; karayolu taşımacılığı sektöründe istihdam edilen 

şoförlerin eğitim ve sınavlarında dijital teknolojiler kullanılarak transfer edilebilir mesleki 

bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmalarının sağlanması, bu sektördeki mesleki eğitim-

öğretim sağlayıcılar ile diğer sosyal tarafların uluslararası çalışma kapasitelerinin ve iletişim 

ağlarının güçlendirilmesidir.  

Tüm çıktılar için proje çalışmaları ve projenin faaliyetleri 5 farklı ülkede gerçekleştirilmiştir. 

2019 ve 2020 yıllarında tüm dünyayı etkisine alan Korona Pandemi (Covid-19)  nedeniyle 

bazı proje faaliyetlerinin yürütülmesinde aksaklıklar yaşanmasına rağmen proje çalışmaları 

mümkün olduğu kesintiye uğramadan yürütülmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte yaşanan 



 

  

aksaklıkların telafisi için 6 ay süre uzatımı talep edilmiş ve proje iki buçuk yılda 

tamamlanmıştır.  

Bu süreç içerisinde sürekli ortaklarla online toplantılar gerçekleştirilmiş ve her aşamada proje 

ilerlemesi ve proje çalışmaları devam etmiştir. Proje ortakların ile çevrim içi (online) proje 

görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirilmektedir. Buna göre tüm proje sürecinde tüm 

ortakların katılımıyla 10 çevrimiçi (Skype uygulaması üzerinden) toplantı, 5 de yüz yüze ulus 

ötesi proje toplantısı yapılmıştır.  

Yüz yüze gerçekleştirilen ulus ötesi proje toplantıları sırasında ilave bir faaliyet olarak sürücü 

eğitimi alanında faaliyet gösteren eğitim kurumları ziyaret edilmiş; sürücülere yönelik eğitim, 

sınav ve belgelendirme süreçleri hakkında bilgi alınmıştır.  

 

Projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması (proje web sitesi-(https://vocofdrivers.tsof.org.tr), 

facebook hesabı (vocofdrivers), 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 yolcu 

taşımacılığı (özellikle şehir içi yolcu taşımacılığı) yapan şoförlerin 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. 

(http://vocofdrivers.tsof.org.tr/fc-1-mevcut-durum-ve-profil-analizi/) 

https://vocofdrivers.tsof.org.tr/
http://vocofdrivers.tsof.org.tr/fc-1-mevcut-durum-ve-profil-analizi/


 

  

 

 

 2. Fikri Çıktı – Yeterlilik ve eğitim yol haritası: Projenin tarafları ile birlikte yolcu 

taşımacılığı yapan şoförlerin sahip olması gereken ortak bilgi, beceri ve yetkinlikleri 

içeren bir mesleki yeterlilik haritası ve bu tablo esas alınarak da ortak eğitim programı 

hazırlanmıştır.  

(http://vocofdrivers.tsof.org.tr/fc-2-yeterlilik-ve-egitim-yol-haritasi/) 

 

 

 3. Fikri Çıktı –  Dijital eğitim materyalleri: Bu eğitimprogramıçerçevesinde 7 alan, 

14 modülve 18 ünitede inter 

aktiföğrenmeyiteşvikedecekgörselvevideolariledesteklenmişdijitaleğitim/test 

materyallerioluşturulmuşveproje web 

sitesiüzerindenherhangibirsınırlamaolmaksızınyayınlanarak, 

herkesinulaşmasısağlanmıştır.(http://vocofdrivers.tsof.org.tr/ioers-tr/) 

http://vocofdrivers.tsof.org.tr/fc-2-yeterlilik-ve-egitim-yol-haritasi/
http://vocofdrivers.tsof.org.tr/fc-3-dijital-egitim-materyalleri/
http://vocofdrivers.tsof.org.tr/ioers-tr/


 

  

 
 

 4. Fikri Çıktı –  Eğitim programının test edilmesi:Oluşturulan eğitim programı ve e 

materyaller ortak ülkelerde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan şoförler ve onların 

eğiticileri üzerinde test edilmiş ve ardından ulusal ve ortak pilot eğitimler 

değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Proje çıktıları hedef gruplar tarafından son 

derece olumlu karşılanmış ve yüksek beğeni toplamıştır. Pilot eğitimler ile ilgili 

çalışmaların tümünü içeren bir Eğitim Planı (genel bilgilendirme, eğitim metodolojisi, 

inter aktif eğitim materyalleri çerçeveleri, test metodolojisi, eğitimlerin 

değerlendirmesi ve inter aktif e eğitim materyallerinin geliştirilmesinde kullanılan h5p 

platformunun kullanım kılavuzu) da hazırlanarak web sitesine konulmuştur. 

(http://vocofdrivers.tsof.org.tr/fc-4-egitim-programinin-test-edilmesi/) 

 

 

 

http://vocofdrivers.tsof.org.tr/fc-3-dijital-egitim-materyalleri/
http://vocofdrivers.tsof.org.tr/fc-4-egitim-programinin-test-edilmesi/


 

  

 

Proje Final Konferansı 

Projenin son faaliyetiolan Final Konferansı,  12Mayıs 2022 

PerşembegünüTürkiyeŞoförlerveOtomobilcilerFederasyonununkonferansısalonundagerçekleş

tirilmişveböyleceprojeninçalışmalarıtamamlanmıştır.  

 

KonferansaortakülkelerintemsilcileriileTürkiye’deulaştırmaveşoföreğitimikonulanındahizmets

unankamuveözelkurumvekuruluştemsilcileri (MEB, UlaştırmaveAltyapıBakanlığı, 

İçişleriBakanlığı, JandarmaGenelKomutanlığı, TESK, TOBB, TÜSEKON, MESLEKDER-

TÜMEDER, KUTEM, AESOB, Ankara UmumOtomobilcilerveŞoförlerEsnafOdası, Ankara 

UmumServisAracıİşletmecileriOdası, Ankara ÖzelHalkOtobüsçülerEsnafOdasıve Ankara 

MinibüsçülerEsnafOdasıtemsilcileriileşoförlerveşoföreğitmenlerive basın 

mensuplarıkatılmıştır.  

Projeçıktılarınınpaylaşıldığıkonferansbaşarıylatamamlanmışvekatılımcılardanolumlugeribildir

imleralınmıştır. 

 



 

  

 

1.Ulusötesi ProjeToplantısı (Ankara/Türkiye)   2.Ulusötesi ProjeToplantısı (Berlin/Almanya) 

 

  3.Ulusötesi ProjeToplantısı (Madrid/İspanya)   4. UlusötesiProjeToplantısı (Fano/İtalya) 

 

5.Ulusötesi ProjeToplantısı (Ankara/Türkiye)                                                

 


