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GİRİİŞ

Yeşil ve dijital geçişler ekonomiyi değiştiriyor, onu kaynak verimli, döngüsel, dijitalleşti-
rilmiş ve iklim açısından nötr hale getiriyor ve böylece yeni teknolojilerin, dijitalleşmenin, 
yapay zekanın ve robotiğin yeni iş yerleri yaratması, mevcutlarını değiştirmesi veya baş-
kalarını değişmesi beklenen işgücü piyasasını dönüştürüyor. Bu süreçler ekonominin ve 
işgücü piyasasının ihtiyaçlarına ayak uydurmak için becerilerin kazanılması, yükseltilmesi 
ve güncellenmesi sürecinde genç ve yetişkinlerin beceri setinde sürekli ve dinamik deği-
şiklikler gerektirir.

Ekonomiler ve toplumlar mevcut ve gelecekteki işgücünü onlar için eğiterek ve geliştire-
rek bu hızlı değişimlere uyum sağlamalıdır. Yenilikçi ve esnek öğretim programları eğitim 
kursları ve materyaller bu süreçteki en önemli araçlar arasında yer almaktadır. Erasmus+ 
programı tarafından finanse edilen dört ülkeden (Avusturya, Bulgaristan, Slovakya ve 
Türkiye) kuruluşlardan oluşan bir konsorsiyumun BEE-VET projesi öğretim programları-
nın modernizasyonuna ve – inşaat olmak üzere ekonomik sektörlerden birinde eğitim ile 
ekonomi arasındaki tutarsızlıkların azaltılmasına katkıda bulunuyor.

İnşaat sektörü son 10 yılda gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık %10'unu üreterek 
ve yaklaşık 20 milyon iş yeri sağlayarak Avrupa ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır 
(bkz. COM/2012/0433 final)1. Cedefop Skills Forecast 2016'ya göre, 2015-2025 döne-
minde inşaat sektöründe istihdam artacak2. 2025 yılına kadar yaklaşık 1 milyon yeni işçiye 
ihtiyaç duyulacak ve Üye Devletlerin yaşlanan bir işgücünü değiştirmesi gerekecek. Bu-
nunla birlikte, bu bağlamda, 2017 yılı için Avrupa İnşaat Sektörü Gözlemevi'nin (European 
Construction Sector Observatory/ECSO) Improving the Human Capital Basis raporunda 
rapor edilen, azalan sayıda vasıflı genç işçi ve yaşlanan işgücü gibi yapısal engeller bulun-
maktadır3. Rapor ayrıca enerji verimliliğini sektörde beceri geliştirmenin temel itici güçle-
rinden biri olarak tanımladı. Avrupa Birliği'nin (AB) birçok Üye Devletinde üst orta mesleki 
eğitim ve öğretimi (VET) tamamlayan önemli sayıda öğrenci olmasına rağmen, veriler bu 
gençlerin çoğunun inşaat sektöründe, niteliklerine uygun iş yerlerinde iş bulmakta zorlan-
dıklarını göstermektedir.

Öğrencilerin üst orta mesleki eğitimden sorunsuz geçişlerini desteklemek ve ekolojik, 
sürdürülebilir ve enerji verimli bir inşaat sektöründe istihdam edilebilirliklerini artırmak 
için BEE-VET projesi öğretme ve öğrenme için birbiriyle ilişkili bir dizi yenilikçi ürünü ge-
liştirme, test etme, doğrulama, kullanma, yaygınlaştırma ve destekleme hakkında genel 

1 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0433:FIN:EN:PDF 
2 https://www.cedefop.europa.eu/files/8093_en_0.pdf 
3 https://www.buildup.eu/en/practices/publications/ecso-report-improving-human-capital-basis 
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hedefini belirler: Yeni ve modern teknolojilerin/materyallerin uygulanması için etkileşimli 
eğitim materyalleri – BEE-VET Dijital araç takımı; Mesleki eğitim ve öğretim öğretmenleri 
için belirli mesleki konularda rehberlik sağlayan ve dijital teknolojilerin yaratıcı, paylaşılan 
ve etkili bir şekilde kullanımını teşvik eden metodolojik materyaller – BEE-VET Öğretmen 
El Kitabı. Son olarak, burada sunulan Öğretim programlarını Güncelleme Konsepti, proje-
deki dört ortak ülkenin girdileri ve belirlenen başarılı uygulamaların yanı sıra inşaat alanın-
da MEÖ öğrencilerinden edinilen beklenen öğrenme çıktılarını temsil eden geliştirilmiş 
ürünler temelinde geliştirilmiştir ve nihai hedefi ulusötesi hareketliliklerini teşvik etme ve 
bilgi, beceri ve yeterliliklerinin tanınmasıdır.

Yayın inşaat sektörü ve Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitimindeki paydaşlara doğrudan 
fayda sağlayacak ve eğitim ile iş dünyası arasındaki uçurumun kapatılmasına şu yollarla 
katkıda bulunacaktır:

 Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencileri için öğretim programlarının, özellikle 
inşaat bölümlerinin üst orta kademesinde modernize edilmesi ve öğrencilerin 
dijital becerilerinin yükseltilmesi, ayrıca BİT ve uygulamaya yönelik öğrenmeye 
odaklanan ve daha çekici bir öğrenme ortamının yaratılmasına yol açan öğretme 
ve öğrenme öğretme ve öğrenme yöntemlerinin tanıtılması;

 Öğretmenlerin öğretim planları ve programlara göre eğitim ve öğretim için be-
ceri ve yeterliliklerini geliştirmek ve şirket danışmanlarının iş dünyası ile yeterli 
işbirliği yoluyla yeşil, sürdürülebilir ve enerji verimli inşaat alanında yapılandırıl-
mış, güncel ve pratik eğitim materyalleri geliştirmek için beceri ve yeterliliklerini 
geliştirmek;

 Eğitim sektörü ve iş dünyası arasındaki ortaklığın önemi konusunda farkındalığın 
artırılması ve ekonomik refahı teşvik eden kapsamlı ve güncel Mesleki Eğitim ve 
Öğretimin sağlanması için öğretmenler ve şirket temsilcileri arasındaki işbirliği-
nin etkinleştirilmesi;

 Kredi transferinden sorumlu kurumlara destek, yurtdışında edinilen niteliklerin 
tanınması ve boşlukları telafi etmek ve işçilerin yetkinliklerini ulusal gereklilikler-
le eşleştirmek için sürekli mesleki eğitim sağlanması;

 Yeterliliğin elde edildiği ülkeden bağımsız olarak, okullardaki teori ve uygulama 
derslerinde (menşe ülkedeki örgün eğitim ve öğretimde) edinilen bilgi, beceri 
ve yeterliliklerin tanınmasına ve öğrenme sonuçlarının ulusötesi taşınabilirliğine 
katkı;

 Okul öğretim programlarına entegre edilen ve inşaat sektöründe know-how ve 
pratik deneyim olarak uygulanan bilgi ve beceriler olarak farkındalığın artırılması 
ve genel olarak çevrenin korunmasına katkıda bulunmak, sıfır enerji emisyonlu 
ve enerji tüketimi azaltılmış binalara katkıda bulunur.



TEŞEKKÜRLER

Bu yayın "İnşaat sektöründe, Mesleki Eğitim ve Öğretim Dönüşümü-Bina ve Enerji 
Verimliliği İçin Yenilikçi Malzemeler" – BEE-VET projesinin bir sonucudur (fikri ürün).

Öyle oldu ki, BEE-VET projesinin faaliyetlerinin çoğu kapalı sınırlar, dükkanlar, eczaneler 
ve ofislerin tüm zorluklarıyla ve farklı bir çalışma rejimleri ve her birimizin günlük 
yaşamındaki kaçınılmaz değişikliklerle birlikte COVID-19 virüsünün neden olduğu küresel 
krizin ortasında, hızlı hareket etme ihtiyacının ortasında gerçekleştirildi. Buna rağmen, bu 
yayının hazırlanmasından sorumlu olan EXPOL PEDAGOGIKA'nın yetenekli liderliği ve 
koordinasyonu altında, uluslararası proje ortaklığındaki meslektaşları gerçek bir bağlılık, 
işbirliği ruhu ve ekip çalışması sergilediler.

Belge, toplu, çok paydaşlı işbirliği çabalarının bir ürünü olmakla birlikte, önemli katkılarda 
bulunan şu kişilere özel teşekkürlerimizi sunarız: Andrea Vadasová, Anna Georgieva, 
Darina Sojáková, Ecaterina Camenscic, Emrah Çetiner, Ercan Küçükarslan, Fani Oncheva, 
Hagen H. Hochrinner, Katarína Lavrinčíková, Katerina Kasabova, Krassimir Delov, Maja 
Dragan, Maria Todorova, Mira Bianchi Schrimpelová, Miroslava Síthova, Nadezhda 
Tzvetkova, Sylvia Radvanska, Vanya Hamame, Victoria Mirinska, Yuta Kosova Dimova.

BEE-VET ekibi ayrıca, yayının grafik tasarımı ve üretimi üzerindeki mükemmel çalışmaları 
için Iliyan Germanov ve Irina Gerasimova-Yosifova'ya minnettardır.

Ayrıca, bu ürünün dış değerlendirmesine katılan çeşitli paydaşların temsilcilerinin teşvik 
edici yorumları, değerli tavsiyeleri ve sürümü zenginleştirmemize yardımcı olan fikirleri 
için katkılarını da takdir etmek isteriz.

Ve elbette, bu yayın bizim çok takdir ettiğimiz Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programının 
cömert desteği olmasaydı gün yüzüne çıkmazdı. 
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Teknolojik değişim ve dijitalleşme, demografik ve iklim değişikliği ekonomik kalkınmayı etkileyen, 
işgücü piyasasını dönüştüren ve eğitim ve öğretim için birincil işlevi olan mevcut ve gelecekteki 
işgücünü işyerinde sürekli değişen taleplere hazırlamak için ciddi zorluklar oluşturan başlıca küresel 
eğilimlerdir. Bu eğilimlerin inşaat sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörler üzerinde etkisi vardır.

 Dijitalleşme ekonominin ve toplumun tüm alanlarını etkiler ve son üç yılda etkisi CO-
VID-19 pandemisi ile daha da artmıştır. Ve inşaat diğer birçok sektör gibi, dijitalleşmenin 
daha da hızlandırdığı değişikliklere uyum sağlamak zorunda. Bina bilgi modellemesine 
(BIM) geçişin yanı sıra dronlar, robotlar, sanal ve artırılmış gerçeklik ve 3D baskı gibi yeni 
teknolojilerin kullanımı, inşaat işçilerinin becerilerinin istikrarlı bir şekilde dijitalleştirilme-
sini gerektiriyor. Ayrıca, geleceğe yönelik beklentiler daha düşük ve daha rutin beceri 
seviyeleri gerektiren mesleklerin – en azından otomasyon nedeniyle – azalacağı ve bunun 
da AB'deki düşük ila orta vasıflı inşaat işçilerinin yaklaşık üçte ikisini güçlü bir şekilde etki-
leyeceği yönünde.

 İklim değişikliği ve çevresel bozulma tüm insan faaliyetleri ve davranış yelpazesinin de-
ğiştirilmesini gerektiren küresel eğilimlerdir: kaynakların kullanım şekli, ürünlerin üretilme 
şekli, günlük hayatımızda düşünme ve hareket etme şeklimiz. Avrupa düzeyinde, Avrupa 
Komisyonu'nun hedefi 2050 yılına kadar sıfır net sera gazı emisyonu ile Avrupa Birliği 
iklimini nötr hale getirerek ve kaynak tüketimini artırmayan ekonomileri geliştirerek bu 
zorlukların üstesinden gelmektir. Bunlar Avrupa Yeşil Paktı'nın ana hedefleridir1. Pakt onla-
ra temiz hava, su ve sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda sağlayarak nüfusun ve gelecek nesillerin 
refahını ve sağlığını iyileştirmeyi; yenilenmiş ve enerji verimli binalar; temiz enerji ve toplu 
taşıma; daha uzun raf ömrüne sahip mallar ve gelecekteki değişikliklere karşı dirençli ola-
cak işyerleri; sanayinin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilir gelişimi için teknolojik yenilik 
ve dönüşüm.

İnşaat sektörü ekonominin iklim değişikliğine uyum sağlamasında ve “yeşil” hedeflere ulaşılmasın-
da önemli bir role sahiptir. Binaları ve evleri "daha yeşil bir gelecek" için hazırlamak yeni Avrupa 
programının önemli bir yönüdür. Binalar kullanılan enerjinin yaklaşık %40'ının ve enerji kullanımıyla 
ilişkili sera gazlarının %36'sının tüketiminden "sorumludur". Bu nedenle binalarda enerji tüketiminin 
yanı sıra üretimde, taşımada kaynakların verimli kullanılması, binaların ve altyapıların inşası için ürün 
ve hammaddelerin kullanılması enerji üretimi ve tüketimi, iklim değişikliği ve çevre için önemlidir2.

1 Avrupa Yeşil Anlaşması. Komisyon'dan Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa Konseyi'ne, Konsey'e, Avrupa Ekonomik 
ve Sosyal Komitesi'ne ve Bölgeler Komitesi'ne bildirim. Brüksel, 11.12.2019, https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF 

2 Yine orada

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
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Hem konut hem de kamu binalarının daha fazla yenilenebilir enerji kullanması ve daha az enerji 
yoğun olması için yenilenmesi gerekiyor. Avrupa Komisyonu şunları önermektedir:

 Üye Devletler kamu binalarının toplam alanının en az %3'ünü yıllık bazda yenilemek;

 2030 yılına kadar binalarda %49 yenilenebilir kaynaklara ulaşma hedefi belirlemek;

 2030'a kadar Üye Devletler ısıtma ve iklimlendirmede yenilenebilir enerji kullanımını yıllık 
bazda 1,1 puan artıracak.

Belirlenen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak için bir dizi düzenleyici araç, girişim ve fona 
ihtiyaç duyulmakta ve böylece inşaat sektöründe istenen değişikliklerin elde edilmesi yönünde ek 
bir etki yaratılmaktadır:

 Revize edilmiş Binaların Enerji Performansı Direktifi aşağıdaki hedefleri belirleyerek, bina 
yenileme, modernizasyon ve karbondan arındırma faaliyetleri yoluyla haneler ve kamu 
binaları için yenilenebilir kaynakların kullanımını ve daha az kirletici enerji sistemlerinin 
uygulanmasını teşvik etmektedir:

• 2030'dan itibaren tüm yeni binalar sıfır emisyona sahip olmalıdır; Yeni kamu binalarının 
bu hedefe 2027 gibi erken bir tarihte ulaşmış olması gerekirdi.

• AB'deki en zayıf göstergelere sahip binaların yüzde 15'i 2030 yılına kadar G sınıfından 
F sınıfına kadar daha yüksek bir Enerji Kimlik Belgesi (Energy Performance Certificate/
EPC) almalıdır, bu sayede kamu binaları 2027 yılına kadar aynı şeyi hızlandırmalıdır. 
Konutların yenilenmesi ve 2030 yılına kadar en az F Sınıfı ve 2033 yılına kadar en az E 
Sınıfı elde edilmesi gerekir.

• Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu tüm kamu binaları gibi, temelden yenilenen 
binaları, kiracılığı uzatılan binaları da kapsar.

• Konut ve ofis binalarına elektrikli araçlar için şarj istasyonları yerleştirme ve bisikletler 
için ayrılmış park yerleri sağlama zorunluluğunu içerir.

• Satılık veya kiralık binaların veya binaların bölümlerinin de Enerji Kimlik Belgesi olması 
ve ilgili sınıfın tüm ilanlara yansıtılması gerekir.

• Ulusal bina yeniden yapılandırma ve yenileme planları karşılaştırılabilirliği sağlamak ve 
ilerlemeyi izlemek için Ulusal Enerji ve İklim Planlarına tam olarak entegre edilmelidir. 
Aynı zamanda, ısıtma veya iklimlendirme için kullanılan fosil yakıtların kademeli olarak 
azaltılması ve hariç tutulması için en geç 2040 yılına kadar bir son tarih olan zaman 
çerçevelerine ve yol haritalarına sahip olmaları gerekecek.

• "Bina Yenileme Pasaportları" sıfır emisyon elde etmeye yönelik bina yenileme planla-
rını ve faaliyetlerini yönlendirmek için kullanıcılara bilgi sağlayabilir ve maliyetleri dü-
şürmeye yardımcı olabilir.

• Üye Devletler kamu ve özel binalar için mali planlara bina yenileme önlemlerini dahil 
etmeye ve ayrıca düşük gelirli haneler için ilgili araçları geliştirmeye teşvik edilir.

• Mali araçlara binalarda fosil yakıtların kademeli olarak azaltılması ve terk edilmesi ile 
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ilgili bir madde eklenmeli, yani – 2027 yılından itibaren fosil yakıt kullanan tesisatlar 
veya kazanlar mali olarak desteklenmemelidir; AB üye ülkeleri binalarda fosil yakıtların 
kullanımını yasaklamak için yasal bir seçenek sunabilir.

 Üye ülkeler için sera gazı emisyonlarında zorunlu yıllık azalmalara ilişkin yeni Yönetmelik 
(Effort Sharing Regulation)3, inşaat dahil tüm üye ülkelerdeki ekonomik sektörler için sera 
gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefler belirlemektedir.

 Revize edilmiş Enerji Verimliliği Direktifi (Energy Efficiency Directive)4  ve Yenilenebilir 
Enerji Direktifi (Renewable Energy Directive) 5 binaları çok daha enerji verimli hale ge-
tirecek ve binalarda yenilenebilir enerji kullanımını teşvik edecektir. Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Kullanımı Direktifi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve binaların 
enerji verimliliğinin artırılmasına şu yollarla katkıda bulunur:

• yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin şebekeye entegrasyonunu kolaylaştırmak 
(örneğin yeni teknolojilerin uygulanması, enerji depolama seçeneklerinin dahil edilme-
si ve gelişmiş sınır ötesi işbirliği yoluyla);

• elektrifikasyon (örneğin pompaların veya elektrikli araçların kullanımı yoluyla) ve yeşil 
hidrojen gibi yenilikçi yakıtların kullanımı için kolaylıklar ve teşvikler sunmak;

• enerji verimliliğini ve kaynakların döngüsel kullanımını teşvik etmek (örneğin atık ısıtma 
kullanarak).

Enerji Verimliliği Direktifi:

• Üye Devletlerin her yıl kamu binalarının alanının en az %3'ünü yenilemesini gerektirir;

• Üye devletlerin kamu sektöründeki enerji tüketimlerini yılda en az %1,7 oranında azalt-
maları için yeni bir hedef belirler;

• Enerji fakiri tüketiciler ve haneler için enerji verimliliği önlemlerine öncelik vermek;

• Tüketicilerin ısınma, iklimlendirme ve sıcak su ile ilgili temel hakları konusunda teşvik 
edici adımlar atılması;

• Üye Devletlerin ortak Avrupa enerji verimliliği hedefine katkılarından dolayı gösterge 
niteliğinde bir hedef ortaya koymak;

• Enerji verimliliğini planlama ve yatırım kararlarına dahil etmek için yasal gereklilikler 
getirmek.

3 Paris Anlaşması kapsamında üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde iklim eylemine katkıda bulunan 2021-
2030 döneminde Üye Devletler için sera gazı emisyonlarında zorunlu yıllık azalmalara ilişkin 30 Mayıs 2018 tarihli Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2018/842 sayılı Yönetmeliği ve (AB) 525/2013 [2018] OJ L156/26/ sayılı Yönetmeliğini 
değiştirmek.

4 2009/125/AT ve 2010/30/AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/AT ve 2006/32/AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyinin enerji verimliliğine ilişkin 25 Ekim 2012 tarih ve 2012/27/AB sayılı Direktifi.

5 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Artırılmasına ilişkin 11 Aralık 2018 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 
(AB) 2018/2001 sayılı Direktifi [2018] OJ L238/82.
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 Karayolu taşımacılığı ve binalardaki emisyon ticaretinden elde edilen gelirden oluşan yeni 
Sosyal İklim Fonu6, vatandaşlara ve özellikle zor durumda olan hanelere mali yardım sunu-
yor ve böylece onlar yeşil geçiş sürecinde daha yüksek sosyal tolerans amacıyla yeni ısıtma 
sistemlerine yatırım yapabilirler7.

Tüm küresel zorluklar inşaat sektöründe büyük ölçekli değişiklikler anlamına 
gelir. Tasarım, üretim, hizmetler, tüketim ve yatırım açısından olduğu kadar derin 
teknolojik değişiklikleri de beraberinde getiriyorlar ve bu nedenle sektörde ilgili 
yüksek niteliklere sahip yeterli sayıda uzman gerektiriyor.

Bu nedenle inşaat sektöründeki mevcut tüm küresel eğilimlerin, en önemli 
zorlukların istihdam edilenlerin eğitim başarıları ve nitelikleri, becerilerin arz 
ve talebinde mevcut uyumsuzluk ve hatta bunların eksikliği ile ilgili olduğu 
insan sermayesi perspektifinden yansıtılması özellikle önemlidir. Beklentiler bu 
zorlukların ancak yeterli önlemlerin alınmaması durumunda gelecekte daha da 
derinleşeceği yönündedir.

Becerilerin talebi ve arzı arasındaki uyumsuzluk aşağıdaki önlemlerle aşılabilir:

• gençlerin işgücü piyasasında kendilerini gerçekleştirme ve giderek artan 
dijital ve yeşil işlerde başarılı olma şanslarını artırmaya katkıda bulunan 
becerilerin kazanılmasını teşvik etmek; 

• gelecekteki beceri ve nitelik ihtiyaçlarını tahmin etmek ve buna dayalı 
olarak inşaat sektöründeki işler için yeterli uygun nitelikleri sağlamak ve 
halihazırda istihdam edilenler için ilgili eğitim ve beceri geliştirme fırsat-
larını dahil ederek mevcut ve gelecekteki beceri setini geliştirmek.

Avrupa genelinde yaygın olan tüm zorluklar eğitim yapısının ve içeriğinin sürekli 
olarak uyarlanmasını ve modernleştirilmesini gerektirir.

Bu şekilde, inşaat sektörü Avrupa şirketlerinin emisyonlarını azaltırken ve rekabet gücünü artırır-
ken enerji tasarrufu, enerji yoksulluğunun azaltılması, binaların yenilenmesinin teşvik edilmesi, ya-
şam kalitesinin artırılması ve istihdam ve büyümenin yaratılması gibi “yeşil hedeflere” ulaşılmasına 
önemli ölçüde katkıda bulunabilmek amacıyla oldukça yüksek düzeyde düzenlenmesi beklenen 
sektörlerden biri haline geliyor8. Sonuncusu bu sektördeki mevcut ve gelecekteki işgücünü yeni iş 
faaliyetleri ve işler için hazırlayan eğitim ve öğretimin, öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin 
sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi için fırsatlar sunarak birçok farklı zorluğa yanıt verebilmesi 
gerekeceği anlamına gelir. 

 Çoğu Avrupa ülkesindeki demografik eğilimler ve yaşlanan nüfus bilgi ve beceri talebi 
üzerinde etkisi olan ve birçok sektörde işgücü sıkıntısından sorumlu olan başka bir faktör-
dür. Bu, beceri geliştirme politikaları için ciddi bir zorluk teşkil etmektedir. İşgücü, işgücü 

6 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-
climate-fund_en 

7 European Commission, Factsheet Buildings, 15 December 2021 
8 European Commission, Factsheet Buildings, 15 December 2021 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en
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piyasasının taleplerine uygun kalabilmek için dijital ve teknolojik becerilerini sürekli olarak 
yükseltme ihtiyacıyla karşı karşıya kalacak ve sürekli artan iş gereksinimleri ve mevcut iş 
gereksinimleri göz önüne alındığında, işgücü piyasasında arz ve talep arasındaki uyumsuz-
luklar nedeniyle becerilerini geliştirmeye ve yeni beceriler ve nitelikler kazanmaya özen 
gösterilmesi gerekecektir. Tüm bunlar yetişkin öğrenciler için öğrenmenin önündeki en-
gelleri kaldırmanın yanı sıra temel, dijital ve aktarılabilir becerilere yatırım yapmanın öne-
mini artırıyor.

Listelenen eğilimlerin halihazırda ciddi zorluklarla karşı karşıya olan inşaat sektöründeki süreçler 
üzerinde etkisi vardır:

 Sektördeki işgücü azalmakta olup, bu durum şantiyelerde ve işletmelerde önemli ölçüde 
kalifiye işçiler için ve daha az ölçüde inşaat malzemeleri ve ürünleri üretimi için geçerlidir.

 Öte yandan, sektörde emekli işçi pozisyonu almanın gençlerin ilk kariyer tercihi olmadığı 
yönünde bir eğilim var. İnşaat inşaat işçisi, marangoz, taş ustası, sıvacı, tesisatçı, boyacı 
ve döşeme ustası gibi genç neslin insanları için çekici görünmeyen meslekleri içeren gele-
neksel bir faaliyettir. Cedefop9 tarafından yapılan bir araştırma 2018'de inşaat işçisi olarak 
yaklaşık 8,7 milyon kişinin istihdam edildiğini, 2006'ya göre yüzde 7,4'lük bir düşüş oldu-
ğunu gösteriyor. 2018-2030 dönemi inşaat istihdamı için tahminler %7,6 büyüyeceği ve 
aynı zamanda sektörde yaklaşık 4,5 milyon açık pozisyonun doldurulması gerektiği ortaya 
çıktı. Çoğu zaman bazı ekonomilerde nispeten yüksek işsizliğe rağmen, başvuru sahipleri-
nin işgücü piyasasının taleplerini karşılayamamaları nedeniyle işler boş kalmaktadır.

 Ve son olarak çalışma çağındaki işgücünün beceri ve yeterliliklerinin uyarlanması ve gelişti-
rilmesiyle ilgili başka zorluklar da vardır. Avrupa genelindeki resim hem yüksek vasıflı hem 
de düşük vasıflı ve vasıf yükseltme eğitimine ihtiyaç duyan işçi ve uzmanların mevcudiyeti 
ile ilgili sektördeki genel zorluklarla ilgili benzer eğilimleri göstermektedir.

9 Cedefop. Construction workers: skills opportunities and challenges (2019 update). Thessaloniki 2020. https://www.cedefop.
europa.eu/en/data-insights/construction-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update 

https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/construction-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update
https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/construction-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update
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İŞGÜCÜ PİYASASI 
İHTİYAÇLARININ 
EŞLEŞTİRİLMESİ VE 
ORTA MESLEKİ ÖĞRETİM 
VE EĞİTİMDE BECERİ 
GELİŞTİRİLMESİ

2 . 



 2.1. Orta mesleki eğitim ve öğretiminde oluşturulması 
gereken bilgi ve beceriler nelerdir? Küresel kalkınmadaki 
eğilimler inşaatta insan kaynaklarının gelişimini nasıl etkiliyor? 
Hangi yeni veya daha yüksek becerilere ve beceri setlerine 
ihtiyaç var? 1  

İnşaat sektörü birçok ekonomik faaliyeti içerir: hammadde çıkarma, bina ve altyapı tasarımı ve inşa-
atı, inşaat malzemelerinin üretimi ve ticareti, bakım, yenileme ve sökme, malzemelerin geri dönüş-
türülmesi vb. İnşaat aynı zamanda diğer birçok ekonomik sektörle ve insanların günlük yaşamlarının 
yönleriyle de bağlantılıdır. Örneğin, binaların enerji performansı ve binaların ve altyapıların inşası 
için yapı malzemelerinin üretimi, taşınması ve kullanımında hammadde ve kaynakların verimli kul-
lanımı, enerji tüketimi ve çevre üzerinde etkiye sahiptir. Bu aynı zamanda küresel trendlerin ve zor-
lukların (dijitalleşme, teknolojik yenilikler, iklim değişikliği) inşaat sektöründen diğer birçok ekono-
mik ve sosyal faaliyet alanına zincirleme etkisinin nedenidir. İnşaat sektöründeki küresel eğilimlerin 
etkisini dikkate alan endüstriyel, sosyal ve eğitim politikalarındaki uygun önlemlerin ilgili sektör ve 
alanlarda katma değeri olmasının nedeni de budur.

İnşaat sektöründeki değişiklikler, profesyonellerin bahsedilen zorluklarla başa çıkabilmeleri için yeni 
bir dizi beceri edinmelerini gerektirdiğinden, eğitim ve öğretim politikalarındaki önlemler özellikle 
önemlidir. Yayının bu bölümü küresel eğilimlerin etkisi ve inşaat sektöründeki teknolojilerin, ürün-
lerin ve iş organizasyonunun dinamik gelişimi nedeniyle oluşturulması veya yükseltilmesi gereken 
inşaat sektörü mesleklerinde gerekli becerilere ayrılmıştır. 

 Binalarda enerji verimliliği gereklilikleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji 
kullanımı söz konusu eğitimleri görmesi gerekecek marangoz ve duvar ustalarından inşaat 
teknisyenlerine kadar çeşitli pozisyonlarda 3-4 milyon işçinin ek eğitim ve beceri kazanma 
ihtiyacına yol açacaktır. Bunun nedeni yeni düzenleyici çerçevenin uygulanmasının bir so-
nucu olarak, inşaat faaliyetlerinde yeni çalışma prosedürleri ve yeni uygulamaların devreye 
alınması gerekecek olmasıdır. İnşaat faaliyetlerinden kaynaklanan tozun azaltılması da ar-
tan bir öncelik haline geldiğinden, yeni malzemeler, yöntemler ve teknolojilerin tanıtılması 
gerekecektir. Sektörde çalışanlar yeni "yeşil" malzeme ve teknolojilerle çalışmak için ge-
rekli becerilere sahip olmak zorunda kalacaklar. İnşaat sektörü de döngüsel ekonomi açı-
sından çok önemli bir role sahip. Bu nedenle inşaat işçilerinin endüstriyel veya inşaat atık-
larının nasıl yeniden kullanılacağı veya geri dönüştürüleceği konusunda bilgi edinmenin 
yanı sıra malzeme geri dönüşümü ve biyo-tabanlı malzemeler ile yeni yıkım uygulamaları 
hakkında eğitim almaları gerekecektir. "Yeşil altyapı" aynı zamanda karbondan arındırma 
yönünü de içerir. 

1 Yayının bu bölümündeki metin Construction Blueprint. Sectoral Strategic Approach to cooperate on skills in construction 
industry. Erasmus+ Programme, 2018 raporundaki bilgi ve bulgulara dayalı olarak geliştirilmiştir.
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En çok aranan becerilerin aşağıdakilerle ilgili olması beklenir: 

 Sürdürülebilir enerji verimliliği:

• bir inşaat programı hazırlamak ve inşaat sahasının özelliklerinin bir analizini yapmak;

• belirli inşaat projesini karakterize eden ekonomik ve yasal yönlerin yanı sıra çevresel 
faktörlerin etkisinin değerlendirilmesi ve dengelenmesi;

• inşaat faaliyetlerinde dikkate alınması gereken iklimsel yönler hakkında bilgi;

• binaların enerji performans hedeflerinin anlaşılması.

 Atıkların yönetimi bilgisi:

• geri dönüşüm malzemeleri;

• kaynakların yönetimi;

• iklim değişikliğine uyum sağlamak;

• karar verme sürecinde güvenli çalışma koşulları;

• İnşaat tamamlama süreci uzun vadeli iklim değişikliklerini dikkate alması gereken ge-
rekli altyapıyı da içerir.

 Bina bilgi modellemesinin (BIM) kullanımı:

• inşaat sektörü üzerindeki olası zararlı etkileri azaltmanın bir yolu olarak "yeşil" kamu 
alımları;

• hazırlık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve şantiyenin konumlandırılması ile ilgili bilgi ve 
beceriler.

 Şantiyede sürdürülebilir uygulamaları uygulamak için gerekli becerileri kazanmak için eği-
tim.

 Lojistik organizasyonu:

• enerji verimli yenileme, enerji verimli otomatik bina sistemlerinin kurulumları, kurulum 
sonrası dönemdeki hizmetler ve bu faaliyetlerde yer alan tüm profesyoneller arasında 
ortak veya tamamlayıcı faaliyetlerin sağlanması konularında müşterilerle etkin iletişim;

• dökülme, kirlilik ve emisyonları önlemek için kurallara uygun olarak atıkların şantiyeden 
uzaklaştırılması için eğitim.

 Dekarbonizasyon ve yenilenebilir kaynakların ve ürünlerin dahil edilmesi.

 Yüksek sağlık ve çevre standartları.

 Estetik ve mimari normlara uygunluk.
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Yukarıda belirtilen yayın (dipnot 13) enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında en fazla sa-
yıda çalışanı olan meslekler hakkında bilgi vermektedir: elektrikçiler, tesisatçılar (pompa tesisatı, 
merkezi ısıtmayı destekleyen biyogaz sistemleri ile uğraşanlar, merkezi ısıtma, atık su ve termal su 
sistemlerini destekleyenler dahil), marangozlar, duvar ustaları, teknisyenler (ısıtma, iklimlendirme ve 
havalandırma ile uğraşanlar dahil), bina imar uzmanları, örneğin belirtilen veya benzeri meslekler-
den bazıları sektöre yeni veya geleneksel meslekler. 

 Döngüsel ekonomi inşaat sektöründeki meslekler üzerinde ve ayrıca mesleklerin icrası 
için ihtiyaç duyulan becerilerdeki değişiklikler üzerinde etkisi olan bir diğer önemli faktör-
dür ve bu da onları yükseltme ve modernize etme ihtiyacına yol açar:

• Kimyasalların güvenli kullanımı;

• Atık ve geri dönüşüm;

• Hammaddelerin kullanımı;

• Sürdürülebilirlik yaklaşımının teşvik edilmesi;

• "Yeşil" kamu alımları (enerji verimliliğine benzer);

• Geçerli mevzuatların bilinmesi;

• Prosedürlerin bilinmesi;

• Binaların yıkılması için yeni prosedürler;

• Ahşap yapılar;

• Sıfır atık teknolojilerinin veya minimum düzeyde atık ürün içeren teknolojilerin yanı 
sıra inşaat malzemeleri ve ürünlerinin üretiminin verimliliğini artıran teknolojik hatların 
kullanımı ve inşaat yatırımının uygulanması;

• Sürdürülebilir inşaatın planlanması ve organizasyonu (enerji tasarruflu mimari tasarım; 
yüksek konfor, işlevsellik ve çevre üzerinde minimum etki ile öne çıkan binalar);

• Kapalı bir atık yönetimi döngüsünün sağlanması.

 Dijitalleşme, yeni teknolojiler ve otomasyon

İnşaat sektöründe dijitalleşme söz konusu olduğunda, halihazırda dijital dönüşüm yolunda olmasına 
rağmen sektörün Avrupa'da en az dijitalleşenler arasında yer aldığı tespit edildi2.

Sektörde çalışanların yeni BT tabanlı veya otomatik ekipmanı kullanabilmek için uygun niteliklere sa-
hip olmaları ve eğitim önlemleri almaları gerekecektir. Sektörde hızla gelişen teknolojilerden biri de 
inşaat projelerinin tasarımında ve sürecin tüm aşamalarında yönetilmesinde kullanılan Yapı Bilgi Mo-
dellemesi (BIM) kullanımıdır. 3D baskı, simülasyon veya bulut teknolojileri gibi diğer teknolojiler de 
sektörde güçlü bir konuma sahiptir. Dijitalleştirme aynı zamanda kişisel veri ve güvenlik, düzenleyici 
çerçeve bilgisi, teknisyenler için dijital gösterge sistemleri (DigiComp seviye 2), teknisyenler için dijital 

2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45547

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45547
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günlükler ve inşaatta çalışan diğerleri (DigiComp seviye 1 ve 2), yöneticiler için nesnelerin interneti 
(DigiComp seviye 5) alanlarında bilgi ve becerilere sahip olmayı ifade eder. Dronlar, robotlar ve sanal 
gerçeklikle çalışma becerileri de inşaat alanındaki yükseltilmiş yeterlilikler grubuna dahildir.

Şantiye dışındaki faaliyetlerin yaygınlaşması nedeniyle önemi artan diğer teknik beceriler ise bilgi-
sayar destekli tasarım ve imalat faaliyetleridir.

Bilgi ve beceri ihtiyaçlarının bir analizi Construction blueprint sectoral strategic approach to coo-
perate on skills in the construction industry WP 2. Status Quo and Sectoral Skills Strategy R1. Skills 
needs analysis yayınında önerilmiştir3.

 Çalışmaya katkıda bulunan ülkelerden bazıları projenin üç ana bileşeni olan enerji verimli-
liği, döngüsel ekonomi veya dijitalleşme ile ilgili olmayan başka beceriler eklediler. Bunlar 
yeni materyallerin ve teknolojilerin güvenli kullanımına yönelik becerilerdir, aynı zamanda 
temel yetkinlikler, yumuşak ve aktarılabilir beceriler ve davranışsal ve kişisel özelliklerle 
ilgili becerilerdir.

Söz konusu yayın üzerinde daha fazla çalışma sürecinde aşağıdaki ek beceriler de belirlendi:

• Tüm meslekler için – duvar ustası, tesisatçı, montaj teknisyeni, makine operatörü, in-
şaat işçisi vb., kaynakların verimliliğini ve döngüsel kullanımını sağlamak amacıyla faa-
liyetlerin uygulanabilir kalite kriterlerine göre planlanması ve yürütülmesinin, hem de 
BİT'in sektördeki verimliliği artırmaya katkısının önemi konusunda farkındalık yaratma 
ihtiyacı tespit edilmiştir. 

• Yenileme ve rehabilitasyon alanında yönetim becerileri. Bu faaliyetler konut inşaatı 
segmentindeki en güçlü etkenler arasındadır. Bunlarda şantiyenin operasyonel yöne-
timi, müşteriler ve kullanıcılar ile olan ilişkilerin yönetimi ile buluşmakta ve bu sayede 
“müşteri deneyimi” etkinliğine daha yakın hale gelmektedirler.

• Enerji verimliliği alanındaki temel yetkinliklere gürültü performansı yönetimi alanındaki 
yetkinlikler de eklenmelidir.

• Baş Teknik Sorumlu veya Enerji Yenileme Müdürü pozisyonları ile ilgili olarak, enerji 
verimliliği alanında belirli bilgilere ve bunu mal sahipleri birliğine sunarken proaktif 
hareket etme becerilerine sahip olmalıdırlar.

• COVID-19'un neden olduğu sağlık krizi ile ilgili farkındalık açısından, uzmanların sa-
dece daha sürdürülebilir binaların nasıl inşa edileceği konusunda değil, aynı zamanda 
sağlıklı ve keyifli yaşam tarzına nasıl daha uygun hale getirileceği konusunda da eğitim 
ihtiyacı ön plana gelir. Bu beceriler yalnızca yöneticilerin değil, aynı zamanda inşaat yö-
netimi alanındaki teknisyenlerin ve yaklaşan ve yeni inşaat veya binaların yenilenmesi 
ve rehabilitasyonu için danışmanlık hizmetleri sunan şirketlerde portföyünün bir par-
çası olmalıdır. Halihazırda farkındalık ve diğer girişimlerde eksiklik yoktur, ancak önce 
çevre koruma ve sağlığı koruma arasındaki ilişki hakkında, ardından sağlık açısından 
uygun yaklaşımların ve kaçınılması için sağlıklı olmayanların belirlenmesine ilişkin karar-
lar konusunda teknisyenlerin eğitilmesi açısından daha fazla yapılması gerekmektedir.

3 Erasmus+, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Sector Skills Alliances for Implementing 
Strategic Approach (“Blueprint”) to Sectoral Cooperation on Skills. programı kapsamında hazırlanmıştır.
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 2.2. Avrupa düzeyinde ve proje ülkelerindeki durum

Endüstriyel ve teknolojik yenilikleri ve yeni tür ve daha üst düzey beceriler için yukarıda belirtilen 
gereksinimleri yakalamak için eğitim ve kamu kurumları, mesleki eğitim ve öğretim veren merkezler 
ve okullar ile sosyal ortaklar, araştırma kuruluşları ve üniversiteler inşaat sektöründeki profesyonel-
lerin nasıl daha iyi hazırlanacağına dair bilgi ve fikirler gelişirler ve paylaşırlar. Avrupa düzeyinde 
tüm Üye Devletler arasında, örneğin ESCO4, gibi büyük bir araçta veya Construction Blueprint5 gibi 
diğer ortaklıklarda ve son olarak ama en az değil, BEE-VET gibi proje ortaklıklarında işbirliği için 
çaba sarf edilmektedir.

Bu bölüm projenin dört ortak ülkesindeki (inşaat teknisyeni) aynı meslek için gerekli bilgi, be-
ceri ve yeterliliklere (resmi belgelerde “öğrenme sonuçları”/ÖS olarak da anılır) ÖS’nın Avrupa 
düzeyinde sunuldukları ve ortak ülkelerin gerçekte ne oldukları şeklinde genel bir bakış sunar. Ana 
hedef ülkeler arasında ve mevcut ESCO sınıflandırmasına göre karşılaştırılarak öğretim planları ve 
programlarını ve inşaat mesleklerinden birinde MEÖ öğrencileri tarafından elde edilen beklenen 
öğrenme çıktılarını gözden geçirmek ve karşılaştırmaktır. Amaç aynı zamanda ulusötesi hareketlilik 
olasılığını ve bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasını da destekleyen öğretim programlarının gele-
cekteki modernizasyonunu teşvik etmektir.

A . Avrupa düzeyi – ESCO aracı

Mevcut ve beklenen zorluklara yanıt olarak AB Üye Devletleri niteliklerini, becerilerini ve ilgili öğ-
retim programlarını uyarlamaktadır. Avrupa düzeyindeki ana araçlardan biri birçok Avrupa dilinde 
mevcut olan ve işgücü piyasasının ve eğitim sistemlerinin gereksinimlerine karşılık gelen Avrupa 
Bilgi, Beceri ve Yeterlilik Sınıflandırmasıdır (ESCO)6. ESCO'nun amaçları Avrupa'da hareketliliği des-
teklemek ve buna bağlı olarak, istihdam ve eğitim alanında farklı paydaşlar tarafından kullanılabi-
lecek görevler/meslekler ve beceriler için bir "ortak dil" geliştirerek daha bütünleşik ve verimli bir 
işgücü piyasasına ulaşmakla ilgilidir. eğitim. ESCO'nun iş anketleri, araştırma, büyük veri, analitik 
vb. işgücü piyasasındaki beceri ihtiyaçlarını belirlemek için eğitim hizmeti sağlayıcılarını destekler. 
Buna göre, öğrencileri gelecekteki işgücü piyasasına yeterince hazırlamak için öğretim programları-
nı uyarlayabilirler. ESCO ayrıca potansiyel işverenlere iş başvurusunda bulunanların edindikleri bilgi 
ve becerileri belgeleme konusunda yardımcı olur.

ESCO 3.008 iş tanımı ve onlarla ilgili 13.890 beceri sunar. İlgili bilgi, beceri ve yetkinlikler her pozis-
yon için dört kategoride belirtilmiştir:

• Temel beceriler ve yeterlilikler;

• Temel bilgiler;

4 https://esco.ec.europa.eu/en
5 Yukarıda bölüm 2.1'e bakınız.: Construction Blueprint Fundación Laboral de la Construcción (İspanya) tarafından koordine 

edilen 12 ülkeden 24 ortak arasında beceri geliştirmeye yönelik sektörel işbirliği için yeni bir stratejik yaklaşım uygulamak 
amacıyla Erasmus + tarafından finanse edilen bir Avrupa projesidir; https://constructionblueprint.eu/ 

6 https://esco.ec.europa.eu/en 

https://esco.ec.europa.eu/en
https://constructionblueprint.eu/
https://esco.ec.europa.eu/en
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• Seçenekli beceriler ve yetkinlikler;

• Zorunlu olmayan bilgiler.

İnşaat sektöründe bir Avrupa projesi çerçevesinde yürütülen araştırma7 proje ülkelerindeki MEÖ 
merkezlerinde ve okullarda beceri geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olur. 22'si enerji 
verimliliği alanıyla, 11'i döngüsel ekonomiyle ve 9'u da çok çeşitli mesleki becerilerle ilgili olmak 
üzere 42 tanımlayıcı vardır.

İnşaat teknisyenliği mesleği için ESCO'da tanımlanan temel ve seçenekli bilgi, beceri ve yeterlilik-
ler şunlardır: 

Temel beceri ve yeterlilikler:

• gerçekleştirilen faaliyetlerin ilerlemesini izlemek

• takvime uygunluk

• inşaatta sağlık ve güvenlik kurallarına ve çalışma koşullarına uygunluk

• koruyucu ekipmanların kullanımı

• boyutlandırma araçlarının kullanımı

• inşaat mühendisliğinde drone operasyonları

• çalışma süresinin planlanması

• malzemelerin incelenmesi

• şantiyenin denetimi

• tesisatlara ve altyapıya zarar verilmesini önlemeye yönelik önleyici faaliyetler

• güvenlik mevzuatına uygunluk

• teknik çizim yazılımının kullanımı

Temel bilgiler:

• inşaat mühendisliği

• inşaat mühendisliği ilkeleri

• binaların bilgi modellemesi

• mühendislik süreçleri 

• inşaat endüstrisi

7 Skills Blueprint for the Construction Industry projesi çerçevesinde yapıldı. Dönem: 01/01/2019-31/12/2022; Proje No: 
600885-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B 



22 23
İŞGÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇLARININ EŞLEŞTİRİLMESİ VE ORTA MESLEKİ 

ÖĞRETİM VE EĞİTİMDE BECERİ GELİŞTİRİLMESİ

• teknik çizim

• inşaat yöntemleri

• yapı standartları

Seçenekli beceriler ve yetkinlikler:

• şantiyelerde geçici altyapının inşaatı

• çevresel etki farkındalığı

• bütçe yönetimi

• inşaat projelerinde çeşitli parametrelerin tutarlılığının izlenmesi

• operasyonel standartlara uygunluk

• proje uygulama son tarihlerine uygunluğun sağlanması

• zemin araştırmalarının yapılması

• inşaat projesinin ilerlemesinin takip edilmesi

• iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yönetimi

• ölçekli modellerin tasarlanması

• bir inşaat ekibinde çalışmak

• mühendislik projesinin onayı

• yapı malzemeleri için istişareler

• CAD yazılımının kullanımı

• teknik gereksinimlerin belirlenmesi

• binaların tasarımı

• sorunların eleştirel olarak incelenmesi

• inşaat konularına ilişkin istişarelerin sağlanması

• mühendislik proje yönetimi

• finansal uygulanabilirliğin değerlendirilmesi

• maliyet kontrolü

• mühendislik projelerinin düzeltilmesi

• yapı malzemesi ihtiyaçlarının hesaplanması

• işyerinin ergonomisi



24 25

YEŞIL İNŞAAT VE ENERJI VERIMLILIĞINE DOĞRU: 
İNŞAATTA ORTAÖĞRETIM MESLEKI EĞITIM MÜFREDATININ 
IYILEŞTIRILMESI KONSEPTI

• ilgili lisansların alınması

• AutoCAD çizimlerinin oluşturulması

Zorunlu olmayan bilgiler:

• maliyet yönetimi

• matematik

• tasarım ilkeleri

• nakliye inşaatı

• yenilenebilir enerji teknolojileri

• enerji verimliliği

• elektrik mühendisliği

• imar kodları

• malzeme bilimi

• binaların enerji özellikleri

• CAD yazılımı

• şehir planlama yasası

• proje yönetimi

• şehir planlaması

• makine mühendisliği

• endüstriyel tasarım
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Şekil 1. İnşaat teknisyeni mesleği için beceri ve yeterlilikler

gerçekleştirilen faaliyetlerin ilerlemesini izlemek

inşaat mühendisliği

şantiyelerde geçici altyapının inşaatı çevresel etki farkındalığı

inşaat mühendisliği ilkeleri binaların bilgi modellemesi

boyutlandırma araçlarının kullanımı

inşaat yöntemleri

operasyonel standartlara uygunluk proje uygulama son tarihlerine uygunluğun sağlanması

yapı standartlar

inşaat mühendisliğinde drone operasyonları

çalışma süresinin planlanması malzemelerin incelenmesi şantiyenin denetimi

tesisatlara ve altyapıya zarar verilmesini önlemeye yönelik önleyici faaliyetler güvenlik mevzuatına uygunluk

teknik çizim yazılımının kullanımı

inşaatta sağlık ve güvenlik kurallarına ve çalışma koşullarına uygunluk

mühendislik süreçleri

bütçe yönetimi inşaat projelerinde çeşitli parametrelerin tutarlılığının izlenmesi

inşaat endüstrisi teknik çizim

koruyucu ekipmanların kullanımı

takvime uygunluk

İnşaat teknisyenliği mesleği

Temel beceri ve yeterlilikler

Temel bilgiler

Seçenekli beceriler ve yetkinlikler

Kaynak: ESCO

BEE-VET ortaklığı ülkelerinde yukarıdaki bilgi ve becerilerin hangilerinin inşaat öğretim programla-
rında edinilebileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi, sayfa 70'deki Ek 1'de verilmektedir.

B . Dört proje ortağı ülkenin deneyimi

Mevcut ve gelecekteki zorluklar göz önüne alındığında, proje ortakları öğrencilerinin ekonominin 
mevcut ve beklenen ihtiyaçları için yeterince hazırlanmaları için mesleki orta öğretim ve eğitim öğ-
retim planlarını ve programlarını uyarlar. Aşağıdaki örnekler, iyi uygulamaları vurgulayarak her bir 
ülkedeki durum hakkında bir fikir vermektedir.
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1) Mesleki eğitim ve öğretimin yapı ve organizasyonunun temel özellikleri hakkında

Avusturya'da, "inşaat teknisyeni" ("Bautechnik") mesleğinin öğretim programı aşağıdaki ders 
grupları arasında bölünmüştür:

A. Genel zorunlu dersler – tüm MEÖ öğrencileri için ortak olan dersler dahil

B. Aşağıdaki bölümlerde öğretilen teori ve pratikte özel endüstri eğitimi:

B.1 İnşaat mühendisliği

B.2 Sivil inşaat

B.3 İnşaat endüstrisi

B.4 İnşaat – ahşap yapılar

B.5 Çevre

C. Sosyal ve kişisel yeterlilikler alanında zorunlu uygulama

D. Staj/uygulama – tatillerde, beşinci eğitim yılının başlangıcından önce en az 8 hafta

E. Seçmeli dersler (örneğin, ikinci yabancı dil, iletişim, girişimcilik, araştırma faaliyeti vb.)

F. Spor (zorunlu değil).

Orta mesleki eğitim ve öğretim sunan okul türlerine gelince, bunlar şunlardır: Şirket temelli eği-
timle (10. – en fazla 13. öğretim yılına kadar) paralel olarak içlerinde kısmi eğitim organizasyonu 
olan Mesleki Eğitim ve Öğretim okulları; Orta Mesleki Eğitim ve Öğretim okulları (9. ila en fazla 12. 
öğretim yılı); Yüksek mesleki eğitim ve öğretim için kolejler (9 ila 13. öğretim yılı, ISCED 3/5). Me-
zunlar "Mesleki Yeterlilik Sınavı" (Berufsreifeprüfung) adı verilen bir sınavı geçtikten sonra yüksek 
öğrenime girme hakkına sahiptir.

İkili sistemde Mesleki Eğitim Yasası uyarınca öğrenciler için meslek okullarına devam zorunludur. Bu 
meslek okullarının amacı Okul Teşkilatı Kanunu'nun 46. maddesinde açıklandığı gibi, ilgili meslek 
alanındaki/meslekteki meslek yüksek okullarına devam etmek zorunda olan öğrenicilere temel te-
orik bilgileri vermek, şirket ve genel eğitim eğitimlerini genişletmektir. Şirket eğitiminde harcanan 
zamanın okul eğitimine oranı yaklaşık 4:1'dir. Zorunlu eğitim mezunlarının yaklaşık %40'ı üçte biri 
kız olan ikili eğitim sözleşmesine girmektedir. Öğrenicilerin büyük bir kısmı zanaat ve ticaret sektö-
ründe, ardından perakende ve toptan ticaret, sanayi, turizm ve eğlence, ulaşım, bilgi ve danışmanlık 
hizmetleri ve son olarak bankacılık ve sigorta sektöründe eğitim almaktadır. Öğreniciler bir toplu 
iş sözleşmesi ile düzenlenen ve eğitimin ilk yılında, her yıl artan, kalifiye bir işçinin karşılık gelen 
başlangıç maaşının yaklaşık %25-40'ına denk gelen ücret alırlar. Yaklaşık 250 meslekte ikili eğitim 
düzenlenmekte ve süresine göre farklı düzenlenmektedir: Esnaf ve ticarette iki yıl iki buçuk yıl; son 
üç yıldaki ikili çalışmalarda vakaların yaklaşık %70'i; üç buçuk yıl süresi esas olarak teknik meslekler 
içindir, örneğin – elektrik tesisatı teknisyeni; Karmaşık makine elektrik sistemleri teknisyeni, makine 
tamircisi, takım tezgahı mekaniği, binaların özellikle süreç yönetimi bölümünde elektrik donanımı 
gibi mesleklerin süresi dört yıldır.
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Bulgaristan'da, okul mesleki eğitim ve öğretiminde, öğrenciler genel eğitim konularında ve mesle-
ki eğitim konularında eğitilmektedir. 

Mesleki eğitim dersleri üç türdendir: 1) genel mesleki eğitim – mesleki yön veya mesleğe bakılmak-
sızın tüm öğrencilere VET'de öğretilen konular dahil; 2) endüstri eğitimi – ilgili profesyonel yönden 
öğrencilere öğretilen dersler dahil. Örneğin inşaat alanında sektörün mesleklerinde tüm öğrencile-
rin ortak olduğu 3 ders vardır; 3) her uzmanlık için özel mesleki eğitimden dersler. Bazı durumlarda 
bu hazırlığın dersleri iki veya daha fazla uzmanlık alanında öğretilebilir, ancak çoğu zaman eğitim 
saatlerinin sayısında bir fark vardır. Örneğin, hem yol yapımcısı hem de inşaat teknisyeni bölümlerin-
den öğrenciler Yollar ve Tesisler dersini öğrenirler. Bununla birlikte, fark ilk durumda bu dersin 159 
eğitim saati içinde öğrenilmesi, diğerinde ise – sadece 62 olmasıdır.

Pratik eğitim herhangi bir profesyonel eğitimin zorunlu bir unsurudur. Bulgaristan'daki uygulamalı 
eğitim anlayışı eğitim yılı boyunca eğitimin bir parçası olarak bir okul ortamında gerçekleştiğinde 
“öğrenme deneyimi” olarak etiketlenmesidir. Yüksek teknoloji kullanan meslekler için gerçek bir 
çalışma ortamında gerçekleşir. Şirketlerde örneğin 11. ve 12. sınıfların sonunda haftalarca veya bir 
aylık bir süre sonunda gerçekleştiğinde, uygulamalı eğitime endüstriyel uygulama denir. Uygulamalı 
eğitim için Ulusal/Avrupa yeterlilik çerçevesinin 2. seviyesine karşılık gelen bir mesleki yeterlilik de-
recesinin edinilmesi için eğitim saatlerinin en az %70'i, seviye 3 için en az %60 ve 4. ve 5. seviyeler 
için en az %50'si için belirlenir.

2014 yılından beri Bulgaristan'da ikili MEÖ uygulamaya konmuştur. Bir şirketteki uygulamalı eğiti-
mi, bir okulda veya başka bir Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcısında teorik eğitim dönemleriyle 
değiştirir. Uygulamalı eğitim 11. sınıfta haftada iki gün, 12. sınıfta ise haftada 3 gün şirkette gerçek-
leşmektedir.

Slovakya'da mesleki eğitim orta dereceli meslek okulları tarafından verilmektedir. Bunlar ayrıca ça-
lışma ve öğretim alanlarına ve alınan eğitim türüne göre alt bölümlere ayrılır: VET – ilk mesleki orta 
öğretim (2 yıl), orta mesleki öğretim (3 yıl), tam orta mesleki öğretim (4 yıl) ve lise sonrası mesleki 
öğretim eğitimi (2 yıl). Her okuldaki eğitim genel eğitim derslerinden (Slovakça, yabancı dil, ma-
tematik, fizik, bilişim vb.) ve mesleki eğitim derslerinden oluşmaktadır. İkincisi teori derslerine ve 
uygulama derslerine ayrılmıştır. İlk yıl öğrenciler hem genel eğitim konularını hem de mesleki eğitim 
konularını öğrenirler. Her bölüm her okulun kendi tercihlerine ve ilgi alanlarına göre uyarladığı ulu-
sal/devlet öğretim programını geliştirir. Bu nedenle aynı odak/mesleğe sahip okullar mesleki ders-
ler açısından birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Öğrenciler 4 yıllık eğitim programlarında Au-
toCAD ile çalışmak üzere eğitilirler, 2. yılda pratik eğitim alırlar ve ardından 2. ve 3. yıllarda sürekli 
pratik eğitim alırlar. Eğitim türleri ile ilgili olarak, okullar iki haftada bir mesleki eğitim ile dönüşümlü 
genel eğitim sunmaktadır. Son yıllarda eğitimin bir kısmının özel bir şirket tarafından yürütüldüğü 
ikili eğitim yoğun bir şekilde geliştirilmiştir. Üçüncü yılda bazı öğrenciler bir uzmanlık seçer ve daha 
sonra programlarına yeni dersler dahil edilir, örneğin İnşaatta Tasarım (Uygulama) dersi 132 saat, 
İnşaat Yönetimi ise 99 saattir. 

Türkiye'de inşaat teknolojisi alanında altı yön vardır: inşaat altyapısı, yüksek katlı inşaat, mimari 
restorasyon, mimari yapılar, teknik resim, çatı yapıları ve yalıtım. 9. sınıfta bu derslerde aynı konular 
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öğrenmektedir. 10. ve 11. sınıflarda alanın özelliklerine uygun dersler öğrenmektedir (örneğin: inşa-
at altyapısı alanında, inşaat altyapısı konusunda 10 saatlik bir seminer düzenlenirken, mimari resto-
rasyon alanında mimari restorasyon üzerine bir ders/kurs öğretilir. 12. sınıfta 24 saat işyeri eğitimine 
ek olarak 4 saat daha seçmeli meslek eğitimi alınabilir.

Daha genel olarak 2016 yılına kadar 3 yıl olan mesleki eğitim kazanımı 2016 yılından sonra 4 yıla 
çıkarılmıştır. İkili eğitim 3 yıl, mesleki rehberlik eğitimi 1 yıl sürmektedir. Haftada 1 gün okulda teo-
rik eğitim, haftada 4 gün ise işletmelerde niteliklerin iyileştirilmesi için eğitim verilmektedir. Teorik 
eğitim mesleğe bağlı olarak haftada 2 gün yapılabilir.

2) Eğitimin süresi ve mesleki ve genel eğitim dersleri arasındaki oran ile ilgili olarak

Tüm proje ortağı ülkelerde MEÖ öğrencileri seviye 5 olduğu Avusturya hariç, Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesinin (EQF) 4. seviyesine eşdeğer bir mesleki yeterlilik alırlar. Avusturyalı öğrenciler tüm 
eğitim süresi boyunca en yüksek toplam eğitim saatine (8.822) sahiptir ve mesleki eğitim saatleri 
6.014'tür ve bunu mesleki eğitim saatlerinin yarısının olduğu Slovaklar izlemektedir. Bulgar ve Türk 
öğrenciler mesleki eğitim çerçevesinde neredeyse aynı sayıda – 2.500 saatin biraz altında ve/veya 
üzerinde eğitim görmektedirler (Tablo 1).

Tablo 1. Ortak ülkelerde inşaat alanında mesleki eğitimin (orta öğretim 
içinde) temel özellikleri

  AVUSTURYA BULGARİSTAN SLOVAKYA TÜRKIYE

İnşaat 
Mühendisliği 
Teknisyeni

Bautechniker
Строителен 

техник 
(Stroitelen teknik)

Staviteľstvo
İnşaat 

Teknolojisi 
Teknisyeni

Ulusal 
kodifikasyon - 582010 3650 M 3112

Çalışma yılları 5 
(9-13. sınıflar)

5 
(8-12. sınıflar)

4 
(10-13. sınıflar)

4 
(9-12. sınıflar)

Genel konular 2808 3559 3768 3071

Mesleki konular 6014 2861 3432 2442

Toplam çalışma 
saatleri 8822 6420 7200 5513

Avrupa 
Yeterlilikler 
Çerçevesi (EQF)

5 4 4 4
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3) Temel genel eğitim konuları söz konusu olduğunda, karşılaştırma matematik saatlerinin sayı ola-
rak hemen hemen aynı olduğunu, aynı zamanda yabancı dil ve BT öğrenme saatlerinde önemli fark-
lılıklar olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, BT söz konusu olduğunda, tüm ülkeler mesleğin 
talepleriyle ilgili özel mesleki eğitim sağlayarak daha az saati telafi ederler (bkz. aşağıdaki Şekil 2 
ve 3).

Şekil 2. Temel genel eğitim dersleri (eğitim saati sayısı – tüm öğretim kursu 
için)

Matematik

Yabanci Dil

Bilgi Teknolojisi

AT
BG
SK
TR

AT
BG
SK
TR

AT
BG
SK
TR
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Şekil 3. Uzmanlaşmış BT dersleri
TÜ

RK
IY

E

Bilgisayarla Altyapi Maliyet Hesaplari 74

185

198

54

0 50 100 150 200 250

Bilgisayarla Altyapi Meslek Resmi

Mesleki Bilgisayar Teknolojisi

Bilgisayarla Altyapi Meslek Resmi

Dijital Veri Işleme

SL
O

VA
KY

A
BU

LG
AR

IS
TA

N

18

Ortaklık ülkelerindeki genel eğitim dersleri için çizelgelerin tam bir karşılaştırması, sayfa 77'deki Ek 
3'te bulunabilir.

4) Mesleki eğitimin ana dersleri ile ilgili olarak

Karşılaştırma şunu gösteriyor:

 Dört ülkede de aynı ad altında bulunan temel ders – Bina inşaatı (eğitim uygulaması dahil), 
Avusturya ve Türkiye'de güçlü bir şekilde temsil edilmektedir; Slovakya'da daha zayıfken, 
Bulgaristan'da saat sayısı lider Avusturya'dan dört kat daha düşüktür (Şekil 4).

 Bulgaristan'da Girişimcilik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Ekonomi gibi genel mesleki eğitimin 
dersleri bağımsız derslerdir, diğer ülkelerde ise mesleki eğitimin diğer derslerinde eğiti-
min bir parçasıdır.

 Bina Yönetimi, Tasarım ve İnşaat Kültürü, Altyapı, İnşaat Uygulaması ve Üretim Teknolojisi 
ve Sosyal ve Kişisel Yeterlilikler gibi derslerin sadece Avusturya örneğinde bu şekilde özel-
likle belirtildiğini belirtmek önemlidir. Ancak diğer ülkelerin öğretim programlarında da 
ancak seçmeli dersler çerçevesinde yer alabilirler.

 Tanımlayıcı Geometri, Mimarlık, Uygulamalı Mekanik, İnşaat Mesleklerinde Bilgisayar Tek-
nolojisi, Yapı Malzemelerinin Test Edilmesi, Yapı ve Ekipmanların Hazırlanması ve Değer-
lendirilmesi, Statik ve Yapısal Tasarım, Ahşap ve Metal Yapılar, Binaların Yeniden İnşası vb. 
dersler Slovakya'nın öğretim programlarında açıkça belirtilmiştir.
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 Türkiye özelinde özellikle belirtilen dersler Mesleki Gelişim, Ahşap Yapılar, Meslek Muha-
sebesi ve Altyapı Maliyetlendirme Bilgisayar Programları ile ilgilidir.

Projenin ortak ülkelerindeki dersler ve mesleki eğitim saatlerinin tam bir karşılaştırması için sayfa 
82'deki Ek 4'e bakınız.

Şekil 4. Bina İnşaatında Dersler

156195195

370

72

156

370

108

156

66 99 132 132

858

180

740

429

TOPLAM

AVUSTURYA

BULGARISTAN

SLOVAKYA

TÜRKIYE

SINIF  1        2        3        4        5

C . Ortak ülkelerden iyi uygulamalar

Ortak ülkelerden iyi uygulama örnekleriyle tanışma, yeni içeriğin dahil edilmesini, bilgi, içerik, yeter-
liliklerin paylaşılmasını ve değişimini ve sonuç olarak öğretim programlarını iyileştirmeyi ve eğitim 
kalitesini artırmayı mümkün kılar.

Avusturya

Avusturya'daki mesleki eğitim derslerine ilişkin temel güçlü yönler şunlardır:

 Az sayıda dersler

 Derslerin geniş kapsamı

 Çok sayıda eğitim saati.

Aşağıdaki örnekler öğretim sırasında öğrenilen MEÖ derslerinden üçünü temsil etmektedir.
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Şekil 5. Avusturya'da mesleki eğitimin ana dersleri

Bina İnşaatında Dersler (Baukonstruktion)

Sınıf 9 10 11 12 13 Toplam

Eğitim saatleri 156 156 195 195 156 858

Yapılar (taşıyıcı yapılar) (Tragwerke)

Sınıf 9 10 11 12 13 Toplam

Eğitim saatleri 0 78 156 234 390 858

Tasarım ve inşaat kültürü (Gestaltung und Baukultur)

Sınıf 9 10 11 12 13 Toplam

Eğitim saatleri 312 351 351 351 507 1872

Bulgaristan

 Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları – 9-10. sınıf:

Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dersi ile Bulgaristan BEE-VET proje konsorsiyumunda derse 
ayrılmış ve 9-10. sınıflarda okul öğretim programlarına yansıtılan ayrı bir dersi olan tek ülkedir. Öğ-
renciler işyerinde geçerli olan hem yasal normları hem de kuralları öğrenirler.

 11-12. sınıfta meslek için yabancı dil de dahil olmak üzere bir yabancı dilin derinlemesine 
öğrenilmesi:

Son iki yılda (ortak ülkelerle karşılaştırıldığında – toplam 850 saat, yukarıdaki Şekil 2'ye bakınız) en 
fazla eğitim saatine ek olarak, öğrenciler 11-12. sınıflarda öğrenciler şunlar üzerinde odaklanarak 
ayrıca mesleğe yönelik bir yabancı dil öğrenirler: 1) belirli bir mesleğin özelliklerini yansıtan iletişim 
becerilerinin ve kelime dağarcığının kazanılması; 2) profesyonel literatürün ve diğer kaynakların 
kullanımı; 3) iş iletişimi ve yazışmaları; 4) iş görüşmesine hazırlık; ve 5) yabancı dilde sunum yapmak.
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Slovakya

 Yazılım programları kullanılarak teknik çizim – 396 saat:

Bilgisayar destekli çizim konusunda çok yoğun bir eğitim ve uygulama vardır – toplam 396 bina 
grafiği/taslak çizimi öğretim saati. Öğrenciler AutoCAD, Revit ve Google SketchUp ile 4 yıl boyunca 
birçok derste çalışırlar.

 Ekonomi

Eğitimin son iki yılında Slovak öğrenciler orta öğretimden mezun olduktan hemen sonra ekonomi 
ve işletme/kendi şirketlerini kurma alanlarında uygun, sağlam bir eğitim alırlar – aşağıdakiler dahil 
toplam 363 saat:

• Ekonomi – 132 saat (12-13. sınıf)

• Yönetim ve pazarlama – 132 saat (12-13. sınıf)

• Uygulama dahil Muhasebe – 99 saat (12-13. sınıf).

Türkiye

 Avusturya'da olduğu gibi, bireysel derslerin sayısı azdır, ancak çoğu bir yıldan fazla süren, 
hepsi kapsam olarak geniştir. 

 Son yılın büyük bölümünde – 12. sınıf, öğrenciler işyerinde (bir şirkette üretim uygulaması) 
– toplam 888 eğitim saati öğretim alırlar.

 Türk öğretim programlarında temel derslerinden biri olan İnşaat Teknolojisi'nde edinilmesi 
beklenen temel yetkinlikler, öğrencilerin bilmesi ve yapabilmesi beklenen şeylere bir ör-
nek sağlar:

• Mesleki etik ve davranış, iş sağlığı ve güvenliği, projelerin/proje görevlerinin hazırlan-
ması, çevrenin korunması, etkin iletişim, girişimcilik ve çalışma ortamına uyum konula-
rında yetkinlikleri geliştirmek;

• İnşaat sektöründeki ağaç işleri, duvarcılık, demircilik ve yalıtım ile ilgili temel becerile-
rin, işin sağlık ve güvenlik koşullarını gözeterek geliştirilmesi;

• Öğreniciler iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun tedbirleri alarak TS EN ISO stan-
dartlarına ve teknik resim kurallarına uygun olarak teknik ve temel mesleki çizimleri 
yapabilirler;

• Matematik kurallarına ve bilgilerine göre temel mesleki hesaplamaları yapmak;

• Sağlık ve güvenlik çalışma koşulları önlemlerini gözeterek ahşap yapının elemanlarını 
hazırlar ve projeye ve görevin detaylarına uygun olarak monte ederler;

• Sağlık ve güvenlik çalışma koşulları için gerekli önlemleri alarak ahşap doğrama ele-
manlarını projeye ve işin detaylarına uygun olarak hazırlar ve monte ederler;
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• Sağlık ve güvenlik çalışma koşulları önlemlerini gözeterek bir mimari proje geliştirmek 
için normatif gerekliliklere ve teknik çizim kurallarına uygun olarak bilgisayar kullanarak 
teknik çizim faaliyetlerini gerçekleştirirler;

• Binanın değer hesaplamalarını teknik hesaplama ve birim fiyat analizi kurallarına göre 
yaparlar;

• Sağlık ve güvenlik çalışma koşulları önlemlerini gözeterek ahşap karkas yapı ve ele-
manları teknik resim ve mimari projenin sunumuna ilişkin standartlara uygun olarak 
tasarlarlar;

• Sağlık ve güvenlik çalışma koşulları önlemlerini gözeterek ekipmanı bağlantı ve tespit 
elemanları ile çalışmaya hazırlamak ve ilgili işlemleri yaparlar;

• Sağlıklı ve güvenlik çalışma koşulları için önlemler alarak, depreme karşı koruma norm-
larına göre destekleyici yapılara takviye elemanları hazırlar ve yerleştirir;

• Sağlıklı ve güvenlik çalışma koşulları için önlemler alarak bir binanın duvarlarını inşa 
ederler; örme üretim tekniklerine uygun olarak takviye ağları uygularlar;

• Sağlıklı ve güvenlik çalışma koşulları için önlemler alarak betonarme yapıların projele-
rini statik yükleme esaslarına uygun olarak yaparlar.

Kilit küresel zorluklar ve eğilimler inşaat sektöründeki çalışanların ve öğ-
rencilerin mevcut veya gelecekteki işyerlerinde bilmeleri ve yapabilecekleri 
şeyleri etkiliyor. ESCO gibi Avrupa araçları da gerekli beceri ve yeterlilikle-
rin kapsamlı bir sınıflandırmasıyla buna katkıda bulunur. Proje konsorsiyu-
munun dört ülkesindeki mevcut öğretim programları teknolojik gelişmenin 
temel gereksinimlerini ve inşaat geliştirmedeki modern eğilimleri büyük 
ölçüde karşılamaktadır. Bununla birlikte, yeşil ve döngüsel ekonomi, diji-
talleşme ve yeni teknolojilerle ilgili inşaat sektörünü etkileyen yeni faktör-
ler, mevcut öğretim programlarının sürekli güncellenmesi anlamına gelir. 
Bazı durumlarda yeni 'yeşil' meslekler ortaya çıkacak, mevcut dersler içinde 
yepyeni bir dizi yeşil becerinin tanıtılması gerekecek.
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Yayının bu bölümü endüstri ihtiyaçları doğrultusunda yeni ve güncellenmiş öğrenme sonuçlarının 
önemine ve proje konsorsiyumu ülkelerindeki inşaat teknisyenliği mesleği ve ilgili meslekler için 
mevcut öğretim programlarının modernize edilmesi için atılması gereken önemli adımlara ışık tut-
maktadır (1) ESCO sınıflandırması ve sayısallaştırma ve yeşil ve döngüsel ekonomi ile ilgili beceri ve 
yeterlilikler seti ve (2) projenin sonuçları ve özellikle – BEE VET projesi kapsamında geliştirilen Dijital 
Araç Takımı nasıl kullanılacak.

 3.1. Modernize edilmiş öğretim programlarında yeni 
ve iyileştirilmiş öğrenme sonuçlarının önemi

XXI. yüzyıl inşaat profesyonellerinin ilerlemesini sağlayan temel yapı taşı eğitim programlarının içe-
riğidir. İnşaat sektörünün hızla değişen gereksinimleri karşısında öğretim programlarının buna göre 
iyileştirilmesi, modernize edilmesi ve güncellenmesi gerekecektir. 

Yukarıda bahsedilen tüm beceri ve yeterliliklerin farklı ülkelerdeki inşaat meslekleri için güncellen-
miş ve geliştirilmiş öğretim programlarının bir parçası olması ve bununla birlikte öğrenme sonuçları 
öğrencinin bir öğrenme modülünü, programını veya yeterliliği tamamladıktan sonra neyi bilmesinin 
ve yapabilmesinin ve anlamasının beklendiğini gösterdiği için sadece "yaratılan belge – öğretim 
programlarından" değil, aynı zamanda tarif edildiği gibi öğretim süreci ve değerlendirmesinden de 
bir parçası olması beklenmektedir.

Güncellenmiş bir öğretim programlarındaki öğrenme sonuçlarının (ÖS), mesleki eğitim ve öğretim-
de öğretme ve öğrenme kalitesinin iyileştirilmesine aşağıdaki şekilde katkıda bulunması beklen-
mektedir1: 

 ÖS sektördeki yeni gereksinimleri karşılayan inşaatta çekici bir mesleğe yönelik ilk seçim 
ve profesyonel yönelime yardımcı olabilir. Yeterince görünür ÖS ve güncellenmiş öğretim 
programları potansiyel öğrencilerin ve ailelerinin meslekler arasında ayrım yapmalarına 
ve uygun olanı seçmelerine yardımcı olabilir. ÖS daha geniş bir ilgili kitleye, eğitimin içe-
riğinin ne olduğunu ve yeterlilikler ve nitelikler biçiminde ondan ne gibi nihai sonuçların 
beklendiğini göstererek istihdam veya daha fazla eğitim olasılığı verir.

 Öğretmenler ve öğretim görevlileri yeni ÖS'ı tanımalı ve öğretim materyallerini ve öğre-
tim yöntemlerini güncellemelidir. Öğretim programlarının güncellenmesi aynı zamanda 
sınav içeriklerinin, yöntemlerinin ve süreçlerinin güncellenmesi anlamına da gelmektedir. 
Bölüm 3.3. aşağıda BEE-VET projesi tarafından geliştirilen eğitim materyallerinin potansi-
yel kullanımlarına ilişkin örnekler verilmektedir.

1 Cedefop yayınından alınan bilgilere dayanarak: https://www.cedefop.europa.eu/files/4109_en_0.pdf

https://www.cedefop.europa.eu/files/4109_en_0.pdf
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 Okullar ve MEÖ merkezleri için ÖS'ları ve öğretim programlarını güncellemek, eğitim 
kursları ve nitelikleri geliştirmek ve revize etmek için önemli bir araçtır. Tüm süreç gelişen 
beceri ihtiyaçlarıyla ilgili olarak iş dünyası ve sosyal ortaklarla devam eden ve sistematik 
diyalog ve ortaklıklar için geniş bir ufuk sağlar. Şirketlerle işbirliği içinde sunulan öğretim 
programları ve meslekler ne kadar çekici ve geleceğe yönelik olursa, mesleki eğitimin ka-
litesi ve uygunluğu o kadar iyi olur.

 Öğretim programlarının güncellemesinin en önemli sonucu inşaat mesleklerinde gelişen 
işgücü piyasası ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda bir beceri setinin geliştirilmesidir.

 3.2. ESCO'ya göre bilgi, beceri ve yeterliliklere bağlantı

Proje konsorsiyumunun dört ülkesindeki inşaat sektöründen mesleklerde öğretim programlarının 
modernize edilmesi süreci ESCO sınıflandırmasından bilgi alabilir.

Temel beceri ve yeterlilikler (iş sürecini takip etme, faaliyet takvimini yönetme, inşaatta sağlık ve 
güvenlik çalışma koşullarını gözlemleme, inşaatta güvenliği sağlamak için koruyucu ekipmanların 
kullanılması, ölçüm cihazları kullanma, sivil inşaatta insansız hava araçlarının kullanılması, faaliyet-
lerin süresinin planlanması ve değerlendirilmesi, inşaat malzemelerinin doğrulanması, saha araştır-
malarının yapılması, altyapının zarar görmesinin önlenmesi, inşaat faaliyetlerinin güvenliği ile ilgili 
mevzuata uygunluğun sağlanması, teknik çizim yazılımının kullanılması) bu incelemeye konu olan 
dört ülkede yoğun olarak temsil edilmektedir.

Aynı temel bilgi – sivil inşaatı, inşaatın temelleri, inşaat bilgi modellemesi, inşaat süreci, inşaat en-
düstrisi, inşaat yöntemleri, teknik çizim, bina normları için de geçerlidir.

En fazla saat sayısına sahip ülkelerden ikisinde, Avusturya ve Bulgaristan'da, eğitimin uzunluğu yu-
muşak becerilere, temel yeterliliklere veya genel eğitim derslerine – matematik, yabancı diller, vb. 
– daha fazla saatin dahil edilmesine izin veriyor gibi görünüyor. Bu Avrupa ajansı Eurofound Monitor 
(Monitor, 2019) tarafından yapılan bir incelemede analiz edilen inşaat sektöründeki belirli işyeri be-
cerilerinin öngörülen önemine karşılık gelmektedir: eylemlerde bağımsızlık ve rutin, takım çalışması, 
matematiksel ve dilsel bilgi ve beceriler, sektörde en gerekli olanlardan biri olarak değerlendirilir2.

 ESCO sınıflandırmasından temel beceriler ve yeterlilikler – sağlık ve güvenlik çalışma ko-
şullarına ve organizasyonel beceri ve yeterliliklere riayet ile ilgili olarak belirlenen gerek-
sinimler: inşaat sürecinde ilerlemenin izlenmesi, programa uygunluk. Beklentiler bu temel 
becerilerin ya ayrı dersler olarak (Bulgaristan ve Türkiye örneği) öğretim programlarında 
kendilerine yer bulması ya da mesleki eğitimin temel derslerine (Avusturya) entegre edil-
mesidir.

 Sivil inşaat alanındaki temel bilgiler ve inşaat faaliyetlerindeki yöntemler sırasıyla inşaat 
teknikeri mesleğinin teorik temelini oluşturur. Avusturya ve Bulgaristan'daki örneklerde 
güçlü bir şekilde temsil edilmektedirler.

2 Daha fazla bilgi için Construction Blueprint bakın.
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 Ek bilgi ekleyen ve bireysel işlevler ve işlemler (mimari tasarım, elektrik mühendisliği) açı-
sından daha fazla uzmanlığı destekleyen seçmeli/zorunlu olmayan bilgi, beceri ve yetkin-
likler ile yatay bilgi ve yumuşak ve yönetim becerileri (matematik, malzeme bilimi, ayrıca 
maliyet kontrolü, inşaat proje yönetimi) gelecekteki inşaat teknisyenlerinin beceri setini 
genişletmek için de önemlidir. Bu yönlerin çoğu halihazırda Avusturya'da ve daha az ölçü-
de Bulgaristan, Slovakya ve Türkiye'de mesleki eğitim derslerine dahil edilmiştir.

 Sürdürülebilir enerji tüketimi, atık yönetimi, karbondan arındırma ve yenilenebilir kaynak-
ların entegrasyonu açısından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ve binalar ile ilgili bilgi, 
beceri ve yeterlilikler öğretim programlarında hala yetersiz temsil edilmektedir. Bulgaris-
tan'da Ekolojik ve enerji verimli bina inşaatları için özel bir ders vardır. Öğretim program-
larının müteakip güncellemesi tüm bu temel bilgileri ya ayrı dersler şeklinde ya da mevcut 
olanlar içinde dahil etmelidir. Ayrıca Avrupa direktiflerinin ulusal mevzuata aktarıldığı anda 
bu zorunlu hale gelecektir.

 Döngüsel ekonomi için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerle (kimyasalların güvenli kullanı-
mı, hammaddelerin kullanımı ve geri dönüşüm, sürdürülebilir inşaat planlaması ve orga-
nizasyonu vb.) ilgili durum çok yakın bir gelecekte iyileştirilmelidir, bu nedenle işçiler yeşil 
ekonominin hedeflerine katkıda bulunabilecekleri yeterlilikler edinirler. Bu tür öğrenme 
sonuçlarının genel eğitim derslerini de unutmadan, mesleki eğitimin ana derslerine (şehir 
planlama, inşaat tasarımı, binalarda su temini ve enerji sistemleri vb.) entegre edilerek 
yatay olarak gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

 Yeni teknolojilerin kullanımı, otomasyon ve dijitalleştirme yeni dersler aracılığıyla bilgi 
edinme veya mevcut olanları aşağıdaki unsurlarla yükseltme fırsatlarının öğretim prog-
ramlarına dahil edilmesini gerektirir: dronlar, sanal ve artırılmış gerçeklik, 3D, gizlilik ve 
verilerin güvenliği, teknisyenler için dijital izin sistemi, vb. gibi yeni teknolojilerin kullanı-
mı. Hemen hemen tüm mevcut öğretim programları dijital veri işleme, inşaatta bilgisayar 
teknolojisi vb. gibi bazı derslere zaten sahiptir; birçoğu yeni teknolojiler ve özel yazılımlar 
konusunda eğitim vermeye başladılar. Ancak sonuç olarak, öğrencilere yukarıda sıralanan 
yeni teknolojilerin sunduğu tüm olanakları tanıtmak için örgün mesleki eğitim ve öğretim-
de daha yapılması gereken çok şey var.

 3.3. BEE-VET Dijital araç seti ve inşaat sektöründeki öğretim 
programları derslerinin öğretim ve öğreniminin işgücü piyasası 
ihtiyaçları ile uyumlu hale getirmesine nasıl katkıda bulunur.

BEE-VET Dijital Araç Takımı iş piyasasının gelecekteki ihtiyaçlarına uygun olarak bilgilerini artırmak 
ve bilgi ve becerilerini desteklemek için orta mesleki eğitim öğrencileri için özel olarak bir dizi öğ-
renme materyali olarak oluşturulmuştur ve öğretmen eğitimi için iyi bir kaynak olarak hizmet eder. 
Bu şekilde, bu öğrenme materyallerinin bireysel konuları sektörün gereksinimlerini karşılayan mo-
dern bir öğretim programının geliştirilmesine ve ardından öğretimine katkıda bulunur.

Araç seti ESCO sınıflandırmasıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde 
etmek veya yükseltmek için tasarlanmıştır. Ana olanlara bir örnek Tablo 2'de özetlenmiştir.
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Tablo 2. BEE-VET Dijital Araç Takımından konular ve öğrenme sonuçları – 
seçilen örnekler

Beceri

Yetenekler Bilgi Yeterlilikleri

S1 .11 .4 
yapıların veya 
tesislerin 
tasarlanması

Çatı Kaplama, 
Boruların Su 
Yalıtımı ve Isı 
yalıtımı konuları, 
mühendislik 
tasarımında 
becerilerin 
geliştirilmesi için 
fırsatlar sunar

   

S1 .12 .1
görsel teşhirler 
ve dekorasyonlar 
oluşturma

    Bahçeler ve peyzajlar için 
Cephe Kaplamaları ve 
Ürünleri, modern tasarım 
ve dekorasyon çözümleri 
için erişim kaynakları 
sağlar

S1 .5 .5
çevresel 
konularda 
danışmanlık

  Yeşil, sürdürülebilir 
ve enerji verimli 
inşaat, tüm 
konularda temsil 
edilen kapsayıcı 
temadır

 

S1 .8 .1
ekipler halinde 
çalışmak

Pratik alıştırmaların iyi 
bir kısmı ekip çalışmasını 
gerektirir

S2 .5 .1
ölçüm boyutları 
ve ilgili özellikler

Teorik materyal ve 
önerilen setteki 
birçok pratik 
alıştırma, belirli 
özellikleri elde 
etmek için yapı 
elemanlarının 
boyutlarını ölçmek 
ve hacim, orantı 
vb. hesaplamak 
için becerilerin 
geliştirilmesini içerir
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Binaların Enerji Verimliliği konusunun tamamı yenilikçi malzeme ve teknolojilerin (yeşil, sürdürüle-
bilir ve enerji verimli yapı malzemeleri ve kaynakları) konularına ve pratik uygulamalarına ayrılmış-
tır. Konut, kamu ve endüstriyel binaların ısıtılması ve iklimlendirilmesinde enerji verimliliği konusu 
enerji tüketimi açısından da son derece önemlidir. Binanın son kaplamalarının ısı yalıtım sistemlerine 
yönelik çözümlerin, hem de malzemelerin yanı sıra ısı yalıtım tabakasının döşenmesinin belirtilmesi 
gerektiğinde, “kavramsal tasarım” aşamasından başlayarak “teknik tasarım” aşamasının takip ettiği 
binanın enerji verimliliği ilkeleri konusunda öğrenicilere eğitim verilmelidir.

Dijital Araç Takımının konuları aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılan öğretim programlarının gelişti-
rilmesi ve öğretiminde aşağıdaki bilgi, beceri ve yeterliliklerin oluşumuna katkıda bulunur:

 Isı Yalıtımı konusu bütün bir faaliyet kompleksini kapsamaktadır. Binanın etkin ısı yalıtımı 
dış duvarların, çatının, bodrum katının vb. yalıtımını içerir. Yeşil inşaat ve enerji verimliliği 
ile ilgili aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesine katkıda bulunur: iklim de-
ğişikliğinin tüm yönleri hakkında bilgi ve iklim değişikliğine uyum hakkında bilgiler, enerji 
verimliliği hedeflerinin anlanması, tamamlanan inşaat faaliyetlerinin iklim değişikliği, kar-
bondan arındırma ve yenilenebilir kaynakların entegrasyonu, yüksek sağlık ve çevre stan-
dartları vb. gibi uzun vadeli zorlukları ele almak için gerekli altyapıyı içermesini sağlayarak, 
belirli bir inşaat projesini karakterize eden çevresel, ekonomik ve yasal faktörlerin değer-
lendirilmesi ve dengelenmesi. 

Ve özellikle:

Bilgiler açısından, öğrenci şunları yapabilir:

• ısı yalıtımının önemini doğrular

• ısı yalıtım malzemelerinin uygulama alanlarını listeler

• ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerini açıklar

• ısı yalıtım malzemeleri çeşitlerini listeler

• ısı yalıtımının döşenmesi için kuralları sunar

Beceriler açısından, öğrenci şunları yapabilir:

• ısı yalıtım malzemelerini hazırlar

• Isı yalıtımının döşenmesi için gerekli yüzey hazırlığını yapar

• sıva ve yapıştırıcı hazırlar

• yalıtım levhasını tabana bağlar/sabitler

• yüzeyi korumak için son bir kaplama uygular
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Yeterlilikler açısından, öğrenci:

• sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gerekli önlemleri alır

• bina kabuğunun çeşitli kısımlarına ısı yalıtım döşeme ve malzemeleri serer

• teknik ve referans kaynakları ile çalışır

• teknik iş kurallarına uyar ve ürün ve malzemelerin teknik özelliklerini kul-
lanır

• diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

• öğretmenin talimatlarını takip eder

 İç Sıvalar ve Macunlar konuları bir iç (duvar, tavan) veya dış cephenin görünen yüzeyini 
oluşturan yapısal veya duvar kaplamalarına öğrenme sunuçları ekler. Macun karışımlarının 
uygulanması tesislerde hem tabana hem de istenen mikro iklime bağlıdır. Konuların içeriği 
öğrencinin aşağıdaki bilgi, beceri ve yeterliliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunur: mal-
zeme bilgisi, yüksek sağlık ve çevre standartları, estetik ve mimari kriterlerin uygulanması 
vb., hem de daha fazlası:

Bilgiler açısından, öğrenci:

• temel hazırlıkları ile ilgili faaliyetleri ve önemini açıklar

• macun karışımlarının çeşitlerini bilir

• iç sıva ve macunların bileşenlerini açıklar

• temel hazırlama türlerini ayırt eder

• macun teknolojik sürecinin aşamalarını bilir

• macun serme ve işleme yöntemlerini bilir

• işlem sırasındaki zorunlu teknolojik kesintilere dair bilgiler alır.

Beceriler açısından, öğrenci:

• sıva bileşenlerini test etme prosedürlerini öğrenir

• alçı sıvanın sertleşme başlangıcını ve sonunu belirleyebilir

• çimento bulamacının normalleştirilmiş yoğunluğunu belirleyebilir

• çimento bulamacının priz süresini belirleyebilir

• bilgilendirici su testleri yapabilir
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Yeterlilikler açısından, öğrenci:

• tabana bağlı olarak uygun bir iç sıva türü seçer

• farklı sıva yüzeyleri kullanır

• teknik ve referans kaynakları ile çalışır

• teknik iş kurallarına uyar ve ürün ve malzemelerin teknik özelliklerini kul-
lanır

• diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

• öğretmenin talimatlarını takip eder

 Macun konusu

Bilgiler açısından, öğrenci:

• macun karışımlarının ana türlerini bilir ve tanımlar

• kullanılan bağlayıcıya göre macun türlerini ayırt eder

• macunların temel teknik özelliklerini tanır ve sıralayabilir

Beceriler açısından, öğrenci:

• macun türlerini görsel olarak ayırt eder

• farklı macun türlerinin bileşenlerini görsel olarak belirler

• farklı macun türlerinin teknik özelliklerini anlar ve kullanır

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

• teknik ve referans kaynakları ile çalışır 

• gerekli kuru karışım ve su miktarını hesaplar

• diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

• öğretmenin talimatlarını takip eder
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 Cephe Kaplama konusu öğrenenlerde binanın dış ortamdan neyi ve nasıl ayırt edildiği, 
binanın bulunduğu iklim koşullarından koruma sağladığı ve ayrıca bir cephe sistemi ve dış 
tasarım hakkında seçim yaparken estetik açıdan nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili 
bilgi ve becerilerini oluşturur.

Özellikle dersin sonunda öğrenciler:

Bilgiler açısından:

• bir binada cephenin anlamını ve işlevlerini açıklar

• farklı cephe tiplerini bilir ve listeleyebilir

• cephe kaplamasında kullanılan farklı malzeme türlerini bilir ve listeleye-
bilir

• farklı cephe ve malzeme türlerinin avantaj ve dezavantajlarını bilir

• cephe tasarımında dikkat edilmesi gereken unsurları bilir

• dış kaplamaların ana bileşenlerini, özelliklerini ve avantajlarını ayırt eder

Beceriler açısından, öğrenci şunları yapabilir:

• cephe kaplaması için bir kompozisyon tasarlar

• cephe tasarımının doğruluğunu değerlendirir

• verilen nesnenin cephesinin tasarımını kullanılan malzemelere göre açıklar

• belirli bir binada cephenin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir ve 
açıklar.

Yeterlilikler açısından:

• belirli bir çevrede belirli bir bina tipine uygun bir cephe tasarlar

• cephe kaplaması için farklı sıva türleri arasından seçim yapar

• cephe tasarım seçimleri bağlamında enerji tasarrufu ve çevresel etkinin 
önemini açıklar

• çevre, yazarın kendini ifade etmesi ve binanın amacı ile ilgili olarak cephe 
tasarımı seçimini delillerle destekler
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 Şaplar konusundaki eğitim materyali temel harçlar, özellikleri, test yöntemleri, depolama 
kuralları, döşeme kuralları ve ayrıca şap döşemek için uygun araçlar hakkında derinlemesi-
ne bilgi edinme fırsatı sunar. Konu teorik materyaller ve pratik görevler aracılığıyla şaplar 
için çözüm hazırlama ve kullanma teknolojisi hakkındaki bilgileri özetler.

Daha özel olarak: 

Bilgiler açısından, öğrenci:

• ana şap türlerini bilir

• karışımın bağlayıcısına ve bileşimine göre farklı çözelti türlerini ayırt eder

• temel harç uygulama yüzeylerini ve şap elemanlarını bilir

• Uygulamalarını belirleyen çözümlerin özelliklerini bilir

Beceriler açısından, öğrenci şunları yapabilir:

• yerlerine bağlı olarak farklı şap türlerinin ana avantajlarını ve dezavantaj-
larını belirler ve açıklar

• kapsamlarına göre farklı şap türlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını 
belirler ve açıklar

• uygulanacakları koşullara bağlı olarak farklı şap türlerinin avantajlarını ve 
dezavantajlarını belirler ve açıklar

• şapların temel özelliklerini test ederek özelliklerini belirler

• çeşitli yüzeylerde geleneksel ve kendiliğinden yayılan şapları uygular

• şap örneğinin yapışmasını belirler

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

• inşaat şaplarının mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler ve test 
eder

• farklı tipte şapları seçer ve döşer ve bunların depolanması için kuralları 
bilir

• teknik ve referans kaynakları ile çalışır

• şap karışımının bileşimini ayarlar

• diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

• öğretmenin talimatlarını takip eder



44 45
XXI YÜZYILDA İNŞAAT UZMANLARININ EĞİTİMİNDE MODERNİZASYON: 

MİSYON OLANAKSIZ OLANAKLI

 Su Yalıtımı konusu suyun veya nemin binaya vereceği zararların önüne geçilmesine yönelik 
bilgilerin geliştirilmesine katkıda bulunur, bu sayede binaya uzun ömürlü, konforlu ve gü-
venli bir ortam sağlar.

Bilgiler açısından, öğrenci:

• su yalıtım malzemelerini belirler

• su yalıtım malzemelerini uygulandıkları yere göre sınıflandırır

• su yalıtım kaplamalarını belirler

• su yalıtım malzemelerinin özelliklerini açıklar

• su yalıtım malzemelerinin özelliklerini izah eder

• su yalıtım malzemelerinin kesilmesi ve birleştirilmesi prensiplerini açıklar

• modern su yalıtım malzemelerini bilir ve avantajlarını açıklayabilir

 

Beceriler açısından, öğrenci:

• su yalıtımının uygulanacağı alanın ölçülerine göre su yalıtım malzemesini 
belirler ve seçer

• su yalıtım malzemesinin yapıştırıcı malzemesini hazırlar

• döşeme yöntemine göre su yalıtım malzemelerindeki bindirme oranına 
dikkat ederek döşeme işlemini gerçekleştirir.

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

• nemin binalar üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar

• su yalıtım sistemlerinin önemini delillerle destekler

• diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

• öğretmenin talimatlarını takip eder
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 Duvarcılık Harçları konusu duvar harçlarının ana türleri ve özellikleri, yüzeye yapışması, 
farklı yapı malzemelerine harcın uygulanması, işlemle ilgili ölçümler vb. hakkında sentez-
lenmiş bilgiler sunar.

Bilgiler açısından, öğrenci:

• temel duvarcılık çözümlerini bilir ve listeler

• bağlayıcıya göre çözüm türlerini ayırt eder

• çözüm türlerini ana bileşenlere göre ayırt eder

• uygulamalarını belirleyen çözümlerin genel özelliklerini bilir

• harç döşemek için en yaygın temel türlerini bilir

Beceriler açısından, öğrenci:

• bileşenlerine bağlı olarak farklı çözüm türleri arasındaki farkı görsel ola-
rak ayırt eder

• duvar harçlarının temel özelliklerini test ederek özelliklerini belirler

• duvar harçlarının genel özelliklerini – kütle yoğunluğu, kıvam, eğilme çek-
me mukavemeti, basınç mukavemeti vb. ölçer ve hesaplar.

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

• inşaat harçlarının mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler

• duvarcılık için farklı harç türlerinin nasıl seçileceğini ve uygulanacağını bi-
lir, depolama kurallarına uyar.

• teknik ve referans kaynakları ile çalışır 

• hazırlanan solüsyonları seramik, beton ve diğer yapı taşlarına uygular

• duvarcılık için harçlardaki bileşenlerin bileşimini ve oranını hesaplar

• gerekli kuru karışım ve su miktarını hesaplar

• diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

• öğretmenin talimatlarını takip eder
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 Bahçeler ve peyzaj ürünleri konusu ana döşeme türlerinin teknik, fiziksel ve kimyasal özel-
likleri ve bunların döşenmesine yönelik teknolojiler hakkında ayrıntılı bilgi sunar; çeşitli 
dış döşeme türlerinin seçimi ve döşenmesi; potansiyel temel sorunları; özellikleri ve dö-
şeme yöntemi hakkında temel bilgiler. Bu şekilde sürdürülebilir dış mekan kaplamaları ve 
bunların döşenmesine, iklim değişikliklerine uyum sağlanmasına ve uygulanabilir çözümler 
bulunmasına yönelik hazırlık faaliyetleri ile estetik ve tasarım alanındaki bilgi ve yeterlilikler 
hakkında bilgi oluşturulur.

Bilgiler açısından, öğrenci:

• harici kullanım için ana çözüm türlerini bilir

• amaçlanan üstyapıya bağlı olarak çözüm türlerini ayırt eder

• ana dış mekan döşeme türlerini bilir

• harici kullanım için çözümlerin ana özelliklerini ve uygulama yöntemlerini 
bilir

Beceriler açısından, öğrenci:

• dış mekan kaldırımlarının döşenmesi için malzeme ve teknolojiler arasın-
daki temel farkları belirler

• uygun bir bileşik ile dış döşeme ve derzleri döşer

• bitmiş çözeltiyi hazırlanan tabana uygular

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

• dış mekan kaplamalarının döşenmesi için çözümlerin mekanik, fiziksel ve 
kimyasal özelliklerini belirler ve test eder

• çeşitli dış zemin döşeme türlerini seçer ve döşer

• teknik ve referans kaynakları ile çalışır 

• diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

• öğretmenin talimatlarını takip eder

• 
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 Restorasyon aşağıdaki gibi yetkinliklerin geliştirilmesini içerir: alanı araştırmak, tutarlı ve 
birbiriyle ilişkili kararlar vermek (değişiklikler gözlendiğinde orijinal anıtın restorasyonu 
ile ilgili bir proje hazırlamak), restorasyon faaliyetlerini başlatmak ve tamamlamak için bir 
teknoloji seçmek, mevzuata uygunluğu sağlamak vb.

Daha özel olarak: 

Bilgiler açısından, öğrenci:

• müdahale yöntemlerini listeler

• restorasyon için teknik olasılıkları listeler

• orijinal malzeme temin yöntemlerini bilir

• restorasyon/yenileme aşamalarını listeler

• fonksiyonları, çalışma prensiplerini ve prosedürleri listeler

Beceriler açısından, öğrenci:

• hasarı tespit eder ve derecesine göre sınıflandırır

• müdahale türlerini belirler

• talimatları izleyerek bir müdahale projesi hazırlar

• restorasyon için teknik olanakları belirler ve uygun olanları seçer

• orijinal malzemeler kullanır

• müdahale yöntemlerini belirler

• restorasyon sürecinin aşamalarını planlar

• süreci kurallara uygun olarak belgeler

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

• tespit edilen hasarlar ve giderilmesi için gerekli önlemler hakkında bir 
rapor hazırlar

• rapora uygun ve teknik kurallara uygun bir plan hazırlar

• standartlara ve teknik kurallara uygun bir restorasyon projesi hazırlar

• diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

• öğretmenin talimatlarını takip eder
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 Çatı kaplama binaların dış çevrenin etkisinden koruyan kaplanması için uzmanlık gerektirir. 
Konu ahşap, beton, betonarme veya metalden yapılmış çatı konstrüksiyonları hakkında 
malzeme ve çatı konstrüksiyonları bilgisi ile birlikte – ısı yalıtımı, su yalıtımı, buhar yalıtımı, 
son kat vb. hakkında bilgiler içerir. Binaların çatıdan toplam ısı kaybının %20-25 civarında 
olduğu gerçeği göz önüne alındığında, eğitim iklim etkileri konusunda farkındalığın artırıl-
masına ve sürdürülebilir bina uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik bina becerileri-
ne katkı sağlıyor.

Daha özel olarak: 

Bilgiler açısından, öğrenci:

• çatının tanımını bilir

• çatı tiplerini ayırt eder

• en çok kullanılan çatı kaplama malzemelerini bilir

• enerji tasarrufunun önemini ve bunun çevre üzerindeki etkisini anlar ve 
açıklar

Beceriler açısından, öğrenci şunları yapabilir:

• eğimli çatı için uygun bir yapı seçer

• farklı tipte eğimli çatılar çizer

• çatının eğimini hesaplar

• eğimli bir çatı tasarlar

• düz bir çatı tasarlar

 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

• eğimli çatı projesinin doğruluğunu değerlendirir

• düz çatı projesinin doğruluğunu değerlendirir

• teknik ve referans kaynakları ile çalışır 

• diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

• öğretmenin talimatlarını takip eder
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 Boru izolasyonu konusu atık su bertarafı ve yönetimi, temiz su tesisatı ve bu sistemleri kur-
mak için uygun malzemeler ve faaliyetler dahil olmak üzere binalara giren su için su temini 
gereksinimleri ve standartları hakkında bilgi geliştirir.

Bilgiler açısından, öğrenci:

• su temin sistemlerinin ilkelerini bilir

• kanalizasyon sistemleri ve atık su bertarafı ilkelerini bilir

• su temini ve kanalizasyon tesisatları tasarlanırken dikkat edilecek ilkeleri 
sıralar

• boru izolasyon malzemelerinin özelliklerini bilir ve açıklar

• soğuk ve sıcak su sistemlerinde yalıtım malzemelerinin uygulama farklı-
lıklarını bilir

Beceriler açısından, öğrenci:

• bir sıhhi tesisat sistemi kurmak için uygun malzeme setini seçer

• montaj için gerekli malzemeleri hazırlar

• amacına bağlı olarak sistemi yalıtmak için gereken uygun malzemeleri 
seçer

• su borusunu yalıtmak için gerekli malzemeleri hazırlar

 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

• teknik ve referans kaynakları ile çalışır 

• diğer öğrencilerle birlikte bir ekipte çalışır

• öğretmenin talimatlarını takip eder
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 Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı bir yaşam tarzı konusu tesislerdeki iç mekan iklimi ve 
sakinler için maksimum konforlu ve sağlıklı bir ortam elde etmek için önlemler hakkında 
bilgi geliştirir. Özellikle:

Bilgiler açısından, öğrenci:

• inşaat sektöründe sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını 
açıklar

• inşaat sektörü bağlamında sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarını listeler

• iç mekan iklimini ve bina sakinlerinin konforunu etkileyen yapı malzeme-
lerinin özelliklerini bilir

• bina sakinlerinin rahatını sağlamaya yönelik uygun yapı malzemelerini lis-
teler

• hava kalitesi kavramını tanımlar

• hava kalitesini etkileyen faktörleri listeler

• düşük düzeyde kirlilik sağlayan inşaat malzemelerini bilir ve listeler

• iyi ses yalıtımı ve/veya akustik sağlayan yapı malzemelerini bilir ve listeler

• elektromanyetik radyasyona karşı koruma sağlayan yapı malzemelerini 
bilir ve listeler

Beceriler açısından, öğrenci:

• sağlıklı bir yaşam tarzına ulaşmak için kural ve ilkeleri uygular

• binalarda optimal bir iç mekan iklimi yaratmak için yapının amacına ve 
istenilen özelliklere uygun yapı malzemelerini seçer

• serbestçe erişilebilen kaynaklardan bilgi alır ve sistematik hale getirir

• araştırmayı bağımsız olarak veya bir ekip halinde yürütür ve sonuçları sunar

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

• enerji verimli bina trendleri bağlamında sürdürülebilir kalkınmanın öne-
mini anlar

• sağlıklı yaşam, sürdürülebilir kalkınma ve enerji verimli inşaat kavramları 
arasındaki ilişkileri açıklar

• takım çalışması

• serbestçe erişilebilen bilgi kaynaklarıyla çalışma

• teknik ve referans kaynakları ile çalışır
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 Düşük enerjili konutlar enerji tüketimini azaltmaya yönelik modern anlayışlar ve eğilimler, 
bu yöndeki ulusal ve bölgesel politikalar ve küresel planda iklim değişikliği oranını düşür-
medeki önemi ile ilgili olarak inşaat sektöründe giderek daha fazla önem kazanacak bir 
konudur. Spesifik olarak, beklenen öğrenme sonuçları şunları içerir:

Bilgiler açısından:

• düşük enerjili bina kavramını anlar ve açıklar

• pasif bina kavramını anlar ve açıklar

• sıfır karbonlu bina kavramını anlar ve açıklar

• düşük enerjili binalarda uygulanan teknolojileri bilir ve listeler

• çelik bina ve yapıların avantajlarını tanımlar

• paslanmaz çeliğin özelliklerini bilir

Beceriler açısından, öğrenci:

• bir çelik binanın tasarım aşamalarını değerlendirir

• serbestçe erişilebilen kaynaklardan bilgi alır ve sistematik hale getirir

• araştırmayı bağımsız olarak veya bir ekip halinde yürütür ve sonuçları su-
nar

 

Yeterlilikler açısından, öğrenci:

• enerji verimli bina trendleri bağlamında düşük enerjili binaların önemini 
anlar

• takım çalışması

• serbestçe erişilebilen bilgi kaynaklarıyla çalışma

• teknik ve referans kaynakları ile çalışır
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MİSYON OLANAKSIZ OLANAKLI

 3.4. BEE-VET projesinin Dijital Araç Takımındaki öğretim 
programları ve öğretim materyallerinin modernizasyonundan 
yararlanabilecek inşaat sektöründen diğer meslekler ve 
uzmanlıklar

İnşaat mühendisliği teknisyeni mesleğinden başka, konsorsiyum ülkelerinde aynı veya benzer be-
cerilerin veya becerilerin oluşturulduğu üst orta mesleki eğitim programlarında öğrencilerin ye-
tiştirildiği başka meslekler de vardır. Uygulanabilir olduğunda, proje içindeki öğretim programını 
yükseltmek için fırsatlardan yararlanabilirler. Becerilerin farklı pozisyonlar veya işler için ortak oldu-
ğu durumlarda, BEE-VET projesinde tanımlanan yükseltme veya güncelleme seçenekleri onlara da 
uygulanabilir. İlgili meslek/pozisyon örnekleri Tablo 3'te verilmiştir. 

Tablo 3. ESCO Beceri-Meslek Matrisleri: meslekler/pozisyonlar ve beceri 
setleri arasındaki ilişki

Meslek 

 

Beceri

3112

İnşaat 
Teknolojisi 
Teknisyeni

3123

İnşaat 
denetçileri

7111

Ev 
inşaatçılar 

S1 .11 .4 
yapıların veya tesislerin tasarlanması   

S1 .12 .1
görsel teşhirler ve dekorasyonlar oluşturma    

S1 .5 .5
çevresel konularda danışmanlık     

S1 .8 .1
ekipler halinde çalışmak   

S2 .5 .1
ölçüm boyutları ve ilgili özellikler   

S2 .6 .1
hesaplamalar yapmak   

Kaynak: https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco/esco-skill-
occupation-matrix-tables-linking-occupation-and-skill-groups 

https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco/esco-skill-occupation-matrix-tables-linking-occupation-and-skill-groups
https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco/esco-skill-occupation-matrix-tables-linking-occupation-and-skill-groups
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BEE-VET projesinin geliştirilmiş öğretme ve öğrenme materyallerini (Dijital Araç Takımı) kullana-
bilecek başka meslekler veya uzmanlıklar vardır, böylece bu mesleklerde beklenen öğrenme so-
nuçları yükseltilebilir veya güncellenebilir, örneğin: çatı yapıları ustası, inşaat iskelesinin kurulması 
süpervizörü, restoratör, beton çalışması uzmanı, endüstriyel tesisat uzmanı vb. (Tablo 4). Bu sayede 
XXI. yüzyılın inşaat mesleklerinde gerekli becerileri oluşturmak için geliştirilen ve kullanıma sunulan 
eğitim materyalleri sayesinde inşaat sektörünün ana mesleklerinden biri olan öğretim programının 
modernize edilmesi imkanları sektör genelinde kullanılabilir.

Tablo 4. Proje kapsamında geliştirilen ürünleri kullanabilen meslekler

ESCO 
kodu

MESLEKLER 
(ESCO)

AVUSTURYA BULGARISTAN SLOVAKYA TÜRKIYE

2149.14 Miktar 
araştırmacısı

    İnşaat proje 
maliyet 
danışmanı

 

3112 İnşaat 
mühendisliği 
teknisyenleri

İnşaat 
mühendisliği 
teknisyeni

İnşaat 
mühendisliği 
teknisyeni; 
Ulaştırma 
altyapısı 
oluşturucu

İnşaat 
mühendisliği 
teknisyeni; 
İnşaat kalite 
yöneticisi;

İnşaat 
Teknolojisi 
Teknisyeni 

3118 Teknik 
ressamlar

  Sörveyör Ressam  

3123 İnşaat 
denetçileri

    Süpervizör; 
İnşaat şefi

Çatı ustası; 
inşaat iskele 
sorumlusu

7111 Ev inşaatçılar İnşaat 
mühendisi

İnşaatçı; İnşaat 
mühendisliği 
çalışanı; 
Kurucu-kurucu

   

7112 Duvar ustaları 
ve ilgili işçiler

Duvarcı; 
Duvar ustası

Restoratör; 
Yenileyici

Duvar ustası  

7113 Taş ustaları, 
taş kesiciler, 
bölücüler ve 
oymacılar

    Taş ustası Taş örme 
ustası

7114 Beton 
yerleştiriciler, 
beton bitiriciler 
ve ilgili işçiler

  Restoratör; 
Yenileyici

Beton 
kaplama

Beton 
kaplama
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ESCO 
kodu

MESLEKLER 
(ESCO)

AVUSTURYA BULGARISTAN SLOVAKYA TÜRKIYE

7115.3 Şömine 
yükleyici

  Fırın üreticisi    

7121 Çatı ustaları Çatı ustası Restoratör; 
Yenileyici

Çatı ustası  

7122 Zemin 
katmanları 
ve fayans 
döşeyiciler

Kiremitçi   Döşemeci  

7123 Sıvacılar Sıvacı Restoratör; 
Yenileyici

Alçıpan 
tesisatçısı; 
Sıvacı

 

7124 Yalıtım işçileri Yalıtım işçisi   Yalıtım işçisi  

7125 Camcılar Camcı      

7126 Tesisatçılar 
ve boru 
tesisatçıları

Tesisatçı Su temini 
sistemlerinin 
kurulumcusu

   

7131 Ressamlar ve 
ilgili işçiler

Ressam; 
Sonlandırıcı; 
İç işçi

     

7314 Çömlekçiler ve 
ilgili işçiler

      İnşaat 
kalıpçısı

8114 Çimento, taş ve 
diğer mineral 
ürünler makine 
operatörleri

      Beton 
ürünleri 
makine 
operatörü

8342 Hafriyat ve 
ilgili tesis 
operatörleri

      Ekskavatör 
Operatörü

9312 İnşaat 
mühendisliği 
işçileri

  Yardımcı Yol/
Demiryolu 
İnşaatı

   

9313 İnşaat işçileri   Yardımcı 
İnşaatçı

   



56 5756 57

YEŞIL İNŞAAT VE ENERJI VERIMLILIĞINE DOĞRU: 
İNŞAATTA ORTAÖĞRETIM MESLEKI EĞITIM MÜFREDATININ 
IYILEŞTIRILMESI KONSEPTI

Örneğin, BEE-VET projesi çerçevesinde geliştirilen eğitim materyallerinin Avusturya ve Slovakya'da 
hemen hemen tamamının aşağıdaki mesleklerde kullanılması beklenmektedir.

 Avusturya'da montör, metal konstrüksiyon uzmanı, teknik ressam, çatı konstrüksiyon uz-
manı, elektrikçi, kiremitçi, camcı, endüstriyel bina yalıtım uzmanı, tesisatçı, ressam, duvarcı 
ustası, dış cephe döşeme uzmanı, dekoratör, su tesisatçısı, boyacı, duvar ustası, dış cephe 
döşeme uzmanı, dekoratör, su tesisatçısı, yol yapımcısı, sıvacı, marangoz gibi mesleklerde 
kullanılması beklenmektedir.

 Slovakya'da bunlar teknik ressam, şef, inşaat proje maliyet danışmanı, inşaat kalite mü-
dürü, inşaat teknisyeni, duvar ustası, çatı konstrüksiyon ustası, döşeme uzmanı, alçıpan 
tesisatçısı, sıvacı, bina yalıtım uzmanı, beton işçisi meslekleridir.

 Bulgaristan'da bunlar inşaat asistanlığı, yol inşaat asistanlığı, sörveyör, restoratör-müteah-
hitlik, restoratör teknisyenliği meslekleridir.

 Türkiye'deki meslekler şunlardır: inşaat teknisyeni, çatı ustası, ekskavatörcü, beton işçisi, 
duvarcı, taş ustası, inşaat iskelesi ustası, beton ürünleri için makine operatörü.

Ortak ülkelerde orta öğretim çerçevesinde mesleki eğitimin sunulduğu tam bir meslekler ve uzman-
lıklar setini 87. sayfadaki Ek 5'te görebilirsiniz.

ESCO sınıflandırmasında belirtilen öğrenme sonuçlarına atıfta bulunulması, inşaat 
teknisyenliği mesleği için gerekli olan temel ve seçimli/zorunlu olmayan öğrenme 
sonuçlarının belirlenmesi sürecine yardımcı olacaktır. Bu, konsorsiyumun dört 
ülkesi arasında ve bunların ötesinde – AB üye ülkeleri arasında bir karşılaştırmaya 
izin verecektir.

BEE-VET projesindeki tüm konsorsiyum ortakları tarafından geliştirilen Dijital araç 
takımındaki öğrenme materyalleri, diğer inşaat meslekleri için de faydalı olabilir.

İlgili meslek için öğretim programlarını modernize ederek ve geliştirerek öğrenme 
sonuçlarını güncellemek ve yükseltmek, inşaat sektörünün değişen ihtiyaçlarının 
ve teknolojik gelişme, enerji verimliliği ve karbonsuzlaştırmanın yüksek taleplerinin 
ele alınmasına katkıda bulunacaktır.
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KONSORSİYUM ÜLKELERİNDE 
ÖĞRENME SONUÇLARININ 
VE MESLEKİ YETERLİLİKLERİN 
RESMİ TANINMASI VE 
SERTİFİKASI . BUNDAN SONRA 
NE GELİYOR?

4 . 



Mesleki gerçekleştirme amaçları için kullanılmak üzere, inşaat mesleklerinde öğrenen tarafından 
öğrenim programının ve/veya öğrenim aşamasının sonunda elde edilen öğrenme sonuçları (bilgi, 
beceri ve yeterlilikler) resmi olarak kabul edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. Bu, öğrenme sürecini 
tamamlamanın olağan yoludur.

Mevcut kavramın bu kısmı resmi olmayan ve gayri resmi ortamlarda ve menşe ülke dışındaki bir 
ülkede edinilen öğrenme sonuçları da dahil olmak üzere, bitirme sınavları ve diğer tanıma biçim-
leri gibi tanıma ve sertifikasyon sürecinin ana yönleriyle ilgilidir. Yüksek öğrenim ve sürekli mesleki 
eğitim ve öğretim (CPEE) sektörlerinde, tanınma ve sertifikasyon sürecinden sonra ortaya çıkan 
fırsatlar ile kazanılan bilgi, beceri ve yeterliliklerin daha ileri düzeyde yükseltilmesi hakkında da bilgi 
toplanmıştır. Bu belgenin ana teması – inşaat sektöründe öğretim programlarının iyileştirilmesi – 
bağlamında bu bölümde toplanan bilgiler ve örnekler şu açılardan önemlidir:

 Öğrencilerin istihdam edilebilirliği. Öğrenme sonuçlarının resmi belgelendirilmesi, doğru-
lanması ve tanınması, işgücü piyasasına geçişi sağlar. Öğretim programları işgücü piyasa-
sının ihtiyaçlarına ne kadar uygun olursa, öğrencilerin iş bulma şansları o kadar iyi olur.

 Sistem verimi. Resmi belgelendirme ve/veya öğrenme sonuçlarının onaylanması ve ta-
nınması, bir sonraki eğitim düzeyine (lise sonrası, yüksek öğrenim) veya doğrudan işgücü 
piyasasına geçirgenlik sağlar. Bu nedenle, daha fazla gelişme, resmi tanıma sonuçlarına ve 
öğretim programlarının kalitesine bağlıdır.

 Resmi tanıma ve belgelendirme, sektörler arası hareketlilik için iyi bir temeldir. Dinamik 
bir işgücü piyasası, becerilerin sürekli olarak güncellenmesi ve yükseltilmesi veya haliha-
zırda farklı mesleklere ait işlevlerin karıştırılması ve hatta yeni meslekler yaratma ihtiyacı 
nedeniyle böyle bir hazırlığı gerektirir. Resmi olarak tanınan öğrenme veya yeterlilik so-
nuçları, mevcut öğretim programının bir sonucu olarak öğrencinin veya çalışanın beceri 
portföyünde halihazırda mevcut olanı ve buna nelerin eklenmesi gerektiğini görselleştirir. 
Bu şekilde, tüm beceri seti güncellenmez, sadece eksik beceriler güncellenir. Bu, hem 
öğreniciler/işçiler hem de işverenler için zamandan, emekten ve paradan tasarruf sağlar.

 Resmi tanıma ve sertifikalandırma, coğrafi hareketliliği kolaylaştırır. Niteliklerin şeffaflığı 
bu konuda çok önemlidir. Dört konsorsiyum ortağının öğretim programlarınındaki ünite 
öğrenme sonuçlarının karşılaştırılması ve BEE-VET projesi tarafından sağlanan öğrenme 
materyallerinin geliştirilmesi, eğitim sonunda kimin neyi öğrendiğini ve neler yapabilece-
ğini görselleştirmeye katkıda bulunur. Büyük Avrupa pazarındaki işverenler, menşe ülke-
den bağımsız olarak personel için boş pozisyonlar açtıklarında tam olarak önemli olan bu-
dur. Konsorsiyum ülkelerini özellikle ilgilendiren husus, resmi olarak tanınan diplomaların 
ve sertifikaların öğrencilere ve işçilere diğer AB ülkelerinde veya komşu ülkelerde çalışma 
veya istihdamda kalma şansı vermesi ve böylece sınır ötesi işbirliğini ve hareketliliği teşvik 
etmesidir. 



59
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 4.1. Mesleki niteliklerin kazanılması için sınavlar

Diğer tüm meslek dallarında olduğu gibi inşaat sektörü alanlarında da mesleki eğitim sonunda ya-
pılan sınavlar, öğrencilerin ilgili meslek standartları ve öğretim programlarınında öngörülen gerekli 
bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyine ulaştığını belgeleyen bir araçtır, böylece devlet bunu resmi olarak 
tanıyan bir belge (diploma, sertifika veya benzeri) düzenleyebilir. Öğrenme sonuçlarının tanınması 
ve sertifikalandırılması için inşaat sektöründeki öğrenciler final sınavlarına girerler.

Avusturya
Final sınavı (Reife- und Diplomprüfung): Final sınavı, grup projesi şeklinde bir diploma tezi (Dip-
lomarbeit), yazılı sınav (Almanca ve/veya İngilizce, matematik ve meslek teorisi) ve sözlü sınavdan 
(teknik yönelimli, Almanca veya İngilizce ve seçmeli ders) oluşur.

Meslek yüksekokullarından mezun olanlar bir yükseköğretim anadalına girmeye hak kazanırlar ve 
kolej sonunda girdikleri sınavlar bir bitirme sınavı ve tezdir (Berufsreifeprüfung).

Mesleki eğitim kolejini tamamlama belgesi, 2005/36/AB sayılı Direktifin (Madde 13(2)) hükümlerine 
uygun olarak düzenlenmiş bir mesleğin edinilmesine ilişkin bir belgedir.

Kare 1. Avusturya'da mesleki yeterlilik

Final sınavları Diploma (sertifikası)

Diplomarbeit – diploma (ekip çalışması)

Yazılı sınav: 

• Almanca veya İngilizce

• Matematik

• Mesleki/Uzmanlık teorisi 

Sözlü sınav:

• Teknik odak

• Almanca veya İngilizce

• Seçmeli ders

Lise Diplomasi

(Reife- und Diplomprüfung)

belge bir inşaatçı olarak bir 
Çıraklık içerir (Lehrabschluss)
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Bulgaristan
Mesleki eğitim ve öğretim iki devlet sınavı ile tamamlanır: Bulgar dili ve edebiyatında Devlet yeter-
lilik sınavı ve mesleki yeterlilik kazanmak için Devlet sınavı. İkincisi, teorik ve pratik bir bölümden 
oluşur ve Ulusal sınav programları şeklinde Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanan bir dizi 
olası soru, pratik görev ve değerlendirme kriterine dayanır. 2021-2022 eğitim yılından itibaren, 
mesleki yeterlilik kazanmak için sınava girmek için üç seçenek vardır: yazılı sınav, testler veya diplo-
ma projesi.

Resmi bir ortamda eğitim ve devlet diplomalarının ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sertifikalarının/
tasdiknamelerinin verilmesi, yalnızca Ulusal Mesleki Eğitim ve Öğretim Ajansı tarafından sosyal or-
takların (sendikalar, işverenler ve bakanlıklar), sanayi odaları vb. gerçekleştirilmiştir ve Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Liste, eğitim alanları, mesleki alanlar, meslekler ve uzmanlık 
alanlarına göre yapılandırılmıştır. Mesleki yeterlilik dereceleri de Listede belirtilmiştir. Orta ve lise 
sonrası (üniversite) Mesleki Eğitim ve Öğretim yeterlilikleri, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin 2 ila 5. 
seviyelerine atıfta bulunur.

Kare 2. Bulgaristan'da mesleki yeterlilik

Final sınavları Diploma (sertifikası)

Bulgar dili ve edebiyatında devlet 
tamamlama sınavı (Matura)

Mesleki Eğitim ve Öğretim 
yeterliliğinin kazanılması için devlet 
sınavı 

2021-2022 akademik yılından bu yana 
MEÖ yeterlilik sınavına girmek için üç 
seçenek vardır: 

• yazılı sınav

• testler

• diploma projesi

Lise Diplomasi

Mesleki yeterlilik belgesi

Öğrencinin talebi üzerine, iki belgenin 
her birine yabancı dilde – İngilizce, 
Fransızca veya Almanca – bir Avrupa 
başvurusu yapılabilir
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Slovakya

4 yıllık eğitimin sonunda öğrenciler pratik ve teorik bilgilerini test eden bir yeterlilik sınavına (Ma-
turita) girerler.

Teorik bölümde bilgi şu derslerde test edilir: bina inşaatı, yapı malzemeleri, inşaat mekaniği, jeode-
zi, mimari, şantiyenin hazırlanması, uygulamalı mekanik, muhasebe, yönetim ve pazarlama.

Mezuniyet sınavının mesleki bölümünün pratik bölümünde şu derslerde bilgi test edilir: inşaat pra-
tiği, mimarlık pratiği, muhasebe pratiği vb. Okullarda bu pratik kısım çeşitli şekillerde uygulanabilir: 
profesyonel bir yarışma çerçevesinde başarılı bir projeyi savunmak, kendi projesini savunmak veya 
bir sınav komitesi önünde karmaşık bir görevi çözmek. Sınav 6 saat sürer.

Kare 3. Slovakya'da mesleki yeterlilik

Final sınavları Diploma (sertifikası)

Final sınavları 4 konu:

• Slovakça

• Yabancı Dil

• Mesleki konular – teorik kısım

• Mesleki konular – pratik kısım

Olgunluk belgesi 

(Vysvedčenie o Maturitnej skúške / 
Maturitná skúška)

Türkiye

4 yıllık bir kursu tamamlayan öğrenciler yıllık beceri sınavına (Yıl sonu beceri sınavına) girerler. Bu 
test dört yıllık öğretimin neredeyse tüm konularını kapsar.

Hem ulusal hem de uluslararası seviyesinde öğrenciler için Türkiye Yeterlilik Çerçevesi geçerlidir. 
Yetkinlikler bireysel, sosyal, akademik ve iş alanlarıyla ilgilidir.

Sekiz temel yeterlilik Türkiye Yeterlilik Çerçevesinde tanımlanmıştır:

1. Ana dilde iletişim;

2. Yabancı dillerde iletişim;

3. Bilim/teknoloji alanında matematiksel yeterlilik ve temel yeterlilikler;

4. Dijital yeterlilik;
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5. Öğrenme yeteneği;

6. Sosyal ve sivil yeterlilikler;

7. Girişimcilik;

8. Kültürel bilinç.

Kare 4. Türkiye'da mesleki yeterlilik

Final sınavları Diploma (sertifikası)

Yıllık Beceri Testi (Yıl sonu beceri sınavı)

Test, 4 yıllık eğitimin tüm müfredatından 
sorular içerir

Lise Diplomasi bir Avrupa Mesleki 
Yeterlilik Başvurusu içerir

Kendi işini kurmak için yetki belgesi 
verilir

 4.2. BEE-VET projesi – inşaat alanında sürekli mesleki eğitim 
ve öğretimde ve yüksek öğrenimde VET mezunları için 
perspektifler

BEE-VET projesinde sunulan inşaat sektöründeki öğretim programlarını güncelleme fırsatları kaliteli 
eğitim için temel araçlardır. Bunlar en çok örgün mesleki eğitim ve öğretimle ilgilidir, ancak öğren-
cilerin sürekli mesleki eğitim ve öğretimde, yüksek öğretimde (YÖ) ve doğrulama prosedürlerinde 
ilerlemelerine de katkıda bulunurlar.

Sürekli mesleki eğitim ve öğretim çalışan veya işsiz kişileri becerilerini ve niteliklerini güncelleme-
ye veya geliştirmeye teşvik edebilir. İşgücü piyasasının taleplerindeki hızlı değişimlerin, yeni mes-
leklerin ortaya çıkmasına veya istihdamı sürdürmek için gereken yeni bir dizi beceriye yol açtığı 
zamanlarda, Mesleki Eğitim ve Öğretim ve yetişkin öğrenimi giderek daha fazla önem kazanır ve 
bireylerin, işverenlerin ve kuruluşların dikkatini çeker.

İnşaat sektörü söz konusu olduğunda, mesleki eğitim ve öğretimin eğitim biçimlerinin inşaat mes-
leklerindeki mezunların halihazırda eksik veya modası geçmiş becerilerini ya yeterli ve modern eği-
tim yoluyla telafi etmesi beklendiğinden, her iki perspektifi ve aynı veya başka bir sektörden uygun 
herhangi bir meslekten yeni işçileri çekmek için iyi ücretli bir profesyonel kariyeri vaat ederek daha 
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da önemli bir role sahiptir. Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretim programlarının modernize edilmesi 
aynı zamanda daha etkili ve verimli Mesleki Eğitim ve Öğretim için önemli bir ön koşuldur ve uygun 
eğitime sahip öğrenciler, sürekli çalışma hayatında becerilerini yükseltmeye ve güncellemeye daha 
iyi hazırlanacaklardır. Ayrıca, modernize edilmiş MEÖ öğretim programları, VET programları ve mo-
dülleri geliştirmek ve eğitim kursları sunmak için iyi bir oryantasyon işlevi görür.

Yükseköğretim eğitimde bir sonraki aşamadır. Modernize edilmiş ve iyileştirilmiş bir VET öğretim 
programı, orta öğretimde şimdiye kadar elde edilen öğrenme sonuçları üzerine inşa edildiklerin-
den, yüksek öğretim programları ve planları için iyi bir temel oluşturur. Ayrıca, MEÖ programlarının 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi'nin 5. seviyesinde devam ettiği ülkeler de bulunur, Avusturya bu ül-
kelerden biridir.

Yaygın ve informal öğrenmenin onaylanması örgün sistem dışındaki öğrenme sonuçlarının tanınma-
sını sağlar. Önceki öğrenme sonuçlarının tanınması ilgili standardı karşıladıkları sürece örgün, yaygın 
ve/veya informal öğrenme yoluyla elde edilen bu sonuçların tanınması sürecidir. Doğrulama sistemi 
bir bireyin bilgi, beceri ve deneyiminin nerede ve nasıl edinildiğine bakılmaksızın resmi olarak tanın-
masını ve belgelenmesini sağlar. Birçok ülkede gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin bir kısmı resmi 
olmayan ortamlarda veya bağımsız öğrenmenin bir sonucu olarak kazanıldığından, bu özellikle inşa-
at sektöründeki meslekler için önemlidir. Bu tür beceri ve yeterlilikleri doğrulama sürecini yürütmek 
ve tam bir yeterlilik elde etmek amcıyla beceri setinin eksik olan kısmını daha da biriktirmek eğitim 
ve öğretim sistemlerinin önemli işlevlerinden biridir.

Modernize edilmiş öğretim programları gerekli başlangıç noktasını sağlar ve adayların daha erken 
bir aşamada edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri doğrulamaları için bir eğitim kaynağı haline 
gelir.

Diğer ülkeler tarafından mesleki yeterliliğin tanınması

Diplomaların tanınması Avrupa Ekonomik Alanında özellikle önemli bir rol oynar ve çeşitli AB di-
rektifleri tarafından düzenlenir. Tüm ülkelerde ilgili öğrenme deneyimine dayalı otomatik tanıma 
prosedürleri vardır; ulusal yeterlilik gereklilikleri ile karşılaştırmalı olarak mesleki yeterliliklerin tanın-
ması (akreditasyon); düzenlenmiş mesleklerin resmi olarak tanınması. Özel bir durum bazıları inşaat 
sektöründen olan veya kendisine uygulanabilir inşaatla ilgili alanlardaki mesleklerin işlevleriyle ilgili 
olan, düzenlenmiş meslekler için mesleki niteliklerin tanınmasıdır. Bunlar Bulgaristan'da bir asansör 
bakım uzmanının meslekleri, Avusturya'da bir marangoz mesleği veya Slovakya'da bireysel boş 
zaman etkinlikleri, zemin mühendisliği ve saha hazırlığı için inşaat denetimi ve inşaat faaliyetlerinin 
yönetimi ile ilgili mesleklerdir. 

Aşağıdaki bilgiler konsorsiyum ülkelerindeki Mesleki Eğitim ve Öğretim, yüksek öğretim ve doğru-
lama sistemlerine kısa bir genel bakış sunmaktadır. Sağlanan bilgiler daha genel nitelikte olmasına 
rağmen, inşaat mezunlarının veya işçilerinin veya becerilerini geliştirmek veya doğrulamak isteyen 
yeni profesyonellerin olası becerilerinin artırılmasına ilişkin bir perspektif sağlar. Yukarıdaki bölüm-
lerde açıklanan konsorsiyum ülkelerinden inşaat mesleklerinin öğretim programlarının ana bileşen-
leri becerilerini geliştirmek için gereksinimler ve fırsatlar hakkında bilgi arayan herkes için bir baş-
langıç noktası ve yönlendirme işlevi görür.  
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Avusturya

Avusturya1 ortaöğretim sonrası mesleki eğitim ve öğretim (VET) programları sürelerine, mezuniyet-
lerine ve hedef gruplarına göre değişir:

2-3 yıllık ek kurslar (Aufbaulehrgänge, ISCED 554) orta teknik ve mesleki okul (BMS) mezunlarının, 
teknik ve mesleki ortaokulun (BHS) ilgili ikinci seviyesinde bir okul bitirme sertifikası ve diploma 
almalarını sağlar. Bu kurslar daha önce bir veya iki yarıyıllık bir hazırlık kursunu tamamlamış olması 
gereken ikili öğretim mezunları tarafından da alınabilir. Ek kursların mezunları alanında uzmanlar için 
istihdama doğrudan erişim sağlayabilir, ilgili iş deneyimi kazandıktan sonra düzenlenmiş bir mes-
lekte serbest meslek sahibi olarak çalışabilir veya bir yüksek öğretim kurumunda eğitim görebilirler.

Bazı lise sonrası mesleki eğitim ve öğretim programları BHS'de (Kollegs, ISCED 554/Colleges) mo-
düler çalışma veya üç yıllık akşam formu ile iki yıllık tam zamanlı biçimde sunulan özel programlardır. 
Öğrenciler diploma sınavı (Diplomprüfung) ile mezun olurlar. Ana hedef grupları ortaöğretim genel 
eğitim programlarının mezunları, yani mesleki yeterliliği olmayan kişilerdir. Ortaöğretimden sonra 
mesleki eğitim ve öğretim programlarına kabul koşulu yükseköğretime giriş sınavını (Reifeprüfung) 
başarıyla kazanmak; öğrencilerin herhangi bir mesleki yeterliliğe sahip olmaları gerekmez. Bu şekil-
de, iki yıllık ortaöğretim sonrası eğitimin mezunları mesleki bir nitelik kazanırlar (ilgili ortaöğretim 
sonrası mesleki eğitim ve öğretim programlarının odağına bağlı olarak) ve düzenlenmiş mesleklere 
erişim kazanırlar.

ISCED 554 düzeyinde özel mesleki eğitim ve öğretim programları, yani usta zanaatkarlar, endüstri-
yel üretimde ustalar ve ayrıca inşaat ustası programları sunulmaktadır. Bunlar bir yıldan iki yıla kadar 
sürer ve ilgili branş odaklı sürekli mesleki eğitim ve öğretim kurumlarında (ustalar için okullar/eğitim 
merkezleri, endüstriyel üretimde ustalar, inşaat sektöründe çalışanlar için) sunulur. Bu programlar-
dan birine girebilmek için kişilerin mesleki eğitimlerini/öğrenimlerini (ikili eğitim, ticari/teknik ve 
inşaat sektörü alanda ortaöğretim meslek okulu) teknik veya ticaret alanında tamamlamış olmaları 
gerekir. 

Sanayi Yüksek Lisans programları ve inşaat ustaları programları ilgili sınav kurulu önünde yapılan 
sınavla sona erer. Esnafta serbest meslek sahibi olmak isteyen herkes ustalık sınavına girmelidir ve 
mesleki yeterlilik veya yetkinlik sınavı (Befähigungsprüfung) diğer tüm düzenlenmiş meslekler için 
zorunludur. 18 yaşından itibaren alınabilirler. Her iki sınav da genellikle yüksek lisans sınavından 
sorumlu kurumda bireysel olarak alınabilen beş modülden oluşur. Özel hazırlık kursları temel olarak 
sosyal ortakların kurumları tarafından sürekli eğitim için verilmektedir. Gerekli modül sertifikalarının 
sunulmasının ardından, başvuru sahiplerine bir yüksek lisans sertifikası veya yeterlilik/uygunluk ka-
nıtı verilir.

1 Metin, Tritscher-Archan, S. (2016) Vocational education and training in Europe – Austria. Cedefop ReferNet VET in Europe 
reports raporundaki bilgilere dayanmaktadır http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/2016_CR_AT.pdf.

 Ek kaynaklar: Lehrpläne der Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten 2015 sowie, https://www.ris.bka.gv.at/
Dokumente/Bundesnormen/NOR40234862/NOR40234862.pdf;

 Das österreichische Bildungssystem, www.edusystem.at;
 Eurydice, National Education Systems, Austria, Part 8. Adult Education and Training, 8.5 Validation of non-formal and 

informal learning https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/austria/validation-non-formal-and-
informal-learning 

 European Commission/EACEA/Eurydice, 2021. Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills 
and qualifications. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union;

 European Commission; Cedefop; ICF International (2014). European inventory on validation of non-formal and informal 
learning 2014: country report Austria. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2014/87047_AT.pdf

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/2016_CR_AT.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40234862/NOR40234862.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40234862/NOR40234862.pdf
http://www.edusystem.at
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/austria/validation-non-formal-and-informal-learning
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/austria/validation-non-formal-and-informal-learning
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2014/87047_AT.pdf


64 65

KONSORSİYUM ÜLKELERİNDE ÖĞRENME SONUÇLARININ 
VE MESLEKİ YETERLİLİKLERİN RESMİ TANINMASI VE SERTİFİKASI. 

BUNDAN SONRA NE GELİYOR?

Avusturya'da şirketin sürekli mesleki eğitimi büyük önem taşımaktadır, Avusturya'da aktif şirket sa-
yısı %87'de kalarak AB-28 ortalaması olan %66'nın oldukça üzerindedir, Avusturya'nın 2016 istatis-
tiklerine göre şirketler ya kurum içi eğitim sunar ya da VET kurumları tarafından sağlanan çok çeşitli 
programlar kullanırlar. Tüm şirketlerin çalışanlarını içeren hesaplamalar her çalışan için on saatlik 
katılım yoğunluğunu göstermektedir.

Yüksek öğretimde (ISCED 5 ila 8) yüksek öğretim kurumlarında (üniversiteler, uygulamalı bilimler 
üniversiteleri, üniversite öğretmen yetiştiren kolejler), okullarda veya sürekli eğitim ve öğretim ku-
rumlarında çeşitli Mesleki Eğitim ve Öğretim programları sunulmaktadır.

Yükseköğretim programlarına kabul şartlarından biri yükseköğretime giriş sağlayan bir sınavı ba-
şarıyla kazanmaktır. Akademik bir orta öğretim programını veya yüksek mesleki eğitim programını 
tamamlayarak elde edilebilir. Orta mesleki eğitim ve ikili eğitim programı mezunları Berufsreifeprü-
fung (BRP) sınıvına girerek yüksek kurumlardaki tüm eğitim alanlarına erişim sağlayabilirler.

Avusturya'da Validasyon Stratejisinin kabul edilmesinin ardından, Avusturya'da2 2017 yılında eğitim 
politikasında doğrulamaya öncelik verilmesi için karar alındı.

Mevcut doğrulama prosedürlerinde ana vurgulara ilişkin aşağıdaki örnekler verilebilir:

 eğitim bağlamından bağımsız olarak öğrenme sonuçlarını tanıyarak WBA-sertifikasının ve 
WBA-diplomasının verilmesi;

 ikili eğitimde bir sınava istisnai olarak izin;

 uygulamalı bilimler üniversitelerindeki eğitim programlarına istisnai kabul;

 ikili eğitimde uygulamalı sınavın bazı bölümlerinden istisnalar;

 “İkinci Şans" eğitim sertifikalarının alınması için krediler;

 eğitim süresini kısaltmak için ilgili yeterliliklerin tanınması (örneğin: orta öğretimden sonra 
bir mesleki eğitim ve öğretim kursuna veya ikinci okullarına veya istihdam edilen kişiler için 
olanlara girerken). 

Bulgaristan3

İnşaat meslekleri de dahil olmak üzere tamamlanmış bir orta öğretim ile öğrenciler bir sonraki eği-
tim seviyesine (yüksek öğrenim) girme hakkı kazanırlar. Üniversite özerkliğine göre, her üniversite, 

2 Bakınız: Luomi Messerer, K. (2019). European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update: 
Austria. https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Austria.pdf

3 Bu bölümdeki metin aşağıdaki kaynaklara dayalı olarak derlenmiştir:  Mesleki Eğitim ve Öğretim Kanunu, ilan. 68/1999 sayılı 
RG, son değiş. 41/2022 sayılı RG, https://www.mon.bg/bg/57;

 Cedefop (2018). Vocational education and training in Bulgaria: short description. Luxembourg: Publications Office. http://
data.europa.eu/doi/10.2801/600634;

 Bulgaristan Mesleki Eğitim ve Öğretim Ulusal Ajansı https://www.navet.government.bg/bg/media/sppoo_izm_18_11_2021.
pdf

 Ek kaynaklar: Dzhengozova, M. (2019). European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update: 
Bulgaria http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Bulgaria.pdf 

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Austria.pdf
https://www.mon.bg/bg/57
http://data.europa.eu/doi/10.2801/600634
http://data.europa.eu/doi/10.2801/600634
https://www.navet.government.bg/bg/media/sppoo_izm_18_11_2021.pdf
https://www.navet.government.bg/bg/media/sppoo_izm_18_11_2021.pdf
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Bulgaria.pdf
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her ana dal için giriş sınavlarının ne olacağına kendisi karar verir. Çoğu durumda, Gabrovo Teknik 
Üniversitesi, Varna Teknik Üniversitesi, Varna Ekonomi Üniversitesi vb. gibi teknik ve diğer üniver-
siteler üniversitede ilgili uzmanlık dalının kabul puanını oluşturan mesleki yeterlilik belgesini kabul 
ederler. Mesleki yeterlilikle (örn. hukuk) doğrudan ilişkisi olmayan üniversite bölümleri için genellik-
le bir genel eğitim konusunda üçüncü bir devlet yeterlilik sınavı gereklidir veya üniversite tarafından 
hedeflenen bir giriş sınavı düzenlenir.

İnşaat sektöründe, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi, yetişkin öğrenciler (16+), belirli bir yeterlilik 
için giriş seviyesine sahip oldukları sürece, herhangi bir derece ve herhangi bir eğitim biçiminde 
sürekli mesleki eğitim ve öğretime kayıt olabilirler. Yetişkin öğreniciler, hem devlet eğitim standar-
dına göre tam bir yeterlilik elde etmek hem de bir mesleğin bir bölümünü kazanmak için eğitilebilir. 
Anahtar yeterliliklerin (sosyal, sivil, dijital, girişim ve girişimcilik) kazanılması ve yeni teknolojiler, 
ekipman ve ürün yenilikleri, müşteri çalışmaları ve ticari faaliyetler için eğitim de meslek okulları, 
lisanslı VET merkezleri tarafından VET'in bir ön koşulu veya bir parçası olarak sunulmaktadır ve şir-
ketler MEÖ'nün işsizler için dahil ana sağlayıcılarıdır. Sivil toplum kuruluşları, işletmeler, şirketler ve 
geleneksel Bulgar kültür ve eğitim kurumları (toplum merkezleri) resmi olmayan eğitim sunmakta-
dır. Toplum merkezleri genellikle küçük kasaba ve köylerde kütüphane ve internet erişimi sağlayan 
tek kuruluşlardır.

İstihdam Teşvik Yasası4  ve İstihdam Stratejisi 2021-20305, MEÖ'ye yetişkin katılımı alanındaki ana 
stratejik belgelerdir. Ana ulusal istihdam programı Ulusal İstihdamı Geliştirme Planıdır6 ve ESF tara-
fından finanse edilen ana operasyonel program İnsan Kaynaklarını Geliştirme programıdır7.

Genel, mesleki eğitim ve öğretim ve yetişkin öğrenimi ile ilgili olarak doğrulama ile ilgili hükümler 
mevcuttur. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile senkronize olan Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine bağlı-
dırlar. Mesleki eğitim ve öğretim söz konusu olduğunda, bir meslek veya mesleğin bir bölümü için 
yeterlilik, MEÖ için devlet eğitim standartlarına uygun olarak doğrulama yoluyla elde edilebilir. 
Doğrulama süreci mesleki alan ve mesleğin (Mesleki Eğitim ve Öğretim Meslekleri Listesine göre) 
belirlenmesiyle başlar, ardından beyan edilen mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerin seçilen meslek 
için MÖE standardına ait öğrenme sonuçları ile karşılaştırılması ile devam eder. Devlet gereklilikle-
rini karşılamak için, beceri ve yeterliliklerin yükseltilmesi gerektiğinde ek eğitim önerilebilir. Sürecin 
son adımları bir mesleki yeterliliğin veya bir mesleğin bir bölümünün tanınması için bir sınavdan ve 
ardından bir belgenin sertifikalandırılması/verilmesi aşamasından oluşur.

Slovakya

Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler anadalları ne olursa olsun bir yükseköğretim kurumunda 
öğrenimlerine devam etme olanağına sahiptirler. İnşaat alanında bir uzmanlığı öğrenmek zorunlu 
değildir. Ayrıca ekonomi, beden eğitimi, biyoloji vb. okuyabilirler. İlgi alanlarına göre bir üniversite 
seçebilirler. Üniversiteden mezun olduktan sonra, seçtikleri alanda uzman olmalarını sağlayacak 
belirli bir uzmanlıkla devam edebilirler.

4 İlan. 112/2001 sayılı RG, son değiş. 41/2022 sayılı RG, https://www.mlsp.government.bg/zakoni# 
5 115/2021 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir
6 https://www.mlsp.government.bg/natsionalni-planove-za-deystvie-po-zaetostta 
7 https://www.eufunds.bg/bg/ophrd 

https://www.mlsp.government.bg/zakoni
https://www.mlsp.government.bg/natsionalni-planove-za-deystvie-po-zaetostta
https://www.eufunds.bg/bg/ophrd
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İnformal öğrenme genellikle okul sistemi dışındaki eğitim kurumları tarafından organize edilir. Bir 
dereceye götürmez, ancak tamamlama belgesi bir sertifika olabilir (akredite eğitim programları 
için). Yetersiz mezun sayısı nedeniyle, özel şirketler kendi eğitim merkezlerini kurarlar ve kursu ta-
mamladıktan sonra kursiyerler, bir şirketin belirli ürünlerini kullanarak döşeme koyma veya doğrama 
montajı ve üretimi gibi belirli özel faaliyetleri gerçekleştirme sertifikası alırlar.

Buna ek olarak, herkesin iskele becerilerinin güncellenmesi veya 1,5 m'nin üzerindeki inşaat işlerinin 
yapılması gibi ücretli bir mesleki eğitim kursuna kayıt olma seçeneği vardır.

Slovakya'da informal öğrenme sonuçlarının tanınmasına yönelik prosedürler8, hem akredite eğitim 
programlarında resmi olarak edinilen eğitim için hem de pratik faaliyetler yoluyla kazanılan bilgi ve 
beceriler için aynı genel yaklaşımı kullanır.

Doğrulama, 1) tam veya kısmi yeterliliğe yol açan yeterlilik standartlarının başarısının değerlendiril-
mesine dayanan sürekli eğitim sonuçlarının tanınması, ilk durumda belirli bir mesleğin tüm gereksi-
nimlerinin tam olarak yerine getirilmesi ve ikinci durumda  ilgili meslek için gerekli olan bilgi, beceri 
ve yeterliliklerin sadece bir kısmı; ve 2) 455/1991 Coll. sayılı Faaliyetlerin Lisanslanması Hakkında 
Kanun tarafından düzenlenen ve aynı zamanda standartlara uygunluğun değerlendirilmesine daya-
nan bir işletmeyi yönetmek için gerekli mesleki yeterliliğin doğrulanması9.

Doğrulama ve değerlendirme okul ve yükseköğretim kurumları; profesyonel organizasyonlar; ya-
şam boyu öğrenmede görev yapmak veya yürütmek üzere bakanlık tarafından kurulan kuruluşlar 
gibi yetkin eğitim kurumlarında sınav şeklinde yapılır. Adaylar alanda 5 yıllık tecrübeyi kanıtlayarak 
bilgi ve becerilerinin seviyesini belgeleyebilirler. Sınavın başarıyla kazanılması kısmi yeterlilik belgesi 
veya tam yeterlilik belgesi ile sonuçlanır. Şu anda, mesleki yeterliliği doğrulamanın mümkün olduğu 
niteliklerin listesi sürekli eğitim ve öğretim bilgi sisteminin bir parçasıdır. Duvar ustası, marangoz, 
elektronik mühendisi vb. gibi 30'dan fazla nitelik vardır. 

Türkiye

Liseden mezun olan öğrenciler aday öğrenci sınavına girme hakkına sahiptir. Uzmanlık alanları ile 
ilgili bir programı tercih etmeleri durumunda, meslek liselerinde okudukları mesleklere ek puanlar 
verilir ve bu da onları uzmanlık dallarında ve eğitim-öğretim düzeyi olan "Lisans" derecesinde bö-
lümüne devam etmeleri için motive etmeyi amaçlar.

İşletmedeki eğitim ve staj faaliyetlerinin kalitesinin artırılması ve işletmelerin sunulan eğitimlerle 
ilgili mali yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla 2016 yılında 3308 sayılı Kanuna eklenen geçici 
madde ile işletmelerin öğrenenlere ödedikleri ücretlerin devlet sübvansiyonu yürürlüğe girmiştir. 
Kanunun ilgili maddesine göre, işletmeler tarafından 5 yıl süreyle çıraklara ödenen asgari ücretin en 
az %30'u devlet desteği olarak 20 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 1/3'ü, 20'den az çalışanı 
olan işletmelerde 2/3’ü sağlanacaktır.

8 Bakınız Eurydice, National Education Systems, Slovakia, Part 8. Adult Education and Training, 8.5 
Validation of non-formal and informal learning https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-
systems/slovakia/validation-non-formal-and-informal-learning 

9 Vantuch, J. (2019). European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update: Slovakia. http://
libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_ Slovakia.pdf 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/slovakia/validation-non-formal-and-informal-learning
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/slovakia/validation-non-formal-and-informal-learning
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_ Slovakia.pdf
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_ Slovakia.pdf
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Eğitim-sanayi işbirliğini daha da ileriye taşımak ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü kendi 
atölyelerinde yetiştirmek amacıyla açılan özel meslek liselerinde devlet her öğrenciye teşvik veriyor.

Meslek lisesi mezunlarını en az 12 ay süreyle işe alma sözü veren işletmeler 2 yıl geri ödemesiz 24 ay 
taksitle 100.000 Türk Lirası faizsiz devlet desteği alıyor. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen öğrencilere 
50.000 Türk Lirası hibe verilmektedir.

Mesleki Eğitim ve Öğretim merkezleri ile işgücü piyasası arasındaki bu tür yakın işbirliği Mesleki 
Eğitim ve Öğretim merkezlerinin işyerlerinde eğitime ihtiyaç duyduklarında işçileri desteklemelerini 
sağlar. Bir şirket çalışanları için gerekli eğitimi doğrudan işyerlerinde ayarlayabilir veya çalışanların 
gerekli becerilerini güncellemek için eğitim almak için meslek okullarını veya merkezlerini kullana-
bilir.

Resmi sertifikasyon ve tanıma: ESCO ile ilgili öğrenme sonuçları (bilgi, beceri ve 
yeterlilikler) ve AB çevresel ve dijital yasal araçlarının genel gereklilikleri ile inşaat 
sektöründeki meslekler için öğretim programlarının güncellenmesi farklı ülkelerden 
sektördeki uzmanların bildikleri veya yapabilecekleri arasındaki karşılaştırmayı 
kolaylaştıracaktır. Bu uluslararası hareketliliğin yanı sıra belgelendirme ve tanıma 
süreçlerinin şeffaflığını artıracaktır. 

ESCO'da formüle edilenlerle ilgili ortak beceri ve yeterliliklerin karşılaştırılması 
da daha kolay olacak, bu da işgücü piyasasında mikro yeterliliklerin teklifini ve 
belgelendirilmesini veya kredilerin biriktirilmesini ve transferini daha çekici hale 
getirecektir.

BEE-VET projesinin inşaat sektörü mesleklerindeki güncellenmiş ve modernize 
edilmiş öğretim programları meslekte veya örneğin yüksek öğrenime, Mesleki 
Eğitim ve Öğretime ve önceden ayarlanmış standarta göre doğrulanabilecek ek 
beceri ve yeterlilikler olmak üzere ilgili alanlarda  hem yatay hem de dikey gelişim 
için fırsatlar sağlar.

Toplum eğitim merkezleri talep üzerine mesleki eğitim kursları da düzenlemektedir. Bu eğitimler 
halka açık olup, mesleki beceri eğitim kursları adı altında da verilmektedir.

Önceki eğitim ve eşdeğeri becerilerin tanınmasına ilişkin usul ve esaslar10 Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından düzenlenir. Buna ek olarak 2018 yılında Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği 
yayınlanmıştır. Aşağıdakileri düzenler:

(1) Yaşam boyu öğrenme kapsamında, bireyin örgün öğrenme, yaşam boyu öğrenme ve/veya in-
formal öğrenme yoluyla edindiği bilgi, beceri ve yeterlilikler önceki öğrenmelerin tanınması için 
geliştirilen standartlara göre ölçme ve değerlendirme yoluyla belgelenir.

10 Eurydice, National Education Systems, Turkey, Part 8. Adult Education and Training, 8.5 Validation of non-formal and informal 
learning https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/turkey/validation-non-formal-and-informal-learning 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/turkey/validation-non-formal-and-informal-learning
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BUNDAN SONRA NE GELİYOR?

(2) Önceki eğitimin tanınması kapsamına giren meslekler bakanlık tarafından belirlenir.

Bu kapsamda, halk eğitim merkezlerindeki informal eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan öğren-
ciler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 35'inci maddesi ve 63/a sayılı Ortaokullar Yönetmeliği 
gereğince düzenlenen mesleki eğitim merkezlerinde yapılması gereken kalfalık veya ustalık sınav-
larına girebilirler.

Türkiye'de yaygın ve informal öğrenmenin onaylanması çoğunlukla mesleki yeterliliğe yol açan öğ-
renme sonuçlarına atıfta bulunmaktadır. Yetkili Mesleki Yeterlilik Kurumu (VQA) bu konuda ilgili 
işlevlere sahiptir. Değerlendirme ve belgelendirme VQA tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Bu kuruluşların öncelikle TS EN ISO/IEC 17024 standardı ge-
rekliliklerine uygun olarak kurulmuş bir sistem içerisinde ilgili yeterlilikleri sunabilmeleri için akredi-
tasyon şartını sağlamış olmaları gerekmektedir. Bu akreditasyon Türk Akreditasyon Kurumu (TÜR-
KAK) tarafından veya Avrupa Akreditasyon İşbirliği çerçevesinde yeterliliklerin tanınmasına ilişkin 
çok taraflı anlaşmayı imzalayan akreditasyon kuruluşları verilmektedir.
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EKLER

Ek 1. BEE-VET projesi kapsamında ortaklık ülkelerinde öğrenilen, "İnşaat 
Teknolojisi Teknisyeni" mesleği için bilgi, beceri ve yeterlilik kazanma fırsatları 
sağlayan mesleki eğitim dersleri 

ESCO Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

Civil Engineering 
Technician

Bautechniker Строителен 
техник 
(Stroitelen 
tehnik)

Staviteľstvo İnşaat 
Teknolojisi 
Teknisyeni

ESCO kodu: 
3112 .1 AYÇ/EQF: 5 AYÇ/EQF: 4 AYÇ/EQF: 4 AYÇ/EQF: 4

 
 

Ulusal 
kodifikasyon: 
582010

Ulusal 
kodifikasyon: 
3650 M

Ulusal 
kodifikasyon: 
3112

Temel beceri ve yeterlilikler

gerçekleştirilen 
faaliyetlerin 
ilerlemesini 
izlemek

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat işlerinin 
organizasyonu;  
İnşaat faaliyeti ve 
kontrolü

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

takvime uygunluk Binaların 
yönetimi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu;  
İnşaat faaliyeti ve 
kontrolü

Yönetim ve 
pazarlama

 

inşaatta sağlık 
ve güvenlik 
kurallarına 
ve çalışma 
koşullarına 
uygunluk

Binaların 
yönetimi

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

disiplinlerarası disiplinlerarası

koruyucu 
ekipmanların 
kullanımı

Binaların 
yönetimi

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

disiplinlerarası disiplinlerarası

boyutlandırma 
araçlarının 
kullanımı

Altyapı disiplinlerarası Jeodezi; Yapı 
malzemelerinin 
ve maddelerin 
test edilmesi

disiplinlerarası; 
İşletmelerde 
Mesleki Eğitim
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ESCO Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

inşaat 
mühendisliğinde 
drone 
operasyonları

Altyapı      

çalışma süresinin 
planlanması

Binaların 
yönetimi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu

Binaların 
hazırlanması ve 
değerlemesi

 

malzemelerin 
incelenmesi

  Bina İnşaatında 
Dersler

  Bina İnşaatında 
Dersler

şantiyenin 
denetimi

Altyapı disiplinlerarası   Karayollari Ve 
Trafik

tesisatlara ve 
altyapıya zarar 
verilmesini 
önlemeye yönelik 
önleyici faaliyetler

Binaların 
yönetimi

     

güvenlik 
mevzuatına 
uygunluk

Binaların 
yönetimi

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

Bina İnşaatında 
Dersler

disiplinlerarası

teknik çizim 
yazılımının 
kullanımı

Bina İnşaatında 
Dersler; Yapılar 
(taşıyıcı yapılar)

Bilgisayarla 
Altyapi Meslek 
Resmi

Mimarlık ve iç 
tasarım; Bina 
İnşaatında 
Dersler; Mesleki 
Bilgisayar 
Teknolojisi

Bilgisayarla 
Altyapi Meslek 
Resmi

Temel bilgiler

inşaat 
mühendisliği

Binaların 
yönetimi

İnşaat 
süreçlerinin 
teknolojisi

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

inşaat 
mühendisliği 
ilkeleri

Yapılar (taşıyıcı 
yapılar)

İnşaat faaliyeti ve 
kontrolü

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

binaların bilgi 
modellemesi

disiplinlerarası Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

 

mühendislik 
süreçleri

disiplinlerarası İnşaat faaliyeti ve 
kontrolü

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

inşaat endüstrisi disiplinlerarası İnşaat faaliyeti ve 
kontrolü

Bina İnşaatında 
Dersler
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teknik çizim Bina İnşaatında 
Dersler

Yapi Teknik Ve 
Temel Meslek 
Resmi; 
Jeodezi

Bilgisayarla 
Altyapi Meslek 
Resmi; Jeodezi

Yapi Teknik 
Ve Temel 
Meslek Resmi; 
Bilgisayarla 
Altyapi Meslek 
Resmi

inşaat yöntemleri Tasarım ve yapı 
kültürü

İnşaat 
süreçlerinin 
teknolojisi

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler; 
AHŞAP KÂGİR 
ATÖLYESİ; 
Karayollari Ve 
Trafik

yapı standartları Binaların 
yönetimi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu

Bina İnşaatında 
Dersler

 

Seçenekli beceriler ve yetkinlikler

şantiyelerde 
geçici altyapının 
inşaatı

İnşaat pratiği ve 
üretim teknolojisi

İnşaat 
süreçlerinin 
teknolojisi

Binaların 
hazırlanması ve 
değerlemesi

Ahşap Kâgir 
Atölyesi; Bina 
İnşaatında 
Dersler

çevresel etki 
farkındalığı

Bina İnşaatında 
Dersler

Ekolojik ve enerji 
verimli yapı

disiplinlerarası  

bütçe yönetimi Binaların 
yönetimi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu

Meslek Hesaplari Bilgisayarla 
Altyapi Maliyet 
Hesaplari 

inşaat 
projelerinde 
çeşitli 
parametrelerin 
tutarlılığının 
izlenmesi

Binaların 
yönetimi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu

Bina İnşaatında 
Dersler

 

proje uygulama 
son tarihlerine 
uygunluğun 
sağlanması

Binaların 
yönetimi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu

Bina İnşaatında 
Dersler

 

zemin 
araştırmalarının 
yapılması

Bina İnşaatında 
Dersler

Jeodezi    

inşaat projesinin 
ilerlemesinin 
takip edilmesi

Binaların 
yönetimi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu

Bina İnşaatında 
Dersler
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iş sağlığı ve 
güvenliği 
standartlarının 
yönetimi

Binaların 
yönetimi

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

disiplinlerarası disiplinlerarası

ölçekli modellerin 
tasarlanması

Yapılar (taşıyıcı 
yapılar)

Yapi Teknik Ve 
Temel Meslek 
Resmi; Bina 
İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

Yapi Teknik 
Ve Temel 
Meslek Resmi; 
Bilgisayarla 
Altyapi Meslek 
Resmi

bir inşaat 
ekibinde çalışmak

İşletmelerde 
Mesleki Eğitim

disiplinlerarası; 
İşletmelerde 
Mesleki Eğitim

Bina İnşaatında 
Dersler

disiplinlerarası; 
İşletmelerde 
Mesleki Eğitim

mühendislik 
projesinin onayı

Yapılar (taşıyıcı 
yapılar)

  Bina İnşaatında 
Dersler

 

yapı malzemeleri 
için istişareler

Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat 
malzemeleri

Yapı 
malzemelerinin 
ve maddelerin 
test edilmesi

Yapi Teknik 
Ve Temel 
Meslek Resmi; 
Bilgisayarla 
Altyapi Meslek 
Resmi

CAD yazılımının 
kullanımı

Yapılar (taşıyıcı 
yapılar)

Bilgisayarla 
Altyapi Meslek 
Resmi

Mesleki 
Bilgisayar 
Teknolojisi

Bilgisayarla 
Altyapi Meslek 
Resmi

teknik 
gereksinimlerin 
belirlenmesi

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler; 
Bilgisayarla 
Altyapi Maliyet 
Hesaplari 

binaların tasarımı Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

Mimarlık ve iç 
tasarım

Bina İnşaatında 
Dersler

sorunların 
eleştirel olarak 
incelenmesi

Sosyal ve kişisel 
yeterlilikler

disiplinlerarası disiplinlerarası disiplinlerarası

inşaat konularına 
ilişkin istişarelerin 
sağlanması

  İnşaat işlerinin 
organizasyonu

  Bina İnşaatında 
Dersler; 
MESLEKİ 
GELİŞİM 
ATÖLYESİ
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YEŞIL İNŞAAT VE ENERJI VERIMLILIĞINE DOĞRU: 
İNŞAATTA ORTAÖĞRETIM MESLEKI EĞITIM MÜFREDATININ 
IYILEŞTIRILMESI KONSEPTI

ESCO Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

mühendislik proje 
yönetimi

Binaların 
yönetimi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu

Yönetim ve 
pazarlama

 

finansal 
uygulanabilirliğin 
değerlendirilmesi

Binaların 
yönetimi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu

Yönetim ve 
pazarlama

Bilgisayarla 
Altyapi Maliyet 
Hesaplari 

maliyet kontrolü Binaların 
yönetimi

İnşaat 
süreçlerinin 
teknolojisi

Yönetim ve 
pazarlama

Bilgisayarla 
Altyapi Maliyet 
Hesaplari 

mühendislik 
projelerinin 
düzeltilmesi

Bina İnşaatında 
Dersler

  Bina İnşaatında 
Dersler

Yapi Teknik Ve 
Temel Meslek 
Resmi

yapı malzemesi 
ihtiyaçlarının 
hesaplanması

Binaların 
yönetimi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu

Binaların 
hazırlanması ve 
değerlemesi

Bilgisayarla 
Altyapi Maliyet 
Hesaplari 

işyerinin 
ergonomisi

Binaların 
yönetimi

     

ilgili lisansların 
alınması

Binaların 
yönetimi

İnşaat faaliyeti ve 
kontrolü

   

AutoCAD 
çizimlerinin 
oluşturulması

Yapılar (taşıyıcı 
yapılar)

Bilgisayarla 
Altyapi Meslek 
Resmi

Mesleki 
Bilgisayar 
Teknolojisi

Bilgisayarla 
Altyapi Meslek 
Resmi

Zorunlu olmayan bilgiler

maliyet yönetimi Binaların 
yönetimi

İnşaat işlerinin 
organizasyonu

Yönetim ve 
pazarlama; 
Meslek Hesaplari

Bilgisayarla 
Altyapi Maliyet 
Hesaplari; 
Meslek 
Hesaplari

matematik Matematik Matematik Matematik Matematik

tasarım ilkeleri Tasarım ve yapı 
kültürü

Bina İnşaatında 
Dersler

Mimarlık ve iç 
tasarım

Bina İnşaatında 
Dersler

nakliye inşaatı Altyapı Karayollari Ve 
Trafik

  Karayollari Ve 
Trafik

yenilenebilir 
enerji teknolojileri

Altyapı Ekolojik ve enerji 
verimli yapı

disiplinlerarası disiplinlerarası

enerji verimliliği Bina İnşaatında 
Dersler

Ekolojik ve enerji 
verimli yapı

disiplinlerarası  
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ESCO Avusturya Bulgaristan Slovakya Türkiye

elektrik 
mühendisliği

       

imar kodları   İnşaat faaliyeti ve 
kontrolü

Bina İnşaatında 
Dersler

 

malzeme bilimi Bina İnşaatında 
Dersler

İnşaat 
malzemeleri 

Yapı 
malzemelerinin 
ve maddelerin 
test edilmesi

Bina İnşaatında 
Dersler; Ahşap 
Kâgir Atölyesi

binaların enerji 
özellikleri

Bina İnşaatında 
Dersler

Ekolojik ve enerji 
verimli yapı

  Bina İnşaatında 
Dersler; Ahşap 
Kâgir Atölyesi

CAD yazılımı Yapılar (taşıyıcı 
yapılar)

Bilgisayarla 
Altyapi Meslek 
Resmi

Mesleki 
Bilgisayar 
Teknolojisi

Bilgisayarla 
Altyapi Meslek 
Resmi

şehir planlama 
yasası

Binaların 
yönetimi

Kentsel planlama 
ve mimari 
tasarım

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

proje yönetimi Binaların 
yönetimi

İnşaat faaliyeti ve 
kontrolü

Binaların 
hazırlanması ve 
değerlemesi

 

şehir planlaması   Kentsel planlama 
ve mimari 
tasarım

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler

makine 
mühendisliği

disiplinlerarası      

endüstriyel 
tasarım

disiplinlerarası İnşaat faaliyeti ve 
kontrolü

Bina İnşaatında 
Dersler

Bina İnşaatında 
Dersler
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YEŞIL İNŞAAT VE ENERJI VERIMLILIĞINE DOĞRU: 
İNŞAATTA ORTAÖĞRETIM MESLEKI EĞITIM MÜFREDATININ 
IYILEŞTIRILMESI KONSEPTI

Ek 2. Ortak ülkelerde "İnşaat Teknolojisi Teknisyeni" mesleğinin edinilmesi: 
öğrenme yılları, AYÇ'e göre sınıf ve seviye

  Sinif
8 9 10 11 12 13 AYÇ/

EQFÜlke Meslekler

AVUSTURYA Bautechniker   Sinif 1* Sinif 2 Sinif 3 Sinif 4 Sinif 5 5

BULGARISTAN
Строителен 

техник 
(Stroitelen tehnik)

Sinif 1 Sinif 2 Sinif 3 Sinif 4 Sinif 5   4

SLOVAKYA Staviteľstvo     Sinif 1 Sinif 2 Sinif 3 Sinif 4 4

TÜRKIYE İnşaat Teknolojisi 
Teknisyeni   Sinif 1 Sinif 2 Sinif 3 Sinif 4   4

* Hazırlık yılı
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Ek 3. Ortak ülkelerde "İnşaat Teknolojisi Teknisyeni" mesleğinin edinilmesi: 
genel eğitim derslerinde eğitim saatleri

ULUSAL DİL VE EDEBİYAT

AVUSTURYA

BULGARISTAN

SLOVAKYA

TÜRKIYE

SINIF

TOPLAM

YABANCI DİL*

TOPLAM

AVUSTURYA

BULGARISTAN

SLOVAKYA

TÜRKIYE

SINIF

*Buna ek olarak, Bulgaristan'da öğretim programının zorunlu bir kısmı ikinci bir yabancı dili 
içermektedir. Meslek liselerinde genellikle eğitimin 2-4 yılında toplam 274 saatlik eğitim saati ile 
öğrenir.
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YEŞIL İNŞAAT VE ENERJI VERIMLILIĞINE DOĞRU: 
İNŞAATTA ORTAÖĞRETIM MESLEKI EĞITIM MÜFREDATININ 
IYILEŞTIRILMESI KONSEPTI

MATEMATİK

TOPLAM

AVUSTURYA

BULGARISTAN

SLOVAKYA

TÜRKIYE

SINIF

BİLGİ TEKNOLOJİSİ

TOPLAM

AVUSTURYA

BULGARISTAN

SLOVAKYA

TÜRKIYE

SINIF
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TARİH*

72

74 74 74 74

33

72

33

126 270

66

296

TOPLAM
BULGARISTAN

SLOVAKYA

TÜRKIYE

SINIF  1        2        3        4        5

* Avusturya'da, tarih, coğrafya ve siyaset bilimi/yurttaş eğitimi, eğitimin ilk dört yılında ortak bir 
ders olarak öğrenilir. Toplam çalışma saati sayısı 312 – yılda 78'dir. 

COĞRAFYA 

36

74 74

33

36 90 162

33

148

TOPLAM

BULGARISTAN

SLOVAKYA

TÜRKIYE

SINIF  1        2        3        4        5

YURTTAŞ EĞİTİMİ/SİYASET BİLİMİ** 

36

33

29 65

99

TOPLAM

BULGARISTAN

SLOVAKYA

SINIF  1        2        3        4        5

33 33

** Türkiye'de yurttaş eğitimi/siyaset biliminin eşdeğer bir dersi yoktur.

Ayrıca, hem Bulgaristan'da hem de Türkiye'de "Felsefe" dersi öğrenilir: Bulgaristan'da – eğitimin ilk 
3 yılında toplam 144 eğitim saati; Türkiye'de – 2. ve 3. yıllarda toplam 148 eğitim saati.
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YEŞIL İNŞAAT VE ENERJI VERIMLILIĞINE DOĞRU: 
İNŞAATTA ORTAÖĞRETIM MESLEKI EĞITIM MÜFREDATININ 
IYILEŞTIRILMESI KONSEPTI

FİZİK VE ASTRONOMİ*

54

74 74

99

36

99

72 162

198

148

TOPLAM
BULGARISTAN

SLOVAKYA

TÜRKIYE

SINIF  1        2        3        4        5

*Avusturya'da fizik, kimya ve biyoloji dersleri tek bir ortak derste – doğa bilimlerinde – öğrenilir. 
Toplam eğitim saati sayısı birinci ve ikinci yıllarda her biri 117 eğitim saati ve üçüncü ve dördüncü 
yıllarda her biri 78 eğitim saatiolarak dağıtılan 390 olur. 

KİMYA**

36

74

54 72 162

148

TOPLAM

BULGARISTAN

TÜRKIYE

SINIF  1        2        3        4        5

74

BİYOLOJİ**

36

74

54 72 162

148

TOPLAM

BULGARISTAN

TÜRKIYE

SINIF  1        2        3        4        5

74

** Slovakya'da İnşaat Teknisyeni mesleğindeki öğrenciler kimya ve biyoloji öğrenmiyorlar.
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BEDEN EĞİTİMİ/SPOR*

3939787878

66 66 66 66

312

346

264

TOPLAM
AVUSTURYA

BULGARISTAN

SLOVAKYA

SINIF  1        2        3        4        5

5872727272

* Türkiye'de beden eğitimi, müzik ve güzel sanatlarla birlikte seçmeli bir derstir. Bu seçmeli dersler 
için toplam eğitim saati sayısı yıl başına 74 dağıtılan 222'dir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

74 74 74

78 78 78 78 78

33 22

390

0

222

55

TOPLAM
AVUSTURYA

BULGARISTAN

SLOVAKYA

TÜRKIYE

SINIF  1        2        3        4        5
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YEŞIL İNŞAAT VE ENERJI VERIMLILIĞINE DOĞRU: 
İNŞAATTA ORTAÖĞRETIM MESLEKI EĞITIM MÜFREDATININ 
IYILEŞTIRILMESI KONSEPTI

Ek 4. Ortak ülkelerde "İnşaat Teknolojisi Teknisyeni" mesleğinin edinilmesi: 
mesleki eğitim derslerinde eğitim saatleri

AVUSTURYA

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Almanca’da mesleğin unvanı:: Bautechniker

AYÇ/EQF: 5

Ders
Eğtim yılı

Toplam
1 2 3 4 5

Bina İnşaatında Dersler 
(Baukonstruktion) 156 156 195 195 156 858

Yapılar/taşıyıcı yapılar (Tragwerke)   78 156 234 390 858

Binaların yönetimi (Baubetrieb)     78 234 273 585

Tasarım ve inşaat kültürü 
(Gestaltung und Baukultur) 312 351 351 351 507 1872

Altyapı (Infrastruktur)     234 234 156 624

İnşaat pratiği ve üretim teknolojisi 
(Baupraxis und Produktionstechnik) 273 273 195     741

Sosyal ve kişisel yeterlilikler (Soziale 
und personale Kompetenzen) 78 78       156

Işletmelerde Mesleki Eğitim 
(Berufspraktikum) 80 80 80 80   320

6014
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BULGARİSTAN

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Bulgarca’da mesleğin unvanı:  
Строителен техник (Stroitelen tehnik)

AYÇ/EQF: 4 Ulusal kodifikasyon: 582010

Ders
Eğtim yılı

Toplam
1 2 3 4 5

İş çalışmaları 
(Предприемачество) 36         36

İş Sağlığı ve Güvenliği 
(Здравословни и безопасни 
условия на труд)

  36 18     54

Ekonomi (Икономика)     36     36

Yabancı dil 
(Чужд език по професията)*       72 58 130

Profesyonel çizim (Рисуване, 
професионална подготовка) 18 18 18     54

Yapi Teknik Ve Temel Meslek Resmi 
(Строителна графика) 18 72       90

Bina İnşaatında Dersler 
(Сградостроителство)   108 72     180

İnşaat malzemeleri 
(Строителни материали)   36 72     108

Jeodezi (Геодезия)       108   108

İnşaat mekaniği 
(Строителна механика)       90   90

İnşaat süreçlerinin teknolojisi 
(Технология на строителните 
процеси)

      198   198

Bilgisayarla Altyapi Meslek 
Resmi (Компютърно чертане в 
строителството)

      54   54

Dijital Veri Işleme (Електронна 
обработка на данни в 
професията)

    18     18
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YEŞIL İNŞAAT VE ENERJI VERIMLILIĞINE DOĞRU: 
İNŞAATTA ORTAÖĞRETIM MESLEKI EĞITIM MÜFREDATININ 
IYILEŞTIRILMESI KONSEPTI

Ders
Eğtim yılı

Toplam
1 2 3 4 5

İnşaat işlerinin organizasyonu 
(Организация на строителството)         134 134

Kentsel planlama ve mimari tasarım 
(Градоустройство и архитектурно 
проектиране)

      90 98 188

Yapılar/taşıyıcı yapılar 
(Стоманобетонни и стоманени 
конструкции)

        163 163

İnşaat faaliyeti ve kontrolü 
(Строителна дейност и контрол)         36 36

Ekolojik ve enerji verimli yapı 
(Екологично и енергоефективно 
строителство)

      54   54

Binalarda su temini sistemleri 
(ВиК на сгради)         58 58

Karayollari Ve Trafik 
(Пътища и съоръжения)         62 62

İnşaat işleri – uygulamalı eğitim) 
(Изпълнение на строително-
монтажни работи – учебна 
практика)

      126   126

İşletmelerde Mesleki Eğitim 
(Производствена практика)     64 64 64 192

Opsiyonel konular 
(Допълнителна подготовка)** 144 144 144 144 116 692

  2861
 

*Eğitimin son iki yılında Bulgaristan'daki öğrenciler birinci yabancı dil yerine meslek olarak bir 
yabancı dil öğreniyorlar. Öğrenilen materyal yalnızca belirli bir mesleğe özgü terimleri değil, yani 
kelime dağarcığının genişletilmesi, aynı zamanda yabancı dil kaynaklarının ve referans kitaplarının, 
iş yazışmalarının ve iletişimin; sunumların, meslekte uluslararası standartlar ve yasal yönlerin, iş 
görüşmesine hazırlığın kullanılması içermektedir.

**Ek eğitim dersleri, bireysel okullarda ve hatta sınıflarda farklılık gösterebilir. Genel olarak bu 
sınıflarda mesleğe ilişkin dersler öğrenilir, ancak bunların mesleki eğitimden olması şart değildir. 
Örneğin, çoğu mühendislik ve teknik bölümleri matematikte ek eğitim içerebilir.
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SLOVAKYA

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Slovakça’da mesleğin unvanı: 
Staviteľstvo

AYÇ/EQF: 4 Ulusal kodifikasyon: 3650 M

Ders
Eğtim yılı

Toplam
1 2 3 4

Ekonomi (Ekonomika)     66 66 132

Bina İnşaatında Dersler (Pozemné staviteľstvo) 66 99 132 132 429

İnşaat malzemeleri (Stavebné materialy) 33 33     66

Jeodezi (Geodézia)     33   33

İnşaat mekaniği (Stavebná mechanika)   66 66   132

Yazılım programları kullanılarak teknik çizim (Počítačové 
kreslenie) 66 99 99 132 396

Yapılar/taşıyıcı yapılar (Konštrukcie/štruktúry)     66 66 132

Tanımlayıcı geometri (Deskriptívna geometria) 33 33     66

Uygulamalı mekanik (Aplikovaná mechanika)   33 33   66

İşletmelerde Mesleki Eğitim (Prax)   66 66   132

Mesleki Bilgisayar Teknolojisi (Výpočtová technika v odbore) 66 66 66   198

Yapı malzemelerinin ve maddelerin test edilmesi (Skúška 
stavebných materialova hmôt) 33       33

Binaların hazırlanması ve değerlemesi (Príprava a 
oceňovanie stavieb)       66 66

Statik ve yapısal tasarım (Statika a navrhovanie konštrukcií)       66 66

Profesyonel çizim (Odborné kreslenie) 66       66

Mimarlık – pratik öğretim (Architektúra – praktickej výučby)     132   132

Mimarlık ve iç tasarım (Architektúra a interiérový dizajn)       132 132

Ahşap ve metal yapılar (Drevené a kovové konštrukcie)       33 33

Binaların uyarlanması ve yeniden inşası (Adaptácie a 
rekonštrukcie budov)       33 33

Yönetim ve pazarlama (Manažment a marketing)     66 66 132

İnşaat hazırlığı (Stavebná príprava)       66 66

Muhasebe (Účtovníctvo)     66   66

Uygulama dahil Muhasebe (Účtovníctvo – praktickej výučby)       33 33

Opsiyonel konular (Voliteľne predmety)*     396 396 792
3432

*Eğitimin son iki yılında Slovakya'daki inşaat öğrencileri a) mimari ve iç tasarım, b) inşaat yönetimi, 
c) inşaat mühendisliği alanlarında bir uzmanlık seçerler. Seçmeli dersler, seçilen uzmanlığa bağlı 
olarak değişir.
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YEŞIL İNŞAAT VE ENERJI VERIMLILIĞINE DOĞRU: 
İNŞAATTA ORTAÖĞRETIM MESLEKI EĞITIM MÜFREDATININ 
IYILEŞTIRILMESI KONSEPTI

TÜRKİYE

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Türkçe’de mesleğin unvanı: İnşaat Teknolojisi 
Teknisyeni 

AYÇ/EQF: 4 Ulusal kodifikasyon: 3112

Ders
Eğtim yılı

Toplam
1 2 3 4

Yapi Teknik Ve Temel Meslek Resmi 148       148

Bina İnşaatında Dersler   370 370   740

Bilgisayarla Altyapi Meslek Resmi     185   185

Karayollari Ve Trafik   74     74

Mesleki Gelişim Atölyesi 74       74

Ahşap Kâgir Atölyesi 185       185

Meslek Hesaplari   74     74

Bilgisayarla Altyapi Maliyet Hesaplari     74   74

İşletmelerde Mesleki Eğitim       888 888

  2442

Türkiye'de eğitimin ilk yılında (9. sınıf) öğrenciler genel desleri öğrenirler. İkinci yılda (10. sınıf) – bir 
ana dal seçerler ve belirli bir dal için özel dersler öğrenirler. 10. sınıfın sonunda öğrenciler daha dar 
bir uzmanlık seçerler ve son iki yılda daha çok belirli bir uzmanlık alanıyla ilgili dersleri öğrenirler (12. 
sınıfta üretim uygulaması ile birlikte).
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Ek 5. BEE-VET projesinin ürünlerinin en uygun olduğu ortaöğretim 
çerçevesinde edinilen ortaklık ülkelerindeki meslekler

AVUSTURYA

Meslekler AYÇ/EQF ESCO kodu

Bitirici(Ausbaufacharbeiter) 4 712x

Ekipman operatörü (Baugeräteführer) 4  

İnşaat mühendisi (Bauingenieur) 5 7111

Çilingir (Bauschlosser) 4  

Teknik ressam (Bauzeichner) 4  

Çatı ustası (Dachdecker) 4 7121

Elektrikçi (Elektriker) 4  

Kiremitçi (Fliesenleger) 4 7122

Camcı (Glaser) 4 7125

Yalıtım işçisi (Industrie-Isolierer) 4 7124

Tesisatçı (Installateur) 4 7126

Ressam (Maler) 4 7131

Duvarcı; Duvar ustası (Maurer) 4 7112

Finişer (Pflasterer) 4  

Dekoratör (Raumausstatter) 4  

Tesisatçı (Spengler) 4  

Yol Oluşturucu (Straßenbauer) 4  

Sıvacı (Stuckateur) 4 7123

Dolap üreticisi (Tischler) 4  

Marangoz (Zimmerer) 4  
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YEŞIL İNŞAAT VE ENERJI VERIMLILIĞINE DOĞRU: 
İNŞAATTA ORTAÖĞRETIM MESLEKI EĞITIM MÜFREDATININ 
IYILEŞTIRILMESI KONSEPTI

BULGARİSTAN

Meslekler Ulusal 
kodifikasyon

AYÇ/
EQF

ESCO 
kodu

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni (Строителен техник) 582010 4 3112.1

İnşaatçı (Строител) 582030 3 7111

İnşaat mühendisliği çalışanı (Строител – монтажник) 582040 3 7111

Su temini sistemlerinin kurulumcusu (Монтажник на 
водоснабдителни и канализационни мрежи) 582050 3 7126

Ulaştırma altyapısı oluşturucu (Пътен строител) 582060 3 3112.1.10, 
3112.1.11

Fırın üreticisi (Пещостроител) 582070 3 7115.3

Yardımcı Yol/Demiryolu İnşaatı (Помощник в 
строителството)

582080 2 9312, 9313

Yardımcı Yol/Demiryolu İnşaatı (Помощник пътен 
строител)

582090 2 9312, 9313

Sörveyör (Геодезист) 581010 4 3118.3.2, 
3118.3.4

Restoratör; Yenileyici (Реставратор-изпълнител) 581020 3 7112, 7114, 
7121, 7123

Restoratör; Yenileyici (Техник-реставратор) 581030 4 7112, 7114, 
7121, 7123
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SLOVAKYA

Meslekler Ulusal 
kodifikasyon AYÇ/EQF ESCO 

kodu

Ressam (Technický Kreslič, Projektant) 3113026 4 3118.3

Süpervizör (Stavbyvedúci) 2142004 4 3123.1

İnşaat proje maliyet danışmanı (Rozpočtár) 3112002 5 2149.14

İnşaat kalite yöneticisi (Manažér Kvality V Stavebníctve)   4 3112.1.4

İnşaat mühendisliği teknisyeni (Stavebný Technik)   4 3112.1

Süpervizör (Stavebný Dozor) 2142005 4 3123

Duvar ustası (Murár) 7112002 3 7112.1

Çatıustası (Strechár) 7121000 3 7121.1

Döşemeci (Podlahár) 7122001 3 7122

Alçıpan tesisatçısı; Sıvacı (Montér Suchých Stavieb/
Sadrokartónista) 7123003 3 7123

Alçıpan tesisatçısı; Sıvacı (Omietkár) 7123001 3 7123

Yalıtım işçisi (Izolatér) 7124000 3 7124.1

Beton kaplama (Betonár) 7114002 3 7114.1
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YEŞIL İNŞAAT VE ENERJI VERIMLILIĞINE DOĞRU: 
İNŞAATTA ORTAÖĞRETIM MESLEKI EĞITIM MÜFREDATININ 
IYILEŞTIRILMESI KONSEPTI

TÜRKİYE

Meslekler Ulusal 
kodifikasyon AYÇ/EQF ESCO 

kodu

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 3112 4 3112.1

Çatı Ustası 12UM50272 4 3123.1.21

Ekskavatör Operatörü 8342 4 8342.3

Beton Kaplama 10UMS0082 4 7114.1

İnşaat Kalıpçısı 10UMS0081 4 7314.1

Taş Örme Ustası 7122 4 7113.1

İnşaat İskele Sorumlusu 12UY0056 4 3123.1.6

Beton Ürünleri Makine Operatörü 12UMS0186 4 8114.3
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BEE-VET Dijital Araç Seti:
İnşaat sektöründeki yeni ve ileri 
teknolojilerin / malzemelerin 
uygulanmasında Mesleki eğitim 
ve öğretim öğrencileri için 
çevreci, sürdürülebilir ve enerji 
açısından verimli interaktif 
eğitim seti

İnşaatta Mesleki Eğitim ve Öğretimin 
Dönüştürülmesi: Bina ve Enerji 
Verimliliği İçin Yenilikçi Malzemeler
Öğretmen El Kitabıyla

Bu yayın, BEE-VET projesinin bir sonucudur . Proje kapsamında 
geliştirilen üç ürün birbirini tamamlar ve en iyi şekilde birlikte 
kullanılır . 
Ayrıca bakınız:  

İNŞAATTA MESLEKI EĞITIM VE 
ÖĞRETIMIN DÖNÜŞTÜRÜLMESI: 
BINA VE ENERJI VERIMLILIĞI 
İÇIN YENILIKÇI MALZEMELER

Öğretmen El Kitabıyla

BEE-VET projesi Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ programı kapsamında finanse 
edilmektedir. Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek yalnızca 
yazarların görüşlerini yansıtan içeriğe yönelik bir taahhüt teşkil etmez ve burada yer 
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz


