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Önsöz  
 

Yeterlilikler – veya eğitim, öğretim veya öğrenme sonucunda verilen sertifika ve diplomalar – 

bireysel vatandaşlar olarak bizim için önemlidir. İş bulma, bir mesleği veya uzmanlığı 

uygulama, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme ve ülkeler arasında yer değiştirme kabiliyetimizi 

etkilediği gibi, aynı zamanda genel sosyal durumumuzu ve duruşumuzu da etkiler. Ancak 

yeterlilikler daha birçok farklı sebepten dolayı da önemlidir:  

 

 İşveren ve işletmelere; potansiyel bir çalışandan neler bilmesi ve neleri yapabilmesini 

bekleyebileceğini gösterir; 

 Eğitim ve öğretim açısından; belli bir sertifika veya diplomanın verilmesini sağlayan 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinin (girdi) uygun ve belli bir kalitede olduğunu bildirir; 

 Politika yapıcılara, sadece maddi bir sonuç ölçümü sunmak dışında eğitim ve öğretim 

politikalarına odak noktası sunar; 

 İstatistikçiler ve araştırmacılara; yaşadığımız toplumlarda bilgi ve beceri arzının analiz 

edilmesi için ölçülebilir bir birim sunar.  

 

Bu çalışma yeterliliklerin Avrupa’da ve Avrupa dışında mevcut değişmekte olan rollerine 

ilişkin bir genel açıklama ve inceleme sunmaktadır. Çalışmadan, Cedefop tarafından son 

yıllarda yapılan araştırma da dahil olmak üzere geniş bir kaynak grubu üzerinden oluşturulan 

iki temel mesaj çıkarılabilir.  

 

Birincisi, yeterlilikler şaşırtıcı bir biçimde durağandır ve toplam etki ve değerin azaldığına 

ilişkin herhangi bir belirti yoktur. Yeterliliklerin değerinde meydana gelen dalgalanmaları 

gözlemlemek mümkün olsa da (“fazla yetkinlik”), yeterliliklerin öğrenmeyi belirtme ve 

gösterme ve meslek ve işgücü piyasalarına girişi düzenleme konusundaki temel işlevleri 

büyük ölçüde su götürmek bir husustur.  

 

İkincisi, yeterliliklerin kendi sınırları vardır. Örneğin, işletmelerin işe alma uygulamalarında 

yeterliliklerin tek başına bilgi, beceri ve yetkinliklere ulaşma araçları olarak kabul edilmesi 

giderek daha az gözlemlenen bir durumdur. Yeterliliklerin gelecekteki gelişimi, sertifika ve 

diplomaların başka araç ve yöntemlerle sistematik bir şekilde nasıl desteklendiği ve 

tamamlandığı ve bireylerin sadece resmi olarak değerlendirilenler dışındaki beceri ve 

yetkinliklerini nasıl daha iyi belgelendirdiği ve temsil ettiği konusunda bir tartışma gerektirir.  

 

Yeterlilikler toplumlarda vazgeçilmez bir role sahiptir. Ancak, çalışmada kapsamlı bir şekilde 

gösterildiği gibi, bu roller ülkeler ve sektörlere göre farklılık gösterir. Bazı durumlarda, 

yeterliliklerin öneminin arttığını ve bireylerin doğru bir resmi sertifika veya diplomaya sahip 

olmadan istihdam ve eğitime ulaşabilmesini imkansız hale getirdiğini gözlemleyebiliriz. 

Avrupa’da halen mesleki faaliyetleri yürütme hakkının doğrudan yeterliliklere göre 

düzenlendiği çok sayıda meslek vardır. Diğer bazı mesleklerde ise, sadece niteliğe verilen 

ağırlık daha azdır, bu da niteliğin düzenleyici işlevini radikal bir şekilde zayıflatmaktadır.  

 

Çalışma sadece ilgili alanı nitelendiren değişim dinamiklerinin değil, yeterliliklerin de daha 

iyi anlaşılmasına yönelik eşsiz bir katkıdır. Yeterlilikler sistemleri devamlı olarak kendini 

geliştirmeye çalışmakta olup; öğrenme sonuçlarındaki değişim, ulusal yeterlilikler 

çerçevelerinin hızlı gelişimi ve yeterliliklerin okul dışı öğrenmeye açık hale getirilmesi buna 

verilebilecek iyi örneklerdir. Ancak, yeterlilikler dış baskıdan dolayı da değişmektedir. 

Küresel ekonomi yeterlilikler üzerinde giderek artan bir etkiye sahiptir, örneğin bu etki 



işbirliğinin artması şeklinde (AB’de olduğu gibi) olabilirken, ulusal yetkililerin ötesinde değer 

kazanan uluslararası yeterlilikler şeklinde de olabilmektedir.  

 

Çalışmada politika yapıcılar ve pay sahiplerinin yeterliliklerin gelişimi sırasında karşı karşıya 

kaldığı seçeneklerin gösterildiği bir grup senaryo ana hatlarıyla verilmiştir. Bu senaryolar 

ilerleyen yıllarda politika yapıcılar ve pay sahiplerinin ele alacağı dört temel soruya işaret 

etmektedir:  

 

 Yeterlilikler kullanıcıya erişim kolaylığı sağlayacak, çok sayıda öğrenme yöntemi 

üzerine dayandırılacak ve bağımsız öğrenicilerin ihtiyaçları ve zaman perspektifine 

göre birleştirilebilecek şekilde daha esnek hale getirilmeli midir?  

 Yeterlilikler genel değerleri (geçerlilikleri) ve sinyalleme gücünün devamlı olarak 

güçlendirilmesini temin ederek tutarlılık ve öngörülebilirlik üzerine daha çok 

odaklandırılmalı mıdır?  

 Yeterliliklerin tedarikçilerine (eğitim kurumları, ödüllendirme organları vb.) ne kadar 

rol verilmelidir?  

 Yeterliliklerin kullanıcılarına ve yeterlilik talep eden kişilere (örneğin sosyal ortaklar) 

ne kadar rol verilmelidir?   

 

Raporda yoğun olarak yer verilen bu sorular yeterliliklere ilişkin çalışmanın siyasi etkilerine 

işaret etmektedir. Avrupa düzeyinde ve uluslar düzeyinde yeterliliklerin geleceğe ait gelişimi, 

yeterlilikler sistemleri ve (giderek artan bir şekilde) yeterlilikler çerçevelerine ilişkin olası 

seçimlere sistematik olarak yansıtma gereksinimi vardır. Bu çalışma Cedefop ve diğer 

organlar tarafından son birkaç yıl içerisinde yapılan yoğun araştırma çalışmalarının bir sentezi 

olarak görülebilir, ancak nihai ve sonuca varan bir beyan olarak değil gelecekte yapılacak 

araştırma ve politika geliştirme süreçlerinin bir başlangıç noktası olarak kabul edilmelidir.  

 

Bu çalışma politika tercihleri ve seçenekleri üzerindeki yansıması ile birlikte Avrupa 

düzeyinde, ulusal düzeyde ve sektörel düzeyde yapılacak politika geliştirme süreçleri için 

önemli bir girdi sağlamaktadır. Ayrıca araştırmacılara, çoğunlukla gözden kaçırılan ve 

kanıksanan modern toplumlar alanında daha derine inmeleri için bir başlangıç noktası 

sunmaktadır.  

 

Bu çalışmanın yeterlilikler konusunda sürekli tartışmalar ve çalışmalar yapılmasını teşvik 

edeceğini umuyoruz.  

 

Christian F. Lettmayr 

Müdür Vekili  
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Yönetici Özeti  
 

Çalışmanın amacı  

Bu Cedefop çalışmasının amacı yeterlilikler sistemlerindeki değişikliklerin ve bu alandaki 

geleceğe ilişkin eğilimlerin etkilerini gözden geçirmektir. Son birkaç yılda yeterlilikler 

sistemlerinde önemli gelişmeler meydana gelmiş olup, bu yapısal değişikliklerin daha şeffaf 

ve duyarlı yeterliliklere yönelik yapılan baskının bir sonucu olduğuna dair göstergeler 

bulunmaktadır.  

 

Öğrenme esas itibariyle önemlidir ve insanlar, işletmeler, toplumlar ve ekonomiler üzerinde 

derin etkilere sahiptir. Her tür düzenleme kapsamında meydana gelen her öğrenme türü, her 

birey için kendini tanıma ve kendi çevresiyle etkileşim açısından değere sahiptir. Öğrenmenin 

birçok faydası hükümetler, işletmeler, öğrenme tedarikçileri ve topluluklarında bulunan 

yetkili organlar tarafından akredite edilen örgün öğrenme değerlemesinden kaynaklansa da; 

yeterlilik birçok kişi tarafından öğrenmenin tanınmasına yönelik temel araç olarak kabul 

edilir.   

 

Hangi kısımlara başvurulmalı  

Bu raporun amacı yeterlilikler ve yeterlilikler sistemlerine ilişkin kapsamlı bir genel açıklama 

sunmak ve geniş çaplı kanıtlardan faydalanmaktır. Yeterlilik tasarımı ve kullanımına ilişkin 

mevcut eğilimlerin etkileri üzerinde de durulmaktadır. Yeterlilik kullanımı ve yeterlilikler 

sistemlerindeki gelişmelere ilişkin kanıt özetlerini incelemek isteyen okuyucular 2’inci 

(literatür kaynakları), 3’üncü (ulusal kaynaklar) ve 4’üncü (Cedefop çalışmalarının sonuçları) 

bölümlere başvurmalıdır.  

 

Yeterlilikler ve sistemleri açısından neyin değiştiği ve bu değişimin meydana gelmesinin bazı 

olası sebepleri konusunda tam bir kavrayış elde etmek isteyen okuyucular 5’inci Bölümü 

okumalıdır. 6’ıncı Bölümde yeterlilikler sistemlerinin geleceğine ve politika yapıcılar 

açısından etkilerine ilişkin bazı senaryolar verilmiştir. Bu çalışmanın anlamı konusunda 

yüksek seviyede bir senteze ulaşmak isteyen okuyuculara ise 7’inci Bölüme başvurmalarını 

öneriyoruz. 1’inci Bölümde çalışma için uygulamalı ve kuramsal bir destek sunulmuştur.  

 

Yeterlilik ne anlama gelmektedir? 

 

Avrupa yeterlilikler çerçevesinin (EQF) yeterlilik tanımı (
2
) özellikle ulusal yeterlilikler 

seviyelerini şeffaf ve karşılaştırılabilir hale getirmek için bir araç olarak faydalı olduğunu 

kanıtlamaktadır. Ancak, yeterlilik anlayışında sadece bu tanım altında gizlenemeyecek 

farklılıklar bulunmaktadır. Öte yandan, “yeterlilik” terimi ile mesleki eğitim kavramına da 

gönderme yapılmaktadır: bu düzenlemede çalışanlar belli iş görevlerini yerine getirmek üzere 

yeterlilik kazanır. Bunun yanında, yeterlilik kavramı bireyin kazandığı yetkinliğin resmi bir 

belgesine sahip olmak anlamına gelen belgelendirme ile de ilişkilidir.  

 

Yeterlilik süreci farklı düzenlemeler arasında büyük farklılıklar gösterir ve genel olarak 

aşağıdaki beş unsurdan oluşur:  

 

 öğrenme: yeterliliğin temeli, bir birey öğrenmeye resmi bir müfredat yoluyla veya iş 

ya da kişisel ve sosyal faaliyetler gibi düzenlemelerde deneyimler yoluyla ulaşabilir; 

                                                           
2
 Yetkili bir organın bir bireyin belli standartlara göre öğrenme sonuçlarına ulaştığını belirlemesi durumunda 

değerlendirme ve onaylama sürecinden elde edilen resmi sonuç.  



öğrenme bilgi, beceri veya kişisel ve sosyal yetkinlikler gibi daha geniş çaplı 

yetkinlikler şeklinde oluşabilir;  

 değerlendirme: bireyin bilgi, beceri ve daha geniş çaplı yetkinlikleri konusunda 

öğrenme sonuçları veya yetkinlik standartları gibi kriterlere göre hükme varılması; 

 onaylama: bireyin öğrenmesine ilişkin yapılan değerlendirme sonuçlarının önceden 

belirlenmiş kriterleri (standartları) karşıladığı ve geçerli bir değerlendirme prosedürü 

izlendiğinin teyit edilmesi. Bu da elde edilen sonuçların kalite güvencesine sahip 

olduğu ve güvenilebilir olduğu anlamına gelir; 

 belgelendirme: bireyin öğreniminin onaylandığına ilişkin bir kayıt; genellikle kamu 

güveni ve yetkilendirmesine sahip bir organ tarafından çıkarılan, bireyin işgücü 

piyasasında ve yüksek eğitim ve öğretim alanında resmi olarak tanındığını teyit eden 

belgedir; 

 tanıma: önceki dört aşamanın ardından gelir; bireylerin özsaygısında artış olarak ve 

üçüncü tarafların yeni iş, yüksek ücret ve/veya sosyal statüde artış gibi bir ilerleme 

sunmak için bireyin vasıflılık statüsünden faydalanmak istemesi durumunda görülür.  

 

Bulguların tartışılması  

 

Değişimin bağlamı  

Yeterlilikler istikrar seviyesi daha yüksek olan sistemlerde görülür. Bunun sebebi sistemlerin 

daha istikrarlı olan eğitim ve öğretim sunumundan doğmasıdır. Yeterlilikler sistemleri paydaş 

grup ağları arasında etkileşim olmasını ve her bir paydaş tipinin farklı çıkar ve değerlere sahip 

olmasını gerektirir.  

 

Sistemlerde değişimin itici güçleri paydaşların hedefleri açısından anlaşılabilir; örneğin, 

işverenler, belli yeterliliklerin içeriğinde işgücü piyasasının ihtiyaçlarını daha iyi yansıtacak 

şekilde kolay ve sık modernizasyonlar yapılmasına izin vermek isteyebilir. Aksine, bir 

tedarikçi veya ödüllendirme organı, müfredat, değerlendirme ve ödüllendirmenin yönetilmesi 

üzerinde etkisi olacağı için, yeterliliğin içeriğinde hızlı düzenlemeler yapılmasına sıcak 

bakmayabilir. Ayrıca, işveren grupları modern iş uygulamalarından yana olmayabilir ve 

gelişim konusunda baskı yapan uygulamalar yerine bunların mevcut karşılığından memnun 

olabilir.  

 

Birçok düzenlemede, paydaşların etki ve etkileşim içerisinde olmasına olanak sağlayan 

kurumlar da en azından işlev açısından daha istikrarlı olma eğilimi gösterir. Yeterlilikleri, 

kazanılmalarına ve değerlendirilmelerine olanak tanıyan sistemden ayrı unsurlar olarak 

görmek ne faydalı ne de mümkün olacaktır.  

 

Araştırmada değişime yönelik özellikle zorlayıcı bir hedef göze çarpmaktadır: eğitim ve 

öğretim sektörlerindeki farklılıkların korunduğu ancak ayrı sektörler arasındaki bağlantıların 

şeffaf olduğu ve öğreniciler tarafından kullanıldığı bütünleştirilmiş veya birleştirilmiş 

yeterlilikler sistemleri. Kanıtlar bu hedefin kısa vadeli olmadığını ve pilot düzenlemeler 

yoluyla test edilebilmeleri için hatırı sayılır bir zaman ayrılması gerektiğini gösterir. Yüksek 

seviyede politikaya ilişkin temel bir zorluk da yeterli “geçirgenlik” ve “şeffaflığın” güvenceye 

alınması ile farklı sektörler ve alanların gereğinden fazla kısıtlayıcı bir şekilde 

uyumlaştırılması arasında ince bir çizgi bulunmasıdır. Bu zorluk temel olarak kendi adına 

aşırı kısıtlayıcı bir “sistem düzenliliği” arayışı konusunda büyük bir tehlike içerir.  

 

Analizde kuramsal pozisyonların yeterlilikler sistemlerinin şeklini ve işleyişini güçlü bir 

şekilde etkilediği ileri sürülmüştür. Bunlar önerilere ağırlık vererek değişimi mümkün kılabilir 



veya değişimin olası kasıtsız ve olumsuz sonuçlarını öne sürerek değişime karşı koyabilir. 

Teori sadece özel içeriği ve niteliği açısından değil, aynı zamanda sahip olduğu sosyal ve 

politik güç açısından da değerlendirilmelidir: bir yeterliliğin kuramsal temeli ne kadar güçlü 

ise (hem teorinin niteliği hem de kilit gruplar tarafından rızaya bağlı olarak kabul görme 

seviyesi açısından) bu yeterlilikle ilgili radikal bir değişiklik yapma süreci o kadar zor 

olacaktır. Bu durumun tersi de geçerlidir. Teoride zayıf bir temele dayanan yeterlilikler ise 

değişime karşı hassas ve daha az istikrarlı olacaktır.  

 

Değişim “organik olarak” ulusal ve uluslararası faktörlerin tetiklediği dağınık bir süreç 

olmakla beraber, sistemik değişimin genel olarak “yukarıdan aşağı” yönetimi, pratikte 

uygulanabilmekte ve bütünleşik hale gelmeden önce genellikle tartışılıp, müzakere ve (daha 

nadiren de olsa) test edilmektedir. Bu süreç zaman alan ve dikkatli bir şekilde tasarlanmış ve 

sürdürülmüş stratejik yaklaşımlar gerektiren bir süreçtir. Ancak, analizde bazı ülkelerin 

düzenlemelerinde, yeterlilik sistemlerinde (yüzeysel ve/veya) yapısal değişiklik oranı bir 

endişe ve tartışma konusu olduğu ileri sürülmektedir.  

 

Değişim süreci  

 

Çalışmada değişim süreci beş aşama olarak tanımlanmıştır:  

 

(1) politika görüşmeleri, somut bir uygulama yoktur: örneğin, göçmenlerin yeterliliklerini 

tanımaya yönelik en iyi yaklaşımla ilgili görüşmeler; 

(2) politika, yön çizilmiştir ancak hala somut bir uygulama yoktur: örneğin, ulusal 

yeterlilikler çerçevesi (NQF) geliştirmek üzere bir yasa çıkartılmıştır; 

(3) uygulama: finansman, yönetim ve iletişimler stratejisi gibi bir değişim altyapısı 

devreye sokulmuştur; örneğin özel şirketlerde deneyimin değerlendirilmesi ve 

onaylanmasını yönetecek ve koordine edecek bir organ oluşturulmuştur; 

(4)  
(4a) pilot programlar yoluyla uygulama: insanlar yeni düzenlemeleri kullanır; örneğin bir 

öğrenene yeni bir modüler program ve yeterliliğe göre eğitim verilir ve öğrenen buna göre 

değerlendirilir; 

(4b) tam ölçek uygulamalı pratik: tüm eski yöntemler yeni yöntemlere uyarlanır; 

(5) etki: yeni sistem bireylere, kurumlara ve topluma faydalarını sunar; örneğin, daha 

fazla sayıda yetişkin öğrenen yaşam boyu öğrenme sürecine katılır ve işgücü 

piyasasının beceri tedariki arttırılır.  

 

Bu aşamaların sıralaması değişimi yöneten kişiler için herhangi bir sürpriz taşımamaktadır 

ancak reform tartışmalarına ilişkin oldukça yaygın bir gözlemin yorumlanması faydalı 

olabilir: ‘sadece bir retoriktir – somut bir değişim yoktur’. Bunun çelişkili eğilimleri yansıtan 

iki önemli yönü vardır: birincisi, “retorik değişimin” yeniliğin ilk aşamasını temsil ettiği; bazı 

yeniliklerin daha derin yapılarla bağlantı kuramadığı ve sadece politika beyanlarındaki 

yüzeysel geçişleri temsil ettiği ancak beraberinde asli hedef değişiklikleri getirmediği 

durumlardır. İkinci durum ise bazı sistemlerin açıkça görülen bir unsurudur ve genelde sistem 

kapasitesini ortadan kaldırıp (düzenlemelerin yüzeysel bir şekilde uyarlanmasıyla) 

düzenlemelerin etkinliğini azaltarak önemli bir kamu kaynağı ve özel kaynak israfı yaratır. 

 

Birinci duruma odaklanırsak, değişimin ilk aşamalarında değişimle ilgili retorik ve söylemin 

paydaş grupların politika konumlarını biçimlendirici özellikte olduğu, çalışmadan açıkça 

anlaşılmaktadır. Planlarla bütünleşme fırsatları olmadan, “sahiplik” olasılığı ve herhangi bir 



türev politika taahhüdü muhtemelen zayıflayacaktır. Bu nedenle, reformlarla ilgili retorik her 

zaman değişim sürecinin ilk aşamasının önemli bir bölümü olarak görülmelidir.  

 

İkinci bir gözlem ise reformun hedef noktasının tek başına bir uygulama olmayıp sadece bir 

etki olduğu yönündedir: bir politikanın başarısının sadece “yürürlüğe” girip girmediğine 

bakarak değil planlanmış ve planlanmamış etkilerine göre ölçülmesi gerektiği açıkça 

bilinmekte (ancak çoğu zaman göz ardı edilmektedir). Etkinin ölçülememesi ilk olarak 

değişim sürecinin tamamlanmadığı, ikinci ve daha önemli bir unsur olarak ise değişimin 

yöneticilerine (reformcular) verilen geri bildirim olmadığı ve politikayı geliştirme ve 

düzeltme sürecinin kaçınılmaz olarak zayıflayacağı anlamına gelir.  

 

Yeterlilik kavramının anlaşılması  

 

“Yeterlilik” anlayışlarının ülkeler arasında farklılık göstermesi şaşırtıcı olmamakla birlikte, bu 

çalışmada, temel gruplar arasında, bir ülke kapsamındaki eğitim ve öğretim sektörleri arasında 

yeterlilik anlayışları konusunda ciddi farklılıklar olduğu ileri sürülmüştür. Bu anlayış 

konusundaki temel farklılık, yeterliliği başarının öngörülen öğrenmenin resmi 

değerlendirmesi yoluyla belgelendirilmesi olarak gören ve uygulama toplulukları tarafından 

bahşedilen bir statü olarak gören kişiler arasında tespit edilebilir. Bu farklılıklar farklı 

sektörler ve ülkelerde bulunmaktadır; ancak tartışmanın kilit noktalarından biri kendi 

yeterlilik tanımı bulunan EQF’nin geliştirilmesiyle ilgilidir. Bu durumun sektörler ve 

ülkelerde oluşacak ortak bir yeterlilik anlayışı üzerinde etkisi bulunabilir. EQF’nin etkisinin 

bu raporun kanıtında öne sürüldüğü kadar güçlü olması durumunda, diğerinin göreli olarak 

zayıflayıp zayıflamayacağı sorusu ortaya çıkacaktır; daha toplumsal bir biçimde ifade etmek 

gerekirse, sonuç olarak bu daha geniş çaplı anlayışların bir bölümünün en iyi ihtimalle 

azımsanması, en kötü ihtimalle yok olması için ulusal düzenlemelere ilişkin tartışmalardan 

“yeterlilik” yorumlamaları çıkarılabilir. 

 

Yeterlilikler ve ekonomik büyüme  

 

Yeterlilikler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki giderek hükümet politikalarının odak 

noktası haline gelmekte ve böylece bu iki unsur arasındaki karşılıklı karmaşık bağımlılık 

giderek daha çok tanınmaktadır. Sosyal kazanımlara ilişkin kaygı (bireylerin eğitim ve 

öğretime katılımı gibi) gelişme sağlamaya yönelik olası yöntemlerin kullanılması için artan 

çalışmaları beslemekte; bu çalışmalar da şu ana kadar değişimi beraberinde getirecek etkili bir 

bağlantı nesnesi olmayan alanlarda giderek artmaktadır.  

 

Reform baskıları  

 

Bazı reform baskılarının yoğunluğu artmakla birlikte söz konusu baskılar esas itibariyle 

aynıdır: çalışmamızda yeni baskılar ortaya konmamıştır. Ancak, şu an uluslararası 

karşılaştırmalı araştırmalarda ve uluslararası kuruluşların yeterliliklerle ilgili politikalarında 

açıkça görülen güçlenme ek bir tartışma konusu yapılmaya değer. Bu baskılar artık ulusal 

yeterlilikler sistemleri üzerine etkinlikleri ve şekilleri açısından güçlü baskılar uygulanması 

şeklinde görülmektedir. Yakın dönem kanıtlarında EQF yapısının (ve beraberinde getirdiği 

içsel mantık) uluslararası baskının bir parçası olduğu ileri sürülmektedir.  

 

Yeterlilikler sistemlerindeki güçlenmeye ilişkin algılar  

 



Yeterlilikler sistemleri daha şeffaf, daha iyi anlaşılabilir ve Avrupa düzeyindeki unsurların 

odak noktası olan sistemler haline geldiği için, bir reform aracı olarak daha çok öne 

çıkmaktadır. Genel ifadelerle ve temel ulusal ve sektörel farklılıklara rağmen, eğitim 

sistemlerinde kalite güvence prosedürlerinde ve hedef belirleme sürecinde referans noktası 

olarak daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişimle bağlantılı olarak, uluslararası 

kıyaslama giderek ulusal reformu etkileyen bir unsur olarak daha çok öne çıkmaya 

başlamıştır.  

 

Yeterliliklerin ve yeterlilikler sistemlerinin işlevleri  

 

Çalışmada yeterliliklerin işlevlerine ilişkin bir tipoloji geliştirilmiştir. İşlevler geniş 

kapsamlıdır ve tipoloji de işlevlerin kapsamının veya bir işlevin yoğunluğunun değişip 

değişmediği hususunu daha derinlemesine araştırmak için temel oluşturabilir. Şu an için, 

yeterliliklerin amaçları ve işlevlerinin genel olarak önemli bir değişiklik göstermediğini 

varsaymak mantıklı olacaktır. Ancak, eğitim ve öğretimde bir performans ölçütü olarak 

hareket etme gücü gibi bazı işlev tiplerinin önceliği artarken, insanların işlerinde ilerlemesi 

için temel yöntem gibi bazı işlevler ise zayıflamıştır. Genel olarak, yeterliliklerin uluslararası 

hareketliliği destekleme konusundaki rolü güçlenmiştir.  

 

Burada dikkat çekmemiz gereken önemli bir nokta da işlevlerin kapsamı şüphesiz durağan 

kalırken, işlevlerin farklı ulusal düzenlemeler ve farklı sektörlerde farklı şekilde bir araya 

gelişinin yaygın bir durum olmasıdır. Bu açıkça görülebilen bir durum olabilir ancak 

yeterlilikler bu işlevleri kolektif olarak sistemlere aktarır. Tek bir yeterliliğin amaçları ve 

işlevlerinin sayısız, çeşitli ve çelişkili hale gelmesi durumunda sorunlar çıkabilir. Bu 

çeşitlenmenin ilk zayiatı kullanıcıların yeterliliğin geçerliliğini kendi özel önceliklerine göre 

algılamalarıdır.  

 

Yeterliliklerle ödüllendirme süreçlerinin değişmesi  

 

MEÖ yeterlilikleriyle ödüllendirme süreci değişmiştir. İşgücü piyasasına ait bilgilerin (akışlar, 

getiriler, mesleki standartlar) rolü daha çok öne çıkmakta ve sosyal ortakların katılımı 

artmaktadır.  

 

Genel olarak tüm eğitim ve öğretim sektörlerinde özellikle ödüllendirme (modülerleştirme, 

kredi düzenlemeleri ve daha geniş öğrenmenin tanınması) konusunda esnekliği arttıranlar 

olmak üzere esneklik yönünde gelişmeler görülmektedir. Amaç, yaşam boyu öğrenmenin 

açıkça ilerici bir yön kazandırarak adım adım mümkün kılınması gibi görünmektedir. 

Yeterlilikler ile tanınan öğrenme türlerinin daha genel becerileri ve öznitelikleri kapsayacak 

şekilde genişletildiğine dair bir senaryo tasarlamak mümkündür.  

 

Yaşam Boyu Öğrenmeye Katkı  

 

Raporda verilen kanıtların birçoğu yeterliliklerin öğrenmenin tanınmasını sağlayarak yaşam 

boyu öğrenme politikalarının uygulanmasında daha güçlü bir rol oynadığını göstermektedir. 

Yeterliliklerin öğrenme üzerindeki motive edici etkisi güçlü bulunmazken, bireylerin iş 

ararken pozisyon avantajına sahip olma ihtiyacının motive edici olduğu açıktır. Politika 

yapıcılar işgücü piyasasına girişi düzenlemek yerine bu motivasyondan faydalanmaya 

bakmakta, bu da genel olarak tanınma karşısındaki engelleri en alt seviyeye indirerek 

başarılmaktadır. Engeller mevcut yeterliliklerin şeffaflaştırılması yoluyla azaltılmakta ve 

esneklikleri attırılmaktadır.  



 

Tanınmaya ulaşmak bağımsız öğrenme sonuçlarının onaylanması ve elde edilen 

belgelendirme veya ödüllerin tanınma durumundaki revizyonuna ilişkin yeni veya revize 

edilmiş prosedürlere yol açmıştır. Yeterliliklerin değerlendirilme yaklaşımı ve 

ödüllendirilmesi prosedürü gibi, onaylama ve tanınmanın işlerlik seviyesi de farklılık gösterir. 

Onaylama veya tanınma prosedürlerinin bazı ülkelerde yaygın olarak benimsendiği 

görülürken, bu her yerde geçerli bir durum değildir: onaylama prosedürlerinin tam ölçekte 

sistematik olarak kullanılması karşısında yapısal engeller bulunmaktadır. Üzerinde durulması 

gereken bir husus da, prosedürlerin oluşturulmasının ötesinde, kendini ortaya atma konusunda 

motive edilen ve öğrenme düzeylerini bu tip prosedürlerle onaylayan öğrenenlerin sayısıdır.  

 

Birçok ülkede esneklik öğrenenin hedeflerini belirleyen kişisel öğrenme planları ve 

anlaşmaları gibi mekanizmalar yoluyla öğretme ve öğrenmeye yönelik daha “kişiselleşmiş” 

veya “kişiye özel” yaklaşımlar olarak yorumlanmaktadır. Bu amaç, örneğin öğrenene 

çalışmalarının yoğunluğu ve içeriği konusunda daha fazla kapsam bırakan modülerleştirilmiş 

bir müfredat yoluyla gerçekleştirilebilir. Bazı yeterlilik yolları daha esnek hale gelip 

öğrenenler için daha geniş ilerleme olanaklarının önünü açtığı için, daha etkili ve tarafsız 

bilgi, tavsiye ve yönlendirmelere ihtiyaç vardır; bu konuya daha çok özen gösterildiği 

yönünde bazı kanıtlar da mevcuttur.  

 

Müfredat ve yeterliliklerin odak noktasının tedarikçilerin sunduğu şeyin ne olduğu 

hususundan öğrenmenin sonuçlarına kaydırılması, birçok ülke ve sektörde uygulanan bir 

politika planıdır. MEÖ ortamlarında genelde daha iyi geliştirilmiş olmakla birlikte, öğrenme 

sonuçlarının toplanan kanıtlara göre kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.  

 

Avrupa yeterlilikler çerçevesinin daha hızlı gelişmesi ve Avrupa hükümetlerinin bu çerçeve 

üzerinde bir mutabakata varmasıyla, birçok Avrupa ülkesi bir ulusal yeterlilikler çerçevesi 

benimsemiş veya üzerinde düşünmeye başlamış durumdadır. Hangi sebepten olursa olsun, bu 

gelişmeler için hızlı bir süreçtir. Ayrıca, UNESCO, Uluslararası Çalışma Örgütü ve AB için 

Cedefop ve Avrupa Eğitim Vakfı gibi uluslararası örgütlerin çalışmalarına da bir şekilde 

yansımıştır. Dünya genelinde NQF’lerin gelişmesi coğrafi yakınlık ve insanların hareketliliğe 

sahip olduğu ülkeler için çok sayıda bölgesel çerçevenin geliştirilmesini de beraberinde 

getirmiştir.  

 

NQF’lerin geliştirilmesi ile asgari olarak, alt sistemler arasında geniş çaplı öğrenme sonuçları 

ve öğrenenlerin çalışmalarını tamamladıkları anda ulaşmaları planlanan seviyelere göre daha 

iyi bir şekilde bağlantı kurulmasını sağlamak amacıyla, büyük ölçüde müfredat içerik türleri 

ve çalışmanın yeri ve süresi ile tanımlanabilen ulusal yeterlilikler sistemleri yeniden 

kavramlaştırılmaya çalışılmaktadır. Sonuç olarak farklı ülkeler ve sektörler arasında 

geliştirilen yeterlilikleri karşılaştırma aracı olarak kullanılacak EQF de benzer bir amaca 

sahiptir. NQF’ler ve EQF geliştirilmesi ile en azından yeterliliklerin açıklığı ve 

karşılaştırılabilirliğinin arttırılması ve böylece yeterliliklerin daha şeffaf hale getirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

 

Şeffaflık  

NQF’lerin geliştirilmesinin yeterlilikler sistemlerinin şeffaflığı açısından avantaj 

sağlayacağına da inanılmakta olup; önemli yönetişim şekilleri, kısıtlama seviyeleri ve 

etkilerin öngörülmesi de önemini koruyan konulardır. Çalışmanın bu kısmında yakın zamana 

kadar belirgin ulusal çerçevelere sahip olmayan Avrupa Birliği ülkelerinde NQF’lerin hızlı ve 

yoğun bir şekilde geliştirildiği belirtilecektir. Bu yeni çerçevelerin vatandaşlar üzerindeki 



etkisine ilişkin kanıtlar için beklemek gerekecektir, ancak EQF ve ilgili işlevlerinin (öğrenme 

sonuçlarının kullanılması, etkili kalite güvencesi ve daha geniş çaplı öğrenme türlerinin 

onaylanması gibi) teşvik ettiği koordine bir gelişme dışarıdan bakıldığında ulusal sistemler 

için daha yüksek seviyede bir şeffaflık konusunda umut vaat etmektedir. 

 

NQF’lerin geliştirilmesi de, bu gelişimin hemen her tür paydaşla ilgili olması ve belirgin 

standartlar üzerine kurulması durumunda, daha yüksek seviyede bir şeffaflık konusunda umut 

vaat etmektedir. NQF’lerin öncelikle MEÖ ve yüksek öğrenim (YÖ) olmak üzere eğitim 

sektörleri arasında bağlantı kurma aracı olarak kullanılma potansiyeli bazı ülkelerin 

gündeminde bulunmaktadır. Bazı ülkelerde ise, NQF’lerin belli bir sektöre özgü olma 

durumunun sektörel ilgiyi devam ettireceği ve sektör için daha uygun kalite yeterliliklerine 

yol açacağı umuduyla geleneksel sınırlar korunmaktadır. Kontrol hususları hala çok önemli 

bir konuma sahiptir.  

 

NQF’lerin hızlı bir şekilde geliştirilmesi ulusal düzenlemelerde belirsizlik ve kargaşaya sebep 

olur. Politika yapıcılar bu kargaşanın daha yüksek seviyede şeffaflık sağlama hedefine zarar 

verebileceğinin farkındadır. Mevcut yapılara göre daha yavaş geliştirilen çerçevelerin, “sistem 

düzenliliği” havasında aceleyle tasarlanmış çerçevelere göre şeffaflığı koruma ihtimali daha 

yüksektir. Bazı NQF’ler yeterliliklerin ülkenin gelecekte ulaşmak istediği şeklini açıklayan 

yeniden düzenleme araçları olarak tasarlanmıştır: çerçeve buna bir örnektir. Bazı çerçeveler 

ise mevcut düzenlemeleri daha iyi anlatmak amacıyla statükoyu normalde olduğundan daha 

net ifadelerle açıklamak üzere ortaya çıkar. Bu yaklaşımların her ikisi de değişime sebep olur: 

ilkinde değişimin neden meydana geldiği açıktır, ancak ikincisi daha üstü kapalı bir değişime 

yol açma eğilimi gösterir. Paydaşlar arasında yapılan kolektif düzenlemelerle netliğin 

arttırılması ve değişim dili ve prosedürlerinin oluşturulması yeterlilikler sistemlerinde daha 

fazla bütünlük sağlar.  

 

Esneklik  

Yeterlilikler (ve sistemleri), resmi yöntemlerle geliştirilen öğrenme tanınmasının örgün 

programlar dışında elde edilen öğrenme ile birleştirilmesi ve eğitim öğretim ile yöntemlerin 

geçirgenliğinin attırılması yoluyla daha küçük yeterlilikler ve değerlendirme birimlerinin 

geliştirilmesi ve belgelendirilmesi ile giderek daha esnek hale gelmektedir. Birçok ülkede 

esnekliğin artmasına ilişkin kanıtlar “esnekleştirme” ifadesinin tanımlanma, hoş karşılanma 

ve uygulanma düzeyindeki büyük farklılıklarla çelişmektedir. MEÖ’de “esnekleştirme”nin 

istendiği ancak geleneksel değerler üzerindeki etkisinden korkulduğu büyük ölçüde 

merkezileşmiş ulusal yeterliliklerin (ikili veya dönüşümlü sistemler) olduğu ülkeler ile 

ihtiyaca duyarlılığın artmasına yönelik bir “doğal adım” olarak kabul edilen çok sayıda 

sektöre özgü farklı yeterlilikler içeren ülkeler arasında büyük bir farklılık vardır.  

 

Esnekliğin ve öğrenicilere karşı duyarlılığın artmasına yönelik çerçeve, kredi, modül, 

değerlendirme birimleri gibi araçlar geliştirilmesinin önemli bir sonucu da yeni koordinasyon 

ve iletişim şekillerine ihtiyaç duyulmasıdır. Katı sistemleri gevşetmek üzere tasarlanmış bu 

özellikler daha detaylı yönetim sistemlerine yönelik özgün bir mantık taşımaktadır. Daha 

esnek sistemler, kullanıcılar için daha iyi bilgi, tavsiye ve yönlendirme (IAG) gerektirir.  

 

Temsil  

Yeterlilikler mevcut bilgi, beceri ve yetkinlikleri temsil edebilir; adayın belli kilit 

yetkinliklere (sosyal beceriler) karşı istidadı olduğu veya “gelecekte yetkin” olma potansiyeli 

taşıdığına işaret edebilir. Ancak, belli bir yeterlilik şeklinin belli bir işe alma sürecinde bu üç 



yönteme aynı anda hizmet etme olasılığı düşüktür. Yeterlilik kavramı, belli işe alma 

durumlarından bizim anladığımız haliyle, hiçbir zaman kusursuz bir işaret değildir.  

 

Yeterliliklerin, bireyin yetenekleri ve potansiyelini daha iyi temsil edecek şekilde gelişmesi 

durumunda, mevcut değerlendirilmiş özelliklerden (işaretler) bazılarının etkinliğinde azalma 

riski bulunur. Örneğin, bir yeterlilik ile potansiyele sahip kişileri işe alacak ve eğitecek belli 

kanıtlanmış kurumların geleneklerini değerlendirerek potansiyel sergilenmesi amaçlanmışsa, 

kanıtlanmış özel yetkinliğe ilişkin işaret azalabilir. Bir başka deyişle, yeterliliklerin bazı 

amaçlara uygun olduğunu ve eksik olmaları durumunda işe alan kişilerin istenen işaretleri 

başka yerde arayacağını kabul etmek daha doğru olacaktır. O halde, yeterlilikler bireysel 

kabiliyetlerin temsilinin bir parçasını oluşturabilir. Bir birey işe alım sürecinde başarılı olmak 

için temsili her yönden optimuma çıkarmayı hedefleyebilir. İşe alan kişi ise yeterlilikler de 

dahil aradığı her şeyi bir temsil modeli şeklinde netleştirebilir.  

 

Temsil kavramı kapsamlı olmasından dolayı faydalıdır: kullanıcının yeteneklerinin bir resmini 

çizmesine, işe alan kişinin de bir adayda aranan özellikleri daha net bir şekilde ifade etmesine 

olanak tanır. Temsil yeterliliklerin değişen değerini farklı düzenlemelerde faydalı olacak 

şekilde konumlandırabilir. Fransa’da yapılan araştırmalar yeterliliklerin bölgesel niteliğinin 

değerini etkilediğini ve bunun yeterliliklerde yavaş da olsa küreselleşmeye doğru bir eğilim 

görülmesi açısından önemli olduğunu göstermektedir.  

 

Temsil aynı zamanda, değer yaratma açısından önemli olduğu bilinen ancak yeterlilikler 

kapsamında her zaman açık bir biçimde şekillenmeyen unsurlar barındırdığı ve bunları 

açıklığa kavuşturduğu için de faydalı bir görüştür. Bu unsurlara örnek olarak bir yeterliliğin 

kısmen veya tamamen dayandığı mesleki standartlar, sosyal ortakların yeterliliğin tasarımı ve 

değerlendirmesine katkıda bulunma düzeyi, örgün ve resmi olmayan öğrenmenin tanınma 

derecesi, hizmet sunan kurumun kalitesi ve son ancak aynı derecede önemli olarak 

öğrenmenin yeterlilik bahşedilmesi yoluyla ilerleme düzeyi gösterilebilir. Belli kilit 

yeterliliklerin temsili, değerlendirmeler yoluyla açıklığa kavuşturulabilir ancak yine de 

deneyimlerden kanıtlar elde edilmesi gerekir. Potansiyel temsili ise öğrenmenin çalışma ve 

üstbiliş ve düşünceyle ilgili diğer başarılar gibi başka potansiyel sembolleri yoluyla 

kanıtlanması ile açıklığa kavuşturulabilir.  

 

Onaylama  

Dünya genelinde yeterlilikler ve yeterlilikler sistemleri modernleştiği için, onaylama süreci de 

tartışmaların merkezi haline gelmiştir. Bunun nedeni onaylamanın bilgi, beceri ve 

yetkinliklerin değerlendirilmesi ile bunların belgelendirilmesi arasındaki bütün yeterlilik 

sürecinin merkezinde bulunmasıdır. Onaylama, öğrenme kanıtının hedefi veya en azından 

güvenilir standartları karşıladığı bir süreç olarak düşünüldüğü zaman en iyi şekilde anlaşılır. 

Onaylama süreçlerinde uygulanacak gelişmeler aşağıdaki faydaları beraberinde getirir:  

 

 öğrenme sonuçlarının kullanılması onaylama süreci için standartların temelini daha 

şeffaf hale getirir. Bu da kullanıcıların, yeterliliklerin uygunluğuna olan güveninin 

artmasına sebep olur;  

 ulusal yeterlilikler çerçeveleri öğrenmenin onaylama seviyeleri için belirgin kapsayıcı 

standartlar sergiler. Belirlenen standartlar daha iyi ve daha kapsamlı kalite güvence 

sistemleriyle bağlantılı olabileceği için genel olarak anlaşılabilir ve güvenilebilir; 

 yeterlilikleri geliştirme sürecinin talep tarafında olan aktörlerin onaylanması gereken 

şeyi daha iyi ifade edebilmesi durumunda, yeterlilikler uyarlanabilir veya yeni 

yeterlilikler geliştirilebilir, tedarikçiler de gerekli olana daha yakın sonuçlara ulaşacak 



şekilde süreçler benimseyebilir. Bu da rapordaki diğer hususlar gibi yetkinliğe dayalı 

yeterliliklere doğru yönelimin, yeterliliklerin gerekli rol ve işlev aralığını karşılayacak 

şekilde özenle dengelenmesi gerektiğini açıklar; 

 öğrenme yollarından bağımsız olarak yapılan onaylama öğrenenlere bilgi, beceri ve 

yetkinliklerini elde ettikleri öğrenmenin tanınmasına yol açmak amacıyla sunmaları 

için daha fazla seçenek sağlar. Öğrenenler çevrelerinin bütün olarak resmi yeterlilik 

yöntemlerinin dar sınırlarını sunduğu ancak bunlarla kısıtlı olmadığını öğrenmek için 

her türlü fırsattan faydalanabilir; 

 genel becerileri geliştirme fırsatları çoğunlukla öğrenme programları veya iş 

uygulamaları bağlamında saklıdır ancak genelde değerlendirilmez ve raporlanmazlar. 

Etkili, esnek onaylama yöntemleri genel becerileri daha görünür hale getirebilir; 

 onaylama süreçleri bireyin öğreniminin onaylama için kullanılan standartlar ve 

değerlendirme kriterleriyle ilişkili olma şekline göre ayarlanabilir.  

 

Onaylama gelecekte muhtemelen yeterliliklerle ilgili normal işlevinin ötesinde bir rol 

oynayacak ve farklı düzenlemelerde daha geniş bir uygulama alanına sahip olacağı için daha 

düzeyli ve gelişmiş hale gelecektir. Kalite güvencesine hafifçe değinirsek, bu tür bir 

onaylamanın resmi ulusal yeterliliklere olan ihtiyacın yerini alması mümkün 

görünmemektedir. Ancak, öğrenmenin belli yönlerini temsil etmek için çeşitli, amaca uygun 

onaylama süreçlerini daha önemli bir pozisyona yerleştiren bir yeterlilikler sistemi daha geniş 

çaplı ihtiyaçları karşılayacağını kanıtlayabilir.  

 

 

  



BÖLÜM 1  

Yeterlilikler ve yeterlilikler sistemlerine giriş  
 

Bu çalışmanın nihai hedefi yeterlilikler sistemlerindeki değişimlerin güvenilir bir uluslararası 

taslağını ve bu alandaki geleceğe dönük eğilimlerin belirtilerini sunmaktır. Son birkaç yıl 

içerisinde yeterlilikler sistemlerinde gelişmeler olmuştur ve bu yapısal değişikliklerin daha 

şeffaf ve duyarlı yeterliliklere yönelik baskının bir sonucu olduğuna ilişkin göstergeler vardır. 

Ancak, bazı insanlar yeterlilikleri öğrenmenin geliştirilmesi ve ölçülmesi için bir dayanak 

noktası yaratan belli bir istikrar kaynağı olarak görmektedir. Ayrıca yeterlilikler, eğitim ve 

öğretimde değişimin avantajları hakkında yapılan her konuşmanın her zaman öğrenen 

seviyesinde somut faaliyetlere dönüşmediği de açıktır. Şu anda yeterlilikler sistemlerinde 

karmaşık ve dinamik bir durum söz konusudur ve bu da araştırma, anlama ve 

dokümantasyonu gerekli kılmaktadır. Yeterliliklerin gelişimi, yeterliliklerin neleri nasıl 

başarabileceğinin anlaşılmasına yönelik tutarlı bir çerçeve olmadan meydana gelecek gibi 

görünmektedir. Cedefop tarafından yürütülenler de dahil olmak üzere yeterlilikler sistemleri 

ve yaşam boyu öğrenme konularında yapılan önceki çalışmalara göre yapılandırılan bu 

çalışma ile, yeterlilikler ve ilgili sistemlerinin anlaşılmasına yönelik bir çerçeve sunulmaya ve 

değişim ile ilgili politika yapıcıları yeterlilikler sistemlerinin mevcut dinamiği ve nerede 

öncülük edileceği konusunda bilgilendirecek sonuçlar yansıtılmaya ve çıkarılmaya 

çalışılacaktır.  

 

1.1 Avrupa politika bağlamı  

 

Yeterlilikler ve yeterliliklerin sosyal ve kurumsal düzenlemelere dayanma ve bunlarla 

bütünleşik olma şekli giderek eğitim ve öğretim, istihdam ve sosyal katılım gibi farklı alanlara 

yönelik politikaların odak noktası haline gelmektedir.  

 

1.1.1. Yaşam boyu öğrenme  

 

Yaşam boyu öğrenmeye katkı sağlamak birçok Avrupa ve ulusal eğitim ve öğretim 

politikasının merkezi haline gelmiştir (
3
). Bu öncelik yakın zaman önce aşağıdaki ifadelerin 

yer aldığı 12 Mayıs 2009 tarihli Eğitim ve öğretim alanında Avrupa işbirliği için yeni stratejik 

çerçeve belirlemeye dair Konsey Kararları ile yeniden teyit edilmiştir:  

 

‘Eğitim ve öğretim alanında Avrupa işbirliği 2020 yılına kadar olan dönemde 

eğitim ve öğretim sistemlerini bütün olarak yaşam boyu öğrenme 

perspektifinde kapsayan bir stratejik çerçeve bağlamında oluşturulmalıdır. Bir 

başka deyişle, yaşam boyu öğrenme örgün, yaygın ve örgün olmayan öğrenme 

gibi tüm bağlamlardaki ve okul öncesi eğitim ve yüksek öğrenime kadar 

sürekli temel eğitim, mesleki eğitim ve öğretim ile yetişkin öğrenmesi gibi tüm 

seviyelerdeki öğrenmeyi kapsayacak şekilde tasarlanan çerçevenin bütününü 

                                                           
3 OECD (2007) yeterlilikler sistemi ile yaşam boyu öğrenme arasındaki etkileşimi şöyle açıklar: “Bir yeterlilikler 

sistemi, resmi ya da dolaylı olarak, hangi öğrenme şekillerinin yeterlilikler sisteminin bir bölümünü 
oluşturduğunu ve bunların bireyler, ekonomi ve toplum tarafından nasıl standartlaştırılıp, tanındığı ve 
değerlendirildiğini ifa eder. Bireyler sistemi öğrenme faaliyetlerine karar vermek için kullanırlar. Bir yeterlilikler 
sistemi bireyin bu farklı yollar arasında hareke etmesini kolaylaştırabilir de sunduğu özendirici veya caydırıcı 
faktörlere bağlı olarak engelleyebilir de.’ 
 



destekleyen bir temel ilke olarak kabul edilmelidir.’ (Avrupa Birliği Konseyi, 

2009, s. 3). 

 

Yaşam boyu öğrenme Avrupa politikalarında okul öncesi eğitimden yetişkin öğrenimine 

kadar giden ve tüm öğrenme şekillerini kapsayan bir süreç olarak anlaşılmalıdır. (
4
). Avrupa 

çapındaki yaşam boyu öğrenme politikalarının amacı insanların dikey (yeterlilik ve yetkinlik 

seviyelerinin arttırılması) veya yatay (başarılarının genişletilmesi, öğrenme yöntemlerinin 

yeniden seçilmesi veya değiştirilmesi) olarak ilerleyebilmesi için farklı eğitim ve öğretim 

sistemleri arasındaki geçirgenliği arttırmaktır. Bu da yeterliliklerin bu dikey ve yatay 

öğrenmeyi tanımaya açık olmasını gerektirir. Yaşam boyu öğrenme politikaları ile ayrıca 

öğrenmeye olan talep teşvik edilerek ve öğrenmenin bireylerin ve diğer yeterlilik 

kullanıcılarının ihtiyaçlarına uyarlanacak şekilde tedarik edilmesi sağlanarak öğrenmeye olan 

katılımın arttırılması da amaçlanmaktadır. Bu politikaların uygulanması ile, yaşam boyu 

öğrenmeye olan talebin öğrenmenin nasıl sunulacağı ve yaşam süresince öğrenmenin 

tanınması, ve daha esnek onaylama ve belgelendirme sistemlerine yönelik talebin nasıl 

arttırılacağı hususunda belirgin bir etkisi olacaktır.  

 

1.1.2. Yeni işler için yeni beceriler  

 

Eğitim ve öğretime yapılan istihdam odaklanması ile AB düzeyindeki politikaların rolünde bir 

güçlenme olmuştur. 2009 yılında, AB eğitim politikası, eğitim ve öğretim ile geleceğin işgücü 

piyasası ihtiyaçları arasında bağlantı kurularak desteklenmiştir. Avrupa Komisyonu Yeni işler 

için yeni beceriler (Avrupa Komisyonu 2008b) konulu raporda, becerilerin geliştirilmesinin 

ve beceriler ile işgücü piyasasının ihtiyaçları arasında yapılacak daha iyi bir eşleştirmenin 

Avrupa’nın geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirtmiştir. Araştırmalar işgücü 

piyasasındaki beceri uyumsuzluklarının birçok Üye Ülke için giderek önem kazanan bir kaygı 

haline geldiğini ve Üye Ülkelerin yüksek becerilere sahip ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı 

bir işgücü oluşturmak için eğitim, öğretim ve istihdam politikalarında becerilerin arttırılması 

ve uygun hale getirilmesine ve her seviyede daha iyi öğrenme fırsatları sunulmasına daha çok 

odaklanmaları gerektiğini göstermektedir. Yeterlilikler işgücü piyasaları ile eğitim ve öğretim 

tedariki arasında oluşan bu köprüde belirgin bir role sahiptir.  

 

Avrupa Konseyi 2008 Mart ayında (Avrupa Komisyonu, 2010) insana yatırım yapma ve 

işgücü piyasalarını modernize etmenin Lizbon stratejisinin dört öncelikli alanında biri 

olduğuna dikkat çekmiş ve Komisyonu “Avrupa’da teknolojik değişimin ve yaşlanan nüfusun 

etkilerini dikkate alarak 2020 yılına kadar geleceğe ait becerilerin kapsamlı bir 

değerlendirmesini sunmaya ve geleceğe ilişkin ihtiyaçları tahmin etmek için gerekli adımları 

tasarlamaya” çağırmıştır. Bu değerlendirmede, diğer sonuçlara ek olarak, beceri, yetkinlik ve 

yeterlilik ihtiyaçlarının her meslek türü ve seviyesinde büyük ölçüde artacağı sonucuna 

varılmıştır. İlk analizden elde edilen kanıtta önümüzdeki on yılda kalifiye ve uyarlanabilir 

işgücü daha çok beceriye bağlı işlere olan talebin artacağı tahmin edilmektedir. AB-25 

ülkelerinde 2006 ve 2020 yılları arasında yüksek eğitim seviyesi gerektiren işlerin toplam 

işlere oranının %25.1’den %31.3’e çıkacağı tahmin edilmekte; orta düzeyde yeterlilik gereken 

işlerin ise %48.3’ten %50.1’e kadar küçük bir artış göstermesi beklenmektedir. Bu da 

sırasıyla 38.8 ve 52.5 milyon yüksek ve orta seviyede iş olanağına karşılık gelmektedir. Aynı 

zamanda, düşük eğitim seviyesi gerektiren işlerin payı, 10 milyon iş olanağına rağmen 

                                                           
4 Örgün (öğrenenin bakış açısına göre amaçlı organize edilmiş ve çoğunlukla bir yeterliliğe yol açan öğrenme 

süreci); örgün olmayan (öğrenenin bakış açısına göre amaçlı planlanmış ancak zaman, destek vb. açısından açık 
bir şekilde düzenlenmemiş faaliyetler) ve yaygın (öğrenenin bakış açısına göre amaçlı olmayan iş, boş zaman, 
günlük yaşam vb. faaliyetler kaynaklı). 



%26.2’den %18.5’e düşecektir. Manüel beceri gerektirmeyen mesleklere ilişkin işlerin çoğu 

kalifiye işçi gerektirecek; orta eğitim seviyesine sahip işçiler beceri gerektiren meslekleri 

giderek daha yüksek oranda dolduracaktır. Eğitim oranları işgücü piyasasındaki değişimlere 

göre daha hızlı bir şekilde arttığı için, basit işlerin sadece yarısına düşük eğitim seviyesinden 

çalışanlar sahip olacaktır. Hizmet sektöründe, rutin olmayan görevlerle bağlantılı olarak her 

meslek seviyesinde gereken beceriler portföyünün genişletilmesine yönelik belirgin bir eğilim 

vardır. Bilgi yoğun sektörlerin birçoğunda, hem yönetim becerileri hem de bilimsel bilgiye 

gerek duyulmaktadır. Sosyal hizmet ve eğitim alanında, hizmetlerin kalitesini arttırmak için 

becerilerin daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. Bu da işverenlerin problem çözme ve 

analitik beceriler, öz yönetim ve iletişim becerileri, dil becerileri, daha genel ifade etmek 

gerekirse “rutin olmayan beceriler” gibi genel yetkinliklere (
5
) yönelik talep artışını 

yansıtmaktadır.  

 

Politikalar ve tahminler beceriler ve yetkinliklerin geliştirilmesi ve tanınmasının önemli bir 

role sahip olduğunu göstermekte ve bu çalışma için Avrupa’da değişen yetkinlikler 

seviyesinin arka planını sunmaktadır.  

 

1.1.3. Yeterliliklere daha çok odaklanmak  

 

Vatandaşların istihdam edilebilirliğinin sağlanması AB ekonomilerine yönelik Lizbon 

Stratejisinin merkezinde yer almakta olup; istihdam edilebilirlik ve sosyal katılım alanında 

yeterliliklere çok daha fazla odaklanılmasına yönelik bir AB politikası ortaya çıkarmıştır. Son 

on yıldır yeterlilikler ve yeterlilikler çerçeveleri Avrupa düzeyinde işbirliği ile ilgilenen 

eğitim ve öğretim politikalarını oluşturan organların gündemindeki önemli konulardan biridir. 

Eğitim ve öğretim 2010 iş programı bağlamında işbirliği yapan eğitim bakanları ve 2020 

yılında elde edilecek hedefleri izleyecek olan varisleri öğretmen eğitiminin arttırılması ve kilit 

yetkinliklerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere yeterliliklerin önemiyle ilgili konularla 

mücadele etmektedir. Daha açık ifade etmek gerekirse, Kopenhag sürecinin bir parçası olarak 

MEÖ’den sorumlu bakanlar ile sosyal ortaklar arasındaki işbirliği yeterliliklerin şeffaflığı, 

taşınabilirliği ve kalite güvencesine yönelik yeterliliklerle ilgili araçların oluşturulmasına yol 

açmıştır. Buna Avrupa yeterlilikler çerçevesi (EQF), Mesleki Eğitim ve Öğretim Avrupa 

Kredi Transfer Sistemi (ECVET) ve Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvence 

Referans Çerçevesi (EQARF) dahildir. Bologna süreci kapsamında yüksek öğretimden 

sorumlu bakanlar, üç kademeli yeterlilik yapısına yönelik ulusal çerçevelerin kapsayıcı EHEA 

Çerçevesine bağlanması da dahil olmak üzere Avrupa yüksek öğretim alanının (EHEA) 

hedeflerine ulaşma taahhüdünde bulunmuştur.  

 

Sektörler bazında aynı temalar – sonuç tabanlı öğrenme ve değerlendirme, modülerleştirme, 

kredi biriktirme ve transferi ve önceki öğrenmelerin tanınması - geliştirilmekte olmasına 

rağmen, yeterlilikler ve sistemlerinin reformuna yönelik süreçler ve araçlar çoğunlukla ilgili 

sektörlerin gerçeklikleri ve ihtiyaçlarına uygun hale getirilmektedir.  

 

Ortak amaç ve hedeflerin birleştirici özelliğine rağmen, bu sektörlerin farklılığı, yani ortak 

terimlerin farklı anlamlar taşıyabilmesi ve benzer yaklaşım ve mekanizmaların farklı şekilde 

uygulanması ve hayata geçirilmesi, yaşam boyu öğrenme bağlamında niteliklerle ilgili 

hedeflere ulaşılmasına engel olabilmektedir. Söz konusu farklılıklar AB düzeyinde 

                                                           
5 Genel yetkinlikler ifadesi bu raporda çoğunlukla iş yaşamı koşullarına uygulanan bir dizi beceri ve yetkinliğe 

atıfta bulunmak için kullanılacaktır. Bunlar yetkinlikler başka raporlarda, yaygın, kilit, temel ve çapraz 
yetkinlikler olarak adlandırılmıştır.  
 



görülürken, AB politikalarının ulusal düzeyde uygulanması durumunda daha önemli hale 

gelmektedir.  

 

Mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) iki taraflı eğitim ve istihdam politikalarının ayırt edici 

özellikleri, okul ve iş dünyası ve sosyal ortakların katılımının yanı sıra bu katılımın Üye 

Ülkeler içerisinde ve Üye Ülkeler çapında heterojenliğine göre nitelendirilir: muhtemelen en 

geniş kapsamlı ve en karmaşık sektör olarak belirlenebilir. MEÖ nitelikleri örgün eğitim ve 

öğretim kapsamında bağımsız bir sektör olan MEÖ ile; örgün eğitimin diğer sektörleri (genel 

eğitim, yüksek öğrenim ve yetişkin eğitimi) kapsamında mesleki odaklı eğitim tedariki ve 

örgün eğitim sektörü ile işgücü piyasası arasındaki ortaklık bağlamında sunulan eğitim ve 

öğretim ile ilişkili olabilir. Bu durum, şirket bazlı veya topluluk bazlı eğitim gibi, örgün 

eğitim ve öğretim tedariki dışında kalan düzenlemeler için de geçerli olabilir. Ayrıca, genel 

eğitim, yüksek öğrenim ve yetişkin eğitiminin kesişme noktalarında kalan MEÖ niteliklerinin 

diğer sektörlerdeki niteliklerle birlikte ifade edilmesi ve sonuç olarak MEÖ’ye duyarlı hale 

getirilmesi gerekir. 

 

MEÖ’nün karmaşıklığı ve kilit konumu, raporun temelini oluşturan araştırmanın bütününde 

de yansıtıldığı gibi bu çalışma için özel bir öneme sahiptir. Araştırma kanıtı çoğunlukla yaşam 

boyu öğrenmenin desteklenmesinde nitelikler ve çerçevelerin gelişimiyle ilgilidir, ancak en 

dikkat çekeni Cedefop çalışmalarının sonuçları olmak üzere hatırı sayılır miktarda kanıt ise 

özel olarak MEÖ odaklıdır. 

 

Harris (2009), yakın zaman önce yayınlanan bir makalede sektörlerden “etkileşimleri, yavaş 

yavaş yakınlaşan bir sınır oluşturan tektonik plakalar” olarak söz etmiştir.  Litosferde olduğu 

gibi, bu plakalar birbirine yavaş yavaş yaklaşır ancak sonuçta ya bir tanesi kenara kayar ya da 

deprem ve volkanik faaliyetlere sebep olan bir çarpışma meydana gelir. “Nitelikler” 

bağlamında da benzer olaylardan kaçınmak için, niteliklerdeki değişikliğin farklı sektörlerde 

farklı şekilde meydana gelmesinin sebebi, bir sektördeki değişikliğin bir başka sektördeki 

etkisi ve uygunsuz veya zamansız değişikliklerin oluşturacağı etki üzerinde durulması çok 

önemlidir. Ayrıca, bağlantısallık koşullarının analiz edilmesi de önemlidir.  

 

1.2. Öğrenme ölçüm aracı olarak yeterlilikler  

 

Öğrenme esas itibariyle önemlidir ve insanlar, işletmeler, toplumlar ve ekonomiler üzerinde 

derin etkilere sahiptir. Her tür düzenleme kapsamında meydana gelen her öğrenme türü, birey 

için kendini tanıması ve kendi çevresiyle etkileşimi açısından değere sahiptir. Öğrenmenin 

birçok faydası hükümetler, işletmeler, öğrenme tedarikçileri ve topluluklarında bulunan 

yetkili organlar tarafından sağlanan örgün öğrenme değerlemesinden kaynaklanır. Yeterlilik 

birçok kişi tarafından öğrenmenin tanınmasına yönelik temel araç olarak kabul edilir. 

 

Yıllardır, yeterlilik kavramı aşağıda verilen yeterlilik statüsünün kazanılma süreci yoluyla 

geliştirilmiştir: performans kanıtı; onaylanan öğrenme programlarının tamamlanması; 

bağımsız test ve doğrulama; tanınmış organlar tarafından tasdiklenme. Yeterlilik statüsünün 

kazanılmasına ilişkin bu süreçler yanında, hüküm vermek için faydalanılabilecek mesleki 

standartlar, eğitim standartları, değerlendirme ve onaylama standartları, belgelendirme 

standartları ile ulusal ve uluslararası yeterlilikler seviyesinde standartlar gibi standartlar 

oluşturulabilir. Yeterlilikler işlevsel açıdan önemli hale gelmiş olup, yeterlilik statüsü sosyal, 

politik, ekonomik ve teknik süreçlerin kompleks bir karışımından elde edilir: bu da statüyü 

çoğunlukla aşamalı olmakla birlikte sürekli bir gelişim durumuna sokmaktadır.  

 



Yeterlilikler eğitim ve öğretim sistemlerinde öğrenmeyi ölçme ve raporlama yöntemleri 

olarak yer almaktadır. Ölçüm amaçları gibi ölçümden faydalanan taraflar da farklılık 

göstermektedir. Terazinin bir ucunda, şu anda yalnız yaşayan, bahçıvanlığa ilgisi olan, bitki 

biyolojisi alanında çalışmak ve yeterlilik elde etmek isteyen ve bir çalışma topluluğunun 

parçası haline gelen bir birey, diğer ucunda ise nüfusun yeterlilik seviyelerine ilişkin ulusal 

hedeflere yönelik ilerleme kaydetmek isteyen bir bakanlık gösterilebilir. Bu raporda 

yeterliliklerin amaçları ve faydalanan tarafların kapsamı incelenmiştir. Raporda ayrıca 

özellikle öğrenme kurumları, işyerleri, topluluklar, üçüncü sektör ve uluslararası örgütlerde 

kullanılanlar dahil olmak üzere her tür resmi tanınma süreci kapsama alınmaya çalışılmış 

ancak öğrenmenin resmi olarak onaylanıp belgelendirilemeyeceği kapsam dışı bırakılmıştır.  

Aşağıdaki diyagramda onaylamaya giden yollar açıklığa kavuşturulmuş ve kendi içinde bir 

değere sahip olan öğrenme kanıtının düzenlenmesi ve dokümantasyonu ile öğrenmeyi 

beklenen standartları tanımlayan net kriterlere göre bağımsız bir şekilde onaylama süreci 

arasında net bir ayrım yapılmıştır. Standartların kullanımı yeterliliğe yol açan öğrenmenin 

belirlenmesi için kritik bir noktadır ve dolayısıyla çalışma kapsamına alınmıştır.  

 

Şekil 1. Onaylamaya giden farklı yollar ve standartlarda bulunan temelleri  

 

 

Bir çalışma 

programında 

öğrenme 

Değerlendirme 

Öğrenme sonuçlarının 

tüm aday grupları için 

tasarlanmış sistemleri 

kullanılarak 

onaylanması  

Standartlar/Referans 

olarak, beklenen 

öğrenme sonuçları  

Resmi yeterlilik 

sertifikasının 

çıkarılması  

İleri öğrenme ve 

ileri yeterlilik 

kararı  

Kişisel faaliyetler                  

Bir toplulukta yaşama 

Çalışma  

 

Bilgi, beceri ve 

yetkinliklerin 

belirlenmesi  

Öğrenme 

sonuçları 

kanıtlarının 

dokümantasyon

u  

Öğrenme 

sonuçlarının 

bağımsız adaylara 

duyarlı olacak 

şekilde tasarlanan 

sistemlerle 

onaylanması 

Terfi veya örgün 

öğrenmenin 

belli bir 

bölümünden 

muafiyet gibi 

belgelendirme 

dışında sonuçlar  

Motivasyon ve 

yol göstermenin 

önemini 

öğrenmeye 

yansıtma kararı  

Öğrenmeyi 

görünür kılma 

veya bir 

öğrenme 

deneyimi kaydı 

oluşturma kararı  

Yaygın (sosyal) 

tanınma 

arayışına girme 

ve/veya kabul 

etme kararı  

Herhangi bir 

tamamlayıcı 

öğrenme 

gereksinimi 

kararı 



1.2.1. Aynı dil, farklı kavramlar  

 

Bu aşamada çalışmanın temelini oluşturan yeterlilik sürecini tanımlamak uygun olacaktır. 

EQF’nin yeterlilik tanımı (
6
) özellikle ulusal yeterlilikler seviyelerini şeffaf ve 

karşılaştırılabilir hale getirmek için bir araç olarak faydalı olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak, 

yeterlilik anlayışında sadece bu tanım altında gizlenemeyecek farklılıklar bulunmaktadır. Bu 

farklılıklar muhtemelen jenerasyonlar boyunca var olacak ve zaman içerisinde sosyal 

değişimle birlikte gelişecek derinlemesine gizli sosyal ve kültürel anlayışları yansıtır. 

“Yeterlilik” terimi ile mesleki eğitim kavramına da gönderme yapılmaktadır: gözlemlenebilir 

sonuçlar ve zekice profesyonelleşme süreçleri, iş kültürüne katılım, değer çerçevelerinin 

içselleşmesi ve taahhütler. Bu düzenlemede, çalışanlar katıldıkları eğitim sonucunda ve 

edindikleri deneyimden dolayı, belli iş görevlerini yerine getirmek üzere yeterlilik kazanır. 

Ancak, “yeterlilik kazanma” kavramı bazı göndermeler içerebilmekle birlikte, çoğunlukla 

belgelendirilme sürecine karşılık gelir: ‘Ben yeterliyim” demek bireyin ulaştığı yetkinlik 

seviyesinin resmi bir belgesine sahip olduğu anlamına gelir. Burada odaklanılması gereken 

nokta bireyin belli mesleki eğitim araçları yoluyla ilerlemesi değil, belli bir resmi “etiket”e 

sahip olmasıdır.  

 

Yeterlilik kavramının temelini öğrenme eşiğine ilişkin bir açıklama olarak görmek faydalı 

olabilir. Bu eşik genellikle iyi tanımlanmış (kriterler veya standartlara göre) veya iyi 

anlaşılmış (alışkanlık ve uygulama yoluyla) bir eşiktir ve bir kişinin yeterlilik seviyesine 

ulaşıp ulaşmadığının söylenmesini mümkün hale getirir. Örneğin, bir kişi bir işi etkili bir 

şekilde yapabilecek yeteneğe sahip olabilir ve dolayısıyla o konuda yeterli olabilir ya da bir 

kişi test veya sınav şeklinde bir görevi başarılı bir şekilde tamamlamış, ardından başarısı 

onaylanmış (tanınmış) olabilir. Bu onaylama bir belge şeklinde olabilir.  

 

Yeterlilik ve yeterlilik sürecine ilişkin genel kabul görmüş tek bir Avrupa yanlısı anlayıştan 

bahsetmek mümkün değildir. Bu durumu literatürde (Brockmann ve ark., 2008), Cedefop 

çalışmalarında (
7
) ve Fransa’da yapılan derinlemesine ülke bazında çalışmalarda da görüyoruz 

(bkz. Bölüm 3.1.2.). Süreç daha detaylı bir şekilde incelendiği zaman, yeterlilik kavramı 

üzerindeki sosyal ve kültürel etki açıklığa kavuşacaktır. Yeterlilik süreci farklı düzenlemeler 

arasında büyük farklılıklar gösterir ve genel olarak aşağıdaki beş unsurdan oluşur (
8
):  

 

 öğrenme: yeterliliğin temeli, bir birey öğrenmeyi resmi bir müfredat yoluyla veya iş ya 

da kişisel ve sosyal faaliyetler gibi düzenlemelerde deneyimler yoluyla elde edebilir; 

öğrenme bilgi, beceri veya kişisel ve sosyal yetkinlikler gibi daha geniş çaplı 

yetkinlikler şeklinde oluşabilir; 

 değerlendirme: bir bireyin bilgi, beceri ve daha geniş çaplı yetkinlikleri konusunda 

öğrenme sonuçları veya yetkinlik standartları gibi kriterlere göre muhakemeye 

varılması; 

 onaylama: bir bireyin öğrenmesine ilişkin yapılan değerlendirme sonuçlarının önceden 

belirlenmiş kriterleri (standartları) karşıladığı ve geçerli bir değerlendirme prosedürü 

                                                           
6 Yetkili bir organın bir bireyin belli standartlara göre öğrenme sonuçlarına ulaştığını belirlemesi durumunda 

değerlendirme ve onaylama sürecinden elde edilen resmi sonuç.   
 
7
 Örn. bkz. Cedefop, 2009b, Bölüm 5.6. 

8 Mike Coles tarafından 2009 Ekim ayında yapılan Yeterlilikler ve İstihdam Edilebilirlik konulu Cedefop çalışması 

için hazırlanmıştır.  
 



izlendiğinin teyit edilmesi. Bu da elde edilen sonuçların kalite güvencesine sahip 

olduğu ve güvenilebilir olduğu anlamına gelir; 

 belgelendirme: bireyin öğreniminin onaylandığı konusunda bir kayıt; genellikle kamu 

güveni ve yetkisine sahip bir organ tarafından çıkarılan, bireyin işgücü piyasasında ve 

daha yüksek eğitim ve öğretim alanında resmi olarak tanındığını teyit eden belgedir; 

 tanıma: önceki dört aşamanın ardından gelir; bireylerin özsaygısında artış olarak ve 

üçüncü tarafların yeni bir iş, yüksek ücret ve/veya sosyal statüde artış gibi bir ilerleme 

sunmak için bireyin nitelikli statüsünden faydalanmak istemesi durumunda görülür.  

 

Bu aşamalar dizisi yeterlilik sürecine ilişkin genel bir model sunmakta ve aşamalar çok çeşitli 

şekiller alabilmektedir. Bu durum tek ve dar bir yeterlilik tanımı yönündeki umutsuz arayışı 

açıklar. Örneğin, bazı ülkelerde değerlendirme güvenilir, mesleki eğitim almış kişiler ve 

öğretmenlerin anlayışına dayanan resmi olmayan standartlara göre yapılırken, bazılarında ise 

değerlendirme açıkça belirlenmiş mesleki standartlar veya eğitim standartlarına dayalı katı bir 

şekilde tanımlanmış bir süreçtir ve belli bir öğretme tanımı veya öğretmenlerin yargılarına 

göre gerçekleştirilmez. Her iki yaklaşım da özellikle güvenin ulusal eğitim başarısının 

düştüğü algılarına dayanarak sorgulanması durumunda gerilim belirtileri göstermektedir.  

 

Bazı kişiler beşinci aşamanın yeterlilik sürecinin bir parçası olmadığını ancak sadece bu 

süreci izlediğini iddia edecektir. Bu iddia yeterlilik süreçlerinin her zaman öğrenenlerin elde 

etmiş olduğu bilginin, bir çalışma programını tamamladıktan sonra kazanılan becerilerin veya 

bahşedilen hayat statüsünün tanınmasını sağlamak üzere tasarlanmasına izin vermez; 

dolayısıyla tanınma tüm aşamaları etkilemektedir ve daha kapsamlı bir yeterlilik tasarım, 

kullanım ve değer görüşü kapsamına alınmalıdır.  

 

1.2.2. Geçerlilik kavramı  

 

Yeterliliğin kazanılması çoğu zaman, yeterliliğe ilişkin değerlendirme kriterlerinin 

(standartlarının) sağlandığı hükmüne dayanan öğrenme kanıtıyla birlikte öğrenmenin bir 

yaklaşık ölçümüdür. Yeterliliğin geçerli olduğu hükmünün bu açılardan bakarak verilmesi 

gerekir. Ancak, yukarıda öngörüldüğü gibi, yeterlilikler ile ulaşılması beklenen amaç aralığı, 

geçerlilik ölçümlerinin bozulabileceği ve bir öğrenme ölçütü olarak yeterliliğe olan güvenin 

sorgulanabileceği anlamına gelmektedir. Değerlendirme sürecinin geçerliliği ve bunun bir 

parçası olarak yeterliliği de önemlidir.  

 

Geniş kabul görmüş çok sayıda geçerlilik kavramı mevcuttur. Bunlardan en temel olanı, 

uygun bir değerlendirmenin genel kabul görmesi anlamına gelen yüzeysel geçerliliktir. 

Ancak, geçerliliğe ait üç parçalı kavramlaştırma aşamalı olarak ortaya çıkmış ve 

değerlendirmelere güvenebilme derecesinin anlaşılmasında yardımcı olmuştur. Bu üç 

geçerlilik şekli yapısal geçerlilik (değerlendirilen ‘şey’), ölçütsel geçerlilik (performans 

hakkında hüküm vermek için belirlenmiş standartları) ve içerik geçerliliğidir (bir 

değerlendirmenin kapsaması beklenen bilgi ve becerileri kapsayıp kapsamadığı). Bu üç 

parçalı yaklaşım yakın zaman önce değerlendirme performansı ve davranışının farklı 

yönlerini açıklamak üzere genişletilmiştir. Üç parçalı kavramda yapılan en radikal uzantı ve 

düzeltme Messick’in çalışması (1989) ve daha sonra Kane’in “sonuçsal” geçerlilik üzerine 

yaptığı çalışması (2002) üzerine yapılan tartışma ile ortaya çıkmıştır. Bu tartışmada 

geçerliliğin değerlendirmenin ölçmeyi planladığı şeyi ölçtüğü kaygısıyla sona ermediği, 

sonuçların da bir kişi hakkında yapılan çıkarımların değerlendirme ile gerçekten 

desteklenebilen çıkarımlarla tutarlı olduğu anlamına gelecek şekilde kullanılma kaygısına 

doğru genişletildiği ileri sürülmektedir.  



 

“Sonuçsal” geçerlilik yaklaşımlarına ilişkin son gelişme belli değerlendirmeler ve yeterlilikler 

için bir “geçerlilik argümanı” geliştirmek için değerlendirmeler ve yeterlilikler geliştiren 

kişilere yüklenen bir görev kavramıdır. Sonuçsal konum, ahlaki yükümlülüklerini daha 

geleneksel ölçüm özellikleri ve değerlendirme davranışı bölgesinden değerlendirmelerin 

sonuçlarından faydalanılan modellere doğru genişlettiği için, değerlendirme kuruluşları ve 

yeterlilik organları tarafından giderek daha çok incelenen bir konu haline gelmektedir. Buna 

örnek, eğitim ve öğretimde seçme, bir kişi hakkında çıkarımlarda bulunma ve uygulama 

yetkisi hususunda verilebilir.  

 

Sonuçsal konumda yapısal, ölçütsel ve içerik geçerliliği (maliyet ve yönetilebilirlikte olduğu 

gibi kullanılabilirlik de dahil) ve yüzeysel geçerlilik (örneğin, kabul ve güvenilirlik) ile ilgili 

daha geleneksel hususlara gösterilen ilgi zarar görmemektedir. Bunlar hala değerlendirilen ve 

belgelendirilen şeyin ne olduğu konusunda doğruluk ve netlik kazandırılarak sağlam bir 

ölçümün temeli olan yapısal geçerliliğe de kesinlikle dikkat edilmesini gerektirir. Yapısal 

geçerlilikle ilgili bir husus sadece yeterlilik geliştiricilere bir değerlendirmenin (ve her bir 

yapıyla bağlantılı en uygun değerlendirme yöntem(ler)i) yapısal temelini yoğun ve gerçeklere 

dayalı olarak önceden belirlemeyi değil, aynı zamanda değerlendirme performansını beklenen 

ölçüm özellikleri ve planlanan amaç kapsamında devamlı olarak inceleme ve gözden geçirme 

(taraflılık gibi sorunların tespit edilmesi dahil) taahhüdünde bulunmasıdır.  

 

Güvenilirlik ile geçerlilik arasındaki, çoğunlukla gerilimli olan, ilişki birbirine bağlı olarak 

yakından incelenmelidir. Bir değerlendirmenin güvenilirliği istikrarı, tutarlılığı ve doğruluğu; 

yani karşılaştırılabilir özelliklere (bilgi, beceri ve anlayış) sahip adaylar için farklı zaman 

ve/veya farklı mekanlarda nasıl tekrarlanabilir sonuçlar doğurabileceği sorusu ile ilgilidir.  

 

Geçerlilik ve güvenilirlik arasındaki bu gerilim farklı ulusal düzenlemelerde oldukça farklı 

şekillerde ortaya çıkmaktadır. Fransız mesleki yeterlilikler sisteminde, diploma ve resmi 

yeterlilikler çok güçlü bir şekilde vurgulanırken, mesleki yeterlilikler büyük ölçüde geçerli 

beceri, bilgi ve anlayışların ve aynı zamanda işle ilgili eğilim ve tutumların da gelişmesine yol 

açacak iş süreçlerinde yapılan uzun süreli pratikle birlikte elde edilen formasyona (hizmet içi 

eğitim) dayanmaktadır. Bu da sonuç odaklı sistemlerle tezat teşkil eden açık bir çelişkiye yol 

açar. Fransız sisteminde, eski öğrenmelerinin tanınması yoluyla beceri, bilgi ve anlayışlarının 

tanınmasını isteyenler geleneksel program tabanlı yöntemlerle yeterlilik arayışına girenlere 

göre daha yüksek seviyede bir resmi değerlendirme ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu da belli 

beceri, bilgi ve anlayışların öğrenme programının niteliğinden ve güvenceye aldığı belli 

öğrenme ve iş süreçlerinde pratik yapılmasından dolayı güvenceye alınabildiği düşüncesinden 

kaynaklanır. Dolayısıyla, resmi değerlendirme yoluyla elde edilen yeterliliğin güvence 

seviyesi önceki başarıları tanımak üzere tasarlanmış yöntemde daha yüksektir.  

 

Fransız sisteminde formasyonun önemi, yeterlilik sürecinin bütün olarak geçerliliğinin iş 

süreçlerinde pratik yapmanın önemli bir unsurunu oluşturduğu uzun vadeli öğrenme yoluyla 

bir meslek anlayışı (Beruf) oluşturmakla ilgili olduğu, Alman ve diğer Avrupa ülkelerinin 

sistemine de yansıtılmıştır.  

 

1.3. Yeterliliklerin amacı  

 

Allen’a (2007) göre, yeterliliklerin (sistemleri) üç temel amacı vardır: 

 



(a) sosyal yeniden üretim, bilgi ve becerilerde sınırlamaların desteklenmesi, bazı 

açık/örtük değerlerin teşvik edilmesi; 

(b) istihdam ve daha fazla öğrenme için yöntemlerin yapılandırılması, ilerleme yollarının 

şekillendirilmesi ve dolayısıyla eğitim ve öğretime katılım için teşvik modellerinin 

sunulması; 

(c) öğrenme programlarının niteliği, yapısı ve içeriğini etkileyerek öğrenmenin 

şekillendirilmesi.  

 

Bu çalışma için toplanan kanıtlara bakıldığında, yeterliliklerin yeniden düzenlendiğinde 

dikkat edilecek üç bölümden her biri ile işlemesi beklenen yönteme ilişkin bir açıklama 

görülmektedir. İşlevleri: 

 

(a) öğrenmeyi teşvik edecek; 

(b) sosyal ve ekonomik politikalara yanıt verecek; 

(c) beşeri sermayeyi ölçecek ve teşvik edecek; 

(d) beceri ar ve talebini dengeleyecek; 

(e) kalite güvencesi sağlayacak; 

(f) ulusal eğitim önceliklerini düzenleyecek; 

(g) geliştirilen kişisel statü/kimlik oluşturma koşulları yaratacak; 

(h) uluslararası kıyaslama yapacak şekilde daha ince detaylara ayırmak ve daha fazla 

sınıflandırmak mümkündür.  

 

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’daki ajanslarda, yakın zaman önce yeterliliklerin amaçları 

derinlemesine incelenmiş ve Tablo 1’de verildiği gibi sınıflandırılmıştır (Ofqual, 2008). 

 

Tablo 1’de Yeterlilik kullanımına yönelik beş kategoriden oluşan net ve kapsamlı bir 

yeterlilik yapısı çizilmiştir ve tüm ulusal ve uluslararası yeterliliklerin sağdaki sütunda yer 

alan kategorilerden biri veya birkaçına uygun olması gerekmektedir. Hart (2008) yeterlilik 

kullanımında daha sosyal ve politik bir perspektif sağlayan yeterlilik sistemlerinin amaçlarına 

ilişkin daha geniş kapsamlı ve tamamlayıcı bir liste yapmıştır, bu amaçlar şöyledir:  

 

(a) ekonomik, kişisel ve sosyal beklentileri arttırmak; 

(b) sistem kapsamındaki eğitim aşamaları ve dönüm noktalarının tamamlandığını 

belirtmek; 

(c) öğrenenleri motive etmek; 

(d) sosyal dışlanmanın üstesinden gelmek; 

(e) yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek; 

(f) eğitimde ilerlemeye hazırlık/uygunluk konusunda kanıt sunmak; 

(g) istihdama girişe hazırlık/uygunluk konusunda kanıt sunmak; 

(h) belli bir iş/mesleğe girmeye/uygulamaya hazırlık/uygunluk konusunda kanıt sunmak; 

(i) istihdamda ilerlemeye (sorumluluk, kıdem, ücret açısından) hazırlık/uygunluk 

konusunda kanıt sunmak; 

(j) müfredatı yapılandırmak; 

(k) ulusal öğretim programlarının içeriğini yapılandırmak; 

(l) iş planlaması için, işyerinde eğitim ve gelişimi yapılandırmak; 

(m) kurumsal performansı ölçmek; 

(n) finansman kaynağı bulmak (ve dolayısıyla finansmana ulaşmak); 

(o) kalite güvencesi için, kıyaslama, hedef belirleme vb.  

 

Tablo 1. Yeterliliklerin amaçları  



 

 

A. Öğrenmede 

kişisel gelişme ve 

bütünleşmenin 

tanınması  

A1.  Yaşam becerilerindeki gelişmenin tanınması  

A2. Yaşamda, öğrenme ve iş dünyasında bağımsız ve etkili bir şekilde 

faaliyet göstermek için gereken bilgi ve/veya becerilerdeki gelişmenin 

tanınması 

A3. Kişisel beceriler ve/veya bilgilerdeki gelişmenin tanınması 

A4. İstihdam edilebilirlik becerileri ve bilgilerindeki gelişmenin 

tanınması 

 

B. ileri öğrenme 

veya eğitim için 

hazırlanma 

ve/veya belli bir 

konuda 

bilgi/becerileri 

geliştirme 

 

 

B1. ileri öğrenme veya eğitim için hazırlanma 

 

 

B2. Belli bir konuda bilgi/becerileri geliştirme 

 

C. İstihdama 

hazırlama  

 

C1. Geniş bir mesleki alanda istihdama hazırlama  

C2. Belli bir mesleki alanda istihdama hazırlama 

 

D. Mesleki 

yeterlilik ve/veya 

uygulama 

yetkisini 

onaylama  

 

D1. Belli bir mesleki role ilişkin yeterlilikleri gerekli standartlara göre 

onaylama  

D2. “Uygulama yetkisi”ni veya ilgili sektör, meslek ya da endüstri 

organı tarafından belirlenen diğer yasal gereklilikleri karşılama 

yeteneğini onaylama  

 

E. Mesleki 

gelişimi 

güncelleme veya 

sürekli mesleki 

gelişim (CPD)  

 

E1. Yasal, teknik, işlem veya en iyi uygulama değişiklikleri/koşulları 

ile ilgili bilgi ve/veya becerileri güncelleme  

E2. Daha yüksek seviyede veya bir başka rolde tanınmak için bilgi 

ve/veya becerileri geliştirme  

E3. Bir meslek veya meslek grubu kapsamında belli bir uzmanlaşma ile 

ilgili bilgi ve/veya becerileri geliştirme  

 

Burada değişim olanaklarının kapsamı netleşmekte ve literatür bu geniş perspektif ile 

değişimin belirtileriyle desteklenmektedir.  

 

Yeterlilik amaçlarının sosyolojik görünümü geniş bir perspektife sahip olabilir. Örneğin, 

Vinokur (1995) için tarihsel olarak belgelendirme, çalışanların geçim yoluna ulaşmasının 

sosyal olarak yapılandırılmış bir piyasa dışı dağıtım şekli olarak kabul edilebilir. Diplomaların 

işgücü kullanımı ve sürekliliği arasındaki ilişkinin düzenlenme yollarından biri olarak kabul 

edilmesi belgelendirme ve işgücü yönetimi arasındaki mantığın bir tipolojisini ortaya çıkarır. 

Ayrıca bazı hipotezlerde, diplomaların işgücü piyasasına giriş kartı ve eğitim sistemlerinin 

yönlendirilmesi için bir araç olarak değişen rolünden sorumlu olan faktörlerin açıklanması 

gerektiği de ileri sürülmüştür.  

 

Bu geniş kapsamlı amaçlar raporda kullanılan kanıtlarda da dikkate alınmıştır. 5.5.2 

Bölümünde bir tipoloji olarak da daha ayrıntılı açıklanmıştır.  



 

1.4. Yeterliliklerin işlevlerinin sınırları 

 

Yeterlilikler bir bireyin faydalı olabilecek belli bilgi, beceri ve anlayışlara sahip olduğuna dair 

bir işaret sunduğu için hareketliliği (iş, sosyal, coğrafi) de arttırabilir. Dolayısıyla yeterlilikler 

bireysel hareketlilik ve ekonomik esnekliği destekleyebilir. Ancak, belli bir şekilde veya belli 

bir düzenleme grubunda yer almasını varsaymak yeterliliklerin kendine bağlıdır. Bireyler, 

toplum ve ekonomi için bilgi, beceri ve anlayış sunma kabiliyeti yeterliliklerin tasarımı ve 

işleyişine ilişkin katılık ve taahhütlerle sınırlandırılabilir: 

 

(a) yeterlilikler çoğu zaman bilgi, beceri ve yetkinliklerin temsilcileri olarak varsayılır, 

muhtemelen güvenilir bir varsayım değildir; 

(b) bilgi, beceri ve anlayışların geçersiz, eksik ve/veya aşırı karmaşık bir şekilde 

tanımlanmasından dolayı etkisiz bir şekilde belirtilmesi; 

(c) kullanıcılarda kalite kontrollerinin yetersiz olduğu algısı, yeterlilik yönetimindeki kriz, 

yeterlilik sahiplerinin gösterdiği bilgi, beceri ve anlayış aralığında gereğinden fazla 

farklılık olmasında dolayı belli yeterliliklere karşı güven eksikliği; 

(d) beceri, bilgi ve anlayışlarda, ‘rakip’ kurum veya sektör yeterliliklerinin farklı 

sektörlerde/yeterliliklerde farklı şekilde tanımlanan aynı beceri, bilgi ve anlayışa yol 

açabilecek şekilde kısıtlı olarak tanınmasıyla görülen güçlü sektörel sınırlar 

bulunması.  

 

Son madde çok önemlidir: sektörel örgütler ve kurumlar arasında uygun olmayan sektörel 

örgütlenme, yeterince koordine edilmemiş faaliyetler ve işlevsiz ilişkiler bulunması gereksiz 

kısıtlama ve katılıkların oluşmasına yol açabilir. Bunlar da özellikle işgücü eksikliğinin belli 

bir sektörü etkilediği ve işverenlerin diğer sektörlerde uygun becerilere sahip işgücünün 

varlığından haberdar olmamasından dolayı becerilerin yeniden düzenlenemediği veya 

uygulama lisansı, mevzuat vb. gibi kısıtlamalardan bu işgücüne ulaşılamadığı durumlarda 

gerekli hareketliliği engelleyebilir. Farklı kuruluşlar tarafından düzenlenen veya yönetilen 

yeterliliklere sahip kişiler arasındaki gerçek ortak yönler, yeterliliklerde bulunan yüzeysel 

farklılıklarla maskelenebilir.  

 

Değerlendirmede meydana gelen belli gelişmelerin de doğrudan işlevsiz katılıkları ortadan 

kaldırmasına yönlendirildiğini kabul etmek önemlidir. Ancak, bu karmaşık bir alandır. Yaygın 

ve örgün olmayan öğrenmenin tanınmasına yardımcı olan değerlendirme süreçleri normal 

şartlarda görülmeyecek öğrenmeyi görünür kılar (Cedefop, Bjørnåvold, 2000) ve dolayısıyla 

bireylere, topluma ve ekonomiye bilgi, beceri ve anlayış sunarken, aynı zamanda öğrenmenin 

girdi/işlem unsurları ile bunların değerlendirme ve ortaya çıkan yeterliliklerde tanınabilecek 

sonuçları arasındaki bağlantıları kesebilir.  

 

1.5. Yeterliliklere gösterilen politik ilgi  

 

Politika yapan organların yeterlilik sistemlerine olan ilgi seviyesini ölçmek zordur. Özellikle 

zaman içerisinde genelleme yapılmasını zorlaştıran önemli ulusal ve sektörel farklılıklar 

vardır. Ancak, bu alandaki politik ilginin ulusal kimliğin bir parçası ve örgün eğitim sağlayan 

kuruluşların kalitesini düzenleme aracı olarak görülen yeterlilik sistemleri ve özellikle 

çerçeveler ile arttığına ilişkin göstergeler mevcuttur. Yaşam boyu öğrenme gündemi ve 

kapsayıcı toplum hedefi birçok ülkede reformun odak noktası olarak yeterliliklere dikkat 

çekmektedir. Politik ilginin bir başka yönü de, mesleki eğitim öğretim ve yükseköğrenim gibi 

eğitim sektörlerinde öğrenenler ve ekonomilerin her bir sektörün güçlü yanlarından 



faydalanabilmesini sağlamak için kurumsal sınırlarında görülen ilerlemenin birleştirilmesi 

durumunda birleştirilmiş sistemlerin geliştirilmesi gibi yöntemlerle ekonomik performans ve 

eğitim ile işi birbirine bağlama ihtiyacıyla alakalıdır.  

 

Bu çalışma Avrupa’nın uzun vadeli eğitim öğretim ve istihdam gündemini destekleyen bir 

çalışma olarak ortaya konmuştur. Rapor da bu işleve uygun olarak hazırlanmış olup politika 

sonuçlarına ulaşmak için kullanılacak yeterlilikler sistemlerinin potansiyeli ve sınırlarının 

netleştirilmesi amaçlanmıştır. Yeterliliklerin politik boyutlarıyla ilgili bu raporda kullanılan 

materyal çalışma için toplanan deneysel kanıtlardır. Diğer araştırma kanıtı kaynaklarının 

yetersiz olduğu da belirtilmelidir.  

 

1.6. Teoriler ve uygulamalar  

 

Bu çalışmada yeterlilik statüsünü oluşturan yeterlilikler ve sistemlerin kullanımına ilişkin 

mevcut anlayışın anlamını kavramak için bir grup araştırma perspektifini kullanmaya çalıştık. 

Bu araştırma perspektifleri temel olarak şöyledir:  

 

(a) ulusal, bölgesel sektörler ve iş sektörlerindeki değişimin deneysel kanıtı; 

(b) sosyal ve ekonomik araştırma ve eğitim, ekonomiler, iş, topluluklar ve bireylerin 

etkilerinin kavramsallaştırılması; 

(c) kurumsal finansman, yönetim ve izleme ile ilgili sistem analizi; 

(d) teknik gelişmeler ve analitik araç ve gereçlerin üretimi; 

(e) politika geliştirme, küresel baskıların etkileri ve kıyaslama araçları üzerine yapılan 

uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar.  

 

Yeterliliklerin anlaşılma, yönetilme ve kullanılma şeklini aydınlatmak için kuramcıların 

faaliyetleri çok önemlidir. Bu, teorinin açıklayıcı işlevi olarak anlaşılabilir. Bu teorilerin 

bileşenleri, belli sosyal değerleri taşımak (sosyal yeniden üretim ile ilgili teori) ve belli 

grupların yaşam şansını arttırmak (kişisel kimlik ve beşeri sermaye ile ilgili teori), vb. 

amacıyla politika yapan ve yeterlilikleri yöneten organlar (ödüllendirme kuruluşları, 

düzenleyici organlar vb.) tarafından hareketli hale getirilir. Bu da teorinin açık bir şekilde 

yayılması olarak görülebilir. Ayrıca, belli yeterlilikler ve genel olarak yeterlilikler hakkında 

bulunulan üstü kapalı varsayımlar belli yeterliliklere bağlanabilecek güven derecesi de aynı 

şekilde önemlidir. Bu düşünceler sonuç olarak bir yeterlilik sisteminin nasıl hareket ettiğini 

etkiler.  

 

Bu teori kategorileri işlevsel olarak birbirinden ayrılır. Açıklayıcı teori esas olarak tahsis 

edilmiş analist ve araştırmacıların faaliyetlerinden ortaya çıkar. Yayılma teorisi ise politikanın 

etkinlik alanındaki faaliyetlerle bağlantılıdır. Kapalı teori sosyal, ekonomik ve politik 

sistemler çapında faaliyet gösterir ve bu sistemlerde yaşayan bireylerin faaliyetleri ve 

inançlarında saklıdır. Bu farklı teori sınıflarının işleyişiyle ilgili ortak özelliklerin araştırılması 

önemlidir. Açıklayıcı teorinin üretilmesi ve geliştirilmesiyle ilgilenen analistler bu teorilerin 

sunduğu açıklamanın gücünü arttırmaya çalışsa da, herhangi bir teorinin bir parçasını 

oluşturdukları yeterlilikler ve sistemlere ilişkin eksiksiz bilgi sunduğu iddia edilemez. Ayrıca, 

teori ve politika etkisi arasında gerekli bir ilişki yoktur.  

 

Teoriler bir şekilde kötü yapılandırılmalarından dolayı değil kısmi olmalarından dolayı 

yeterliliklerin işleyişini yetersiz bir şekilde nitelendirirler. Yeterlilikler oldukça karmaşık 

sosyal, politik ve ekonomik şartlarda yer alırlar; gerçek ‘davranışları’ da bu şartlara bağlıdır. 

Teoriler sınırlı olabilseler de, açıklamaya çalıştıkları sistemi etkileyerek veya değiştirerek 



harekete geçmeyi şart koşarlar. Birçok durumda, dalgalı bir dinamik gözlemleyebiliriz: 

teoriler yeterliliklerin işleyişini açıklamak için yaratılır (kısmidir ve eksiksiz değildir) ve daha 

sonra insanlar tarafından yeterliliklerin geliştirilmesi ve kullanılması sırasında faydalanılır, 

dolayısıyla yeterliliklerin işleyiş şeklini değiştirirler. Teori (açık ve kapalı) daima ‘yarattığı 

gerçekliği yakalamak için koşar”. Bir başka deyişle, teori belli ilişkiler grubu bağlamında, bu 

ilişkileri açıklamak için oluşturulur, ancak teorinin yönetmek, kontrol ve müdahale etmek için 

kullanıldığı anda, bu ilişkileri teori artık sıkı bir şekilde uygulanmıyormuş gibi değiştirir.  

 

Doğal ve sosyal sistemleri açıklamaya çalışan teoriler arasındaki temel fark sosyal sistemlerde 

teorinin sistemlerden bağımsız olmayıp sistemlerin parçası olmasıdır (Bhaskar, 1998). 

Yerçekimi ile yerçekimine ilişkin insan teorisi arasındaki ilişkinin aksine, bu sistemlerdeki 

insan aktörlerin görüşleri sistemlerin işleyiş şeklini etkiler. Bu, kolaylıkla ispatlanabilir. Belli 

bir sosyal grubun entelektüel açıdan alt seviyede olduğuna inanıyorsam (kuramsal bir duruş 

benimseyerek), bu grubun elemanlarına karşı farklı davranırım. Bu, en kötü ihtimalle bir 

kendini gerçekleştirme mekanizması haline gelir. Örneğin, alt seviyede kabul edilen bir 

grubun belli eğitim ve gelişim fırsatlarına ulaşması engellenebilir;  bu da grubun alt seviyede 

olduğu yönündeki kuramsal görüşü güçlendirir – yetişkinlik çağında bulunan grup diğer 

grupların niteliklerini göstermez – ancak bu güçlendirmeyi esas olarak başlangıçtaki kuramsal 

görüşten kaynaklanan yoksunluk ve eşitsizliğin etkileri yoluyla gerçekleştirir.  

 

Sosyal etkinlik alanına ilişkin teoriler rolü ve işlevi bakımından doğal dünyaya ilişkin 

teorilerden ayrılır; evrensel olarak üstün değildir ancak farklı zamanlarda yön değiştiren 

karmaşık bir pozisyona sahiptir. Yasal bir şekilde belli sosyal, politik ve ekonomik ilişkilerin 

ürünü ve aynı zamanda bunların sebebi olarak görülebilir (Searle, 1995); bazı zamanlarda 

belli ilişkilerin sonucuyken bazılarında sebebidir (Hacking, 1999). Bu hususta teorinin küçük 

ve önemsiz olmadığı ileri sürülebilir; açık ve kapalı teorilerin yeterlilik politikasını, 

yeterliliklerin kullanıcılarını nasıl etkilediğini ve yeterliliklerin nasıl işlediğini belirleme 

konusunda nasıl bir rol oynadığını anlamamız gerekir.  

 

1.6.1. Temel kuramsal perspektifler  

 

Literatür (2’inci Bölümde detaylı tartışılmıştır) tek bir yeterlilik teorisi diye bir şey olmadığını 

göstermektedir. Bunun yerine, teorilerin yeterliliklerin bulunduğu sosyal ve kurumsal 

bağlamın farklı bölümleriyle bağlantılı farklı perspektiflere göre şekillendiğini ve geliştiğini 

gözlemleyebiliriz. Aşağıdaki bölümde bazen birbirini tamamlayan bazense birbiriyle rekabet 

eden bu perspektifler üzerinde durulmuştur.  

 

1.6.1.1. Beşeri sermaye teorisi  

 

Beşeri sermaye teorisi üretim için gerekli beceri, bilgi ve anlayışlara sahip olmanın önemini 

vurgular. Başlangıçta, dolaşım veya değişimsiz kar üretebilme kapasitesine sahip olan ve 

gelişim için yatırım yapması gereken bireylerin sahip olduğu sabit bir unsur olarak görüldüğü 

için “sermaye” olarak tanımlanmıştır: 

 

‘… bu tip yeteneklerin edinilmesi, edinen kişinin eğitim, araştırma ve çıraklık 

dönemi sırasında yetenekleri korumasıyla, daima kendi kişiliğinde sabit ve 

gerçekleşmiş bir sermaye olan gerçek bir maliyet yaratır. Bu yetenekler, kişinin 

servetinin bir parçasını oluşturduğu için, aynı şekilde kişinin ait olduğu 

toplumun da bir servetidir. Çalışanın ustalığının artması bir işi kolaylaştıran ve 

hızlandıran bir makine veya araç ile aynı ışık altında düşünülebilir, belli bir 



maliyeti olmasına rağmen bu maliyetin karşılığını kar ile öder…’ (Adam 

Smith, Ulusların Zenginliği, 1776). 

 

Beşeri sermaye teorisi bireylerin değerinin düşürülmesi ve sömürülmesiyle ilişkilendirilmiştir 

(Becker, 1993): bireylerin metalaştırılması kavramı. Aksine neoklasik ekonomi teorisi ise 

bireylerin biriktirdiği ve yatırım yapılan beşeri sermaye için bireylere değer kazandırma ve 

gücü farklı yollarla dengeleyen yeni sözleşme ilişkilerine girme eğilimi içerir (Guest ve 

Conway, 2004). Yeterliliklerin, beşeri sermaye teorisi ile bağlantılı olarak düşünüldüğünde, 

birçok önemli işleve sahip olduğu görülebilir: 

 

(a) bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve anlayışın nicelleştirilmesi (ve dolayısıyla birey, 

işveren ve/veya devlet tarafından yapılan yatırımın ve eğitim, öğretim ve üretim 

süreçlerini optimum düzeye çıkarma değerinin ölçülmesi) (Schmid ve Hafner, 2005); 

(b) işgücü piyasasına hareket ve ikame kazandırma aracı (ve dolayısıyla üretimde 

esneklik) (Rolfe, 2001); 

(c) beşeri sermayeye yapılan yatırım kalitesinin kontrolü (Blundell ve ark., 1999), örn. 

Belli beceri, bilgi ve anlayışlara sahip olmanın onaylanması veya güvenceye alınması.  

 

Değerli ve önemli olduğu kabul edilen beceri, bilgi ve anlayışlar üretim koşulları değiştikçe 

değişime maruz kalmıştır, ancak yaşamsal olan şeyin teorileştirilme şekli de değişmiştir 

(Oates, 2004). İlerleme ve getiri düzeyindeki yetersizlikleri açıklama, sosyal ağları sadece 

bireyler için değil aynı zamanda gruplar ve toplumlar için de avantaj sağlayan bir özellik 

şeklinde tanımlama aracı olarak ‘sosyal sermaye’ ortaya çıkmıştır (Baron ve ark., 2000). 

‘Sermaye’ kavramına ilişkin ek ayrıntılar arasında ‘kişisel sermaye’ kavramı, yaşam şansı ve 

yaşam başarısı ile büyük ölçüde ilişkili görünen kişisel psikolojik yaradılış unsurları 

gösterilebilir (Heckhausen ve Chang, 2009). Bu kapasiteler ve özellikler, araştırma 

çalışmalarında ölçülmüş olsa da (Bynner ve Wadsworth, 2007), normal şartlarda resmi 

belgelendirme kapsamına alınmaz. Bu husus aşağıda açıklanmıştır.  

 

Resmi yeterliliklerin işleyiş yönteminin temeli olan beşeri sermaye teorisinin öne çıkan zayıf 

yönlerinden biri aynı resmi yeterliliklere sahip olan kişiler için farklı yaşam fırsatları ve 

gidişatlarının olmasıdır. Buna örnek olarak prestijleri farklı olan kurumlardan alınan 

görünümde eşdeğer olan derecelerin getirisindeki farklılıklar gösterilebilir.  

 

1.6.1.2. Sinyalleme Teorisi  

 

Sinyal teorisi biyoloji, mühendislik ve ekonomi olmak üzere üç alanda geliştirilmiş ve 

teorinin farklı gelişimleri arasındaki etkileşim devam etmiştir. Biyolojiden, sinyalin önemi ve 

kasten yanlış sinyal verme olasılığı kavramları ortaya çıkmıştır (McKean ve Zuk, 1995). 

Mühendislikten, yüksek seviyede arka plan gürültüsü bağlamında düşük seviyede sinyalleri 

yorumlama kavramı ortaya çıkmıştır (Abdi, 2007). Çalışma ekonomileri kapsamında sinyalin 

teorileştirilmesi bugün oldukça gelişmiş bir kavram haline gelmiştir (Friederiksen ve ark., 

2006). Bu kavram belli sinyallerin kullanımı ile yüksek (veya daha yüksek) seviyede 

çalışanların tespitini yapılandırmak için “asimetrik bilgiler”in (çalışanın bilgisi, kendi beceri 

bilgi ve anlayışı karşısında potansiyel bir işverenin anlayışı) varlığına odaklanır. Teori ve 

deneysel çalışma ilk olarak eğitim ve öğretim yeterlilik belgeleriyle bağlantılı sinyallerle 

ilişkili olarak yürütülmüştür (Tyler ve ark., 2000) ancak kültürel teori ile de ilişki kurulabilir:– 

sosyal sermaye avantajı taşır ve bunun sinyali işverenler farklı şekillerde verilebilir. Sinyal 

için, sinyallerin “bağımlılığı” kavramlarıyla birlikte iletişim ortamı çok önemlidir (Bird ve 

Smith, 2005). Yapılan ilk çalışmalarda belli bir yeterliliğe sahip olma iddiası ile açığa vurulan 



sinyallere odaklanılırken, yakın zaman önce yapılan analizler özgeçmiş ve deneyimlerle ilgili 

bir anlatının değeri üzerine de bir inceleme yapılmıştır. Bu da, anlatı teorisi karmaşık ve belli 

grupların “iyi bir hikaye anlatabilme” yeteneği açısından daha yüksek seviyede kültürel 

sermayeye sahip olabileceğini varsayan bir teori olduğu, dolayısıyla fırsat yoğunluğu ve 

“değerli deneyim” birikimi süreçlerini belli öğrenen gruplarında arttırma eğiliminde olduğu 

için,  önemli bir sorgulama dalıdır (Özdurak, 2006). 

 

1.6.1.3. Politik ekonomi  

 

Politik ekonomi kaynaklı analizler yeterliliklerin (şekil, içerik, değer vb. her açıdan) sosyal, 

politik ve ekonomik yapıları yansıtma ve yeniden üretme düzeyine odaklanmıştır. Geleneksel 

sınıf eşitsizliklerinde yaşanan erozyon ve gelişen kapitalizmin karmaşık dinamizmi ile, 

yeterliliklerin işlevine ilişkin analizlerin çoğu yeterliliklerin daha derin yapısal eğilimlerin 

belirtisi ve destekçisi olabilme düzeyinden ziyade belli eşitsizlik modellerine ve belli gruplara 

ulaşma ve ilerleme sorunlarına odaklanmaya başlamıştır (Social Exclusion Unit, 1999). 

Tanınma ve işgücü hareketliliğinde daha fazla verimlilik ve özgürlüğün ortaya çıkması son 

yıllarda yapılan temel analizlerin özel odak noktasını oluşturmuş (Pavlov, 2006), ancak belli 

bir mesleğin mevcut mensuplarının çıkarlarını korumak için bu mesleğe ulaşmaya uygun kişi 

sayısını kısıtlama gibi yöntemlerle yeterliliklerin dışlama amaçlı kullanımı önemli bir 

araştırma alanı olmaya devam etmektedir. Yeterlilik politikasının özellikle politik ekonomi 

kavramlarıyla bilgi alınan bir alanı da, akademik yerine mesleki eğitimde olduğu gibi eğitim 

ve öğretim sistemlerine ilişkin “yollar”dır. Bu, yeterlilikler çerçevesinin yeni ve ayırt edici bir 

politika aracı olarak ortaya çıkışı ile bağlantılıdır.  

 

1.6.1.4. Kimlik teorisi  

 

Kimlik teorisi bireylerde (kişisel kimlik, özsaygı) ve sosyal gruplarda (sosyal kimlik, kültüre 

kimlik) kimlik oluşumunu açıklamaya çalışan oldukça açık bir şekilde ifade edilmiş teori 

kümelerini temsil eder. Her iki kimlik teorisi kolu da yeterliliklerin işlevinin anlaşılması 

açısından önemlidir. Bireylerde kimlik teorisi yukarıda açıklanan kişisel sermaye ve sosyal 

sermaye kavramlarıyla bağlantı kurar ve yeterliliklerden geri besleme elde etme şekli benlik 

kavramının oluşumunu etkileyebilir (Bynner ve Wadsworth, 2007; Modood, 2004). Sosyal 

gruplarda kimlik teorisi ise yeterliliklerin belli sosyal gruplara üyelik sinyali verme ve daha 

fazla beceri, bilgi, anlayış ve deneyim birikimine erişimin açılmasına yardımcı olma 

yönteminin anlaşılması açısından faydalıdır.  

 

“Öğrenme kimlikleri” üzerine yapılan son çalışmalardan birinde (Rudduck ve Flutter, 2004) 

yeterliliklerin işlevinin bireysel yaşam yönleriyle ilişkili olarak daha iyi anlaşılması yönünde 

ümit vaat etmektedir. Belli gruplarda (işçi sınıfı mensubu erkek çocuklar gibi) dışlanma ve 

performans düşüklüğü süreçlerine de değinilen çalışmada, yeterliliklere bağlı gelişen eğitim 

deneyimlerinden ve düşük olan öz saygının güçlendirilmesi ve genel akademik yeterliliklerde 

düşük notlara sahip bir kişiden edinilen kişisel değer gibi belli niteliklerden elde edilen geri 

beslemeden kaynaklanan “kişisel yeterlilikler ve yetkinlik” duygusu gibi bireysel öz kavrayış 

oluşturma süreci de incelenmiştir (Romans ve ark., 1996; Social Exclusion Unit (Sosyal 

Dışlanmışlık Birimi), 1999; Boden ve ark., 2008). 

 

1.6.1.5. Sistem teorisi  

 



Kökenleri Bertalanffy’nin genel sistemler teorisine dayanan sistemler teorisi Talcot Parsons 

ve Niklas Luhmann’ın yapısal işlevsel teorisinde olduğu gibi eğitim sistemleri, sosyal ve 

ekonomik sistemlere ilişkin belli analizler kapsamında detaylandırılmıştır.  

 

Luhmann teorileştirmesi ile Parsons’un temel teşkil eden çalışmasının önemli ölçüde 

ilerletilmiş bir halini sunar. Parsons esas olarak “sistem” kavramını toplumda devam eden 

belli süreçleri anlamaya yönelik bir analitik araç olarak kullanmıştır. Aksine Luhmann ise 

sistemlerin gerçek bir şey olarak var olduğunu ileri sürmekte – güçlü bir ontolojik iddiadır – 

“ikili kod” kavramları yoluyla sistemlerin neden belli koşullar altında belli yönlerde verildiği 

(bir başka deyişle, çürüdüğü) konusunda açıklayıcı bir çerçeve önermektedir (Gershon, 2005). 

 

Luhmann’ın çalışmasının ayırt edici bir unsuru da Parsons’ın modelinin bütün olarak 

toplumun bütününün işleyişine katkıda bulunan “alt sistemler” modeli olduğu yönündedir, 

Luhmann ise sistemleri toplumun üstlendiği formunu tanımlayan unsurlar olarak kabul eder. 

Bunu sistemlerin işleyişine bir ilave olarak görür: sistemlerin işleyişini bir şekilde tanımlayan 

bütünsel bir “form” yoktur. Her bir sistemi kendi koduna göre ve diğer sistemlerin işleyişini 

dikkate almadan gelişen ve işleyen bir sistem olarak açıklar.  

 

Bu kapsamda bireyler ve sistemler arasında ayırt edici bir ilişki kavramı bulunur. Sistemler 

bireylerin sistemin var olmasını ve işlemesini sağlayacak şekilde hareket etmelerini ve 

etkileşimde olmalarını gerektirir, ancak her bir sistemin tarihi sistemin iç yapısı sonucunda 

ortaya çıkar. Bu teorileştirme insanları reddetmekten ve faaliyetlerini konuyla ilgisiz 

görmekten ziyade, “yapısal eşleme” olarak anılan, çevrenin (halk) sistem (toplum) üzerindeki 

etkisini betimleyerek insanların toplumu nasıl değiştirebileceğine ilişkin bir fotoğraf olarak 

görülebilir.  

 

Bu çalışmanın yeterliliklerin rolü ve işlevinin anlaşılmasına ilişkin yansımaları özellikle bir 

sistem kapsamında bulunan iletişim aracı olarak rolüne odaklanmıştır. Bu da sonuç olarak bir 

sistemin evrilme – işgücü piyasası, ekonomi, eğitim – şekli ve sistemin işleyebileceği 

potansiyel yöntemleri etkileyen yeterlilik şekli ve “evrilebileceği” yönler sonucunda belli bir 

form kazanma şeklini karmaşıklaştırır.  

 

Sistemler teorisinin benimsediği unsurlar işletmelerin optimizasyonuna yönelik kavramların 

doğmasına sebep olmuştur, örneğin öğrenmeyi sosyal hareketi ve yönetimleri destekleyen 

birleştirici bir kavram olarak kullanma çabalarıyla birlikte, işletmelerin “öğrenme örgütleri” 

olarak kavramlaştırılması. Sistemler teorisinin bu gelişim yönü sosyal güç ve ekonomik 

etkinliğin önemli bir unsuru olarak bilgi üretimini teşvik etme eğilimi göstermiştir.  

 

Bir sistemde bulunan unsurlar veya oluşumlar arasındaki geçici bağlantının anlaşılmasına 

ilişkin temel ilke, “beceri ekolojileri” kavramlarını ve tek unsurlu politika yönetiminin eğitim 

ve öğretimde yer alan sonuçlar veya eğitimleri açıklamak veya kontrol etmek için her yönden 

yetersiz olması durumunda “açık sistemler”in işleyişini anlamanın önemini ortaya çıkarmıştır. 

 

1.7. Rapor  

 

Raporun temeli 5’inci Bölümde yer alan değişime ilişkin dokümantasyondan oluşmaktadır. 

Yeterlilikler ve yeterlilik sistemlerinin çeşitliliği, değişim ve istikrar arasındaki dengenin nasıl 

değerlendirileceği hususuyla bir arada incelenmiştir.  

 

Şekil 2. Raporun yapısı  



 

 
Değişimin itici güçlerinin belgelendirilmesi olası etkilerinin belgelendirilmesinden daha 

kolaydır: bu da bu bölümün bir sonraki kısmını oluşturmakta ve politika yapıcıların ekonomik 

ve sosyal gelişmenin başarılmasında yeterlilikler sistemlerinin potansiyeline ilişkin görüşü 

üzerine yapılan analizden oluşmaktadır. Yeterlilikler sistemlerinde meydana gelen 

değişikliklerin kapsamı üzerinde durmadan önce, yeterlilikler sistemlerine ilişkin 

kavramlaştırmada meydana gelen değişimler tartışılmıştır. Bu bölümün son kısmı ise 

yeterlilikler sistemlerinin yaşan boyu öğrenmeyi sağlama konusunda oynadığı role ilişkin bir 

tartışmaya ayrılmıştır.  

 

5’inci Bölümden önce gelen üç bölümde ise çalışmanın temelini oluşturan kanıtların bir yönü 

açıklanmıştır. İlk bölümde ilgili literatür ele alınırken, ikincisinde yeterlilikler sistemlerindeki 

değişikliğin ülkeye özgü kanıtları açıklanmış, üçüncü bölümde ise Cedefop çalışmalarının 

sonuçları sunulmuştur. Bu üç bölümde (2, 3 ve 4) kanıtların kapsamı, temel bulgular ve 

sonuçları üzerinde durulmuştur. 5’inci Bölüm ise mümkün olduğunca diğer kaynaklardan elde 

edilen kanıtlardan bağımsız olarak yazılmıştır. 

 

6’ıncı Bölümde değişim kanıtı alınmış ve geleceğe ilişkin değişikliklerin politika yapıcılar 

için ne anlama geleceğini görmek üzere orta vadeli geleceği incelemeye yönelik senaryoların 

metodolojisinden faydalanılmıştır.  

 

Son bölümde ise geleceğe ilişkin kanıt ve senaryoların hepsi alınmış ve çalışmanın temel 

sonuçlarından bir sentez çıkarılmıştır.  

 

  

Çalışma, kavramsal temeli ve Cedefop araştırma portföyündeki pozisyonunun tanıtımı                                  

(Bölüm 1) 

Yeterliliklerin değişimine 

ilişkin literatür                    

(Bölüm 2) 

Ülkelere özgü kanıtlar     

(Bölüm 3) 

Cedefop Araştırma 

çalışmaları                  

(Bölüm 2) 

Yeterlilikler sistemlerinde görülen değişim                                                                                                                          

(Bölüm 5) 

Yeterlilikler sistemlerinin geleceğine ve politikalar üzerindeki etkileri ilişkin senaryolar                                       

(Bölüm 6)  

Çalışmanın sonuçlarına ilişkin kısa bir sentez                                                                                                                     

(Bölüm 7) 



BÖLÜM 2 

Literatürden elde edilen bulgular  
 

Yayınlanmış literatür bu çalışmaya katkıda bulunan üç ana kanıt kaynağından bir tanesidir. 

Ayrıca ülke bilgileri ve çeşitli bağımsız Cedefop çalışmalarından da faydalanılmıştır. Ancak, 

yayınlanmış literatür kuramsal tabanlı gözlemlerle ilgilenmemize ve deneysel kanıtları daha 

geniş bir perspektife yerleştirmemize olanak sağlamıştır.  

 

2.1. Literatürün kapsamı ve sınırları  

 

Çalışmada yeterlilikler alanına ait literatürden faydalanılmıştır.  

Bu araştırma alanının sınırları geniş ve kapsayıcı bir şekilde belirlenmiştir.  

Aşağıda verilen perspektifler 1.6 Bölümünde açıklanan temel kuramsal konumları 

kapsamaktadır.  

 

Çalışmamız için uygun altı farklı araştırma perspektifi üzerinde durulmuştur:  

 

(a) sistem araştırması: eğitim ve yeterlilikler sistemleri gibi genelleyici sistemlerin nasıl 

çalıştığına ve bunların daha etkili, verimli ve tarafsız hale getirilmesine ilişkin teoriler; 

(b) sosyal araştırma: sosyal ve ekonomik yapılar, tutumlar, değerler ve davranışlar ile 

bireyleri ve toplulukları motive eden ve kısıtlayan unsurlarda meydana gelecek 

değişiklikleri ölçen, açıklayan, teorileştiren ve önceden tahmin eden tetkikler; 

(c) ekonomik araştırma: ekonominin nasıl işlediği ve farklı yapı ve politikaların 

ekonomiyi nasıl etkilediğine ilişkin teoriler; 

(d) politik araştırma: piyasa araştırması, medya araştırması ile bağlantılı politik ekonomi 

teorileri; 

(e) teknik araştırma: prosedürlerin işleyişinin daha iyi anlaşılması ve etkilerinin 

değerlendirilmesi; 

(f) politika geliştirmeye ilişkin uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar, eğitim ve öğretim 

sistemlerinde küresel baskılar ve kıyaslama araçlarının etkileri, genelleyici yeterlilik 

ve beceri kavramları.  

 

Bu perspektiflerin hepsinden elde edilen kanıtlar çalışma kapsamına alınmış ancak bazı 

kısıtlamalar uygulanmıştır. Örneğin, beş yıldan daha eski yazılar ve diğer yayınlar kapsam 

dışı bırakılırken, derleme makaleleri hangi yıla ait olursa olsun dahil edilmiştir. Bunun amacı 

sadece son değişikliklere ilişkin belgelerden faydalanmaktır. Yayınların baskıya alınması iki 

yıla kadar uzayabilir ve yayının dayandırıldığı araştırma iki yıllık olabilir. Bu kaba tahmin 

çalışmada yeterlilikler sistemlerinde 2000 yılından itibaren meydana gelen ve en geç 2007 

yılına ait değişiklikleri açıklayan literatürün incelendiği anlamına gelmektedir. Yayınlanmış 

araştırma literatüründe genellikle eleştiri yazılarının temeli olarak gelişmeler anlatılmış; ancak 

araştırma literatüründe bu değişikliklere daha nadir olarak yer verilmiştir. Bu nedenle, 

çalışmada değişikliği belgelendirmek için daha çok ülke temelli kanıtlar ve Cedefop 

çalışmaları esas alınmıştır. Araştırma literatürünün çalışmaya yaptığı temel katkı gelişmeler 

ve politika konumlarının kavramlaştırılması – ve sonrasındaki eleştiri yazısı – olmuştur. Bu 

kavramlaştırma ile eşit derecede önemli olan bir unsur da temel kavramların 

teorileştirilmesidir (dili ve terminolojiyi kullanma yolları gibi). Literatür aynı zamanda 

geleceğe ilişkin olası yeterlilik eğilimleriyle ilgili düşüncelerin de temelini oluşturmuştur.  

 

2.2. Araştırma perspektiflerinin kullanılması  



Standart kütüphane kavramlar dizinini araştırırken yeterlilik terimini kullanmak uygun 

olmayacaktır. Yeterlilikle ilgili bilgilere ulaşmak için genel bu terin kullanılmaz, ehliyet gibi 

başka terimlerin kullanılması gerekir. Yeterlilik teriminin kullanılmasıyla ilgili temel 

hususlardan biri genellikle eğitim ve öğretim alanını temsil edecek bir ifade olmasıdır; ehliyet 

terimi ise daha çok tercih edilir ve araştırma literatüründe daha eski bir geçmişe sahiptir.  

 

Literatür taramasının amacı yeterlilikler ve yeterlilikler sistemleri alanında literatürün 

akademik dokümantasyonundan çok değişim kanıtının araştırılmasıdır. Bu, çalışmada 

yeterlilikler alanında yapılan tüm araştırmaların kapsamlı bir analizi yerine değişim 

dokümantasyonunun üç güçlü alanının bir parçası olan literatür amaçlandığı için, önemli bir 

ayrımdır.  

 

Sosyal bilimlerden elde edilen araştırmalar en üretken araştırma alanıdır. Kurumsal yapılar, 

tutumlar, değerler ve davranışlar ile bireyler ve toplulukları yeterlilikler ve öğrenmeye değer 

verme konusunda motive eden ve kısıtlayan unsurları kapsayan yardımcı alanlarda yapılan 

çok sayıda faydalı çalışma raporu sunar. Ekonomik araştırma da öğrenme ve öğrenmenin 

getirileri, yeterlilik ve işgücü piyasası arasında özellikle yüksek öğretim ve mesleki eğitim ve 

öğretim açısından bir arayüz olması bakımından zengindir.  

 

Uluslararası karşılaştırmalı araştırma sayısı da çok fazladır ve değişimin belgelendirilmesi 

yerine politika öğrenimine ilişkin potansiyel alanları kapsar. Burada politika geliştirme ve 

uluslararası kıstasların kullanımı vurgulanmıştır. Uluslararası karşılaştırmalı araştırma da 

literatürde iyi bir şekilde temsil edilmiştir, ancak çoğunlukla açıklayıcı olup beklenenden daha 

az değer sağlamıştır. Refah rejimleri, kapitalizmin değişkenleri, okuldan işe geçiş sistemleri 

gibi diğer alanları karşılaştırmak üzere, bu alanlardaki tipolojiler deneysel açıdan sağlam 

olmamasına rağmen, ülkeye özgü raporları analiz etmek için kullanılabilecek analitik çerçeve 

türleri oluşturmamıştır.  

 

Yeterlilik süreçleriyle ilgili teknik araştırma beklendiği kadar verimli bir alan değildir. Bu 

alana ait belgeler oldukça spesifiktir ve yeterliliklerden çok değerlendirmeye odaklanmıştır ve 

dolayısıyla değerlendirme değişimle değil daha çok psikometriklere ilişkin anlayışın 

geliştirilmesiyle ilişkili olmuştur.  

 

Eğitim ve öğretim konusunda politika yapımı üzerine çok geniş bir literatür bulunmakta olup; 

bunun sadece küçük bir bölümü yeterlilikle ilgilidir.  

 

Literatür araştırması sistem araştırması veya politik araştırmanın sonuçlarını belgelendirme 

konusunda çok küçük bir ilerleme yaratmıştır. Neyse ki bu alanların her ikisi de ülkeye özgü 

kanıtlar kapsamına yeterince alınmıştır.  

 

Özellikle zorlayıcı bir alan da işe alım ve seçim süreçlerinde yeterlilik kullanımının 

değişmesiyle ilgili bilgilerin elde edilmesi olmuştur. Burada pozisyon (maaş, iş, kariyer) için 

öğrenme (yeterliliklere göre tanınma) süreci olduğu için önemli bir alan olarak kabul 

edilmektedir. İnsan kaynakları yönetiminde bu tür araştırmalar daha çok şirketler kapsamında 

yapılmakta ve ticari değeri olduğu için yayınlanmamaktadır. Bazı önemli ticaret dergileri 

çalışma için analiz edilen bazı bilgilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.  

 

2.3. Eğitim ve öğretimde değişime yönelik baskılar  

 



Eğitim ve öğretim sistemleri geniş ve karmaşık sistemler olup ülke içinden ve dışında farklı 

türde baskıların odak noktasıdır. Eğitim sistemlerinin bütününe ait geniş çaplı uluslararası 

çalışmalardan okuma, VET ve yüksek öğretim gibi belli alt sistemler üzerine yapılmış daha 

spesifik çalışmalara kadar uzanan oldukça kapsamlı kanıtlar mevcuttur (
9
). 25 gelişmiş 

ülkenin yer aldığı 2007 OECD çalışmasında eğitim ve öğretim sistemlerinin aşağıdaki 

baskılara maruz kaldığı sonucuna varılmıştır.  

 

2.3.1. Genel ekonomik baskılar  

Ticaret yapan ülkeler arasında ticaret ve rekabetin uluslararasılaşmasının birçok farklı yönü 

vardır. Eğitim ve öğretimin beceri eksikliğinin minimuma inmesini sağlayan ve üretimde 

modernizayon ve yeniliğe olanak tanıyan beşeri sermayeyi yaratması beklenmektedir. Bu da 

eğitim ve iş arasında iş gereklilikleri, eğitim ve öğretim tedariki ve yeterlilik açıklamaları 

arasındaki ayrılıkları minimuma indirecek iyi bir ilişkinin kurulması anlamına gelir.  

 

2.3.2. Uluslararası baskılar  

Eğitim ve beceri seviyelerinin uluslararası denetimi (
10

) hükümetlere ulusal sıralamalarını 

yükseltme konusunda politik baskı oluşturur. Eğitim ve öğretim sistemleri üzerinde aynı 

zamanda, işgücü piyasasının işletmeler ve hizmetler için kalifiye insan tedarik edebilmesi için 

uluslararası işgücü hareketliliği ve öğrenenlerin hareketliliğini sağlayabilmesi konusunda bir 

baskı vardır. Yüksek öğretimde işbirliği için Avrupa yeterlilikler çerçevesi, NARIC ağı ve 

Bologna çerçevesi gibi uluslararası araçların geliştirilmesi de bunu örneklendirmektedir.  

 

2.3.3. Demografik baskılar  

Yaşlanan nüfusun etkileri ve gelecekte gerekli becerilere sahip kişilerin yetersiz kalma 

ihtimali de baskı oluşturmaktadır. Ekonomik veya sosyal nitelikli olarak yapılabilen büyük 

göçlerden dolayı da ek baskı oluşmaktadır.  

 

2.3.4. Sosyal ve kültürel baskılar  

Bu baskılar yukarıda sıralanan diğer kategorilerle kesişmekte, ancak değerlenme, kendi 

yararına öğrenme ve daha iyi davranışlar için sosyalleşme etkileri, vatandaşlık ve aktif 

demokrasi duygusu gibi bası özel baskıların bu başlık altında sınıflandırılması uygun 

olacaktır. Sosyal katılımı optimum seviyeye çıkarma ihtiyacından da temel bir baskı ortaya 

çıkmaktadır.  

 

2.3.5. Öğrenenler ve İşe alanlardan kaynaklanan baskılar  

Yeterlilikler sistemleri her zaman değilse bile, çoğunlukla karmaşık sistemlerdir. Sistem 

kullanıcılarının bir yeterliliğin temsil ettiği şey, diğer yeterliliklerle ne şekilde ilişkili olduğu 

ve bunu hangi paydaşların desteklediği konusunu daha iyi anlamak için yöntemlere ihtiyacı 

vardır. Bu karmaşıklıklara bir de öğrenme, değerlendirme ve belgelendirmenin sağlanmasına 

yönelik finansman düzenlemeleri ve kurumsal düzenlemeler eklenmektedir. Sistemde sunulan 

yeterlilikler hakkında öğrenenler ve işverenler arasında net bir iletişimin olduğu şeffaf bir 

sistem ihtiyacının da yeterlilik sistemleri yöneticileri için baskı oluşturması şaşırtıcı değildir. 

Sistem unsurları arasında bütünlük ihtiyacı da kullanıcılardan gelen belli baskıları ifade eder. 

Bunlar bazen yeterliliklerin kendi sektörlerinde nasıl işlediği konusunda kontrolü elinde 

tutmak isteyen farklı eğitim sektörü yöneticilerinin çıkarlarıyla çatışabilmektedir.  

                                                           
9 Örneğin, OECD Eğitimi şekillendiren eğilimler konulu yıllık bir özet yayınlamaktadır. Bu belgeler dokuz temel 

değişim alanında ülkelerin eğitim sistemlerinde karşılaşılan tehditlerin taslağı çizilmektedir.  
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 Örneğin, OECD PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı, TIMSS (Uluslararası matematik ve fen 
bilimleri çalışmalarında görülen eğilimler). 



 

2.3.6. Teknolojik değişim  

Değerlendirmelerin güvenilir bir şekilde raporlanması konusunda değerlendirmenin 

anlaşılması ve yeni teknolojilerin yarattığı fırsatların kullanılmasına ilişkin gelişmeler de 

yeterlilik sistemlerinde uygulamada daha yüksek seviyede kamu güveni ve verimliliği 

sağlamak için modernizasyona gitme yönünde baskı oluşturmaktadır.  

 

2.3.7. Ticari baskılar  

Heynamen (2000) eğitimle ilgili mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretinde meydana gelen 

değişiklikleri incelemiş ve yedi farklı değişim dinamiği belirlemiştir. Heynamen’in gözlemleri 

yukarıda belirtilen baskılara ticari bir perspektif kazandırmaktadır. Örneğin, temel bir küresel 

değişim dinamiği olarak uluslararası standartlara dikkat çekmekte ve ulusötesi işgücü 

piyasasının tıp, sağlık, gıda işleme ve havayolu endüstrisinde (pilot ve mühendisler) yer 

aldığını bize hatırlatmaktadır. Telefon operatörleri ve hava trafik kontrolörleri İngilizce 

dilinde hazırlanmış standartlara tabidir. Heynamen uluslararası düzenleyici yetkililerin bu 

standartlarla ilgilendiğine, ve ekonomik avantaj yakalamak isteyen şirketler tarafından 

kullanılmasından dolayı ticari olarak harekete geçirildiklerine işaret etmektedir. Heynamen 

aynı zamanda yeterlilikler sistemleri üzerindeki demokratikleşme baskılarını belirtmekte ve 

eğitimle ilgili mal ve hizmetler sektöründe ticaret yapmak için daha demokratik bir ortama 

girmenin ve eşitliğin önemini vurgulamakta ve bu konuda daha fazla sorumluluğa sahip 

olunduğuna işaret etmektedir. Bu argüman üzerinden devam edersek, eğitim ve öğretim 

alanında kapalı Devlet sistemleri bulunan ülkeler (Rusya Federasyonu gibi) test malzemeleri, 

yeterlilik ve öğrenme materyallerinin özelleştirilmesi ve dış kaynaklardan edinilmesinin 

önünü açmaktadır. Bu hususta birçok Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkesinde de kanıtlar 

mevcuttur. Heynamen kaliteyi korumayı hedefleyen geleneksel ulusal yeterlilik sistemlerini 

uygulayan ülkelerin tüketici talebine dayalı piyasa ekonomileriyle fikir ayrılığına düştüğü 

sonucuna varmıştır.  

 

Gallacher ve ark. (2005) başka baskılar da belirlemiştir, örneğin demokratik sosyal ve politik 

güçler sosyal eşitlik ve sosyal katılımı teşvik etme aracı olarak birleştirilmiş yeterlilik 

çerçevelerini teşvik edebilir. Onlar NQF’lerin erişim ve ilerlemenin gelişmesini, resmi 

yeterlilikler olmadan elde edilen becerilerin tanınmasını sağlamasını, farklı öğrenme türlerinin 

itibarının eşit hale gelmesini teşvik etmesi ve işsiz veya dışlanmış kişilerin beceri elde 

etmesine yardımcı olmasını beklemektedirler. Gallacher ve arkadaşları ayrıca merkezi 

otoritelerin eğitim sistemleri üzerindeki kontrollerini arttırma ve/veya sistemlerin bütünlüğü 

ve koordinasyonunu güçlendirme isteğinden doğan bazı sistem baskıları da belirlemişlerdir. 

Eğitim sistemleri büyüyüp, daha karmaşık ve çeşitli hale geldikçe, daha geniş çaplı hedef ve 

sonuçlar izlemeye başlamakta ve daha geniş çeşitlilikte paydaşların çalışma alanı haline 

gelmektedir.  

 

2.3.8. Yeterlilik sistemlerinin içinden gelen baskılar  

 

Gordon (2007) daha detaylı düzeyde yeterlilikler sistemlerinin:  

 

(a) insanların daha üst seviyeye geçmek için sahip oldukları yeterlilikler üzerinde 

yapılandırmasına olanak sağlayacak tutarlı ilerleme rotaları geliştirme; 

(b) bireylerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için ileri öğrenme faaliyetleri 

üstlenebilmesine olanak sağlamak üzere öğrenme ve yeterliliklere erişimi arttırma; 

istihdam edilebilirliği arttırma ve edinilen yeterlilikleri onaylatma;  



(c) okulu bırakmış genç insanlar ve yetişkinlerin öğrenim ve yeterliliklere ulaşabilmesini 

sağlamak için esnekliği geliştirme: 

(d) insanların daha yüksek seviye ve uzmanlıkta yeterliliklere kolayca ulaşabilmesini 

sağlamak için belli bir ülkede verilen farklı diploma türleri ve/veya sertifikalar 

arasında şeffaflık sağlama; 

(e) farklı bakanlıklar veya organlar tarafından verilen yeterliliklerin kalitesini güvenceye 

almaya yönelik kriterler ve prosedürler getirme; 

(f) sunulan yeterliliklerin uygunluğunu sağlamak için öğrenme ve işgücü piyasası 

arasındaki bağlantıları geliştirme konusunda baskı altında olduğunu ileri sürmektedir.  

 

Ulusal literatürde ulusal yeterlilikler üzerine yapılan baskılara gösterilebilecek iyi örnekler 

bulunmaktadır. Almanya’da Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (2007a) şöyle 

bildirmiştir:  

 

 kısa vadede, mevcut eksiklikleri gidermek için eğitim sistemi dışındaki fırsatlar 

kullanılmalıdır. İşletmelerin yabancı uzmanları istihdam etme fırsatları önemli oranda 

arttırılmalıdır; 

 orta vadede, üniversiteyi bırakma oranlarında bir azalma sağlanmalıdır. Ayrıca, bir 

dereceye ait derse kayıt yaptırarak üniversiteye devam etme hakkı bulunanlarla ilgili 

daha yüksek oranda bir hedef belirlenmelidir; 

 uzun vadede, daha büyük bir oranda genç insan üniversiteye giriş için zorunlu 

yeterlilik olan Abitur diploması almalıdır. Bu da Alman eğitim sisteminde temel bir 

değişimi, yani mevcut seçmeli eğitim felsefesinden feragat edilmesini gerekli kılar.  

 

2005 yılında Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı mesleki eğitim ve öğretim ile 

ilgili beyin takımı Yenilik çevrimini kurmuştur. Mesleki eğitim ve öğretimin modernizasyonu 

ve yapısal gelişimi için sonraki yılların VET politikasının temelini oluşturan on adet kılavuz 

yayınlanmıştır (Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, 2007b). Kılavuzlarda büyük 

ölçüde mesleki eğitim ve öğretimin daha esnek hale getirilmesi ve yaşam boyu öğrenme 

yolları yaratırken aynı zamanda mesleki ilkenin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Kılavuzlarda, 

okul alanları, ikili başlangıç ve devamı düzeyinde VET ve yüksek öğretim arasındaki transfer 

olan eğitim sistemi kredi transferi fırsatlarına öncelik tanınmaktadır. Bu da sadece fırsat 

eşitliğini garantilemek için değil aynı zamanda yüksek öğretim mezunlarına karşı artan talebi 

karşılamak için elzem görünmektedir.  

 

Şu ana kadar belirlenen yeterlilikler sistemleri üzerindeki baskıların aralığı sistemlerin 

değişimi üzerinde etkiye sahiptir; literatürde son birkaç yılda meydana gelen birçok 

değişikliğe işaret edilmektedir.  

 

2.4. Yeterlilikler sistemlerinde değişim kanıtı  

Yayınlanmış literatür değişimi raporlama konusunda genelde yavaştır. Literatürde politika 

konumlarına eleştirel ve kuramsal bir yaklaşım takınmak doğal olarak zaman alırken, politika 

konumlarının etkileri ile daha yakından ilgilenilir. Bu etkilerin kendini dışa vurması biraz 

zaman alabilir ve politikanın uygulanmasından sonra belli bir zamana kadar raporlama 

yapılamaz. Ancak, literatür aşağıdaki alanlarda değişim ve potansiyel değişim göstermektedir: 

 

(a) modülerleşme ve birimlere ayrılma; 

(b) kredi sistemleri; 

(c) yeterlilik çerçeveleri; 

(d) yapılandırma aracı olarak yeterlilikler; 



(e) ekonomik performans ve yeterlilikler; 

(f) istihdam perspektifleri ve işlevleri; 

(g) işe alım ve seçme; 

(h) yeterlilik seviyelerinde yükselme; 

(i) istihdam edilebilirlik;  

(j) yeterlilik ehliyeti hipotezi; 

(k) gereğinden fazla vasıf düzeyi; 

(l) yeterliliklerden elde edilen sosyal faydalar; 

(m) kurumlar ve yeterlilikler: yakınsama ve farklılaşma; 

(n) bilgi ve beceriler ve yetkinlik yaklaşımları; 

(o) ulusal test düzenlemeleri.  

 

2.4.1. Modülerleşme ve birimlere ayrılma 

 

Öğrenme modüllerinin gelişimi konusunda 1960’lara dayanan oldukça fazla kanıt mevcuttur 

(Pohlmann, 2007) ve bu eğilim devam etmektedir (
11

) (Sursock ve Smidt, 2010). Bu 

müfredatla ilgili veya pedagojik değişim esas olarak belli bir meslek alanı veya disiplin 

kapsamındaki bilgi ve beceri yapılarının anlaşılmasıyla ilgilidir. Amaçlanan sonuçlardan biri 

kullanıcılar, özellikle de öğrenenler ve işverenlerin bir öğrenme programının içeriği ve 

yapılanma (ilerleme) şekli hakkında net bir düşünceye sahip olmasıdır. Modülerleşme bir 

bakıma yeterlilik sürecinin bir parçası değildir ve öğrenme modülü değerlendirme birimiyle 

aynı şey değildir (Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, 2009). Ancak, müfredatla ilgili 

modüler bir yaklaşım benimseyen tedarikçiler muhtemelen içeriği modüllerle aynı yönde 

değerlendirecek ve başarıyı da ulaşılan “modüller” açısından raporlayacaktır. Modülerleşme 

kredi düzenlemeleri, kredi birikimi ve kredi transferi sunmaya yönelik ilk adım olarak 

görülebilir.  

 

Modüler sistemlerin temel niteliği esneklikleri ve modüllerin programın bütününe ait 

bölümlere göre daha kolay güncellenebilmesidir. Örneğin, Almanya’daki tartışma (Hensge, 

2007) Alman mesleki eğitim ve öğretim yeterliliklerinin şeffaflık, geçirgenlik ve 

karşılaştırılabilirlik derecesinin artması için bir önkoşul olan, bir esnekleştirme aracı ve 

modernleştirme gücü görevi gören modüler mesleki yapılar temel alınarak bildirilmektedir. 

Amaç, Alman VET sistemini rekabetçi ve uluslararası şartlara bağlı hale getirmektir. Ayrıca 

ikili sisteme ve daha şeffaf olma yolunda ilerleme olanaklarına ulaşılması da 

hedeflenmektedir. Ancak, modülerleşme hareketini VET seviyelerini düşürme potansiyeli 

olan bir hareket olarak gören diğer yazarlar buna itiraz etmektedir (Ehrke ve Nehls, 2007). 

 

Kanıtlara göre, modüler derslerin okul eğitimine dahil edildiğinde genç insanların uygulama 

topluluklarına girme ve yaşam boyu gereken becerilere ilişkin bir fikir edinme konusunda çok 

küçük bir fırsat sunduğu varsayılmaktadır (Tennant ve Yates, 2005). Bir iş veya çalışma 

programı için gereken bilgi becerilerine daha fazla değer verilmesi ve yetkinliklerin 

genişletilmesi kısa vadeli birim yapıları ile belirsiz hale gelebilir. Bu argüman müfredatı 

tanımlaya yönelik öğrenme sonucu yaklaşımları bağlamında tekrarlanmıştır (Jessup, 1991; 

Hyland, 1993). Ancak, bazı durumlarda (Allais, 2007) modülerleşme ve birim temelli 

değerlendirme vaat edilen esneklik ve erişim artışını sağlayamamıştır. Buna rağmen, 

Avrupa’da VET’de modülerleşme konusunda 1990’ların başında yapılan bir çalışmada 

                                                           
11 Mevcut durumda, Almanca konuşulan ülkelerde (Avusturya, İsviçre ve Almanya) bireyselleştirme ve 

esnekleştirme unsurları ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bu süreçte, modüler sistemler ve modüllerin 
MEÖ’de modernizasyon için faydalı araçlar olduğu kanıtlanmıştır (Pilz, 2009). 



(Raffe, 1994) dezavantajlı ve dışlanmış öğrenenlerle daha fazla esneklik sağlanarak güçlü bir 

bağ oluştuğu ileri sürülmüştür. 

 

2.4.2. Kredi sistemleri  

Modülerleşmenin temel olarak öğretim programının içeriğinin düzenlenmesi konusunda 

düşünülmesi durumunda, yeterliliklerle kesişim noktası modüllerin onaylandığı ve doğrudan 

yeterlilik sürecine katkıda bulunduğu noktadır; bu da eğitim veya öğretim programının bir 

bölümünden muaf olunarak veya belli bir yeterlilik kapsamında doğrudan tanınma yoluyla 

gerçekleşir (
12

). Literatürde kredi sistemlerinin anlaşılması konusunda kredi çerçeveleri ve 

yeterlilik çerçeveleri arasında çizilen bir ayrım ile meydana gelen değişime işaret 

edilmektedir. Gosling (2001) şu şekilde bildirmiştir: 

 

(a) kredi çerçeveleri: 

i. bilginin epistemolojisi; 

ii. çalışma programlarında müfredatta kaydedilen ilerleme; 

iii. kişisel ve mesleki gelişme (özerklik, beceri, bilgi uygulama seviyelerinde artış); 

(b) yeterlilik çerçeveleri (Bologna çerçevesi gibi)  

i. kurumsal yapılar; 

ii. akademik ödül hiyerarşilerine dayanır.  

 

Kredi sistemleri ve çerçeveleri arasındaki farklılığa ilişkin bu şekilde bir analiz, öğrenme 

sonuçlarına dayanan yeterlilik çerçevelerinin geliştirilmesiyle bir şekilde bastırılmış 

durumdadır (Cedefop, 2009e; Allais et al., 2009). Bu yeni jenerasyon (Young, 2003) 

çerçevelerde, yeterliliklerin kurumsal temeli öğrenmenin kaynağının tanımlanması yerine 

öğrenme seviyelerine ilişkin genel açıklamalar lehine önem kaybetmiştir.  

 

Bu yeni, öğrenme sonuçlarına dayanan, çerçeveler bir parçası oldukları yeterlilikten bağımsız 

olabilen öğrenme birimlerine seviye (yeterlilik seviyeleri yerine çerçeve seviyeleri) 

kazandırma potansiyeli sunmaktadır. (
13

). Şüphesiz, literatürde kredi, kredi birikimi, kredi 

transferi ve kredi sistemlerinin nasıl yüksek güven seviyesiyle çalışabileceğini tanımlama 

süreçleri açıklığa kavuşturulmaktadır (Cedefop, Coles ve Oates, 2005). Ancak, yüksek 

öğretim ve Avrupa kredi transfer sistemi (ECTS) hariç olmak üzere, kredi düzenlemelerinin 

somut bir yolla işleme seviyesi halen sadece literatür kaynaklarından açıklanamamaktadır (
14

). 

 

2.4.2.1. Kredi ve yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanması  

 

Yaygın ve örgün olmayan öğrenmeyi onaylama sistemleri bir çok ülkede (genelde küçük bir 

ölçekte) gelişmekte (Otero ve ark., 2008) politika şartlarında ciddi olarak 

değerlendirilmektedir (Seidel ve ark., 2008). Yaygın ve örgün olmayan öğretim onaylama 

süreçlerinin birçok sonucu bulunurken, temel amaç resmi bir yeterlilikte tanınan kredi 

ödülüdür (kısmi yeterlilik) (
15

). Literatürde kredi sistemlerinin yaygın ve örgün olmayan 

öğrenmenin onaylanmasına ilgili olarak sunduğu katma değerle ilgili nihai kanıtlar 

bulunmamaktadır. Ayrıca bu kanıtlar onaylama sistemlerine uygun kredi sistemlerinin 
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 Farklı kredi düzenleme şekillerine ilişkin bir açıklama için Bölüm 4.3’e başvurunuz.  
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 Bkz. http://www.qcda.gov.uk/19674.aspx [ 28.2.2010]. 
14 Ancak, ECVET açılış konfreansı (Kasım 2009) birçok uygulama örneğinden oluşmuş ve öğrenme tedarikçileri 

arasında ve literatür taramalarında ön plana çıkmayan şirketler ve öğrenme tedarikçileri arasında yapılan birçok 
ikili anlaşma örneği içermektedir.  
15

 Onaylama ve kredi transferi arasındaki ilişki üzerine bir tartışma için bkz. Bjørnåvold ve  Le Mouillour, 2008.  



bulunmasını sağlama yönünde herhangi bir eğilim de göstermemektedir. Bunun birçok sebebi 

olabilir: 

 

(a) onaylanan yaygın ve örgün olmayan öğrenme birikimine ve bu öğrenmenin 

yeterliliklere aktarılmasına olanak tanıyacak resmileştirilmiş kredi sistemlerinin henüz 

yeterince geliştirilmemiş olması (
16

); 

(b) yaygın ve örgün olmayan öğrenmeye ilişkin onaylama süreci amaçlarının tam 

yeterliliğe bağlı olması; kısmi yeterliliğin önceliğe sahip olmaması (
17

);  

(c) yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanmasının bir yeterliliğe yönelik öğrenme 

programından muafiyet sağlaması ve dolayısıyla verilen kredinin yeterince 

tanımlanmaması (
18

); 

(d) yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanmasına dair amaçların esas olarak resmi 

yeterliliğe değil kişisel ilerleme ihtiyaçları veya şirketlerin bir işgücünü idare etme 

ihtiyaçlarına yönelik sonuçlar doğurması (
19

).  

 

Öğrenenler ve diğer kullanıcılara yeterliliğe yönelik bir ilerleme sunan sistemler arasında bir 

sinerji olduğu için, yaygın öğrenmenin onaylanması ile kredi transferi ve birikim süreçleri 

arasındaki ilişkinin yaşam boyu öğrenme politikaları kapsamında gelişme potansiyeli vardır.  

 

2.4.3. Yeterlilikler çerçeveleri  

 

NQF’lere olan ilgi dünya çapında artmış olup (Serban ve Deij, 2009); bunların etkinliğine 

ilişkin iddialar Cedefop’un mesleki eğitim ve öğretimin modernleşmesine ilişkin 4’üncü 

araştırma raporunda özetlenmiştir: 

 

(a) yönetişim, hareketlilik ve şeffaflık aracı olarak; aynı anda birçok kurumsal reform 

alanını ele aldıkları kabul edildiği için VET modernizasyonunda rağbet gören araçlar 

haline gelmiştir; 

(b) yeterlilikler sisteminin karmaşıklığını azaltırken sunulan eğitim ve öğretim 

opsiyonlarının kapsamını genişleterek, tutarlılığa katkı sağlayıp şeffaflığı arttırırlar; 

(c) yeterlilikler, beceriler ve yetkinliklerin tedariki ile işgücü piyasasının ihtiyaçları 

arasındaki uyumu arttırarak kariyer geliştirme desteğini ve istihdam hareketliliğini 

arttırırlar; 

(d) tedarikçiler, öğretmenler ve eğitmenler ile öğrenciler/stajyerler arasındaki karşılıklı 

tanıma ve yeterlilikler için ortak bir dil geliştirilmesi yoluyla uluslararası ve ulusötesi 

hareketlilik, işbirliği ve alışverişi teşvik ederler; 

(e) eğitim ve öğretim tedarikini düzenler ve kalitesini güvence altına alırlar; 

(f) farklı düzenlemeler arasında bilgi, yetkinlik ve beceri transferini güvenceye alarak 

yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederler.  

 

Geliştirilen bir Avrupa yeterlilikler çerçevesi Avrupalı Üye Devletlerdeki faaliyeti harekete 

geçirmiş olsa da, böyle bir ilişki için güvenle küresel veya bölgesel bir uyarıcı belirlemek 

zordur. EQF’nin ortaya çıkmasından önce çerçeve geliştiren Avustralya, Yeni Zelanda ve 

İngiltere gelişme modeli olarak eski çerçeveleri kullanmış olsa da, bu ülkelerde uzun süredir 
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 İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda için yeni yeterlilikler ve kredi çerçevesinin bu olanağı tanımasına rağmen. 
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 Fransa’da bulunan VAE buna bir örnektir. 
18

 Bu işlevi genelde ECTS yürütür. 
19 Şirket planları genelde ticari olarak kısıtlıdır ve birçoğu şirket dışında onaylanabilen bir yeterlilik statüsü 

sunma konusunda yetersiz kalır.  
 



devam ettirilen çerçeveler diğer ülkeler için güçlü bir uyarıcı görevi görmemiş gibi 

görünmektedir. NQF’lerin diğer ülkelerin harekete geçirmesiyle geliştirilmesi yerine, 

ülkelerin eğitim ve öğretim sistemleri ve özellikle yeterlilik düzenlemeleri etkileyen baskılara 

(yukarıda verilmiştir) tepki göstermesi daha olasıdır. Küresel değişimlerin ülkeleri yeterlilik 

sistemlerini reforme ederken tamamen ulusal olan ve uluslararası etkilerden muaf sistemler 

olarak görmek yerine dışarıya da bakmaya teşvik etmiş olması mümkündür. Bu etkilere örnek 

olarak uluslararası ticaretin büyümesi, elektronik bilgilerin serbest akışı ve bir ülkeden bir 

diğerine göç eden insanların artması gösterilebilir. Bu etkilerin hepsi ulusal sistemlere 

karışmıştır. Ancak, NQF’lerin bu ulusal ve uluslararası baskılara karşı verilen gerçek bir tepki 

olduğu yönünde yeterli sağlam kanıt yoktur ve NQF’lerin dünya genelinde sezgisel mantık 

yoluyla ortaya çıktığı, etkinliklerininse uluslararası savunma ve politik bağlılık yoluyla 

desteklendiğini söylemek muhtemelen daha doğru olacaktır (Allais, 2007). Kremer’in Alman 

modeli bir ulusal yeterlilik çerçevesi ihtiyacına inandığı Almanya’da görülen iyi bir örnek 

artık neredeyse tartışma konusu olmaktan çıkmıştır (Kremer, 2007). Böyle bir çerçevenin 

geliştirilmesi ülkenin yeni sınırlar belirlemek için önceki sınırları aşarak meslek kavramı 

üzerine yeniden düşünmesi için bir fırsattır (Entgrenzung/neue Begrenzung). Kremer 

Almanya’nın farklı yönetişim alt sistemlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünür.  

 

NQF’lere ait vizyonlar ülkelere göre büyük farklılık göstermektedir (Cedefop, 2009e). Bazı 

ülkeler mevcut kapalı ulusal yeterlilik seviyelerini şematik bir formda yansıtarak yola 

çıkmaktadır. Bu sınıflandırma ulusal yeterlilik sisteminin temsili görevi görür. Amacı ise 

değişimi daha doğrudan bir şekilde yönlendirmek yerine şeffaflığı arttırıp reform araçları 

sunarak değişimi mümkün kılmaktır ve mevcut sistemde yer alan fikir birliğine 

dayandırılmıştır.  

 

Diğer çerçevelerde ise sadece değişim araçları sunmak yerine değişimi yönlendirmek 

amaçlanmıştır. Raffe (2009c) mevcut sistem tanımının ötesine geçen iki tür NQF 

tanımlamaktadır. Birinci türde (reform NQF’leri) yeterlilikler sistemi için yeni bir pozisyona 

geçme aracı belirlenir, örneğin öğrenme sonuçlarının kullanılması teşvik edilerek. İkinci türde 

(dönüşümsel NQF’ler) ise sadece gelecekte koşulların nasıl olacağı belirlenmekte ve bu yeni 

konuma ulaşmaya yönelik stratejiler teşvik edilmektedir. Zayıf bir eğitim ve öğretim 

sistemine sahip olan ülkeler ile daha güçlü sistemlere sahip ülkelerin yeni bir NQF tasarlama 

şekli farklılık gösterebilir. Singh (Avrupa Eğitim Vakfı, 2009) Afrika’da yaşanan deneyime 

atıfta bulunarak gelişmiş ülkelerin mevcut yeterlilik sistemlerini bir NQF’ye yansıtmayı 

amaçlarken, daha zayıf bir eğitim ve öğretim sistemine sahip olan ülkelerin mevcut sistemde 

bulunmayan birçok olanak sunacak NQF için bir vizyon tanımlama eğiliminde olduğunu 

belirtmektedir.  

 

NQF’ler ile yapı yoluyla veya bağlantılı işlevlere sahip olarak katma değer elde edilir (Avrupa 

Komisyonu ve ark., 2010). Bağlantılı işlevlere sahip olmak genelde ileri kalite güvencesi, ek 

onaylama prosedürleri (yaygın ve örgün olmayan öğrenme gibi) ya da yoksun gruplar için 

yeni yeterlilikler gibi prosedürlerden oluşur (
20

).  

 

Genelde NQF’lerin problemleri çözeceği yönünde beklentiler yüksektir. Örneğin, Rusya 

Federasyonu’nda aşağıdaki problemler önemli kabul edilmekte ve NQF çözümün bir parçası 

olarak görülmektedir (Oleynikova, 2008): 
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 NQF tasarımı sırasında, ek kalite güvence prosedürleri gereken bir düzenleyici aracın olası kullanımı veya 
çerçevenin hükümet tarafından (muhtemelen kanunlarla) getirilmiş veya paydaşların gönüllü katılımı esas 
alınarak oluşturulmuş bir çerçeve olup olmaması gibi üzerinde durulması gereken farklı faktörler vardır. 



(a) çağın gerisinde kalmış bir eğitim/öğretim yeterlilikleri sistemi (girdi tabanlı ve 

tutarsız); 

(b) mesleklere ilişkin sınıflandırmanın çağın gerisinde kalması; 

(c) iki ayrı dal olarak gelişen işgücü piyasası ve eğitim öğretim sistemi; 

(d) sektörler ve bölgelerin ekonomik büyümesindeki düzensizlik; 

(e) işverenlerin MEÖ ve YÖ konusunda tatmin olmaması;  

(f) öğretim sunum sürecinde esnekliğin olmaması; 

(g) sosyal diyalogun zayıf olması.  

 

Tüm NQF’lere ait katma değer alanlarının eksiksiz bir listesini yapmak mümkün değildir. 

Ancak, genel ifadelerle, aşağıdaki alanların bazıları veya tamamında fayda sağlanmasını 

beklemek mantıklı olacaktır (Avrupa Komisyonu ve ark., 2010): 

 

(a) yeterliliklerin tutarlılık düzeyinde artış; 

(b) bireyler ve işverenler için şeffaflıkta artış; 

(c) tekli yeterliliklerin değerinde artış; 

(d) tanınan öğrenme şekillerinin kapsamında artış; 

(e) yeterlilikler standartlarına ulusal/dış kaynaklı bir referans noktası; 

(f) öğrenme yöntemleri ve ilerlemenin netleştirilmesi; 

(g) yeterliliklerin taşınabilirliğinde artış; 

(h) işbirliği ve taahhüdü güçlendirmek için bir paydaş platformu görevi görme; 

(i) ulusal reform politikalarının bütünlüğünde artış; 

(j) uluslararası işbirliği, anlayış ve karşılaştırmaya ilişkin daha güçlü bir temel; 

(k) realist beklentiler.  

 

Yeterlilikler çerçeveleriyle ilişkili kasıtsız olarak ortaya çıkan olumsuz sonuçlar henüz 

herhangi bir araştırma çalışması veya analitik eleştiride kesin bir şekilde planlanmamıştır. 

Ancak, aşağıdaki hususlarla ilgili özel durumlar ortaya çıkmıştır:  

 

(a) belli yeterliliklerde olumsuz “geri etki”yi etkileyen yeterliliklerin zorlayarak 

gruplaştırılması (örn. “gruplaştırma” koşullarını sağlamak için uygun olmayan içerik 

talep etmek); 

(b) kontrol mahallinde değişim, özellikle merkezileşme eğiliminin teşviki; 

(c) resmi anlaşmaların bozulması ve yeterlilikler ve ücret oranları, iş süreçleri vb. arasında 

bulunan hassas ilişkiler; 

(d) yeterlilikler ve yeni, kısıtlayıcı onaylama düzenlemeleri arasında yeni ilişkilerin 

uygulanması ile düzenlemelerdeki esnekliğin azalması (amaçlanan esneklik artışına zıt 

olarak); 

(e) yeterliliklerin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilişkili maliyet ve bürokraside artış; 

(f) düzenlemelerin toptan revize edilmesinden dolayı kamu güveni ve uygulama 

hizmetlerinde düşüş (“sistem türbülansı”); 

(g) eğitim ve öğretimin aynı alanlarında faaliyet gösteren yeterliliklerin şekli ve 

içeriğindeki meşru çeşitlilikte azalma, dolayısıyla düzenlemelerin içsel esnekliğinde 

düşüş; 

(h) hareketlilik ve karşılıklı tanıma karşısında yeterlilikler ve “çerçeve” koşulları 

arasındaki küçük sapmadan dolayı oluşan yeni resmi engeller ve mevcut yeterliliklerin 

durumuyla ilgili zorluk (finansmanı geri çekme potansiyeli de dahil) (Oates, 2010). 

 

2.4.3.1. Eğilimin ölçülmesi: NQF’lerin gelişim aşamaları  

 



Bir NQF’yi tanımlama ve uygulama süreci az ya da çok ayırt edici bir dizi aşamadan geçen 

bir süreç olarak görülebilir (Serban ve Deij, 2009). Esas olarak Cedefop, OECD, ILO, ETF 

gibi uluslararası örgütlerden edinilen literatür NQF gelişiminin bir dizi aşamaya göre 

taslağının çıkarılmasının mümkün olduğunu gösterir. Tablo 2’de bir özet süreç sunulmuştur.  

 

Tablo 2. NQF’lerin gelişim aşamaları  

 

Aşama  2009 yılında ülkeler  

Ülkenin bir NQF’ye ihtiyacının olup 

olmadığı konusunda henüz bir mutabakata 

varılmamış olan ve NQF’nin bir politika 

aracı olarak avantajları, dezavantajları ve 

alternatiflerinin tartışılacağı keşif aşaması.  

 

 

Cezayir, Azerbaycan, Moldovya, Kazakistan, 

Tacikistan, Ukrayna  

 

Ülkelerin geleceğe ilişkin bir çerçevenin 

gerekçelerini ve ana taslağını görüşüp, 

geliştirdiği ve tanımladığı kavramsal aşama.  

 

Letonya, Slovakya  

Ulusal çerçeveyi tasarlamak ve nasıl 

uygulanacağı konusunda paydaşlarla 

anlaşmaya varmak için faydalanılacak 

tasarım aşaması.  

 

Arnavutluk, Belçika (Wallonia), Bosna 

Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Gürcistan, 

Yunanistan, Macaristan, İtalya, Kosova, 

Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Polonya, 

Romanya, Rusya, Slovenya, İspanya, İsveç, 

Tunus, Türkiye  

 

 

Uygulama araçlarının test edilmesi ve 

geliştirilmesi, uygulamaya yönelik harekat 

planının desteklenmesi için kullanılacak test 

safhası. 

Avusturya, Almanya, İzlanda 

Normalde kapasite ve kurum oluşturma, 

yeterlilikleri çerçeveye yerleştirme işlemiyle 

başlayan ardından değerlendirmeyle 

bağlantılı kalite güvencesine daha çok dikkat 

ederek, belgelendirme ve teslim süreçleri ve 

sürdürülebilir finansman ve ICT 

sistemlerinin sağlanması da dahil olmak 

üzere çerçevenin koordinasyonu, 

düzenlenmesi ve/veya yönetimi ile devam 

eden uygulama aşaması.  

Belçika (Flanders), Hırvatistan, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 

Finlandiya, Litvanya, Malta, Portekiz  

Çerçevenin ilerleyişi ve etkisinin gözden 

geçirilmesinden oluşan ve genelde yeniden 

kavramlaştırma, yeniden tasarlama, test, 

uygulama vb. gibi adımların izlediği gözden 

geçirme aşaması. 

 

Fransa, İrlanda, İngiltere  

 

Ancak, Tablo 2’de verilen net açıklamalar bu aşamalardan birkaçının aynı anda gelmesinin 

mümkün olduğu yönünde bir yanılsama olabilir. Çerçevelerin değişen ulusal politika ve 



yeterlilik düzenlemelerini daha iyi eşleştirecek şekilde evrilme eğilimi göstermesi de söz 

konusudur (Raffe, 2007). Kremer’in (2007) belirttiği gibi, sosyal ortaklar arasındaki diyalog 

ve fikir birliğinin oluşturulması farklı çıkarlar ve önceliklerin çözülmesine yönelik sürekli bir 

çabadır.  

 

NQF oluşturma süreci büyük ölçüde ulusal bağlama (Coles, 2007) ve özellikle MEÖ’yü 

kapsayan çerçevelere bağlıdır. Yüksek öğretim çerçeveleri birçok ülkede Bologna sürecinin 

bir parçası olarak geliştirilirken; Rauhvargers bu sürecin bir açıklamasını sunmuş 

(Rauhvargers, 2009) ve çerçeve tasarımının yeterince üzerinde dikkate alınmaması 

durumunda başlayacak sorunlar konusunda uyarmıştır. Avrupa düzeyinde süren tartışmalarda 

(Avrupa Komisyonu, 2008a) NQF’lerin uygulanması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi 

gerektiği sonucuna varılmıştır:  

 

(a) NQF’ler güçlü bir politik taahhüt gerektirir. Bir NQF geliştirmek uzun vadeli bir 

süreçtir: ilk tartışıldığı andan, fikir birliği oluşması, bir tasarımın yayınlanması, 

programın uygulanması aşamalarından geçerek faydalarının ortaya çıktığı ana kadar, 

yıllar geçecektir; 

(b) Söz konusu farklı aktörler arasında fikir birliğinin gelişmesi NQF’lerin güvenilirliği ve 

açıklığı açısından çok önemlidir; 

(c) NQF’lerin geliştirilmesi aşamalı olmalıdır, ancak öte yandan NQF’ler değişikliğe 

uğrayabilir. Dolayısıyla, başlangıçta daha makul beklentilere girip çerçeveyi yıllar 

içerisinde geliştirmek gerekebilir; 

(d) NQF’lerin ulusal bağlamlara uygun olması gerekir. Kazandırabilecekleri katma değer 

mevcut durumla görelidir. Her bir sistem farklı zorluklarla karşı karşıya kalır (örn. 

bazı sistemlerde bütünlük sorunu olurken, bazılarında olmayabilir). NQF’lerin teknik 

özelliklerinin de ulusal bağlama dayandırılması gerekir (örn. bir NQF’de yer alan 

seviyelerin sayısı); 

(e) NQF’lerle ilgili beklentiler konusunda gerçekçi olmak gerekir. Çok sayıda politika 

hedefini destekleyebildikleri gibi, bunların hepsi NQF’de otomatik olarak 

görülmeyecektir; 

(f) Katma değer yaratmak için diğer ilgili politika ve uygulamaların NQF ile 

ilişkilendirilmesi gerekir. NQF ile ilgili zorluklar teknik yönlerle çok ilişkili değildir 

ancak tüm çevresel koşullarla ilişkilidir (örn. paydaşların katılımı, kalite güvence, vb.)  

 

Bu maddeler yeterliliklerin sosyal, kurumsal ve politik boyutlarının incelendiği analizlerle 

güçlendirilmektedir (Raffe, 2009c). Bu boyutlar yeterliliklerin desteklenmesinde güvenin 

rolü, “kurumsal mantıklar” ile oluşabilecek gerilimler ve NQF’lerin paydaşların çatışan 

çıkarları ile nasıl şekillendiği gibi özelliklere dikkat çekmektedir. Raffe NQF’leri geliştiren ve 

uygulayan politika yapıcıların sosyal, kurumsal ve politik yönler kadar seviye tanımlayıcıları 

ve kalite güvence sistemleri gibi daha “teknik” konulara da dikkat etmesi gerektiğini ileri 

sürmüştür. Ortaya çıkan bir başka sonuç da etkili NQF’lerin uzun sürede gelişmesidir. Raffe 

İskoç çerçevesinin kökenlerinin 1980’lerin ortalarında uygulanan reformlara dayandığını ileri 

sürerken, Bouder ve Kirsch Fransız çerçevesinin kaynağını 1970’lerde bulmuştur (Raffe, 

2007). Yeterliliklerin sosyal, kurumsal ve politik bağlamı her ülkede farklı olduğu için tüm 

ülkelere uyan standart bir yeterlilik sistemi veya NQF modeli bulunmamaktadır.  

 

Yeterlilikler çerçeveleri şu anda daha çok yeterlilikler sistemleri literatüründe rol almaktadır. 

Bu literatür çerçevelerin yeterlilikler sistemlerinin diğer yönleriyle etkileşime girme şeklinden 

çok gelişme süreçleriyle ve öğrenme, ilerleme ve geçirgenlik üzerindeki beklenen etkilerle 

ilgilidir (standartların tanımlanması, istihdam için beceri seviyelerinin arttırılması ve 



bireylerin tercihlerinin etkilenmesi gibi). En az dört ülkeye dayanan son elde edilmiş 

literatürde (CEREQ, 2009) farklı yeterlilikler kavramları ve yeterlilik yapılarının her zaman 

EQF mantığıyla uyumlu olmayabileceği ve gelecekte gözlenmesini ilginç olacak belli ulusal 

stratejiler sunabileceği varsayılmaktadır.  

 

NQF’lerin işe yaradığı ve katma değer sağladığı konusunda yeterince sağlam kanıt 

bulunmamaktadır: değerlendirmeler oluşan etkiden çok NQF gelişim süreci ile ilgili olarak 

yapılmıştır. İrlanda (
21

), Güney Afrika ve Avustralya üzerine yapılan sistematik gözden 

geçirmeler hariçtir (
22

). Allais (2007) Güney Afrika Yeterlilik Kurumunun (SAQF) 13 yıllık 

varlık süresi boyunca öğrenmenin çoğunu kapsamına alamamasının aşırı özgünlük ve 

tanınmama ve yeni kullanıma açılan öğrenme ve bilgi yapılarında öğretmenin rolünü 

değerlendirememe tehlikesi olmak üzere iki sebepten kaynaklandığını belirtmiştir. Ancak, 

NQF’lerin bir iletişim aracı haline geldiği ve zengin ülkeler tarafından kullanılmaya 

başlandığı zaman değer kazanacağına da dikkat çekmiştir.  

 

2.4.4. Yapılandırma aracı olarak yeterlilikler  

Birçok araştırmacı bir yapılandırma aracı olarak yeterliliklerin rolü üzerine yorum yapmıştır: 

diğer değişkenlerin – müfredat ve değerlendirme yöntemleri gibi – düzenlendiği veya 

belirlendiği sabit bir nokta görevi görürler. Burada odak noktası büyük ölçüde, yeterliliklerin 

genelde daha esnek olduğu ve kurumlar, müfredat ve değerlendirmede meydana gelen 

değişiklikleri izlediği MEÖ üzerindedir. İşgücü piyasası ise tedarik arasındaki ilişkilerin 

önemli olması durumunda, yeterlilikler istihdam ve eğitim çıkarlarının nasıl bir araya 

geldiğini tanımlamak için bir araç olarak görülebilir: bilgi, beceri ve daha geniş çaplı 

yetkinliklerin bir temsilcisi ve aynı zamanda yeterlilik durumuna yol açacak öğrenmenin 

örgütlenmesine yönelik bir araç olarak görülmektedir. Cedefop’un MEÖ’nün 

modernleştirilmesine ilişkin 4’üncü araştırma raporunda Bouder (Cedefop, Bouder ve ark., 

2009) yeterliliklerin giderek daha çok bir yapılandırma aracı olarak kullanılmasının altında 

yatan üç sebebi açıklamıştır. Giderek daha çeşitli hale gelen eğitim arenasında durağan bir 

noktadırlar ve işgücü piyasasının çıkarları ile eğitim ve öğretimin çıkarları arasındaki düğüm 

noktasında bulunurlar. Yeterlilikler aynı zamanda Avrupa’ya uyum konusunda da yardımcı 

olabilir, dolayısıyla yeterlilik sistemlerinin şeffaflığı kritik önemini korumaktadır. Ancak, 

daha şeffaf bir sisteme geçme konusunda problemler vardır. Örneğin, tüm paydaşlar şeffaflık 

istemez; özel şirketler yeterliliklerinin gizli kalmasını ister. Daha ciddi bir şekilde ifade etmek 

gerekirse, Cedefop, Bouder ve ark. (2009) şeffaflığın aslında kendi düşmanına inanan 

bürokratik süreçleri geliştirebildiğini ve şeffaflığın farklı bağlamlarda farklı şekilde 

algılanabildiğini ileri sürmektedir. Yeterliliklerin talebi (işgücü piyasasının ihtiyaçları) aynen 

dikte eden arzdan dolayı sistemlerin şekillendiricisi olamayacak kadar güçlü hale gelebileceği 

bildirilmiştir.  

 

OECD (2007) ise yeterliliklerin aşağıdaki hususlarda çok daha geniş bir yapılandırıcı rol 

oynayabileceğini iddia etmiştir:  

 

(a) özellikle bilgi ve beceri konusundaki belli sınırları destekleyerek ve belli açık/kapalı 

değerleri teşvik ederek belli bir içeriğin yayınlanması yoluyla sosyal yeniden üretim; 

(b) iş sınırlarını destekleyerek, işgücü akışlarını kontrol ederek uygulama yetkisi 

bağlantısı yoluyla işgücü piyasalarının yapılandırılması; 
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 Çerçeve uygulama ve etki çalışması. İnternette şu adresten temin edilebilir: 
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(c) öğrenme programlarının niteliği, yapısı ve içeriği üzerindeki etki yoluyla öğrenmenin 

koşullandırılması.  

 

Birçok farklı etki (yeterlilikler dahil) mesleki öğretimin kimliği ve özgünlüğünün 

şekillenmesine yardımcı olmuştur. MEÖ’nün zayıf bir şekilde yapılandığı (Imaginario, 1996) 

veya farklı türde bir ekonomik düzenlemenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandığı 

ülkelerde Avrupa etkileri de önemli olmuştur. EQF özellikle öğrenme sonuçlarına 

odaklanılması yoluyla MEÖ sistemlerinin temel şekillendiricisi olduğunu kanıtlamaktadır. 

Yeterliliklere daha çok önem verilmesi ile tartışmaların müfredat ve pedagojiden uzaklaşarak 

belgelendirmeye doğru kaymasına sebep olduğu ileri sürülmüştür (Cedefop, Bouder ve ark., 

2001). 

 

Yeterliliklerin MEÖ üzerindeki etkisinin güçlenmesi içerik (onayladıkları yetkinlikler) 

bakımından daha özgün hale gelip gelmedikleri konusunda sorular ortaya çıkarmaktadır. 

İşverenler ve genç insanların istihdam beklentileri için daha fazla özgünlüğün faydalı olacağı 

yönündeki karşılaştırmalı çalışmalardan (Kogan ve Unt, 2008) uygun kanıtlar elde edilmiştir. 

MEÖ yöntemlerinin öğrenenler açısından özgünlüğü de işverenler ve öğrenenler için faydalı 

bulunmuş ve tedarikçiler ile işverenler arasındaki bağlantıların etkili hale gelmesine yol 

açmıştır.  

 

Kogan ve Unt (2008) aynı zamanda işgücü piyasası düzenlemesinin (
23

) işverenler ve 

öğrenenler için etkili olduğunu ve yeterliliklerin açık bir şekilde işgücü piyasalarına girişin 

düzenlenmesi için faydalı bir amaca hizmet ettiğini ileri sürmüştür. Bu da sosyal ortak 

katılımıyla tasarlanmış olan mesleki standartlar ve meslek içi eğitim standartlarının etkili bir 

şekilde kullanılmasını sağlayacak güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir.  

 

2.4.5. Ekonomik performans ve yeterlilikler  

 

Ekonomik performans ve eğitim öğretime ilişkin literatür incelendiğinde, bir popülasyonda 

bulunan yeterlilik ve belgelendirme seviyelerini eğitim ve öğretim tedarikinden ayırmak 

mümkün değildir (
24

). Yeterlilik seviyesinin etkileri ölçülebilir ise bu gereklidir. Bu durumun, 

başta “öğrenme” seviyeleri için sadece geniş çaplı olarak kullanılan ölçülerin bireylerin 

bulunduğu popülasyonların gerçekte ulaştığı eğitim seviyelerine değil eğitim ve öğretim 

tedarikine dayanması olmak üzere birçok sebebi vardır. Kurumlar genel olarak anlaşılan 

eğitim seviyeleri üzerinde güçlü etkilere sahiptir. Bireyler genellikle ilk eğitim ve öğretimin 

bitmesinden itibaren artan bilgi, beceri ve yetkinlik seviyelerine sahiptir ancak bu öğrenmenin 

çoğu gizli kalır (Cedefop, Bjørnåvold, 2000). 

 

Tüm bu genel baskıya rağmen, ekonomik kalkınmada üretkenliğin optimum seviyeye 

çıkarılması ve ekonomik büyümenin güvenceye alınması için yeterli beceri birikiminin 

gerekli olduğu kabul edilir. Daha sonra ifade edilecek birtakım tereddütlere rağmen, 

yeterlilikler bu beceri birikimini uygun şekilde temsil etmektedir (
25

). Uygun beceri 

birikiminin etkisine olan inanç büyümenin sağlanmasına ilişkin diğer faktörlerin gölgesinde 
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 Düzenleme en geniş anlamıyla mal ve hizmet sunumu veya dağıtımı yerine olayları ve davranışları 
yönlendirmek için kamu yararına hükümetler adına yapılan faaliyetlerdir. 
24 Önceki literatürde bir şekilde kanıt bulunmasına rağmen. Örneğin, CHEERS’de (Uluslararası Yüksek Öğretim 

Araştırma Merkezinin sorumluluğunda Mezuniyet Sonrası Kariyer (Kassel Üniversitesi) diploma seviyesine 
karşılık gelen öğrenci yetkinlik seviyesi tartışılmıştır (bkz. www.unikassel.de/incher/cheers [ 9.7.2010]). 
25

 Örn. bkz. Les métiers en 2015 [Trades in 2015] (Centre d’analyse Stratégique ve DARES, 2007) tartışması, 
Beceriler ve tahmin grubu çerçevesinde yapılan işin sonucu. 

http://www.unikassel.de/incher/cheers


kalabilir. Wolff (2006) ABD’de eğitim almanın ekonomik performansı nasıl etkilediğine 

ilişkin bir incelemede, zaman dizili ve havuza alınmış zaman dizili çapraz endüstri 

ekonometrik analizine dayanarak beceri veya eğitim seviyesindeki artışın kazançlar veya 

üretkenliğin artması ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu yönünde hiçbir 

kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştır.  

 

Yeterliliklerin teknolojide, işgücü piyasasında vb. meydana gelen değişiklikler ışığında revize 

edilmesinin alacağı zaman gibi sık sık ifade edilen “duyarlılık” görüşüne özellikle dikkat 

edilmiştir (bkz. OECD, 2007). Yeterliliklerin daha duyarlı olmaya çağrılması ironik bir 

şekilde yeterliliklerin eğitim ve öğretimde yapılandırıcı bir etki (yukarıda açıklanmıştır) 

uygulayabilme seviyesini vurgulamaktadır. Özellikle ve farklı eğitim sektörleri kapsamında, 

yapılandırıcı etkiler şöyledir:  

 

(a) ilerleme yollarının biçimlendirilmesi ve dolayısıyla eğitim ve öğretime katılım için 

teşvik modellerinin sunulması; 

(b) beceri ve bilgilerin işgücü piyasasında net bir şekilde işaret edilmesi; 

(c) işçi hakları, ücret vb. hususlarla ilgili koruyucu düzenlemelerin desteklenmesi.  

 

Çoğunlukla başka politikalar ve mevcut kurumsal düzenlemelerin varlığına bağlı olsa da, 

birimlere ayrılmanın da duyarlılığı desteklediği düşünülmektedir (Hart ve Howieson, 2004). 

 

2.4.6. İstihdam perspektifleri ve işlevleri  

 

Üretkenliği yeterlilik seviyeleriyle ilişkilendirmeye çalışma çabasıyla ilgili karmaşık pozisyon 

işverenlerin görüşleri dikkate alınarak netleştirilebilir. İşverenlere yeterliliklerle ilgili 

doğrudan ve özel sorular sormak olağan bir durum olsa da çoğu ülkenin yaptığı işveren 

araştırmaları bulunmaktadır. İşverenlere göre, bir yeterlilik sadece okul, meslek ve üniversite 

belgelerinden oluşmaz, aynı zamanda “bilet” şeklinde sunulacak dokümanlarda ve işi 

uygulama lisanslarını da içerir. Avustralya’da yapılan bir araştırma (Blythe ve Bowman, 

2005) aşağıdaki kilit noktaları ortaya koymaktadır.  

 

İşverenler yeterliliklere değer vermekte ancak muhtemelen deneyim temelli yetkinlikler 

anlamında kullanılan becerilere daha fazla değer vermektedir. Yeterliliğe yol açan onaylanmış 

meslek içi eğitimden sadece belli koşullarda faydalanacaklardır. İşverenler yeterliliklerin üç 

temel fayda sağladığına inanmaktadır:  

 

(a) işe alım sırasında: yeterlilikler bir tür “eleme” aracı olarak kullanılır ancak adayları 

seçmede belirleyici unsur değildir. İşverenler, özellikle daha düşük seviyeli 

mesleklerde doğrudan yetkinlik belirtisi olarak kişisel niteliklere ve doğrudan endüstri 

deneyimine daha çok ağırlık vermektedir; 

(b) uygunluk koşullarının karşılanmasında: yeterlilikler belli ehliyetlerin zorunlu olduğu 

işler için özellikle önemlidir. örneğin, iş sağlığı ve güvenliği alanında birçok iş ve 

esnaflar için resmi yeterlilikler gerekir; 

(c) mevcut çalışanlara kariyer geliştirme fırsatı sunulması: bazı işverenler işyerinde 

morali yükseltmek ve bir öğrenme kültürünü teşvik etmek için yeterlilikler yoluyla 

daha fazla becerinin aranmasını teşvik ederler.  

 

İşverenler yeterlilikleri meslek, işletme türü ve ölçeğine göre farklı şekillerde kullanmakta ve 

değer vermektedir. İşverenler en çok yüksek seviyeli mesleklerde çalışan kişilerde yeterliliğe 



değer vermektedir. Geleneksel endüstri alanlarındaki (üretim gibi) büyük şirketler veya 

işletmeler yeterliliklere, yeni, gelişmekte endüstriler (bilgi teknolojileri gibi) ve büyük bir 

yapısal değişim geçiren endüstrilerdeki küçük şirket ve işletmelerin işverenlerine göre daha 

çok değer vermektedir. Daha büyük işletmelerin işverenleri çalışanların yeterliliklerine karşı 

daha “kapsamlı bir yaklaşımı” destekleme eğilimi gösterirken, küçük işletme sahipleri 

yeterliliklere değer verirken ayrımcı davranma eğilimi göstermektedir.  

 

Araştırmalar işverenlerin elde ettiği faydalar ile gerçek uygulamaları arasında bir farklılık 

olduğunu göstermektedir. Kendileri için yeterliliklerin önemli olmadığını belirtseler bile, 

kanıtlar işverenlerin yeterlilik sahibi çalışanları görevlendirme ve onlara daha fazla ücret 

ödeme ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

 

Aşağıdaki önlemlerin işverenleri yeterliliklere karşı daha olumlu bir tutum sergileme 

konusunda teşvik etmesi mümkündür:  

 

(a) MEÖ tedarikçilerinin mevcut eğitim paketlerinin işverenlerin işin iyi yapılması için 

önemli olarak belirlediği yetkinliklerin çoğunu kapsadığını göstermesi gerekir. 

Tedarikçilerin aynı zamanda işverenlerin resmi olarak değerlendirilip 

değerlendirilmemesi açısından belli bilgi, beceri ve yetkinliklere daha fazla değer 

verdiğinin bilincinde olması gerekir; 

(b) Tedarikçilerin işverenlerin yeterlilik sahibi adayların işyerinde önemli olabilecek 

beceri ve yeteneklere sahip olduğunu kabul etmesini sağlamak için yeterlilikler ile iş 

deneyimi sırasında kazanılan gerçek beceriler arasında bağlantı kurmanın yolunu 

bulması gerekir. 

 

İngiltere’de işverenler üzerine yapılan bir çalışmada (UKCES) çoğu işverenin yeterlilikleri 

işyerlerine sağladıkları faydaları şu şekilde algıladığı ortaya çıkmıştır:  

 

(a) İşverenlerin %89’u mesleki yeterliliklerin (MY’ler) bilgi ve anlayışı arttırdığına 

katılmakta (%60’ı kesinlikle katılmakta); 

(b) %83’ü MY’ler konusunda eğitimin yeni becerileri geliştirdiğine katılmakta (%53’ü 

kesinlikle katılmakta); 

(c) %71’i MY’lerin iş performansını arttırdığına katılmakta (%43’ü kesinlikle 

katılmakta); 

(d) %61’i personelin elde tutulması açısından fayda sağladığına katılmaktadır (ancak 

yaklaşık %20’si bu ifadeye katılmamıştır).  

 

ABD’deki bir ticaret dergisinde yayınlanan raporda (Marinucci, 2009), yeterliliklere değer 

verilmesi için iki ek sebep daha ortaya atılmıştır:  

 

(a) güvenilir yetkinlik standartları; 

(b) personeli elde tutma oranının artması  

 

Yeterlilikler mesleki sağlık ve güvenlik gibi düzenleyici uyum riskini yönetmek için 

kullanılır. İşverenler ise yeterlilikleri potansiyel kar kaybı gibi işletme risklerinin kontrolünde 

daha az önemli görmekte, bu tip risklerin beceri geliştirme veya yeterlilikten ziyade denetim 

yöntemleri gerektirdiğini düşünmektedir.  

 

İşveren araştırmasına dayanan bir İngiltere raporunda (BMG Research, 2010) geniş anlamda 

işverenler ve bireylerin mesleki yeterliliklere ilişkin görüş, deneyim ve algıları bakımından 



çok fazla farklılık göstermediği ileri sürülmüştür. İşverenler ve bireylerin mesleki 

yeterliliklere daha fazla değer vermesine rağmen, bunların içeriğine ait tam bir anlayışa sahip 

değildirler. Bildirdikleri bilgi ve beceriler konusunda genel bir mutabakat olup bunların 

kazanç getiren etkileri konusunda da ortak bir görüşe sahiptirler.  

 

2.4.7. İşe alım ve seçme  

 

Yeterlilikler açısından, insanların işgücü piyasasına yerleştirilmesi maaş, iş, kariyer ve yaşam 

yörüngesinin başlangıcına açılan kapıya ulaşmak için genelde yeterlilik şeklinde oluşan 

öğrenme ve özniteliklerin kullanıldığı kritik öneme sahip bir faaliyettir.  

 

Halk arasında, yeterlilikler iş yerinde ihtiyaç duyulan şeyi iyi bir şekilde temsil ettiği için en 

kalifiye insanların en iyi işlere alındığı yönünde genel bir varsayım bulunmaktadır. 

Literatürde elde edilen kanıtlar bu varsayımın sorgulanması gerektiğini göstermiştir. Ancak, 

işe alım sürecinde yeterliliklerin değerli olduğuna dair bulunan kanıtlar kısıtlı ve karışıktır 

(Kep ve James, 2010); işletmenin/işin ölçeği ve türü, gerekli yeterlilik seviyesi, işgücü 

piyasasına girişle ilgili herhangi bir düzenleme gibi önemli kabul edilecek çok sayıda 

değişken vardır. “İşverenler yeterlilik standartlarının düştüğünü söylüyor” ya da “bir işe 

alınmak için kişilik yeterliliklerden daha önemlidir” gibi bulguların bu çalışmanın değeri 

açısından anlaşılabilmesi ve bu bulgulara ağırlık verilebilmesi için konunun daha 

derinlemesine araştırılması gerekir.  

 

İşe alım sürecinde yeterliliklerden faydalanma şeklinin kökenleri (
26

) filtre teorisine (Arrow, 

1973) veya (yüksek öğretim için) bireyler için sağlanan getirilerin artmasının (dolayısıyla 

bireylerin işinde daha üretken olmasının) öğrenme programlarının elde edilen içeriğine bağlı 

olmadığını ancak işverenlerin adaylardaki potansiyeli ayırt etmek için eğitimden 

faydalanmasından kaynaklandığını söyleyen eleme teorisine dayandırılabilir. Eğitim doğru 

insanın doğru işe yerleştirilmesine yardımcı olan işaret aracıdır. Bireylerin daha üretken 

olmasını ve firmalar tarafından değer görmesini sağlayan şey öğrenim süreci değil doğuştan 

gelen nitelikleridir. İşverenler en prestijli kabul ettikleri okullar veya üniversitelerin 

mezunlarını tercih ettikleri için kurumsal nitelik de (elit veya elit olmayan) bir eleme veya 

filtre aracı olarak belirlenmiştir (Layard ve Psacharapoulos, 1974). 

 

Bishop daha sonra (1987) işe alma yetkilileri için kurumsal öğrenim unsuruna işaret edilirken, 

potansiyel işverenler için genelde eğitim ve öğretim başarı boyutları, geliştirilen fiili bilgi, 

beceri ve yetkinliklere işaret edilmediği ve dolayısıyla çalışanların işlere dağılımı üzerinde 

kısıtlı bir etkiye sahip olduğunu açıklamıştır. Bishop birçok şeyin genel entelektüel başarı 

(GEB) ve eğitim belgelerine bağlı olduğunu da belirtmiştir. Ancak, GEB gözlemlenebilir bir 

unsur olmadığı için, ücret belirlenirken eğitim belgeleri ve güvenilirliği şüpheli olan 

denetimsel değerlendirme baz alınmaktadır. En çok işaret edilen modellerde olduğu gibi, 

işgücü piyasası da eğitim belgelerinin (ehliyetler) karşılığını fazlasıyla verirken akademik 

başarının karşılığını yeterince vermemektedir.  

 

Fransa’da yapılan çalışmalar işverenlerin oldukça farklı tutumlara sahip olduğunu 

göstermektedir. Hukuki ve sosyolojik bir analiz (Caillaud ve Dubernet, 1999) diplomanın 

kabul edilip edilmemesine göre genel veya bireysel seviyede rol oynayan bir işaret olarak 

görüldüğünü göstermiştir. Bununla birlikte, bir ulusal yeterlilik sistemi bir başarım 
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 Bu tartışmanın amaçlarına uygun olarak, odak noktası yeterliliklerin işe alım konusundaki faydalılığı ile 
kısıtlıdır. Yeterlilikler kalite güvence araçları gibi değerler dışında başka önemli özel, kişisel ve sosyal değerlere 
de sahiptir. 



ideolojisini harekete geçirir ve yaşam boyunca düzenlenmiş ve müzakere edilmiş bir çerçeve 

kapsamında ödüllendirir.  

 

Ekonomi literatürü işe alım prosedürlerinin anlaşılması açısından oldukça zayıftır. Ancak, 

daha genel özelliklerle ilgilenilmesi muhtemelen araştırmacıları, işgücü piyasasından daha 

geniş anlamda faydalanıldığı zaman bu daha geniş özelliklere ilişkin getirilere yöneltmektedir.  

 

İşe alım sürecine ilişkin araştırma kanıtlarının görünmezliği ve bunların açıkça kayıt dışı 

kanıtlar olması, daha büyük şirketlerin başarısı için kritik önemde kabul edilen bu süreçlerin 

gizliliğini korumaya yönelik bir sis perdesi olduğunu gösterebilir.  

 

Keep ve James (2010) pozisyonların tanıtımı üzerine yaptıkları araştırmanın sonuçlarını 

bildirmiş ve işe alanların aradığı özellikle konusunda bir sınıflandırma ortaya koymuşlardır: 

 

(a) kalite/temsilciler (en iyi markaya en iyi kişi); 

(b) başarı kaynaklı ün (avukatlar, üst düzey yöneticiler); 

(c) sosyal sermaye, bağlantılar, ağ erişimi; 

(d) çaba/emek/sıkı çalışma konusunda isteklilik; 

(e) teknik beceri ve bilgi; 

(f) idrak ve muhakeme becerileri;  

(g) yaratıcılık; 

(h) fiziksel güçlülük ve dayanıklılık; 

(i) el becerileri, araç kullanımı, el-göz koordinasyonu; 

(j) teknik olmayan/genel/kişilerarası beceriler; 

(k) görünüm, ses, aksan (estetik beceriler); 

(l) kişisel öznitelikler, davranışlar ve karakter özellikleri (bizim gibi birisi/uyum 

sağlayacak birisi); 

(m) motivasyon, hırs, başarılı olma dürtüsü, çaresizlik ve bazı durumlarda işin çekici 

olmayan yönlerini tolere etme konusunda isteklilik; 

(n) deneyim (performans gösterme yeteneğinin kanıtı, eğitime daha az ihtiyaç 

duyulduğunun kanıtı), 

(o) potansiyel (sadece mevcut pozisyon değil, gelecekte başka işlerdeki boşluğu doldurma 

kabiliyeti).  

 

Burada sorulması gereken soru yukarıda sıralanan koşullardan hangilerinin kişinin 

yeterlilikleri ile temsil edildiği ve birçoğunun bu şekilde temsil edilmesi durumunda da bir 

yeterliliğin hangi düzeyde işverene bunların sinyalini verdiği yönünde bir sorudur. Bir işaretin 

işverenden potansiyel çalışanlara iletilmesi (ve tam tersi) her zamankinden daha karmaşık bir 

hale gelmiştir: uzmanlaşmış iş bulma ajanslarının artması sinyaller için her iki yönde de bir 

aracı haline gelmiştir.  

 

Mevcut kanıtlar yeterliliklerin bilgi, beceri ve daha geniş çaplı yetkinlikleri geliştiren mi 

yoksa bozan mı bir sinyal olup olmadığı konusunda karmaşık bir tablo çizmektedir.  

 

Avustralya’da yapılan NCVER anketini (
27

) yanıtlayanlar yeterliliklerin yeni işe alınacak 

kişinin becerileri ve yetenekleri konusunda iyi bir kılavuz oluşturduğuna ve yeterliliklerin işe 

alım personeline ulaşmasının oldukça önemli olduğuna katılma eğilimi göstermiştir. 
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İşverenler mevcut durumda sorumluluklarını liderleri geliştirmek, çalışanları performansı 

maksimuma çıkarmak için gereken sosyal becerilerle donatmak ve işyeri için gerekli teknik 

uzmanlık eğitimini sağlamak olarak algılamaktadırlar. Bazı mesleki organlar bu sorumluluğu 

mesleki standartları korumak ve kalifiye insanların farklı ülkeler arasında serbestçe hareket 

etmesini sağlamak için istihdam ile sunulan bu kat değerin belgelendirilmesini de önemli 

bulmaktadır. Örneğin, Avrupa Kimya ve Moleküler Bilimler Topluluğu Avrupalı Kimyager 

unvanını geliştirmiştir. Literatüre göre topluluk bu unvan ile ilgili şunları ifade etmiştir (
28

):  

 

‘…. Akademik yeterlilikler tek başına değeri kısıtlamıştır. Avrupalı 

Kimyagerin kabul edilebilir genel bir mesleki standart sunmak için bilginin 

uygulanması, beceri seviyesi, güvenlik ve çevre bilinci, sorumluluk 

duygusu, iletişim yeteneği ve denetim seviyesi konusunda deneyim sahibi 

olması gerekir. Avrupalı Kimyager sıfatı [topluluk üyeleri] kimya 

uygulamasında yüksek yetkinlik seviyesine dikkat çekmek için kolay 

anlaşılır bir unvan olmasını sağlamıştır. EurChem ödülü kimyagerlerin 

farklı üye ülkeler arasında bir işverenden diğerine hareket etmesine 

yardımcı olacaktır…’. 

 

Bunun gibi uluslararası standartlar birçok meslek grubunda bulunmaktadır (Lunt, 2008) (
29

). 

 

Birçok iş ve öğrenme programı için işe alma yetkilileri şüphesiz yeterlilikler ile belirtilebilen 

veya belirtilemeyen kişisel tutumlara değer vermektedir. Mezun istihdamı üzerine yakın 

zaman önce yapılan bir çalışmada Dafou (2009) işveren seçim kriterlerini gösteren aşağıdaki 

modeli sunmuştur.  

 

  

                                                           
28 Bkz. www.euchems.org/QUALIFICATIONS/ECSE.ASP [ 17.9.2010]. 
29 Bkz. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, 2005. 

 



Şekil 3. İşveren seçim kriterleri  

 

 
 

Ancak, kişiliğin farklı yönlerini (kapasite, uyumluluk, motivasyon gibi) sahip olunan temel 

yeterlilikler perspektifinden görmek de önemlidir. Kişilik çoğu zaman benzer yeterlilik 

seviyelerine sahip başvuru sahiplerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Örneğin, 

İngiltere’de işe alım ile ilgili yapılan geniş çaplı bir çalışmada (Shury ve ark., 2008) kişilik ve 

tutum işe alımda en üst seviyede önem taşıyan unsur olarak kabul edilirken, bunu mülakat 

sırasındaki performans, geçmiş deneyimler, akademi yeterlilikler ve mesleki yeterlilikler 

izlemiştir. Diğer faktörlerle karşılaştırıldığında tüm yeterlilikler daha düşük seviyede 

sınıflandırılmıştır. Bu sonuçlar yeterliliklerin değerinin düşük olduğuna değil, yeni bir işe 

alım kararında işverenin kendi kendine karar verdiği unsurların daha önemli olduğuna ve 

yeterliliklerin seçim sürecinde temel oluşturduğuna dikkat çekmektedir. İstihdama (özellikle 

işgücü piyasasına ilk giriş) ve yüksek öğrenime erişim konusunda yeterlilikler önemli 

olurken, işverenler ve yüksek öğretim kurumları genel olarak yeterlilikleri adayın 

kabiliyetleriyle ilgili kısıtlı bir ölçüm olarak kabul etmektedir. Bunun yerine, günümüzde 

kişinin beceri ve öznitelikleriyle ilgili bilgi veren yöntemler daha yaygın olarak kullanılmakta 

ve giderek daha çeşitli hale gelen işe alın uygulamalarında görülmektedir (Lloyd, 2008; 

Iglesias-Fernandez ve Llorente-Heras, 2007) (
30

). Literatür genel olarak gözden 

geçirildiğinde, yeterlilik statüsü bir işi garantilemede başarı faktörü olarak görülürken, 

özellikle işgücü piyasasına ilk girişten sonraki süreçte önemini kaybetmektedir. İş deneyimi 

ve genel yetkinliklerle ilgili faktörlerin önemi artmakta olup tüm bu faktörlerin eşit olması 

durumunda kişisel nitelikler/duygusal zekanın (Chia, 2005) başarılı bir iş başvurusunda rol 

oynayabileceği yönünde birtakım kanıtlar da mevcuttur. 

 

Avustralya’da yapılmış bir başka çalışmada (Townsend ve ark., 2005) işverenler yeterlilikler 

ve deneyim arasında bir ayrıma gitmiş (Marinucci, 2009), deneyimin daha çok sayıda ve daha 

farklı türde ticari koşullarda daha çok değer gördüğü ortaya konmuştur. Genelde, en çok değer 

verilen beceriler “istihdam edilebilirlik becerileri” (tutum, dil ve yazın bilgisi, iletişim 

becerileri ve takım çalışması gibi) veya “sosyal beceriler” olarak belirlenmiştir. Ancak, 

işverenler geleceğe ilişkin beceri ve eğitim ihtiyaçlarını planlarken, yeni çalışanlar işe alırken 

                                                           
30 İşe alım yöntemlerindeki bu çeşitlilik 1980’lerden bu yana devam etmekte hatırı sayılır miktarda kuruluş 

seçim sürecinin bir parçası olarak testlerden faydalanmaktadır (Shackleton ve Newell, 1991). 

İşveren seçme stratejileri 

Teknik uzmanlığın 

değerlendirilmesi 

Kapasitenin 

değerlendirilmesi 

Karşılaştırılabilirliğin 

değerlendirilmesi 

Motivasyonun 

değerlendirilmesi 

Uygunluğun 

değerlendirilmesi 

Uzmanlık seviyesinin 

değerlendirilmesi 



(yanıtlayanların yaklaşık %90’ı) ve düzenleme açısından uygunluğu sağlarken (yaklaşık %80) 

en çok resmi yeterliliklerden faydalanmıştır. Yukarıda bildirilen İngiltere’de yapılmış çalışma 

ışığında, verilen rakamlar genelleme yapmanın zorluğunu göstermektedir. Ortaya çıkan soru 

bazı işverenler test uygulamasından faydalanırken bazılarının bu uygulamayı yapmamakta 

ısrarlı oluşunun sebebidir. Testlerin benimsenmesi işe alım ve seçme prosedürlerinin 

resmileştirilmesinin bir yolu olarak kabul edilebilir ve bu süreçteki katılık ve formalite 

derecesi üzerine yapılan kuramsal çalışma kurumun faaliyet gösterdiği sektör ve karşı karşıya 

kalınan işgücü piyasası türü gibi dış işletme bağlamı ile iç yapılar ve süreçlerden etkilendiğini 

göstermiştir.  

 

2.4.8. Yeterlilik seviyelerinde yükselme  

 

ISCED bir nüfusa ait yeterlilik seviyesi ölçüsü olarak kullanılırsa, yeterlilik seviyelerinin 

artacağı açıktır (Müller ve Wolbers, 2003). Araştırma literatürü en marjinal olanı hiçbir 

yeterliliğe sahip olmayan kişiler olmak üzere bu aşamalı yükselmenin getirdiği birçok etkiye 

dikkat çekmektedir işin (Solga, 2005). Bu eğilin bireylerin istihdam edilebilirliğini nasıl 

etkiler, daha fazla yeterlilik sahibi insan varsa bu durum insanların herhangi bir fayda 

(ehliyet) sağlamayan yeterlilik birikimine sahip olduğu anlamına mı gelir? Literatürün kilit 

alanlarından biri gereğinden fazla vasıf sahibi olma durumudur. Son olarak, daha yüksek 

yeterlilik seviyesinden elde edilen sosyal faydalar var mıdır ve bunun öğrenen kişiler 

üzerindeki etkileri nelerdir? Bu yeterlilik seviyelerindeki yükselmenin etkileri sonraki dört 

bölümde incelenmiştir.  

 

2.4.9. İstihdam edilebilirlik  

Yeterlilikler bir pozisyon için başvuran kişinin tek bir yönünü oluşturur ve odak noktası 

olarak meslek ve istihdam edilebilirlik arasında gerilimler olabilmektedir. Bazı ülkelerde, 

başlangıç düzeyinde ve devamı niteliğindeki eğitime meslek temelli yaklaşım, istihdam 

edilebilirliğin genişlemesine sebep olacak daha fazla pedagojik unsuru barındıracak şekilde 

değişikliğe uğrayabilir (Kraus, 2005). 

 

İstihdam edilebilirlik çoğunlukla bir yeterlilik ile tasdik edilen ya da bir yeterlilik için ayrıca 

geçerli hale getirilen daha geniş kapsamlı yeterlilikler açısından tanımlanmaktadır. İstihdam 

edilebilirlik becerileri tutum, dil ve yazın bilgisi, iletişim becerileri ve takım çalışması veya 

“sosyal beceriler” olarak kabul edilebilir (Townsend ve ark., 2005). İstihdam edilebilirlik 

giderek davranışsal yetkinlik ve daha geniş çaplı yetkinlikler merkezinde yer almaktadır 

(Tomlinson, 2008). Daha önce, işe alım sırasında işverenlerin temel yeterlilik eşiğinin altında 

kalan iş alımları için niteliklere bakmaya başladığı ve diğer potansiyel işe alımlara göre 

pozisyon avantajı arayarak istihdam edilebilirliği yükseltilmeye çalışılan iş alımları ile ilgili 

çok fazla kanıt olduğu belirtilmişti.  

 

Pozisyon avantajının daha önemli hale gelmesi durumunda, artan yeterlilik seviyeleriyle 

birlikte niteliğin diğer yönlerinin öneminin artacağı ve yeterliliklerin kavram olarak 

zayıflayabileceği anlamı çıkmaktadır. Bireylerin kendini geliştirmesi için gelir, statü ve 

fırsatlarda meydana gelen çeşitlilik artışı daha çok odak noktası olmaya devam edecektir 

(Brown et al., 2004). Daha önce, bir kişinin “kişisel olmayan bir şekilde” bir kurumla 

eşleştirilmesi için kullanılan yeterliliklerle kişiliğin neredeyse kişiliksizleşmesi söz konusu 

olmuştur. Özel kişilik kamu görevlisinin görülebilir rolünden ayrı tutulmuştur. Bu da 

eğitimde, yeterliliklerin güvenceye alınması için amaçlanan meritokrasiye sebep olmuştur. 

Brown ve ark. ehliyetlerin artık işverenlere bir adayla ilgili bilmek istedikleri hakkında daha 

az şey söylediği ve kişisel ve sosyal becerilere daha fazla dikkat edildiğini belirtmiştir. 



Örneğin, yönetsel yetkinlik çoğunlukla kişilerarası duyarlılık, iyi iletişim becerileri, ikna 

yeteneği, yönlendirme, dayanıklılık, adapte olabilirlik, kendine güven, muhakeme ve problem 

çözme becerileri, yaratıcılık ve ticari farkındalıktan oluşur. Bu yetkinlikler ve yetkinliklerin 

güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi ve raporlanmasına ilişkin zorluklara bakılırsa, resmi 

yeterliliklerin oynadığı rolün daha az öne çıkması mantıklı görünmektedir.  

 

Şekil 4’te farklı değer türleri arasındaki yeni ilişkileri görmek mümkündür.  

 

Bazı araştırmalar istihdam edilebilirliği sağlamak için yeni değerlendirme prosedürlerinin 

benimsenmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Şirket uygulamalarında geleneksel inceleme ve 

belgelendirme yöntemlerinin ötesine geçen yetkinlik değerlendirme prosedürlerine olan talep 

giderek artmaktadır (Münk ve Severing, 2009). 

 

Şekil 4. Farklı değer türleri arasındaki ilişkiler  

 
Yüksek öğrenim bağlamında istihdam edilebilirlik (

31
) tanımlanmış bir veya birkaç meslek 

uygulamasına göre daha geniş anlamda anlaşılmaktadır. Bologna süreci bağlamında (
32

), 

istihdam edilebilirlik “işi bulma, işi sürdürme ve işgücü piyasası kapsamında dolaşma 

yeteneğine” karşılık gelmektedir. Bu da “bireylerin işyerinde ihtiyaç duyduğu ve işverenlerin 

şart koştuğu beceriler ve öznitelikler (bilgi, tutum ve davranışlar), ve insanlara iş yaşamları 

boyunca bu beceri ve öznitelikleri devam ettirme veya yenileme fırsatı sağlanması” olarak 

tanımlanmaktadır. 21’inci yüzyılın ilk on yılında yüksek öğretimde görülen eğilimler 

konusunda Avrupa düzeyinde yapılan incelemede (Sursock ve Smidt, 2010) istihdam 

edilebilirliğin yüksek öğretimin her seviyesine ait kaygıları ön plana çıkardığı kabul 

edilmiştir.  

 

Dafou (2009) derslere ve işlere başvuranların teknik uzmanlığının kişilik ve motivasyon kanıtı 

ile arttırılması gerektiğini belirterek yeterliliklerin bulunduğu konumu özetlemiştir. Yetkinlik 

yönetimine (işgücünde) ilişkin yeni yaklaşımlar ile bu daha geniş kişisel özniteliklerin dikkate 

                                                           
31 AB-27 ülkelerinde mezuniyetten üç yıl sonra işsizlik oranı %5 iken mezuniyet sonraki ilk iki yılda %13’tür 

(Eurostat, 2009, s. 126).  
32

 Bologna süreci kapsamında istihdam edilebilirlik ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/employability.htm. [ 9.7.2010]. 

İstihdam 

edilebilirlik  

Sosyal değer      

Kişisel beceriler 

ve tutumlar gibi  

Teknik değer                

Yeterlilikler gibi  

Öz  

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/employability.htm


alınması talep edilmektedir. Beşeri sermaye teorisinin resmi yeterliliklerle ilgili bu kişisel 

ilerlemeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekir.  

 

2.4.10. Yeterlilik ehliyeti hipotezi  

Genel yeterlilik seviyesi yıllardır artmakta ve bu da yeterlilik arzının işgücü piyasasındaki 

taleplerin üzerine çıkacağı yönünde bir korkuyu beraberinde getirmektedir. Collins (1994) 

ABD’de yaşanan önemli bir ehliyet enflasyonu eğilimine dikkat çekmiştir. Hirsch (1977) işe 

alım için yeterlilikler piyasasında işleyen bir sıfır toplam etkisi olduğunu ifade etmek için 

ehliyet enflasyonuna ait bir grafik örneğinden faydalanmıştır – “herkes parmak uçlarına 

basarak yürürse hiç kimse daha iyiyi görmez”. Arz talep konusu yeterlilik ehliyeti hipotezinin 

merkezinde yer almaktadır: yeterlilik statüsüne ulaşmak öğrenenler için genel olarak herhangi 

bir fayda sağlamazsa, açık bir şekilde yeterlilik ehliyeti hipotezi olduğu hükmüne varabiliriz.  

 

Yüksek öğretim mezunlarıyla ilgili yakın zaman önce yapılmış bir araştırmada (Tomlinson, 

2008), kanıtlar acımasızlık algılarına ve mezunların iş piyasasındaki yığılmaya dikkat 

çekmiştir. Mezunlar pozisyon açısından kazanç sağlamak için gönüllülük gibi başka ayırt 

edici etkilerin gerektiğini düşünmektedir: öğrenciler ayrı tutulma ihtiyacının farkındadır. 

Ayrıca, öğrencilerin sadece sınavları geçmeyi önemsediği sakin günlerin geride kaldığını artık 

sınavlardan alınan notların önemli olduğunu düşünmektedir. Öğrenciler iş piyasalarında 

sosyal becerilere olan ihtiyacın ve deneyim ekonomisinin işlediğinin farkında olup yeterlilik 

ehliyeti argümanını şiddetle desteklemektedirler. YÖ yeterliliğinin gelecekte sahip olacakları 

iş için bir pozisyon avantajı olduğunu ve koruyucu bir yatırım olduğunu görmektedirler.  

 

Brown ve ark. (2004) ehliyet enflasyonunun daha iyi bir eğitim almak için ücret ödeyerek 

katma değer fırsatları elde eden ve kişisel “bağlantıları” daha fazla olan zengin ve sosyal 

açıdan avantajlı kesimlerin yararına olduğu sonucuna varmıştır. 

 

Yeterlilik ehliyeti hipotezinin gerçekleşmesi durumunda, yeterliliklerin insanların işlerinde 

uygulamak ihtiyaç duyduğu teknik yetkinliklere işaret edebilmesi ve diğer özniteliklerin de 

(pozisyon avantajı sağlayan) insanların iş performansını değiş işe girebilmesine olanak 

sağlama konusunda en güçlü etkiye sahip olması mümkündür. Bu hipotez ile kişisel 

özniteliklerin fazla olmasının değil teknik yetkinliğin bireylere daha fazla getiri sağladığı 

kabul edilmektedir. (
33

). 

 

Yeterlilik ehliyeti uygun geçerli standartlara dayanan yeterliliklerin değerini azaltarak ciddi 

bir probleme yol açabilir. Ayrıca sosyal katılımla ilgili politikaların bazı yönlerine ve 

yeterlilikler piyasasında meritokrasi yaratılmasına da zarar verebilmektedir.  

 

2.4.11. Gereğinden fazla vasıf düzeyi 

Birçok çalışanın yaptığı işe göre gereğinden fazla vasıf düzeyinde sahip olduğu yönünde 

kanıtlar artmaktadır (
34

): belgelendirdikleri bilgi, beceri ve yetkinlikler normal yaptıkları işte 

tam olarak kullanılmıyor. Arz ve talebin etkili bir şekilde senkronize olmaması, iş arzının az 

olması veya işgücü piyasasında vasıflı kişi fazlası olması durumunda gereğinden fazla vasıf 

düzeyi görülmesi beklenir. Ancak, her yaştan insan kendilerini işleri için yetersiz vasıflı 

görmek yerine gereğinden fazla vasıflı görür (Brown ve ark., 2010). 

 

                                                           
33 Tomlinson (2008) bu noktaya dikkat çekmiştir. 
34 bkz. European Commission et al., 2009; Buchel et al., 2003; Borghans ve de Grip, 2000; 

Hartog, 2000. 



Bu konuda literatürün geniş olmasının yanında, sahip oldukları becerileri işinde kullanamayan 

insanların yaşadığı durumu tanımlamak için kullanılan birçok ifade bulunmaktadır. Bunlardan 

en yaygın olanı insanların işlerinin gerektirdiğinden daha uzun süre eğitim alması anlamına 

gelen gereğinden fazla eğitim düzeyidir. Öğrenmede içerik ve başarı seviyesinin iş 

koşullarıyla ilişkili olduğunun ve bunlardan herhangi birinin bu tanımda yer almadığının 

düşünülmesi durumunda bu ifade faydalı bir ölçüm temeli oluşturmayabilir. Öğrenme içeriği 

ve seviyesine dair görüşler taşıyan gereğinden fazla vasıflı olma kavramının kullanılması bir 

ilerlemedir ve insanlar ile işleri arasındaki beceri uyumsuzluğuna dair daha açık bir anlayış 

sunabilir. Bu tanım Cedefop’un insanlar ve işleri arasındaki beceri uyumsuzluğuna dair yakın 

zaman önce yaptığı bir incelemenin merkezinde yer almaktadır (Cedefop, 2010a). 

İncelemenin raporunda literatürde kullanılan tüm tanımlar dikkate alınmış ve insanlar ve işleri 

arasında beceriler açısından görülen uyumsuzluğa ilişkin farklı çalışmalardan objektif bir 

hükme varılmaya çalışılmıştır. Rakamlar çalışmalar arasında farklılık gösterse de, hepsinin 

yaklaşığı alındığında çalışanların %20’sine yakının işlerinin normalde gerektirdiğinden daha 

fazla beceriye sahip olduğu sonucuna varmak mümkündür. Bunun insanlar, işletmeler ve 

ekonomiler üzerinde çok sayıda etkisi vardır ve Cedefop incelemelerinde bu konular 

derinlemesine tartışılmıştır. Tasarım ve yeterlilik kullanımı ile ilgili olanlar aşağıda 

tartışılmıştır.  

 

Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda, üçüncü derece eğitim ve yeterliliğe sahip insanlar birçok 

sosyoekonomik nedenden dolayı gereğinden fazla kalifiye oldukları görevleri kabul 

etmektedir. 2007 yılında mezunların sadece %55 civarı “yönetici” veya “uzman” olarak 

çalışırken %20’den fazlası “teknisyen veya uzman yardımcısı”  olarak çalışıyordu. Adayların 

gereğinden fazla kalifiye oldukları görevleri kabul etme eğilimi özellikle kadın mezunlar için 

geçerlidir. 2007 yılında, “teknisyen veya uzman yardımcısı” olarak çalışan kadın mezunların 

oranı neredeyse tüm ülkelerde erkeklerden daha yüksektir (
35

). Ayrıca, kadınların sekreterlik, 

hizmet veya satış görevlerini kabul etme oranı erkeklerin ortalama iki katı kadardır. Avrupa 

genelinde, bu grupta yer alan kadınların oranı erkeklerinkinden daha yüksektir.  

 

Birçok ülkede, gereğinden fazla vasıflı olma durumu yapısal görünmektedir (Brynin, 2002). 

Bunun sebebi hükümetlerin çok fazla eğitim arzı sunması mı yoksa işgücü piyasasındaki 

şeffaflık eksikliği midir? Bazı gözlemciler gereğinden fazla vasıflı olma durumlarından 

bazılarının seçim ve esneklik gibi geçici maliyetleri azalttığı için ekonomik değeri olduğunu 

düşünmektedir. En ciddi negatif etkilerden biri de muhtemelen insanların kariyerlerinin 

başında daha düşük seviyede işlere girmesidir ki bu da uygun yeterliliğe sahip diğer kişilerin 

fırsatlarında tıkanmaya yol açmaktadır. (
36

). 

 

Gereğinden fazla vasıf düzeyinin bazı sonuçları vardır: bireyler yeterliliklerinden beklenen 

getiriyi alamayabilir; belli bir iş için doğru yeterliliğe sahip olan bazı kişiler herhangi bir işe 

atanamayabilir ve gereğinden fazla vasıflı çalışanlar yaptıkları işte sıkılabilir ve üretken 

olmayabilir. İnsanların çoğunun orta seviye için fazla vasıflı olması durumunda, beklentiler 

gereğinden fazla vasıf düzeyinden en çok bu grubun etkilenmesi yönündedir. Ancak, iş 

başvurusu yaparken bu uyumsuzluğun ele alınması durumunda bazı tahminler yüksek öğretim 

mezunları için bu oranı %30 ve 40 olarak göstermektedir (
37

). 

                                                           
35

 Yarı zamanlı işleri tercih eden kadınların çok büyük bir bölümü bunu açıklasa da, bu puanların yarı zamanlı 
olarak verilme ihtimali daha yüksektir. 
36

 Fince kanıtlar düşük eğitim seviyesine sahip grupların 1990’lardaki ekonomik durgunlukta işlerinde çok 
yükseldiğini gösterir. 
37 Bkz. Overeducation in Europe eserinde mezunların gereğinden fazla eğitimli olmasının belirleyici unsurları ve 

sonuçları (Buchel ve ark., 2004, p. 211). 



 

Gereğinden fazla eğitime ilişkin literatür (gereğinden fazla vasıf düzeyinin aksine) oldukça 

geniştir ve gereğinden fazla eğitim düzeyinin işgücü piyasasındaki becerilerde görülen arz 

fazlasına yönelik ilk piyasa düzenlemesi olarak arttığı sonucuna varmak mantıklı olacaktır 

(ancak hala tartışmaya açıktır) karşılamak için yapılan. Geçici bir olgu olması ve işgücü 

piyasasının sabit bir özelliği olmaması da mümkündür.  

 

Gereğinden fazla vasıflı çalışanların üretkenliğine ilişkin çalışmalar (Rose, 2005) insanların 

çalıştıkları işlere uygun düzeyde vasıflı olması durumunda işlerine karşı olumlu bir tutuma 

sahip olduklarını ve en az diğerleri kadar üretken olduklarını göstermektedir. Gereğinden az 

veya fazla vasıf düzeyinin yaygın olması durumunda bir sorun meydana gelir: kanıtlar işe 

karşı tutumun zayıf olmasının işverenler için sorun yaratabileceğini göstermektedir.  

 

Gereğinden fazla vasıf düzeyinin bir başka ciddi etkisi de ücretlerde düşüşe ve işverenlerin 

meslek içi eğitime daha az özen göstermesine sebep olabilmesidir (Lloyd, 2008). 

 

2.4.12. Yeterliliklerden elde edilen sosyal faydalar 

 

Eğitim düzeyi daha yüksek olan insanların diğer insanlar ve kurumlarla işbirliği yapma, ve 

onlara bağlanma ve güvenme ihtimalleri daha yüksektir ve siyasi olarak aktif olmaları daha 

olasıdır (Green ve ark., 2006). Bu durum makrososyal bütünlükle bağlantılı değildir ancak 

bireylerle bağlantılıdır. Eğitim ve muhtemelen yeterlilikler sosyal bütünlüğün geliştirilmesine 

bir role sahiptir. Green ve arkadaşlarına göre de bu durum, sosyal bütünlüğün birçok ülkede 

azalmasından dolayı önemlidir.  

 

Bireylerin bir iş sahibi olmasını sağlaması açısından ve bir kariyer süreci belirleme ve 

istihdamda ilerlemeyi destekleme açısından yeterliliklerin rolünde bir farklılık görmek 

mümkündür (Warmington, 2003). Bu rol farklılığı bir kişinin belli bir işte faaliyet 

göstermesine olanak tanıyacak yetkinliğin doğrudan bir temsilcisinden ziyade işgücüne girişi 

mümkün kılan yeterliliğe yapılan vurgunun bir sonucudur. Kariyer geliştirme, yeterlilikler 

üzerinde oluşturulan ve teknik becerilerin dışında sosyal becerilerin gelişmesine ve insanların 

iş ortamına adapte olup bu ortamı şekillendirmesine olanak tanıyan birçok deneyim 

kazandıran bir yapı olarak görülebilir. Bu, yeterliliklerin öneminin sadece yüksek öğretim 

öğrencileriyle kısıtlı olduğu anlamına gelmez. Öğrencileri işgücü piyasasındaki deneyimlerine 

ilişkin bir tartışmadan ortaya çıkan en doğrudan tema yeterlilik sisteminin üstünlüğüyle ilgili 

sahip oldukları genel kanıdır: öğrenciler eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasında karşılıklı 

ilişki olduğuna inanmaktadır. Yeterlilik sistemlerini onları doğal kendini geliştirme 

fırsatından yoksun bırakan bir şey olarak değil; belli bir değer sağlayan ve gelecekte ilerleme 

konusunda pasaport sunan bir sistem olarak görmektedirler.  

 

Yeterlilik kazanma başarısından yoksun olan bireyler farklı bir bakış açısına sahiptir. Daha 

vasıflı bir kişinin bir başkasının yerini aldığı bir seçim sürecinin bir arz talep meselesi olduğu 

açıktır, bu deneyimlerden bazılarının bireyleri küçük düşürebildiğine, bu yüzden sadece 

yeterlilikleri temelinde kaydedecekleri ilerlemeden bile daha azına ulaşabilme duruma dair 

kanıtlar mevcuttur (Solga, 2002). Arz ve taleple ilgili yapacak bir şey yoktur ancak 

yeterliliklerin insanların şekillendirme yöntemiyle ilgili çok şey yapılabilir.  

 

                                                                                                                                                                                     
 



İngiltere’de yapılan bir çalışma (Shury ve ark., 2008) genel olarak anlaşılan bazı koşullara 

dikkat çekmiştir: daha az yeterliliğe sahip, beceri seviyesi düşük, yaşlı ve yarı zamanlı 

çalışanların beceri geliştirme sürecine katılma oranı daha düşüktür. Hizmet içi eğitime katılma 

karşısındaki engeller arasında finansman, eksik yönlendirme, olumsuz aile baskısı ve olumsuz 

okul deneyiminin kalıntıları gösterilebilir. Ancak, çalışmada beceri geliştirme sürecinde 

önemli bir yere sahip olan net ilerleme yolları belirtilmiş olup, yeterlilik yapılarının tutarlı ve 

uygun ilerleme, geçirgenlik ve erişim seviyelerinde sunulması durumunda bu yollar geliştirici 

olabilirler.  

 

Yeterlilikler ve yetkinliklerin rolü, dünya ekonomisinde 2009 yılında yaşanan gerileme 

süresince başarılı bir kariyer arayışında olan bir işletme liderinden alınan tavsiye açısından 

bakılan perspektif kapsamında belirlenmiştir. Bir kişinin pazarlanabilir olmasıyla ilgili en 

önemli şey nedir?  

 

‘Birincisi, kariyerinizi geliştirirken herhangi bir gerilemeden izole olmasını sağlayacak üç 

yönlü bir taarruz planına sahip olmalısınız. Birinci yön sonuçlar. Kesinlikle öne çıkan 

sonuçlar sunmalı ve bunu tutarlı bir şekilde yapmalısınız. Bunu yapamamanız durumunda, 

konu burada kapanır. İkinci kısım davranışlar. Şirketler sosyal kurumlardır. Patronunuzla 

nasıl etkileşim kuruyorsunuz? Meslektaşlarınızla nasıl etkileşim kuruyorsunuz? İşyerini 

çalışmak için daha iyi bir mekan haline getiriyor musunuz? Şirkete bir artınız var mı? 

Üçgenin son kısmı da yetkinliklerdir. Bu sadece beceri portföyünüzü yönetmek, yaşam boyu 

öğrenme taahhüdü vermenizi sağlamak ve becerilerinize yeni şeyler eklemek anlamına gelir. 

Pazarlanabilir olan oyununuza her yıl bir şey eklemek zorundasınız. Şimdiki amaç da gelişen 

rekabet pozisyonu ile bu gerilemeden nasıl çıkabileceğiniz olmalıdır.’ (Hughes, 2009, p. 41). 

 

2.4.13. Kurumlar ve yeterlilikler: yakınsama ve farklılaşma  

 

Literatürde (
38

) kurumsal değişikliklerle ilgili doğrudan yeterliliklere referans veren çok az 

tartışma vardır. Avrupa Eğitim Vakfı Avrupa Birliğine sınırı olan 20 ortak ülke ile 

yeterlilikler çerçevesi üzerine çalışmış ve ülkelerde anketler yapmıştır. Yeterlilikler 

çerçevesinin gelişmesi için eğitim bakanlıkları ve (daha az düzeyde) çalışma bakanlığının bu 

ülkelerde eğitim ve öğretim yönetimi açısından baskın unsurlar olduğu açıktır (
39

). Eğitim ve 

çalışma bakanlıkları genelde yukarıda sayılan işlevleri yerine getirirken farklı alt organlar 

tarafından desteklenmektedir. Bu alt organlar eğitim provizyon akreditasyonunun akredite 

edilmesi (lisanslama), öğretmen eğitimi, eğitim standartlarının geliştirilmesi (ulusal müfredat 

geliştirme), kariyer kılavuzu ve mesleki profillerin geliştirilmesi gibi görevlerden sorumludur.  

 

Ülkeler arasındaki farklılıklardan biri yeterlilikleri geliştirme ve yönetme sorumluluğunun 

(programların iletilmesi ve değerlendirme ve belgelendirme işlemleri) ilgili kuruluşların bağlı 

olduğu bakanlıklardan devralınma düzeyidir. AEV anketine verilen yanıtlarda açıklandığı gibi 

temel yeterlilik organlarının baskın görevleri şöyledir:  

 

(a) yeterlilik süreçleri ve ulusal yeterlilik seviyelerine yasal dayanak sağlanması; 

(b) MEÖ’de Devlet politikasının geliştirilmesi ve uygulanması; 

(c) mesleki eğitim ve öğretim seviyeleri ve birimleri için Devlet koşullarının 

geliştirilmesi; 

                                                           
38 Kurumlar arası geçirgenlikle ilgili bir inceleme için bkz. Frommberger (2009). 
39 Diğer bakanlıklar eğitim ve öğretime daha az önemli yollarla katılmıştır; bunlar ekonomi, maliye, tarım, enerji, 

sağlık, kültür, spor ve gençlik bakanlıklarıdır.  



(d) teknik ve mesleki eğitimin geliştirilmesinde bilimsel ve metodolojik görevler; 

(e) MEÖ için Devlet eğitim standartlarının geliştirilmesi; 

(f) Devlet yeterlilik provizyon ve Devlet belgelendirme prosedürlerine ilişkin 

periyodik incelemeler; 

(g) kalite güvencesi;  

(h) öğrencilerin teste alınması ve MEÖ mezunlarına belge verilmesi;  

(i) işgücü piyasası ihtiyaçlarının analizi.  

 

Bir yeterlilik organının getirisi hakkında genellemeler yapmak mümkündür. Aşağıdakilerden 

bazıları ya da hepsi bu organların getirileri olarak görülebilir: 

 

(a) ulusal yeterlilikler sisteminin geliştirilmesi için planlar üretir ve bunu desteklemek için 

ilgili politikalar konusunda tavsiyede bulunur; 

(b) ulusal mesleki standartları tanımlar ve standart belirleme organlarının faaliyet 

göstermesini sağlar; 

(c) ulusal iş standartlarıyla aynı doğrultuda eğitim standartları hazırlar; 

(d) ulusal ve uluslararası iş standartlarına dayanan ulusal mesleki standartlar belirler; 

(e) eğitim ve öğretim kuruluşlarını ve ulusal mesleki yeterliliklerde yer alan programları 

akredite eder; 

(f) başarıyı değerlendirmek üzere sınav yapar; 

(g) başarılı başvuru sahiplerine sertifika verir; 

(h) vatandaşların yeterlilik kazanma ve daha üst öğrenme ve iş seviyelerine ilerleme fırsatı 

kazanmasını sağlar; 

(i) sınav ve belgelendirme sisteminin ve yeterlilik standartlarının işleyişini uluslararası 

gelişmeler ve teknolojiye göre gözden geçirir; 

(j) diğer ulusal ve uluslararası yeterlilik çerçeveleriyle bağlantılar kurar; 

(k) çalışmak için ülkeye giren göçmenlerin yeterliliklerinin tanınmasını düzenler; 

(l) diğer ülkelerdeki benzer kurumlar ve şirketlerle işbirliği yapar; hizmet satın alır; proje 

geliştirir ve uygular; eğitim, araştırma, konferans, seminer, danışmanlık ve yayın 

faaliyetleri yürütür.  

 

Kurumsal yapılar dış baskılara, uluslararası baskıların etkilerine dirençli olacak şekilde 

yeterince bütünleştirilmiş görünmektedir: EQF gibi araçlar ve uluslararası öğrenci 

değerlendirme programı (PISA) gibi standartların izlenmesi ile literatürde bu konuda kanıt 

elde edilmiştir. Ancak, yeterlilik sistemlerinin kurumsal yapılara (yeterlilik ajansları, 

belgelendirme kuruluşları ve öğrenme kurumları) bağlılığı çeşitliliğin devam etmesi için baskı 

oluşturmaktadır (Müller ve Wolbers, 2003). Kurumlar çoğunlukla kilit belgelendirme 

kuruluşları olduğu için, farklı belgelendirme türlerinin yakınsamaya yönelik uluslararası 

baskılara karşı dirençli olması da mümkündür. 

 

Aynı seviyede olan üçüncü derece yeterlilikler arasındaki farklılık ve benzerliklerin 

netleştirilmesine ilişkin potansiyel avantajlar (MEÖ ve YÖ kurumları tarafından akredite 

edilmiştir) şunlardır (
40

):  

 

(a) daha üst eğitim ve öğretim seviyelerine erişimin yolunu açarak ve bu seviyelere yol 

açan olanakları arttırarak dikey ilerlemeye yardımcı olmak; 

                                                           
40 2009 Haziran ayında Berlin’de yapılan “Öğrenme sonuçlarına dayanan MEÖ ve yüksek öğretim arasındaki 

köprüler” adlı ikili öğrenme faaliyetinin müzakere raporuna başvurunuz:  
http://www.kslll.net/Documents/Recognition%20of%20learning%20outcomes_Report_on_Berlin_PLA.pdf [ 
11.10.2010]. 

http://www.kslll.net/Documents/Recognition%20of%20learning%20outcomes_Report_on_Berlin_PLA.pdf


(b) transfer ve tanınmanın mümkün olduğu alanları belirleyerek yatay ilerlemeyi 

geliştirmek (
41

); 

(c) MEÖ’ye giden yoldaki çıkmazları ortadan kaldırarak ve yeniden yönlendirilmek 

istenen YÖ öğrencilere yeni beceri ve yetkinlikler yolunu açarak MEÖ’nün daha 

çekici hale getirilmesi; 

(d) İşgücü piyasası sektörünün eğitim ve öğretime olan katkısının kabul edilmesi.  

 

Bu motivasyonlar Alman Ulusal yeterlilikler çerçevesinin (Deutscher Qualifikationsrahmen, 

DQR) ve İrlanda Ulusal yeterlilikler çerçevesinin (NFQ) geliştirilmesi aşamasında görülebilir. 

DQR’nin anahtar sözcükleri hem MEÖ hem de YÖ’yü kapsayan öğrenme sonuçlarına ilişkin 

genel ifadeler şeklinde formüle edilmiştir, dolayısıyla benzerlik göstermekte veya farklılıkları 

bağdaştırmak için paralel ifadeler kullanılmaktadır.  

 

22 ülkede yeterliliklerin geliştirilmesi konusunda yapılan Berlin liderler toplantısında prensip 

olarak NQF’lerin odak noktasını kurumsal yeterlilikler temelinden (MEÖ/YÖ) öğrenme 

sonuçlarına doğru kaydırarak, yeterlilik dinamiklerini değiştirebileceği bildirilmiştir. Örnek 

olarak, yeterlilikler öğrenen merkezli yönlendirmeyi veya işgücü piyasasının uygunluğunu 

güçlendirebilir. Dolayısıyla NQF’ler ve öğrenme sonuçları MEÖ ile yüksek öğretim 

arasındaki geçirgenliği destekler. Ulusal temsilciler de geçirgenliği arttırma konusunda 

kurumsal mantığın üstesinden gelmek için NQF geliştirilmesi ile ilgili aşağıdaki konuların 

önemli olduğunu belirtmiştir:  

 

(a) seviyelerin kullanımı yeterlilikler arasındaki potansiyel kesişmenin nerede olduğunu 

gösterir; 

(b) yeterliliklerin aynı grup anahtar sözcüklerle eşleştirilmesi iki (veya daha fazla) 

yeterliliğin ne zaman karşılaştırılabilir öğrenme sonuçlarına yol açtığını ve öğrenenler 

ek olarak neyi başarması gerektiği konusunu açıklar. LO’nun değerlendirme 

standartları olarak kullanılması durumunda, öğrenme sonuçlarının kullanımı bu süreci 

daha sistematik ve şeffaf hale getirir; 

(c) kredi temeli olarak öğrenme sonuçlarının kullanılması da geçirgenliği kolaylaştırır. 

YÖ’de kesişme noktasının belirlenmesi ve öğrenenlerin modülden ve 

değerlendirmeden muaf tutulmasını kolaylaştıran modülerize edilmiş yolların (kredi 

temelleri) var olmasından dolayı YÖ’ye geçiş mümkün hale gelir. Öğrenen bir kez 

tanındıktan ve belli birim/Modüllerden muaf tutulduktan sonra, modüller veya 

birimler bireyselleştirilmiş yolların temin edilmesini da mümkün kılar. Ayrıca 

sektörler arasında uygun geçirgenlik örnekleri olduğu da belirtilmiştir. Bunlar 

aşağıdaki unsurlara dayanır: 

 

(a) öğrenenlerden gelen talebin olması; 

(b) kurumsal işbirliği ve belli YÖ kurumlarının daha fazla öğrenci almak istemesi; 

(c) yeniden yeterlilik sahibi olma veya yeterliliklerin arttırılması gereken belli ekonomik 

sektörlerde yeterlilik geliştirilmesi.  

 

Yeni bilgi birikimi, yeni bilginin yeniden üretilmesi ve yaratılması geleneksel olarak 

akademik yüksek öğretimin temelini oluşturmuştur: beceri sahibi işgücünün yaratılması 

geleneksel olarak MEÖ’nün temel odak noktasıdır. Bu ayrımların hala yaygın olarak 

                                                           
41 Mesleki eğitim ve öğretim ile yüksek öğretim sistemleri arasındaki geçirgenlik her iki yönde de esnek geçişler 

yapılabilmesi anlamına gelir (Mucke, 2009).  



uygulanmasına rağmen, önemli gelişimler ve birçok ara yeterlilik bunların önemini 

azaltmaktadır.  

 

Birçok YÖ yeterliliği, sadece bilgiye (hala önemini korur) değil aynı zamanda bilgiyi 

birleştirme, kullanma ve somut durumlara uygulama ve karar alma, iletişim kurma, etkileşime 

geçme vb. kapasitesine de yaptığı vurgu ile belli bir mesleki profille (tıp ve eczacılık 

yeterlilikleri, mühendislik yeterlilikleri gibi) ilgilidir. Ayrıca, katı bir şekilde araştırmaya 

odaklananlar arasında bile hiçbir YÖ yeterliliği sadece bilgi üzerine yapılandırılmamıştır: 

bazen öğretim sürecinde açığa kavuşturulmaması ve dikkate alınmamasına rağmen, daha 

geniş çaplı yetkinliklerin yanında bilgiyi uygulama becerileri de gereklidir. 

 

Bilgi MEÖ yeterliliklerinin de önemli bir bileşenidir ve daha yüksek yeterlilik seviyelerinde 

daha da belirgin hale gelmektedir. MEÖ yeterliliğinin odak noktası birikimi ve yeniden 

üretiminden çok uygulanması üzerinedir. Geleneksel olarak, MEÖ yeterliliklerinin bilgi yönü 

YÖ yeterliliklerindekine (belli bir mesleğe özgü) göre daha dardır, ancak yüksek seviyeli 

MEÖ’de bunun doğruluğu azalmaktadır. Ayrıca, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler 

(KOBİ’ler) olmak üzere işverenler yüksek uzmanlık seviyesine sahip kişilerden çok geniş bir 

bilgi, beceri ve yetkinlik çeşitliliğine sahip birden çok değerliliği olan personel ihtiyacını 

giderek daha çok vurgulamaya başlamıştır.  

 

YÖ yeterlilikleri programla da çok yakında ilişkilidir; YÖ’de öğrenme sonuçlarının kullanımı 

çoğunlukla program tasarımı bağlamında gerçekleşir. Standartlar (örn. değerlendirme 

standartları) çoğunlukla belirgin değildir. Aynı zamanda, yüksek öğretim yeterliliklerinin 

sonuç temelli yeterlilik profilleri de giderek daha yaygın bir uygulama haline gelmektedir 

(örn. yapıların ayarlanması).  

 

MEÖ ve yüksek öğretimde (YÖ) kalite güvence süreçlerinin güçlendirilmesi yeterliliklerin 

tasarlanma yönteminde görülen farklılıkların ortadan kaldırılmasına önemli bir rol 

oynamaktadır. MEÖ ve YÖ’de yeterlilik verilmesine yol açan tasarım ve süreçlerdeki 

farklılıklara (değerlendirme, standartların kullanılması vb.) rağmen, paydaşların yeterliliklerin 

işgücü piyasası (
42

) ve eğitim ve öğretimde geleceğe dönük ilerleme açısından anlamlı olduğu 

konusunda güven duyması sağlanmalıdır.  

 

Sonuç olarak, MEÖ ve YÖ yeterlilikleri aşağıda örnekleri verilen ortak anlayış ve ortak 

yönelimleri paylaşmaktadır:  

 

(a) öğrenenlerin bilgiyi kullanma kapasitesine yapılan vurgu; 

(b) eğitim ve öğretim sektörlerinden herhangi birine özgü olmayan yetkinliklerin önemi 

(kilit yetkinlikler); 

(c) istihdam edilebilirlik ve gerekli bilgi beceri ve yetkinlik konusuna odaklanılması, 

ancak bu odak noktasının yüksek öğretimde sadece belli bir meslek veya meslek 

grubuna yönelik hazırlıktan ziyade daha geniş anlamda kavranması; 

(d) sonuçların formüle edildiği kıstaslarda farklılık olmasına rağmen sonuç temelli 

yeterliliklerin geliştirilmesi (MEÖ yeterliliklerinde iş standartları, YÖ yeterlilikleri 

içinse program / müfredat).  

 

Özellikle üç temel yüksek öğretim döngüsüne karşılık gelenler dışındaki yeterlilikler olmak 

üzere MEÖ yeterliliklerin sayısı ve türünün artması MEÖ ve YÖ arasındaki farklılığı daha da 

                                                           
42

 Genel anlamda, sadece bir meslek veya bir grup meslek için olmak zorunda değildir. 



belirsiz hale getirmektedir. Bununla birlikte, yeterliliklerin farklı geleneklerden doğan iki 

sektörde kavramlaştırılma ve tasarlanma yönteminde de belirgin farklılıklar görülmeye devam 

etmektedir.  

 

İki sektör de yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanması kavramını kabul etmektedir, 

ancak sistemleri yürütme amaçları, prosedürleri ve bunun karşısındaki engeller çok farklıdır. 

İşletmeler için amaç işletme ve çalışanlar için müşterek fayda sağlamaktır ve geniş insan 

kaynakları yönetimi ve diğer şirketlerin çıkarları etkili olmaktadır. Şirketler açısından 

sağlanacak faydalar iş uygulamalarının düzenlenmesi ve işgücünün daha verimli bir şekilde 

kullanılmasıdır. Sistemlerin geliştirilmesi karşısındaki engeller ise maliyet, bürokratik sürecin 

önlenmesi, çalışanların başka bir yerde iş arayabilmesinin sağlanması ve uzmanlara İK 

ekiplerinde eğitim (ek) verme ihtiyacıdır. Yüksek öğretimde, yaygın ve örgün olmayan 

öğrenmenin onaylanması büyük ölçüde öğrenenlerin mevcut becerilerini kullanmasına ve bir 

yeterlilik programının belli bir bölümünden muaf hale gelmesine olanak tanımaktadır. 

Üniversitelerde eskiden uygulanan tecrübeye dayalı öğrenmenin (APEL) akreditasyonunun 

geliştirilmesine karşısında dört temel engel bulunmaktadır (Valk, 2009): yüksek öğretim 

tedarikinin genel odak noktası (girdi odaklı, öğrenme sonuçlarına doğru yavaş bir şekilde 

hareket etme), personel tutumları, personelin işgücüyle ilgili sorunlar ve finansal konular. 

İşletmelerde yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanmasının önemli olduğu ve yüksek 

öğretimde öğrenenlerin çıkarlarına daha fazla odaklanıldığı açıktır. İki sektör bir araya 

geldiğinde, örneğin mezuniyet sonrası hemşirelik eğitimi, örgün yeterliliklerle ve onaylı 

hastane deneyimi ile kazanılan yeterlilikler yeterliliğin sonucu açısından birbirinden 

ayrılamaz (Donaghue ve ark., 2002). Bu da genelde örgün yeterlilik yoluyla kazanılan mesleki 

statüye giden baskın yolların sorgulanmasına neden olur.  

 

2.4.14. Bilgi ve beceriler ve yetkinlik yaklaşımları; 

 

Yeterliliklerle bağlantılı bilgi ve beceriler, genel yetkinlik ve bilgi beceri ve daha geniş 

yetkinlik yönlerinin bir doğrulaması olarak yeterlilik gibi yetkinlikleri birbirinden ayırmak 

için çalışmalar yapıldığında, yeterlilikler literatürü kafa karıştırıcı hale gelmektedir. Bu alana 

ilişkin anlayışların farklılık göstermesi genel olarak raporların yorumlanmasının zor 

olabileceği anlamına gelir. Örneğin, bazı araştırmacılar yeterlilikler (eğitimsel) 

yetkinliklerden (iş tabanlı veya faaliyet tabanlı) ayırmaya çalışmaktadır.  

 

Bilgi, beceri ve kişisel, sosyal ve/veya metodolojik yetenekleri iş veya çalışma koşullarında 

ve mesleki ve kişisel gelişim için kullanabilme kabiliyeti olarak tanımlanabilen yetkinlik 

kavramı üzerine oldukça geniş bir literatür mevcuttur. 

 

Uzun süre dikkat çekilmesine rağmen, yetkinlik kavramı hala tartışmalı bir kavramdır ve bu 

terimin anlamıyla ilgili olarak ulusal sınırlar arasında net ve önemli farklılıklar vardır 

(Brockmann ve ark., 2008). “Yeterlilik” ifadesinin farklı düzenlemelerde açık bir şekilde 

kavramlaştırılması, bileşimiyle ilgili gizli varsayımlar ve yetkinliğinin niteliği ile ilgili farklar 

meydana gelmektedir (Oates, 2004). Yeterlilikler genel olarak bir kişinin yetkinliği ile ilgili 

güçlü iddiaları desteklemek üzere tasarlanır; iddianın niteliği ise yetkinlik modeline (açık ve 

kapalı) bağlıdır.  

 

Deneysel bir karşılaştırmalı incelemede Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere’de dört 

meslek dalında (inşaat (duvarcılık), sağlık (hemşirelik), ICT (yazılım mühendisliği) ve ulaşım 

(büyük mal taşımacılığı)) görülen ulusötesi ayrılıklar sunulmuştur. Bu inceleme hükümet, 

işgücü piyasası, yetkinlik ve eğitimde görülen önemli ulusal, sektörel ve mesleki farklılıklara 



dikkat çekmektedir. İşgücü piyasasındaki ayrılıklar iş süreçlerinin bileşiminde görülen 

farklılıklara ve dolayısıyla yetkinlikle ilgili farklı beklentiler ve modellere işaret etmektedir.  

 

Yetkinlik kavramlarındaki farklılıklar “entegrasyon” yerine “atomculuk” yaklaşımıyla 

ilişkilidir. İngiliz sistemindeki (ve birçok ulusal ve uluslararası kredi sistemi) baskın varsayım 

“yetkinliğin küçük bileşenleri” yeterlilikte toplanana kadar bunları biriktirmenin mümkün 

olduğu yönündedir. Ancak, yetkinliği küçük unsurlara ayırma, bunları küçük 

birimler/modüller arasında dağıtma ve daha sonra yeterliliklerin bütününde esnek “yeniden 

birleşimleri” destekleme olasılığı ile ilgili temelde yatan varsayım birçok düzenlemede 

kapsamında ve farklı eleştirmenler tarafından sorgulanmıştır (Oates, 1999; Oates, 2004; Eraut, 

1998; Hagar ve Becket, 1995). Bu eleştiriler hem öğrenme süreçleri hem de mesleki 

uygulamaya nüfuz etmek yerine, bilgi ve beceriler, bütünsel kavramlar ve değerlerin 

(doğruluk (mühendislik) veya “bakım” yaklaşımı (sağlık ve bakım) konusunda genel bir 

taahhüt gibi) ve üstü kapalı “kodlar” ve davranışların ayrıştırılması durumunda hasar oluşma 

düzeyine odaklanır. 

 

Bu da girdi odaklılık ve sonuç odaklılık açısından daha çok anlayış farklılığına sebep olur. 

Sonuç odaklılığın savunucuları bu yaklaşımın temel faydalarını, yeterliliğin mod, süre ve 

öğrenme mekanından bağımsızlığını esas alarak, standartların varsayılan şeffaflığı ve 

beklentiler ve yeterlilik yollarının esnekliği açısından vurgulamaktadır. Sonuç odaklı 

eleştiriler üç temel noktaya odaklanmıştır. Birincisi, yetkinliğin bireylerin belli 

düzenlemelerden aldığı uyarıcılara karşılık olarak ulaştığı bilgi, beceri ve anlayışın 

entegrasyonuna dayanmasıdır (Lave ve Wenger, 1991). Yetkinliğin içerik bağımlı niteliği 

önemlidir. Bu tür bir bütünleştirme talep eden karmaşık değerlendirme faaliyetlerinin 

yapılandırılması imkansızdır ve bunlar tıp, bilim ve mühendislik gibi programlara ilişkin 

değerlendirme yaklaşımı grupları olarak ortaya çıkmaktadır (Boreham, 1998). İkincisi, bu 

karmaşık entegrasyonun iş süreçleri ve işyeri kültüründe “yoğun pratik” içeren uzun süreli 

öğrenme dönemlerinde en iyi şekilde elde edilebilmesidir. Üçüncüsü, bir kişinin “üstü kapalı” 

bilgi ve bütünsel yetkinlikleri kazanıp kazanamadığı konusunda hassas bir şekilde geriye 

dönük olarak değerlendirme yapmaya çalışmak yerine, belli süreçlerin öğrenme sürecine 

eklenmesini sağlamanın (devamlı olarak değerlendirmek için) pratikte çok daha etkili 

olmasıdır.  

 

Yetkinlik tanımlarının derecelendirildiği “seviye”de de yetkinlik anlayışlarına ilişkin 

farklılıklar mevcuttur, örneğin: 

 

(a) genel seviye: kilit yetkinlikler gibi belli bir düzenlemeye özgü faaliyetler şeklinde 

ifade edilmeyen beceri bileşenleriyle ilgilidir; 

(b) mesleki: bir meslek seviyesinde yapılan açıklama ile ilgilidir; açıklamada uçak 

hidrolik sistemlerinde arıza tanısına ilişkin genel bir açıklama gibi genelleştirme 

seviyesi yüksek faaliyetler, çok çeşitli düzenlemelerde uygulanmasının amacı ve 

faaliyetleri tamamlamaya yönelik özel yöntemler ele alınmaktadır; 

(c) göreve özgü, ancak belli işlerden bağımsız: görevin detaylarını veren (örn. kurşun çatı 

inşası) ancak görevin belli bir iş sistemi kapsamında organize edilme yöntemine 

değinmeyen açıklamalarla ilgilidir. Bu seviye ulusal standartların geliştirilmesinde 

yaygın bir seviyedir (yeterlilikler ve kalite standartları için); 

(d) işe özgü, işletme özgü: bir görevin belli bir iş sisteminde üstlenilme yöntemine ilişkin 

açıklama le ilgilidir. Bu kategoriye düşenler iş açıklamaları, iş analiz süreçleri (ücret 

düzenlemesi, ödül sistemleri ve yönetim kontrolü amaçlı), vb. süreçlerdir; 



(e) kişiye özgü: görevler veya işin belli bir birey tarafından belli bir iş sistemi kapsamında 

üstlenilme yöntemi ile ilgilidir. Bu madde eğitim, değerlendirme ve ölçme amaçları 

açısından önemlidir. Çalışan veya öğrenen tarafından üstlenilerek söz konusu kişinin 

değerlendirme sistemleri, ölçme konusunda ve iş ve eğitim/öğretim programlarına 

başvuruları hazırlanması konusunda katkısını da oluşturabilir.  

 

Bu seviyelerin karmaşıklığı bazı basit uygulama sonuçlarına yol açabilmektedir: örneğin, 

ulusal standartlar geliştirilirken işe özgü açıklamalar (çok kısıtlı, özel durumlarda gözleme 

dayalı) kullanılmıştır. Öte yandan, belli çalışma uygulamalarında işlerin analizi için uygun bir 

yöntem olarak mesleki seviyede açıklamalar kullanılmış, dolayısıyla belli bir bağlamda 

kullanılan gerçek beceri kapsamı ele alınamamıştır.  

 

Yetkinlik kavramları yeterlilik süreçleri için önemlidir ve kanıtlarda yetkinlik kavramlarında, 

zaman içerisinde, ve farklı sistem düzenlemelerinde bol miktarda önemli farklılık 

görülmektedir. Belli bir düzenleme kapsamına alınan belli bir yetkinlik kavramının açıklığı 

çok önemlidir.  

 

Son analiz yeterliliklerinde, konu öğrenmenin değerini test etmek olduğu için, yetkinlikler 

veya her ikisinin bir karışımı bireylerin tanımasına yol açmalıdır. Bergan (2009) yeterlilikleri 

tanınma açısından karşılaştırırken üzerinde durulması gereken beş unsurun seviye, miktar, 

profil, kalite ve öğrenme sonuçları olduğunu ileri sürmüştür. Bu beş unsur tanınma açısından 

öğrenme paketi anlayışlarında görülen farklılıkların giderilmesine yardımcı olur. Bu çok 

boyutlu ve kapsayıcı yaklaşım farklı öğrenme yollarının (akademik ve mesleki öğrenme 

muhtemelen yaşam boyu öğrenme yörüngelerinin bir parçasıdır) tanınma ve teşvik edilme 

yolu olma potansiyeli taşıdığı için de faydalıdır.  

 

2.4.15. Ulusal test düzenlemeleri  

 

Öğretim sisteminin bir parçası olan değerlendirme ve ulusal test literatürü oldukça 

kapsamlıdır. Bu alan son birkaç yıl içerisinde genişlemiş ve öğrenmenin onaylanması ve 

performans izlemeye yönelik ulusal testler birçok Avrupa ülkesinde genel bir uygulama haline 

gelmiştir (
43

). Bunun sebebi büyük ölçüde ülkelere eğitim sistemlerinin etkinliği ve 

verimliliğini arttırmaları için yapılan baskılardır. Mevcut ulusal testler çoğunlukla 

öğrencilerin başarılarını ayrı ayrı belgelendirmek veya okulları ya da eğitim sisteminin 

bütününü denetlemek için kullanılmaktadır. Bazı ülkeler ulusal testleri bireysel öğrenme 

ihtiyaçlarını belirleyerek öğrencileri destekleyecek şekilde düzenlerken, eğitim otoriteleri aynı 

testleri birçok farklı amaçla kullanmaktadır. Bu amaçlardan hiçbiri yeterlilik veya 

belgelendirme sunumu ile açıkça ilişkili değildir ve dolayısıyla bu konuya ilişkin literatürün 

detayları verilmeyecektir.  

 

2.5. Kanıtların özeti  

 

Sadece literatür kaynaklarına bakılırsa, uluslararası, ulusal ve iç (sistemik) kaynaklardan 

doğan ve yeterlilik sistemleri üzerinde etkisi olan çok sayıda baskı bulunmaktadır. Değişim 

karşısında çeşitli engellere ve karmaşık sistemlerde durağanlığa sebep olan bu etkilerden 

yapılacak çıkarım yeterlilik sistemlerinin baskıları hafifletecek ve kullanıcıların ihtiyaçlarını 

daha iyi karşılayacak şekilde adapte edileceği yönündedir. Literatür politika amaçları ve 

                                                           
43 2008-2009 öğretim yılında Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Lihtenştayn ve Birleşik Krallık-Galler’de 

Almanca konuşan topluluklar zorunlu eğitimde ulusal testleri uygulamamıştır (Eurydice, 2009). 



planları konusunda fazla tartışma götürmeyen, hatta bazıları tarafından değişimle ilgili politik 

ifadeler içermediği söylenen, ülkelerle ilgili kanıtlarla karşılaştırıldığında büyük bir avantaj 

sunmakta ve belli bir uygulama ve kanıt toplama süresinin ardından yeterlilik düzenlemeleri 

üzerindeki etkilere yansımaktadır. 

 

Tüm temel eğitim sektörlerinde daha fazla insanın vasıflı hale getirilmesi (ve daha yüksek 

seviyelere taşınması) yönünde bir eğilim vardır; ayrıca yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin 

onaylanma oranı da giderek genişlemektedir. Yeterlilik sayısı ve seviyesinde meydana gelen 

bu artışla ilgili yapılacak çıkarımlardan biri yeterliliklerin kullanıcılara verdiği sinyalin net 

olmasını ve işe alım süreçlerinde paydaşlar ve işe alım görevlileri tarafından uygun 

bulunmasını sağlama yönünde artan bir ihtiyaç olmasıdır. Bir başka çıkarım ise yeterlilik 

sisteminin bütününün tutarlı kalmasını sağlamak için araçlar geliştirilmesi gerektiği 

yönündedir; düzenleme bu bütünlüğü sağlamanın yollarından biridir.  

 

Sistemlerin duyarlılığı da, sadece öğrenenlerin ilerleme ihtiyaçlarını karşılaması açısından 

değil (bununla ilgili kanıt da vardır) daha genel olarak hükümetler, sosyal ve ekonomik 

gündeme sahip organlar, işverenler ve genel anlamda sektörler gibi çok çeşitli kullanıcılara 

açılma yönünden literatürde belirtilmiştir. Eğitim ve yeterlilikler konusunda küresel 

piyasaların etkileri ve bazı ulusal düzenlemelerde demokratikleşmeye yönelik baskılar bu 

anlamda açıkça görülmektedir.  

 

Yaşam boyu öğrenme, politikaların kilit temasını oluşturmakta ve kapsayıcı ve esnek 

yeterlilik sistemlerini ima etmektedir. Bazı makalelerde atıfta bulunulan bu “esnekleşme” 

kavramının literatürden edinilebilecek bir başka kilit çıkarım olduğu; modülerleştirme ve 

kredinin de bu eğilimin bir parçası olduğu ileri sürülebilir. Yaşam boyu öğrenme muhtemelen 

yeterlilik çerçevelerinden elde edilen bir kilit öznitelik (veya beklenti) olan ilerleme ve 

geçirgenliğin geliştirilmesi için de bir itici güç oluşturmaktadır. Çerçeve tasarımı ve etkileri 

konusunda yapılan analizler artmakta, ancak bazı öne çıkan istisnalar dışında hala etkinlikleri 

konusunda sağlam kanıtlar bulunamamıştır. Literatürde yeterince analiz edilmemiş olan 

öğrenme-sonuç-temelli yeterlilik çerçevelerinin, ilgili işlevleri ve bir sistem reform aracı 

olarak potansiyelinden dolayı esneklik ve yaşam boyu öğrenme üzerinde bir etki oluşturacak 

şekilde dengelenmesi olasılığı bulunmaktadır.  

 

Çerçevelerin geliştirilmesi yeterliliklerin niteliğini ve amaçlarını gündeme getirmektedir. 

Amaçları belgelendirmek mümkündür, ancak bunların sadece literatüre göre değişip 

değişmediği belli değildir. Kesin olan iki bulgu vardır: yeterliliklerin amaçları sayı ve tür 

olarak artmak iken; yeterlilikler giderek eğitim ve öğretim tedarikini yapılandırma aracı 

olarak kullanılmaya başlamıştır.  

 

Bu tedariki yapılandırmak için yeterliliklerin kullanılmasına ilişkin bir yön özellikle MEÖ’de 

kanıtlanmış durumdadır. Öğretim ile işgücü piyasası arasındaki bağlantının paydaşların 

önceliği olmaya devam etmesi gerekir ve yeterlilikler de bu anlamda ilgi görmektedir. 

Yeterliliklerin mesleki uygunluğu işverenler tarafından, iş adayları değerlendirilirken kritik 

öneme sahip bir unsur olarak görülürken, kişisel öznitelikler ve deneyim ile bağlantılı başka 

faktörlerin de önemi artmaktadır. Bir kişinin yeterlilik sonrası deneyimi iş bulma ve işinde 

ilerleme konusunda başarı şansına katkıda giderek bulunmaya başlamıştır.  

 

Kişisel öznitelikler ve popülasyonların artan yeterlilik seviyelerine değer verildikçe, yeterlilik 

ehliyeti hipotezinin önem kazanabileceği ve bunun da gereğinden fazla vasıf düzeyiyle 

bağlantılı bir etkiye sahip olabileceği yönünde işaretler vardır. Bu etkilerin her ikisinin de 



literatürde tanımlanmış olup bazı ara yeterlilik düzeylerinin değeri ve daha düşük vasıflı 

kişilerin iş konusunda başarı şansı üzerinde zarar verme potansiyeli sahip etkileri vardır. 

Yeterliliğin sosyal etkileri genelde yüksek seviyelerde olumluyken, daha düşük seviyelerde bu 

olumluluk azalmaktadır.  

 

Yeterlilik organlarının işlevleri ve etkileri konusunda literatür eksikliği vardır. Farklı 

ülkelerdeki görevler ve örgütlerdeki değişim oranı konusunda da kesin sonuçlara varmak 

zordur. Uluslararası etkilerin yapılarda genellenebilir herhangi bir yakınsama oluşturmadığı 

açıkça görülürken, ulusal yeterlilik çerçevelerinin oluşturulması muhtemelen örgütsel 

değişime sebep olacaktır.  

 

Mesleki eğitim ve yüksek öğretim yeterlilikleri arasındaki ortak yüz giderek dikkat 

çekmektedir ve geçirgenlik artışının değerlendirileceğine dair net kanıtlar bulunmaktadır. 

Literatürde işbirliğinin etkileri üzerine çok az kanıt bulunmakta ve yeterlilik çerçevelerine 

ilişkin literatür de koordineli gelişmelerden çok paralel gelişmelere dikkat çekmektedir. Farklı 

yeterlilikler ve deneyimlerin (öğrenme sonuçları ile desteklenen) tanınması konusundaki 

gelişmelerin daha geçirgen değişimler için ayrı yeterlilik sektörlerinin önünü açabileceğine 

dair belirtiler vardır.  

 

Yeterlilikler sistemleri ile ilgili yeni literatürde tercih edilen eğitim ölçümleri olarak 

Uluslararası Yetişkin Okuryazarlığı değerlendirmesi (IALS) ve PISA gibi objektif uluslararası 

değerlendirmelere atıfta bulunulmuştur. İstatistiksel raporlamada ISCED rakipsizdir: yeterlilik 

seviyesi, öğrenme sonuçları veya türetilmiş ulusal standartlardan hemen hemen hiç 

bahsedilmemektedir. Öğrenme sonuçlarına geçiş daha belirgin hale geldiği için bu da eğitim 

ve öğretim sonuçları için “ikili” standart olasılığının artmasıyla birlikte yeterlilik sistemlerinin 

bütünlüğü konusunda sonuçlar doğurur. 

 

  



BÖLÜM 3 

Ülkelere özgü bilgiler  
 

Bu bölümde bir grup ülkedeki gelişme ve eğilimlerle ilgili kanıt sunulmuştur. Her bir bölüm 

detaylarıyla anlatılmış ve son bölümde de bir özet sunulmuştur.  

 

Yeterliliklerin beş farklı ülkede değişip değişmediği ve nasıl değiştiği bildirilmiştir. Daha 

sonra birçok Avrupa ülkesi ve diğer ülkelerle ilgili ek bilgiler eklenmiştir.  

 

Ülkelere ilişkin kanıtların kısıtlı olması bir ülkedeki uygulama çeşitliliğinin güvenilir bir 

şekilde genelleme yapılmasını zorlaştırmasından kaynaklanabilir. Özellikle, yeterliliklerde 

değişime sebep olan birçok proje bulmak mümkün olabilir ancak bunlar muhtemelen küçük 

ölçekli ve belli sektörler veya bölgelere özgü projelerdir.  

 

3.1. Detaylı ülke incelemeleri  

 

Bu çalışmada meydana gelen değişikliklerle ilgili daha detaylı bir kavrayışa sahip olmak için 

beş AB Üye Ülkesindeki yeterlilik sistemleri incelenmiştir. Bu ülkeler Danimarka, Almanya, 

İrlanda, Fransa ve Birleşik Krallıktır (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda; İskoçya). Bu ülkeler, 

hakkında çok fazla veri olan ve daha kapsamlı bir şekilde ele almak için göstergelerin faydalı 

olabileceği ülkeler arasında belirlenmiştir. Ulusal gelişmeleri temsil edecek bir grup olarak 

sunulmamıştır ve bu ülkelerden elde edilen kanıtlara dayanarak bir genellemeye varma amacı 

bulunmamaktadır. Bu ulusal raporlardan elde edilen temel maddeler ve hususlar aşağıda 

özetlenmiştir.  

 

3.1.1. Danimarka  

 

Danimarka’da “yeterlilik” ve “yetkinlik” terimleri hakkında bir fikir birliğine ulaşmak için 

çok fazla girişimde bulunmuş ancak şu ana kadar bu mümkün olmamıştır. Ülkelere ilişkin bu 

çalışmanın amaçlarına uygun olarak, yeterliliğin EQF tanımı kullanılmaktadır.  

 

Danimarka ulusal ve yerel düzeyde yeterliliklerle ilgili tüm hususlar üzerinde oluşan üç 

bölümlü yüksek derecede bir etki ile nitelendirilmiştir. Devlet Danimarka yeterlilikler 

sistemini şekillendirmek için uzun yıllar işgücü piyasası kuruluşlarıyla ortak bir şekilde 

çalışmıştır. Bu ortaklık özellikle MEÖ ve SME (sürekli mesleki eğitim) sistemi için ve daha 

küçük bir seviyede de olsa yüksek öğretim için geçerlidir. Sendikalar ve işveren 

kuruluşlarının birleşik komiteleri bu yeterlilikleri güncel tutma ve yeni yeterlilikler tanımlama 

konusunda kesin sorumluluğa sahiptir.  

 

Bir başka dikkat çeken eğilim de MÖ’de içerik ve yöntemlerin merkezi kontrolünden yerel 

özgürlüğe doğru sürekli bir değişim görülmesidir, bu da MEÖ tedarikçilerini ulusal 

standartları yerel olarak karar verilen pedagojik yöntemler yoluyla gerçekleştirme konusunda 

teşvik etmektedir.  

 

İşgücü piyasasının bazı kesimlerinde yeterlilik ve işler arasında güçlü bir bağlantı görülürken, 

diğer kesimler yüksek seviyede ikame ve esneklik ile nitelendirilmektedir. Doktor, öğretmen, 

hemşire ve pilot gibi profesyonel mesleklerin yanı sıra otobüs şoförlüğü ve elektrik 

müteahhitliği gibi işgücü piyasasının daha düşük seviyesinde ustalık gerektiren birçok 

mesleğin de herhangi bir ikamesi yoktur. İkame seviyesi yüksek olan kesimler herhangi bir 

tür yeterliliğe sahip insanların iş bulduğu, yeterlilik olarak genelde sadece zorunlu eğitimi 



tamamlamış bireylerden oluşan vasıfsız işgücü seviyeleridir; bu durum usta kuaförler, satış 

danışmanları vb. meslekler için de geçerlidir. İkame seviyesinin yüksek olduğu en belirgin 

sektör muhtemelen inşaat sektörüdür.   

 

Bu da hem eğitim ve öğretimin nasıl tedarik edileceğine dair kararların merkezsizleştirilmesi 

hem de işgücü piyasasına girişte esnekliğin arttırılması konusunda esnekliğin arttırılması 

yönünde kamu politikasını kısmen yansıtmaktadır. Yeterlilikler önemlidir ancak işe alım 

süreçlerinde dikkat edilen tek unsur değildir. Bu konuda bulunan sağlam araştırma kanıtı 

oldukça azdır, ancak farklı iş ilanlarına bakıldığında deneyim, kişisel ve sosyal yetkinliklerin 

de en az resmi yeterlilikler kadar önemli olduğu görülmektedir. Ayrıca, Danimarka’daki 

sendikalar geleneksel olarak yeterlilikleri işgücü piyasasına giriş ve sendika üyeliği için 

tanımlayıcı unsur olarak kullanmaktadır. Avukatlar, ekonomistler, mühendisler, elektrikçiler 

duvar ustaları, vb. kendi ayrı sendikalarına sahiptir ve bunlar arasındaki sınırlar hala 

yeterlilikler yoluyla tanımlanmaktadır. Ancak, son yirmi otuz yılda birleşmeler görülmüştür. 

Bu eğilimler yeni esneklik şekillerine dikkat çekmekte ve yeterliliklerin değişen şekli ve 

rolleri ile ilgilidir.  

 

Danimarka ekonomisindeki en önemli engel olan küreselleşmeye odaklanılması her seviyede 

yeterliliklerin geliştirilmesinin rekabet edebilirliği arttıran en önemli unsurlardan biri olduğu 

yönünde fikir birliğine yol açmıştır. Öğretim sistemi Danimarka ekonomisinin yapısal ve 

teknolojik değişimlere kolay adapte olabilme yeteneğine önemli ölçüde katkıda bulunmuş 

olup, Danimarka’daki esnek güvence modelinin de önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. 

Öğretim sisteminin nasıl adapte edildiğini gösteren örnekler şöyledir:  

 

(a) yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanması şu anda yaklaşık 3000 yeterlilik 

için resmi olarak mümkündür; 

(b) yetişkinler için uygulanan sayısız MEÖ programı başlangıçtaki MEÖ yeterliliği ile 

aynı yeterliliklere yol açmaktadır; 

(c) kısa süreli üniversite dışı yüksek öğretim programları, orta süreli üniversite ve 

üniversite dışı programlar ile uzun süreli üniversite programları uygulanmaya 

başlanmış olup yeterlilikler birleşik sektörel komiteler tarafından tanımlanmakta, 

yenilenmekte ve ayrılmaktadır.  

 

Uzun yıllardır kapsamlı reformlar yapılmış olmasına rağmen, reformlar ve yenilikler sistemin 

bir özelliği olmaya devam etmekte, yeterlilikler sisteminde devamlı olarak ve özellikle 

yeterlilikler sisteminin üç kısımlı güçlü yönetişim süreçleri olmak üzere destekleyici 

mekanizmalar temelinde değişiklikler yapılmaktadır.  

 

3.1.1.1. Baskın politika konumları  

 

Tüm taraflar ve işgücü piyasası kuruluşları tarafından paylaşılan baskın pozisyon rekabet 

edebilirlik için yetkinlik tabanlı yeterlilikler geliştirilmesinin önemli olduğu yönündedir.  

 

Küreselleşme, kısmen büyük ölçüde ihracata dayalı olmasından dolayı Danimarka 

ekonomisindeki en büyük engeldir. Danimarka’nın bu engel ile baş edebilmesi için mevcut 

işgücü için yetkinlik geliştirilmesi ve eğitim her seviyesinde niteliksel ilerlemenin doğru 

politikalar olacağı yönünde yüksek seviyede bir fikir birliği mevcuttur.  

 

Küreselleşme Konseyi mevcut vasıfsız işgücünün genel yetkinliklerinin özellikle 

okuryazarlık, matematiksel beceri ve bilgi işlemle ilgili yeterlilikler yoluyla güçlendirilmesini 



amaçlayan önerilerde bulunmuştur. Amaç Danimarka’da dünya sınıfı bir MEÖ sistemi 

kurmaktır. Bu amacı destekleyen yeniliklerden biri, yeterlilikleri modernize etmek amacıyla 

teknolojiler, mesleklerin birleştirilmesi, yeni enerji kaynakları ve yeterliliklerin 

geliştirilmesini etkileyen diğer unsurlar ve dönüşüm sistemi ile ilgili analizleri finanse etmek 

için merkezi bir analitik birimin oluşturulmasıdır. Yeterlilikler yapısı ile yeterlilikler 

sistemindeki açmazları ortadan kaldırarak yaşam boyu öğrenme fırsatları yaratılması 

planlanmıştır. Kamusal SME sisteminin ise devamlı olarak güncel yeterlilikler sunarak 

açmazları önlemek için temel unsur olması amaçlanmaktadır.  

 

İşgücü piyasasında ilgili gelişmeleri desteklemek için bir küreselleşme fonu kurulmuştur (
44

). 

Bu fonun amacı Danimarka’yı bilgi tabanlı şirketler ve girişimlere öncülük eden bir toplum 

haline getirmektir. Finansman beş farklı alanda kullanılacaktır: araştırma ve geliştirme, 

yenilik ve girişimcilik, gençlik eğitim programları, yüksek öğretim,  ilave eğitim ve sürekli 

eğitim.  

 

Bu yüzyılın ilk on yılında yapılan toplu sözleşme yetkinlik geliştirilmesi konusuna daha fazla 

odaklanılmasını sağlamıştır. Bu da 2008 yılında toplu sözleşmede kayda değer bir yenilik 

ortaya çıkarmıştır: yetkinlik geliştirilmesine yönelik yeni fonlar şirketle anlaşmaya varılabilen 

mevcut iki haftalık tamamı ödenmiş SME haklarına ek olarak iki haftaya kadar tamamı 

ödenmiş bireysel olarak seçilen SME (ücret + %85 normal maaş) fırsatı yaratmaktadır.  

 

Her tür eğitim öğrenme sonuçlarının kullanılması amacına yönlendirilmektedir. Dönüşüm 

esaslı MEÖ sisteminde, bu yönlendirme özellikle teknik ve ticari kolejlerde görülen öğrenme 

bölümleri için önemliyken, öğrenmenin işletmelerde yer alan kısmı doğal olarak öğrenme 

sonucu yönelimlidir. MEÖ sisteminde 3.000 yeterliliğin hepsi konuların ve içeriklere ilişkin 

açıklamadan öğrenme sonuçlarına ilişkin açıklama yönünde değiştirilmiştir. MEÖ sisteminde, 

bu değişiklik aynı yönde işaret edilen diğer gelişmelere paralel olarak gerçekleşmiştir:  

 

(a) MEÖ daha çok talep odaklı olmalıdır; 

(b) MEÖ işletmelerdeki gelişimlere yönlendirilmelidir; 

(c) pedagoji ders kitabı odaklı olmak yerine uygulamaya daha yakın olmalıdır. 

 

Bu paralel gelişmeler muhtemelen öğrenme-sonucu yöneliminin eğitim sisteminin diğer 

bölümleri yerine MEÖ ve SME sistemi üzerinde daha yüksek görülen etkisine katkıda 

bulunmuştur. Öğrenme sonuçlarının kullanılması açısından en zayıf etki yüksek öğretimde 

gözlemlenebilir.  

 

MEÖ ile ilgili tartışmada en iyi bilinen hedeflerden biri grubun %95’inde genel eğitim veya 

MEÖ sisteminde resmi eğitimin sağlanmasıdır. Ancak, okulu bırakma oranlarının yüksek 

olmasından dolayı, bu hedef henüz gerçekleştirilmemiştir. Diğer yeniliklere örnek olarak 

süresi 18 ay ile 2 yıl arasında değişen kısa MEÖ programları ve çırakların eğitime 

işletmelerde uygulamalı öğrenme yoluyla başladığı “yeni çıraklık” programı gösterilebilir; 

yeni çıraklık programı, MEÖ öğrencilerinin öğrenim yılının yarısını teknik kolejde geçirerek 

eğitime başladığı alışılmış uygulamayla tezat oluşturmaktadır.  

 

3.1.1.2. Yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanması  
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 Toplam küreselleşme havuz finansmanı 2007-12 dönemi için 5.71 milyar Euro’ya karşılık gelmektedir.  



Ulusal yetkililer ve birleşik komiteler Danimarka’da yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin 

onaylanmasını önemli bir öncelik haline getirmiştir. SME için uygun bireysel öğrenme 

planlarının hazırlanmasına olanak sağlamak için planlanan bireysel yetkinlikleri belirlemek 

için ulusal planlar mevcuttur. Bu planlar belli bölümler veya modüllerin öğrenme sonuçlarıyla 

ve belli bir eğitimden elde edilen nihai yeterlilikle belli bir yeterliliğe ulaşmanın resmi 

kriterleriyle tutarlılık gösteren onaylama prosedürlerine göre işler.  

 

2008 Mevzuatında ulusal SME standartları kullanılarak bireylerin yaygın ve örgün olmayan 

öğrenmesinin değerlendirilmesi ve onaylanması amaçlanmıştır. Bu her vatandaşa “yapabildiği 

şeyin belgesini alma” konusunda yasal hak tanımaktadır ve ifadenin EQF’de kullanıldığı 

haline karşılık gelen bir yeterliliktir. Kullanılan standartlar ulusal SME sisteminde öğrenme-

sonucu-odaklı SME hedefleriyle aynıdır; ödüllendirme organı SME sisteminin ulusal düzeyde 

atanmış eğitim tedarikçisidir. Ulusal yetkililer ulusal geliştirme programlarından alınan 

finansal destekle SME tedarikçileri için kılavuzlar geliştirmiştir. Sektörel birleşik komiteler 

insanları öğrenmelerini onaylatmaya teşvik eden ve tedarikçilerin (eğitim kurumları) yapması 

gereken tedariki açıklayan sektörel kılavuzlar hazırlamıştır. Sendikalar yaygın ve örgün 

olmayan öğrenmenin onaylanmasını teşvik etmek için büyük girişimlerde bulunmuştur. En 

büyük sendika tüm üyeler için “yapabildikleri şeyin resmi kanıtını elde etme” konusunda bir 

strateji geliştirmiştir. Sendikalar ayrıca üyelerini bu resmi sertifikayı alma konusunda motive 

edecek kampanyalar düzenlemiştir.  

 

Bununla birlikte, yetkililer ve sendikaların birlikte planlanmış girişimleri bugüne kadar 

görülen en makul etkiyi göstermektedir. 2009 yılında yapılan değerlendirme yeni kanunun 

amacına rağmen, bağımsız vatandaşların konuyla çok az ilgilendiğini göstermiştir. Onaylama 

faaliyetleri neredeyse her zaman bireylerin istihdam edildiği işletmenin inisiyatifiyle 

ilişkilidir.  

 

3.1.1.3. Yeterliliklerin değişen işlevlerinin işgücü piyasasındaki belirtileri  

 

Son yaşanan mali krizin farklı yeterlilik seviyelerine sahip insanlar üzerinde işsizlik oranları 

ve işsizlik riski açısından bir etkisi olmuştur. İşsizlik en çok en yüksek eğitim seviyesi olan 

temel eğitim ve mesleki eğitim alan bireyler arasında artmıştır. Son yıl boyunca (Eylül 

2008’den Eylül 2009’a kadar), bu gruplar için işsizlik %2.4 oranında artmıştır. Bu artış inşaat 

alanında yeterliliğe sahip bireylerde %3.7, sağlık sektöründe yeterliliğe sahip bireylerde 

sadece %0.7 oranında görülen işsizlik oranındaki büyük farklılıkları maskelemektedir. Bir 

karşılaştırma yapılırsa, işsizlik oranları orta ve uzun süreli ileri eğitim alan bireylerde %1.0 ve 

1.4 oranlarında artmıştır (
45

). Tamamladığı en üst eğitim seviyesi temel eğitim olan bireyler 

genel olarak, en üst eğitim seviyesi olarak mesleki veya ileri eğitimi tamamlayan bireylerden 

daha yüksek işsizlik oranına sahiptir. 2000 yılından sonraki dönemde, ileri ve yüksek eğitim 

sahibi bireyler en düşük işsizlik riskine sahip kesimdir. Ancak, 2006 ortasından 2008 ortasına 

kadar olan dönemde mesleki eğitim almış gruplar arasında işsizlik oranı daha uzun süre ileri 

eğitim alan bireylerde görülen işsizlik riskiyle aynı oranda düşük seyretmiştir.  

 

Haziran 2008 ile Ağustos 2009 arasında geçen dönemde, ileri ve yüksek öğretim görmüş 

bireyler için işsizlik oranı %59 artış gösterirken, temel eğitim ve mesleki eğimin alan bireyler 

için işsizlik oranı iki kattan fazla artmıştır. Genel olarak, ileri ve yüksek eğitim alan bireyler 
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için piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan işsizlik riski diğer temel eğitim gruplarına göre 

daha düşüktür. Bu da diğer unsurların yanı sıra ileri ve yüksek eğitim almış bireylerin imalat 

ve inşaat gibi piyasa dalgalanmalarına duyarlı sektörlerde istihdam edilenlerin daha küçük bir 

kısmını oluşturduğunu yansıtmaktadır.  

 

Analizler ileri eğitimde edinilen yeterliliklerin bireyin işi ve mesleki hareketliliğinde olumlu 

bir etkiye sahip olduğunu ve işyerinde alınan hastalık izni oranını azalttığını göstermektedir. 

İleri seviyede yeterliliklere yol açan yetişkin eğitimi toplum için en yüksek oranda ekonomik 

kazanç sağlamakta olup; bu kategori kamu yönetimi ve bilgi teknolojileri alanında edinilen 

diploma derecelerini de kapsamaktadır. Daha önce ileri ve yüksek eğitim almış olan 

katılımcılar önemli düzeyde ücret artışı ve daha iyi istihdam faaliyetleri arayışına 

girebilmektedir. Ayrıca, sürekli mesleki eğitim ve öğretim işgücü piyasası ve iş güvenliği ile 

daha iyi bir bağlantı kurulmasını sağlar. Genel yetişkin eğitimi ve ileri hazırlık sınavına 

yönelik tek derse (yüksek öğrenime ulaşma imkanı tanıyan) devam edenler için, durum çok da 

umut verici değildir.  

 

Çalışmanın bütününde ilgi çekecek bir konu, bu veriler ile ekonomik kriz sırasında birçok 

grup için işsizlik riskinin arttığının, farklı yeterlilik seviyesine sahip kişiler içinse farklılık 

gösteren risk seviyesinin çok fazla değişmediğinin ileri sürülmesidir. Bununla birlikte, imalat 

ve inşaat gibi sektörlerde bulunan yeterlilik sahipleri işsizlik riskine en çok maruz kalan 

gruptur ve bu da daha düşük yeterlilik seviyesine sahip çalışanlarla örtüşmektedir. 

 

3.1.1.4. Yetkili organların değişen rolleri  

 

Yetkili organlar son birkaç yılda genel olarak çok fazla değişmemiştir. Ancak, yeni fonların 

yönetmek için yeni sosyal ortaklık organları kurulmuştur. Sunulan yeni fonların kullanımı 

toplu sözleşmenin bir sonucudur ve bu yeni organlar – her bir toplu sözleşme için bir organ – 

fonları yönetme, idare etme ve bağımsız üyelerin başvurularını değerlendirme kurallarını 

tanımlamaktadır.  

 

Akreditasyon kuruluşları da oluşturulmuştur. Akreditasyon Konseyinin kararları akreditasyon 

uygulayıcıları (ACE) ve Danimarka Değerlendirme Enstitüsü (EVA) tarafından yapılan 

kapsamlı bir akademik değerlendirmeye dayanmaktadır. Akreditasyon Konseyi Avrupa 

yüksek öğretim alanında kalite güvence standartları ve kılavuzları uyarınca çalışmaktadır. Bu 

da Akreditasyon Konseyinin yöntem ve prosedür seçiminde Hükümetten ve diğer eğitim 

kurumlarından bağımsız olduğu anlamına gelmektedir.  

 

3.1.1.5. Yeterliliklerle ilgili değişen uluslararası perspektifler  

 

Danimarka açısından bakıldığında, 21’inci yüzyılın ilk on yılında yeterliliklerle ilgili 

uluslararası perspektiflerde aşağıdaki değişiklikler gözlemlenebilir:  

 

(a) küreselleşen ekonomide belirleyici bir unsur olarak yeterlilikler. En önemli değişiklik 

rekabetçi Danimarka ekonomisi için önemli bir katkı olarak yetkinlik geliştirme 

sürecine dönük net bir yönelme olmasıdır; 

(b) öğrenme sonucu yönelimi. Tüm MEÖ, SME ve yüksek öğretim hedefleri EQF 

uyarınca öğrenme sonuçları açısından yazılmıştır; 

(c) EQF’nin bir ulusal yeterlilik çerçevesinde somutlaştırılması. EQF’yi ulusal yeterlilik 

çerçevesinde uygulama süreci devam etmektedir.  

 



Danimarka örneği diğer Nordik ülkeleriyle karşılaştırılabilir bir ekonomik ve sosyal modele 

sahip bir ülkenin ekonomik gelişmeye ilişkin net stratejinin bir parçası olarak yeterlilikleri 

kullandığını gösterir. Yeterlilikler örgün ve yaygın öğrenme ve bunun tanınması fırsatları 

yoluyla daha çok sayıda vatandaşın yaşam şansını arttırmaktadır. Ekonomik ve sosyal 

hedefler arasında dikkatli bir şekilde bağlantı kurulmakta ve eğitim, öğretim, yeterlilikler ve 

daha geniş çaplı esnek güvence yaklaşımı oldukça tutarlı bir tablonun bir kısmını 

oluşturmaktadır. Yıllardır eğitim ve öğretimde karar alma sürecinin merkezsizleştirilmesi ile 

ilgili faaliyetler meydana gelmiştir. Bunun bir parçası olarak, yeterliliklerin yönetilmesi ve 

faydalı ve anlamlı bir genel çerçevenin sunulmasında sosyal ortaklara önemli ve devamlı bir 

rol düşmektedir. Özellikle MEÖ ve SME için yeni yeterlilikler uygulanmaya başlamış olup bu 

yeterlilikler genelde orta öğretim ve üniversite düzeyinde yeterlilikler arasında bir konumda 

yer almaktadır. MEÖ yeterlilikleri özellikle, farklı yollarda ilerleyen öğrenenlerin birçok 

durumda aynı yeterlilik ile nitelendirilmesi için daha esnek hale getirilmiştir. Danimarka 

sağlam, iyi yapılandırılmış yeterliliklerden oluşan yüksek standartlara dayanan bir yeterlilik 

sisteminin ayırıcı özelliklerine sahip olmaya çalışmıştır. Bu standartlar özellikle MEÖ ve 

SME’de üçlü bir ortaklık yoluyla geliştirilmiştir. Esnekliği arttırmak ve küresel ekonomi, 

işgücü piyasası ve geniş çaplı öğrenenlerin taleplerine karşı duyarlılık sağlamak için çok 

sayıda mekanizma ortaya çıkarılmıştır.  

 

3.1.2. Fransa  

 

Fransa’da yeterlilikler (Fransızcası diplômes ya da daha yeni haliyle certifications) geleneksel 

olarak iş ve okul çalışmalarına giriş için temel kriter olarak kullanılmaktadır. İşgücü piyasası 

temel olarak çalışanların yeterlilik koşullarının belirlendiği toplu sözleşmelerle 

düzenlenmektedir. Fransızca’da yeterlilik işe alınmak ve ücret almak üzere yeterli kabul 

edilmek için, dolayısıyla uygulama lisansı olarak gereken yeterlilik seviyeleri de dahil farklı 

anahtar sözcüklerle tanımlanmaktadır. 1971 yılında, yönetmelikler bireyleri çok küçük bir 

değeri olan ödüller sunan kuruluşlara karşı korumak için hangi yeterliliklerin ulusal değere 

sahip olduğunu belirlemek üzere oluşturulmuştur. Geçerli yeterlilikleri belirleme işlemi 2002 

yılında sorumlulukların arttırıldığı mevcut Commission Nationale de la Certification 

Professionnelle (CNCP) ile değiştirilen Ulusal Tasdik Komisyonu yoluyla yapılmıştır. 

Yeterlilikleri daha şeffaf hale getirmek için Cadre National de Certifications (CNC, veya 

NFQ) kadrosu oluşturulmuştur – Fransa’da işgücü piyasasında okunabilirlik ifadesi tercih 

edilmektedir. İş örgütlenmesi ile ilgili çerçeve beş seviyeden oluşmakta ve farklı ekonomik 

sektörler veya işgücü piyasası sektörlerindeki yeterlilikler yoluyla istihdama giden yolları 

gösteren bir ağ içermektedir. Birçok meslek için, işgücüne giriş koşulu tanınmış bir yeterliliğe 

sahip olmaktır. Fransa’da sayısız yeterlilik sistemi vardır. Devlet, sosyal ortaklar, kalite 

güvencesinden sorumlu kurumlar, hatta birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluş yasal 

ödüllendirme yetkilisi olarak tayin edilebilmektedir. Ancak, yeterliliklerin değeri koşullara 

göre ve işgücü piyasasındaki kullanıcılar için sağladığı faydaya göre farklılık göstermektedir.  

 

Repertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP, veya MEÖ yeterlilikler 

kataloğu) Fransa’da sunulan ve bu tanıma karşılık gelen tüm yeterliliklerin resmi bir 

dökümünü oluşturmuştur. Kapsama alınacak yeterliliğin örgün, yaygın ve örgün olmayan 

öğrenmeyi kapsayan belgelendirme süreçlerini ve yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin 

tanınması için validation des acquis d’expérience (VAE) adlı bir özel prosedür oluşturması 

gerekir (
46

). 
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 RNCP’ye CNCP web sitesi (www.cncp.gouv.fr) üzerinden ücretsiz olarak danışılabilir. 

http://www.cncp.gouv.fr/


3.1.2.1. Yeterlilikler sistemini etkileyen temel politikalar  

 

Maillard ve arkadaşlarına (2007) göre, büyük bir etkisi olan yeterlilik politikaları 

Baccalaureate (Bac professionnel) düzeyinde ve Diplôme universitaire de Technologie (DUT) 

gibi üniversite dışı yüksek öğretim seviyesinde mesleki yeterliliklerde 1984 yılında meydana 

gelen gelişimden kaynaklanmaktadır. Bu yeni yeterlilikler bazı ortak özelliklere sahiptir: 

bunlar sosyal ortakların tam desteği ile hükümetten kaynaklanan ulusal gelişmenin bir 

parçasıdır ve kesin bir şekilde mesleki yetkinlikleri belirleme ve bunları değerlendirme ve 

MEÖ programı geliştirme için yetkinlik veya öğrenme-sonucu esaslı standartlara dönüştürme 

süreçlerine dayanmaktadır. Aynı yıl gençler için alternatif bir müfredat geliştirme fırsatı 

sunan – kısmen işletmelere, kısmen de eğitim merkezlerine - “yeterlilik sözleşmeleri” 

oluşturulmuştur. Bu da 1990’ların ortalarında çıraklık konusuyla güçlü bir şekilde 

ilgilenilmesine ve bu alana yatırım yapılmasına yol açmıştır. Bu süreç ödüllendirme organları 

yoluyla finanse edilen yaygın ve örgün öğrenmeyi onaylama sisteminin kurulması için 1992 

yılında uygulamaya konan ve 2002 yılında güçlendirilen mevzuatı beraberinde getirmiştir.  

 

3.1.2.2. Yaygın ve örgün olmayan öğretimin onaylanmasına ilişkin kapsamın değişmesi  

 

Yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanması konusunda Fransa’nın yaklaşımı 

(Charraud ve Paddeu, 1999) iki temel ilkeye dayanmaktadır:  

 

 bir bireyin işyeri, gönüllü bir faaliyet veya bir eğitim merkezi gibi çok farklı 

mekanlarda öğrenebileceği kabul edilmiştir; 

 yetkinlikler veya öğrenme sonuçlarının tanınması çoğunlukla bir eğitim kurumu 

tarafından verilen bir yeterlilik gibi kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir 

referans çerçevesine göre ölçülebilir.  

 

Bu tip ödüller firmalar tarafından tanınır ve ileri eğitim öğretime geçiş olanağı tanır. Bir 

bireyin yeterli olduğunu beyan etmek için verilen diğer özel ödüller genelde ekonomik veya 

sosyal aktörlerden tanınma elde edememektedir. Mevzuat yeni değerlendirme uygulamaları 

başlatmıştır. Günümüzde, belgelendirme öğrenenlerin bireysel veya şirket ve kuruluşuyla 

birlikte geleceğe ilişkin bir öğrenme planı olmasını gerektirmektedir. Diğer yeterlilik 

şekilleriyle, jüri adayın başarılı olup olmadığına karar verir. Ancak, jürinin rolü adayın bir 

ödülü hak edip etmediğine dair genel bir karar alma yönündeki geleneksel rolünden çıkarak 

adayın deneyimine değer yükleme ve adayların daha da gelişmesi için yardım etme şeklinde 

daha olumlu bir rol haline gelmiştir. Bu durum özellikle, yeterliliğin sadece bir bölümünün 

ödüllendirilmesi halinde geçerlidir, jürinin adayın yeterliliğin bütününü elde etmek için 

uygulayacağı yollar önermesi gerektiği için ek deneyim, resmi dersler, seminerler projeler vb. 

unsurların bir karışımı oluşturulabilir.  

 

3.1.2.3. Yeterliliğin kullanımına ilişkin istatistikler ve eğilimler  

 

Her yıl yaklaşık 730.000 genç eğitim ve öğretimi bırakmaktadır: bunlardan %26’sı yüksek 

öğrenim diplomasına sahipken, %16’sı kısa süreli yüksek öğrenim, %22’si baccalauréat, 

%18’i 3’üncü seviye diploma (EQF eşdeğeri), %8’i 2’inci seviye (EQF) diplomaya sahip 



olup, %10’u herhangi bir yeterliliğe sahip değildir (
47

). Bununla birlikte, son ekonomik 

krizden dolayı gençler arasında öğrenimleri sona erdiğinde iş arama oranı artmıştır. Yeterlilik 

seviyesi arttıkça gençlerin işsiz kalma ihtimali azalmaktadır.  

 

Yetişkinler için yaşam boyu öğrenme 1971 yılından bu yana farklı hükümet politikalarında 

güçlü bir destek bulmaktadır. 2006 yılında, 632.000 iş arayan kişi ve 9.560.000 çalışan 

(toplamın %44’ü) ve 700.000 bağımsız çalışan (%28) son 12 ay boyunca bir tür sürekli 

eğitime devam ettiğini bildirmiştir. Ancak, bu eğitimin süresi genelde yanıt verenlerin yarısı 

için 20 saati, iş arayanlar için de yaklaşık 20 haftayı geçmeyecek şekilde kısadır. 2005 yılında, 

100.000’in üzerinde yetişkin Devlet, bölgeler, sosyal ortaklar ve firmalar tarafından toplanan 

farklı eğitim fonları yoluyla bir ödül almıştır; bu oran 1998 rakamlarından %50 daha fazladır. 

Bir ödülü almaya hak kazanmak uzun yıllar alabilmektedir: yeterlilik elde eden 10 kişiden 

dördü bunun için 10 yılını harcamıştır.  

 

Yukarıda açıklanan Validation des acquis d’expérience (VAE) onaylama sisteminin 

uygulanmaya başlaması yeterlilikler sürecinde önemli bir reform olmuştur. Yeterlilikler 

sisteminin rolünü ve prosedürleri daha geleneksel yollarla ilerleyemeyen öğrenenlere ulaşmak 

için büyük ölçüde genişletmiştir. 2002 yılında uygulamaya alınmasından bu yana, çok sayıda 

aday yetişmiştir, ancak rakamlar yükseltmek için çalışmalar devam etmektedir.  

 

3.1.2.4. Yeterliliklerin değişen amaçları/işlevlerinin belirtileri 

 

Yeterliliklerin geliştirilme yollarında değişim gözlemlenebilir. Özellikle, geniş çaplı kariyer 

yollarında yeterliliklere ulaşmayı daha esnek hale getirmenin yolları üzerinde durulmaktadır: 

securisation des parcours. Bu durum 2009 yılında tüm sosyal ortaklar tarafından imzalanan 

toplu sözleşmede açıkça görülmektedir.  

 

Yapılan vurgu ve önem düzeyinde bir değişim görülmüş, RNCP’de kayıtlı yeterliliklere daha 

çok odaklanılmaya başlanmıştır. Bu da, daha geleneksel akademik yeterlilikler yerine mesleki 

yeterliliklerin (ve ilgili iş standartları) giderek daha çok referans noktası olarak kullanılması 

anlamına gelmektedir. Bu durum devlet memurlarına yönelik insan kaynakları yönetiminde ve 

mesleklerde başvuru sahibinin genel yeterlilik düzeyi yerine yetkinliklerin geçerli olduğu özel 

sektörün bazı bölümlerinde işe alım prosedürleri için benimsenen yeni yaklaşımın kilit öneme 

sahip olmasıyla açıklanabilir. 

 

Finansman bakımından, sürekli eğitim yeterlilik hedefleriyle daha açık bir şekilde bağlantılı 

hale getirilmiştir. Daha önce, çalışanlar ve iş arayanlara yönelik sürekli eğitim genellikle bir 

ödül veya yeterliliğin elde edilmesine yol açmıyordu. VAE de bu amaca ulaşmak için 

kullanılabilecek araçlardan biridir ve bu da neden sosyal ortaklardan güçlü bir destek 

bulduğunu açıklamaktadır.  

 

3.1.2.5. Yeterlilik tedarikçileri için yeni metodoloji ve organizasyon  

 

Mesleki yeterlilik kuruluşu eğitim konusunda sorumluluğa sahip olan farklı bakanlıklara 

dayanan Commissions Professionnelles Consultatives (CPC) sistemini öneren 1972 tarihli 

                                                           
47 Tüm istatistik bilgiler Institut nationale de la statistique et des études économiques (INSEE), INSEE 

Références, Formations et emploi, Haziran 2009) kurumlarından elde edilmiştir. İnternet üzerinden ulaşılabilir 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=FORMEMP09&nivgeo=0 
[ 14.9.2010]. 



kararnamede resmi olarak kurulmuştur. Üç bölümlü bir kuruluştur ve sosyal ortak ve Devlet 

temsilcilerinden oluşmaktadır. Bakanlıkların sosyal ortaklarla iş yapma konusundaki 

istekliliğini göstermektedir ancak sosyal ortağın bu yolla sağladığı girdi kalitesi istikrarsızdır. 

En iyi ihtimalle, yeni etkili yeterlilikler ve programlar geliştirme konusunda bakanlıklara 

yardımcı olmuş, ancak genelde yeni teknolojilerin uygulamaya alınması gibi modern 

standartlar önerme eğilimi göstermemiştir.  

 

Yeterlilikleri açıklayarak standart belirlenmesine yönelik daha yeni bir yaklaşım da Eğitim 

Bakanlığının çalışmasından elde edilmiştir. CPC’lerle birlikte çalışan bakanlıkta kullanılan 

metodoloji mesleki yeterliliklerin tasarlanmasıyla geliştirilmiştir. Başlangıçta, mesleki 

yetkinlikler ve standartları açıklamaya yönelik prosedürlerde fırsat analizinden 

faydalanılmıştır, ancak bu resmi olmaktan çok plansız bir uygulamadır. Sistem şu anda 

aşağıda verildiği gibi faaliyet göstermektedir:  

 

(a) iş standartları geniş kapsamlı iş koşullarında başvuru sahiplerinden beklenebilecek 

faaliyetler ve yetkinliklerin bir kombinasyonuna göre resmi olarak belirlenir; 

(b) her bir yetkinlik değerlendirme bloğu beklenen sonuçlar, değerlendirme için kullanılan 

göstergeler ve modeller ve amaçlanan öğrenme sonuçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı 

konusunda jüri tarafından kullanılacak kriterlerle ilgili bilgilere göre detaylandırılır; 

(c) eğitim derslerinin içeriği bu yeni yaklaşımda sistematik olarak tanımlanır. Akredite 

edişmiş eğitim merkezlerinde sunulan eğitimin kalite güvencesinden sorumlu olan 

ödüllendirme organları tarafından tasarlanabilir (Ministère de l’Éducation nationale, 

2006). 

 

2002 yılında yeterlilikler kataloğunun oluşturulması (CNCP) MEÖ yeterlilikleri açısından 

yenilikçi bir reformdur. CNCP kapsamında bir ödül kaydetmek için dört kriterin karşılanması 

gerekir:  

 

(a) mesleki faaliyetler ve yetkinlikler referansı (iş standartlarını kapsayan) üretilecek; 

(b) bunu değerlendirme standartlarını belirleyen bir referans izleyecektir. Bu da yetkinlik 

veya öğrenme sonuçlarına dayandırılacaktır; 

(c) örgün veya yaygın olarak elde edilen öğrenmenin onaylanması prosedürlerine eklemek 

için bir VAE prosedürü belirlenmesi gerekecek; 

(d) öğrenenlerin erişim ve ilerleme fırsatlarıyla ilgili bilgi sunulacaktır.  

 

Bu gelişmelerde yeterliliklere açık bir şekilde işgücü piyasasına yönelik bir sinyal olarak 

odaklanılmaktadır. Ancak, yeni odak noktası ve metodoloji henüz tam olarak 

belirlenmemiştir. Yeni yaklaşım engeller ve dirençle karşı karşıya kalmıştır: yeterliliklerin 

değişmesi açısından tüm itici güçler aynı hedefleri izlemediği gibi aynı sonuçları da 

doğurmazlar. Ayrıca, bazı ödüllendirme organları ve tedarikçileri gerekli kültürel değişimi 

yapabilecek kabiliyetten yoksundur.  

 

3.1.2.6. Yeterliliklerle ilgili değişen uluslararası perspektifler 

 

CNCP’nin oluşturulmasında Avrupa etkisi görülmektedir. CNCP’nin temel hedefleri 

Avrupa’da işbirliği yoluyla geliştirilen şeffaflık yaklaşımıyla yakından bağlantılıdır ve 

Fransa’nın yeterlilik tablosu farklı alt sistemleriyle bu durumu yansıtmaktadır. RNCP 2003 

yılında oluşturulduğunda Europass belge ek formatından türetilmişti. 2004 yılından itibaren 

devamlı bir ulusal çalıştay yürütülmüş, bu çalıştay yoluyla CNCP üçlü üyelik temsilcileri 

uygulamayı izlemekte ve EQF’ye atıfta bulunan yeni bir Fransız çerçevesi tasarlamaktadır. 



 

Deniz, hava demiryolu vb. alanlarının yanı sıra mühendislik, enerji ve diğer bazı meslekler 

gibi faaliyetleri düzenlemek için faydalanılan süreçleri uygulamak üzere lisans çıkarılmasıyla 

özellikle bağlantılı olan güçlü bir uluslararası etki vardır. Bu tip yakınsak yeterlilikler genel 

olarak habilitasyonlar olarak adlandırılır: bunların kapsamı belli yetkinlikler veya faaliyet 

alanlarıyla kısıtlıdır, dolayısıyla CNCP’ye kaydedilebilecek veya EQF’ye atıfta bulunan 

yeterlilikler olarak kabul edilmezler. Ödül süreci, ödüllendirme organlarını karar verilen 

uluslararası normlara göre birbirine bağlayan faklı kuralları izler. Uygulama lisansı için bu 

yeterlilikler gerekli olduğundan, Fransa’nın yaklaşımı bu yeterliliklerin CNCP’de kayıtlı bir 

yeterlilik kapsamında birleştirilen birimlerden oluştuğu “çift belgelendirme” olarak 

adlandırılan yeni bir sistem önermek olmuştur (Caillaud, 2005). Ancak, her iki otoritenin de 

bağımsız belgelendirme sürecine katılması gerekir: birincisi uluslararası yetkinlik için, 

diğeriyse ulusal ödüllendirme organı tarafından geliştirilen normal yeterlilik için. Mevcut 

durumun karmaşık olduğu ve ek çözümler gerektirdiği açıktır.  

 

3.1.2.7. Fransa’da yeterliliklerde görülen eğilimler  

 

Fransa’nın yeterliliklerde görülen değişim bağlamındaki temel eğilimi yeterliliklerin 

tasarlanması ve kullanılmasına yönelik yöntemler geliştirmektir. Yeterlilikler şu anda giderek 

daha çok yetkinliğin temsil edilmesine dayanan yaşam için sosyal sinyaller sunan referans 

noktaları veya dönüm noktaları olarak görülebilir. Eskinden yeterlilikler bir bireyin yaşam 

için eğitim ve öğretim başarısını tanımlayan tek ve nihai bir dönüm noktasıydı. Artık durum 

değişmiş olup artık bireyin iş yaşamının hareketli ve değişen koşullarında kendi değerini 

göstermek için geleneksel yolların dışında ek yeterlilikler elde etmesi gerekmektedir.  

 

Bu gelişmenin diğer yönü de yeterlilik tasarımın bir sinyal olarak daha açık hale gelmesidir. 

Yeterlilik geliştiren organların öğrenme girdilerin nasıl iletileceğini ve yeterlilik veya 

sonuçlara göre nasıl onaylanacağını daha net bir şekilde açıklaması gerekmektedir. Bu husus 

birçok ilgili faaliyet alanında da gelişim için önemlidir: kılavuzluk, eğitim, işe alım ve insan 

kaynakları yönetiminin diğer yönleri.  

 

3.1.3. Almanya  

 

3.1.3.1. Yeterlilikler sistemi  

 

Almanya’nın yeterlilikler sisteminde 16 Länder (genel olarak) bir orta öğretim veya yüksek 

öğretim programının tamamlanmasını gerektiren yeterliliklerden sorumludur. Federal 

Hükümet farklı meslek odalarıyla (esnaf ve zanaatkarlar, sanayi ve ticaret, tarım ve diğer 

meslek dallarını temsil eden) birlikte örgün eğitim kurumları dışında edinilen bir programın 

tamamlanmasını gerektiren tüm yeterliliklerden sorumludur. Meslek odaları kendi mesleki 

yeterliliklerini bölgesel ihtiyaçlara göre tasarlamakta ve ödüllendirmektedir. Genel anlamda 

her biri farklı gereklilikler ve mantıksal yapılara yanıt veren yedi farklı yeterlilik kategorisi 

tanımlanabilir:  

 

(a) genel eğitim ve ortaöğretim seviyesinde edinilen mesleki yönelimli yeterlilikler (
48

);  

(b) ikili mesleki eğitim sisteminde edinilen mesleki yeterlilikler; 
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 Genel eğitim yeterlilikleri üniversiteye girişi mümkün kılan Hauptschulabschluss (9’uncu derecenin 
tamamlanmasıyla alınan sertifika) Realschulabschluss (10’uncu derecenin tamamlanmasıyla alınan sertifika) ve 
üst-orta seviye mezuniyet belgesinden (3 tip Abitur) oluşur.  



(c) üst orta öğretim seviyesinde tam zamanlı meslek okullarında edinilen mesleki 

yeterlilikler; 

(d) üçüncü seviyede tam zamanlı meslek okullarında edinilen mesleki yeterlilikler; 

(e) kariyer geliştirme veya uzmanlaşma amacıyla eğitim kurumları dışında edinilen ileri 

mesleki yeterlilikler; 

(f) uzmanlaşma amacıyla eğitim kurumlarının dışında edinilen ileri mesleki yeterlilikler; 

(g) yüksek öğretim kurumlarında edinilen yeterlilikler.  

 

Ulusal yeterlilikler sistemi kapsamında, Länder yeterliliklerin tasarlanması, belgelendirilmesi 

ve tanınması konusunda yakından işbirliği yapmakta ve gerektiğinde faaliyetlerini Federal 

Hükümet ile birlikte koordine etmektedir. 2006 yılında, Föderalismusreform (federalizm 

reformu) sorumlulukları katı bir şekilde ayırmıştır; bu durum YÖ yeterlilikleri konusunda ve 

gelişmekte olan Alman yeterlilikler çerçevesi bağlamında yeniden tartışılmaya başlanmıştır. 

Üst orta öğretim ve üçüncü seviye eğitim ve öğretim ile karşılaştırıldığında, temel eğitim ve 

öğretim çok daha yüksek seviyede düzenleme ve sistemik farklılaşmaya maruz kalmaktadır. 

Bu da diğer hususların yanında gençliğe eğitim ve öğretim fırsatlarını sunma konusunda 

Federal Hükmet ve Länder’in gençliğe eğitim ve öğretim fırsatlarını sunma sorumluluklarını 

yansıtmaktadır. En az son 10 yıldır devam etmekte olan tartışma sınırların belirsizleşmesi ve 

esnek geçişe destekle ilgilidir.  

 

2007 yılı itibariyle durum şöyleydi:  

(a) yaklaşık %7.5 nihai yeterliliği almadan okulu bırakırken, bunların üçte ikisi temel 

MEÖ sırasında yeterlilik elde etmekteydi;  

(b) üst orta düzeyde yeterlilikler genelde daha geç ediniliyordu: 20xx oranı 25 yaş altı için 

%72, yani 2000 yılında ulaşılan düzeyin altındaydı. 25 – 30 yaş arası grup içinse 

durum oldukça daha iyiydi (%85); 

(c) 18 – 20 yaş arası grup için uygulamalı bilimler alanında üniversiteye giriş yeterliliği 

şöyleydi: %14; üniversiteler için giriş yeterliliği: %30 (toplam hedef rakam ise 

%50’ydi); 

(d)  MEÖ’den yüksek öğretime doğrudan geçiş genelde mümkün olmuyordu: o ana 

kadarki tüm kayıtların %1’ini oluşturuyordu; 

(e) Yüksek öğretim girişlerinin oranı: yaş grubunun yaklaşık %36’sı (hedef: %40); 

(f) Yüksek öğretim mezunlarının oranı: yaş grubunun %22’si (hedef: %35); 

(g) Sürekli genel eğitimde (örgün veya örgün olmayan) 19-65 yaş popülasyonunun 

katılımı %27, SMEÖ’de ise %26 iken; %68’i yaygın öğrenme faaliyetlerine 

katılmıştır. Tüm CVET faaliyetlerinden sadece küçük bir azınlık tanınan bir 

yeterlilikle bitirmiş olup bu rakam devamlı olarak düşmektedir (1992’den bu yana 

%30) (Yazar Grubu Eğitim Raporlama, 2008).  

 

3.1.3.2. Politika konumları  

 

2005 yılında, Mesleki Eğitim Kanununda yapılan değişiklik şirket tabanlı MEÖ’de daha 

esnek yapıların yolunu açmıştır. Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı hukuk makalelerine 

ilham vermek için Mesleki Eğitim ve Öğretim Yenileştirme Grubu (IKBB) beyin takımını 

kurmuştur. Farklı konulara ilişkin çalışma gruplarından alınan girdilere dayanarak, mesleki 

eğitim ve öğretimin modernleştirilmesi ve yapısal gelişimi için sonraki yıllarda MEÖ 

politikasının temelini oluşturacak 10 kılavuz yayınlanmıştır (Federal Eğitim ve Araştırma 

Bakanlığı, 2007b). 

 



Kılavuzlar ile büyük ölçüde MEÖ’nün esnekleştirilmesi ve mesleki ilkeyi güçlendirirken 

yaşam boyu öğrenme için de yollar geliştirilmesi amaçlanmıştır (Berufsprinzip) (
49

). 

Kılavuzların genelinde, ikili temel ve sürekli MEÖ ve yüksek öğretim okulları arası kredi 

transferi fırsatlarına öncelik verilmiştir. Bu da sadece fırsat eşitliğini sağlamak için değil aynı 

zamanda yüksek öğretim mezunlarına karşı artan talebi karşılamak için de bir zorunluluk 

olarak görülmektedir.  

 

Son on yıl içerisinde, bir geçiş sistemi (Übergangssystem) geliştirilmiştir. Bu sistem mesleki 

eğitim ve temel mesleki eğitim sunan ancak işgücü piyasasında değeri olacak tanınmış bir 

mesleki yeterlilik getirmeyen mesleki eğitim öncesi programları kapsar. Bu sistem mezunların 

mutlak sayısındaki artış ve aynı şekilde artmayan ikili çıraklık eğitim merkezleri arzına bir 

yanıt olarak geliştirilmiştir. Son on yılda bu sisteme yüzbinlerce kişi girmiş ve bu da 

politik/sosyal ilginin artmasına yol açmıştır. 2005 tarihli Mesleki Eğitim Kanunu ile Mesleki 

eğitim kredilerinin transferi ve meslek okulu mezunlarının meslek odası sınavlarına kabulüne 

yönelik yeni araçlar uygulamaya konmuştur (aşağıda görebilirsiniz).  

 

2008 Nisan ayında, Federal Hükümet yaşam boyu öğrenmenin eğitim girişimi yoluyla 

Gelişimi uygulamasıyla doğrudan bağlantı kurarak bir yaşam boyu öğrenme stratejisi 

benimsemiştir. Federal Hükümet Mesleki Eğitim ve Öğretim Yenileştirme Grubu 

(Innovationskreis Weiterbildung, IKWB) (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

2007)  tarafından sunulan önerileri izlemekte ve 2015 yılı itibariyle 25 – 64 yaş grubu için 

belli hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır: düzenli sürekli MEÖ’ye katılımı %43’ten %50’ye 

çıkarmak ve düşük vasıflı işgücünün (örgün MEÖ yeterliliği olmayan) %28’den en az %40’a 

çıkarmak; bahsedilen yaygın öğrenme de dahil olmak üzere her tür öğrenme yöntemine 

katılımı %72’den %80’e çıkarmak.  

 

Bu hedefleri gerçekleştirmek için:  

 

(a) sürekli MEÖ’ye ulaşmayı kolaylaştırmak;  

(b) bölgesel bir eğitim denetleme sistemi geliştirerek, AQUA (“İşgücü piyasası için 

akademik kazanım yeterlilikleri”) programının kapsamını genişleterek ve üniversiteyi 

bırakanlar için yeni eğitim ve istihdam olanakları geliştirerek yerinde öğrenme 

girişimi ile sunulan SMEÖ programlarını geliştirmek; 

(c) eğitim sektörleri arasında transfer olanakları geliştirmek (burs olanaklarını arttırarak 

ve Eğitim Yardımlarını Arttırma Kanununu gerektiği gibi düzenleyerek, çalışırken 

devam edilebilen üniversite derslerinin sayısını arttırarak) ve bunlara eksizsiz bir 

şekilde uymak gerekmektedir.  

 

Almanya’nın teknolojik performans konusundaki ulusal beyin takımı YÖ mezunlarına olan 

talep için kısa, orta ve uzun vadeli öneriler ortaya atmıştır. Kısa vadede, yabancı uzmanları 

(yabancı ülkelerden alınan bir yeterliliğe sahip uzmanlar) istihdam edecek işletmelere uygun 

fırsatlar önemli ölçüde geliştirilmelidir. Orta vadede, üniversiteyi bırakan kişi sayısında her 

akademik yıl üçte bir oranında bir azalma gerçekleştirilmelidir. Bir derece dersine kaydolarak 

üniversiteye devam etme hakkı kazanan yüksek oranda (bugün %70 oranında) kişi için de bir 

hedef belirlenmelidir. Uzun vadede hedef ise, daha yüksek oranda gencin Abitur diploması 

alması (bugün yaş grubunun %45’i) olmalıdır (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, 

2007a).  

                                                           
49 Berufsprinzip’e göre, temel eğitim sistematik bir öğretim programı yoluyla genelde tarife ve sosyal güvenlik 

sistemine tabi tutulan kalifiye bir meslek faaliyeti için gerekli mesleki beceri, bilgi ve yetkinlikleri açığa çıkarır. 



 

3.1.3.3. Yeterlilikler ve Yeterlilikler çerçevesinin değişen tasarımı  

 

Almanya’nın 2000 yılında PISA’da gösterdiği düşük performansa bir tepki olarak okul 

sektöründe ulusal eğitim standartları uygulamaya konmuştur. Temel, genel (Hauptschule) ve 

orta (Realschule) eğitim sonunda ve Abitur için alınan sertifikalara son verilmesi, ve Eğitimde 

İlerleme Enstitüsünün (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, IQB) kurulması 

eğitim sisteminde sonuç odaklı kontrole yönelik yaşanan paradigma değişikliğinin başladığına 

işaret etmiştir. Eğitim süreçlerinin gözlenmesi ve daha da geliştirilmesi için bireysel ölçümler 

arasında bağlantı kurmak için Devletlerin Kültür Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 

Daimi Konferansta eğitimde denetim için kapsamlı bir strateji benimsenmiştir. Standartları 

uygulama süreci halen devam etmektedir.  

 

Yüksek öğretimde, Bologna sürecinin uygulanması, modüler lisans/yüksek lisans ve doktora 

müfredat programlarının ardışık yapısının geliştirilmesi ve akreditasyon ve değerlendirme 

sürecinde yapılan ekstra gelişmeler de kalite geliştirme ve kalite güvence hedeflerine hizmet 

etmektedir. Müfredat programlarının akreditasyonu akademik müfredat için minimum 

standartları ve derecelerin mesleki uygunluğunu sağlar. 2007 Aralık ayında, Daimi 

Konferansta bir yüksek öğretim kurumunun bütününde iç kalite güvence sisteminin öğrenme 

ve öğretme kalitesi açısından değerlendirileceği bir sistem akreditasyon planı uygulama kararı 

alınmıştır. Bologna yeterlilik formatının Alman sistemi üzerindeki etkisi güçlü ve tartışmalı 

olmuştur. Üniversiteler bağımsız olarak çok sayıda yeni “Bologna uyumlu” yeterlilik (12.500) 

tasarlamıştır. Bazı üniversiteler/fakülteler yeni formatları benimsememiştir. Yeni 

yeterliliklerden bazılarına da aşırı yükleme yapılmıştır: eski yeterliliklerin içeriği katı bir 

modüler yapı içerisine sıkıştırılmıştır. Buna yanıt olarak, lisans/yüksek lisans yeterlilikleri YÖ 

sisteminin kalitesi ve bütünlüğünü garantileyecek şekilde revize edilecek ve yeniden 

tasarlanacaktır.  

 

Son yıllarda MEÖ kapsamında daha esnek yapılar geliştirilmiş olup bu süreç devam 

ettirilmeye çalışılmaktadır. Final sınavı iki bölüm halinde yapılabilir ve farklı zamanlarda 

uygulanabilir; final sınavı için iptal edilen hükümlere göre daha önceden üstlenilmiş olan 

öğrenim dönemi için kredi verilecektir. Diğer ilgili meslek dallarında temel eğitim daha 

önceki eğitim süresince edinilen mesleki beceri, bilgi ve yeterlilikler dikkate alınarak temel 

eğitim yönetmeliklerine göre idare edilen meslekte temel eğitime yönelik olacak şekilde 

kredilendirilebilir.  

 

IKBB modüler yapılarının uygulanmasını hızlandırmayı önermiştir (Federal Eğitim ve 

Araştırma Bakanlığı, 2007b). Modüller (Ausbildungsbausteine) daha önceden başarısız olan 

eğitim başvuru sahipleri, okulu bırakanlar, öğrenme zorluğu çeken gençler ve öğrenime geri 

dönen yetişkinlere önceden edinilen beceriler ve yetkinlikleri düzenli eğitim dönemi için 

kredilendirme veya meslek odası sınavlarına dışarıdan olarak kabul edilmelerini sağlama 

konusunda yardım etme aracı olarak test edilmektedir. Ek birimler/yeterlilikler yetenekli genç 

kursiyerlere temel eğitim dersleri sırasında itibarlı beceriler ve yeterlilik modülleri elde etme 

fırsatı sunmak için temel ve sürekli eğitim arasında bulunan arayüzlerde geliştirilmeye devam 

edecektir. İleri mesleki yeterliliklerin edinilmesini teşvik etmek için, eğitim yönetmelikleri 

daha iyi kredi transfer olanakları elde etmek üzere modülerleştirilecek ve yetkinlik odaklı hale 

getirilecektir.  

 

Eğitim mesleklerinin yeniden düzenlenmesi belli yapısal ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler 

arasında, diğerlerinin yanında, ayrıntılı olarak tasarlanan bir mesleki profile dayanan istihdam 



edilebilir becerilerin öğretilmesi, uygun olduğunda yetkinlik modüllerinin uygulanmaya 

başlaması ve temel ve ileri eğitim arasında yakın bir bağlantı kurulması gösterilebilir. 

İşverenler ve sendikaların ortak temel becerilere ve ileri uzmanlaşma opsiyonlarına sahip 

meslek grupları oluşturmak için ilgili alanlarda eğitim mesleklerinin yapılandırılması olasılığı 

üzerinde durulması önemlidir. Burada yönetmeliklerin revizyonunu hızlandırmak ve mesleki 

hareketliliği teşvik etmek için yaş grupları daraltılırken provizyon ve koordinasyonun 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

Eğitim yeterliliği teşviki yoluyla elde edilen İlerlemede, Federal ve Länder hükümetleri de 

okul ve MEÖ arasındaki arayüzlerin daha işlevsel bir şekilde tasarlanması konusunda 

anlaşmaya varmıştır. Hükümetler Yeterlilik Kazandırma bağlantı kurma adlı bir girişim 

başlamıştır. Mesleki eğitim ve öğretime hazırlık ve geçiş süreci özellikle yoksun çocuklar için 

iyileştirilecektir. Genel ve özel okullarda zorunlu bir konu başlığı olarak kariyer yönlendirme 

uygulaması başlatılacaktır. Federal ve Länder hükümetleri arasında yapılan anlaşmalar farklı 

programlar ile tamamlanacaktır. Bu programlar gençlerin okulu bırakmadan önceki sistematik 

beceri profilinin ayrıntılı incelemesi ve daha önce başarısız olan eğitim başvuru sahipleri ve 

“geçiş sistemi”ndeki gençlere yönelik bir eğitim modülleri sisteminin test edilmesinden 

mesleki yeterlilik sahibi olmayan genç yetişkinlere yönelik modüler öğrenime dönüş 

programlarına kadar değişmektedir.  

 

Eğitim ve Araştırma Bakanlığı adına faaliyet gösteren Federal Mesleki Eğitim Enstitüsü 14 

eğitim mesleği için standartlaştırılmış beceri temelli eğitim modülleri geliştirmiştir. Federal 

Hükümetin yeterlilik girişimi olan Jobstarter bağlantı programının amacı gençleri erken bir 

aşamada ikili MEÖ sistemine kapsamında birleştirmek veya öğrenime geri dönmelerini ve 

eğitim modülleri temelinde mesleki yeterlilik elde etmelerini sağlamaktır. Ayrıca, program 

söz konusu “geçiş sistemi” kapsamında işleyen faaliyetleri geliştirmek, bunları birbirine 

uygun hale getirmek ve ikili MEÖ sistemine bağlanmalarını sağlamak için bu eğitim 

modüllerinin kullanılmasını amaçlamaktadır.  

 

Taslak Alman yeterlilikler çerçevesi (DQR) tüm mevcut Alman yeterliliklerinin entegre 

etmek ve bunları EQF ile uyumlu hale getirmek üzere tasarlanmıştır. Bu çerçeve genel eğitim, 

yüksek öğretim ve mesleki eğitim ve öğretimde elde edilen yeterliliklerin referanslarını 

yönlendiren sekiz farklı referans seviyesinde öğrenme sonuçlarını açıklar. Seviye sayısı aynı 

olmasına rağmen, çerçeveler farklı öğrenme sonucu kategorilerine denk geldiği için farklılık 

göstermektedir. Taslak DQR iki temel kategoriyi birleştiren kapsayıcı bir öncü faaliyet 

yetkinlik kavramına dayanmaktadır: “Bilgi” ve “Beceri” olarak iki alt gruba ayrılan “Mesleki 

yetkinlik” ve “Sosyal yetkinlik” ve “Öz yetkinlik” olarak iki alt gruba ayrılan “Kişisel 

yetkinlik”. “Yetkinlik” ifadesi iş veya çalışma koşullarında ya da mesleki ve kişisel gelişim 

için bilgi, beceri ve kişisel, sosyal ve metodolojik yetkinlikleri kullanma kabiliyetini tanımlar. 

2009 yılında, tüm eğitim sektörleri ve her seviyeden dört çalışma alanından elde edilen 50 

yeterlilik seçimine referans verilerek taslak DQR’nin işlevselliği test edilmiştir. Bulgulara 

dayanarak, taslak DQR kalıbının yapısının ve açıklayıcı kategorilerin geçerliliğinin 

incelenmesi amaçlanmaktadır.  

 

DQR’nin sistemin bütününde öğrenme sonuçları yaklaşımına doğru ulusal geçişi desteklemesi 

beklenmektedir. Öğrenme sonuçlarının açıklayıcı sözcüklerine dayanarak, DQR’nin sistemin 

bütününün geçirgenliğini desteklemesi ve resmi yeterliliğe sahip olmayan bireyler için 

sisteme giriş olanağı tanıması beklenmektedir. Tüm paydaşlar MEÖ ve YÖ’nün eşdeğeri 

olduğunu gösterme fırsatının vurgulandığı DQR ve MEÖ sektörünün şeffaflık işlevi üzerinde 

mutabakata varmıştır. MEÖ kredi transferi ve ilerleme konusunda çerçeve için genel ve 



akademik yüksek öğretim sektörlerine göre daha aktif bir rol oynamaktadır. İşveren örgütleri 

tüm eğitimin mesleki yetkinlik yönelimini vurgulamakta olup bazıları da kişisel gelişim için 

çerçeve kullanımı opsiyonunu görmekte ancak ücret tarifelerine uygun olmadığını 

düşünmektedir. Sendikalar mesleki yetkinliğin yanında mesleğin ötesinde sosyal ve kişisel 

yetkinlik yönelimine dayanan sistem entegrasyonunu vurgulamaktadır. Berufsprinzip’e göre 

sendikalar için tam bir yeterliliğe yönelik kamusal sorumluluğun temel MEÖ’nün 

bireyselleştirilmesi ve ticarileştirilmesine yol açabilecek öğrenme sonuçları yaklaşımına göre 

zayıflatılmaması önemlidir (Drexel, 2005). Yüksek öğretim kurum ve kuruluşları transfer ve 

ilerleme konusunda çok fazla beklenti içerisine girilmemesi konusunda uyarmaktadır. Özel 

okullar, sürekli eğitim tedarikçileri ve “dışlanan kesimler” (farklı sebeplerden dolayı) için 

eğitim sağlayan kuruluşlar çerçeveyi müşterilerine daha iyi bir erişim olanağı sağlayarak 

entegre sistemin bir parçası haline gelme fırsatı olarak görmektedir.  

 

Farklı sektörlerden bazı paydaşlar için geleceğe yönelik yeterlilikler ve müfredatın 

çerçevedeki anahtar sözcüklere göre farklı bir şekilde yazılması gerekmektedir.  

 

DQR’nin düzenleyici bir role sahip olmadığı açıkça belirtilmektedir. Yeterliliklerin çerçeveye 

atıfta bulunmasından sorumlu olan bir kurum oluşturmak için hangi düzenleyici ayarlamaların 

yapılması gerektiği ise hala yanıt bekleyen bir sorudur. Önemli bir konu da DQR’nin bir 

tarafta bireysel haklar diğer tarafta Federal Hükümet ve Länder’in farklı yönetişim yapıları ve 

farklı sektörlere ait farklı yetkili organlar arasındaki güç paylaşımı üzerinde bir etkiye sahip 

olup olmadığı ve sahipse bunun nasıl bir etki olduğu yönündedir.  

 

3.1.3.4. Amaçlar/işlevlere ilişkin eğilimler  

 

Eski zamanlarda, Hauptschulabschluss çıraklığa, Realschulabschluss tam zamanlı bir meslek 

okuluna başlamak için, Abitur üniversiteye gitmek için, uzmanlaşmış Abitur 

(Fachhochschulreife) uygulamalı bilimler üniversitesine gitmek için gereken temel 

yeterliliktir. Realschulabschluss derecesine sahip insanlarda çıraklığa doğru sürekli bir geçiş 

olurken – şimdi çoğunluğu oluşturuyorlar, – Abitur derecesine sahip olanlar ise işe yeni 

başlayanların %20’sini oluşturmaktadır. Abitur bir zamanlar üniversiteye giriş bileti sayılırken 

(Hochschulzugangsberechtigung), günümüzde bu yeterliliğe sahip olanların sadece %70’i 

üniversiteye gitmektedir. Mesleki yeterliliğe sahip başvuru sahiplerinin yüksek öğretime 

geçişi için tek tip kriterleri belirlemek ve bunlar üzerinde anlaşmaya varmak için, 2009 Mart 

ayında Länder Eğitim Bakanları Daimi Konferansında dönüm noktası niteliğinde bir karar 

alınmıştır: ustalık, teknisyenlik, sertifikalı baş katiplik ve eşdeğer yeterliliklere sahip kişilere 

genel yüksek öğretimin yolu açılırken; mesleki yeterlilik sahibi kişiler için konu kısıtlamalı 

yüksek öğretime giriş ise MEÖ final sınavlarını başarıyla geçtikten ve üç yıl iş deneyimi 

kazandıktan sonra mümkün olacaktır. YÖ yeterlilikleri hem ikili müfredat programları 

(üçüncü düzeyde çıraklık) hem de lisans ve lisans üstü yeterliliklere giriş ile daha mesleki 

hale gelmektedir. Meslek odaları gibi özel sektör tedarikçileri lisans düzeyinde mesleki 

yeterlilikleri kendilerinin vermesi konusunda giderek daha çok baskı yapmakta; ancak bu 

durum üniversiteler ve Kultusministerkonferenz tarafından şiddetle reddedilmektedir.  

 

İşgücü piyasasındaki en önemli yeterlilikler, payı giderek daralmasına rağmen temel mesleki 

yeterliliklerdir (Ausbildungsberufe). Mesleki yeterliliklerin amacı berufliche 

Handlungskompetenz (mesleki eylem yetkinliği)dir. Bunun altında yatan kavram sadece 

uygulamanın aksine planlama, uygulama ve kontrolü de kapsayan “tam eylem” (vollständige 

Handlung) teorisidir. Temel MEÖ yeterlilikleri, ilgili özel bilgi ve sistematik-kuramsal bilgi 

ile birlikte gerçek iş koşullarında uygulamalı deneyime dayalı eylem yetkinliğini de temsil 



etmektedir. Bunlar güçlü bir eğitim boyutuna sahip öğrenme ve karakter oluşumuyla gelişen 

becerilerin bütünleştirilmesi sürecinin bir sonucudur. Mesleki yeterlilikler belli iş görevleri 

için neyin gerektiği hususundan çok daha fazlasını temsil eder (Kraus, 2005). 

 

1970’lerden sonra Alman işgücünün yeterlilik profili daha yavaş değişmeye başlamış ancak 

devamlı olarak artış göstermiştir. Vasıfsız işçi rakamları düşerken, üniversite mezunlarının 

sayısı artmış; kalifiye işçiler ve ileri yeterliliklere sahip kişilerin oranı ise uzun süredir daha 

durağan seyretmiş olup ikinci grubun oranı son yirmi yılda yavaş ancak devamlı bir düşüş 

göstermiştir. 2003 yılı itibariyle, işgücünün (en yüksek yeterliliğe sahip) yeterlilik yapısı 

şöyleydi: 

 

(a) %12’si herhangi bir mesleki yeterliliğe sahip değil; 

(b) %58.9’u kalifiye işçi yeterliliğine sahip; 

(c) %10.8’i ileri mesleki yeterliliğe sahip; 

(d) %18.3’ü üniversite derecesine sahip.  

 

2020 yılına ait talep tahminleri herhangi bir mesleki yeterliliğe sahip olmayanların %9, 

kalifiye işçi yeterliliğine sahip olanların %55.7, ileri mesleki yeterliliğe sahip olanların %11.8, 

YÖ mezunlarının ise %23.6 oranında olacağını göstermektedir (Bonin ve ark., 2007). 

 

İşgücü piyasasında yeterliliklerin kullanımına bakarsak, “ikili” yeterlilikler arasındaki 

eşleştirme oldukça yüksektir: bu şekilde bir yeterliliğe sahip olanların %84.3’ü kalifiye işçi 

seviyesi veya üzerinde çalışmaktadır. Yatay eşleştirme ise farklıdır: %27.4’ü öğrenim 

gördükleri meslekte çalışmakta; %33.1’i öğrenim gördükleri alanla ilgili bir meslekte 

çalışmakta (birlikte %60.5); %45.3’ü hala öğrenim sırasında edindikleri bilgi ve becerilerin 

çoğunu ya da hemen hepsini kullanabilmekte; %20.9’u bir kısmını veya küçük bir kısmını 

kullanmakta ya da hiçbirini kullanamamaktadır. Meslek değiştirenler bile öğrenmiş olduğu 

şeyleri hala kullanabilmektedir (%10’u çoğunu ya da hemen hepsini, %19’u ise bazılarını) 

(Bundesinstitut für Berufsbildung, 2006). 

 

YÖ yeterlilikleri ile karşılaştırıldığında daha uzun bir süredir tüm mesleki yeterliliklerin 

gerçek bir işle olan eşleşmesinde bir artış görülmektedir. 1984, 1995 ve 2004 yıllarında 

gerçekleştirilen Alman sosyoekonomik panelinde (SOEP, Sozioökonomisches Panel) 

çalışanlara kendi yeterlilik düzeylerinde istihdam edilip edilmedikleri sorulmuştur. MEÖ 

yeterlilikleri için eşleşme sırasıyla %81.6, %82.6 ve %82.8 oranında hafif bir artış 

gösterirken, MÖ yeterlilikleri için bu rakamlar sırasıyla %87.9, %83.1% ve %80.2 olmak 

üzere belirgin bir düşüş göstermiş (Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006, s. 185), iki 

gruptaki rakamlar birbirine yaklaşmıştır. Almanya’da daha yüksek oranda görülen eşleme 

uluslararası çalışmalar ile onaylanmıştır (McGuiness, 2006). Eğitim sektörünün bütününde 

meydana gelen genişleme sürecinde eğitim üzerindeki getiriler çok fazla değişmemiştir 

(Pollmann-Schult ve Mayer, 2004). Günümüzde mezunların ilk aşamalarda genelde daha 

düşük bir ücretle ve süresiz bir iş sözleşme yapmadan başlamasına rağmen, üniversite 

yeterliliği hala işgücü piyasasında en geniş ve en iyi tercih sebebini oluşturmaktadır.  

 

1980 yılında üç temel çalışan grubuna ait işsizlik oranları %5 civarında yakın oranlarda 

seyrediyordu. 1980 ile 2005 yılları arasında ise herhangi bir yeterliliğe sahip olmayanların 

oranı %26’ya fırlarken MEÖ yeterliliğine sahip olanlarınki ise %9.7’ye çıkmıştır. Üniversite 

mezunları içinse oran o zamandan beri %4 civarında seyretmiştir.  
 

3.1.3.5. Yaygın eğitim yoluyla kazanılan yeterliliklerin kapsam/kredi transferi ve 

tanınmasındaki değişiklikler  



 

2005 tarihli kanun birçok değişikliğe sebep olmuştur. Hazırlık niteliğindeki MEÖ ilk kez 

2005 Tarihli Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmıştır. Bir çıraklık işi için eğitimde 

başarılı olma ihtimali bulunmayan bireyler tanınan çıraklıkların içeriğinden geliştirilen 

yeterlilik modüllerini başarılı bir şekilde tanımlayarak kısmi yeterlilikler kazanabilir (§ 68 et 

seq BBiG). 

 

Meslek okullarındaki eğitim yöntemlerine katılım şu anda Länder düzeyinde bir kararnamede 

uygun hükümler olması durumunda tanınan bir çıraklık eğitimi yönünde tamamen veya 

kısmen kredilendirilebilmektedir (§ 7 BBiG). Bir meslek okulu veya bir başka mesleki eğitim 

kurumundaki eğitim yönteminin tanınan çıraklık mesleki eğitimine eşdeğer olması 

durumunda, bu eğitim yöntemi mezunları Meslek odası sınavına kabul edilecektir (§ 43 (2) 

BBiG). Länder hükümetleri bu hususta kararname kanunları çıkarabilir. 

 

2005 Kanunu aynı zamanda “dışarıdan öğrenci” sınavlarına giriş koşullarını da hafifletmiştir. 

§ 45 BBiG insanların eğitim süresinin en az bir buçuk katı (daha önce iki katıydı) bir süre 

boyunca bir işte çalışmış olduğuna ilişkin kanıt sunabilmesi durumunda çıraklık işi final 

sınavına kabul edilebileceğini belirtmektedir. Ayrıca, adayın işinde ustalıkla faaliyet 

göstermek için gerekli yetkinlikleri elde ettiğini de gösterebilmesi durumunda bu minimum 

süre sınırından vazgeçilebilmektedir.  

 

Mesleki Eğitim Reform Kanunu düzenleyici minimum koşullarına ötesine geçen yetkinlikleri 

öğretme, sınava tabi tutma ve belgelendirme olanağını getirmiştir. Bu “ek yeterlilikler”e 

ulaşmak için, ek opsiyonel modüller ve diğer eğitim rejimlerinden bölümlerin yanı sıra ek 

eğitim rejimleri üzerinde de durulabilir (§ 5 (2) 5, § 49 BBiG). 

Alman sistemi daha çok eğitim ve istihdam konusunda kazanılan haklarla bağlantılı resmi 

olarak edinilen yeterliliklere odaklanmaktadır. Ancak, resmi yeterlilikler çerçevesinde ve 

bunların ötesinde yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek için kavramlar ve programlar 

geliştirilmiştir. Dört büyük ölçekli faaliyet büyük öneme sahiptir: 

 

(a) “Yetkinlik geliştirme kültürünü öğrenme” programı; 

(b) Farklı yollarla edinilen yetkinlikleri araştırma ve incelemeye yönelik ‘ProfilPASS’ 

sistemi; 

(c) DECVET girişimiyle  (mesleki eğitim ve öğretim için bir kredi sistemi geliştirilmesi) 

“ANKOM” girişimi (yüksek öğretim çalışma programlarına yönelik mesleki 

yetkinliklerin kredilendirilmesi); 

(d) DFG (Alman Araştırma Vakfı)  öncelik programı “Bireysel öğrenme sonuçlarının 

kaydı ve eğitim süreçlerinin gözden geçirilmesine yönelik yetkinlik modelleri”.  

 

Bu faaliyetler kurumsal temeli ve eşzamanlı uygulama yaklaşımı ile öğrenme ve tanıma 

kültürünün değişmesine zemin hazırlamaktadır. Faaliyetler yaygın ve örgün olmayan eğitim 

ile edinilen yetkinliklerin tanınmasını sağlama yönündeki uzun vadeli hedefle önemli hazırlık 

çalışmaları sunmaktadır.  

 

Yaygın eğitim yoluyla edinilen yetkinliğin dikkate alındığı istihdam sistemi kapsamında etkili 

uygulamalar da mevcuttur. Bunlar, başta referans, personel tartışma ve değerlendirme 

prosedürleri gibi kurum içi personel değerlendirmeleri olmak üzere işe alım ve terfi üzerinde 

bir etkiye sahip olan toplu sözleşme düzenlemeleri ve prosedürlerinden oluşur. Almanya’da 

yaygın eğitim yoluyla edinilen yetkinliklerin tanınması için tek bir sistem yoktur, bunun 

yerine birbiriyle bağlantılı olmayan ve farklı yasal düzenleme ve sorumluluklara tabi tutulan 



farklı prosedür ve kavramlardan oluşan geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Çok sayıda mevcut 

prosedür ve ileriye yönelik adıma rağmen, bir tanınma kültürü geliştirmek için birçok 

seviyede daha fazla çaba gösterilmesi gerekecektir.  

 

3.1.3.6. Uluslararası perspektifler  

 

Hükümet ulusal sistemi uluslararası standartlara bağlamayı ve vatandaşlarına artan 

uluslararası iş koşullarına göre yeterlilik kazandırmayı amaçlamaktadır. Alman sisteminin 

Avrupalılaşması kendini proaktif bir reform politikası olarak dışa vurmaktadır (Trampusch, 

2009). Bu da sadece coğrafi hareketlilik ile değil (örn. 2015 yılı itibariyle MEÖ sayısını ikiye 

katlayarak) aynı zamanda yeterliliklerin yapısı, şekli ve tedariki ile ilgilidir.  

 

EQF ve ECVET gibi Avrupalı kurumların, değişimi teşvik etmek için kullanılsalar da ulusal 

ve bölgesel düzenlemelere uyması gerekmektedir. ECVET öğrenme sonuçları veya kredi 

notlarının otomatik bir şekilde tanınması konusunda vatandaşlar için herhangi bir yeni kanun 

oluşturulmasını sağlamayacaktır. DQR’nin planlanması için tamamen Alman eğitim 

sisteminin Avrupa’daki ve daha geniş bir uluslararası arenadaki ayırt edici özellikleri dikkate 

alınmaktadır. DQR’nin kurulmasıyla, EQF de Alman yeterliliklerinin uluslararası düzeyde 

karşılaştırılabilirliği için bir araç görevi görmektedir. EQF, ISCED için gerekli ek bir 

sınıflandırma sistemi ve diplomaların tanınmasına ilişkin Avrupa Direktifinin beş aşamalı bir 

sistemi olarak düşünülmektedir (Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, 2005); her 

iki sınıflandırma sisteminde de Alman MEÖ yeterliliklerine gereğinden az değer verildiği 

görülmektedir. Öğrenme sonuçları/yetkinlikler için ortak bir dil uygulamasına geçildiğinde 

Alman yeterliliklerinin uluslararası konumunun daha uygun hale gelmesi beklenmektedir. 

Alman yeterlilikleri/programları/derslerinin uluslararası alanda daha başarılı bir şekilde 

pazarlamasının yapılması için bu önemlidir. Yeterlilikler çerçevesinin Hükümetin demografik 

değişim ve geleceğe ilişkin beceri eksikliklerinin araştırılması ile gerekçelendirilen “yabancı” 

yeterliliklerin tanınması girişimini desteklemesi beklenmektedir (Bundesregierung, 2009). 

2009 Aralık ayında Hükümet tarafından “Bir başka ülkede edinilen yeterlilikler ve 

yetkinliklerin onaylanması ve tanınması sürecinin geliştirilmesi” üzerine bir beyaz bülten 

yayınlanmıştır. Herkese onaylanmış ve muhtemelen “tanınmış” yeterlilikler ve yetkinlikler 

edinme hakkı veren yasal düzenlemeler devreye sokulacaktır. İlgili Alman yeterliliği 

konusunda önemli kısımların atlanması durumunda, bunları elde etmek için fırsatlar 

sunulacaktır.  

 

Avrupa’nın değişim gündemi için, Almanya acele etmeme niyetindir. 2009 yılında yapılan 

Bologna’nın 10’uncu yıl törenleri protestolar, gösteriler ve önemli tartışmalarla kesintiye 

uğramıştır. Bologna çok hızlı ilerletilmiş, bu da yetersiz yapı ve sınav koşullarına sahip, aynı 

zamanda daha zorlu yanlış düşünülmüş (üç yıllık) lisans derecelerine yol açmıştır. Yeni 

modüler yapı aşırı iş yükü yaratmış ve çözüleceği varsayılan sorunları arttırmıştır: belli 

alanlarda okul bırakmak oranları artış göstermiştir (Heublein et al., 2009). Tıp ve hukuk 

fakülteleri ve eğitim fakültelerinin bazı bölümleri hala Bologna çerçevesi yapısını 

reddetmektedir. Bir grup teknik üniversite de diplomalarının lisans/yüksek lisans dereceleri 

karşılığında yürürlükten kaldırılmasını reddetmektedir. Neredeyse tüm paydaşlar Bologna ile 

başlatılan reforma ek reformlar yapılması konusunda mutabakata varmıştır.  

 

Daha fazla değişikliğe girişmek yerine, Avrupa faaliyetleri ile şart koşulan uygun değişim 

değerlendirmeleri, artı yeterliliklerin kullanımı, işe alım uygulamaları ve yetkinlik geliştirme 

konusunda (uluslararası) araştırma yapılması yönünde tanınmış bir ihtiyaç vardır. Almanya 

yetkinlik geliştirme konusunda bir ulusal eğitim paneli çalışmasına başlamıştır.  



 

3.1.4. İrlanda  

 

İrlanda, son yirmi yıldır büyük bir ekonomik ve sosyal değişim yaşamıştır. Bu süre içerisinde 

nüfus 3.5 milyondan 4.2 milyona çıkmış, işgücü 1.5 milyondan 2milyona çıkarken, işsizlik bir 

noktada %16’dan %3.7’ye düşmüş, kadınların işgücüne katılımı 483.000’den 851.000’e 

yükselmiş olup son gelen göçmenler işgücünün %15’ini (
50

) oluşturmaktadır. İrlanda’da 

eğitim-endüstri bağlantıları zayıftır ancak eğitim seviyeleri ve notlar işgücü piyasasının güçlü 

sinyalleridir. İrlanda yeterlilikler sistemi ile doğrudan bağlantısı bulunan bileşik politika 

konumları ekonomik rekabet gücü sağlamakta, sosyal katılımı korumakta ve yaşam boyu 

öğrenmenin desteklendiği eğitim reformunun uygulanmasını sağlamaktadır. İrlanda’nın 

politika geliştirilmesine ilişkin ortaklık yaklaşımı önemli bir unsurdur: sosyal ve ekonomik 

politika gelişimini desteklemekte ve eğitim, öğretim ve yeterliliklerin istihdama 

yönlendirilmesi ile birlikte özkaynağın güçlendirilmesi konusunda itici güç teşkil etmektedir. 

1999 mevzuatına (
51

) dayanan ve 2003 yılında kurulan Ulusal yeterlilikler çerçevesi (NFQ) 

yeterlilikler sisteminin değişimi için kilit bir yönlendirici ve kolaylaştırıcı görevi görmektedir. 

“Bilgi ekonomisi” geliştirildiği ve çalışanlar için daha fazla yeterlilik gerektirdiği için, 

hükümet politikası örneğin üniversite harç ücretlerini kaldırarak gençleri yeterlilik 

seviyelerini arttırmak üzere motive etmiştir. İstihdam fırsatları düşük yeterliliklere sahip olan 

veya herhangi bir yeterliliğe sahip olmayan gençler ve yaşlılar da dahil (
52

) farklı eğitim 

profillerine sahip kişilerin işgücü piyasasına giriş yolunu açmıştır. 1990’ların sonunda, 

beceri/işgücü eksiklikleri artmıştır; daha az kalifiye istihdam yapısından oldukça kalifiye 

işgücü istihdamına geçiş 2010 yılı itibariyle üçüncü seviye yeterliliğe sahip 300.00 ek 

çalışanın istihdam edilmesini gerektirmiştir. İç göç işgücü eksikliklerinin karşılanmasına ve 

daha yüksek mesleki seviyelerdeki beceri açıklarının azaltılmasına yardımcı olmuştur. 

Geleceğe ilişkin beceri ihtiyaçları uzman grubu (EGFSN) (
53

) 2020 yılı itibariyle İrlanda’daki 

işgücünün 2.4 milyona çıkma ihtimali olduğunu bildirmiştir. 1.4 milyon çalışan hala istihdam 

edilmiş durumda olduğu için, en az 950.000 ekstra yeni işçi gerekecektir. Bu Grup NFQ 6-10 

(EQF 5-8) seviyesinde yeterlilik sahibi çalışanlara olan talebin bu dönemde artacağını tahmin 

etmektedir. Bu da üst orta seviye öğrenimde tutulma oranının %90 seviyesinin üzerine 

çıkarılmasını, üçüncü seviye katılım oranlarının %55’ten %72’ye yükseltilmesini ve 

istihdamda yarım milyon kişiye istihdam kazandırılması ve yeniden istihdam kazandırılmasını 

gerektirecektir. “Bir adım yukarı” yeterlilik stratejisinin NFQ ile birleştirilmesi yeterliliklerin 

pozisyonunun güçlendirir ve hedeflerle ilişkili veri toplanmasına yardımcı olur. Hükümet 

politikası 2010 yılı itibariyle ek 8.000 araştırmacıya sahip olma ve 2013 itibariyle de doktora 

mezunlarının sayısını ikiye katlama hedefiyle “4’üncü seviye eğitim sistemi”nin daha da 

geliştirilmesini taahhüt etmiştir.  

 

                                                           
50 Göç modelleri toplu iç göçle tersine dönmüş, heterojen 1göçmen” nüfus çok küçük bir oranda %12 oranına 

çıkmıştır.  
51 Yeterlilikler (Eğitim ve Öğretim) Kanunu (1999). İnternet üzerinden ulaşılabilir: 

http://www.irishstatutebook.ie/1999/en/act/pub/0026/index.html [ 3.9.2010]. 
52 Ev dışında çalışan kadınların sayısı yaklaşık %80’lik bir artış ile 1995’te 483.000 iken 2007 yılında 851.000’ e 

yükselmiş.  
53 1997 yılında hükümete nüfusun eğitim, öğretim ve yeterlilik ihtiyaçlarıyla ilgili tavsiyede bulunmak üzere 

EGFSN kurulmuştur. 

http://www.irishstatutebook.ie/1999/en/act/pub/0026/index.html


İrlanda, ekonomik zenginliğine rağmen, eşitlik seviyesi düşük bir toplumdur (
54

) ve AB’de 

çocuk yoksulluk seviyesinin en yüksek olduğu ülkeler arasında üçüncüdür. Yeterlilikler ve 

istihdam arasındaki bağlantılara bakarsak, hükümet politikası İrlandalı olmayan vatandaşlar 

da dahil başta ilköğretim mezunları ve uzun süreli işsizler ve yeni işsizler olmak üzere “risk 

altındaki” gruplar için yeterlilikler ulaşım konusunda yardım etmeye yönlendirilmiştir.  

 

İrlanda’da ilköğretim mezunlarıın oranı %12.9 seviyesinde oldukça yüksektir (
55

). Yapılan bir 

inceleme (
56

) yeterlilik sahibi olmayan gençlerin %28’inin okulu bıraktıktan bir yıl sonra 

okuldan ayrılma belgesi olanların %4’ünün ise aynı yıl işsiz kaldığını, toplam işsizlik oranının 

%4.5 olduğunu göstermektedir. Çalışır durumda olanlar da dahil işgücünün yaklaşık %30’unu 

oluşturan yaşlıların yeterliliklerinin güncellenmesi ve yenilenmesi (
57

) öncelikliyken, “eşik” 

seviyede yeterliliklerin kazanılması ise kritik öneme sahiptir.  

 

“Göçmen” nüfus (
58

) ya, (586’sı 45 altı), cinsiyet (çoğunluğu erkek) ve eğitim seviyesi 

(yüksek) bakımından yerli nüfusla karşılaştırılmıştır. İşgücünde bulunan “göçmenler”in 

%43’ünün üçüncü seviye yeterliliklere sahip olmasına rağmen, %60’ı düşük vasıflı işlerde 

çalışmaktadır (FÁS, 2008): bunun becerilerin güncel tutulması üzerinde olumsuz etki 

göstermiş olması olasıdır ve özel gereklilikler vurgulanmalıdır. Yeterlilikler sisteminin 

uluslararasılaştırılması önemlidir.  

 

1990’ların ortasında, İrlanda’da üst orta seviye yeterlilikler manzarası geniş, heterojen ve 

hantal hale gelmiştir. MEÖ ve yüksek öğretim sistemleri geleneği ileri eğitim ve eğitim 

sektöründeki büyüme ile paralel işlemekte ve yüksek MEÖ sektöründen doğan üçüncü seviye 

sektörünü büyütmektedir. Yeterlilikler çerçeveleri mevcuttur: okul yeterlilikleri; Ulusal 

Mesleki Ödüller Konseyinin (1991) beşinci seviye çerçevesine atıfta bulunan MEÖ 

yeterlilikleri; Ulusal Mesleki Ödüller Konseyi (1979 yasal statüsü) tarafından verilen yüksek 

seviyede MEÖ yeterlilikleri ve köklü yüksek öğretim çerçevesi (lisans, yüksek lisans, 

doktora). Yeterliliklerin şeffaflığı ve sektörler kapsamında ve arasında karşılaştırılması baskı 

yaratan bir konu haline gelmiştir. Sistemdeki esnekliğin yetersizliği erişim ve ilerlemeyi 

aksatmış ve özel sektör eğitim kurumları tarafından programlara tanınma ve belgelendirmek 

kazandırmak için gösterilen çabaların aleyhine işlemiştir. Yaşam boyu öğrenmeyi 

desteklemek için bir yeterlilikler sisteminin geliştirilmesi yeterlilikler reformu için kilit bir 

yönlendirici haline gelmiştir.  

 

3.1.4.1. Yeterlilikler ve çerçeveler tasarımında meydana gelen değişiklikler  

 

Ulusal yeterlilikler çerçevesinin temelinde yatan mevzuat “ileri ve yüksek (üniversite dışı) 

eğitim ve öğretim sektörleri” ile ilgili yol gösterici olmuş ve NFQ politikaları ve 

uygulamalarının İrlanda Ulusal Yeterlilikler Kurumu (NQAI) ve Kanun kapsamında kurulan 
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 Çalışma yaşındaki nüfusun en zengin %20’lik bölümü en yoksul %20’lik bölümden 12 kat fazla kazanmakta 
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iki ödül konseyinin kontrolünde daha özenli bir şekilde “denendiği ve test edildiği” bu 

sektörler kapsamında yer almaktadır (
59

). NFQ ayrıca üniversiteler ve Dublin Teknoloji 

Enstitüsü tarafından verilen okul ödülleri ve yüksek öğretim ve eğitim ödülleri ile Birleşik 

Krallık kurumları ve İrlanda meslek organları tarafından verilen bağlantılı ödüller gibi diğer 

kuruluşlar tarafından verilen yeterlilikleri de kapsamaktadır. Yeterlilik sistemi seviyelerinde, 

aralarındaki artan hareketlilik düzeyine rağmen iki yol dikkat çekmektedir: tüm ileri eğitim ve 

üçüncü seviye yeterliliklere ulaşılmasına yardımcı olan okul bırakma sertifikası yeterliliğini 

içeren geleneksel yol ve üniversite dışı yüksek öğretimde ve eğitim kurumlarında edinilebilen 

ikinci şans ve ileri eğitim ve öğretim yeterlilikleri ve üçüncü derece yeterlilikler arasında 

güçlü bağlantıların bulunduğu yol. NFQ’nun amacı bu ödülleri ve yeni ödülleri tüm öğrenme 

başarılarının ölçülebileceği ve birbiriyle tutarlı bir şekilde ilişkilendirilebileceği ve tüm eğitim 

ve öğretim ödülleri arasındaki ilişkiyi tanımlayan ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş 

tek bir oluşum kapsamında birleştirmektir. NFQ’nun uygulanması ve sürekli gelişimi ve etkisi 

yakın zaman önce yapılmış ileri düzeyde gelişime ilişkin tavsiyelerden oluşan bir NQAI 

çalışmasında (
60

) incelenmiştir.  

 

NFQ bilgi, beceri ve yetkinlik standartları esasına göre ayrılmış 10 seviyeden oluşan bir 

sistemdir: öğrenme sonuçlarının geliştirilmesi için genel bir yaklaşım benimsenmiştir. Ödül 

standartları öğrenenlerden beklenen genel (seviye/ödül tipiyle ilgili) ve özel (adlandırılan 

ödüllerle ilgili) bilgi, beceri ve yetkinliklerle ilgilidir. NFQ dört farklı ödül tipi sınıfından 

oluşmaktadır: ana, ikincil, özel amaçlı ve tamamlayıcı. 16 ana ödül tipi yerleşik 

yeterliliklerden oluşmakta ve önceki ödüllerin büyük ölçüde rasyonel oluşunu yansıtmaktadır. 

NFQ mimarisi “karşılaştırılabilir” yeterlilikleri aynı seviyeye yerleştiren bir altyapı sunmakta 

ve aynı seviyede yeterlilikler ve yeterlilikler sistemi kapsamındaki hareketlilik ile ilgili 

konular arasındaki “eşit itibar” ile ilgili konuların ele alındığı daha girişimsel bir reform 

başlatmaktadır.  

 

3.1.4.2. Şeffaflık, karşılaştırılabilirlik ve kalite güvencesine yönelik değişiklikler  

 

Ödüllendirme organlarının dörtten bire indirilmesi ileri eğitim ve öğretim seviyesinde 

bütünlüğü arttırmaktadır; dört organa ait ödüller rasyonelleştirilmiş ve NFQ 3-6 seviyelerine 

referans verilmiştir.  

 

Standart belirleme sorumluluğu ödül konseylerine ve diğer ödüllendirme organlarına aittir. 

Okullar veya üniversitelerin genel standartlara bağlılığı zorunlu değildir. Mesleki yönelimli 

ödüllere ilişkin sektörel ve mesleki standartlar sosyal ortaklar, mesleki birleşmeler, sektörler 

ve bölümler ile varsa bağımsız uzmanların katılımı ile geliştirilmektedir. İleri Eğitim ve 

Öğretim Ödülleri Konseyi (FETAC) 2007 yılından bu yana Ortak ödüller sistemini 

yönetmiştir. Yüksek Eğitim ve Öğretim Ödülleri Konseyi (HETAC) genel ödül tipi anahtar 

sözcüklerini genel standartlar olarak benimsemiş ve 2003 yılında tüm programlar NFQ 

anahtar sözcükleri ve birçok disiplinde geliştirilen yeni standartlar ile aynı yönde yeniden 

geçerli hale getirilmiştir.  

 

NFQ’nun öğrenme sonuçları olarak ifade edilen bilgi, beceri ve yetkinlik standartlarını 

onaylayan ödüller içermesine rağmen, bunların ödüllendirme organları ve daha sonra tedarikçi 

kuruluşlar tarafından yorumlanma şekli farklılık gösterebilir. NFQ’ye ödüller atfedilirken, bu 

yorumlamalarla ilgili pragmatik bir yaklaşım benimsenmiştir. Geleneksel yeterliliklerin konu 
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temelli, dönem sonu sınavı odaklı ve öğretme merkezli olma ihtimali yüksekken, daha “NFQ 

uyumlu” yeterlilikler NFQ ile savunulan öğrenme sonuçları temelli bir yaklaşımı daha 

yakından yansıtmaktadır. Ancak, tüm sektörlerde, farklı derecelerde de olsa, öğrenme 

sonuçları yaklaşımına yönelik bir geçiş algılanabilir. Bırakma sertifikası müfredatının 

geliştirilmesine öğrenme sonuçları daha çok vurgulanmaktadır.  

 

Bologna çerçevesinin dili öğrenme sonuçları yaklaşımıyla birlikte üniversite sektörü çapında 

kullanımdadır; yaklaşımın uygulanması gittikçe artmasına rağmen karışık görünmektedir. 

Üniversitelerde ve okullarda girdi veya sonuçlara ya da her ikisinin birleşimine dayalı bir 

öğrenme ve değerlendirme olanağı sunulmaktadır. NFQ etki çalışması, öğrenme tedarikini 

yeniden düzenleyerek tahakkuk edecek faydanın ve tüm sektörlerdeki öğrenme sonuçlarına 

dayanan değerlendirmenin hala kanıtlanması gerektiğini, bunun da değişikliği uygulamak için 

daha fazla paydaş taahhüdü ve gerekli uzmanlık ihtiyacı ortaya çıkardığını göstermektedir.  

 

Eğitim ve öğretim tedarikinde kalite güvence prosedürlerinin uygulanması yasal bir 

zorunluluktur. 1998 Eğitim Kanununda eğitim tedarikinin kalite güvencesiyle ilgili Okul 

Müfettiş Heyetinin yükümlülükleri belirlenmiştir. Ödül konseyleri programların onaylanması 

ve kalite güvencesinin denetlenmesinden sorumlu iken, tedarikçi kuruluşlar kalitenin 

korunması ve geliştirilmesinden sorumludur. Tüm tedarikçiler için uygulanacak prosedürler 

şöyledir:  

 

(a) “ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar yapma konusunda uzman olan kişiler” 

tarafından düzenli aralıklar değerlendirmelerin yapılması; 

(b) öğrenenler tarafından program değerlendirmeleri ve her programla ilgili hizmetlerin 

değerlendirmesinin yapılması; 

(c) tüm değerlendirmelerin bulgularının yayınlanması.  

 

Üniversiteler Kanunu (1997) tüm üniversitelere kurum içi kalite güvence prosedürleri 

belirleme ve periyodik değerlendirmelerin sonuçlarını yayınlama yükümlülüğü getirmektedir. 

Kanun kapsamında Yüksek Öğretim Kurumuna (HEA) prosedürleri gözden geçirme görevi 

verilmiştir. 2002 yılında, diğer işlevlerin yanında iyi bir uluslararası uygulama sağlamak için 

tavsiyede bulunmak üzere Üniversiteler Kalite Kurulu kurulmuş; 2005 yılında ise kalite 

güvencesi için tüm üniversitelerin mutabık kaldığı ortak bir çerçeve yürürlüğe girmiştir. NFQ 

çalışması kalite güvencesine ilişkin politika ve süreçlerin sadece formülsel olmayıp, sektörler 

arasında gerekli güveni sağlamak için sürekli kalite geliştirme ve şeffaf ilerleme sonuçlarına 

ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.  

 

3.1.4.3. Erişim, ilerleme ve transferin geliştirilmesine yönelik değişiklikler  

 

Modülerleştirme ve NFQ ödülleri arasına daha küçük ödül tiplerinin de eklenmesi (ikincil, 

tamamlayıcı ve özel amaçlı) öğrenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak, yeterliliklerini yenilemek 

veya bunlara katkıda bulunmak ve yeni düzenlemeler bağlamında güncellemek için kendi 

düzenlerine göre öğrenme birimleri oluşturabilmesine olanak sağlar. NFQ ile öğrenme 

birimlerine dayanan ve önceki ve deneysel öğrenme için kredi içeren kredi birikimi ve 

transferine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Tedarikçiler (veya ödüllendirme organları) 

öğrenme birimlerine kredi değeri tahsis edilmesinden sorumludur. NFQ çalışması erişim ve 

ilerlemeyi aksatan yapısal engellerin kaldırılmasına rağmen kurumsal engellerin hala 

kaldırılmadığına dikkat çekmektedir. Yeterlilikler Kanunu FETAC ve HETAC’ın tedarikçiler 

tarafından erişim, transfer ve ilerleme için prosedürler belirlenmesini sağlamasını gerektirir ve 

bu anlamda önemli bir mekanizmadır. Önceki öğrenmelerin tanınması (RPL) İrlanda’da son 



yirmi otuz yıldır devam eden bir uygulamadır, ancak “RPL’den faydalanan öğrenenlerin 

sayısı azalmıştır ve hala da düşüktür” (
61

). FETAC ve HETAC’ın çalışmalar yürütmesine 

rağmen, RPL ölçeğine ilişkin çok az veri bulunmaktadır. Bulgular arasında RPL 

çalışmalarının uygulamada nasıl işlediğine, faydalılığı ile ilgili farklı görüşlere, eğitim, 

kaynak ve düzenlenip uygulanması için gerekli zaman eksikliğine ilişkin bir anlayış 

bulunmamaktadır. Çalışmada belirtilen etki işlevsel kredi sistemleri ve RPL 

mekanizmalarının daha tutarlı ve güvenilir olması gerektiği ve bu alanlardaki ilerlemenin 

sonuç temelli öğrenme ve değerlendirmeye dayandığı yönündedir. RPL’nin olumlu bir 

gelişme olarak geniş bir kabul görmesine rağmen, bazı sektörlerde değişim karşısında direnç 

gösterilirken bazılarında ise değişim yavaştır ve iyice yerleşmesi uzun zaman almaktadır.  

 

3.1.4.4. Yeterliliklerde görülen eğilimler 

 

2007 yılında, %86 bir ayrılma sertifikasını tamamlamışken, yirmi yıl içerisinde %16’dan fazla 

artış görülmüştür.  

 

2001 yılında verilen 37.292 ödülle karşılaştırıldığında, 2007 yılında FETAC tarafından 

142.648 ödül verilmiştir. Bu eğilim diğer hususların yanı sıra, başlangıç düzeyinde veya 

ilerletilmiş bir yeterlilik amaçlayan çalışanlar, iş arayanlar ve ilköğretim mezunları tarafından 

ikincil, ek ve özel amaçlı ödüllerin alınmasını yansıtmaktadır. 1-2 seviyesinde yetişkinlerin 

“merdivene çıkmasına” olanak tanıyan ilk kez verilen ödüllerden oluşur. Yirmi yıl içerisinde, 

tam zamanlı 3’üncü seviye eğitime katılanların sayısı 25-34 yaş grubunda yeterlilik elde 

edenlerin %44’lük oranı ile iki kattan daha çok yükselmiş, bu da İrlanda’yı AB’de 2’inci 

sıraya taşımıştır. 2002 ve 2008 yılları arasında tüm yaş gruplarında derecesini arttıran kişilerin 

oranı, özellikle 35-44 yaş grubunda, %12’lik artış göstermiştir (%25’ten %37’ye çıkmıştır). 

2002 yılından 2005 yılına kadar, erkekler ve kadınlar arasında üçüncü seviye başarı açığı %4 

ila %8 Aralığında genişlerken, 2006 yılından 2008 yılına kadar %12 ila %15 arasında 

seyretmiştir.  

 

3.1.4.5. Daha yüksek vasıflı işgücü  

 

2008 yılının başında, 25-64 yaş grubunun %77’si işgücü piyasasındayken, çalışan yaş 

popülasyonunun toplamı 2002 yılındaki %22’lik orandan yükselerek, %29’u üçüncü seviye 

bir yeterliliğe sahip hale gelmiştir. İşgücü piyasasının %30’undan fazlası alt orta seviye veya 

daha düşük seviyede eğitime sahiptir. Kadın ve erkekler arasındaki fark son üç yılda 

neredeyse iki katına çıkmıştır. Alt orta seviye veya daha düşük seviyede eğitime sahip 

olanların yüzdesi 2002 yılında yaklaşık %40 iken 2008 yılında yaklaşık %31’e düşmüştür. 

Lisans derecesi veya daha yüksek bir derece sahibi mezunların katılım oranı %89 ve istihdam 

oranı %87 iken herhangi bir yeterliliğe sahip olmayanların katılım oranı %52, istihdam oranı 

ise %48’dir. İlk grup için işsizlik oranı %2, ikinci grup içinse %8 seviyesindedir.  

 

3.1.4.6. Yeterlilik amaçlarında görülen değişim  

 

Yeterlilikler sosyal statü ve iş statüsü için ve ilerlemek için önemlidir. Eğitim ve öğretim 

üzerinde güçlü bir etkiye sahip olup işgücü piyasasına akışları kontrol etmek için gösterge 

olarak kullanılırlar. Yeterlilikler ve yeterlilik sistemlerinin temel amaçları değişmemiş olabilir 

ancak şüphesiz daha açık hale gelmişlerdir ve aşağıda seçilen örneklerde gösterildiği gibi 
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daha etkili bir şekilde kullanılmaktadırlar. NFQ ile ilgili prosedürler ve süreçler yeterlilikler 

sistemi ile bağlantılı olan giderek daha homojen ve özerk hale gelen paydaşların hükümet 

tarafından sağduyulu bir şekilde kontrolünü sağlayacak yapılar sunmaktadır. Bu durum, 

İrlanda yeterliliklerinin kalitesi, bütünlüğü ve uluslararası değerini korumak ve yaşam boyu 

öğrenmenin tanınmasına yönelik taahhütleri sürdürmek için önemli kabul edilmektedir. NFQ 

beceriler ve işgücü kıtlığına verilen uygun zamanında yanıtlar ve yeterliliklerle ilgili 

finansman kararlarıyla ilişkili karar alma sürecini destekleyen yeterlilik denetimine katkıda 

bulunur. Veriler yabancı yatırımın çekilmesine olanak sağlayan bir “beşeri sermaye” ölçümü 

olarak kullanılır.  

 

Geleneksel olarak, yeterliliklere verilen değerin büyük bölümü dış faktörlere ve sadece sahip 

olunan yeterliliklerin seviyesi/türü değil aynı zamanda nerede elde edildiğine atıfta bulunan 

yeterlilikle ilgili sosyal katmanlaşmaya dayandırılmıştır. Yeterlilikler için farklı yollar öneren 

ve bunları değerlendiren, yeterlilikler arasındaki eşdeğerlikleri gösteren ve yeterliliklerin 

edinilen bilgi, beceri ve yetkinlik standartlarıyla ilgili yeterliliklere dayandırılmasını 

amaçlayan yeterlilik reformu ile odak noktasının programlar ve tedarikçilerden başarıya 

kaydırılmasını hedeflenmiştir. NFQ yeterliliklerin daha şeffaf hale getirilmesine (standartlar, 

öğrenme sonuçları, değerlendirme, taşınabilirlik vb.) yardımcı olur ve böylece kılavuzluğa 

olan ihtiyacın artmasına rağmen öğrenenler tarafından yürütülen karar alma sürecinin 

gelişmesini sağlar. Eşdeğer yeterliliklerin kazanılmasına yönelik alternatif yollar, bağlamlar 

ve öğrenme şekillerini ve insanların en azından bir sonraki öğrenme adımını 

planlayabilmesine olanak sağlayan ilerleme opsiyonları “merdiven”ini görünür hale getirir. 

Kalite güvencesi, yeterliliklerin uygunluğuna olan güveni arttırır. NFQ yapıları ve süreçleri 

işgücü piyasası aktörlerini işletme-eğitim işbirliğini arttıran yeterlilik geliştirme sürecine daha 

aktif katılımını sağlar ve daha küçük NFQ ödülleri (ikincil, tamamlayıcı ve özel amaçlı) 

işletmeler ve çalışanlar için çekici olup akredite öğrenin alımını arttırır.  

 

İrlanda’nın çok kültürlü bir ulusa dönüşümünün yeterlilikler politikası geliştirmeleri için çok 

kapsamlı sonuçları olmuştur. Mesleki Yeterliliklerin Tanınmasına ilişkin AB Direktifi 

(Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, 2005) ve öncülleri düzenlenmiş meslekler 

için eğitim, öğretim ve yeterliliklerden sorumlu organlar için önemli bir referanstır. Eğitim ve 

Bilim Bakanlığına göre, bu şekilde düzenlenmiş 97 meslek vardır (2007 güncellenmiş listesi). 

Ab vatandaşlarının İrlanda’da çalışması için bu liste dışında bir meslek tanınması 

gerekmemektedir; bu işverenlere kalmış bir durumdur. Düzenlenmemiş bir meslekte yeterlilik 

sahibi olan ve mesleğin düzenlenmiş olduğu bir ülkede çalışmak isteyen İrlandalılar için, 

“Deneyim belgesi” gerekir. İrlanda’da Yeterliliklerin Tanınması NQAI tarafından sunulan tek 

durak noktalı bir hizmettir (
62

). Yabancı ödüllerin NFQ’de yer alan İrlanda ödülleriyle 

ilişkilendirildiği bir uluslararası yeterlilikler veritabanı, yeterlilik değerlendirme hizmeti ve 

kendi ülkesinde veya bir başka ülkede tanınır duruma getirilmesi gereken İrlanda yeterlilikleri 

sahiplerine hizmet sunar. Yeterliliklerin NFQ ve EQF’ye referans vermesi İrlanda 

yeterliliklerinin uluslararası değerini ve ulus dışı yeterliliklerin okunabilirliğini arttırır; bu da 

yeterlilik sahipleri ve işverenler için bir çekicilik unsuru olarak kabul edilir. 

 

3.1.5. Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) 

 

Birleşik Krallık dört üye ülkesinde farklılık gösteren ve zaman geçtikçe daha da farklılaşan 

eğitim ve öğretim sistemleri ve bununla bağlantılı yeterlilik sistemlerine sahiptir. İskoç 
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sistemi her zaman diğer ülkelerinden sisteminden farklı olmuştur ve dolayısıyla İskoçya’da 

değişim analizi 3.1.6 Bölümünde ayrıca işlenmiştir.  

 

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da (EWNI) nüfusun her seviyesinde daha fazla yeterlilik 

elde edilmektedir. Bunun sonuçlarından biri de nüfusun azalan ancak yine de önemli bir 

bölümünün herhangi bir yeterliliğe sahip olmamasıdır. Bu büyümeye katkıda bulunan unsur iş 

düzenlemelerinde resmi yeterliliklerde daha fazla eğitimin tanınmasıdır. Yeterlilikler eğitim 

ve öğretim müfredatı üzerinde önemli bir etki olmaya devam etmekte, zaman zaman ayrılmaz 

gibi görünmektedir.  

 

Bu büyümeye rağmen ve EWNI’de yeterliliklerin net bir şekilde önemli olmasına rağmen, işe 

alım ve seçme sürecinde yeterliliklerin daha önemli hale geldiği hiç de net değildir. 

Yeterliliklerin, işgücü piyasasına ilk kez giriş dışında işleri güvenceye alma konusunda daha 

az önemli olabildiği konusunda bazı kanıtlar vardır. İşe alım ve seçme sürecinde yeterlilik 

kullanımının kesin konumu tek kelimeyle bilinmemektedir (
63

). 

 

İşgücü piyasasında yeterliliklerin rolü işverenlerin mesleki yeterliliklere katılımı, finansman 

modelleri ve çıraklığın teşvikinde olduğu gibi genel olarak büyük ilgi görmüştür (
64

), ancak 

bu rol sabit kalmış ve değişen beceri ihtiyaçlarına yönelik bir dizi duyuru ile öngörülenden 

daha az değişmiştir. Ancak, daha fazla politika açılımı bulunmakta ve bunların uygulanmasına 

yönelik güçlü bir taahhüt olduğu görülmektedir.  

 

Farklı yeterlilik seviyelerinde genel, akademik ve mesleki yeterlilikler üzerinde ilgili getiriler 

yıllardır sabit kalmıştır. Yeterlilik türlerindeki değişkenlik genelleme yapılmasını zorlaştırsa 

da, genel ve akademik yeterlilikler ile yüksek seviyede mesleki yeterliliklerin getirilerinin 

hala daha fazla olduğu açıkça görülmektedir (
65

). Orta düzeyde, mesleki yeterlilikler genelde 

daha zayıf bir ilişkidir ve bu da bu yeterlilikleri teşvik etme çalışmalarının genel ve mesleki 

yeterliliklere verilen değerde görülen genel farklılıklar açısından henüz bir ilerleme 

kaydetmediğini göstermektedir.  

 

Yüksek öğretimde kaydolma oranları, başarı oranı ve er seviyede sunulan yeterliliklerde artış 

yaşanmıştır. İşveren tarafından yönlendirilen yeni ön lisans derecelerinin (
66

) uygulamaya 

konması yüksek öğretim sunan kurumların genişlemesine katkıda bulunan ciddi ve geniş çaplı 

bir girişim olup, yeni programlar, dereceler ve unvanlar getirmektedir.  

 

EWNI’de paydaşlar kapsamında kalite güvence sistemlerine ve daha basit bir yeterlilik 

düzenlemesine yönelik açık bir eğilim bulunmaktadır (
67

). Amaç ihtiyaçları karşılayan ve 

yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen daha esnek bir yeterlilikler sistemi oluşturmaktır. 2008 

yılında çıkarılan yeni yeterlilikler ve kredi çerçevesi (QCF) bu süreçte kilit bir rol 
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oynamaktadır (
68

) ve hükümet yeterlilikler politikasında bulunan bu merkezi desteğe verilen 

önem azımsanmamalıdır. QCF yeterlilikler sistemine esneklik, daha yüksek seviyede 

uygunluk ve kendi kendine yeten bir modernizasyon kazandırmak için çok güçlü bir araç 

olma potansiyeline sahiptir. QCF uygulaması 2009 yılında başlamış olup QCF’nin öğrenenler 

ve işe alım sorumluları için fayda sağlama açısından etkileri muhtemelen 2005 yılına 

kalmadan açığa çıkacaktır.  

 

Yeterlilikler çerçeveleri genel olarak önemli değişim araçları olarak görülür. Genel 

acenteliklerin rolleri çerçevelerin yeterliliklerin sayısı, türü, işgücüne uygunluğu ve 

kalitesinde meydana gelecek değişimleri tetiklemesine olanak sağlayacak şekilde 

belirlenmektedir.  

 

İstihdam edilebilirlik politika tartışmasında giderek daha önemli bir konu haline gelmekte 

olup, işgücü piyasasına giriş ve kariyer geliştirmeye yardımcı olmak üzere yeterlilik 

gruplarında değişiklikler yapılmıştır (yenilerinin oluşturulması da dahil). Bu yeni “istihdam 

edilebilirlik” yeterliliklerinin (
69

) işverenler tarafından aranan özellikler olup olmadığı 

konusunda herhangi bir somut kanıt yoktur ancak bunların geliştirilmesi işveren kuruluşları 

tarafından desteklenmiştir.  

 

İstihdam edilebilirlik Avrupa söylemlerinde gündemde olan bir konudur ve Birleşik Krallığın 

Avrupa yeterlilik girişimlerine karşı artan duyarlılığının sinyali olabilir. Ancak, bu duyarlılık 

hala düşük seviyededir ve Avrupa’daki gelişmelerin etkisi minimum düzeyde kalmaktadır.  

 

EWNI’deki kurumsal değişim özellikle hükümete yakın yeterlilik organları ve tedarik sistemi 

üzerinde geniş çaplı olmuş ve öyle olmaya devam etmektedir. Ancak, ödüllendirme 

kuruluşları daha istikrarlı kuruluşlar gibi görünmektedir. Kurumsal alanda ve sorumluluklarda 

meydana gelen bu değişim sistemi istikrarsızlaştırabilir.  

 

Yaygın ve örgün öğrenme için onaylama prosedürlerinin geniş çaplı ve sistematik kullanımına 

ilişkin örneklere dikkat çekmek hala mümkündür. Bu kullanıma ilişkin fırsatlar açıkça 

görülmekte olup, bunun sistemli hale getirilmesi yönünde güçlü bir baskı bulunmaktadır. 

Standartlara ilişkin kamusal algının önemi sabit kalmış olup değerlendirme yöntemleri ve 

ödüllendirme prosedürleri üzerine yapılan gelişmeye yönelik çalışma üzerinde genel de 

olumsuz da olsa güçlü bir etki oluşturmaktadır.  

 

3.1.6. Birleşik Krallık (İskoçya) 

 

İskoç eğitim ve öğretim sistemi zaten politika sorumluluklarının 1999 yılında Birleşik Krallık 

parlamentosundan yeni kurulan İskoç Parlamentosuna devredildiği ayrı bir sistem olarak 

yönetilmekteydi. Düzenleyici rejim Birleşik Krallık’ta her yerde olduğundan farklıdır (ve 

daha açıktır). Birçok okul ve kolej yeterliliği tek bir organ, yani İskoç Yeterlilikler Kurumu 

(SQA) tarafından geliştirilmekte ve verilmektedir. Bu kurumun neredeyse tüm yeterlilikleri 

birim temelli, sonuç temelli (öğrenme sonucu kavramının daha “zayıf” bir yorumu ile) ve 

kredi derecelidir. SQA, üniversiteler ve gideren artan sayıda başka organlar tarafından verilen 

yeterlilikler dünyanın ilk kapsamlı ulusal yeterlilikler çerçevesi olan İskoç kredi ve 

yeterlilikler çerçevesi (SCQF) kapsamına alınmaktadır.  
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Bununla birlikte, İskoçya’yı Birleşik Krallığın geri kalanından farklı olmaya zorlayan birçok 

unsur vardır: UK hükümetinin saklı yetkileri (örneğin mesleki düzenleme ve istihdam 

politikasının farklı yönlerinin kapsanması); birbiriyle örtüşen politika toplulukları ve 

söylemleri ve işgücü piyasası ve yüksek öğretim kaynaklı ortak baskılar. Birleşik Krallık’ta 

birçok işveren faaliyet göstermekte ve yeterliliklerle ilgili ortak bir yaklaşımı savunmaktadır. 

Ulusal mesleki standartlar UK düzeyinde tanımlanmaktadır. İskoç yeterlilik sisteminin orta 

öğretimin tamamlandığı gösterecek genel bir mezuniyet belgesinin olmaması gibi çeşitli 

özellikleri Birleşik Krallığın diğer ülkelerinde de görülen ortak özelliklerdir.  

 

İskoç Hükümeti “İskoçya’nın tamamında sürdürülebilir büyümeyi arttırarak geliştirme 

fırsatlarıyla daha başarılı bir ülke yaratmayı” taahhüt etmektedir. Eğitim ve öğretim 

karşılaştırmalı üstünlüğün ve bunun yapılandırılacağı gücün bir yönü olarak görülmektedir. 

Özellikle okul sonrası yeterlilikler ve değişim yönünde güçlenen yaklaşım olmak üzere 

mevcut yeterlilikler genel olarak tatmin edicidir. Politikalar yönlendiren unsurlar şöyledir:  

 

(a) Üstün Başarı Müfredatı (CFE), okul ve kolejlerde 3-18 müfredat üzerinde yapılan ve 

gençlerin “başarılı öğrenenler, kendinden emin bireyler, sorumlu vatandaşlar ve etkili 

katılımcılar” olabilmesini sağlamayı amaçlayan bir reformdur (İskoç İcra Organı, 

2004). Bu reform ile müfredat içeriğinin genel beceriler ve pedagoji lehine 

daraltılması ve disiplinler arası öğrenme, okuryazarlık ve matematiksel beceri, sağlık 

ve refahın, mesleki öğrenme, istihdam edilebilirlik becerileri ve daha geniş çaplı 

“başarıların” teşvik edilmesi amaçlanmıştır. CFE’yi desteklemeye yönelik yeni 

yeterlilikler şöyle olacaktır:  

 

i. (2012-13’den itibaren) Ulusal okuryazarlık ve matematiksel beceri ödülleri: 

okuryazarlık ve matematiksel beceri alanında disiplinlerarası öğrenmeyi teşvik 

etmek ve başarıyı tanımak için tüm 15 yaş grubuna yönelik portföy esaslı ödüller; 

ii. (2013-14’ten itibaren) zorunlu eğitim sonunda elde edilen yeterlilikleri beceriler ve 

öğrenmenin uygulanmasının daha çok vurgulandığı ve kişiye özgü kapsamın 

arttırıldığı bir sistemle değiştirileceği yeni Ulusal 4 ve 5 ödül; 

iii. Özellikle 14-16 yaşındaki öğrencilere “istihdam edilebilirlik becerileri” sunacak 

mesleki alan dersleri için yakın zaman önce uygulamaya alınan iş yeterliliklerine 

yönelik beceriler ödüllendirilir; 

 

(b) Hükümetin beceriler stratejisi ile öğrenen merkezli olan ancak işveren ihtiyaçlarına da 

duyarlı bir beşikten mezara yaşam boyu öğrenme sistemi amaçlanmıştır (İskoç 

Hükümeti, 2007). Bununla becerilerin kullanımını teşvik etme, yeterlilikler arasındaki 

bağlantıları destekleme ve erişim ve ilerlemeye yardımcı olma konusunda İskoç kredi 

ve yeterlilikler çerçevesine önemli bir görev düşmesi beklenmektedir; 

(c) Son politikalar öğrenmenin değerlendirilmesini teşvik etmiş, bu değerlendirmede 

öğretmenin kontrolünü arttırmış ve öğrenme değerlendirmesinin sorumluluk 

değerlendirmesinden ayrılmasını amaçlamıştır (Hutchinson ve Hayward, 2005); 

(d) Genel olarak kamu sektörünü etkileyen politikaların yeterlilikler sistemi ve özellikle 

SQA üzerinde de bir etkisi vardır. Bunlara örnek olarak eşitlik mevzuatı, bilgi 

mevzuatının özgürlüğü, daha fazla sorumluluk talepleri ve kamu harcamalarında düşüş 

gösterilebilir.  

 

3.1.6.1. Yeterlilikler ve çerçevelerin tasarımında meydana gelen değişimler  

 



Diğer yeterlilikler sistemlerinde birimlere ayırma, öğrenme sonucu yaklaşımına geçiş ve kredi 

geliştirme gibi hala ortaya çıkan birçok değişim İskoçya’da daha ileri düzeydedir. Bu 

değişimler daha birleşik, tutarlı ve esnek bir yeterlilikler sistemine yönelik uzun vadeli 

eğilimin parçası olarak görülebilir. Bu eğilim eğitim ve öğretimde meydana gelen tüm 

bölünmeler, katılık ve engelleri ortadan kaldırmamıştır ancak bu bölünmeler giderek başka 

kaynaklardan (kurumsal, finansmanla ilgili, sosyal, ekonomik) doğan ve yeterlilikler 

sistemine bağlanamayacak bölünmeler haline gelmiştir.  

 

Bu eğilim 1980’lerin başından bu yana yapılan çoğu şu anda SCQF bünyesinde yer alan bir 

dizi reformu yansıtmaktadır. Resmi olarak 2001 yılında faaliyete geçen SCQF SQA, yüksek 

öğretim sektörü, kolejler ve hükümetten oluşan bir ortaklık ile idare edilmektedir. Ana akım 

yeterliliklerin çoğu çerçeve kapsamındadır ve özellikle SQA veya üniversiteler tarafından 

verilmeyen diğer yeterlilikleri de kapsama alma süreci devam etmektedir. SCQF’nin amacı 

erişim, transfer ve ilerlemeyi arttırmak ve sistemi daha şeffaf ve anlaşılması kolay hale 

getirmektir. Bu gönüllü bir  “iletişimler çerçevesidir”, ancak “reforme edilen çerçevelerin” 

özelliklerini taşıyan alt çerçeveleri de bünyesinde barındırmaktadır (Raffe, 2009a). 

 

İskoçya daha tutarlı ve esnek yeterlilik düzenlemeleri geliştirmeye ilişkin uzun tarihçesinden 

dolayı, bu reformların etkisi konusunda çoğu ülkeye göre daha fazla kanıta sahiptir. Burada 

varılan hüküm karışıktır. Reformlar fırsatı arttırmış, daha kapsayıcı bir sistem oluşturmuş ve 

bazı eşitsizlikleri azaltmış ancak sisteme giriş veya sistem kapsamında hareket karşısında 

hiçbir engelin olmadığı “kusursuz” bir sistem yaratmamıştır. Ayrıca, mesleki ve akademik 

öğrenme için eşit itibar da yaratamamıştır. Birleşik, sonuç odaklı ve esnek çerçeveler 

geliştirme konusunda 25 yıllık deneyim üzerine yapılan bir incelemede üç genel sonuca 

varılmıştır:  

 

(a) birleşik bir çerçeve eğitimde güç ve itibar eşitsizliklerini ortadan kaldırmaz; 

(b) kurumlar önemlidir; 

(c) esneklik eğitim problemleri için tek başına çözüm olmamaktadır (Raffe, 2009b). 

 

İlgili bir eğilim de yeterlilikler ve yeterlilik türlerinin rasyonelleştirilmesidir. Yakın zaman 

önce yapılan bir modernizasyon programı yüksek ulusal (alt derece) ödüllerin sayısını 

800’den 260’a düşürmüştür. SQA portföyüne ilişkin bir inceleme ileri olmayan grup 

ödüllerinin (öncelikle mesleki programlar için verilen) rasyonelleştirilmesine sebep olmuş, bu 

da çoğunlukla koleje göre tasarlanmış grup sertifikalarını daha yüksek ulusal tanınma 

seviyesine sahip ödüllerle değiştirmiş, ancak aynı yeterlilik tipinde yeterliliklerin tasarımında 

daha fazla farklılık kalmasına izin vermiştir.  

 

Değerlendirme yaklaşımları yeni teknolojinin ve e-değerlendirmenin daha çok kullanılmasını 

ve dış değerlendirmeden iç değerlendirmeye geçiş sağlayarak daha çeşitlenmiş olup bu 

değişimler yavaş bir şekilde ilerlemektedir (Galloway, 2007; Scottish Government, 2008). 

Her zaman başarılabilen bir durum olmasa da belgelendirme için değerlendirme yükünü 

azaltma isteği bulunmaktadır.  

 

3.1.6.2. Yeterliliklerin amaçları, işlevleri ve kullanımına ilişkin eğilimler  

 

Yeterliliklerin amaçları, işlevleri ve kullanımına ilişkin inceleme daha küçük bir değişim 

göstermektedir. İşgücü üyeleri arasındaki ortalama yeterlilik seviyeleri zaman içerisinde 

yükselmiştir, ancak son eğilimler temel olarak demografik değişimi yansıtmaktadır: daha iyi 

vasıflara sahip genç gruplar işgücü piyasasındaki daha düşük vasıflara sahip yaşlı grupların 



yerini almaktadır. İşgücü piyasasına yeni girenlerin yeterlilikleri son birkaç yılda yerinde 

saymaktadır. Değişen beceri ihtiyaçlarıyla ilgili mevcut retoriğe rağmen işgücü piyasasında 

yeterliliklerin rolü çok az değişmiştir. Ehliyet enflasyonu (daha yüksek vasıflı kişilerin 

önceden daha düşük vasıflıların bulunduğu hizmet sektöründeki işleri almasından dolayı), 

ekonomik yeniden yapılanma e ekonomik durgunluğa rağmen, farklı yeterlilik türleri ve 

seviyeleri üzerindeki göreli getiriler şaşırtıcı bir şekilde sabit kalmıştır. Dereceler yüksek 

getiriler kazandırmaya devam etmektedir. Bazı çalışmalarda bu farklılığın Birleşik Krallığın 

geri kalanına göre daha az olduğunun ileri sürülmesine ve mesleki yeterliliklerin istihdam 

şansı üzerinde benzer etkilere sahip olmasına rağmen, mesleki yeterliliklere ilişkin getiriler 

akademik yeterliliklere kıyasla daha düşük seyretme eğilimindedir. “Genel olarak eşdeğer” 

yeterlilik seviyelerine ilişkin kazanılan getiriler İskoçya’da daha düşük olma eğilimi 

göstermektedir (Gasteen ve ark., 2003; Bell ve Sarajevs, 2004; Futureskills Scotland, 2006; 

Walker ve Zhu, 2007). İşverenler üzerinde yapılan çalışmalar beceri eksikliklerinin çok 

yaygın olmadığını ancak işverenlerin tutumları daha yetersiz, okuryazarlık ve matematik 

becerileri zayıf ve temel becerileri eksik olarak algıladıkları meslek okulu mezunlarına kıyasla 

kolej ve üniversite mezunlarının işe hazır olma düzeyinden daha çok memnun kaldığını 

göstermektedir (Futureskills Scotland, 2005; İskoç Hükümeti, 2009). Sosyal hizmetler, özel 

güvenlik endüstrisi ve denizcilik endüstrisi gibi kanunların bir yeterlilik şartı koştuğu 

mesleklerin sayısında az miktarda bir artış olmuştur. Müfredatta değişimi teşvik etmek, 

yönlendirmek ve desteklemek için yeterliliklerden faydalanılmaktadır, ancak bu yeni bir 

durum değildir: daha önceki müfredat reformları da yeterliliklerle yönlendirilmiştir. Yeni olan 

şey yeterliliklerin etkisi değil uygulanma yönleridir: yeterliliklerden genel becerileri ve 

“istihdam edilebilirlik” becerileri ile yaygın ve örgün olmayan öğrenme dahil olmak üzere 

daha geniş kapsamlı öğrenme yöntemleri ve içeriklerini teşvik etmek ve tanınmasını sağlamak 

üzere faydalanılmaktadır.  

 

Örgün düzeyde, performans ölçümü ve yönetiminde yeterliliklerin işlevlerinin önemi 

azalmıştır. Hükümet 2003 yılında okullar için performans ligi tabloları yayınlamaya son 

vermiştir, ancak kurumların öz değerlendirmesi, kalite geliştirme süreçleri ve okul ve 

kolejlerin teftişinde yeterlilikler önemini korumaktadır (eleştirilerde yeterliliklerin gereğinden 

fazla etkili olduğu ileri sürülmüştür). 

 

Yeterliliklerin ve yeterlilik kullanımlarının genel anlamda devamlılığına rağmen, SCQF 

özellikle aşağıda verilen amaçları benimsemiş veya bunları daha çok vurgulamış olabilir:  

 

(a) yaygın ve örgün olmayan öğrenmeye statü kazandırılması ve bu öğrenmenin 

tanınması; 

(b) İskoçya’da bir “ulusal öğrenme dili” belirlenmesi ve sistemin daha kolay 

anlaşılmasının sağlanması; 

(c) Öğrenme yoluyla yöntemlerin tedariki ve geliştirilmesinin rasyonelleşmesine ve 

koordinasyonuna yardımcı olunması.  

 

SCQF bir “iletişimler” çerçevesi olarak eğitim yönetişiminde yeterliliklerin değişen rolünü 

tepeden aşağı bir düzenleyici rolden uzaklaştırıp daha dağınık, katılımcı ve yaygın bir 

“yumuşak yönetişim” modeline yönlendirecek şekilde yansıtabilir. 

 

Ancak, bir politika aracı olarak yeterlilikler üzerinde kısıtlamaların onaylanmasına yönelik ek 

bir eğilim olabilir. Bazı politika yapıcıların esnek ilerleme yolları, daha kapsamlı bir erişim, 

sosyal katılım veya eşit itibar gibi sonuçlara ulaşmak için “politika genişliği”ne ve 

yeterliliklerin etkisinin sınırlandırılmasına yönelik ihtiyacın daha çok farkında olduğu 



görülmektedir. Daha geniş kapsamlı “başarılar”ın (dar kapsamlı “kazanım”dan farklı olarak) 

yeterlilik yoluyla tanınmasına yönelik yakın zaman önce sunulan bir teklif yeterliliğin 

güvenilirlikten yoksun olması ve gençlerin öğrenme ve kişisel gelişimine zarar vermesinden 

korkan paydaşlardan çok küçük bir destek alabilmiştir (Howieson ve ark., 2010). Hükümetin 

yeterliliklerin müfredat reformundaki rolüne ilişkin tutumu biraz çelişkilidir. Değişimi 

tetiklemek için yeterliliklerden faydalanmakta ancak aynı zamanda 15 yaşa kadar olan eğitimi 

müfredatın daralan etkilerinden ve öğretme ve öğrenme üzerindeki ikincil etkilerden izole 

etmenin yolunu aramaktadır.  

 

3.1.6.3. Yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanma kapsamının değişimi  

 

Önceki öğrenmelerin tanınması (RPL) becerilerin geliştirilmesini ve katılımı teşvik etmesi ve 

belli meslekler ve mesleki tanınma taleplerine ilişkin yeterlilik koşullarını karşılaması 

beklenen bir politika önceliğidir. Hedef kitle mesleğe geri dönen kadınlar, yaşlılar, vasıfsız 

işçiler, mülteciler ve göçmenlerden oluşmaktadır. SCQF 2005 yılında RPL için bir kılavuz 

yayınlamış, bu kılavuz 2006 yılında bir kaynak paketi ile desteklenmiştir; son raporlar da 

RPL’nin uygulamadaki kısıtlı ve marjinal rolüne ve daha geniş bir alanda kavranması 

karşısında bulunan engellerin hala devam ettiğine dikkat çekmektedir. 2008 yılında 

yayınlanan bir raporda RPL’den faydalanan öğrenme tedarikçilerinin esnek giriş ve 

yeterliliklere yönelik kredi sunma konusunda “bazı iyi uygulamaları” vurgulanmış, ancak 

RPL’nin “coğrafi sektör, endüstri sektörü veya eğitim ve öğretim sektörünün sınırları 

kapsamında tutarlı bir şekilde ulaşılabilir veya sağlanabilir olmadığı” sonucuna varılmıştır. 

“Arz tarafında kapasite kurma ve altyapı geliştirme, talep tarafında ise planlanmış bir 

pazarlama çalışmasına ihtiyaç” duyulmuştur (Inspire Scotland, 2008; Leney ve Ponton, 2007). 

 

3.1.6.4. Uluslararası perspektiflerin değişimi  

 

Uluslararası etkiler her iki yönde de işlemektedir. İskoçya özellikle kredi ve yeterlilikler 

çerçevesi olmak üzere başka yerlerdeki yeterlilik gelişimlerini etkilemiştir. SQA uluslararası 

faaliyetin dört ticaret koluyla ilgilenmektedir: denizaşırı kuruluşlar için teknik danışmanlık 

hizmetleri; uluslararası ödüllendirme; inceleme ve öğrenme gezileri hizmeti ve uluslararası 

tasdik. Uluslararası ödüllendirme faaliyetinin ölçeği özellikle Çin’de olmak üzere artmakta, 

ancak hala düşük seviyede seyretmektedir. Bununla birlikte, SQA yeterliliklerin geliştirilmesi 

ve tasdiki açısından bu şekilde doğrudan bir uluslararası role sahip olması açısından kamu 

sektörü ödüllendirme organları arasında oldukça sıra dışı bir görünüm çizmektedir. Diğer 

taraftan, İskoç yeterlilikleri kısmen piyasa baskılarından dolayı uluslararası gelişmelerden 

giderek daha fazla etkilenmeye başlamıştır: İskoç yeterliliklerinin başka yerlerdeki baskın 

modellerle uyumlu olması gerekmektedir. Birleşik Krallık veya Avrupa’nın başka bir yerinde 

daha yavaş seyreden gelişmelerle uyumlu olma gerekliliğinden dolayı SCQF’nin geliştirilmesi 

zaman zaman ertelenmiştir.  

 

3.2. Diğer ülkelere ilişkin bilgiler  

 

Yukarıda derinlemesine incelenen çalışmalar dışında, diğer ülkelerde ulusal yeterlilikler 

sistemiyle ilgili üç soruya yanıt verilmesi istenen uzmanlardan da uluslararası düzeyde 

kanıtlar toplanmıştır. Eurydice ve Refernet ağları için de aynı sorular hazırlanmıştır (
70

). 

Katılımcılardan yeterlilikler sistemine ilişkin bilgilerine dayanarak ve bu üç soruya özet bir 
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 Bir kişinin belli standartlara göre öğrenme gösterdiğinin  ve yeterlilik bağlamının genel ve okul eğitimi, 
mesleki eğitim, yüksek öğretim ve diğer yetişkin eğitimi şekillerini genişlettiğini temsil eder. 



cevap vermeleri ve daha detaylı bilgilerin bulunabileceği politika belgeleri veya 

değerlendirme raporlarına referans vermeleri istenmiştir. Sorular şöyledir:  

 

(a) ülkenizde yeterlilikler veya yeterlilik sisteminin bütününde değişimlere yönelik 

temel baskı(lar) nelerdir?  

(b) politika yapıcıların politika hedeflerini yerine getirme konusunda yeterliliklerin 

rolüne ilişkin görüşünde bir değişiklik olmuş mudur?  

(c) ülkenizde yeterlilikler ve bütün olarak sistem açısından değişen şey nedir?  

 

Aşağıda verilen özette katılımcılar tarafından belirtilen ana noktalar birlikte 

gruplandırılmıştır. Bu özet değişimin itici güçleri, politik öncelikler ve fiili değişim 

perspektifine ilişkin genel bir açıklama sunmaktadır. Katılımcılara herhangi bir kontrol listesi 

verilmemiştir, dolayısıyla bu analizde serbest yanıtlar sınıflandırılmıştır. Aşağıdaki 

bölümlerin her birinde, en çok sayıda ulusal katılımcı tarafından belirtilen hususlara öncelik 

verilmiştir. Toplamda, 45 farklı ülkeden gelen katılımcılar her üç soruya da yanıt vermiştir ve 

katılımcıların yeterlilik sistemlerini araştırma sürecine de katılmasına rağmen bildirilen 

gözlemlerde birtakım öznellikler olması kaçınılmazdır. Kısıtlamaları göz önünde tutarsak, 

aşağıdaki paragraflar ülkeler çapında etkili olan baskılar açısından geniş çaplı faydalı bulgular 

sunmaktadır.  

 

3.2.1. Yeterlilik sistemleri üzerindeki baskılar  

 

Baskıların yeterlilikler sistemleri üzerinde nasıl etkili olmaya başladığı kesin olarak 

açıklanması zor bir husustur. Baskının kaynağı, işleyişi, itici güçlerin kasti veya kasıtsız olup 

olmaması herhangi bir hükümde bulunmayı güçleştiren unsurlardır.  

 

3.2.1.1. Ekonomi ve işgücü piyasası  

 

Politika yapıcılar yeterlilikler sistemlerini ulusal ekonomik sonuçlar – büyüme, rekabet gücü 

ve verimlilik – üzerinde etkisi olan sistemler olarak görmekte ve bu da yeterliliklerin 

öğrenme, eğitim ve bilgi, beceri standartları ve daha geniş çaplı yetkinliklerin önemli bir 

temsili olarak kabul edildiğini göstermektedir. Gelişmekte olan, modern bir ekonomi için, 

ulusal öğrenme tedarikinin eğitimli ve kalifiye bir işgücü ortaya çıkarması beklenir. 

Yeterlilikler öğrenme tedarikini şekillendiren ve sağlam standartlara (eğitim, yeterlilik 

standartları ve mesleki standartlar). Duyarlı bir MEÖ yeterlilik sistemi için istihdam 

sektöründen baskılar gelebilmektedir. Yüksek öğretim için iç piyasa ve uluslararası piyasalar 

yeterliliklerin tanınmasına ilişkin değişimi tetiklemektedir.  

 

İlgili alanlarda yetkin olan insan arzının yüksek olması uluslararası yatırım arayışının temeli 

olarak görülür. Bu da yeterliliklerin (ve sistemlerin) uyumlu olmasını, farklı değerlere sahip 

olmasını ve diğer ülkelerde pazarlanabilmesini sağlamak için baskı oluşturmaktadır.  

 

Tıp, havacılık ve bilişim gibi sektörlerde, “küresel” olan bu sektörlerin uluslararası 

standartlara ve uzmanların eğitimi ve ürünlerin imalatının şartnameye göre yönetilmesine 

ilişkin düzenlemelere açık bir şekilde bağlılık göstermesi gerekeceği için, uluslararası 

standartlar da baskı kaynağı oluşturmaktadır. 

 

3.2.1.2. Sosyal önlemler  

 



Sivil toplumun geliştirilmesinin savunmasız gruplara hedef ve güvenlik sağlama konusunda 

bir rol oynayan etkili yeterlilik sistemlerine bağlı olduğuna inanılmaktadır. Yeterlilikler 

öğrenmede katılımı mümkün kılabilirlerse, düşük istihdam ve yoksulluğu önleme konusunda 

yardımcı olabilirler. Bu da erişim karşısında minimum engel olmasını sağlama yönünde baskı 

yapılmasına yol açar. Birçok katılımcı göçmenlik, göç ve diğer demografik sorunların 

hafifletilebilmesi için yeterlilikler sistemlerinin değişmesine yönünde yapılacak baskıda 

bahsetmiştir.  

 

3.2.1.3. Uluslararası baskılar  

 

Şu anda yeterlilikler sistemleri üzerinde piyasa ve standartlar ile yönlendirilen baskılara ek 

olarak uluslararası baskı da bulunmaktadır. Uluslararası topluluklar yeterliliklerin 

şekillenmesinde güçlü etkilere sahiptir: bu da OECD PISA faaliyeti ile örneklendirilen 

karşılaştırma ve izleme süreçleriyle ortaya çıkabilir. Uluslararası baskı, Avrupa Birliğinde 

uygulananlar gibi işbirliği anlaşmalarından da kaynaklanabildiği gibi, bu anlaşmaların bir 

kısmı kanunlara geçmiştir. Sosyal ve ekonomik konumu gelişmekte olan ülkeler için, 

uluslararası gruplarla (AB gibi) ve bunların politikalarıyla uyumlaştırma yapılması istenebilir 

ve bu uyumlaştırma yeterlilikler sistemlerinin belli hatlarda gelişmesi yönünde baskı 

oluşturur.  

 

3.2.1.4. Eğitim ve öğretim  

 

Eğitim ve öğretim kapsamında bazen yeterlilikler sistemlerini belli yönlere iten baskılar 

olabilmektedir; örneğin, birçok ülke normalde kamu sistemi olan bir sisteme yapılan özel 

sektör yatırımının önemli bir geçiş olacağına inanmaktadır. Bu da yeterliliklerin giderek daha 

çeşitli hale gelen sektörde bir kalite güvence aracı veya düzenleyici araç olarak role sahip 

olabileceği anlamına gelir. Buna verilebilecek bir örnek de tedarikçilerin sunduğu öğrenme 

standartları hakkında kilit kararlar almasına olanak sağlamak yerine, yeterliliklerde kurum dışı 

değerlendirmenin daha çok kullanılmaya başlanmasıdır. Özel sektör unsurunun genişletilmesi 

yeterlilikler sistemlerinin verimli olması ve verimlilik önlemlerinin etkilerini göstermesi 

gerektiği anlamına da gelebilir. Hesap verme sorumluluğu olan ve dolayısıyla daha şeffaf 

sistemlere olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Birçok ülke sistemlerin daha şeffaf hale 

getirilmesinde öğrenme sonuçlarının kullanılmasının kilit bir role sahip olduğunu 

düşünmektedir.  

 

Yeterliliklerle ilgili etkilere sahip eğitim programlarının gelişen bazı yönleri vardır: örneğin 

başlangıç ve orta seviyede MEÖ’nün gelişmesi, kilit yetkinliklerin gelişimi ve yaygın ve 

örgün olmayan öğrenmenin onaylanması. 

 

3.2.1.5. Yaşam boyu öğrenme politika uygulaması  

 

Birçok ülke yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek için bir altyapı geliştirmek üzere kesin 

politikalara sahipken, bazıları yeterliliklerde esnekliğin olmayışını gelişim karşısında bir 

engel olarak algılamaktadır. Öğrenenlerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarına dikkat çekerek 

öğrenme tedariki ve tanınması konusunda farklı yaklaşımlar olduğu ima edilmektedir. 

Müfredat, değerlendirme ve yeterlilik arasındaki arayüzleri incelemek gerekmektedir: bu da 

baskı yaratır. Yaşam boyu öğrenme politikalarının hedefleri olarak görülen tedarikin iki yönü 

başlangıç düzeyinde MEÖ’nün (çıraklık) geliştirilmesi ve genel olarak popülasyonlardaki 

yeterlilik seviyelerini arttırma arayışıdır.  

 



3.2.2. Yeterlilikler sistemleri: politika yapıcıların görüşleri  

 

Yeterlilikler sistemlerinin bir grup baskıya maruz kalması ve değişimin daha olağan hale 

gelmesi durumunda, politika yapıcıların politikaları uygulamak için yeterliliklerin anlaşılması 

ve kullanılması konusuyla giderek daha çok ilgilenmesini istemek ilginç olacaktır. Politika 

yapıcılar arasında çok çeşitli algılar bulunmaktadır: bazıları yeterlilikleri bünyesine alan yeni 

kanunları başlatmış, oluşturmuş ve desteklemişken, bazıları yeterlilikler sistemlerinden çok 

fazla şey beklememe konusunda uyarmaktadır. Bazıları ise yeterlilikler sistemlerinin faydalı 

araçlar olduğu ve kullanılma yöntemleri konusunda farklılık göstermeleriyle ilgili tamamen 

ikna olmuş durumdadır. Politika yapıcıların yeterlilikleri aşağıdaki hususlarda bir role sahip 

unsurlar olarak gördüğüne ilişkin kanıtlar mevcuttur:  

 

(a) MEÖ’yü geliştirme ve işgücünde kapasite ve becerileri arttırma; 

(b) yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanmasına olanak tanıma;  

(c) sosyal ortakları bir araya getirme; 

(d) YÖ yeterliliklerine daha fazla güven duyma; 

(e) eğitimi daha çekici, yeterlilikleri ise daha şeffaf ve kolay anlaşılır hale getirerek 

insanları motive etme aracı; 

(f) öğrenenlerin özerkliğinin ve sorumluluğunun artmasını teşvik etme; 

(g) bireylerin öğrenme tercihleriyle ilgili daha bilinçli kararlar alabilmesine olanak 

sağlama; 

(h) eğitim ve öğretim sisteminin bütünlüğü ve mantığını geliştirme; 

(i) okul/kolej ve iş yaşamını birbirine yaklaştırma; 

(j) tedarikin etkinliğini arttırma; 

(k) kalite standartlarını ve tedarikçinin hesap verme sorumluluğunu arttırma.  

 

Ancak, bazı politika yapıcıların yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik daha geniş, eğitim 

sistemi çapında hedefleri olduğu yönünde kanıtlar bulunduğu için, bu hedefler resmin sadece 

bir bölümünü oluşturmaktadır. Bunlar sosyal değişimin tetiklenmesi ve tüm eğitim ve 

öğretimde reformun desteklenmesi ve yönlendirilmesini kapsamaktadır.  

 

Politika yapıcının yeterlilikler sistemleriyle ilgilenme seviyesi yerel koşullara göre farklılık 

gösterecektir. Bildirilerden ve seçmenlerden gelen baskılara ek olarak, ticaret ve rekabet 

gücünü yükseltme yöntemleriyle reform için baskı uygulayan işverenler ve istihdam 

sektörlerinin olduğu yönünde kanıtlar mevcuttur.  

 

Yeterlilikler sistemlerinin ulusal medyanın dikkatini çeken ve politika yapıcıları yeterlilik 

prosedürlerine dikkat etmeye zorlayan sosyal yönleri de vardır – örneğin erişim eşitliği, ulusal 

alanda onaylanmış yeterliliklerin uluslararası değeri. Medya aynı zamanda ülkelerin genel 

yeterlilik seviyelerine göre sırlanması durumunda ulusal performansa da önem vermektedir. 

Son olarak, eğitim bütçeleri yüksektir ve yeterlilik sistemleri pahalıdır. Bu ölçekte bir 

harcama yapma sorumluluğu da politika yapıcıların dikkatini yeterlilikler sistemlerinde para 

ve verimliliğe değer vermeye yönlendirmektedir.  

 

3.2.3. Değişimin farklı yönleri  

 

İncelenen tüm ülkelerde, yeterlilik sisteminin bir bölümünde değişim bulunmaktadır. 

Çalışmada, 2009 yılında meydana gelen değişim tartışmaları veya kanun yapılandırmalarının 

aksine, bu değişim türleriyle ilgili genel bir fikir edinmek amaçlanmıştır. Bu konu 5’inci 

Bölümde daha detaylı verilmiştir. Kanıtlar bazı ülkelerde daha durağan bir yeterlilikler 



sistemine dikkat çekmekte olup bunu izleyen metinde sadece bir yön veya bir eğitim 

sektörüyle ilişkili değişim alanlarının belirlenmesi önemlidir; diğer yönler veya sektörler 

değişime tabi tutulmayabilir.  

 

Tablo 3. Değişimin yaygın olarak bildirilen yönleri  

 

 
Bazı ülkelerde, devlet merkezli öğrenim ve MEÖ özel sektör şirketleri ve süreçlerinin daha fazla sorumluluk 

devri ve katılımıyla daha çok piyasanın yönlendirdiği bir yaklaşıma dayalı olarak değişim geçirmektedir.  

…………………………………………………………………………………………………... 

  

Birçok ülkede öğrenenlerin ve şirketlerin daha yüksek seviyede katılımını sağlamak için çıraklık sisteminin 

(dönüşümlü) geliştirilmesine özen gösterilerek MEÖ yeterliliklerinde önemli değişimler meydana gelmiştir. Son 

ekonomik krizin eğitim tedarikini zayıflattığı kabul edilmiş ve bu da ekonomik faaliyette iyileşmenin uygun 

seviyede beceri arzı gerektirmesi durumunda özellikle gelecek için problematik olacak bir düşünce olarak 

algılanmıştır. Yüksek statüye sahip MEÖ programlarına daha az değer verildiği ve genel yeterliliklerin 

değerinin muhtemelen artmış olabileceği yönünde bir değerlendirme yapılmıştır. İstihdam edilebilirliği 

arttırmayı amaçlayan değişimler bazı ülkelerde yüksek önceliğe sahiptir. Bazı ülkeler ise meslek organlarının 

beklentilerini ve mesleki yeterliliklerin diğer ulusal tedariklerle ilişkili olma şeklini açık bir şekilde 

değiştirmiştir – bunun yeterlilik düzenlemelerinde ne ölçüde değişikliklere sebep olduğu kesin değildir.  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Yüksek öğretimde üniversite programlarını Avrupa yüksek öğretim alanına (FQEAHE veya Bologna Çerçevesi) 

yönelik yeterlilikler Çerçevesindeki seviye açıklayıcılarıyla daha uyumlu hale getirmeyi amaçlayan çeşitli 

faaliyetler yürütülmüştür. Yüksek öğretimde öğrenme sonuçlarına odaklanılması çok göze çarpan bir durum 

değildir. Bazı ülkeler bir yeterliliğin verildiği ve ortaklık kapsamında ödüllendiren kurumlar arasındaki 

işbirliğine dayalı düzenlemelerin artışına dikkat çekmiştir. Yüksek öğretim ile MEÖ arasında daha uygun 

arayüz arayışları önlisans derecesi gibi yeni yeterliliklerin geliştirilmesine ve işe alım politikaları gibi kurumsal 

özelliklere yol açmıştır. Mezun istihdam edilebilirliği ile üniversitelerde araştırma odaklılığın arasında daha iyi 

bir denge kurulmasını amaçlayan değişimler de belirlenmiştir.  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanmasına yönelik yeni sistemler ortak görülen bir değişimdir ancak 

tanımlanmış çok az sayıda ulusal sistem olmuştur ve yeni ulusal ve sistematik uygulama seviyeleri yerine yasal 

ve kurumsal çerçeve oluşturmanın temel faaliyet olması söz konusu olabilir. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Standartların kullanımında artış: mesleki standartları ve profilleri farklı sektörler arasında sistematik bir şekilde 

geliştirmeyi ve gözden geçirmeyi hedefleyen sektörel bir faaliyet olmuştur. Bu standartlar genellikle öğrenme-

sonucu-esaslı müfredat ve yeterliliklerin temeli olarak görülmüştür.  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Öğrenme sonuçlarının kullanılması, eğitim sistemlerinin bütününü daha yetkinlik-esaslı bir öğretme, öğrenme 

ve değerlendirmeye yönelik geçiş sürecine taşımak için yapılan önemli hamlelerle birlikte, farklı ihtiyaçlara 

yanıt olan bir konudur.  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Öğrenme sonuçlarının belirlenmesinden oluşan yeni yeterlilik koşullarına yanıt olarak bazı müfredat 

değişiklikleri öne sürülmüştür. Mesleki eğitimin modülerleştirilmesi de reformları başlatan bir unsur olmuştur. 

Bazı ülkeler iş esaslı eğitim, değerlendirme ve yeterlilikler sisteminin bütününü daha modern, duyarlı ve tutarlı 

hale getirmeyi amaçlayan reformlar (değişimler yerine) belirlemiştir. Müfredatın önceliği ve öğretmenlerin rolü 

diğer yöntemler yerine yeterlilikler sisteminin değişmesine ilişkin etkiler olan bir politika hedefi olarak 

belirlenmiştir.  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Çerçeveler ve yeterlilik kayıtları ortak bir değişim olarak belirlenmiştir. Yeni çerçevelerin her zaman farklı 

sektörler arasında birleşik bir gelişim sağlamak üzere planlanmamasına rağmen, çoğu ülke tüm sektörler 



çapında bir çerçeve gelişimi bildirmiştir. Yeterlilik fırsatları için öğrenenlerle kurulan irtibatın geliştirilmesi de 

önemli bulunmuştur.  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Birçok ülkede kredi düzenlemeleri ilgi görürken, modülerleştirme de yeterliliklerin öğrenenlere yönelik olarak 

ilerlemesini sağlamada kilit bir konu olmuştur. Bazı ülkelerde kredi sistemleri geliştirilmiş ve birçok sistematik 

değişikliğe yol açmıştır: yeterlilikler sistemlerinin yönetilmesi, öğrenenler ve tedarikçilerle kurulan yeni 

arayüzler ve kredi düzenlemelerinin tasarlanması ve uygulanmasına yönelik ortak sorumluluk açısından. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Kalite temin etme yöntemleri de öne sürülmüş ancak bu konuda karışık mesajlar verilmiştir. Bazıları yeni bir 

organa devretme işlevini vurgularken, bazıları kurumların kullanabileceği kriterler belirleyerek kalite 

sorumluluklarını devredilmesinden bahsetmiştir.  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Bazı ülkelerde çoğunlukla yeterlilik çerçevelerini veya yeni kalite güvence düzenlemelerini yönetmek için yeni 

yönetişim organları kurulmaktadır. Yeni organlardan bazıları ile MEÖ ile ilgili işlerin mesleki standartlar 

tanımına göre koordine edilmesi, öğrenmenin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesine yönelik paydaş 

katılımının sağlanması planlanmıştır  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Değerlendirme yöntemleri daha yetkinlik esaslı yaklaşımlarla aynı yönde ve modülerleştirmeden faydalanacak 

şekilde değiştirilmiştir. Bazı ülkelerde önemli bir gelişme olarak elektronik değerlendirmeden de bahsedilmiştir. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Yeni yeterlilik düzenlemeleri bazen öğrenenlere yönelik bilgi, tavsiye ve yönlendirme (IAG) ile ilgili yeni 

faaliyetler gerektirmiştir. Bazı ülkeler yaşam boyu öğrenmenin kural haline gelmesi beklenen bir dünyada 

IAG’ye giderek artan bir rol biçmiştir.  

 

 

3.3. Kanıtların özeti  

 

Değişmekte olan yeterliliklerin farklı yönleri açısından ülkeler arasında ve ülkeler 

kapsamında birçok farklılık vardır. Yeterlilikler sistemleri ile eğitim ve öğretim sektörleri de 

çok çeşitlidir ve bir yönü değişirken diğerleri sabit kalabilir.  

 

Yeterlilik teriminin farklı ülkelerde anlaşılması ve kullanılması konusunda da net bir farklılık 

vardır. EQF tanımı faydalı ve önemli olmakla birlikte zorunlu olarak teknik bir tanımdır ve 

yeterlilik anlayışlarını sosyal açıdan ve kimlik açısından kapsamadığı gibi, yetkin bir şekilde 

çalışma kabiliyeti ve kişisel kabiliyetlerin bütünü ile yakından ilişkili değildir. Uygulanabilir 

Avrupa işbirliği için, EQF’de tanımlanan kavramlar çevresinde yakınsamanın erken sinyalleri 

vardır. Bu da yeterliliklerin kendi çalışma bağlamlarında ne anlama geldiği konusunda daha 

geniş bir görüşe sahip olan kişiler için düşündürücüdür ve bu kişiler tarafından 

sorgulanmaktadır. Yeterlilik ve yetkinlik terimleriyle ilgili herhangi bir fikir birliği yoktur.  

 

3.3.1. Politika yapma sürecinin daha çok gündeme gelmesi  

 

Yeterliliklerin politika hedeflerinin ekonomik sonuçlar açısından giderek daha önemli araçlar 

olarak görüldüğü konusunda tatmin edici kanıtlar vardır. Yeterliliklerin işgücü piyasası ile 

eğitim ve öğretim arasında daha iyi bir köprü oluşturmak üzere modernleştirilmesi ulusal 

gündemlerin öncelikli konularındandır. Ayrıca konunun yeterlilikleri ilerleme araçları olarak 

daha öncelikli bir konuma iten sosyal bir boyutu da vardır: sosyal grupların öğrenme ve 

değerlendirme sürecine katılmak üzere teşvik edilmesi sosyal katılım mücadelesi, sosyal 

bağlılığın arttırılması ve zenginleşme aracı olarak anlaşılmaktadır. Büyük çaplı gölerin ve 



başka demografik değişikliklerin sorunlara yol açması durumunda yeterliliğin tanınması 

önemli kabul edilmektedir.  

 

Uluslararası standart programları başarıyı arttırma ihtiyacını vurgulamış olup; yeterlilikler 

hala öğrenmenin ölçülmesi için uluslararası çalışmalarla birlikte iyi bir temsilci görevi 

görmektedir. Bu kombinasyon “öğrenim yılları” göstergesine kıyasla daha uygun 

görünmektedir.  

 

Yeterliliklerin politika beklentilerini yerine getirmesini sağlamak için ulusal tedariki tutarlı 

hale getirme ve sorgulanamaz bir kaliteye taşımaya yönelik açık bir hamledir.  

 

3.3.2. Sağlam değişiklikler ve sabit konumlar 

 

Değişim kanıtı ararken,  istikrarın nerede baskın olduğunu anlamak önemlidir. Değişimin 

çoğunlukla anlık bir tepki olmaktan çok uzun vadeli olması durumunda, istikrar sistemler 

konusunda kamusal bilginin ve bunlara güvenin korunmasına yardımcı olacak aşamalı olarak 

artan değişiklikler yapılmasını haklı çıkarabilir. Bu da muhtemelen MEÖ gibi somut 

geliştirme faaliyetlerinin belli bölgelerde yapıldığı ülkelerde en yaygın olarak görülecek 

konumdur. Özetle, öncekine göre daha kalifiye insanlar ve yine öncekine göre yüksek öğretim 

başarısı elde etmiş daha çok insan bulunmaktadır. Bunların çoğu iş için kalifiyedir ve bu da 

yeterlilikler sistemlerinde giderek önemli bir referans noktası olmaktadır.  

 

MEÖ’de yeterliliklerin belgelendirilmesi ve ödüllendirilmesi dahil olmak üzere kamu 

tedarikinin ticarileşmesindeki artışla ilgili bazı kanıtlar mevcuttur. Ancak, yeterlilikler 

sistemlerinin uygulanmasına ilişkin kurumsal yapıların çoğu, özellikle üçlü yönetimin önemli 

olduğu durumlarda sabittir. Kurumların sabit kalıp rollerinin ve sorumluluklarının değiştiği 

durumlarda bu geçerli olabilmektedir. Sorumlu organlara verilecek yeterlilik sistemleri 

görevlerine ilişkin sorumluluk eğilimi vardır ve eğilim kalite güvencesi durumunda en güçlü 

haline gelmektedir. Yeni organlar oluşturulmuş; bazı durumlarda bu organlar bölünürken 

bazılarında birleştirilmiştir. Şemsiye veya zirve organları oluşturulurken, diğer durumlarda 

hükümet tarafından finanse edilen kuruluşlar eğitim sektörü veya farklı yönlerine ilişkin temel 

sorumluluğa sahiptir. Akreditasyon ve düzenleyici görevlerin hükümete yakın organlara 

verilmesi yönündeki genel eğilim devam etmektedir.  

 

3.3.3. MEÖ yeterliliklerinin görevi, şekli ve işleyişinde meydana gelen önemli değişimler  

 

Diğer sektörlerle ilişkili olan MEÖ ve MEÖ yeterlilikleri büyük ölçüde dikkat çekmektedir. 

Eğitim standartları, mesleki standartlar/profiller ve yeterlilikler daima birbiriyle yakından 

ilişkili olup aralarında dinamik bir karşılıklı değişim bulunmaktadır. Yeterlilikler sistemi 

MEÖ müfredatını ve tedarikini şekillendirebilirken, yeterlilikler de var oldukları sisteme karşı 

duyarlıdır. MEÖ yeterliliklerine ilişkin reformlar birçok ülkede öğrenenler ve şirketlerin 

katılım düzeylerini arttırmak için istihdam uygunluğunun optimum düzeye çıkarılması ve 

çıraklık (dönüşümlülük) sisteminin geliştirilmesine dikkat edilerek önemli sonuçlar vermiştir.  

 

3.3.4. İnsanların istihdam edilebilirliğinin arttırılması  

 

Yeterliliklerin işe alım ve seçim sürecindeki rolüne ilişkin değişikliklerin ülkelere ilişkin 

kanıtlara bakılarak tespit edilmesi zordur. Kişisel ve sosyal yetkinlikler, kişisel başarılar ve 

genel becerilere olan ilginin artması muhtemelen yeterliliklerin bir adayın yetenekleri ve 

potansiyelinin önemli ancak kısmi bir temsilcisi olduğunun göstergesidir. İstihdam 



edilebilirlik ortak bir politika hedefidir ancak MEÖ yeterliliklerini başaran insanların 

sayısında bir artış olması dışında bildirilecek somut bir değişiklik yoktur.  

 

3.3.5. Daha geçirgen kurumsal arayüzler  

 

Kanıtlarda okullar ve MEÖ arasında ve MEÖ ile yüksek öğretim arasındaki geleneksel 

kurumsal engelleri zayıflatma ve daha geçirgen hale getirme çabaları belirtilmiştir. 

Yeterlilikler burada kredi ve muafiyet düzenlemelerinin kullanılmasıyla bir rol oynamaktadır. 

Yüksek öğretim ile MEÖ arasında daha iyi arayüzler oluşturma arayışı yeni ve daha esnek 

yeterliliklerin geliştirilmesine yol açmıştır. Öğrenme sonuçlarının kullanımının artması da 

önemlidir.  

 

3.3.6. Daha şeffaf ve tutarlı yeterlilik grupları  

 

Özellikle MEÖ yeterlilikleri olmak üzere doğru sayıda yeterlilik sayısının yanı sıra yüksek 

öğretim unvanları üzerine tartışmalar da devam etmektedir. Daha yüksek veya daha az sayıya 

ilişkin argümanlar dengelenmiş görünmektedir.  

 

Çoğu ülkede öğrenme sonuçlarına yönelik bir belirgin bir hamle görülürken, bazılarında 

somut faaliyetler de yürütülmektedir. Tüm eğitim ve öğretim sektörleri öğrenme sonuçlarına 

yönlendirilmektedir: MEÖ’de yaygın bir kullanıma sahip olup, okullar ve yüksek öğretim 

kurumları karma ancak genel olarak daha az gelişmiş bir resim çizmektedir. Yeterlilikler 

çerçeveleri geniş çaplı olarak geliştirilmekte ve ilerletilmektedir; genel olarak iletişim araçları 

olmalarının yanında önemli değişim araçları olarak da görülmektedirler.  

 

3.3.7. Daha kapsamlı değerlendirme, onaylama ve belgelendirme şekilleri  

 

Yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin değerlendirilmesi ve onaylanmasına ilişkin yeni 

tasarıların gelişmekte olduğunu gösteren kanıtlar artmakta ancak birçok ülkede kullanım 

seviyesi hala belirsizliğini korumaktadır. Yeni tasarıların becerilerin geliştirilmesini ve dahil 

edilmesini teşvik etmesi ve belli meslekler ve mesleki tanınma taleplerine ilişkin yeterlilik 

koşullarını karşılaması beklenmektedir.  

 

Yetkinlik esaslı yaklaşımlar ve modülerleştirmeyi yansıtacak şekilde değiştirilmiş 

değerlendirme yöntemlerine ilişkin birtakım kanıtlar da bulunmaktadır. Tüm bu değişiklikler 

yavaş ilerlese de, yeni teknoloji ve e-değerlendirmenin kullanımına ve dış değerlendirmeden 

iç değerlendirmeye geçişe ilişkin örnekler vardır. 

 

3.3.8. Standartlara daha çok odaklanılması  

 

Yeterliliklerin tasarlanmasında standartların (eğitim, meslek ve öğretim standartları) daha 

resmi kullanımına yönelik genel bir eğilim bulunmaktadır. Bu standartlar genellikle öğrenme 

sonucu esaslı müfredat ve yeterliliklerin temeli olarak görülmektedir. Standartların 

kullanımına ilişkin kriterler yeterlilikleri eğitim ve öğretimin işgücü piyasasına bağlanmasına 

yönelik bir araç olarak göstermektedir.  

 

3.3.9. Daha yüksek kalitede öğrenmeye yönelik koşulların oluşturulması  

 



Yeterlilikler ve müfredat arasındaki bağlantı ülkelere ilişkin kanıtlarda önemli bulunmuştur. 

Yeterlilikler pedagojinin geliştirilmesi, genel beceriler, istihdam edilebilirlik becerileri ve 

daha kapsamlı başarıların tanınması açısından müfredat üzerinde bir etkiye sahiptir.  

 

Kalite güvence sistemlerinin bu göreve ilişkin sorumluluk paydaş grupları arasında 

dağıtılacak şekilde tasarlanmasına ve belki de yeterliliklerdeki düzenleme seviyesinin 

azaltılmasına yönelik bir eğilim vardır.  

 

3.3.10. Esnekliğin ortaya çıkarılması  

 

Modülerleştirme, birim değerlendirme ve kredi düzenlemelerinin geliştirilmesi gibi birtakım 

değişim kanıtları mevcuttur ancak kullanıma hazır ulusal kredi tasarılarına ilişkin çok az 

örnek belirlenmiştir. Değişimin esnekliğe yol açan diğer yönleri daha küçük yeterliliklerin 

geliştirilmesi (MEÖ veya YÖ’de) ya da kısmi yeterlilik kullanılabilirliğinden oluşmuştur.  

 

Yaşam boyu öğrenme politikası insan yaşamında bir kez görülen bir olaydan ziyade 

yetkinlikler açısından yaşam boyu geliştirilen bir olgu olarak genel yeterlilik algılarındaki 

değişime de işaret etmektedir. Faaliyet halinde olan bu politikayı göstermek için uygulama 

kanıtları bulunamamıştır.  

 

3.3.11. Uluslararası faaliyetlere yanıt verilmesi  

 

Yeterlilikler sistemleri üzerindeki uluslararası etkilerin uygulamada değişikliklere yol açtığı 

düşünülmektedir. Küreselleşme büyük bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Uluslararası 

ticaret ve yatırım işgücü piyasası için iyi olacak şeffaf yeterliliklerde daha fazla başarı 

ihtiyacını tetikler. Uluslararası mesleki standartlara uygunluk da yeterlilik tasarımında bir rol 

oynamaktadır.  

 

Ülkeler ayrıca Avrupa araçları kaynaklı ulusal akreditasyon prosedürleri, çerçeveleri, 

katalogları ve başarı transkriptlerinin tasarımından da söz etmektedir. 

 

MEÖ ve yüksek öğretim sistemleri, genelde yeterlilikler sistemlerinde yapılan hızlı reformlar 

yerine aşamalı olarak artan reformlarla ilişkilendirilmiş istikrara ek olarak, daha hızlı 

değişime ilişkin bazı net kanıtlar sunmaktadır. Bu bölümde kaydedilen örnekler yeterlilikler 

reformunun her zaman beklenen sonuçları getirmediği ve beklenmedik sonuçlar da 

doğurabildiğini hatırlatma görevi de görmektedir.  

 

  



BÖLÜM 4 

Cedefop araştırma çalışmaları  

 
4.1. Çalışmaların kapsamı  

 

Cedefop 2009 yılından bu yana Avrupa eğitim ve öğretim sistemlerinde politika ve 

uygulamaya ilişkin öğrenme sonuçlarının kullanımındaki artış, eğitim ve öğretim 

standartlarının yenilenmesi ve kredi ve kalite güvencesi gibi konu başlıklarına odaklanan bir 

dizi çalışma yayınlamıştır. Bu bölümde bu çalışmalar özetlenmiş ve incelenmiştir. Bu 

çalışmalar Avrupa’da gelişmekte olan yeterliliklerin mevcut birçok yönünü aydınlattığı için 

bizim çalışmamıza faydalı bir bilgi ve kanıt kaynağı sunmaktadır. Çalışmalar paydaşların 

artan sorumluluğu, öğrenme sonuçlarının kullanımındaki artış ve standartların ve kalite 

güvencesinin daha fazla vurgulanması ve çok sayıda öğrenme türünün tanınması gibi 

yeterlilikler sistemlerinin gelişimine ilişkin eğilimlere dikkat çekmektedir. Bu da çalışmaları 

bu rapor ile özellikle ilişkili hale getirmektedir.  

 

Standartlar değerlendirmelerin yapılma ve yeterliliklerin verilmesine yönelik bir temel 

sunmaktadır. The dynamics of qualifications: defining and renewing occupational and 

educational standards’ (‘Yeterlilik dinamikleri: mesleki standartlar ve eğitim standartlarının 

tanımlanması ve yenilenmesi’) (Cedefop, 2009c) adlı çalışmada yeterlilik standartlarının 

geliştirilme ve kullanılma yöntemleri ve paydaşların bunların tanımlanması ve 

geliştirilmesiyle nasıl ilgilendiği hususu incelenmiştir. Standartlar her zaman olmasa da 

genellikle sonuç ifadeleriyle belirtilmektedir. Programlar, yeterlilikler ve belgelerle birlikte, 

standartlar da öğrenme sonuçlarının öneminin arttığı eğitim ve öğretim tablosunun bir 

parçasıdır. The shift to learning outcomes: policies and practices in Europe (Öğrenme 

sonuçlarına geçiş: Avrupa’daki politikalar ve uygulamalar) (Cedefop, 2009b) adlı çalışma 

eğitim ve öğretim sistemlerinin her yönünde öğrenme sonuçlarının anlaşılması ve kullanımına 

ilişkin bir incelemedir. Eğitim ve öğretimde MEÖ programlarında öğrenme sonuçlarının özel 

kullanımı ise Learning outcomes approaches in VET curricula: a comparative analysis of 

nine European countries (MEÖ müfredatında öğrenme sonucu yaklaşımları: dokuz Avrupa 

ülkesine ilişkin karşılaştırmalı bir analiz) (Cedefop, 2010c) adlı çalışmanın odak noktası 

olmuştur. Linking credit systems and qualifications frameworks: an international comparative 

analysis (Kredi sistemleri ve yeterlilikler çerçevelerinin birleştirilmesi: uluslararası 

karşılaştırmalı bir analiz) (Cedefop, 2010b) adlı bir başka çalışmada kredi çerçeveleri 

olanakları ve karmaşıklığı, birikim ve transfer, ve bu değişikliklerin yeterlilikler sürecinin 

bazı temel yönlerini nasıl değiştirebileceği araştırılmıştır. Cedefop’un sektörel yeterlilikler ile 

Avrupa yeterlilikler çerçevesi (EQF) arasındaki ilişki üzerine yaptığı çalışma çok sayıda konu 

gündeme getirmiş ve dikkatleri işletme sektöründe yeterliliklerdeki mevcut gelişmelere 

odaklamıştır. Son olarak, The relationship between quality assurance and certification of VET 

in EU Member States (AB Üye Ülkelerinde kalite güvencesi ve MEÖ belgelendirmesi 

arasındaki ilişki) (Cedefop, 2009d) çalışmasında yeterliliklerin kalite güvencesi ve MEÖ’nün 

diğer yönlerine ilişkin geliştirilen bir dizi yaklaşım detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu 

çalışmalar konunun her yönünü kapsamasa da, mevcut durumda ilgi gören ve politika 

yapıcıların yanı sıra sosyal ortaklar ve tedarikçilerin de ilgilendiği birçok alanı kapsamaktadır.  

 

 

 

 

 



Şekil 5. Cedefop çalışmaları ve analizlerinin kapsamı ve EQF’nin yeterlilik tanımı  

 

 
2009 yılında Avrupa’da NQF gelişmeleri ile ilgili ilk gözden geçirmesinde (Cedefop, 2009e) 

düzenli olarak güncellenecek bir araştırma sunmuştur. Yeterlilikler sistemleri kapsamında 

araştırma gerektiren alanlardan biri daha yüksek EQF seviyeleriyle bağlantılı olabileceği 

yeterlilikler tablosudur. Bilinen yüksek öğretim yeterliliklerine ek olarak, ara yeterliliklerin ve 

meslek kuruluşları gibi organlar tarafından geliştirilen yeterliliklerin akreditasyonu daha az 

bilinmektedir.  

 

Bu çalışmaların her biri yeterlilikler sistemlerinin yapılandırılma yöntemlerine ilişkin bir 

anlayış sağlarken; bazıları meydana gelen değişiklikleri vurgulamaktadır. Şimdi her birini 

bize bugünkü yeterlilikler sistemleriyle ilgili söyledikleri şeyler ve belirledikleri eğilimler 

açısından değerlendireceğiz.  

 

4.2. Yeterlilik dinamikleri: mesleki standartlar ve eğitim standartlarının tanımlanması ve 

yenilenmesi 

 

Çalışmada 32 Avrupa ülkesinde MEÖ standartları ve paydaş katılımının mevcut durumu 

açıklanmaktadır. Çalışma farklı standart kavramlaştırmalarının tanımını vermekte ve özellikle 

girdiler ve çıktıların kullanılma şekillerinde belirsizlik olması durumunda bazı karmaşıklıklar 

ve anlam belirsizlikleri ele alınmaktadır. Çalışma standartların geliştirilmesi ve uygulanması 
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ve öğrenme sonuçlarının kullanımındaki artış sürecinde işverenler gibi kilit paydaşların 

rollerine ilişkin eğilimleri ve biçimlendirmeyi sunmuştur.  

 

4.2.1. İki temel standart türü  

 

Genel olarak MEÖ yeterlilikleri iki temel standart kategorisi ile ilgilidir: mesleki standartlar 

ve eğitim-öğretim standartları.  

 

Mesleki standartlar insanların yaptığı temel işlere ait sınıflandırmalar ve tanımlardır. Mesleki 

standartlar yetkinlikler olarak yazılmalı ve sonuçlar açısından formüle edilmelidir. Bunlar 

Avrupa ülkelerinde şu veya bu şekilde mevcuttur, ancak standartların türetilmesi ve sunumu 

konusunda her bir ulus kendi stiline sahiptir. Standartların tanımlanmasının önemli 

sebeplerinden biri ulusal eğitim ve öğretim kurumlarının işgücü piyasasının doğru alanlarında 

beceri sahibi olan vasıflı insanlar geliştirebilmesini sağlamaktır.  

 

Standartlar başta aşağıdakiler olmak üzere başka amaçlara da hizmet eder:  

 

(a) Yeterlilik tasarımı; 

(b) Şirketlerin modernleşmesine yardımcı olan “en yeni” çalışma uygulamalarının 

tanımlanması; 

(c) Ulusal işgücü piyasasının odak noktasının çoğunlukla hizmetler olmak üzere yeni 

alanlara yönlendirilmesi; 

(d) İşgücü piyasasındaki beceri açıkları ve eksikliklerinin analizi.  

 

Mesleki standartlar işgücü piyasası ile eğitim arasında bir köprü oluşturmaktadır. Bu da 

özellikle değerlendirme, müfredat ve pedagoji standartları olmak üzere eğitim standartlarının 

mesleki standartlardan geliştirilebileceği anlamına gelmektedir. Eğitim-öğretim standartları 

insanların öğrenmeye ihtiyacı olan şeyler, bunları nasıl öğreneceği ve öğrenmenin kalitesi ve 

içeriğinin nasıl değerlendirildiğine odaklanır. Eğitim standartları normalde girdinin (konu, 

müfredat, öğretme yöntemleri ve süreci, değerlendirme) vurgulandığı öğretme ve yeterlilik 

şartnameleri şeklinde yazılmaktadır. Örneğin, beceri sahibi bir su tesisatçısı olabilmeniz için 

belli bir dönem boyunca belli bir kurumda belli konular üzerine çalışmanız gerekir.  

 

4.2.2. Standartlar ve değerlendirme yöntemleri  

 

Her iki standart türü de değerlendirme yöntemleriyle yakından bağlantılıdır: bir kişinin belli 

bir standarda ilişkin öğrenme sonuçları elde edip etmediği konusunda yargıya varma. 

Değerlendirme yöntemleri ve sistemleri son on yılda, özellikle yaygın ve örgün olmayan 

öğrenmenin onaya açılması açısından çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Kullanılan 

değerlendirme yöntemlerinin mesleki standartlardan etkilenme derecesi ve eğitim-öğretim 

standartlarında belirlenme şekilleri kritik öneme sahiptir. İki tür standardın yeterlilik 

standartları olarak bir araya gelme ve iş ve eğitim dünyası arasında köprü oluşturma yolu 

Şekil 6’da verilmiştir.  

 

MEÖ yeterlilik standartları iş dünyası (sosyal ortaklar tarafından şekillendirilen) ve eğitim 

dünyasının (öğretmenler de dahil eğitim profesyonelleri) etkileşiminin bir sonucudur.  

 

4.2.3. Mesleki standartlara yönelik eğilim  

 



Mesleki standartların geliştirilmesine yönelik kesin bir eğilim vardır. Yirmi Avrupa ülkesi 

mesleki standartlara sahiptir veya bunları geliştirmektedir. Şu anda, beş ülke meslekleri 

mesleki standartlar yoluyla sınıflandırırken, beş farklı ülke de iş yerinde yetkinliği 

değerlendirmek için bir ölçüt olarak mesleki standartlardan faydalanmaktadır. Otuz ülke ise 

mesleki standartları bir yeterlilikle ilişkilendirmektedir. Ülkelerin çoğu, muhtemelen yetkinlik 

değerlendirmesi için daha uygun olmasından dolayı zaten sonuç-esaslı standartları 

kullanmaktadır. Ülkelerin yirmisi ise herhangi bir mesleki standarda sahip değildir.  

 

4.2.4. Sosyal ortakların sorumluluğu  

 

Sosyal ortakların standart belirleme prosedürlerine katılımı biçimlendirilmektedir. Ancak, 

farklı paydaşların kendi ihtiyaçlarını açıkça belirtme kapasitesi önemli bir tehdittir. 

Paydaşların ortaklığı besleyecek zaman ve kaynaklardan yoksun olması durumunda resmi 

temsil yeterli değildir; bu da özellikle gelişmekte olan meslekler ve küçük ve orta ölçekli 

işletmelerden (KOBİ’ler) oluşan sektörler için geçerlidir. Bu kapasite eksikliği hızlı değişimin 

olduğu durumlarda çok hassas bir konu olabilmektedir.  

 

4.2.5. İşgücü piyasasına duyarlılık  

 

MEÖ’de standartların kullanımı yeterlilik sistemlerinin işgücü piyasasının değişen 

ihtiyaçlarına karşı duyarlılığının arttırılmasına yardımcı olur. Bu da istihdam gereksinimlerine 

(mesleki standartlar) dayanarak geliştirilen öğrenim şartnamelerine (eğitim standartları)  

bağlıdır. Mesleki standartların mevcut olması durumunda bile, müfredat oluşturma yoluyla 

öğretmenlerin kontrolü altında daha yetersiz bir şekilde ele alınabilmektedir. Bu da hem 

öğretme ve öğrenmenin sonuç yönlendirmesini hem de yetkinlik değerlendirmesini 

kısıtlayabilir.  

 

Şekil 6. Eğitim standartları ve mesleki standartlar arasındaki ilişki  
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4.2.6. Modülerleştirme  

 

Raporda modülerleştirmenin uluslararası bir eğilim olduğu sonucuna varılmıştır. Çoğu ülke 

eğitimi ve bazı durumlarda yeterlilikleri modülerize etmek için standart setlerinden 

faydalanmaya başlamıştır. Ancak, raporda modülerleştirme ve kredi sistemleri arasında 

bağlantı olup olmadığı netleştirilmemiştir.  

 

4.2.7. Yeterlilik standartlarını tanımlama yolları  

 

Paydaşlar yeterlilik standartlarını tanımlamak için çok çeşitli yöntemler ve bilgi 

kaynaklarından faydalanmaktadır. Bazı ülkeler net görüş ve ilkelere dayanarak kendi 

metodolojilerini geliştirirken, bazıları uygulamalarıyla ilgili bilgi vermemekte veya yetkinlik 

koşullarını belirlemek için uzman ve uygulayıcıların katılımına güvenmektedir. Bu farklılık 

şeffaflık düzeyinin yetersizliğiyle birleşerek metodolojik yansımanın eksikliğini gösterebilir 

ve standartlarda kalite (ve kalite güvencesi) sorusunu ortaya çıkarır. Ayrıca farklı paydaşların 

ulusal ve uluslararası düzeyde ortak bir dil benimsemesi durumunda emsal öğrenme ve 

standartlarda gelişme olup olmayacağı konusunu gündeme getirmektedir.  

 

4.2.8. Yeterlilik konularının değişimi  

 

Standartlar ne şekilde olursa olsun yeterlilikler sistemlerinin merkezini oluşturur. Belirtiler ise 

kullanımının yaygınlaşması şeklindedir. Standartların biçimlendirilmesinden sorumlu 

paydaşların bunları yeterlilikler sistemlerinde uygun yöntemlerle ifade edebilmesi gerekir.  

 

Eğitim standartları ve mesleki standartlar arasındaki etkileşim kritik öneme sahiptir. Bu 

etkileşim eğitimin işgücü piyasasına uygunluğunu maksimuma çıkarmak için belki de en 

etkili yoldur. Ancak, yeni sistemleri planlayıp düzenlemek zordur ve öğretmenlere güvenip, 

mesleki standartları gözden geçirerek ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına ilişkin araştırma ve 

tahminler yürüterek aşamalı bir yaklaşım benimsemek çoğu zaman daha kolaydır. İki tip 

standart arasındaki etkileşim devamlı diyalog gerektirmektedir. Gelecekte, farklı eğitim ve 

öğretim sektörlerindeki yeterlilikler, paydaşların standartların geliştirilmesini desteklemek 

için yeterlilik çerçeveleri ve kalite güvence süreçlerinden faydalanması durumunda, daha 

verimli olma potansiyeli taşımaktadır.  

 

Yüksek öğretim ve genel eğitimde kullanılan standartların öğrenmenin içeriği ve kalitesi 

konusunda tedarikçilerin kararlarına dayandırılma ihtimali MEÖ yeterliliklerine göre daha 

fazladır. MEÖ VE genel eğitimde standartların kullanımına ilişkin bu farklılık öğrenme 

sonuçlarının daha yüksek oranda kullanılmasıyla düzeltilebilir veya belirsizleştirilebilir.  

 

Çalışmada öğrenme sonuçlarının tüm standart sistemlerinde giderek daha önemli bir rol 

oynadığı gösterilmiştir. Bunlar birden çok avantaj taşımaktadır ve eğitimin öğrenenler ve 

işverenlere açılması da bu avantajlardandır. Öğrenme sonuçları eğitim her bölümünde ve 

ulusal sınırlar kapsamında öğretim ve yetkinliklerin birbirine bağlanmasını kolaylaştırır. 

Yeterlilikler sistemleri temel standartları vasıflı insanların işgücü piyasasına sürekli değer 

vermesini sağlama aracına dönüştürmeye yönelik bir dizi mekanizma veya kontrol olarak 

görülebilir.  

 

4.3. Kredi sistemleri ve yeterlilikler çerçevelerinin birleştirilmesi: uluslararası karşılaştırmalı 

bir analiz 

 



Bu çalışmada yeterlilikler çerçevelerinin ve kredi sistemlerinin arasındaki ilişkiler ve bunların 

yeterlilikler ve ilerleme fırsatlarının tasarlanması ve ödüllendirilmesi üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. Özellikle, kredi öğrenenler için ve bireyselleştirilmiş öğrenme yöntemlerinin 

yapılandırılması açısından ve kredi birikimi ve transferine yardımcı olan idari ve düzenleyici 

ayarlamalar yoluyla daha fazla esneklik olanağı sunmaktadır. Çalışma Avrupa Birliği 

kapsamında geliştirilen incelemeler yerine, kredi birikim ve transfer sistemlerinin tasarımı ve 

uygulanması ile ilgili konular üzerine bir açıklama sunmaktadır.  

 

4.3.1. “Kredi” ne demektir? 

 

Çalışmada kredi düzenlemeleri, kredi sistemleri ve ortak kredi puanları sözleşmesinin 

kullanımı arasındaki farklılık netleştirilmiştir. Çalışma: 

 

(a) dikey ve yatay kredi transferi gerçekleştirme araçları olan kredi transferi 

düzenlemeleri; 

(b) kredi puanları birikimi yoluyla kredi hacminin ölçüldüğü kredi birikimi düzenlemeleri 

(
71

); 

(c) bir eğitim alt sisteminde veya farklı alt sistemler arasında yerleşik ve sistematik bir 

yaklaşım kullanılarak kredi biriktirme ve transfer kurallarını birleştiren kredi 

sistemlerini birbirinden ayırmıştır.   

 

Ortak kredi puanların sözleşmesi en kapsamlı haliyle, farklı ulusal yeterlilikler sistemleri 

arasında köprü oluşturmaktadır. Bu da yeterliliklerin tasarımı ve yapısında bir miktar 

homojenlik gerektirir, dolayısıyla alt sistemler seviyesinde (yüksek veya genel eğilimde ya da 

MEÖ’de) veya bir bakanlık, üniversite ya da büyük bir özel sektör tedarikçisi gibi tek 

ödüllendirme organları kapsamında daha çok ortak kredi sistemi görülmektedir.  

 

Kredi düzenlemelerinin öğrenme sonuçları ve seviyeleriyle nasıl açıklandığı – örneğin bir 

yeterlilikler çerçevesi yoluyla – belli bir sistemde paylaşılan yeterlilikler kavramına bağlıdır. 

Kredinin pasif veya aktif bir işlevi olabilir. Pasif işlev mevcut yeterlilikleri puanlar, seviyeler 

ve hacim bakımından açıklamak için ortak bir kredi puanları sözleşmesinden faydalanır. Aktif 

işlevde ise, kredi seviyeleri, öğrenme sonuçları, birimler ve puanlar sistemi bir yeterliliğin 

tasarlanma ve öğrenenin bu yeterliliği başarma yöntemini aktif olarak şekillendirir.  

 

4.3.2. Yeterlilikler çerçevelerinin kredi düzenlemeleriyle birleştirilmesinden elde 

edilecek potansiyel faydalar  

 

Özellikle Birleşik Krallık ve Güney Afrika’da yeterlilikler çerçevelerinin etkisine ilişkin 

değerlendirmeler öğrenenler ve işverenler gibi nihai kullanıcılar için fayda sağlamak (tesir) 

üzere kurumlar tarafından bir kullanım aşaması (etkiler) yoluyla bir çerçevenin 

yayınlanmasından (çıktı) geçiş için gereken uzun zaman ölçütlerine işaret etmektedir. Makul 

hedeflere sahip NQF’lerin bile, çerçevenin yeterlilikler sistemlerinin karmaşıklığını idare 

etmek için paydaşlar tarafından geniş kullanım bulması zaman almaktadır. Özellikle kredi 

birikim ve transfer düzenlemeleri olmak üzere, çerçevelerin büyük hedeflere sahip ve 

birleştirilmiş çerçeveler olması durumunda, bu süreç daha da uzayabilir ve karmaşıklaşabilir.  

 

                                                           
71 Belli sistemlerde iki kavram birbiriyle yakından bağlantılı olmasına ve birbirinden ayırt edilememesine 

rağmen (örn. ECTS). 



Paydaşların çıkarlarının sayısı ve farklılığı da öğrenenler için yeterlilik çerçeveleri ve kredi 

düzenlemelerinin esnek fırsatlar haline dönüştürülmesini zorlaştırabilir. Çerçeveler ve kredi 

düzenlemeleri esnek fırsatları destekleme potansiyeline sahiptir, ancak bu eğitim ve öğretim 

kurumlarının fırsatları uygulamaya koyacağı veya öğrenenlerin esnekliğe olan talebinin 

artacağı anlamına gelmez.  

 

Çalışmada bu özel faydalar belirlenmiştir.  

 

4.3.3. Sistemlerin daha açık ve esnek hale getirilmesi  

 

Yeterlilikler çerçeveleri ve kredi düzenlemeleri öğrenenler için daha yüksek seviyede esneklik 

sağlamaktadır, ancak bu durum uygulamada öğrenenlerin bilinçliliği ve katılım teşvikleri, 

finansman mekanizmaları ve öğrenme tedarikçilerinin sistemin işleyişini sağlama kapasitesi 

gibi başka birçok faktöre bağlıdır.  

 

Çerçeveler için esnekliği arttırmaya yönelik çalışma mekanizmaları farklılık göstermektedir. 

Yeterlilikler çerçeveleri yeterliliklerin belli kriterlere (tipik olarak öğrenme sonuçlarına 

dayanan seviye açıklayıcılarına dayalı seviyeler) göre sınıflandırılması yoluyla işler. 

Çerçeveler bir veya daha çok kayıt (veya katalog) kapsamında yönetilir, dolayısıyla farklı alt 

sistemler kaynaklı yeterliliklerin birbiriyle ilişkisini gösterir. Kredi düzenlemeleri farklı 

kurumlarda, öğrenme bağlamları ve sistemlerinde veya belli bir dönem süresince elde edilen 

öğrenme sonuçlarının bir yeterliliğin elde edilmesine yönelik olarak kümülatif halde 

kullanılabilmesini sağlar.  

 

4.3.4. Yeterlilikler tasarımının etkilenmesi  

 

Kredi düzenlemeleri öğrenenlerin belli bir yeterliliğin elde edilmesi için kredileri veya 

puanları nasıl biriktireceğini düzenler. Bir kredi sisteminin uygulamaya konduğu haliyle 

yeterliliklerin farklı eğitim ve öğretim alt sistemlerinde tasarlanmasıyla ilgili olarak daha çok 

veya daha az kısıtlayıcı olma düzeyi önemli bir hükümdür.  

 

4.3.5. Transfer, birikim ve ilerlemenin desteklenmesi  

 

Kredi birikimi ve transferi ve ilerleme birbiriyle ilişkili olmak zorunda değildir. Çalışmada 

kredi transferine ilişkin mevcut niceliksel kanıtların kısıtlı olduğu ve gerçek talebin 

belirsizliğini koruduğu vurgulanmıştır. Çalışmada ayrıca yeterlilik sistemi esnekleştikten 

sonra bireylerin esnek öğrenme yöntemlerini daha çok kullanmasının bireylerin 

bilgilendirilmesini ve bunları kullanmak üzere motive edilmesini ve eğitim ve öğretim 

tedarikçilerine bunların kullanımını desteklemek üzere teşvikler sunulmasını gerektirir.  

 

Yeterlilikler çerçeveleri programlar için daha esnek giriş kriterleri tanımlamak üzere 

kullanılabilir. Bu tip önlemler ilerleme karşısındaki resmi engelleri azaltabilir ancak iş büyük 

ölçüde eğitim ve öğretim kurumlarının geleneksel olmayan öğrenenlerin payını arttırmaya 

çalışma düzeyine bağlıdır.  

 

Birimlerin seviyelerle birleştirilerek kullanımı ödüllendirme organlarının birden çok giriş ve 

çıkış noktalarının olduğu öğrenme yolları tasarlayabilmesine olanak tanır. Bu da öğrenenlerin 

sadece tanınan daha düşük seviyelerden kredi elde edebilmesi değil aynı zamanda farklı 

seviyelerde yeterliliklere sahip faklı noktalarda var olabildiği anlamına gelmektedir (örn. 

programı daha erken bırakmaya karar verenler daha düşük seviyede bir yeterlilik elde 



edebilir). Bu ayrıca öğrenenlerin, gerekli önkoşullara sahip olması veya bazı ek öğrenmeler 

üstlenmesi şartıyla, öğrenme yoluna farklı noktalardan girebilmesi anlamına gelir. Kredi 

birikim ve transferine yardımcı olan önemli araçlardan biri de ortak birimlerin kullanımı 

(farklı yeterliliklere katkıda bulunmak için aynı birimin kullanılması gibi) ve birimler 

arasındaki eşdeğerliğin (birimlerin aynı olmayıp eşdeğer kabul edilebilir olması gibi) 

belirlenmesidir. 

 

4.3.6. NQF’ler ve kredi düzenlemelerinin bütünleştirilmesi   

 

Çalışmada iki temel yaklaşım gözlenmiştir. Birincisinde, yeterlilikleri sınıflandırmak için 

NQF ve kredi düzenlemeleri birlikte kullanılmıştır. Yeterlilikler çerçevesi seviyelerin yapısına 

ek olarak öğrenme hacminin yeterlilikleri sınıflandırma boyutundan da faydalanır. Yeterliliğin 

boyutunu ifade eden çok sayıda kredi puanından oluşan her bir yeterliliği nitelendirmek için 

ortak bir kredi puanları sözleşmesi kullanılmıştır.  

 

İkinci yaklaşımda, kredi transferi ve birikimini arttırmak için iki araç birbiriyle 

bütünleştirilmiştir. Bu da normal şartlarda tüm yeterliliklerin birimler veya modüllere 

dayandırılması ve bunların birikme ve transfer edilebilme kurallarının belirlenmesi gerektiği 

anlamına gelir. Ayrıca, bir yeterliliğin çerçevedeki diğer yeterliliklerle ilişkili olma şeklini 

belirlemek de gerekebilir. Krediyi bu şekilde bütünleştiren bir çerçeve daha detaylı bir 

yönetim gerektirir; öğrenme sonuçları ve öğrenme hacmi seviyesiyle ilgili bilgilerin yanında, 

değerlendirme gibi konuların da sadece her bir yeterlilik için değil aynı zamanda her bir 

birim/modül için doğrulanması gerekir. Bu çalışma paydaşların iki araç üzerindeki 

perspektiflerinin farklı olduğunu göstermektedir. Yeterlilikler çerçeveleri bir tür merkezi 

yönetim ve idare gerektirirken, mevcut kredi düzenlemelerinin çoğu yüksek güven seviyesine 

sahip ortaklıklara dayanan ve genel ulusal kurallar kapsamında işleyen yerel düzenlemelerdir. 

Kredi düzenlemeleri konusunda en üst seviyede doğrudan ilgilenen paydaşlar öğrenenler ve 

eğitim-öğretim tedarikçileridir; bunlar yeterliliklerin çerçeveler yoluyla sınıflandırılmasına 

ilişkin yönlerle daha az doğrudan ilgilenmektedir. Bu yön işverenler ve ödüllendirme 

organları için ve yeterlilikleri düzenleyen devlet kuruluşları için merak konusudur.  

 

4.3.7. Yönetişim  

 

Çalışmada bir yeterlilikler çerçevesinin uygulamaya konması ve korunması veya tam olarak 

geliştirilmiş kredi sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması sürecine katılan paydaşların 

sayısı ve kapsamı arttıkça, kılavuzlar daha detaylı olma eğilimi gösterir. Sonuç olarak, 

ortaklık yoluyla işleyen yetkili bir yönetişim yapısı veya yapılarına yönelik belirgin bir ihtiyaç 

vardır. Bu tip yaklaşımların uygulanabilirliğinin her bir özel bağlamda dikkatli bir şekilde 

incelenmesi gerekir. Kredi düzenlemeleri, anlaşmaları ve sistemlerinin yönetişimi bir grup 

karar ve mekanizma gerektirmektedir. Yönetişim düzenlemelerinin etkili olması için 

sistemdeki mevcut güç ve sorumluluk ayrımlarıyla yakından ilişkili olması gerekir. Kredi 

sistemleriyle kredi düzenlemelerinin merkezi yoldan yönetişimine doğru hareket etmek 

merkezi olmayan sistemler için muhtemelen problem yaratacaktır. Sistemin merkezi olma 

düzeyi arttıkça kredi birikimi ve transferi yaklaşımını benimsemeye yönelik bir politika 

kararının alınması ve uygulanması kolaylaşacaktır.  

 

4.3.8. Yeterlilik konularının değişimi  

 

Rapor yeterlilikler çerçevelerinin genel olarak daha önemli olduğunu ve kredi 

düzenlemelerine göre sistemin daha üst seviyelerinde uygulandığını, kredi düzenlemelerinin 



kurumlar arasındaki bazı ikili anlaşmalar kadar basit olabileceğini göstermektedir. Kredinin 

büyük ölçüde yerel olarak kullanımı kredi düzenlemelerinin genel kullanım kapsamı ile ilgili 

hükme varılmasını ve kullanımın önemli bir artış gösterip göstermediğinin 

değerlendirilmesini zorlaştırır.  

 

Yaşam boyu öğrenmenin elde edilmesi gerekliliği yeterlilikler sistemlerinin daha esnek hale 

gelmesini talep eder. Rapor çerçevelerin ve kredi düzenlemelerinin bu esnekliği sağlamak için 

önemli araçlar olduğunu göstermektedir. Ancak, tam olarak geliştirilmiş bir kredi birikim ve 

transfer sisteminin, daha yerel ve alttan üste doğru işleyen sistemlere göre daha yetersiz 

olması hala ders çıkarılacak güvenilir ulusal deneyimlerin olmadığı anlamına gelir. Çalışma 

esnekliğin uygulamada öğrenenler, tedarikçiler ve işverenler için ne anlama geldiğini 

tanımlama ve yeterlilikler çerçeveleri ve kredi düzenlemelerinin esnekliği nasıl desteklediğini 

daha doğru bir şekilde tanımlama ihtiyacına ışık tutmaktadır.  

 

Yeterlilikler sistemleri daha yenilikçi ve aynı zamanda daha karmaşık olmaya başladığı için, 

etkili idari düzenlemelerin geliştirilmesi zorlaşmaktadır. Bu zorluk düzenlemelerin 

bakanlıklar kapsamında veya bakanlıklarla bağlantılı ya da bağımsız şemsiye veya zirve 

kurumlar veya yeni kurumlar olup olmamasıyla ilgili değildir. Bu idari düzenlemeler 

yenileşmeyi ve esnek öğrenme ve yeterlilik sistemlerinin geliştirilmesini aksatmak yerine 

nasıl mümkün kılabilir?  

 

Yeterlilikler çerçevelerinin sunduğu platformlara dayandırılan kredi sistemlerinde sağlanan 

esneklik yeterlilikler sistemlerinde yenileşme koşulları yaratma potansiyeline sahiptir. 

Örneğin, yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanması ve belgelendirilmesinin 

kapsamını arttırmak için yeni yöntemler planlamak mümkün müdür? Aynı şekilde, daha fazla 

sayıda öğrenen yerleşik kurumsal veya yeterlilik sınırlarına karşılaştırmaya çalıştığı için 

krediler de bir esneklik aracı sunabilmektedir.  

 

4.4. Sektörel yeterlilikler ve bunların EQF ile ilişkili olarak gelişme şekli  

 

EQF’nin NQF’leri ve ulusal düzenlemelerdeki diğer yeterlilikler ve çerçeveleri kapsayan bir 

meta-çerçeve olması amaçlanmaktadır. Teoride, işletme sektörlerine dayanan yeterlilikler 

çerçeveleri de EQF ile ilgili olabilir. Ancak, bu ulusal, istihdam sektöründe ve Avrupa 

seviyesindeki paydaşlar EQF’ye atıfta bulunacak prosedürlerden ve sonuçlarından memnun 

kalmadan çözülmesi gereken sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bazı özel sorunların çözülmesi 

EQF başarısının bağlı olduğu güven ve uygulanabilirlik seviyesine ulaşmak için bir 

önkoşuldur. Bu çalışmanın amacı mevcut sektörel girişimleri incelemek ve istihdam sektörü 

yeterlilikleri ve çerçevelerinde etkili ve şeffaf bir şekilde EQF’ye yapılan atfa dayanan bir 

güven süreci başlatmaktır.  

 

4.4.1. Araştırma soruları ve hedefler  

 

Araştırmada şu sorular yöneltilmiştir:  

 

 EQF’yi sektörler ve şirketler tarafından ödüllendirilen bağımsız yeterlilikler için bir 

referans noktası haline getirme yönünde ulusal sistemler veya çerçeveler dışında 

yeterliliklerin geliştirilmesi ile harekete geçirilen bir ihtiyaç var mıdır?  

 Ulusal sistemler ve çerçeveler dışında ödüllendirilenler de dahil tüm yeterlilikler için 

ortak bir meta-çerçeve içerisinde EQF’yi geliştirmek üzere karşılıklı güven oluşturmak 

ve sürdürmek için mekanizmalar açısından ne gerekmektedir?  



 

Çalışmada inşaat, kişisel hizmetler (özellikle kuaförlük), otomotiv, taşımacılık (özellikle, 

deniz taşımacılığı), ICT, finansal hizmetler, lojistik, perakende satış ve turizm alanındaki 

gelişmeler üzerinde durulmuştur. Çalışma bu sektörleri derinlemesine kapsamakta olup 

yeterliliklerin sektör veya endüstriye özel koşulları nasıl yansıttığı konusunda geniş bilgiler 

içermektedir.  

 

4.4.2. EQF’nin destekleyebileceği farklı uygulamalar  

 

Analizde çalışma kapsamına giren sektörler arasındaki farklılıklar onaylanmış ve bu 

sektörlerde yeterliliklerin uluslararasılaşmasına yönelik bir eğilim olduğu da kabul edilmiştir. 

Sektörel çerçevelerin, özellikle sektörel yeterlilik kapsamının en geniş olduğu durumlarda, 

EQF’ye atıfta bulunarak değer kazanabileceği sonucuna varılmıştır. EQF ilişkileri daha şeffaf 

hale getirerek sektörel yeterlilikler ve çerçevelerin karmaşıklığı ve kapsamına yanıt olabilir. 

Ortaya çıkacak şeffaflık sektörel yeterliliklerin daha tutarlı hale gelmesine ve mevcut 

yeterliliklerdeki tekrarların ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.  

 

Çalışma analizinde bu hedefin sektörel çerçeveleri doğrudan EQF’ye bağlayarak veya ulusal 

yeterlilikler çerçeveleriyle (NQF’ler) dolaylı olarak gerçekleştirilmeye çalışılabileceği ileri 

sürülmüştür. İşverenler bu süreçle ilgilenme konusunda motive edilebilir, çünkü işletmelerin 

özellikle bir maliyet faydası olması durumunda en iyi uygulamaları belirleme dürtüsü vardır. 

Raporda bir sektörel yeterliliğin EQF’ye bağlanma yoluyla çalışanların esnekliğini ve 

hareketliliğini desteklemek için yaşam boyu öğrenmeye zemin oluşturması durumunda, 

şirketlerin çalışanların yetkinliğinden fayda sağlayabileceği ileri sürülmüştür. Bunlar henüz 

deneysel olarak doğrulanmamış genel sonuçlardır.  

 

4.4.3. NQF’ler yoluyla EQF’ye atıfta bulunma  

 

Çalışmada ulusal eğitim ve öğretim sistemleri kapsamında beyan edilen ve ulusal sistemler 

dışında geliştirilen ve geleneksel eğitim ve öğretim aktörleri dışında bir organ tarafından 

yönetilen diğer yeterlilikler belirlenmiştir. Bazı ülkelerde, söz konusu sektörden bağımsız 

olarak, EQF’ye bağlanacak ulusal yeterlilikler çerçevesine yeterliliklerin eklenmesi gerektiği; 

diğerlerinde ise şirket bazında yeterliliklerin ulusal yeterlilikler çerçevesinin tamamlayıcısı 

olarak ve dışında görüldüğü zaten netleşmiştir.  

 

4.4.4. Sektörel çerçeveler  

 

Çalışmada sektörel çerçevelere olan ihtiyaç, atıfta bulunurken kullanılan yöntemler ve 

öğrenme sonuçlarının kullanımına ilişkin yaklaşımlarla ilgili birçok ana eğilim belirlenmiştir. 

Bazı durumlarda, AB Üye Devletlerinde belli bir sektörde yüksek seviyede heterojenliği 

yönetmek için bir çerçeveye ihtiyaç duyulur. Diğer bazı durumlarda ise, çerçeve genel 

açıklayıcıların örneğin mesleklerin sınıflandırılması ve mesleki eğitim kurslarının, 

yeterliliklerin ve kariyer yollarının planlanmasında yerel düzeyde işlevsel duruma getirilmek 

üzere ince ayarının yapılabilmesini sağlar.  

 

Referansın esas olarak ulusal sistemlere ait yeterliliklere odaklanması durumunda, sektörel bir 

çerçeve geliştirmek için daha az kanıt gereklidir. Buna karşılık, “dış” sektörel çerçevelerin 

ulusal sistemlere bağlanmasının büyük ilgi gördüğü de gözlemlenebilir. Atıfta bulunma işlemi 

çoğunlukla mesleki görevler, sorumluluklar ve beklentilerden kaynaklanan genel 

açıklayıcılara atıfta bulunarak gerçekleştirilir ve tüm EQF kategorilerine atıfta bulunulması 



gerekmemektedir. Kalite güvencesinin genel olarak sadece yüzeysel bir şekilde üzerinde 

durulmakta (inşaat sektörü için sektörel çerçeve uygulamasında olduğu gibi) veya hiç 

durulmamaktadır (taşımacılık sektöründe olduğu gibi). 

 

Kamu yetkilileri tarafından yönetilen geleneksel örgün eğitim kanalları dışında geliştirilen 

yeterlilikleri kapsayan sektörel çerçevelere duyulan ihtiyaç da göze çarpmaktadır. Sektörel 

yeterlilikler çerçeveleri iki modeli izler:  

 

(a) yeterlilik “katalogları”. Bunların amacı çalışma ve öğrenme koşullarını kapsamak, 

meslekler ile özel iş profilleri arasında bağlantı kurmaktır. Sektörde kullanılan mevcut 

yeterliliklere atıfta bulunurlar; 

(b) sektördeki işlerde ihtiyaç duyulan becerileri kapsayan yetkinlik çerçeveleri.  

 

Aşağıdaki gereksinimlere bir karşılık olarak sektör veya şirket tabanlı çözümler ortaya 

çıkabilir:  

 

(a) işgücü piyasasının yeterliliklere uygunluğunu arttırmak; 

(b) sektörler veya şirketlerin özel ihtiyaçlarına uygun eğitim ve yeterlilikler sunmak; 

(c) çalışanların hareketliliğini destekleyen ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını geliştiren 

yeterliliklerin şeffaflığını ve belgelerin karşılıklı tanınma düzeyini arttırmak; 

(d) yeterlilikler ve yetkinliklerin transferini (ülkeler, işletmeler, meslekler, görevler, 

seviyeler arasında) desteklemek ve yaygın öğrenme de dahil öğrenme sonuçlarını 

oluşturma ve değerlendirme sistemleri geliştirmek; 

(e) çapraz bilgi, beceri ve yetkinlikleri görünür kılmak.  

 

4.4.5. Ulusal yetkililerin kaygıları  

 

Birçok ulusal eğitim ve öğretim yetkilisi sektörde/şirkette ve (özellikle) uluslararası düzeyde 

yeterliliklerin geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin şeffaflığı azaltacağı, kaliteyi tehdit edeceği 

ve genel olarak yeterliliklere yönelik karşılıklı güvene zarar vereceğinden kaygılanmaktadır. 

Bazı paydaşlar bu yeterliliklerin EQF’ye bağlanmasının güven ve güvenilirlik açısından 

yanlış bir imaj çizeceğinden korkmaktadır. Sektörel kuruluşlar ve birlikler piyasalarda ve 

teknolojide meydana gelen hızlı değişikliklerin bireylerin ve işletmelerin ihtiyaçlarına daha 

iyi hizmet eden daha esnek ve ihtiyaca özel çözümler gerektirdiğini iddia etmektedir.  

 

4.4.6. Yeterlilik konularının değişimi 

 

Çalışma yeterliliklerle ilgili sektörel faaliyetlerdeki çeşitliliğe dikkat çekmektedir. Bu, 

yeterlilik düzenlemelerini her bir sektörün özgüllüklerine uygun hale getirme geleneklerinin 

beklenen bir sonucudur. Yeterliliklerinin bu yönü ciddi sorular ortaya çıkarmaktadır:  

 

(a) yeterlilikler sistemlerinin uygun hale getirilmesinin işgücü piyasasında uyuma ve 

yeterliliklerin değerlenmesine sebep olduğunu varsayarsak, EQF’nin oluşturulması 

duyarlılık karşısında bir tehdit midir?  

(b) değilse, aşırı kısıtlayıcı olmasa bilen sektörel yeterliliklerin uluslararasılaşma sınırı 

nedir?  

 

Bu çalışmayla ilgilenen paydaşlar bugün bir şeffaflık eksikliği ve güven sorunu olduğu 

konusunda mutabakata varmıştır. EQF geleceğe ilişkin çözümün bir parçası olarak 



görülmektedir ancak Avrupa ve daha yerel boyutlar arasındaki gerilimin ele alınması ve 

dikkatli bir denge çizilmesi gerekmektedir.  

 

Çalışmanın ulaştığı belirgin kalite güvence düzenlemelerinin olmadığı yönündeki sonucun 

bazı etkileri vardır. Sektörel yeterliliklerde değer ve güvenin arttırılması gerekecekse, kalite 

güvencesinin, en iyi ihtimalle üstü kapalı veya yüzeysel olarak, daha şeffaf hale getirilmesi 

gerekecektir.  

 

Çalışmada sektörel yeterlilikler çerçevelerinin nasıl şekillendirildiği netleştirilmese de, bu 

çerçevelerde açıkça görülen bir gelişme vardır. Ancak, muhtemelen yerine getirecekleri 

ihtiyaçlar dizisinin de önemi açıktır. Sektörel çerçeveleri EQF’ye bağlayan birçok sorun 

henüz çözülememiştir.  

 

4.5. NQF geliştirilmesine ilişkin düzenli araştırmalar  

 

Cedefop ulusal yeterlilikler çerçevelerinin artan önemini yansıtarak 2009 yılında bu 

geliştirmelerin düzenli olarak haritasını ve analizini çıkarmaya başlamıştır. Bu faaliyet 

AB’nin 27 üye ülkesi, iki aday ülkesi (Hırvatistan ve Türkiye) artı İzlanda ve Norveç’i 

kapsamaktadır. Şu ana kadar sonlandırılan iki rapor (Cedefop, 2009e; Cedefop, 2010d) 

Avrupa’da NQF’lere verilen önem ve önceliği doğrulamaktadır. Bu durum kısmen EQF 

tarafından yapılan baskı ile açıklanabilirken, ülkeler 2010 ve 2012 teslim tarihlerinde (
72

) 

giderek NQF’leri eğitim, öğretim ve istihdam alanında ulusal politikaları ve reformları 

etkileten temel araçlar olarak görmeye başlamıştır.  

 

4.5.1. Yaşam boyu öğrenme perspektifine göre NQF’ler  

 

Raporlar kapsamına giren tüm ülkeler EQF’ye karşılık olarak yaşam boyu öğrenme için bir 

ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirmeyi ve uygulamaya koymayı amaçlamaktadır. Bu 

ülkelerin çoğu her seviyede ve her tip yeterliliği kapsayan kapsamlı çerçeveler hedeflemekte 

olup daha güçlü bir entegrasyon arayışı içindedir. Bu da eğitim ve öğretim sistemlerinin genel 

bütünlüğü ve geçirgenliğine daha çok dikkat çekildiği göstermesi ve yaşam boyu ve yaşamın 

genelinde öğrenmeyi teşvik etme kabiliyeti açısından önemlidir. gelişmekte olan NQF’ler 

faaliyet gösterdikleri kabul edilen ulusal sistemleri yansıtmaktadır. Belli hedefler ve tasarım 

özelliklerinde farklılıklar görülürken, genel olarak çerçevelerin açık bir grup yeterlilik 

seviyesi ve seviye açıklayıcısı sunması, öğrenme sonuçları yaklaşımını yansıtması ve eğitim, 

öğretim ve istihdam sektöründen bir grup paydaşın katılması gerektiği kabul edilmektedir.  

 

4.5.2. Farklı aşamalarda NQF’ler  

 

Analiz ülkelerin farklı geliştirme ve uygulama aşamalarına ulaştığını göstermektedir. Şu anda 

giderek daha fazla sayıda kişi ilk kavramlaştırma ve tasarımdan paydaşlara danışma süreci ve 

çerçevelerde ileri test uygulamasına yönelmektedir. Bazı bölgelerde (örneğin Belçika, 

Flandre, Estonya, Litvanya ve Portekiz) resmi uygulama başlatılmıştır. Bu ülkeler zaten 

yerleşik durumda olan çerçevelerle (İrlanda, Fransa, Birleşik Krallık) incelemeleri yürütmüş 

ya da halen yürütmektedir. İrlanda Çerçevesine ilişkin yapılan son dış değerlendirme (Collins 

ve ark., 2009) çerçevelerin uygulamalı tatbikine ilişkin uzun vadeli zorluklara dikkat 

çekmektedir. 2010 raporu da yaşam boyu öğrenmeye yönelik NQF’ler (EQF’ye karşılık 

                                                           
72 Ülkeler 2010 yılı itibariyle ulusal yeterlilik seviyelerini EQF’ye bildirmeye ve 2012 yılı itibariyle sertifika ve 

diplomalarındaki EQF seviyelerine açık referans vermeye davet edilmiştir.  



olarak geliştirilen) ve yüksek öğretim yeterlilikler çerçeveleri arasındaki ilişkiye özellikle 

dikkat etmektedir. Bu ilişki kapsamlı çerçeveler geliştirmenin merkezinde yer almakta ve 

mevcut eğitim ve öğretim alt sistemleri (ve paydaşlar) arasındaki sınırların netleştirilmesini ve 

bazen de yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. MEÖ ve YÖ arasında zaman zaman 

görülen gerilimli tartışmalar bize NQF’lerin başarısının paydaşların katılımını sağlama ve 

çıkar çatışmalarını ele alma kabiliyetlerine bağlı olduğu hatırlatmaktadır. Analiz paydaşların 

katılımının ülkeler arasında farklı olduğunu göstermiştir. Çok sayıda ülkenin mevcut sistem 

ve uygulamalara sadece zayıf bir şekilde bağlı olan “geçici” çerçeveler oluşturması 

durumunda, mevcut olumlu gelişmeler zarar görebilir. Genel olarak, NQF’lrin geliştirilmesi 

ulusal düzeyde bir ivme kazanmıştır; bunun süreklilik kazanarak güçlenip güçlenmeyeceği 

paydaşların katılımına ve NQF’lerin katma değerini görme düzeylerine bağlıdır.  

 

4.5.3. Yeterlilik konularının değişimi 

 

NQF’lerin Cedefop çalışmalarında belgelendirildiği gibi hızlı gelişimi ülkelerin yeterlilik 

sistemlerine ilişkin görüşünü değiştirebilir. Birçok örnek hala gelişim erken aşamasında olsa 

da, NQF’ler farklı şekillerde etkili hale gelmektedir:  

 

(a) EQF’ye yanıt olarak ortaya çıkan yeni NQF’ler uluslararası diyaloga açıklık ve 

yeterliliklerde daha önce görülmeyen bir derecede işbirliği olduğuna işaret etmektedir. 

Bu gönüllü yaklaşımın etkinliği özellikle ülkeler ve sistemler arasında karşılıklı 

güvenin artmasını teşvik etmek açısından hala kanıt gerektirmektedir, EQF’nin hızlı 

gelişimi ve bunun yerini tutan NQF’ler yeterliliklerin uluslararasılaşmasının ele 

alınması gereken bir gerçek olarak görüldüğüne işaret etmektedir;  

(b) öğrenme sonuçları yaklaşımını özellikle eğitim ve öğretim seviyeleri ve türlerine 

ilişkin yeterlilikleri tanımlama ve açıklamaya yönelik benzer ilkeler ve kriterler 

uygulamaya koyarak öncekine göre daha sistematik bir şekilde teşvik etmektedirler; 

(c) eğitim ve öğretim alt sistemleri ile yeterlilikleri arasındaki ayırıcı hatları 

sorgulamaktadırlar. Bu özellikle NQF’lerin üniversiteler dışında yüksek seviyede 

yeterliliklere yönelme eğilimi gösterdiği yüksek öğretimle ilişkili olarak belirgindir; 

(d) NQF’lerin hızlı gelişimi sürdürülebilirlikleri ile ilgili ciddi sorular ortaya 

çıkarmaktadır. Avrupa’da gelişme bir dereceye kadar EQF tarafından dışarıdan 

tetiklenmiş olup, NQF’lerin ulusal yeterlilikler gündemini hangi düzeyde 

etkileyeceğini ve reform aracı olarak bir görev üstlenip üstlenemeyeceğini ilerleyen 

yıllar gösterecektir.  

 

4.6. Kalite güvencesi ve MEÖ belgelendirmesi arasındaki ilişki  

 

Bu çalışmanın genel amacı belgelendirmenin kalite güvencesi konusunda ülkeler arasındaki 

benzerlikler ve farklılıkları belirlemek ve belgelendirmede ortak bir grup Avrupa kalite 

ilkesinin uygulanabilirliğini yansıtmak için bundan faydalanmaktır. Proje, sürece neyin dahil 

edildiği konusunda kavramsal açıklama sunarak belgelendirmeye ilişkin bir kalite güvence 

tablosu çizmiştir.  

 

Çalışmada belgelendirme sürecinde altı aşamalı bir kalite güvencesi iler sürülmüştür:  

 

(a) değerlendirme tasarımı: standartlara yönelik düzenleme ve kılavuzlar; değerlendirme 

yönetimi; geçerlilik ve güvenilirlik;  

(b) değerlendirme sunumu: iç/dış inceleme merkezleri, kurum dışı tarafların varlığı gibi 

üstlenilecek değerlendirme koşullarını yöneten şartlar veya kılavuzlar; 



(c) onaylama tasarımı: onaylamanın nasıl organize edileceğine ilişkin düzenleme veya 

kılavuz; 

(d) onaylama sunumu: uygulamanın ne zaman ve kim tarafından yapıldığına ilişkin 

düzenleme ve kabul edilen uygulama; 

(e) tanınma tasarımı: onaylama komitesi veya ödüllendirme organının yönetimi gibi 

tanınma sürecini düzenleyen veya yönlendiren kurallar; 

(f) tanınma sunumu: tanınmayı sağlayabilecek ve bir yeterliliği verebilecek kişiyle ilgili 

kurallar, tedarikçilerin akreditasyonu veya ödüllendirme organlarının atanması.  

 

Çalışmada her bir aşamaya ilişkin kalite süreciyle ilgili anlayışlar sunulmaktadır. Örneğin, 

değerlendirme için bir dizi yaklaşım gözlenmekte ve sınıflandırılmaktadır (bkz. Tablo 4). 

 

4.6.1. Kalite süreçlerine katılan aktörler  

 

MEÖ sistemlerinin çoğu kalite süreçlerinin üstlenilmesinden sorumlu bir grup aktör ile çalışır. 

Bunlar genel politika ve stratejiyi formüle eden devlet daireleri, gözetim ve denetim 

kuruluşları, ödüllendirme organları, eğitim ve öğretim tedarikçileri, denetmenler ve genelde 

hedefi göz önünde bulunduran yeterlilik üstlenen bağımsız öğrenenlerden oluşmaktadır  

 

Tablo 4. Kalite güvencesi ve onaylama süreçleri  

 
Kalite güvencesi  

Değerlendirme kriterlerini tanımlamak için merkezi 

olarak belirlenmiş standartların kullanımı  

Merkezi olarak tanımlanmış değerlendirme yöntemleri  

Merkezi olarak tanımlanmış değerlendirme 

şartnameleri  

Dış inceleme merkezleri 

Dış denetmenler  

Dış aktörlerden oluşan değerlendirme komiteleri  

Birden çok değerlendirici  

Değerlendirme teftişi  

 

 

Değerlendirmelerin izlenmesi ve ölçülmesi  

Değerlendiricilerin sistematik eğitimi 

(değerlendirmeyi üstlenen öğretmenler de dahil)  

Yetkili organ tarafından tasarlanan değerlendirme 

onayı  

İçerik değil süreçle ilgili değerlendirme süreçlerinin 

düzenlenmesi  

Akreditasyon kriterlerinin bir parçası olarak 

değerlendirme yöntemlerinin tanımlanması  

 

 

Onaylama  
Onaylama aşaması değerlendirme aşamasından bağımsızdır  

Farklı tarafların katılımından oluşan onaylama komiteleri  

Merkezi olarak organize edilmiş onaylama  

Merkezi olarak belirlenmiş ölçüm kılavuzları / derecelendirme anahtarları veya performans derecelendirme 

kriterleri  

Zayıf kriterlerin referansı  

 

Bu aktörlerin yanı sıra, işverenler veya sendikalar gibi paydaşlar da birçok aşamaya 

katılmaktadır. Belgelendirme süreçlerine ilişkin kalite güvence sorumluluklarının farklı 

aktörler arasında dağıtılma şekli de çalışma kapsamına alınan ulusal MEÖ sistemleri 

arasındaki temel farklılıklardan bir tanesidir.  

 

Üç temel kalite güvence modeli belirlenmiştir: öngörü modeli, işbirliği modeli ve öz 

düzenlemeli model (bkz. Tablo 5).  

 

 

 

 

 



 

 

Tablo 5. Üç farklı kalite güvence modeli  

 
 

Öngörü modeli  

Öngörü modelinde, değerlendirme yöntemleri merkezidir. Tek bir ödüllendirme yetkilisi tarafından 

tasarlanmakta ve belirlenmektedir. Bu aynı organ değerlendirme, kalite güvencesinin belirlenmesinden ve bir 

belgenin onaylanması ve verilmesinden sorumludur. Eğitim tedarikçisi öğretme, rehberlik ve müfredat 

geliştirme gibi diğer alanlarda birçok sorumluluğa sahipken, değerlendirme ve belgelendirme sürecinde 

bağımsız öğrenen ile ödüllendirme kuruluşu arasında bir aracı kuruluştan fazlası değildir.  

 

İşbirliği modeli  

İşbirliği modelinde, MEÖ yeterlilikleri için kullanılan değerlendirmelerin gerçek şekli ve içeriğiyle ilgili 

kararlar tedarikçilere bırakılırken, ödüllendirme organları değerlendirme kriterlerini ve geniş metodolojik 

sınırları tasarlama sorumluluğuna sahiptir. Tedarikçiler aynı zamanda sınavların ölçek belirlemesi veya 

derecelendirmesinden de sorumlu olabilir, ancak bu sorumluluk ödüllendirme kuruluşu tarafından yakın 

denetime alınmıştır. Belgelendirme kalitesini sağlamaya ilişkin nihai sorumluluk bir dış kuruluşla bağlantılıdır. 

Bu model esas olarak uygulamaların formüle edilmesi ve üstlenilmesinde karşılıklı işbirliği ve güvene dayanır.  

 

Öz düzenlemeli model  

Öz düzenlemeli modelde MEÖ tedarikçisi değerlendirmenin onaylanmasını tasarlar ve üstlenir, aynı zamanda 

yeterlilik belgelerini veren organdır. Tedarikçi başka herhangi bir bakanlık veya hükümet kuruluşuna bağlı 

olmaksızın belgelendirme sürecinin tüm yönlerini güvenceye alacak kalite sorumluluğunu da benimser.  

 

 

Çalışmada altı aşamalı ve üç çeşit paydaş katılımı özetlenmiş ve Şekil 7’ye kopyalanmıştır. 

Şekilde tanınma ile bağlantılı kalite süreçleri de gösterilmiştir.  

 

  



Şekil 7. Kalite güvence süreci ve düzenleme modellerinin özeti  

 

 
 

 

NB: AB= ödüllendirme organı  

 

4.6.2. Kapalı standartlardan açık standartlara geçiş  

 

Bazı ülkelerde değerlendirme standartları kapalılığını korumaktadır. Bu standartların açık hale 

getirilmesi ülke sisteminde yapılan değerlendirmelerin güvenilirliğini ve geçerliliğini 

arttırmaya yönelik bir fırsattır. Açık standartlar kalite güvencesine verilen sağlam bir 

referanstır: ilgili kurumlar ve aktörlerin değerlendirme sürecinin güvenilir ve geçerli olup 

olmayacağı konusunda hükme varması daha kolay olacaktır. Ayrıca, yeterlilikler 

standartlarının ve sonuç olarak değerlendirme uygulamalarının tasarımına ilişkin öğrenme 

sonuçlarına geçiş standartları açık hale getirme sürecinin bir parçasıdır. Bu, işgücü piyasasına 

ve öğrenenlerin değerlendirildiği kriterler açısından topluma uygunluğu arttırabilir. 
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me 

stratejileri, 

ilkeleri ve 

kesin 

koşullar 

öngörülür  

Değerlendir
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belirlenen 

düzenlemel
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çizelgesine 

göre  

Onaylama 

organizasyo

nu, 

onaylayan 

kişi ve 

kanıtların 

düzenlenme 

tabanı ile 

ilgili koşullar  

Onaylama AB 

veya 

tedarikçinin 

dışında bir 

üçüncü kişi 

tarafından 

üstlenilir. 

Kanıtlar merkezi 

olarak 

düzenlenmiş 

formatta (ağ 
gibi) 

tedarikçiden 

toplanır  

Düzenleme 

çıkarılırken 

esas alınan 

işlemler (AB 

akreditasyo

nu gibi) 

düzenlenir. 

Tanınma bir 

veya birkaç 
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aktörlerle 
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AB’den 

alınan 

kılavuz ile 

tedarikçinin 
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Onaylama 

düzenlemel
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kılavuz 

izlenerek 

tedarikçi 

tarafından 

tasarlanır 

Onaylama 

tedarikçi 

tarafından 

üstlenilir 

ancak AB 

tarafından 
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Düzenlemenin 

çıkarıldığı 

süreçlere 

ilişkin bazı 

kılavuzlar 

vardır, ancak 

kesin 

düzenlemeler 

tedarikçiye 

kalmıştır 

Tanınma bir 

grup 

akredite 

veya başka 

şekilde 

yetkilendiril
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tarafından 

çıkarılır 

Değerlendirm
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koşullar 
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değerlendirm
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bağımsız 

değerlendiri

ci/öğrenen 

düzenlemel

erine göre 

sunulur 

Onaylama 

tasarımı ile 

ilgili herhangi 

bir resmi 

koşul yoktur. 

Bu tedarikçiye 

bırakılmıştır. 

Bazı 

durumlarda 

onaylama 

değerlendirm

eden resmi 

olarak 

ayrılmaz 

Onaylama 

tedarikçi 

tarafından 

üstlenilir. 

Bazı 

durumlarda 

onaylama 

değerlendir

meden 

resmi olarak 

ayrılmaz 

Tanınmaya yol 

açan süreçlere 

ilişkin herhangi 

bir düzenleme 

yoktur. Bunu 

değerlendirme 

ve onaylama 

izler ve 

tedarikçinin 

elinde olan bir 

durum değildir.   

Tanınma 

herhangi bir 

akreditasyo

n veya 

yetkilendirm

e ile 

düzenlenme

z.  



Standartların açık hale getirilmesi, MEÖ tedarikçilerine (
73

) yönelik daha fazla özerklik 

eğilimi geliştiği ve tedarikçilerin değerlendirmeyi öğrenenlerin ihtiyaçlarına ve mevcut 

kaynaklarına uyarlama imkanlarını arttırdığı için, belli bir tutarlılık sağlar. Böylece, Kalite 

güvence koşulları ve kılavuzları yoluyla öğrenenleri değerlendirme standartlarının ülke veya 

yeterlilik sistemi çapında tutarlı bir şekilde uygulanmasını daha da önemli hale gelir.  

 

4.6.3. Bir organizatör olarak ulusal yeterlilikler çerçeveleri  

 

Yeterlilikler çerçevelerinin geliştirilmesi MEÖ’de ve sektörel yeterliliklerde kalite 

güvencesini güçlendirme fırsatı sunar. Mevcut kalite güvence (QA) süreçleri yeterlilikler 

çerçevesi için MEÖ ve sektörel yeterliliklerin referans gösterilmesini sağlayarak 

güçlendirilebilir. Sürekli eğitim (CVET) için NQF’lerin ve öğrenme sonucu esaslı 

standartların geliştirilmesi bu alanlarda genellikle kapalı olan standartları açık hale getirme 

sürecini teşvik ederek kaliteyi arttırabilir.  

 

4.6.4. Kalite güvence düzenlemesi eğilimi  

 

Standartların kalite sürecinin her yönünde tutarlı bir şekilde uygulanması iki farklı boyuta 

dayanır:  

 

 bir değerlendirmeye kimin katılması gerektiği; hangi değerlendirme yöntemlerinin 

kullanılacağı; hangi değerlendirme kriterlerinin kullanılacağı vb. gibi süreçlerde 

bağlayıcı düzenleme kılavuzları;  

 sürece katılan aktörler ve kuruluşların yetkinlik ve deneyimine ilişkin güven ve 

özerklik.  

 

Bir düzenlemenin seviyesi ile özerklik düzeyinin birleşimi ülkeden ülkeye değişmektedir. 

Geleneksel olarak özerkliği vurgulayan ülkelerde değerlendirmenin belli yönlerinde daha 

güçlü bir düzenleme uygulama eğilimi görülürken, merkezi düzenlemeyi vurgulayan 

ülkelerde özerklik boyutlarını arttırma konusunda herhangi bir eğilim görülmemektedir.  

 

4.6.5. Yeterlilik konularının değişimi 

 

İncelenen tüm kalite süreçlerinde standartlar merkezi öneme sahiptir; bu da bu standartlarının 

önemi ve kapsamındaki genişlemenin diğer etkileriyle tutarlılık göstermektedir. Yeterliliklerin 

değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi sürecinde kalite güvenceli tedarike yönelik bir eğilim 

görülmektedir.  

 

Çalışma ayrıca NQF’lerin kalite süreçlerinde artan rolüne dikkat çekmektedir. NQF’lerin 

sayısındaki artış her yerde açıkça görülmektedir, ancak bu yeni çerçevelerin kalite 

güvencesini arttırmak için bir fırsat olup olmadığı ve bu işlevi yerine getirecek şekilde 

tasarlanıp tasarlanmadıkları hala netleşmemiştir.  

 

NQF’lerin bir kalite aracı olarak kullanılması kalite güvence süreçlerinde merkezileşme 

eğiliminin belirtisini ortaya çıkarır. Bu eğilim raporda ve diğer kanıtlarda açıkça 

görülmektedir. Özerk QA sistemleriyle öğretmenlere yüksek seviyede yatırım yapılmaktadır.  

                                                           
73 Eurydice (2008) Avrupa’da okullar ve öğretmenlerin nasıl daha çok yeni sorumluluk kazandığını 

açıklamaktadır. Bu yayında genel eğitimin durumu açıklanmasına rağmen, birçok ülkede temel mesleki eğitim 
ve öğretimde de durum genel üst-orta eğitim ile benzerlik gösterir.  



 

Merkezi bir kalite organı (düzenleyici) oluşturmak farklı görevleri ele almak için ne ölçüde 

etkili bir yol olacaktır: ölçek ekonomisi mevcut mudur? Çalışma bir kalite güvence rolü 

yürüten organların sayısındaki artışa ilişkin kanıtlar sunmuştur.  

 

Avrupa’da en azından MEÖ yeterlilikleri için kalite güvencesinde görülen ulusal farklılıklar 

önemlidir. Mevcut düzenlemeler değişim karşısında bir engel mi teşkil ediyor?  

 

 

4.7. Öğrenme sonuçlarına geçiş: Avrupa’daki politika ve uygulamalar  

 

Eğitim ve öğretim politikaları ve uygulamalarına ilişkin eğilimler Avrupa ülkelerinin eğitim 

ve öğretim sistemlerine yönelik genel hedefleri belirlerken ve yeterliliklerin tanımlayıp 

açıklarken öğrenme sonuçlarına giderek daha çok referans vermeye başladığını 

göstermektedir. Süre, konum ve belli pedagojik yöntemler gibi yeterliliği destekleyen girdi 

unsurlarına da hala odaklanılmakta ancak öğrenenlerin bir öğrenme süreci sonunda neleri 

bilip, anlayıp, neler yapabileceklerinin beklendiği konusuna giderek daha çok özen 

gösterilmektedir. Bu eğilim, eğitim ve öğretimde işbirliğinin tanımlayıcı ilke olarak giderek 

öğrenme sonuçları yaklaşımını benimsediği Avrupa düzeyine net bir şekilde yansımıştır. 

Avrupa’da şu an geliştirilmekte ve uygulanmakta olan tüm araçlar ve ilkeler – özellikle EQF, 

ECVET ve kilit yetkinliklerin önemsenme düzeyi – bu yaklaşıma dayanmaktadır.  

 

Çalışma öğrenme sonuçlarının ne derece tanımlanmış olursa olsun giderek standartlar, 

müfredat, değerlendirme kriterleri ve NQF açıklayıcılarının temelini oluşturduğunu 

göstermektedir. Bu kullanımdaki artış eğilimi yeterlilikler sisteminin farklı bölümlerinde bu 

geçişi değişim (şimdi ve gelecekte) tartışmalarının merkezine taşıma konusundaki gerekçeyi 

sunmaktadır.  

 

Öğrenme sonuçları yaşam boyu öğrenme stratejilerinin bir bileşeni olma özelliği taşımakta ve 

ulusal eğitim ve öğretim sistemlerinde birden çok işlevi yerine getirmesi gerekmektedir: 

önceki öğrenmelerin tanınması, kredi verilmesi, kalite, öğrenme planları, temel yaşam 

becerileri, işverenler için itibar. Sistemler yaşam boyu öğrenmeyi kapsayacak şekilde reforme 

edildiği için, bu sonuçlar aynı zamanda eğitim ve öğretim yönetişiminin modernleştirilmesi 

sürecine de dahil edilmekte ve yatırım yapılan yüksek seviyede kamu fonlarından sorumlu 

olması beklenmektedir.  

 

Öğrenme sonuçları yaklaşımından dolayı beklentiler artmıştır. Birçok kişi bu geçişi:  

 

(a) eğitim ve öğretimin bireysel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi için (“aktif öğrenmeyi” 

teşvik etmek için) bir fırsat; 

(b) yaşam boyu öğrenmenin karşısındaki engelleri azaltma yöntemi; 

(c) eğitim ve öğretim kurumları ve sistemlerinin hesap verme sorumluluğunu arttırma 

yolu; 

(d) eğitim ve işgücü piyasası paydaşları arasında daha iyi bir diyalog sağlayan ortak bir 

dilin unsurları olarak görmektedir.  

 

4.7.1. Uygulamaya yönelik hamleler  

 



Çalışma bu beklentilerin politika uygulamasının temelini oluşturup oluşturmadığını ve gerçek 

değişimin paydaşların menfaatine olup olmadığını incelememize olanak sağlamıştır. Öğrenme 

sonuçlarına geçiş şu şekilde özetlenebilir.  

 

4.7.1.1. Genel eğitim  

 

Öğrenme sonuçları genel eğitim reformlarını bilgilendirmek için yol gösterici bir mekanizma 

olarak giderek daha çok uygulanmaya başlamıştır. Müfredatı oluşturan konuların içeriğine 

öncelik vermek yerine öğrenenlerin deneyimini şekillendirmek için öğrenme sonuçları 

vurgulanmaktadır. Öğrenme sonuçları birçok ülkede yönetişim, sistemik reform, müfredat, 

pedagoji ve değerlendirme olmak üzere farklı seviyeler üzerindeki etkiyi yenileme ve reforme 

etme görevi gören öğrenim sistemlerini modernleştirme yoluna işaret etmek için 

kullanılmaktadır.  

 

4.7.1.2. Mesleki eğitim ve öğretim  

 

Yeterlilikler ve müfredatı öğrenme sonuçlarını kullanarak yeniden tanımlama dürtüsü en çok 

MEÖ’de görülmektedir. Toplumda ve iş yaşamında gerekli olan öğrenme sonuçlarında 

çalışma programları ve okul ve iş esaslı öğrenmenin karışımına giderek daha çok 

odaklanılmaktadır. İş yaşamında başarı için gerekli olan beceri türleri açık bir referans 

noktasıdır.  

 

4.7.1.3. Zorunlu eğitim sonrası genel eğitim  

 

Avrupa’da genel eğitimin zorunlu eğitim sonrası aşaması eğitim sisteminin öğrenme 

sonuçlarıyla ilgili görüşlerin reforme edilmesinden en az etkilenmiş olan kısmıdır. Bunun 

sebebi büyük ölçüde üst-orta genel eğitimin seçme işlevinin gölgede bırakılabileceği eğitici 

bir işlevi olmasıdır. Bunun sonuçlarından biri de genel üst-orta eğitimin birçok durumda 

(hepsinde değilse de) yazılı final sınavıyla değerlendirilen detaylı müfredat veya ders 

programı koşullarına yakından bağlı kalması ve yüksek öğretime giriş gerekliliklerine oldukça 

uygun olmasıdır. Öğrenme sonuçlarının üniversite müfredatı ve pedagojileri üzerinde 

şekillendirici bir etkiye sahip olması durumunda, bunun da üst-orta genel eğitimde müfredat, 

pedagoji ve değerlendirme üzerinde önemli bir etkisi olabilmektedir.  

 

4.7.1.4. Yüksek öğretim  

 

Öğrenme sonuçları yüksek öğretimde de giderek daha öncelikli bir rol oynamaya başlamıştır. 

Ancak, kanıtlar Avrupa politika düzeyinde ve genelde Üye Ülkelerde genel kabul gören 

öğrenme sonuçları yaklaşımının yüksek öğretim kurumlarında daha yavaş bir şekilde 

benimsendiği yönündedir. Genel yetenekler ve uzmanlık yetkinliklerine ilişkin kabul görmüş 

formülasyonlar reforme edilen yüksek öğretim dersleri ve modüllerinde ancak aşamalı olarak 

uygulamaya geçirilebilmektedir. İlerleme yavaş olsa da, öğrenme sonuçları perspektifi yüksek 

öğretimde uzun vadeli öğretim ve öğrenme reformunda büyük bir değişime işaret edebilir.  

 

4.7.2. Amaca uygun bir araç  

 

Çoğu Avrupa ülkesinin öğrenme sonuçlarını kullanmayı planladığı veya zaten kullandığı 

iddia edilmektedir. Ancak, uygulamalar farklılık göstermekte olup yukarıda açıklanan 

bağlamlardan biri ya da daha fazlasına özgüdür. Çalışmada belirlenen bir kilit noktası 

öğrenme sonuçlarının rolü üzerinde dururken reformların amaca uygunluğunun önemli 



olmasıdır. Öğrenme sonuçlarının birden çok düzenlemede düşünmeden kullanılabilen 

evrensel bir araç olarak görülmesi tehlikelidir.  

 

4.7.3. Çeşitli uygulamalar  

 

Avrupa’da ulusla yeterlilik çerçevelerinin geliştirilmesinde öğrenme sonuçları öne 

çıkmaktadır. Burada, öğrenme sonuçlarının belirlenmesi farklı öğrenenlerin başarılarını 

üstlenilen öğrenme ve eğitimin türü, şekli veya süresinden bağımsız olarak açık hale 

getirilmesi için düzenleyici bir unsur olabilmektedir.  

 

Birçok Avrupa eğitim ve öğretim sisteminde yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin 

tanınmasına giderek daha çok öncelik verilmektedir. Bu da hem öğrenme sonuçlarının giderek 

daha çok kullanılması yoluyla hem de yeterlilik sistemlerini daha tutarlı ve açık hale getirme 

çalışmalarıyla desteklenmektedir. Öğrenme sonuçlarının değerlendirme yöntemleri üzerinde 

bir etkisi olması beklenebilir. Ancak, bu rapor için toplanan kanıtlar mevcut öğrenme 

sonuçlarının öğrenmeyi değerlendirme yolları üzerinde kısıtlı bir etkiye sahip olduğu izlenimi 

vermektedir.  

 

Öğrenme sonuçları verimi arttırma, ulusal eğitim sistemleri ve sektörlerinin etkinliğini 

değerlendirme ve zaman esaslı programlardan kaynaklanan bir hamleye olanak sağlama 

yöntemi olarak kullanılmaktadır. Çoğu zaman, planlanan öğrenme sonuçları ve bir çalışma 

programının hedeflerinin açık olması durumunda, okullar, öğretmenler ve öğrenenlerin 

belirlenen sonuçlara nasıl ulaşılacağı konusunda daha esnek hale gelmesinin yolu açılır. 

 

4.7.4. Yeterlilik konularının değişimi 

 

Çalışma, faaliyetlerden bazıları hala planlama aşamasında olmasına rağmen, öğrenme 

sonuçlarının kullanımına ilişkin önemli bir eğilimin altını çizmektedir. Yeterlilikler sisteminin 

farklı yönleri ve sistemin kullanıcıları açısından bu eğilimin etkileriyle ilgili bir soru işareti 

ortaya çıkmıştır. Şeffaflık ve açık standartların bütünlük, ilerleme, geçirgenlik, kalite 

güvencesi ve yeterliliklerin değeri gibi özellikler üzerinde önemli etkileri olacağı açıktır. 

Bunlar aynı zamanda standartları tasarlayan ve kullananlar ve müfredatı tasarlayan ve 

öğrenme sürecini yönlendiren ve değerlendiren öğretmenler gibi paydaşların çalışmalarını da 

etkileyecektir.  

 

Öğrenme sonuçlarının değerlendirme üzerinde neden bir etkiye sahip olmadığının kavranması 

gerekir. Bunun sebebi değerlendirme sisteminin değişimi problematik hale getiren nitelikleri 

de (standartların zaman içerisinde tutarlı hale gelmesi gibi) beraberinde getirmesi midir? Ya 

da değerlendiricilerin (çoğunlukla öğretmenler) değerlendirmelerinde öğrenme sonuçlarını 

tutarlı bir şekilde kullanmak için eğitilmesi gerekliliği midir? Eğer öyleyse, bu uygulama 

karşısında önemli bir engel teşkil etmektedir.  

 

Raporda belirlenen kilit noktalardan biri öğrenme sonuçlarının çoğu zaman müfredat ve 

yeterliliklerin kişiselleştirilmesi yoluyla yaşam boyu öğrenme gündemiyle güçlü bağlantılara 

sahip olmasıdır. Bu kişiselleştirme muhtemelen yeterlilikler sistemini daha esnek hale getirme 

ihtiyacının bir başka belirtisidir. O halde, öğrenme sonuçlarına geçiş yaşam boyu öğrenmenin 

daha iyi bir şekilde başarılması üzerinde güçlü bir etkiye mi sahiptir?  

 

Raporda öğrenme sonuçlarına yönelmenin hala önemini koruyan girdi yönleriyle dengede 

tutulması gerektiği ileri sürülmüştür. Aşağıdaki hususlar önemlidir:  



 

(a) program ve öğretim şartnameleri sonuç bilgileriyle tamamlanabilir (Bologna sürecinde 

olduğu gibi); 

(b) yetkinlik esaslı yeterlilikler girdiler etrafına yapılandırılabilir; 

(c) ölçme/değerlendirme yöntemleri hem girdilerden (programların tamamlanması) hem 

de sonuçlardan (hedef değerlendirmeleri) faydalanabilir; 

(d) işe alım ve seçme uygulamalarında hem girdilerden hem sonuç bilgilerinden 

faydalanılabilir.  

 

 

4.8. MEÖ müfredatında öğrenme sonucu yaklaşımları: dokuz Avrupa ülkesine ilişkin 

karşılaştırmalı bir analiz 

 

Bu çalışmada (Cedefop, 2010c) özellikle MEÖ’de olmak üzere standartlar (özellikle öğrenme 

sonuçlarına dayanan standartlar), müfredat, değerlendirme ve yeterlilikler arasındaki karşılıklı 

ilişkiye odaklanılmaktadır. Mesleki eğitim ve öğretimde müfredat ve öğrenme programlarında 

öğrenme sonucu yaklaşımlarının kullanımına ilişkin literatür çok dar ve temel olarak ulusal 

bağlamlar kökenli olduğu için bu Cedefop çalışması özellikle öğrenme sonuçlarının ve 

müfredatın incelenmesi için faydalı olmuştur.  

 

Çalışmada bazı ülkelerde müfredat, standartlar ve yeterlilikleri birbirinden ayırt etmenin zor 

olduğuna dikkat çekilmiştir. Dolayısıyla, müfredatta meydana gelen değişim modellerinin ve 

bu değişikliklerin yeterlilikler sistemleri üzerinde nasıl önemli bir etkiye sahip olduğunun 

belirlenmesi önemlidir. Eğitim müfredatının standartları oluşturduğu ve programların 

tamamlanması ile yeterliliklere ulaşılabilen ülkelerde, bu tip bir programdan beklenen 

öğrenme sonuçlarının belirlenmesi için zaman harcanmalıdır. Bu sonuçlar açık, kapalı 

olabileceği gibi bazı durumlarda hiçbir sonuç olmayabilir. Ancak, öğrenme sonuçları yoluyla 

açıklanan yeterlilikler tasarımı gereği kurumlar, programlar ve pedagojilerden uzak olabilir.  

 

4.8.1. MEÖ müfredat reformu  

 

MEÖ müfredatı Avrupa çapında reforme edilmektedir. Deneysel araştırmalar bu projede 

incelenen dokuz ülkenin şu anda ya da yakın zaman önce MEÖ’de müfredat reformları 

üzerinde durduğunu ve öğrenme sonuçlarının vurgulandığını göstermektedir. Açıkça görülen 

iki temel eğilim vardır (Braslavsky, 2001): 

 

 zenginleşme: MEÖ müfredatında değinilen parametrelerin sayısı artmaktadır. 

Müfredatlar da giderek daha geniş çaplı paydaşların amaçlarını karşılayacak politika 

araçları haline gelmektedir. Dolayısıyla, birçok ülkede son müfredat reformları 

MEÖ’nün değerleri ve hedeflerine ilişkin konsültasyonlar ve tartışmalarla birlikte 

görülmüştür; 

 esneklikte artış: yeni ve bireyselleştirilmiş öğrenme yollarını organize etmek için 

temel araçlar olarak kullanılan öğrenme sonuçları çoğunlukla modülerleştirmeye ve 

öğretmenlerin özerklik seviyesinin arttırılmasına dayanmaktadır.  

 

Bu eğilimler incelemeye alınan tüm ülkelerde farklı seviyelerde gözlemlenebilir. Ancak, girdi 

ve sonuçlar arasındaki denge ile öğrenme sonuçlarının anlaşılması arasında farklılıklar vardır.  

Bu farklılıkların izleri müfredat reformlarının ve öğrenme ile ilgili destekleyici fikirler ve 

düşüncelerden oluşan özel ulusal bağlamın amaçlarına dayandırılabilir.  

 



4.8.2. Genişleyen bir kavram  

 

Müfredat konusu hala farklı fikirler ve anlayışların temelini oluştururken (Braslavsky, 2001), 

müfredat kavramı genişlemiştir. Bir akademik yılın tamamlanmasıyla elde edilecek konu 

bilgilerini gösteren statik bir belgede şekillenen bir kavram olmaktan çıkarak mesleki 

standartları kapsayan ve öğrenme sonuçları, değerlendirme prosedürleri, eğitim ve öğretim 

yöntemlerini tanımlayan dinamik ve kapsamlı bir kavram haline gelmiştir. Bu gelişme 

müfredat sorununun nerede biteceği ve eğitim, öğrenme ve öğretimin geri kalanının nerede 

başladığı konusunda çok az geçerli mutabakat olmasının sebebini açıklar. Ancak, müfredatın 

eğitim ve öğretim tedarikinin kalitesi ve uygunluğuna katkıda bulunduğu konusunda genel bir 

fikir birliği vardır. Sonuç olarak, yeterlilikler müfredatın uygunluğunu arttırmakta ve 

müfredatın kullanıcılar arasında değer bulmasını sağlamaktadır.  

 

4.8.3. Farklı öğretim yöntemleri  

 

Müfredatı tanımlayacak öğrenme sonuçlarının kullanımının öğretmenlerin öğrenmeyi 

geliştirmek için farklı pedagojilerle denenme kapsamını düşürmesi beklenmektedir. Ancak, 

çalışmada müfredatların çoğunda farklı yönlere verilen önemin arttığı, bunun da öğretmenler 

ve eğitmenler için detaylı kılavuz materyallerinin yayınlanmasına sebep olduğu gözlenmiştir. 

Ulusal geleneklere bağlı olarak, öğretim yöntemlerinde değişimler destek ve yerel girişim ve 

gönüllü sorumluluğuna dayalı projelerle veya müfredattaki zorunlu öğrenme düzenlemelerine 

ilişkin yönetmelik ve uygulama yoluyla başlatılır.  

 

Müfredat reformları öğretim ve öğrenme yöntemlerinin değişimi ve uyarlanmasından 

oluşmuştur. Yetkinlik esaslı müfredatın önemli bir unsuru olarak aktif öğrenme tüm ülkelerde 

teşvik edilmektedir. Genel olarak, MEÖ kapsamındaki yeni öğretme ve öğrenme yöntemleri 

ile kuramsal ve uygulamalı öğrenmenin daha iyi bir kombinasyonunun elde edilmesi ve 

öğrenme sürecindeki öğrenenlerin katılımının ve aktifliğinin arttırılması amaçlanmıştır. 

Ancak, deneysel çalışmalar bazen yazılı müfredat ile öğretilen müfredat arasında uçurum 

olabileceğini göstermektedir.  

 

4.8.4. Yetkinlik profilleri ve mesleki profiller  

 

Bazı ülkelerde “yetkinlik” kavramına ilişkin tartışmalar yetkinliğin müfredatı (ve dolayısıyla 

yeterliliği) etkileyebilecek farklı boyutlarıyla ilgili bir fikir birliğine yol açmıştır. Örneğin, 

yetkinliğin aşağıdaki boyutlara sahip olması beklenebilir (Houchot ve Robine, 2007): 

 

(a) karşıtlık koşulu: yetkinliklerin belli bir akademik disipline bağlı olması zorunlu 

değildir ve yetkinlikler farklı durumlarla ilgili olabilir; 

(b) bağlamlama/bağlamından bağımsız inceleme: değerlendirmeler gerçek hayata 

mümkün olduğunca yakın durumlarda geliştirilmeli ve değerlendirilmelidir; 

(c) karmaşıklık: yetkinlik gerektiren görev ve koşullar giderek karmaşık hale gelmekte, 

bireylerin bilgi, teknik beceri, yetenek ve tutum gibi farklı kaynaklardan 

faydalanmasını gerektirmektedir; 

(d) entegrasyon: yetkinlikler farklı disiplinler ve farklı yönlerini (yetenek, tutum ve bilgi) 

bütünleştirmektedir.  

 

Bu boyutlar işlevleri ve faaliyetleri açısından müfredatta tanımlanan mesleki profil, yetkinlik 

standartları ve bununla ilişkili bilgiler arasında kurulan bağ ile ilişkili olabilir.  

 



4.8.5. Öğrenme sonuçlarına geçiş  

 

Bu çalışma kapsamında yer alan tüm ülkeler öğrenme sonuçlarını MEÖ müfredatında 

uygulamaya koymuş ya da uygulamaya geçme aşamasında bulunan ülkelerdir, ancak tanım, 

işlev ve işlemleştirme ile ilgili önemli farklılıklar bulunmaktadır. Öğrenme sonuçlarının 

aşağıdaki hususları tanımlayan üç farklı kullanımı tespit edilmiştir:  

 

(a) eğitim ve öğretimin kapsayıcı hedefleri; 

(b) bir çalışma programının bütününe ilişkin öğrenme sonuçları; 

(c) belli eğitim birimlerinin öğrenme sonuçları.  

 

Sonuç yaklaşımları lehine ortaya atılan temel argümanlardan biri öğrenme süreci ile ilgili 

olarak öğrenme sürecinin merkezine kendi bireysel ihtiyaçları ve kaynakları olan öğrenenleri 

koyarak esneklik sağladığı yönündedir. Sonuç olarak, sonuç yaklaşımları öğretmenler ve 

eğitmenler için yeni bir rolü gerekli kılmaktadır. Müfredat reformuyla uğraşan her ülkenin 

karşı karşıya kaldığı zorluk öğretmenler ve eğitmenlere bu reformu uygulamaları için yeterli 

desteğin sunulmasıdır. Ülke çalışmalarına ilişkin karşılaştırmada bunun en zor tehdit olduğu 

ileri sürülmektedir.  

 

4.8.6. İş temelli öğrenmenin arttırılması  

 

Eğitim sistemlerinde edinilen bilgi ve becerilerin iş kapsamına aktarılması öğrenme ve 

öğretim uygulamalarını değiştirmeyi amaçlayan müfredat reformlarının temelini 

oluşturmaktadır. Bu durum özellikle okul tabanlı mesleki öğrenme geleneğine sahip 

sistemlerde gözlemlenir. Gençler arasında istihdam edilebilirlik konusunda genel bir kaygı 

görülmekte olup işgücü piyasasına geçiş Avrupa’da müfredat reformlarının başlatılmasında 

bir rol oynayacaktır. Doğrudan iş süreçlerine atıfta bulunduklarını ve dolayısıyla içerik 

şartnameleri yerine insan kaynağı geliştirme bağlamında daha iyi anlaşıldıklarını farz edersek, 

öğrenme sonuçlarının kullanılması okullar ve şirketler arasında işbirliğini desteklemektedir  

 

4.8.7. Avrupa etkileri müfredat reformlarını şekillendiriyor  

 

Avrupa Birliği bu çalışmada incelenen ülkelerin bazılarında müfredat reformları için önemli 

bir dış güç olmuştur. Son birkaç yılda EQF ve ECVET’in özellikle yeterlilikler sistemlerinde 

hissedilen etkisinin ötesinde, AB projeleri ve Avrupa Sosyal Fonu finansmanlarının da 

müfredat ve öğretim uygulamalarında sonuç odaklı yaklaşımların başlatılması üzerinde etkisi 

olmuştur. 

 

4.8.8. Esneklik ve şeffaflık  

 

Eğitim sistemini bırakma riski olanlar da dahil herkese öğrenim fırsatlarının sunulması bazı 

ülkelerde sonuç odaklı müfredat reformları için önemli bir itici güç olarak görülmektedir. Bu 

çalışmada iki tip duyarlılık birbirinden ayrılmıştır: kurumsal ve pedagojik-didaktik yönler.   

 

Kurumsal yön MEÖ sistemini “talebe dayalı” duruma getiren, yani öğrenenlerin kendi 

ihtiyaçlarına en çok uyan öğrenme zamanı, yeri ve şeklini seçme fırsatına sahip olduğu bir 

grup ayırt edici özellikten oluşmaktadır. Aşağıda verilen müfredat unsurları talebe dayalı 

sistemlerin karakteristik özelliği olarak ortaya konmuştur (Grollmann ve Rauner, 2007): 

 



(a) öğrenme, öğrenenlerin kendi ihtiyaç ve tercihlerine en çok uyan modül grubunu 

seçmesine olanak tanıyacak şekilde modülerize edilir; 

(b) farklı seviyelerde yeterlilikler veya kısmi yeterlilikler sunulur; 

(c) işgücü öğrenenlerin ihtiyaçlarına göre ayarlanır (tam zamanlı ve yarı zamanlı eğitim); 

(d) farklı eğitim kurumları arasında hareketlilik mümkündür; 

(e) örgün, yaygın veya yaygın olmayan daha önceki öğrenmeler yeterlilik almak üzere ve 

eğitim programlarına giriş koşullarıyla ilgili karşılıklarda tanınır; 

(f) değerlendirme sadece yılda bir kez değil sık sık düzenlenir; 

(g) okuldaki öğretmenler ve eğitmenler ile şirketler öğrenme faaliyetlerini planlama ve 

öğrenme düzenlemelerini öğrenenlerin ihtiyaçlarına göre tanımlama konusunda 

yüksek özerklik derecesine sahiptir.  

 

Ülkelere özgü çalışmalar MEÖ sistemlerinde daha talebe dayalı bir müfredat yoluyla 

esnekliği arttırma uygulamasına dikkat çekmektedir. MEÖ müfredatında esnekliğin temel 

yönü modülerleştirmedir. Modüller belli bir esneklik düzeyiyle birleştirilebilecek öğrenme 

birimleridir. MEÖ’de, genelde modüller geleneksel konuların yerini alır.  

 

Tüm ülkeler genelinde MEÖ yeterliliklerinde değerlendirme yöntemleri de içeren reformlar 

da gözlenmiştir. Değerlendirme yöntemlerinin kapsamı genişlemiş olup genel 

değerlendirmeden biçimlendirici değerlendirme yönünde bir değişim görülmektedir.  

 

4.8.9. Yönetişimin değişimi  

 

Öğrenme sonuçlarına geçiş MEÖ sistemlerinin yönetişim modellerinde temel bir değişikliğe 

karşılık gelebilir. Çalışma kapsamına alınan dokuz ülkede bu değişikliği sağlamak için farklı 

stratejiler kullanıldığı gözlemlenebilmektedir. Ülkelere özgü raporlardan, yetkinlik esaslı 

müfredat reformları sonucunda eğitim tedarikçileri ve yerel yetkililere daha fazla özerklik 

verilmesi yönünde bir eğilim olduğu çıkarımına varmak mümkündür. Bu eğilim birçok alanda 

karar alma sürecinin merkezsizleşme eğilimi ile dikkat çekilen, eğitim yönetişimindeki 

değişim kapsamının genişlemesine bağlanabilir (Karlsen, 2000). 

 

4.8.10. Yeterlilik konularının değişimi 

 

Müfredat ve yeterlilikler arasındaki bağlantılar iyi bilinmekle birlikte, etkinin yönünü 

belirlemek zordur. Müfredat reformu ne ölçüde yeterlilik için değerlendirilecek değişimlerden 

kaynaklanır ve yine yeterlilik müfredatın geçerliliğini yansıtacak şekilde ne ölçüde 

değiştirilir? Çalışma müfredat tedariki (içerik, değerlendirme, pedagoji) ve standartlar (eğitim 

ve mesleki) arasındaki güçlü ve önemli bağı bildiren daha önceki çalışmaları onaylamaktadır. 

Bu da bize ayrıca yeterlilikler sistemlerindeki değişimin sadece işverenlerin dış talepleri ve 

hükümet stratejisi ile değil eğitim ve öğretim sistemindeki belli unsurlarla tetiklendiğini 

hatırlatır: aktörler ve paydaşlar eğitim ve öğretim tedarikçileridir.  

 

Henüz üzerinde durulmamış bir soru ise standartların müfredat üzerindeki etkisinin ulusal 

sınırlar arasında nasıl karşılaştırıldığı sorusudur. Daha açık ifade etmek gerekirse, bir 

yakınsama mı ayrılma mı görülmektedir?  

 

Çalışmada müfredat ve pedagoji ve MEÖ sistemlerindeki daha kapsamlı değişikliklerle olan 

bağlantılar üzerine odaklanılmaktadır. Bu da müfredatın kalitesinin ciddi bir şekilde 

öğretmenlere bağlı olup olmadığı gibi soruları ortaya çıkarır. Öğretmenler içerik ve 



standartların ilk tanımlarına uyup uymadıklarını nasıl bilebilirler? Öğretmenlerin 

yararlanabileceği kalite güvencesi hangisidir ve uygun mudur?  

 

Müfredat planlama sorumluluğunun eğitim sistemindeki daha düşük seviyelere devredilmesi 

diğer alanlardaki bulgularla ilginç benzerlikler ortaya çıkarmaktadır. Değerlendirmede bir 

merkezileştirme etkisi gerekli midir, gerekliyse bunun gelişmekte olan ve merkezsizleşen 

öğretim ve öğrenme uygulamalarıyla bağlantısı nasıl kurulur?  

 

Geçirgenlik ve ilerleme yeterlilikler sistemi geliştirilmesinden sorumlu olanların ortak 

amaçlarıdır. Şeffaflık da bir başka ortak özelliktir. Avrupa etkisinin finansman baskılarının 

ötesinde anlaşılması biraz daha zordur. Yeterlilikler sistemleri üzerindeki Avrupa etkilerinin 

müfredat gelişimine yönlendirilebileceği ileri sürülmüştür. Avrupa Komisyonunda okul 

müfredatı ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin kilit yetkinlikler üzerine başlatılan çalışmada bu 

konuya ilişkin ek kanıtlar bulunabilir.  

 

4.9. Avrupa’da geleceğe ilişkin beceri arzı: 2020 yılına kadar orta vadeli tahmin  

 

Cedefop 2009 yılında türünün ilk Avrupa kapsamlı tahminini yayınlamıştır (Cedefop, 2009f). 

Beceri arzı MEÖ’nün önemli işlevlerinden biridir ve mesleki yeterlilik de bireylerde beceri ve 

yetkinliğin ortak bir temsilcisidir. Bu yüzden, orta vadeli tahminde elde edilen bulgular da 

yeterliliklerde görülen değişim çalışmasıyla doğrudan ilişkilidir. Tahmin raporu aynı zamanda 

tahminlerin temeli olarak bazı senaryolar içermektedir. Derlenen ve düzenlenen istatistiklerde 

çalışmaya oldukça fazla değer verilmiştir. Bazı genel bulgular izlenmiştir.  

 

Tahminin temel bulgusu Avrupa’da özellikle gençler ve daha çok kadınlar arasında yeterlilik 

ve beceri düzeyinin artmakta olduğu yönündedir. Ancak, Üye Ülkelerdeki eğitim seviyesi 

eşitsizlikleri devam etmektedir. Tahmin, neredeyse tüm AB ülkelerinde hem işgücü hem de 

genel nüfus arasında düşük yeterliliklere sahip kişilerin sayısının azaldığı ve orta (çoğunlukla 

mesleki) ve yüksek seviyede yeterliliklerde ise devamlı bir artış olduğunu göstermektedir.  

 

İşgücünde yüksek eğitim seviyesine (ISCED 5 ve 6) sahip yetişkinlerin sayısında önemli bir 

artış olacağı öngörülmüştür: AB-25 ülkelerinde 2007 ve 2020 yılları arasında %40 artış 

oranına eşdeğer olan 20 milyon kişi. Çalışmaya uygun orta seviyede (ISCED 3 ve 4) 

yeterliliklere sahip yetişkinlerin arzının da bu dönem içerisinde artması beklenmektedir. 

Avrupa’da bu seviyede yer alan birçok kişi mesleki yönelimli programlardan mezun olmuştur. 

Altı milyonun üzerinde kişi sayısı artışı %0.5’lik ortalama yıllık büyümeye yaklaşılacağı 

anlamına gelir. Neredeyse tüm AB ülkelerinin düşük seviyede yeterliliklere (alt-orta öğretime 

kadar; ISCED 0-2) sahip kişilerin işgücü arzında bir daralma ile karşılaşması beklenmektedir.  

Bu kategoride 2020 yılı itibariyle çalışmaya hazır yetişkin sayısının toplam 17 milyon 

azalması beklenmektedir.  

 

4.9.1. Yaşla ilgili örnekler  

 

15-24 arası gençlerin yüksek seviye yeterliliklerde orta derecede artışla karşılaşacağı 

öngörülürken, orta ve düşük seviye yeterliliklere sahip kişilerin sayısında düşük 

beklenmektedir. Bu durum kısmen bu yaş grubundakilerin toplam sayısındaki genel düşüşe ve 

gençlerin hala yeterlilik edinme sürecinde olmasına bağlanabilir (dolayısıyla yüksek-seviye 

yeterliliklere sahip olanların sayısında yavaş bir büyüme görülecektir). 

 



Daha büyük yaş grupları için (25+) yüksek seviye yeterliliklere sahip olanların sayısında 

özellikle kadınlarda daha keskin bir artış görülmektedir. 30-39 yaş grubunun yüksek seviye 

yeterliliklerde en büyük artışlarla karşılaşacağı öngörülmektedir.  

 

Orta seviye yeterliliklere sahip kişi sayısının 39’a kadarki tüm yaş gruplarında düşmesi 

beklenirken, 40+ yaş grubunda yükseleceği öngörülmektedir. Bu da yaşa bağlı grup 

etkilerinin ve günümüzde gençlerin yaşlılara göre daha kalifiye olmasının bir göstergesidir.  

 

65 yaş ve üzeri kişilerin yeterlilik yapısı da zamanla büyük ölçüde değişmekte, orta ve yüksek 

seviye yeterliliklere sahip gençler bu gruba girmektedir. Örneğin, bu yaş grubundaki düşük 

vasıflı kişilerin sayısının 200 yılında %67 olan oranından 2020 yılı itibariyle yaklaşık %49’a 

düşeceği öngörülürken, işgücü piyasasında (ekonomik olarak aktif) bu oranın aynı dönemde 

%63’den %41’e düşmesi beklenmektedir. En yüksek artışın en fazla orta seviyede yeterliliğe 

sahip kişilerin sayısında görülmesi beklenmektedir.  

 

4.9.2. Yeterlilik konularının değişimi  

 

Yeterlilikler sistemlerinin istihdam üzerindeki etkilerinin değerlendirmek için istatistikler ve 

analizler önemli bir yere sahiptir. Çalışmada yeterlilik sahibi kişi sayısına bağlı olan beceri 

eksiklikleri, yeterlilik ehliyeti, gereğinden fazla vasıf düzeyi, yeterliliklerin değeri gibi 

konular üzerine de sonuçlara varılmıştır.  

 

İstatistikler yeterliliklerdeki geleceğe ilişkin eğilimlerle ilgili kararlar konusunda bir referans 

noktası oluşturmaktadır. Bunların “sok” modülü ve “akış” modülünü nasıl etkileyeceğini 

aydınlatmak mümkündür.  

 

Öğrenme sonucu esaslı önlemlerin gelecekte kullanımında olduğu gibi yeterlilik verilerinin 

istatistiksel kullanımı bu raporda öne sürülmesi gereken önemli bir konudur.  

 

4.10. Kanıtların özeti 

 

Cedefop çalışmalarının toplu sonuçları yeterlilikler sistemlerinde görülen değişimle ilgili 

sonuçlara varmak için sağlam bir kaynak sunmaktadır. Ancak, Öğrenme sonuçlarına geçiş: 

Avrupa’daki politikalar ve uygulamalar çalışması dışında ele alınan tüm çalışmaların MEÖ 

sistemlerine ve gelişimlerine odaklandığı; MEÖ’nün bu bölümde kullanılan kaynaklar 

açısından en zengin sektör olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, bu 

çalışmaların bazılarında yeterlilikler sistemlerinin farklı unsurlarıyla ilgili mevcut durumun ne 

olduğu keşfedilmeye çalışılmıştır. Böylece şu an görülmekte olan değişimler izlenerek 

değişim tartışmaları için faydalı bir temel sunulmuştur. Cedefop çalışmalarında bugünkü 

MEÖ yeterlilik sistemlerinin çeşitli yönleri ve yeterlilikler sistemlerinin daha geniş kapsamlı 

yönleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmakta ve incelenmektedir.  

 

MEÖ sektörü eğitim ve yeterliliklerin reforme edilmesi (optimum düzeye çıkarılmaya 

çalışılması) açısından özellikle aktiftir. Dolayısıyla, MEÖ eğitim ve öğretim sektörlerinde 

yeterliliklerin daha geniş çaplı kullanımı için daha güçlü bir değişim dinamiğine sahiptir.  

 

Çalışmalardan bazıların araştırma konusuna ilişkin kavrayışlar sunan bir grup ülkeden alınan 

örneklemle yürütülmüştür. Birçok çalışmanın araştırma tasarımı MEÖ odaklı olduğu için bu 

örneklemlerin, özellikle eğilimleri genellemek için kullanılmaları durumunda taraflılığa sebep 



olması mümkündür. Buna rağmen, Cedefop bazı çalışmaların kapsamını daha geniş çaplı 

ulusal örnekleri ve eğitim ve öğretim alt sistemlerini kapsayacak şekilde genişletmiştir.  

 

Çalışmalarda müfredat ve yeterliliklere ilişkin yetkinlik esaslı yaklaşımların, ve en azından 

MEÖ’de sonuç esaslı değerlendirmenin, yol kat ettiği (farklı eğitim ve öğretim sektörlerinde 

farklı bir hızda olmasına rağmen) yönünde elde edilen kesin bulgu gibi bazı önemli 

değişiklikler belirlenmiştir. Öğrenme sonuçları gibi kalite güvence düzenlemeleri de eğitim ve 

öğretim yeterlilikleri ve sistemlerinin farklı yönlerini giderek daha önemli bir düzeyde 

etkilemektedir. Kredi düzenlemeleri de belki daha yavaş bir şekilde de olsa gelişmekte, 

tasarım ve beklenen işlevler açısından çeşitlilik göstermektedir. Ulusal yeterlilikler 

çerçeveleri birçok ülkede gelişmekte, ancak uluslararası sektörel yeterlilikler çerçevelerinde 

daha çok gelişmektedir.  

 

Bölüm 2’de belirtilen yeterlilik sistemlerinin değişen yönlerine ilişkin sınıflandırmaya 

bakıldığında, söz konusu Cedefop çalışmalarında aşağıdaki iddialar ileri sürülmüştür:  

 

(a) yeterliliklerin kavramlaştırılması veya anlamında görülen değişimler: MEÖ 

yeterlilikleri müfredatın neyi (nerede ve ne süreyle) zorunlu kıldığı boyutundan 

öğrenenin elde etmek istediği çok daha etkili bir bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik 

düşüncesi yönünde değişmektedir. Yine de, “yetkinlik” ve “yetkin” ifadelerinin anlamı 

bir ulusal düzenleme ve kültürden diğerine farklılık gösterir: 

 

i. temel yetkinliklerin profili giderek yükselmekte ve yetkinliklere dayanan diğer 

yaklaşımların yanı sıra insanların yeterlilikler hakkında düşünme şeklini de 

değiştirmektedir; 

ii. müfredatı geliştirme ve yetkinlik verme standartlarının tanımlanması gibi 

eğitim sektörlerindeki uygulamalarda görülen farklılıklar inceleme yolunu 

açmakta ve sektörün temelini oluşturan uygulamalar konusunda paydaşların 

anlaşmaya varması ve bunların şeffaflık açısından daha geniş bir kitleye 

açıklanması gerekir; 

 

(b) yeterliliklerin ve reformlarının altında yatan itici güçlerde görülen değişimler: 

çalışmalar işgücü piyasasının ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların beceri ve 

uyarlanabilirlik seviyelerinin geliştirilmesi yeterliliklerin değişimi için temel itici 

güçler haline gelmiştir. Bu da paydaşları sosyal ortaklar olarak işgücü piyasalarındaki 

önemini arttırmıştır. Aynı zamanda, teknolojik, sosyal ve demografik itici güçler de 

önemini korumaktadır. Yeterliliklerin inancını yitirmiş veya dışlanmış öğrenen 

gruplarıyla ilgili olması ve üniversiteye giriş gibi yüksek statülü yollar için güvenilir 

ayırıcı özellikler olarak kalmaları için kalite güvencesine sahip olması amaçlanmıştır: 

 

i. özellikle sosyal ortaklar olmak üzere yeterlilikler sistemlerindeki paydaşların 

yeterlilik tasarımına katılımının arttırılması ve değerlendirme süreçlerinde de rol 

oynama ihtimali yüksek görünmektedir.  Devamlı katılımın ihtiyaca yanıt verme 

kapasitesine göre kısıtlanabileceği yönünde bulgular vardır; 

ii. standartlar (eğitim, öğretim/mesleki) şu anda net bir şekilde yeterlilikler 

sistemlerin merkezinde yer almaktadır. Bulgular standartların kullanımının 

genişlediği ve kalite güvencesi yoluyla standartlara yönelik daha şeffaf yaklaşımlar 

geliştirilerek yeterliliklerde başka değişimlerin meydana getirildiği yönündedir; 

 



(c) yeterliliklerin amaçları ve işlevlerinde görülen değişimler: çalışmalar yeterliliklerin 

20’inci yüzyılın sonuna doğru meydana gelen ve 2000-2010 yılları arasında hız 

kazanan gelişmeler ile süreklilik sağlayarak 21’inci yüzyıl Avrupa toplumu için 

önemli olan ekonomik ve sosyal amaçlar ve işlevleri yürütmeye devam etmekte 

olduğunu göstermiştir. Şekli değişse de, temel yönelim değişimden çok süreklilik 

olarak görünmektedir. Cedefop çalışmalarında ve yeterliliklerle ilgili daha geniş çaplı 

tartışmalarda çevre konusunun çok az ilgi görmesine rağmen, uluslararası boyut gibi 

yönlerin de önemi artmaktadır;  

 

i. EQF’ye başvurarak hız kazandırılan “yeterlilik seviyelerinin” uluslararasılaşması 

olgusu özel sektör yeterlilik tedarikçileri ve ulusal kalite güvence sistemleri gibi 

diğer paydaşlara güven ile ilgili birçok konuya dikkat çekmektedir. Güven 

oluşturulacak ve EQF önemli bir referans uygulama noktası haline getirilecekse 

bağlılık kanıtının belirtilmiş ve uygun şekilde yayılmış olması gerekecektir;  

ii. eğitim ve öğretimde başarıların istatistiksel raporlaması geleneksel olarak eğitim 

safhalarına katılım ve bitirme puanlarına dayanır. Öğrenme sonuçları esaslı 

çerçevelerin benimsenmesi başarının gelecekte daha doğru ve yaş grupları 

kapsamında değişken başarı seviyelerine daha duyarlı bir şekilde raporlanmasına 

olanak sağlar; 

iii. normalde işgücü piyasasında uygunluğu ve yüksek değer verilen yeterlilikleri 

arttıracak yeterlilikler sistemlerinin ihtiyaca özel hale getirilmesi, EQF ile belirgin 

bir ilişki gösterme gerekliliğinden dolayı, kısıtlanabilir ve engellenebilir; 

 

(d) yeterlilik süreci ve prosedürlerinde görülen değişimler: yeterlilik süreçleri ve 

prosedürlerinin teknik yönleriyle ilgili olarak daha çok değişimin meydana geldiği 

açıktır. Bu da daha net kalite yönetimi fikirlerine dayanan yeni standartlar grubunun 

kullanılması, modülerleştirilmiş ve birimlere ayrılmış çalışma programlarına geçiş, 

yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanmasının önem kazanması ve yeterlilik, 

müfredat ve daha küçük öğrenme birimlerinin tasarlanmasında öğrenme sonuçlarının 

kullanımı ve değerlendirilen şeyde ve değerlendirmenin geçerliliğini güvence altına 

alma yönteminde görülen değişimler gibi farklı yönlerden oluşmaktadır. Kredi 

birikimi ve transferi de işlem ve prosedürlerin değiştiği bu tabloda, problematik 

değilse, önemli bir unsur gibi görünmektedir; 

 

i. standartlar (eğitim, öğretim/mesleki) net bir şekilde yeterlilikler sistemlerinin 

merkezini oluşturmaktadır ve bunun belirtileri de kullanımlarının artmasıdır; 

ii. kredi sistemleri ve platformlarında yeterlilik çerçevelerinin sağladığı esneklikler 

yeterlilik sistemleri kapsamında yenilenme koşulları yaratabilir; 

iii. NQF’lerin geliştirilmesi yeterlilikler sisteminin yönetiminde ve kalite güvencesi 

düzenlemesinde bir merkezileşme eğilimine yol açabilir; 

 

(e) Vatandaşların çoğunun veya tamamının yaşam boyu öğrenen haline geldiği sistemlerin 

yaratılması: tüm Cedefop çalışmalarında, yani Avrupa Birliği’nin eğitim ve öğretimde 

işbirlikçi çalışmaya yönelik genel yaklaşımında bu tema, Avrupa’nın ekonomik ve 

sosyal hedeflerine ulaşılması için eğitim ve öğretim katkısını optimum düzeye 

çıkarmanın bir parçası olarak merkezi konumda yer almaktadır. Bazı çalışmalarda hem 

yaşan boyu öğrenme mekanizmaları hem de engelleri belirlenerek yaşam boyu 

öğrenme politikaları ve yaklaşımlarının geliştirilmesiyle özellikle ilgili sonuçlara 

varılırken; diğer çalışmalarda bu konunun üstü kapalı kalmıştır: 

 



i. yaşam boyu öğrenmeyi sağlama ihtiyacı yeterlilik sistemlerinin daha esnek hale 

getirilmesini gerektirir. NQF’ler ve kredi düzenlemeleri bu esnekliği sağlamaya 

yönelik önemli araçlar olma potansiyeline sahiptir. Öğrenen başarısının yaşam 

boyu öğrenmenin tanınması için verilen bir transkript yoluyla kaydedilmesi 

olasıdır ve yaygın ve örgün olmayan öğrenme sonuçları da dahil daha geniş 

kapsamlı öğrenme sonuçlarının onaylanmasına yapılan vurgu muhtemelen artmaya 

devam edecektir; 

ii. yeterlilikler yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmakta 

olup yeterlilik sayıları ve türlerini rasyonelleştirmenin zor bir görev olması bunun 

göstergesidir. Bu husus ve öğrenme sonucu esaslı NQF’ler gibi araçlar göz önünde 

tutulursa, bilgi, tavsiye ve yönlendirme (IAG) uzmanlarından alınan kılavuz 

bilgiler nasıl optimum düzeye çıkarılabilir?  

iii. öğrenme sonuçları genelde müfredat ve yeterliliklerin kişiselleştirilmesi yoluyla 

yaşam boyu öğrenme gündemine güçlü bir şekilde bağlanmaktadır. Bu 

kişiselleştirme muhtemelen yeterlilikler sistemini esnekleştirme ihtiyacının bir 

başka göstergesidir. İçerisindeki yeterliliklerin daha geniş bir kapsama sahip 

olduğu ve özellikle daha esnek hale gelmeye yatkın olmadığı daha kişiselleşmiş 

öğrenme gündemleri nasıl oluşturulabilir? Öğrenme sonuçları veya yetkinlik esaslı 

yaklaşıma geçişin yaşam boyu öğrenmeyi geliştirme konusunda güçlü bir etkisi 

olacak mıdır?  

 

4.10.1. İleri araştırmaya ilişkin görüşler  

 

Ülkelere özgü kanıtlarda farklı düzenlemelerde yer alan farklı yeterlilik türleri için 

değerlendirme uygulamaları üzerine daha fazla araştırma yapılabileceği ileri sürülmüştür: 

 

(a) gelişmekte olan uluslararası tarzlardan bazılarının (EQF seviyeleri, öğrenme sonuçları, 

uluslararası standartlar) benimsenmesinin aksine ulusal yeterlilik düzenlemelerine 

derinden bağlı yeterliliklerin faydalarını anlamak gerekir; 

(b) kurumlar yeterlilik vermek için birbirleriyle sistematik bir şekilde nasıl ilişki 

kurabilir? Model oluşturacak sistemler mevcut mudur? 

(c) tüm bulgularda NQF’lerin zaman içerisinde geliştiği ileri varsayılmaktadır. Farklı 

koşullarda ne tür bir yönlendirme olacaktır? Bazıları daha kapsamlı hale gelecek 

midir? Diğerleri kalite güvence prosedürlerinde bir değişime giderek düzenleyici 

NQF’ler haline gelecek şekilde gelişebilir.  

 

  



BÖLÜM 5 

 

Yeterlilikler ve Yeterlilikler sistemlerinde meydana gelen 

değişimler  
 

Bu bölümde çalışmada varılan temel sonuçlar sunulmuştur. 1’inci bölümde çizilen kuramsal 

anlayıştan faydalanılarak 2, 3 ve 4’üncü bölümlerde sunulan kanıt ve sonuçlar kullanılmıştır.  

 

Teoriye göre yeterliliklerin paydaşlar için önemli bir rol oynaması gerektiği açıklığa 

kavuşturulurken, kanıtlara göre de bu rolü oynadığı açıklığa kavuşturulmuştur. Bireyler 

kişisel, sosyal ve mesleki statülerini belirtmek için yeterlilikleri kullanırlar ve yeterliliklerin 

kişinin yaşamında güçlü bir etkiye sahip olduğunu ileri sürmek mantıklıdır. İşverenler ve işe 

alım sorumluları genel olarak bilgi, beceri ve daha geniş çaplı yetkinliğin temsilcileri olarak 

yeterlilikleri kullanır ve kişinin kariyerinin başlangıcında verilen işgücü piyasası değerine 

sahip ilk yeterliliklere önem verirler. İşgücü piyasası bir dereceye kadar yeterlilikler 

aracılığıyla eğitim ve öğretimle etkileşime girer. Eğitim ve öğretim tedarikçileri bir çıktı 

ölçüsü ve kurumsal performans kalitesi ölçüsü olarak yeterliliklerden faydalanır. Politika 

yapıcılar da yeterlilikleri ve yeterlilikler sistemlerini giderek daha geniş çaplı reform araçları 

olarak görmeye başlamıştır.  

 

5.1. Yeterlilikler sistemleri, yeterlilikler ve değişim  

 

Bir yeterliliğin verilmesi kurumların ve paydaş grupların bir dizi faaliyet ve etkileşimini 

gerektirmektedir. Bu sistemler birçok farklı şekil alabilmekte ve bazıları diğerlerine göre daha 

sistematik görünebilmektedir. OECD (2007) yeterlilikler sistemlerini (
74

) şu şekilde 

tanımlamıştır:  

 

‘bir ülkenin öğrenmenin tanınmasına yol açan bir faaliyetinin tüm yönlerini 

kapsar. Bu sistemler yeterliliklerle ilgili ulusal veya bölgesel politika 

geliştirme ve faaliyete geçirme araçları, kurumsal düzenlemeler, kalite 

güvence süreçleri, değerlendirme ve ödüllendirme süreçleri, becerilerin 

tanınması ve eğitim ve öğretimi işgücü piyasasına ve sivil topluma bağlayan 

diğer mekanizmalardan oluşmaktadır. Yeterlilikler sistemleri az ya da çok 

bütünleştirilmiş ve tutarlı sistemlerdir. Yeterlilikler sisteminin bir özelliği de 

açık bir yeterlilikler çerçevesi olabilmesidir.’ 

 

Bu şekilde kapsayıcı bir tanımın bu çalışma için temel sonucu yeterlilikler sistemlerindeki 

çeşitliliğin genelleme yapmayı zorlaştırması ve yeterlilikler sistemine ilişkin bir model tipinin 

aleyhine olmasıdır. İkinci sonucu, bir yeterlilik veya yeterlilik türünde meydana gelen 

değişimin yeterliliği oluşturan sistem bağlamında görülmesi gerektiğidir. Ancak, 

yeterliliklerin yeterlilikler sistemlerinin şeklini ve işlevlerini belirlediği açıkça görülmektedir. 

Örneğin, bir istihdam sektörü yeterliliği için özellikle işverenler olmak üzere sosyal ortakların 

yeterlilik ile kanıtlanacak yetkinlikleri belirlene sürecine katılması gerektiği kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde, bir yeterliliğin “ulusal” statüye sahip olması durumunda, değerlendirme ve 

ödüllendirme sürecinin yüksek seviyede ulusal onay alması gerekir. Normal şartlarda, 

yeterliliklerin tasarlanmasından sorumlu kurumlar da yeterliliğe toplumsal statü ve temsil 

kazandırarak tanınma durumunu ve değerini belirler. Bu yön önemlidir ve bazı yeterliliklerin 
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 EQF Önerisinde bu tanım kullanılmıştır (Avrupa Parlamentosu; Avrupa Birliği Konseyi, 2008). 



neden bazı toplumlarda diğerlerine göre daha yüksek hiyerarşik değere sahip olduğunu 

açıklar. Bir yeterlilikler sistemi ve bunun kapsamında yer alan yeterlilikler birinden diğerine 

etki kayması ile dinamik bir denge içerisindedir.  

 

Değişimin (modernizasyon) yeterlilikler sistemlerinin gerekli ve ortak bir parçası olduğu ve 

bireylerin, ekonominin ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek için ne zaman mümkün olursa 

gelişimin hızlandırılması gerektiği yönünde bir izlenime kapılmak mümkündür. Ancak, 

bazılarının istikrarı sistem kapsamındaki yeterliliklerin kültürlere yerleşmesine ve bir sosyal 

konum ölçüsü olarak yerleşik hale gelmesine olanak tanıyan istenilen bir hedef olarak 

görmesi de söz konusudur.  

 

O halde, sosyal ortakların katılımının arttırılması veya daha verimli ödüllendirme 

faaliyetlerinin amaçlandığı yeterlilikler sistemlerinde meydana gelen değişimlerle 

yeterliliklerde (belli standartları karşılayan bireylere verilen ödüller olarak) karışıklık yaratan 

bir değişim görülme tehlikesi de vardır. Yeterlilikler ve yeterlilikler sistemleri, her ikisi de 

birbirini şekillendirdiği için bu çalışma açısından önemlidir.  

 

5.2. Değişim tipolojileri  

 

Yeterlilikler ve yeterlilikler sistemleri karmaşık oluşumlardır ve değişmekte olan bileşenler 

açısından nasıl anlaşılacaklarının belirlenmesi faydalı olacaktır.  

 

Tablo 6. Değişim kategorileri  

 

Değişimin boyutu  Örnekler  

Yeterlilik kavramlaştırmalarında 

görülen değişim  

Yeterlilik kavramları 

Yeterlilik sistemi kavramları 

Yeterlilik düzeyi kavramları  

Yetkinlik kavramı (bilgi, beceriler, kişisel ve sosyal)  

Standart kavramları  

 

Yeterlilikler sistemlerinde 

değişimin itici güçlerinde görülen 

değişim  

Ulusal  

Ulusal sosyal ve ekonomik politikanın yönü  

Bilgi yaratma ve bilgi transferi süreci  

Sosyal eşitsizlik ve tüm organların bunu azaltmaya 

yönelik faaliyetleri  

Yeterlilikler piyasasının oluşturulması  

İşgücü piyasası ve düzenleyici anlaşmalar  

Eğitim ve öğretim faydaları  

Eğitim ve öğretim için finansman modelleri  

Uluslararası  

Yeterlilikler sistemleriyle ilişkili olarak politika 

öğrenimi  

Kıyaslama projeleri  

Alışveriş ve faaliyetler, örn. uluslararası kuruluşlar, çok 

uluslu şirketler, uluslararası gündeme sahip meslek 

organlarının projeleri ve politikaları  

 

Yeterliliklerin amaçları ve 

işlevlerinde görülen değişim  

Sonuçların dokümantasyonu  

Kapasite geliştirme etkileri (meslekler/işgücü piyasası)  



Öğrenenle ilgili etkiler  

Sistemlerin geliştirilmesi ve yönetilmesi  

İlerleme stratejisi  

Finansman ve tedarik  

Tüketicinin korunması ve uluslararası lisanslama 

koşullarına uyma gibi diğer genel etkiler  

 

Yeterlilik sürecinde görülen 

değişim  

Standart setlerinin (mesleki, eğitim, onaylama, 

belgelendirme) kullanımı  

Müfredat, yeterlilikler ve belgelendirmenin temeli olarak 

öğrenme sonuçları  

Değerlendirme düzenlemeleri  

Farklı yeterlilik türlerini (NQF’ler) karşılaştırmak için 

yeterlilik seviyelerinin kullanımı  

Akredite yeterliliklerin katalog/kayıtlarının kullanımı  

Eğitim ve öğretim sektörleri arasındaki farklılık seviyesi  

Modülerleştirme/birimlere ayırma  

Temel yetkinliklerin değerlendirilmesi ve tanınması  

Yeterliliklere yönelik uluslararası düzenlemeler 

(altyapılar)  

Yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanması  

Kalite güvence süreçleri  

Kredi sistemleri ve öğrenme birikimi/transferi 

Meta çerçevelerine referans  

 

Yeterlilikler sistemlerinin yaşam 

boyu öğrenme açısından 

rollerinin değişimi  

Yeterliliklerin temel faydalanıcısı olarak bireylerin 

statüsü  

Öğrenmenin belgelendirilmesi ve yeterlilikler sistemine 

erişimi arttırmanın temeli olarak yaygın ve örgün 

olmayan öğrenmenin onaylanması  

Yeterlilikler sistemleri ve kişisel kimlikler  

Yeterlilikler sistemlerinin tutarlılığı  

Yeterlilikler sistemlerinin şeffaflığı 

Değişen getiri oranları (kişisel ve kamusal, finansal ve 

sosyal)  

Bilgi, tavsiye ve yönlendirme sunma düzenlemelerinin 

değişmesi  

 

 

5.2.1. Değişim kategorileri  

 

2 ila 4’üncü Bölümlerde verilen kanıtlar dikkate alınarak ve yeterlilikler sistemlerinin tüm 

boyutlarına (
75

) ilişkin bir bakış açısı benimsenerek değişimin beş farklı kategoriye göre 

sınıflandırılması mümkündür. Bu kategoriler Tablo 6’da özetlenmiştir.  

 

5.2.2. Değişimin derinliği  
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Tanımlanması ve belgelendirilmesi gereken en zor yönlerden biri ulusla yeterlilikler 

sistemlerindeki değişimin derinliğidir. Örneğin, uygulamaların çeşitliliği zaman zaman bir 

politikanın bir fikirden fazlası olma ve yeterlilik kullanıcıları üzerinde bir etkiye sahip olma 

kapsamı hakkında genellemelere varılmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, değişimin ölçeği 

üzerinde durmak da zordur: tek bir yeterliliğe ilişkin değerlendirme yöntemlerinde meydana 

gelen bir değişim kullanıcılar için önemli olsa bile, daha talebe dayalı bir MEÖ sistemi 

koşullarının yaratılması gibi sistem genelinde bir değişimle karşılaştırılamaz. Aşağıda verilen 

tipoloji bu çalışma için değişimin derinliği hakkında bir fikir vermek üzere hazırlanmıştır:  

 

(6) tip 1, politika görüşmeleri: somut bir uygulama yoktur, örneğin, göçmenlerin 

yeterliliklerini tanımaya yönelik en iyi yaklaşımla ilgili görüşmeler; 

(7) tip 2, politika: yön çizilmiştir ancak hala somut bir uygulama yoktur, örneğin, bir NQF 

geliştirmek üzere bir yasa çıkartılmıştır; 

(8) tip 3, uygulama: finansman, yönetim ve iletişimler stratejisi gibi değişim altyapısı 

devreye sokulmuştur (
76

), örneğin değerlendirilmesi ve onaylanmasını yönetecek ve 

koordine edecek bir organ oluşturulmuştur; 

(9) tip 4a, pilot programlar yoluyla uygulama: bir örneklem grubu yeni düzenlemeleri 

kullanır, örneğin bir öğrenene yeni bir modüler program ve yeterliliğe göre eğitim 

verilir ve öğrenen buna göre değerlendirilir; 

(10) tip 4b, tam ölçek uygulamalı pratik: tüm eski yöntemler yeni yöntemlere 

uyarlanır; 

(11) tip 5, etki: yeni sistem bireylere, kurumlara ve topluma faydalarını sunar, 

örneğin, daha fazla yetişkin öğrenen yaşam boyu öğrenme sürecine katılır ve işgücü 

piyasasının beceriler tedariki geliştirilir.  

 

Dolayısıyla, “değişimle ilgili retoriği” ilk üç tipe göre, somut değişimi retorik ve somut 

değişim arasında belirgin bir köprü oluşturan bir kalıntı olarak tanımlamak mümkündür. Bu, 

değişim analiz edilirken üzerinde durulacak farklı aşamaları açıkça gösterdiği için önemli bir 

fikirdir. Retoriğin ilk aşamaları bazen görüşmelerde, gerçek değişimle bağlantı kurulamadığı 

için “boş” aşamalar olarak eleştirilmektedir. Bu da özellikle ülkelere özel kanıtlardan açıkça 

görüldüğü üzere bu erken aşamalar ile somut bir eyleme girmeden önce görüşlerin 

açıklanması ve stratejilerin geliştirilmesi amaçlandığı için değişimin değerlendirilmesi için 

faydalı olmayabilir; bu aşamalar sonraki adımların başarısı için önemlidir. Politik açıdan, bu 

erken aşamalarda uygulamadan sorumlu olanlar veya doğrudan etkilenenlerle birlikte 

eylemlerin popülerlik düzeyi test edilebilmektedir. Sonraki aşamalar ek görüşmeler 

gerektirebilir. Nasıl ki retorik bir önceki eylemin bir aşaması olarak görülüyorsa, bazen 

uygulama sonrası yapılan her şey “sonraki eylem” olarak görülebilir. Ancak, tam ölçekli 

uygulama her zaman öngörülen ölçekte beklenen alıcılar üzerinde beklenen etkiye yol açmaz, 

dolayısıyla “etki” aşaması kritik öneme sahiptir ve tamamlandığı zaman değişim programının 

doğru bir şekilde olgunlaştığını gösterir.  

 

5.3. Yeterlilik kavramlaştırmalarında görülen değişim  

 

1980’lerde yapılan ilk karşılaştırılabilirlik tartışmaları (
77

)(
78

) 2000 yılında ulusal sistemlerin 

şeffaflığı tartışmalarından (
79

) itibaren Üye Ülkelerde (ve diğer ülkelerde) yeterlilik sürecine 

                                                           
76 Kilit değişim unsurlarından biri politika değişikliğinin “sahiplenilmesi” ve mevcut gerçekliklerin dikkate 

alınması ve bunun için hazırlanılmasını sağlamak için uygulamada politikada güven ve itimat oluşturan 
“zihniyet” değişimleridir.  
77 Yeterliliklerin karşılaştırılabilirliğine ilişkin Konsey Kararı hazırlığı için görüşülmektedir (Avrupa Toplulukları 

Konseyi, 1985). 



verilen önemin artması yeterlilik anlayışlarıyla ilgili farklılıkları açığa çıkarmıştır. Bu 

farklılıklar sadece ülkeler arasında değil ülkeler kapsamında da görülmektedir. Anlayışla ilgili 

temel farklılıklar aşağıdaki hususlara verilen öneme dayanır:  

 

(a) bir örgün öğrenme programını tamamlama; 

(b) bir sınav veya testten alınan başarılı sonuç; 

(c) bir dizi öğrenme sonucunda bilgi, beceri ve yetkinlikleri sunma; 

(d) bir işin şartları ve nitelikleri bakımından her yönden yetkin olma; 

(e) yetkili bir organ veya organlar tarafından verilen bir sertifika sahibi olma; 

(f) unvanların resmi kaydı.  

 

Bu farklı anlayışlar önemlidir ve bu raporun farklı bölümlerinde tartışılmaktadır. Bu bölümde 

ise sadece bu farklı kavramlaştırmaların popülasyonlarda kullanılma ve anlaşılma 

şekillerindeki değişime ilişkin kanıtlar üzerinde duracağız.  

 

5.3.1. Yeterliliğin anlamı  

 

Yeterlilik anlamlarının çeşitliliği ülkelerle bütünleşik ve oldukça durağandır ancak sadece 

farklı eğitim sektörleriyle bağlantılı değildir:  

 

(a) yüksek öğretimdeki yeterlilikler çoğunlukla bir disiplin kapsamındaki bilgi tabanının 

yeterliliğinin gösterilmesine (inceleme yoluyla) bağlıdır, ancak genelleme yapmak için 

çok geniş bir alandır ve bazı uygulamalı alanlarda alternatif yetkinlik yaklaşımları öne 

çıkmaktadır; 

(b) okul eğitiminde genelde konulara ilişkin bilgi ve becerileri göstermek için test ve 

sınavlardan faydalanılır, ancak bazı konularda ve bir bireyin daha genel yeterlilikleri 

değerlendirilirken, yetkinlik esaslı yaklaşımlara göre hüküm verilecektir; 

(c) işyerinde bir göreve ilişkin talepler yeterliliğin uygulamalı yetkinlik ve bilginin 

uygulanması yöntemine başvurulan bilişsel becerilere ilişkin yetkinlik gerektirebilir.  

 

Yeterliliklere ilişkin baskın ve ortak anlayış, çok sayıda değişim baskısına uyarlanması zaman 

aldığı için, güçlü sosyolojik faktörlere bağlı gibi görünmektedir. Anlayışta meydana 

gelebilecek herhangi bir değişim aşağıdaki unsurlardan kaynaklanabilmektedir:  

 

(a) eşle öğrenme de dahil Avrupa düzeyinde tanımlar ve uygulamalarının geliştirilmesi ve 

yayılması; 

(b) öğrenenlerin hareketliliği ve daha geniş göç akışları için gereken şeffaflık; 

(c) herhangi bir iş için yeni şart olarak belirlenen belli görevleri yerine getirecek insanları 

nitelendiren genel ilave olan “küçük” yeterliliklere ihtiyaç; 

(d) ortak mesleki kimlikler veya meslekler için yeni standartlar tasarlama ihtiyacı; 

(e) büyüyen “uluslararası yeterlilikler” piyasası; 

(f) uluslararası kıyaslama; 

(g) çok uluslu şirketler; 

(h) daha geniş kapsamlı kabiliyetler barındıran yetkinlik yaklaşımlarına yönelimler; 

(i) öğrenme sonuçları ve şeffaflık; 

(j) açıklayıcı NQF tanımları; 
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(k) işverenler ve yüksek öğretim liderleri gibi kilit paydaşların sosyal konumunda (veya 

göreli gücünde) meydana gelen değişimler.  

 

Bu çalışmada EQF tanımının en üst seviye çerçeveyle ilgili faaliyetler kapsamında geniş 

kabul gördüğü sonucuna varılmıştır. Bu sonuç bazı düzenlemelerde belli bir standart tipine 

dayanan resmi değerlendirme ve onaylama süreçlerine normalde verilenden daha fazla önem 

vererek uzmanlar ve yetkililerin anlayışını da etkilemektedir.  

 

Bazı ülkelerde ve düzenlemelerde, uzmanlar ve yetkililer bir kamu politikası nesnesi olarak 

EQF tabanlı anlayıştan faydalanmaktadır. Politika yapıcılar şu anda mevcut olan yeterlilik 

kavramlaştırmalarına ve sosyal ve ekonomik açıdan ilerlemenin mümkün olması durumunda 

daha açık ifade edilmiş bir yeterlilik kavramının gerekeceğini düşünebilmektedir.  

 

5.4. Değişim baskıları  

 

Yeterlilikler reformu çoğu zaman bir planlama sürecinin parçasıdır, ancak işgücü piyasasında 

talepte meydana gelen yeni gelişmeler veya yeterlilik arayışında olan öğrenenlerin sayısında 

beklenmedik bir artış gibi hızla değişen bir duruma yanıt verecek şekilde uyarlanabilir. 

Yeterlilik sistemleri yeterlilikleri düzenlemek ve reforme etmek için politika yapıcıların 

kapasitesini kısıtlayabilen önemli ve karmaşık sosyal ve ekonomik bağlantılara sahiptir. 

Ayrıca, bir reformun başarısı politika yapıcıların önemli ihtiyaçlar ve eğilimleri 

belirleyebilme ve bunları etkili politika ve uygulamalara dönüştürebilme kapasitesine bağlıdır. 

Baskılar ve değişim arasındaki ilişki basit bir ilişki değildir. Raporun bu kısmında mevcut 

durumda yeterlilikler sistemleri üzerinde etkili olan değişim baskıları incelenecektir. Bunlar 

itici güçlerdir.  

 

5.4.1. Ulusal düzeyde itici güçler  

 

İtici güçlerin birçoğu talep odaklıdır (OECD, 2007). Bu itici güçler politik, ekonomik, sosyal 

ve kültürel gelişmeler, demografi ve teknolojik değişimden kaynaklanmaktadır. Ayrıca eğitim 

ve öğretim kapsamında bulunan ve yeterliliklerin müfredat, değerlendirme ve pedagojiye 

ilişkin yaklaşımları nasıl yansıtması gerektiği ile ilgili geri bildirimlerden de elde 

edilebilmektedir.  

 

Hükümetler genel düzeyde daha zengin, daha adil, daha akıllı, daha sağlıklı, daha güvenli ve 

daha yeşil ülkeler hedefler ve bu da başarılı öğrenenler, sorumluluk sahibi vatandaşlar ve 

ekonomiler ve toplulukların etkili katılımcılara bağlıdır. Bu çoğu zaman yeterliliklerin 

öğrenme programlarına uygun içeriği ekleyerek, değerlendirme yöntemlerini şekillendirerek 

ve kalite güvence süreçlerini destekleyerek bir rol oynaması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, 

yeterliliklerin örgün eğitim süreçlerinin tanınmasıyla kısıtlı olmayıp giderek nerede verilirse 

verilsin her tür öğrenmenin tanınmasına açık hale gelmektedir. Çoğu Avrupa ülkesi sosyal ve 

ekonomik değişim sonucunda katılım oranlarını arttırma baskılarıyla karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu husus yüksek okul bırakma seviyeleriyle mücadele edilmesi veya işsizler, 

arasında yeterlilikleri geliştirilmesi, teknik meslekler için gereken becerilerin karşılanması 

veya vasıflı mezunlar veya belli bir süre işgücü piyasasında olan kişilerin becerilerinin 

geliştirilmesi gibi belli yönler için geçerli olabilir. Bu baskılar yeterlilik sistemlerini 

etkilemektedir. Ülkelerin hedef kitlelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yaptığı 

vurgunun artması paydaş olarak öğrenenlerin önemini arttırmakta ve dolayısıyla potansiyel 

olarak veya gerçekte öğrenenler pasif alıcılar yerine yeterlilikler sistemleri ve süreçlerinde 

değişimin önemli itici güçleri haline gelmektedir.  



 

5.4.1.1. Ekonomik itici güçler  

 

Ülkeye özgü kanıtlarda en güçlü baskıların ekonomik baskılar olduğu ileri sürülmektedir. 

Uzun vadede amaç araştırma, yenilik ve üretkenlik artışı yoluyla sürdürülebilir ekonomik 

büyüme ve rekabet avantajı sağlamaktır. Bu da işgücü piyasasının taleplerinin karşılanması ve 

kalifiye işçilerin talep ve arzı arasında denge sağlanması anlamına gelir. İstihdam 

seviyelerinin optimum düzeye çıkarılması da önemlidir. işgücü piyasasından alınan iyi bir 

ekonomik performans ve beceri arzı bir ülkeyi yatırım için çekici hale getirebilir. Yetişkin 

eğitiminde yeterlilikler piyasasının oluşturulması ve özel sektörün katılımı çoğu zaman bu 

ekonomik baskılara verilen tepkinin bir parçasıdır.  

 

2010 yılında politika yapıcıların temel vurgu noktası küresel finansal krizden kurtuluşu 

destekleyebilen politikalar ve finansman düzenlemeleridir. Eğitim ve öğretimin finansman ve 

tedarikte kesintilerle karşı karşıya kalınacak temel alanlardan olduğu daha önceki ekonomik 

durgunlukları aksine, birçok hükümet eğitim ve öğretim tedarik ve finansman seviyelerini 

korumaya çalışmaktadır. Hükümetler düzelmenin ardından yüksek beceriler ekonomisi için 

beceri seviyeleri koruyabilen ve geliştirebilen politikaları benimsemeye çalışmaktadır. Ancak, 

yeterlilik reformlarının kaynakların kıt olduğu bir dönemde öncelikli görülmemesi gibi bazı 

finansal zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır.  

 

5.4.1.2. Sosyal, kültürel ve demografik baskılar  

 

Sosyal ve kültürel baskılar sosyal dışlanma ve eğitimde fırsat eşitsizliği gibi sorunların ele 

alınmasına yardımcı olmak için yeterlilikler sistemlerine odaklanır. Belirtildiği gibi, mevcut 

yeterliliklere sahip kişiler ileri öğrenme ve yeterliliklere erişim konusunda düşük yeterliliklere 

sahip kişilere göre daha iyi fırsatlara sahiptir. Gençler için iş fırsatlarının yaratılması, 

insanların yeterlilikler merdivenini çıkmaya başlamasına olanak sağlayan politikalar olduğu 

için politika yapıcıların en çok öncelik verdiği konulardandır. Avrupa nüfuslarının 

yaşlanmasından kaynaklanan demografik baskılar çoğu hükümetin yaşlı çalışanların işgücü 

piyasasında daha uzun süre kalmasını sağlamak için becerilerini arttırma ve değiştirmenin 

yollarını aramasına yol açmıştır: bu da ilgili becerilerin arzını arttırırken sosyal güvenlik 

bütçelerine başvurulma düzeyini azaltmaktadır. Ancak, daha yaşlı çalışanların sadece 

durumlarına uygun işleri yapabildiği giderek daha çok kabul görmektedir. Aynı şekilde, 

yüksek göç seviyeleri göçmenlerin yeterlilikleri ve becerilerinin tanınmasını arttırma 

yönündeki baskıları beraberinde getirmektedir. Bu örneklerin hepsinde, politika ile tasarlanan 

amaç çoğunlukla elde edilenden daha fazla olmaktadır. Federal sistemlerde, yeterliliklerin 

eğitim tedariki için farklı bölgesel düzenlemelerden ortak veya tutarlı ulusal sonuçlara 

ulaşılmasında önemli bir rol oynaması beklenmektedir.  

 

5.4.1.3. Teknik baskılar  

 

Teknik baskıların önemi özellikler standartların oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamak 

açısından artmaktadır. Politika yapıcı ve tedarikçi organlar bu farklı itici güçlere yanıt vermek 

için öğrenme sonuçlarını veya yetkinlik esaslı yaklaşımı giderek daha çok kullanmaya 

başlamıştır. İş sırasında meydana gelen öğrenmenin onaylanması için yetkinliklerin 

belirlenmesi sürecinden daha çok faydalanılmaya başlanmış olup özellikle uzun süreli ve iyi 

bilinen yeterlilikler için kamu güveni hem reformu ortaya çıkarabilen hem de reform 

karşısında engel teşkil eden bir itici güçtür.  

 



5.4.1.4. İşgücü piyasasına girişin düzenlenmesi  

 

Bazı ülkeler yeterlilikleri işgücü piyasasına girişi düzenleme aracı olarak diğer ülkelere göre 

daha çok kullanmaktadır. Bu da hem yeterliliklerde değişim yaratmakta hem de bu değişimi 

engellemektedir. Bazı AB Üye Ülkeleri birçok işe giriş koşulunun mesleğe özgü bir yeterlilik 

olduğu son derece düzenlenmiş işgücü piyasalarına sahiptir. Bu durumda, ücret ve koşulların 

çoğu zaman hükümete katılan sosyal ortaklar arasındaki toplu sözleşmelerden etkilenme 

olasılığı yüksektir. Bu koşullar statik olmayıp değişimlere göre farklılaşmakta ve değişimin 

egemen itici güçleri etkili olmaktadır. Bazı ülkeler işgücü piyasasına giriş için düzenleme 

seviyesini bir ölçüde azaltarak işgücü piyasalarının esnekliğini arttırmaya çalışmaktadır.  

 

Uygulama lisansı olarak yeterliliklere olan ihtiyacın kısıtlı olduğu ülkelerde bile değişim 

oluşmakta ve kanıtlara göre uygulama lisansı koşulunun giderek arttığı ileri sürülebilmektedir. 

Bu durum yeni mesleklerin veya daha önceden düzenlenmemiş olan mesleklerin, toplu 

sözleşme yerine sağlık ve güvenlik, müşteri hizmetleri veya çevre standartlarıyla ilgili yeni 

koşullar getirilmesi gibi yöntemlerle düzenlenmesini gerektirebilir. Ayrıca, hızlı ve sürekli 

değişimlerin meydana geldiği birçok mesleğe ilişkin düzenleyici organlar şu anda onaylanmış 

hizmet içi eğitimin kapsamını arttırma veya uygulama lisanslarının yenilenmesi için ek 

yeterlilik koşulları getirme eğilimi göstermektedir.  

 

5.4.1.5. Yeterlilik verilerinin farklı kullanımları  

 

Yeterlilikler sistemleri üzerindeki baskıların bazıları yeterlilik verilerinin farklı kullanımı ile 

ilgilidir. Yeterlilik verilerinin ekonomik planlama, beceriler, tahmin ve eğitim öğretim 

tedariki için kullanımı iyi yapılandırılmıştır. Yeterlilik verileri aynı zamanda uluslararası ve 

ulusal karşılaştırmalı çalışmalar için de kullanılmakta ve bu kullanımın yeterlilikler sistemleri 

üzerinde güçlü bir ikincil etkisi olabilmektedir. Bu etki örneğin, ilgili ülke için temel yeterlilik 

türlerinde yer alan standartları revize etme ihtiyacı ve uygun olmayan uluslararası 

karşılaştırmaların geçerliliğini arttırmaya yönelik tespit olabilir. 

 

5.4.2. Uluslararası itici güçler  

 

Şu anda eğitim ve öğretim yaklaşımları ile yeterlilikler arasında daha yüksek bir etkileşim 

seviyesi olduğu gibi uluslararası şirketler ve kuruluşlarla olan etkileşimler de daha yüksek 

seviyededir. Yeterlilikler sistemleri üzerindeki uluslararası baskı açık bir şekilde görülmekte 

olup uluslararası topluluğa entegrasyon göstermekte, uluslararası kuruluşlar, çokuluslu 

şirketler ve uluslararası gündeme sahip meslek organlarının proje ve politikalara yanıt 

vermektedir. Bu baskı AB kapsamında açık koordinasyon yöntemi ve özellikle OECD 

faaliyetleri yoluyla dünya genelinde yapılan istatistiksel gözetim programlarından 

oluşmaktadır. Ayrıca, ekonominin bazı sektörlerinin uluslararasılaşmasının yanında EQF ve 

Avrupa yüksek öğretim alanı için Yeterlilikler Çerçevesinden (FQEAHE veya Bologna 

çerçevesi) elde edilen yeterlilikler üzerinde de uluslararası bir baskı görülmektedir. 

Uluslararası organlar şu anda araştırmalar yürütmekte ve istatistikler toplayarak eğitim 

standartlarını denetlemektedir. Bu faaliyetlerden elde edilen geri bildirimler politika üzerinde, 

OECD’nin Education at a Glance (İlk Bakışta Eğitim) (OECD, 2009a) veya Trends Shaping 

Education and Training (Eğitim ve Öğretimi Şekillendiren Eğilimler) (OECD, 2009b) 

yayınları gibi çalışmaların tetiklediği doğrudan ve dolaylı etkilere sahiptir.  

 

İş dünyasında uluslararası standardizasyon giderek daha önemli hale gelmekte ve 

yeterliliklere yansımaktadır. Özellikle uluslararası şirketler dünya çapında bilinen markaları 



pazarlamakta olup bu şirketlerin uluslararası prestiji kısmen standartlara ve beklenen kaliteye 

bağlıdır. Dolayısıyla, farklı ülkelerde standartlaştırılacak mesleki içi eğitim ve diğer İK 

standartlarına ve hatta süreçlere yönelik güçlü bir eğilim vardır. Uluslararası şirketlerin 

yeterlilikler ve ödüllendirme sistemleri sadece şirketin dışında şeffaf olmamakla kalmayıp, 

şirket içerisinde de ulusal sınırlarda tutarlı olma eğilimi göstermektedir.  

 

Göçmen işçilerin becerileri ve yeterlilikleri genelde yeterince kabul görmemekte, dolayısıyla 

işgücü hareketliliği ulusal kuruluşlar ve şirket sistemleri için sorunlar ortaya çıkarmaktadır.  

Örneğin Avrupa piyasaları işgücünün hareketliliği yerine mal ve hizmetler açısından daha 

hızlı gelişmiştir. Küreselleşme hem Avrupa’da hem de AB sınırlarında yeterlilikler ve 

yeterlilikler sistemlerinde daha fazla şeffaflığı tetiklemektedir.  

 

5.4.3. Politika yapıcılar yeterlilikler sistemlerini nasıl görüyor? 

 

Genel olarak, yeterlilikler sistemleri reform için kullanılacak bir araç olarak görülmekte, 

ancak bazı organlar sistemlerin bu pozisyonuna itiraz etmekte ve alternatif görüşler ortaya 

atmaktadır. Baskılara yanıt veren politika yapıcılar yaşam boyu öğrenmeyi, özellikle yetişkin 

öğrenmesinin daha geniş çaplı katılım ve daha yüksek seviyede başarı gerektirmesi 

durumunda, temel görüş olarak kabul etmektedir. Bu da yeterlilikler sistemlerini kesinlikle 

politika gündemine taşır. Politika yapıcıların ilgilendiği genel alanlar şöyledir:   

 

(a) birbiriyle bağlantılı ve yaşam boyu öğrenme aktörleri olan insanlara yaşamlarının ve 

öğrenme kariyerlerinin her noktasında öğrenmeye katılmaları için uygun fırsatları 

sunan yeterlilikler sistemlerine yönelme veya bunları geliştirme; 

(b) yeterlilik sistemlerinin ekonomik performansa olan katkısını arttırma ve eğitim ve iş 

yaşamı arasında uygun bağlar kurma; 

(c) farklı yeterlilik türleri arasındaki bağları geliştirme (yüksek öğretim ve MEÖ gibi) ve 

dolayısıyla öğrenenler, işverenler ve eğitim tedarikçilerinin katıldığı sistemlerinin 

verimliliğini arttırma. Bu unsurun ulusal yeterlilikler çerçevesi (NQF) aracılığıyla 

geliştirilmesi ve düzenlenmesi çoğu zaman hükümetleri çeken nokta olmaktadır.  

 

Bir önceki bölümde verilen ulusal vaka incelemeleri politika yapıcıların yeterlilikler 

sistemlerini geliştirme konusunda ilgilendikleri kendilerine özgü alanların şunlar olduğunu 

göstermiştir:  

 

(a) MEÖ’nün geliştirilmesi ve işgücünün kapasitesi ve becerilerinin arttırılması; 

(b) yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanabilmesinin sağlanması; 

(c) sosyal ortakların bir araya getirilmesi; 

(d) MÖ yeterliliklerine duyulan güvenin arttırılması; 

(e) insanları öğrenme konusunda motive etme ve eğitim daha çekici hale getirme 

araçlarının sunulması; 

(f) yeterliliklerin daha şeffaf ve kolay anlaşılır hale getirilmesi; 

(g) öğrenenlerin özerklik ve sorumluluk düzeyinde artışın teşvik edilmesi; 

(h) bireylerin öğrenme tercihleriyle ilgili daha bilinçli kararlar alabilmesinin sağlanması; 

(i) eğitim ve öğretimde bütünlük ve mantığın geliştirilmesi; 

(j) okul/kolej ve iş dünyasının yakınlaştırılması; 

(k) tedarik verimliliğinin arttırılması; 

(l) kalite standartları ve tedarikçilerin hesap verme sorumluluğunun arttırılması.  

 



Ulusal medyada yeterliliklerle ilgili kamuoyu oluşturma konusunda giderek daha önemli bir 

rol oynamaya başlamıştır. Özellikle ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı çalışmaların 

yayınlanması eğitim ve öğretimde kalite ve ortaya çıkan yeterliliklerin değeri konusunu 

gündeme getirmiştir.  

 

Ancak, bazı politika yapıcılar yeterlilikler ve yeterlilikler sistemlerinin başarabilecekleri 

konusunda realist beklentileri gerekli kılmaktadır. Yeterliliklerin olumsuz yönden yeniliği, 

ticari ve ekonomik özgürlüğü engelleme potansiyeline sahip bir bürokratik oluşum olarak 

görüldüğü yönünde bazı kanıtlar mevcuttur. Politika yapıcılar bazen yeterliliklerin müfredat 

odaklı reform süreçlerindeki rolü konusunda çelişkili bir tutum sergileyebilmektedir: 

yeterliliklerin eğitim ve öğretimde değişimi tetiklemesi beklenirken, eğitimin yeterliliklerin 

müfredat, öğretme ve öğrenme üzerindeki daraltıcı etkilerinden korunması gerekmektedir.  

 

Ulusal politik, sosyal, kültürel ve ekonomik ortamlar farklı Avrupa ülkelerinde farklılık 

göstermektedir. Buna rağmen, gelişimin bazı yönleri az ya da çok ortaktır. Çoğu ülke için, 

daha önceden sınırlı sayıda bireyin seçim süreçleri olarak görülen yeterlilik sistemleri, 

yeterliliği nüfusun daha büyük bir oranına tanınacak bir sosyal yetki haline getirmektedir. 

Amaç farklı öğrenen gruplarıyla birlikte çalışmaktır (ve çalışmaya devam etmek): bu da 

genelde “yüksek beceriler” gündemi ile tetiklenmektedir. Modern toplumlarda, bu durum bazı 

güçlü grupların daha kısıtlı ve daha az meritokratik bir sistemden elde edilen avantajların 

korunmaya çalışılması anlamına gelir.  

 

Bu raporda yeterlilik sistemleri üzerinde etkisi olan itici güçlerde görülen bazı değişimler 

izlenmiş olsa da, bu anlamda ani bir değişiklikten çok bir süreklilik ölçümü elde edildiği 

açıktır. İtici güçlerde yeterliliklerin daha bilgi odaklı bir toplum ve ekonomide temel 

kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamasını ve farklı yeterlilik türleri arasında daha net bir 

bağlantı ve yaşam boyu öğrenmeye yönelik daha açık yaklaşımların geliştirilmesini temin 

ederek daha fazla açıklık sağlamanın önemi vurgulanmaktadır.  

 

5.5. Yeterliliklerin amaçları ve işlevlerinde görülen değişim  

 

Yeterliliklerin öğrenme profilini kodlama ve öğrenmenin seviyesi ve değerini belirtme gibi 

bazı işlevleri çoğu düzenlemede iyi yapılandırılmış durumda ve belirgindir. Yeterliliklerden 

işe alım sürecinde de faydalanılmakta ve bu yolla işgücü piyasasının beceri arzını ve ödeme 

yapılarını düzenlemek üzere kullanılmaktadır. Bir başka işlevi de bireyleri yeterlilik ile vaat 

edilen tanınma yoluyla öğrenmeye (kişisel ve finansal) teşvik etmektir. Eğitim ve öğretim 

sistemleri ulusal yeterlilik başarısı birimlerinin ölçümü ile izlenmektedir. Yeterliliklerde 

görülen değişim dünyasını tam olarak anlamak için yeni işlevler ve yok olan işlevlerin 

incelenmesi ve yapılandırılmış işlevlerin derinlemesine araştırılması ve bunlarda oluşan 

değişimlerle ilgili bulgular aranması gerekir.  

 

5.5.1. Mevcut amaçlar ve işlevler  

 

Yeterlilikler birçok amaca hizmet edebilir ve planlı ve plansız işlevlere sahiptir. Temel planlı 

işlevleri aşağıdaki kategorilerde sınıflandırılabilir.  

 

5.5.1.1. Sonuçların dokümantasyonu  

 

Yeterliliklerin en belirgin temel amacıdır: bir kullanıcıya yeterlilik sahibinin değerlendirilmiş, 

onaylanmış ve belgelendirilmiş bilgi, beceri ve yetkinliklerinin açıklanması. Yeterlilikler bir 



adım ileriye giderek, sınavda alınan puanlar veya kabul edilebilir bir portföy kalitesi gibi, 

verilirken esas alınan kanıtları açıklayabilir.  

 

5.5.1.2. Kapasite geliştirme etkileri (meslekler/işgücü piyasası etkileri)  

 

Bir yeterlilik işe alım piyasasında öneme ve değişim değerine sahiptir ve yeterlilik sahibinin 

kurum için başvurduğu bir iş veya programla ilgili olarak belli bir değere sahip olduğu 

yönünde bir işaret (gerçek bir içerik açıklaması yerine) verir. Yeterlilik kullanıcının pozisyon 

için başvuran farklı insanlar arasında meşru bir şekilde seçim yaparak kendi kurumunun 

sermayesini desteklemesine yardımcı olabilir. Belli bir sektör ele alınırsa, insanların sektöre 

akışı yeterliliklerin bir tür eşik olarak kullanılması ile de kontrol edilebilir. Yeterlilikler bir 

kuruluştaki çalışanların ücret, statü ve haklarını kontrol etmek için kullanılabilir veya daha 

önceden kabul edilen insanların bile bilgi, beceri ve yetkinliklerini korumak için ek bir 

yeterlilik elde etmesini gerekli kılabilir.  

 

Hükümetler koşulları arttırarak ya da azaltarak veya insanları belli alanlarda vasıflı statülere 

ulaşmaya teşvik ederek işgücü piyasası için uygun vasıflara sahip kişi arzını düzenlemek için 

yeterlilik-seviyesi bilgilerinden faydalanabilir.  

 

5.5.1.3. Öğrenenle ilgili etkiler  

 

Sabit standartlara dayanan farklı kalite ve yeterliliklerden oluşabilen öğrenme programları 

öğrenenlere sunulan öğrenme tedarikinin kalitesini garanti etme araçlarından biridir. 

Yeterlilikler bir kez verildikten sonra öğrenene iş, daha yüksek ücret ve bir uygulama 

topluluğuna katılım gibi bir statü kazandırır. Bir yeterlilik aynı zamanda öğrenen için 

potansiyel olarak faydalı bir iş ve çalışma belirtisi olabilmektedir.  

 

5.5.1.4. Sistemlerin geliştirilmesi ve yönetimi  

 

Yeterlilikler sadece bireyler için değil aynı zamanda eğitim ve öğretim sistemlerinin farklı 

bölümleri için de öğrenme tedarik kalitesi kıstasları işlevi görebilir. Müfredatı şekillendirmek 

ve aynı zamanda tedarikçiler ve yöneticilere performansla ilgili geri besleme sunmak için 

yeterliliklerden faydalanılabilir; kontrol ve sorumluluk kazandırabilirler. Bir yeterliliğin 

içeriği ile değerlendirilme ve onaylanma şekli eğitim ve öğretimde reformu teşvik edecek 

şekilde tanımlanabilir. Değerlendirmenin pedagoji üzerinde temel bir etkiye sahip olduğu 

bilindiği için, yeterlilikten de etkilenebilmektedir. Belli bir sektördeki şirketler gibi yeterlilik 

kullanıcıları, bir yeterliliğin değerlendirmek istedikleri bazı bilgi, beceri ve yetkinlikleri 

(yetkinlik modelini) tanımladığına karar verebilirler. Yeterlilikler bu öğrenmenin kanıtı olarak 

karşılıklı bir güven bölgesinin bir parçası haline gelebilmektedir. Meslekler, bu şekilde 

yeterliliklerin kontrolünü ele geçirmesi durumunda meslekteki standartları tanımlamak ve 

korumak için kullanılabilirler.  

 

Öğrenme tedariki veya yeterliliklerde kullanılan standartlarda çok fazla çeşitliliğin olması 

öğrenme veya yeterliliğin değerine daha az güven duyulmasına sebep olabilir. Tedarikçilere, 

ödüllendirme organlarının statüsüne ve yeterlilik sistemlerine dahil olan diğer organların 

statüsüne ilişkin prosedürler ve standartlar getirerek kalitenin düzenlenmesi yönetilebilir ve 

aynı zamanda düzenleyici prosedür yeterliliklere destek olan standart setlerinde ek tutarlılığı 

da beraberinde getirebilir.  

 



Yeterlilikler veya bunlara yol açan öğrenme tedariki genel de kamu tarafından finanse 

edilmektedir. Yeterliliklerin bir işlevi de bu finansmanın en iyi şekilde nereye harcanacağının 

belirlenmesine ve fonların sorumlu bir şekilde kullanımının sağlanmasına yardımcı olmaktır.  

 

5.5.1.5. İlerleme stratejisi  

 

Yukarıda açıklanan işlevler, yeterlilik sürecinin öğrenenlerden kalite düzenleyicilerine kadar 

tüm katılımcılarının yeterlilikler sayesinde faaliyetlerinin etkinliği konusunda geri besleme 

aldığını göstermektedir. Örneğin, öğretmenler ve eğitmenler sundukları tedarikin güçlü ve 

zayıf yanlarını belirlemek için yeterlilik şartnamelerinden ve sonuçlarından faydalanabilir. 

Şirketler bir işgücünü yönetmek ve iş uygulamalarına yenilik getirmek için yeterlilik 

verilerinden (özellikle yeterliliklerin teyit ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikler) faydalanabilir. 

 

5.5.1.6. Daha genel etkiler  

 

Bazı işlevler bir sınıflandırmaya dahil edilemeyecek kadar geniş kapsamlıdır. Örneğin, bir 

tüccarın sahip olduğu yeterlilikten tüketicileri korumak ve çocukların güvenceye alınması gibi 

kamu yararını sağlamak için faydalanılabilir. Burada yeterliliklerin önemli bir işlevi vardır. 

Uluslararası denetimde yeterliliklerin başarısına ilişkin birleştirilmiş verilerin kullanılmasına 

ek olarak, bir uçağın emniyeti gibi kamu güvenliğinin en üst seviyede olduğu düzenlenmiş 

meslekler de çalışanların yeterliliklerine ilişkin uluslararası standartlarla güçlendirilebilir.  

 

5.5.2. Yeterliliklerin amaçları ve işlevlerine yönelik bir tipoloji  

 

Bu çalışmada yeterliliklerin işlevlerine dair çok sayıda bilgi dikkate alınmıştır: aşağıdaki 

tipoloji kanıtların analizine dayandırılan bir çalışma sonucunda elde edilmiştir. Her bir işlevin 

kısa ve açıklayıcı bir tanımını içermekte olup her bir işlevin etkinliği veya etik ehliyetlerine 

ilişkin değer yargısı sunmamaktadır. Tipoloji işlevlerin kapsamlı bir analizi ve listesini 

sunmakla birlikte her bir işlevin detaylı bir analizi verilmemiştir. Bu yüzden araştırma 

kapsamının ötesinde daha özenli ve özel bir çalışma gerektirmektedir.  

 

Sunulan tipolojide işlevler arasındaki çakışmanın minimuma indirilmeye ve yeterliliklerin 

deneysel kullanımına dayanan farklı işlevlerin nüans farkları verilerek her bir sınıf 

kapsamında mümkün olduğunda tanımlayıcı bilgi sunulmaya çalışılmıştır. Ancak, karmaşık 

sistemlerde bazı çakışma algıları kaçınılmazdır.  

 

Bu işlevler zaman içerisinde değişebilir ve bu çalışmada toplanan kanıtlarda bazı değişiklikle 

kaydedilebilir.  

 

Tablo 7. Yeterliliklerin amaçları ve işlevleri  

 

 İşlev  Açıklama  

1 Öğrenme sonuçlarının 

belgelenmesi  

Doğru ve adil bilgi, beceri ve daha geniş çaplı yetkinlik 

kayıtlarının sunulması. Yeterliliklerin ölçümle ilgili teknik 

işlevi. Değerlendirme yoluyla belirlenen ilkeler net bir yapı 

şartnamesi ve uygun alan örneklemi gibi değerlendirmenin 

geçerliliği ve güvenilirliğinin önemini vurgular.  

 

2 Adayların sahip olduğu 

bilgi, beceri ve/veya 

Değerlendirme esas alınarak yapılabilen çıkarımın niteliği. 

Burada yeterlilik ile ortaya atılan “iddia” önemlidir ve 



anlayış ile ilgili özel ve 

geçerli çıkarımların 

desteklenmesi  

 

yeterliliklerde benimsenen raporlama şekli koşuluna 

bağlıdır, örneğin bir kişinin belli bir genel başarı seviyesine 

ulaştığını iddia etmeye yönelik yeterlilik ile belli bir bilgi, 

beceri ve yetkinlik dizisine sahip olmayla ilgili çok özel bir 

iddia oluşturan yeterlilik arasındaki fark  

 

3 Sinyalleme  Bireyin belli bir eğitim ve/veya öğretim seviyesine ulaştığı 

veya belli başarılara sahip olduğunun gösterilmesi. 

Sinyalleme yeterliliğin çok özel bileşenleri ile ilgili 

olabilmekte ya da yeterliliğin ne zaman ve nasıl edinildiği 

konusunda seçiciler tarafından yapılan çıkarımların 

kapsamını genişletebilmektedir – örneğin, 19-25 yaş aralığı 

yerine yetişkin bir öğrenen olarak bir derece edinilmesinin 

yarattığı fark; farklı statüye sahip kurumlarda aynı 

yeterliliğin görünürde kazanılmasının yarattığı fark.  

 

4 Bilgi, beceri ve anlayışın 

farklı yönlerine ilişkin 

değerleme  

Değerlendirme ve raporlama düzenlemelerinde bilgi, beceri 

ve yetkinliklerin farklı yönlerine farklı düzeyde ağırlık 

verilebilir. Bu da sistemdeki “sinyalleme” ve “değerleme” 

modellerine katkıda bulunur. Bir yeterliliğin 

farklılaştırılmış bir rapor (örneğin, profil) sunması halinde 

bu durum açıkça görülürken, yeterlilik sisteminde gizli 

olması halinde üstü kapalıdır (örneğin, yazılı sonuçlara 

performans sonuçlarına göre daha yüksek ağırlık verilmesi 

gibi durumlarda, genelde bileşenlere ağırlık verilmemesi).  

 

5 Ayrım ve seçim  Bir grup insanı belli bir rol veya programa uygun olanlar ve 

olmayanlar şeklinde ayırmak için yapılan başarı ile ilgili 

çıkarımların desteklenmesi. Yeterliliklerin öngörücü 

geçerliliği bu durum için oldukça önemlidir, örneğin bir 

eğitim programını bırakma ihtimali yüksek olanlarla düşük 

olanların ayrımı.  

 

6 Belli mesleklere olan 

akışların kontrolü ve 

işgücü piyasasının 

düzenlenmesi  

Bir meslekte uygulama için seçilebilir kişilerin sayısını 

düşürmek veya arttırmak amacıyla yeterlilik koşullarının 

değişimine ilişkin tarihsel örnekler. Seviyelerdeki artış 

mevcut meslek mensuplarının maaş oranları, statüsü 

ve/veya haklarının korunmasını beraberinde getirirken, bir 

Devletin belli bir meslek dalındakilerin sayısındaki artıştan 

tedirgin olması durumunda düşüşler görülmüştür.  

 

7 Vatandaşların 

yetkilendirilmesi  

Sosyal, ekonomik ve kişisel ürünlerle bağlantılı daha 

yüksek yeterliliklere ilişkin genel kavramlar. Bu durum 

nüfustaki yeterlilik seviyesinin düşük olmasından dolayı 

düşük vasıflılarının yaşam fırsatlarının daha az olduğu 

analizi ve bireylere uluslararası işgücü göçü için daha fazla 

olanak sağlama kavramlarıyla ilişkilendirilebilir.  

 

8 Mesleklere üzerindeki 

kontrolün yeniden 

Mesleklerin ve/veya meslekler kapsamındaki alt grupların 

statüsündeki değişimleri etkilemek ve meslekler 



belirlenmesi  kapsamındaki ve arasındaki özerklik ve kontrol düzeylerini 

yeniden belirlemek için yeterlilik koşullarından 

faydalanılması durumu.  

 

9 Ulusal, sektörel sistemde 

beceri ve bilgi seviyesinin 

ölçümü  

Yeterliliklerin beceri, bilgi ve anlayış ya da meydana gelen 

öğrenme miktarının temsilcisi olarak kullanılması durumu. 

Ulusal ve uluslararası incelemeler ve rutin izleme 

faaliyetlerinde çoğunlukla bu yaklaşım ölçün kullanılmıştır.  

 

10 Eğitim sisteminin 

performans ölçümü  

Yeterliliklerin performans ile bir ilişkiye sahip olabilecek 

yönlerine odaklanılması; örneğin, yeterlilik sahiplerinin 

yeterliliği edinmek için harcadığı zaman, belli 

yeterliliklerle bağlantılı farklı programların maliyeti vb.  

 

11 Programların (eğitim) 

içeriği ile iş arasında 

bağlantının kurulması  

Yeterliliklerin geçerliliği ve verimliliğini arttırmak 

amacıyla yeterlilikler ile belli görevlerin içeriği ve 

gereklilikleri arasında daha sıkı bir bağ kurmaya yönelik 

itici güç. 

 

12 Performansın gerektirdiği 

gerçek bilgi, beceri ve 

yetkinliklerin tanınması  

Performansın niteliğine ilişkin genel anlayışa ve öğrenme 

programı ya da belgelendirme koşullarının tasarımına geri 

besleme yaparak, belli bir alanda performans koşullarının 

doğru bir şekilde analiz edilmesi için bir araç olarak 

faydalanılan yeterlilik geliştirme süreci. 

 

13 Bilgi, beceri ve 

yetkinliklerdeki 

boşlukların doldurulması 

ve şartların güncellenmesi  

Mesleklerde bilgi veya beceri boşluklarıyla ilgili ortaya 

çıkan sorunları ele almak amaçlı yeterlilik (veya yeniden 

lisanslama ve/veya mesleki güncelleme) (örneğin, tıpla 

ilgili mesleklerde iletişim becerileri, finansal hizmetlerde 

etik davranış). 

 

14 Öğrenenler için tedarik 

kalitesinin garantilenmesi  

Değerlendirme ve/veya öğrenme programlarına katılmak 

(ve katılımı tamamen veya kısmen finanse etmek) üzere 

seçilen öğrenenler için bir emniyet tedbiri işlevi görür. 

Öğrenenler belli amaçlar veya hedeflerin değeriyle çok özel 

bir şekilde ilgilenebilir (örneğin, işgücü piyasasının 

ilerlemesi, belli bir mesleğe giriş). 

 

15 Finansman kuruluşları için 

tedarik kalitesinin 

garantilenmesi 

Belli bir yeterlilikle bağlantılı öğrenme ve/veya 

değerlendirme programını finanse edenler (tamamen veya 

kısmen) için bir emniyet tedbiri işlevi görür. Finansman 

sağlayıcıları bir yeterlilikten kaynaklanan bilgi, beceri ve 

yetkinliklerle çok özel (örneğin, yeterliliği belli bir 

üretkenliği arttırmak için finanse eder) veya genel (ülkenin 

yeterlilik amacıyla Devlet finansmanı kullanımından elde 

edeceği genel fayda ile ilgilenmesi durumunda, kamu 

fonlarının sorumlu bir şekilde harcanmasını sağlar) bir 

şekilde ilgilenebilir.  

 

16 Öğrenenlerin kimliğinin “Meslekte sosyalleşme” veya bir meslek grubuna 



etkilenmesi  “bildirilen” üyelik gibi kavramlarla ilişkilidir. Bir 

yeterliliğin edinilmesi kişisel itibar ve imajın arttırılması ile 

ilişkilendirilebilir, öğrenim hayatına geri dönen birçok 

yetişkin yeterlilik elde etmeleri sonucu kendilerine güvenin 

arttığını bildirmiştir. Bir kişinin belli bir yeterliliğe ulaşma 

çabasının başarısız olması gibi, bireyler üzerindeki olumsuz 

etkiler kabul edilmelidir.  

 

17 Sosyal entegrasyonun 

etkilenmesi  

Kimlik ve “vatandaşların yetkilendirilmesi” ile bağlantılı 

olarak,  yeterliliklerin edinilmesi bir statü ve aidiyet 

duygusu olarak sosyal entegrasyonu destekleyebilir, yaşam 

boyu öğrenme süreçleriyle bireylere yeniden daha uzun 

işler kazandırılır. Kimlik oluşumu ile, belli bir belge 

kazanma çabasının başarısız olması gibi, bireyler ve toplum 

üzerindeki olumsuz etkiler kabul edilmelidir.   

 

18 Yeterlilik sahibi bireylere 

statü verilmesi  

Bireylerde genel anlamda statü yükselmesi. Yukarıda 

verilen “sinyalleme” kavramıyla ilgili olarak, yeterlilikler 

“kapalı” veya “gizli” bilgi, beceri ve anlayışları görünür 

kılabilir ve aktarabilir.  

 

19 Daha önceki öğrenmelerin 

tanıma, akreditasyon ve 

“değerleme” süreçleri  

Beceri, bilgi ve anlayışların bireyler, toplum ve ekonomi 

için faydalanılabilir hale getirilmesi. Bu süreç öğrenen 

kimliğinin geliştirilmesi, iş süreçlerindeki beceri akışının 

arttırılması ve bağımsız işletmelerde bilgi, beceri ve 

anlayıştan daha çok faydalanılmasına katkıda bulunur.  

 

20 Yetkinliklerin işletmeler 

içinde yönetilmesi  

Yeterliliklerin bir işletmede bilgi, beceri ve anlayış 

geliştirme sürecini yönetme yöntemlerine katkı olarak 

kullanılması ve bilgi, beceri ve anlayışların dağıtımı. 

  

21 Katılımın sağlanması Yeterlilikler tedarikinin belli sosyal gruplardaki fırsat ve 

çıkarları yönlendirme aracı olarak kullanılması. 

 

22 Yönelim ve kılavuzluk 

sağlanması  

Yeterlilik “yolları” ve yeterlilikler “çerçeveleri” bireylerin 

amaçlarına “yaşam planları” ve özlemleri açısından netlik 

kazandırabilir ve katılım için belli bir motivasyon 

(“gereklilik” ve “fayda” kavramlarından elde edilerek) 

sağlayabilir.  

 

23 Genel olarak eğitim 

öğretimin sisteminin 

özelde ise yeterlilikler 

sisteminin kontrolü  

Yeterlilikler Devlet, meslek organları, sosyal ortaklar, 

değerlendirme kuruluşları, öğrenen grupları vb. arasındaki 

faaliyetleri ve güç dağılımı için bir kontrol aracı ve kontrol 

modeli ifadesidir. Güç ve kontrol olguları hem ulusal hem 

uluslararası düzeyde çok çeşitli ve karmaşıktır.  

 

24 Eğitim ve öğretimde 

reform 

Yeterliliklerin şekli ve içeriği hızlı değişime (politika 

yapıcılar vb. tarafından) yatkın değildir ve dolayısıyla 

yeterliliklerin müfredat üzerindeki “ikincil” etkisinden 

sermaye sağlamaya çalışan reformcular için reform 



çalışmalarının “ilk tercih edilen odak noktasını” oluşturur 

(
80

). Yeterlilikler hesap verme sorumluluğu ölçümlerinde de 

öne çıkıyorsa, bu etki yeniden ifade edilebilir.  

 

25 Öğrenme programlarının 

içeriğinin etkilenmesi  

Yeterliliklerin öğrenme programlarındaki “ikincil” etkisi; 

dolaylı olarak yeterliliği sunacak şekilde ayarlanan program 

tasarımı yoluyla veya açık bir şekilde yeterlilik sonuçlarıyla 

bağlantılı program şartnamesinin geliştirilmesi yoluyla.  

 

26 Pedagojinin 

koşullandırılması ve 

şekillendirilmesi  

Bazı yeterlilikler belli bir öğrenme modunu taahhüt eder ve 

bunu açık bir şekilde belirtir ya da pedagojik yaklaşımı 

güçlü bir şekilde dikte eden değerlendirme süreçleri 

gerektirir.  

 

27 Değerlendirmenin 

koşullandırılması ve 

şekillendirilmesi 

Değerlendirme amaçları dengesi; örneğin biçimsel, tanısal 

ve özet niteliğindeki değerlendirme yeterlilik şartnamesi 

koşulu gerektirebilir.  

 

28 Karşılıklı güven 

bölgelerinin geliştirilmesi 

(yeterlilik kullanıcıları 

arasında)  

Ortak yeterlilikler ve yeterlilikler yoluyla dengelenen 

ve/veya belirtilen yeterlilikler karşılıklı güven bölgelerinin 

belirlenmesi, uluslararası ve ulusal hareketliliğin 

desteklenmesi açısından oldukça etkilidir.  

 

29 Bir hesap verme 

sorumluluğu 

mekanizmasının sunulması  

Yeterlilikler eğitim ve öğretim tedarikçileri için hesap 

verme sorumluluğu sistemlerinde temel performans ölçüm 

mekanizmaları olarak kullanılmıştır. Bu tip sistemler 

öğretmen/eğitmen düzeyinde, bölüm düzeyinde, 

okul/işletme düzeyinde ve diğer üst birimlerde (örneğin 

bölgeler) performansla ilgili çıkarımlar elde etmek için 

kullanılır.  

 

30 Belli yetkinlik modellerine 

başvurulması  

Yeterlilikler, yeterliliğin şekli ve içeriğine dayanan belli 

açık ve gizli yetkinlik modellerini ifade etme (ve sürekli 

kılma) aracı olarak kullanılabilir. Dolayısıyla yeterlilikler 

aksak yetkinlik modelleri, katılım karşısında oluşturulan 

engeller ve belli grupların başarısı dahil olmak üzere sosyal 

yeniden üretim mekanizması olabilmektedir.  

 

31 Kurum/tedarikçi öneri 

statüsü verilmesi  

Belli bir yeterliliği sunma ve/veya verme hakkından dolayı 

“onaylı merkez” unvanının kazanılması kurumun program 

önerisinin konumu için önemli bir statü olabilir.  

 

32 Kontrolün bir kuruluştan 

diğerine geçirilmesi  

Statü ve fayda taşıyan bir araç olarak, “yetkilendirme 

verme” yetkileri ve “”onaylı merkez” (örneğin, 

değerlendirme ve/veya öğrenme tedariki) unvanının 

verilmesi büyük bir güç taşımaktadır. Bu unvanlar eğitim 

                                                           
80

 Burada “ikincil” etki ve yeterlilikler reformlarının bir diğerine kolay zarar verememesi ile ilgili olarak 
istemeden elde edilen sonuçların, eğitim ve öğretimin şeklini ve eğilimlerini etkileyen daha önemli ilişki 
gruplarının varlığına da dikkat çekmek gerekir. 



ve öğretim sistemi kapsamında kontrolün bir kuruluştan 

diğerine aktarılması için kullanılabilir.  

 

33 Sistemde değerlendirme 

kontrolünün değiştirilmesi  

Bir yeterliliğe ait değerlendirme rejiminde meydana gelen 

bir değişim – örneğin yazılı değerlendirmeden performans 

değerlendirmesine doğru veya tersi – değerlendirme 

süreçlerinde önemli bir etkiye sahip olabilir; bu da kalite 

güvence düzenlemeleri, değerlendirme maliyeti, 

değerlendirici geliştirme ve destek ihtiyacını vb. derinden 

etkileyebilir.  

 

34 Bir mesleği içeriği, duruşu 

ve kimliğinin 

değiştirilmesi  

Bir yeterlilik Devletin, sosyal ortakların ve öğrenenler, 

öğretmenler gibi yeterlilik kullanıcıları ve sektörde belli bir 

role sahip olan diğer aktörlerin çıkarlarıyla ilgili karmaşık 

bir anlaşmayı ifade edebilir, içerebilir ve/veya 

kodlandırabilir.  

 

35 Öğrenenlere geri bildirim 

sunulması (biçimsel ve 

tanısal işlev)  

Bir yeterlilikle bağlantılı değerlendirmenin kullanılabilmesi 

ya da biçimsel ve/veya tanısal bir değerlendirmenin 

desteklenmesinin planlanması durumu.  

 

36 Öğretmenler ve 

eğitmenlerin sundukları 

hizmetin güçlü ve zayıf 

yanlarını anlamalarına 

yardımcı olma 

(değerlendirme işlevi)  

Öğrenenlerin yeterlilik (ve bununla bağlantılı öğrenme ve 

değerlendirme düzenlemeleri) kazandığı veya buna tepki 

verdiği başarı modeli ve/veya özelliklerinden elde edilen 

bilginin program tasarımının ya da tedarikin diğer 

yönlerinin (ek destek, bilgi ve kılavuzluk, personel 

becerileri vb.) düzeltilmesi için kullanılabilmesi durumu. 

 

37 Yeniliğin başlatılması  Yeterliliklerin (yeterliliklerin tamamı veya bir kısmı) 

Devlet tarafından yenilik unsurlarının (eşitliğin 

vurgulanması ve teknoloji kullanımın arttırılması gibi) 

başlatılması için veya işletmeler tarafından aynı amaçla 

(örneğin, üretim süreçlerinin revizyonu) kullanılabilmesi 

durumu. 

 

38 Tüketicilerin korunması  Belli davranışlar, uygulamalar ve/veya sonuçları güvence 

altına alarak tüketicilere koruma sağlanması.  

39 Kamu yararları sağlanması  Yeterliliklerin tüketici korumasının farklı yönlerini 

taşımayıp aynı zamanda yeterlilikleri kullanan 

sistemler/kurumlar tarafından sunulan belli kamu 

yararlarını (halk sağlığı gibi) garantiye alma işlevi 

göstermesi durumu.  

 

 Uluslararası lisanslama 

koşullarının karşılanması  

Yeterlilikler açık bir şekilde uluslararası lisanslama 

koşullarının güvenceye alınmasına odaklanabilir. 

 

Yukarıdaki tipoloji henüz değişimin raporlanması yoluyla onaylanmamış unsurlar içeren yeni 

ve sofistike bir araç olsa da, aşağıdaki bölümde meydana gelen değişimler açıklanmıştır.  

 



5.5.3. Yeterliliklerin amaçları ve işlevlerinde meydana gelen değişimler  

 

Yeterliliklerin amaçları ve işlevlerinin tanımlanması tüm düzenlemelerde kanıtların üzerinde 

kapsamlı bir şekilde durulmasını gerektirir; bu zorlu bir görevdir ve elde edilen sonuçlar da 

her zaman tartışmaya açıktır. Ancak, bu raporun kanıtlarında yeterlilik işlevlerinde aşağıdaki 

değişim ve istikrar alanları ileri sürülmüştür.  

 

Yeterliliklerin iş veya çalışmada ilerlemenin güvence altına alınmasına yönelik temel amaç 

olarak işlevi daha fazla öne çıkan diğer unsurlarla zayıflamıştır. Bu işlevde görülen değişim 

aşağıda daha detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Yeterliliklerin açıklanması için öğrenme 

sonuçlarının kullanılmasıyla elde edilen şeffaflık artışı, NQF’lerin ve kredi esaslı 

yaklaşımların gelişme eğilimi ve daha küçük ödüllerin sayısındaki artış eğitim ve öğretimin 

farklı bölümlerinde yeterlilikler arasındaki bağlantılara ilişkin potansiyeli arttırmıştır. Bu 

işlevin gelecekte daha önemli hale gelebileceği yönünde bulgular vardır. Yeterlilikler ile 

tanınan öğrenme süreci yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanmasına yönelik yeni 

yöntemler yoluyla artış göstermiş olup daha genel beceri ve tutumları da kapsayacak şekilde 

genişleyebilir.  

 

Ülkelerdeki yeterlilikler ve yeterlilikler seviyelerine ilişkin uluslararası anlayışı Bologna 

süreci, EQF, ECVET ve Europass gibi Avrupa kökenli araçlarla geliştirmeye yönelik mevcut 

faaliyetler, şirketlerdeki uluslararası işe alım ve personel hareketlilik düzeyindeki artışla 

birleşerek, uluslararası piyasada ulusal yeterliliklere ilişkin anlayışı ve potansiyel değeri 

arttırmıştır.  

 

Paydaşlar tarafından bağımsız olarak belirlenen eğitim standartları ve mesleki standartlara 

dayanan yeterliliklerin işlevinin önemi artmıştır. Bir reform aracı olma işlevi politika 

yapıcıların daha çok dikkatini çekmeye başlamıştır.  

 

Yeterlilikler merkezi yetkililer (genelde hükümetler) tarafından düzenlenmesi her zaman 

güçlü bir uygulama olmuştur ancak okul eğitimi ve MEÖ ile ilgili yeterliliklerin daha geniş 

çaplı düzenlenmesine ilişkin kanıtlar yoktur.  

 

Yeterlilikler giderek hesap verme sorumluluğunu eğitim ve öğretim sisteminin bir parçası 

haline getirmek için bir ölçüt olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

 

Aşağıdaki maddelerle ilgili işlevlerde herhangi bir değişim kanıtı bulunamamıştır:  

 

(a) işgücü piyasasındaki arz ve talep ölçütü görevi görme; 

(b) uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar için bir ölçüt görevi görme; 

(c) toplu sözleşme; 

(d) işgücünü geliştirme; 

(e) yeterliliklerin bireyler için değeri ve öğrenme üzerindeki motive etme etkisi. 

 

5.5.4. Tartışma  

 

Şimdi yeterliliklerin amacı ve işlevinde görülen ve yukarıda belirtilen değişimlerin etkileri 

daha detaylı bir şekilde incelenecektir.  

 

5.5.4.1. Bireyin perspektifinden  

 



Bireysel öğreniciler yeterliliklerin temel kullanıcılarıdır ve yeterlilikler süreci katılım, 

korunma ve emniyet (iş piyasasında) ve kişisel kimlik statüsü fırsatı sunar. Kullanıcıların 

yeterliliklere olan talebinin yüksek seviyelerde daha sabit olduğu görülmektedir. Becerilerle 

ilgili tahminlerde talebin gelecekte artacağı ileri sürülmektedir. O halde, gelişen yeterlilikler 

sistemleri bireyleri nasıl etkileyecektir? Yeterlilikler hala bireylere öğrenme ve 

potansiyellerini göstermeleri ve kendilerinin bir kariyer veya çalışmada ilerlemeye hazırlamak 

için teşvikler sunmaya devam edecektir. Bulgular bireylerin şeffaflığı arttırmak için mevcut 

önlemler yoluyla desteklenerek kendilerini daha iyi hissedeceği yönündedir: müfredat, 

değerlendirme beklentileri ve yeterliliklerin kullanıcılara işaret ettiği şeyleri açıklamak için 

öğrenme sonuçlarının kullanılması. Ancak, vasıflı insan sayısındaki artış bireyler üzerinde 

kendi iş deneyimlerini veya gönüllü faaliyetlerini belgelendirerek ve sahip oldukları 

değerlendirilmemiş genel becerileri belirleyerek pozisyon açısından birtakım avantajlar 

ekleme yönünde baskı oluşturabilir.  

 

Yeterlilikler sistemlerinin daha geniş kapsamlı düzenlenmesi yeterliliklerin güven kabul 

edilebilecek bir kaliteye sahip olduğu yönünde bazı güvenceler sunabilir. Yeterliliklerin EQF 

ile uluslararası düzeyde kıyaslanması bir başka ülkede çalışmanın yollarını arayanlara bir 

şekilde ek destek ve güvenlik sağlayabilir.  

 

5.5.4.2. Eğitim ve iş dünyası arasında bir köprü olarak yeterlilikler  

 

Eğitim ve öğretimin iş dünyasıyla birleştirme işlevinin daha güçlendiği veya zayıfladığı 

yönünde bir sonuca varmak zor olsa da, bunun bir politika önceliği olduğu kesindir. İşgücü 

piyasası için arz ve talep uyumuna ve bilgi, beceri ve yetkinliklerin yüksek seviyede artışına 

yapılan yatırımlar artmaya devam etmektedir. Programlarının içeriğinin işle bağlantılı hale 

getirilmesi, işgücündeki bilgi ve beceri seviyelerinin ölçülmesi ve işgücü piyasasının farklı 

yönlerinin yeterlilikler yoluyla (işe erişim, ücret, statü, haklar) düzenlenmesine daha çok 

vurgu yapmak mantıklı görünmektedir. Bu doğru ise, sosyal ortakların yeterlilikler 

sistemlerine olan ilgisi ve bu sistemlerdeki rollerinin artması ve yeterliliklerin de mesleki 

standartlarla tanımlanan yetkinlikleri temsil edecek şekilde belirgin bir dönüşümden geçmesi 

gerekmektedir. Bu etkilerin her ikisi de raporun kanıtlarında açıkça görülmektedir.  

 

Kusursuz bir sistemde, bazı yeterliliklerin daha işe özgü hale gelecek şekilde değiştirilmesi 

kalifiye işçilere olan arz ve talep dengesinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Ancak, ulusal 

ve küresel ekonomilerde yaşanan türbülans ve bunun istihdam seviyeleri üzerinde görülen 

etkileri eksik veya gereğinden fazla yeterlilik düzeyinin (
81

) görülme olasılığının artacağı ve 

bunun da maaş, motivasyon ve üretkenlik üzerinde etkileri olabileceği anlamına gelmektedir.  

 

Yeterliliklerin uygun özel olma seviyesi konusunda ülkeler arasında büyük farklılıklar 

mevcuttur. Bazı ülkeler çok sayıda yüksek seviyede uzmanlaşmış yeterliliği tercih ederken, 

bazıları daha genel yeterliliklerin az sayıda olmasının işgücü piyasasında beceri arzına ilişkin 

daha esnek bir yaklaşım sunduğu bir sistem geliştirmiştir. Özel olma seviyesiyle ilgili 

kararların yeterlilik birimleri bankası üzerinden yeterlilik oluşturma potansiyeli ile sektörlere 

bırakıldığı bazı ülkelerde gelişen yeni bir pozisyon vardır; piyasa en uygun özel olma 

seviyesine kendisi karar vermektedir.  

 

                                                           
81 Eksik yeterlilik çalışanların işlerini yerine getirmek için gerekli tüm yetkinliklere sahip olmadığı anlamına 

gelirken, gereğinden fazla yeterlilik düzeyi de iş için gerekmeye yeterliliklere sahip olunması anlamına gelir.  



Daha yüksek seviyede yeterliliğe sahip daha fazla insanın eğitim ve öğretim arzı ile işgücünün 

talebi arasında daha iyi bir uyum yaratabilmesi için ekonominin bir itici gücü olarak 

yeterliliklere gereğinden fazla değer verilmesi yönünde bir eğilim vardır. Kanıtlarda 

yeterliliklerin öncelikle bilgi, beceri ve yetkinliklerin güvenilir bir temsilcisi olmadığı, ikincisi 

ekonomik büyüme ve üretkenlik için becerilerden çok daha etkili itici güçler olduğu öne 

sürülmektedir.  

 

5.5.4.3. İşe alım ve seçim sürecinde yeterlilikler  

 

Yeterliliklerin insan kapasitesi geliştirme ve işgücü ile ilgili olarak açıklanabilecek birçok 

işlevi vardır. Yeterliliklerin sinyalleme ve tarama amaçlı kullanımının önemli olduğunu zaten 

biliyoruz, ancak resmi yeterlilik mantığı yerini ne ölçüde deneyimin onaylanması mantığına 

bırakabilir? Rapordaki tüm kanıtları değerlendirirsek, yeterlilikleri daha geniş bir bağlamda 

görmek mümkün olacaktır.  

 

3’üncü Bölümde özetlendiği gibi son literatürden elde edilen kanıtlar yeterliliklerin işe alım 

sürecinde önemli bir rol oynadığını doğrulamakta ancak işe alım yetkililerinin adayların 

potansiyeli konusunda başka belirtiler arama eğilimi devam etmektedir. Bu çalışmadaki bakış 

açısına göre, yeterlilikleri bireylerin pozisyonlara uygunluğu konusunda hüküm verirken 

değerlendirilen tüm belirtiler bağlamında görmek önemlidir. Raporda yer alan kanıtlar iki 

unsuru açıkça ortaya koymaktadır:  

 

(a) öğrenmenin resmi olarak değerlendirilmesi, onaylanması ve belgelendirilmesi ve 

yeterlilikler şeklinde temsil edilmesi yönünde bir eğilim vardır. Bu yeterlilikler bilgi, 

beceri ve yetkinlik temsilcisi olarak kabul edilir ve işgücü piyasasında değere sahiptir. 

Avrupa’da daha çok insan yeterliliğe sahip olmaya başlamış olup bu yeterliliklerin 

ortalama seviyesi artmaktadır; 

(b) öğrenmenin genel yetkinlikler, iş deneyimi, sosyal ve gönüllü deneyim ve diğer daha 

geniş kapsamlı yetkinlikler gibi bazı yönlerinin bu şekilde ele alınması zordur. 

Öğrenmenin bu yönleri yeterince iyi anlaşılmamakta ve yeterliliklere sabit bir değer 

verecek şekilde tanımlanmamaktadır, ancak önemli oldukları gibi önem seviyeleri de 

artmaktadır.  

 

Bishop’un genel entelektüel gelişim olarak tanımladığı şeyi bu iki maddede verilen 

öğrenmeden tamamen farklı ayrı tutulan bir şey olarak görmek mümkündür. İşe alım 

açısından, bu entelektüel gelişimin geleceğe ilişkin yerine getirilecek bazı potansiyellerin bir 

göstergesi olarak ele alınması faydalı olacaktır. Bu potansiyel çoğu zaman genel yeterliliklerle 

ve genel veya akademik eğitim sunan kurumlarla bağlantılıdır. Bireylerin yaşamın ileri 

aşamalarında bilgi, beceri ve yetkinlik artışı gösterme potansiyelinin ölçülmesine ilişkin 

literatür çoğu zaman, diğer niteliklerin yanında deneyimlerden ders çıkarma ve daha da 

önemlisi buna güven duyma yeteneği olarak görülen kabiliyet (
82

) ile ilişkilendirildiğini 

gösterir (Stephenson ve Weil, 1992). Bir kişinin potansiyelinin mutlak bir nitelik olup 

olmadığı, dolayısıyla bireyde sabit olan veya geliştirilebilen bir şey olup olmadığı konusunda 

herhangi bir fikir birliği bulunmamaktadır (Brown ve McCartney, 2004); ancak bazı işe alım 

süreçlerinde önem verilen bir birey özelliğidir. Yetkinliğe ilişkin yaygın anlayış herhangi bir 

kişinin bildiği ve özel bir bağlamda bir şeyler yapabileceği geçmiş performanslardan elde 

edilen kanıtla ilgili olduğu için, potansiyel “geleceğe ait bir yetkinlik” olarak görülmektedir.  

                                                           
82 Kabiliyetin iki boyutu vardır: potansiyel (bireyde doğuştan gelen kabiliyet) ve içerik (bireyin bildiği ve 

yapabileceği şeyler).  



 

Yeterlilik konusunda uygun bir değerlendirme yapmak için, her çeşit yetkinliği temsil etme ve 

potansiyeli yansıtma derecesiyle ilişkili olarak düşünülmesi gerekir. Yeterlilikler mevcut 

bilgi, beceri ve yetkinlikleri temsil edebilir, kilit yetkinliklere (sosyal becerilere) yatkınlığa ve 

aynı zamanda bir adayın “gelecekte yetkin” olma potansiyeline dikkat çekebilir. Ancak, bir 

yeterlilik şeklinin belli bir işe alım sürecinde aynı anda bu üç şekilde de faaliyet gösterebilme 

ihtimali düşüktür. Şu an özellikle belli iş koşullarından anladığımız şekliyle yeterlilik kavramı 

bir işaret olarak her zaman yetersiz kalmaktadır.  

 

Yeterliliklerin bireylerin yeteneklerini ve potansiyelini daha iyi temsil edecek şekilde 

geliştirilmesi durumunda, şu anda değer verilen özelliklerden (sinyaller) bazılarının 

etkinliğinin azalma ihtimali vardır. Örneğin, bir yeterliliğin amacı potansiyele sahip kişileri 

işe alma ve eğitme konusunda kanıtlanmış belli kurumların geleneklerine değer vererek 

potansiyel göstermekse, kanıtlanan özel yetkinlik ile ilgili sinyal zayıflayabilir. Yeterliliklerin 

bazı amaçlara uygun hale getirilmesi ve yetersiz kalmaları durumunda işe alım yetkililerinin 

aranan sinyaller için başka bir yola başvurması daha uygun olacaktır. Böylece yeterlilikler bir 

bireyin yeteneklerinin temsilinin bir parçası haline gelebilir. Birey işe alım sürecinde başarılı 

olabilmek için temsilin her yönünü optimum düzeye çıkarmayı hedefleyebilir. İşe alım 

yetkilisi de yeterlilikler de dahil ihtiyacı olan her şeyi bir temsil modeli şeklinde açıklığa 

kavuşturabilir.  

 

Temsil kavramı kapsamlı bir kavram olması ve kullanıcının kabiliyetlerinin bir tablosunu 

çizmesine olanak tanırken, işe alım yetkilisinin de bir adayda aradığı şeyler konusunda daha 

spesifik davranmasını sağlaması açısından faydalıdır. Temsil, yeterliliklerin değişen değerini 

de farklı düzenlemelere faydalı bir şekilde uyarlayabilir. Fransa’da yapılan bir araştırma 

yeterliliklerin bölgesel niteliğinin değerini etkilediğini ve yavaş da olsa yeterliliklerin 

küreselleşmesi yönünde görülen eğilimin önemli olduğunu göstermiştir.  

 

Temsil, değer yaratmada önemli olduğu bilinen, ancak her zaman yeterliliklerle açık bir 

şekilde bütünleşmiş olmayan faktörleri içermesi ve açığa çıkarması açısından da faydalı bir 

kavramdır. Bu faktörler bir yeterliliğin kısmen veya tamamen dayandırıldığı mesleki 

standartlar, sosyal ortakların yeterliliğin tasarlanması ve değerlendirilmesine katkıda bulunma 

düzeyi, yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin tanınma derecesi, yeterliliği sağlayan kurumun 

kalitesi ve öğrenmenin yeterlilik verilmesinden dolayı gelişme gösterme derecesidir. Belli 

kilit yetkinliklerin temsili değerlendirmeler ve deneyimden elde edilen kanıt yoluyla açığa 

çıkarılabilir. Ayrıca, işin yanı sıra üstbiliş ve diğer düşünceyle ilgili başarılar gibi potansiyel 

göstergeleri yoluyla elde edilen öğrenme kanıtları ile de açıklığa kavuşturulabilir. Yeterlilik 

temsili geliştirmenin temel yöntemlerinden biri olarak görülebilir, ancak bir kişinin öğrenme 

düzeyinin resmi bir yeterlilik veya sürecin herhangi bir yönü olmadan temsil edilmesi de 

mümkündür. Örneğin, bir kişi tedarikçiye veya bir meslektaşına yetkinliğini gösterebilir, 

ancak ortaya çıkardığı bir eser bu yetkinliği kanıtlar.  

 

Temsil argümanlarının kabul edilmesi durumunda, işe alım ve seçim sürecinde yeterliliklerin 

rolü daha kısıtlı ve daha özel görülebilir.  

 

Şekil 8. Temsil kavramı  

 



 
 

5.5.4.4. Eğitim ve öğretimin yönetilmesi ve izlenmesi  

 

Yeterlilikler eğitim ve öğretimi yönetme ve geliştirme araçları olarak kullanılmaktadır. 

Yeterliliklerin öğrenme programlarının içeriğini etkilediği, pedagojiyi şekillendirdiği, 

sorumluluk sağladığı, sistemlere finansman sağladığı, yeterlilikleri destekleyen standart 

setlerine tutarlılık kazandırdığı ve meslek standartlarını koruduğu iddia edilmektedir. 

Yeterlilikler sistemlerinin süreçte yer alan farklı paydaşlar arasında karşılıklı güven bölgeleri 

olduğu da iddia edilmektedir. Paydaşlar ise bireyler, öğrenme tedarikçileri, ödüllendirme 

kuruluşları, meslekler ve hükümetten oluşmaktadır. Düzenleme seviyesinin artmasıyla ulusal 

ve bölgesel hükümetin yeterlilikler sistemine katılımı da genelde artmakla birlikte, bu 

organların yönetim işlevlerinin arttığından emin olmak daha zordur. Bazı ülkelerde, 

yeterlilikler sistemlerine geçiş bir politika hedefidir. Temel değişim ise hükümetlerin politika 

uygulama araçları olarak yeterlilikler sistemleriyle daha çok ilgilenmeye başlaması ve 

yeterliliklerin, gerekli standartları karşılama konusunda onaylanmış öğrenme ve başarıya 

erişimin artmasında bir performans ölçümü olarak, yaygın hale gelmiş olmasıdır. Yeterlilik 

sistemi yönetiminin önemli yönlerinden biri öğrenme ve yeterliliklerde girişme ve başarma 

oranlarının izlenmesidir. Bu sürecin, özellikle uluslararası karşılaştırmalı çalışmalara kanıt 

sunma konusundaki uluslararası boyutunun önem kazandığı da ortaya konmuştur. Ulusal 
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yeterlilik rakamlarının bir yeterliliğin standartlarını karşılama konusundaki başarı yerine 

programları tamamlamak için gereken rakamlara dayandırıldığı yönünde ortaya atılan bir 

konu vardır. NQF’lerin hızlı gelişimi ve öğrenme sonuçlarının daha çok benimsenmeye 

başlaması ile, öğrenme ölçüm metriğinin girdi esaslı ölçümler yerine çıktı esaslı ölçümleri 

dikkate alınacak şekilde geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

 

5.5.4.5. Yeterliliklerin düzenlenmesi ve kalite güvencesi  

 

Yeterliliklerin temel işlevlerinden biri de hassas alanlarda bulunan topluluklara bir çeşit 

emniyet tedbiri sunarak bir düzenleyici görevi görmektir. Aşağıdaki hususları düzenlemek 

için kullanılan yeterliliklerin gözlemlenmesi mümkündür: 

 

(a) yeterliliğe yol açan müfredat ve pedagojiler: yeterlilikler şartnamelerinde içerik 

(öğrenme sonuçları) ve değerlendirme (değerlendirme kriterleri) açısından görülen 

değişimler kullanılan öğretim yaklaşımları üzerinde “ikincil” etkiye sahip değişimler 

olarak bilinir. Bu etki güçlü olabilmekte ve bazı durumlarda yeterlilik şartnamesi fiilen 

müfredat şartnamesi olabilmektedir. Eğitim standartları şartnamesi de bir müfredat 

düzenleme sürecidir; 

(b) öğrenme kurumlarının performansı: yeterlilikler eğitim ve öğretimde kaynakların 

verimli kullanımı konusunda hükme varmak için bir ölçü olarak kullanılabilir; 

(c) kamu fonlarının eğitim ve öğretime ayrılması: - kurumlara finansman sağlanması 

yeterlilik esaslı programlara kabul edilen öğrenci sayısına, bu öğrencilerin programları 

tamamlamasına ve öğrencilerin sınavlarda ve testlerde elde ettiği başarı düzeyine 

bağlıdır; 

(d) mesleki standartlar da dahil ulusal veya uluslararası çapraz kurumlar olan öğrenme 

seviyesi standartları: birçok farklı kurum tarafından lisans derecesi gibi bir eğitim 

kıstası verilmesi durumunda, bu unsur temel düzenleyici işlev olmaktadır. Hükümetler 

NQF’ler gibi ulusal kıstaslara sahip farklı bölgelerde minimum öğrenme standartlarını 

düzenleyecektir. Farklı ülkelerden işe alım yapan uluslararası şirketler giriş 

standartlarını yeterlilikler yoluyla düzenleyecektir; 

(e) beceri arz ve talebinin işgücü piyasasındaki sektörler için dengelenmesi (tahmin 

kullanımı): talebin yeterlilik esaslı programlara öğrenci alınmasıyla dengelenmesi 

(kalifiye çalışanların çıkması, sektörde büyüme veya daralmadan dolayı) durumunda, 

bu unsur yeterliliklerin temel düzenleyici işlevi olmaktadır; 

(f) işgücü piyasasına giriş için minimum standartlar: müşterilere sunulan hizmetlerin 

kalitesini garantilemek ve zaman içerisinde mesleki standartları sürdürmek için 

yeterliliklerden faydalanılır; 

(g) kazanç seviyeleri: toplu sözleşme düzenlemelerinde ve ücret seviyelerine ilişkin ulusal 

mevzuatta genellikle yeterliliklerden faydalanılır; 

(h) hizmet (sağlık ve güvenlik) sunma standartları: yeterliliklerin kamu güvenliğini 

garantileyen temel düzenleyici işlevlerinden biridir, örneğin eğitimde öğretmenlerin 

yeterliliği veya uçak bakım işinde hizmet mühendislerinin hizmet içi eğitim ve 

yeterlilik şartnamesi yoluyla; 

(i) çalışan ve öğrencilerin ulusal sınırlarda sahip olduğu istihdam hakları: Avrupa 

Mesleki Tanınma Direktifinde (Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, 

2005) uygulamaya konmuş, böylece AB ülkelerinde yeterlilikler otomatik tanınma 

sağlamaya başlamıştır.  

 

5.5.4.6. Uluslararası işlevler  

 



Yeterliliklerin uluslararası standart kıstasları olarak işlevi her zaman açıktı. Ancak, ticaretin 

giderek küreselleşmesi, internet yoluyla serbest bilgi akışı ve gör akışlarındaki artış ile ülkeler 

ulusal sınırlar kapsamında yeterlilikler ve standartlarla ilgili yapılan karşılaştırmalardan 

muhtemelen daha çok haberdar olmaktadır. ISCED ve EQF gibi uluslararası ölçülerin 

geliştirilmesi ülkelerin karşılaştırmalar yapmasına yardımcı olmaktadır.  

 

Eğitim ve beceri performansına ilişkin uluslararası örneklem tabanlı çalışmalarda görülen 

artış da, bu çalışmalarda ölçüt olarak yeterliliklerin kullanılmamasına rağmen, yeterliliklerin 

uluslararası karşılaştırma işlevini desteklemektedir. PISA, PIRLS ve TIMSS (
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) giderek daha 

etkili hale gelen başarı ölçümleri olarak ortaya çıkmıştır. Bazı ülkeler yeterlilikler 

sistemlerinin daha da gelişmesi için bu çalışma sonuçlarından faydalanmaktadır: çalışmalar 

ulusal düzenlemelere duyarlı olacak şekilde özenle tasarlanmakta, ancak tüm katılımcı uluslar 

ortak ölçeklere yerleştirildiği için ortak standartlar ileri sürülmektedirler. Bunlar ulusal 

yeterlilikler için güçlü ortak ölçütler sunmakta olup ilgili performansla ilgili ulusal kaygıya 

sebep olma açısından kanıtlanabilir etkilere sahip olmuşlardır. Bunlar aynı zamanda yeni 

yakınsamış düzenlemeleri (örneğin, Almanya’da “2020 yılına kadar Avrupa’da yaşam boyu 

öğrenme perspektifinde eğitim ve öğretim sistemlerini bütün olarak kapsayan stratejik bir 

çerçeve bağlamında eğitim ve öğretim konusunda sağlanması gereken işbirliği” için yeni 

ulusal standartların geliştirilmesi. “Yaşam boyu öğrenme aslında öğrenmeyi örgün, yaygın 

veya yaygın olmayan her bağlamda ve okul öncesi eğitimden, yüksek öğretim, mesleki eğitim 

ve öğretim ve yetişkin öğrenimine kadar her seviyede öğrenmeyi kapsayacak şekilde 

tasarlanan çerçevenin bütününü destekleyen bir temel ilke olarak düşünülmelidir” (Avrupa 

Birliği Konseyi, 2009, s.3)) ve ulusal yeterlilikler ve müfredattaki vurgu değişimini (örneğin, 

Avrupa ve Asya sistemlerinin göreli güçlü yanları, Asya devletlerinde matematiksel uygulama 

ve yaratıcılığa odaklanılması yönündeki değişim) harekete geçirmektedir. Bunlar asli 

etkilerdir.  

 

Yeterlilikler sistemleri ulusal sistemlerin EQF’ye veya FQEAHE veya Bologna Çerçevesine 

bağlanma süreci ile incelemeye açılmaktadır. Şu anda bu çalışma ilk aşamalarındadır ancak 

sürecin etkileri açıkça görülmektedir. Bir yeterliliğin ulusal sistem ve karşılaştırmalı 

standartları ve kalitenin resmi bir temsili parçası olma yönündeki yeni işlevi artık gerçek bir 

hal almıştır. EQF seviyesine göre sadece yeterlilikler kıyaslanmakla kalmayıp, EQF ile 

bağlantılı kalite güvence bilgilerinin başka ülkelerden gelen insanlar tarafından daha iyi 

anlaşılması da mümkündür. Yeterlilikler şu anda, özellikle geniş ve popüler olanlar, eğitim ve 

öğretimin önemli bölümlerinden elde edilen sonuçlar açısından ülkeler arasında köprü 

oluşturmaktadır.  

 

5.6. Yeterlilik sürecinde görülen değişim  

 

Bu bölümde odak noktası yeterliliklerin işlevlerinde görülen değişimlerden yeterliliklerin 

tasarlanma ve verilme sürecinde görülen değişimlere doğru kaymaktadır. Yeterliliklerin 

şeklinde (ve yeterlilikleri oluşturma sürecinde) görülen değişimler muhtemelen işlevinde 

görülen değişime göre daha güçlü olmuştur. 

 

Yeterlilik sürecinde görülen değişimle ilgili dört temel sonuca varılmıştır:  

 

(a) öğrenme sonuçları ve yetkinliklerin, standartların kullanımı, daha etkili bir kalite 

güvencesi gibi işgücü piyasası gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan yeterliliklerin 
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oluşturulma sürecinde ve paydaşlar/işverenlerin katılımını sağlama çabalarında 

değişiklik olmuştur; 

(b) modülerleştirme, kredi, daha küçük yeterlilikler, NQF’ler ve örgün olmayan 

öğrenmenin onaylanması gibi esnekliği arttırmayı amaçlayan bir grup değişiklik 

olmuştur; 

(c) bu iki grup değişiklik politika yapma aşamasında önemli olurken (değişim 

tipolojisinde tip 1 ve tip 2, bkz. Bölüm 5.5.2), uygulamanın farklı aşamalarında 

(değişim tipolojisinde tip 3 ve tip 4) önemli olmuş, ölçülen ve açıklanan kullanıcılara 

sağlanan faydalar açısından da çok az örnek (tipolojide tip 5) bulunmuştur; 

(d)  genel olarak niteliksel yerine niceliksel yeterliliklerin kullanımı yönünde bir değişim 

olmuş; daha fazla sayıda yeterlilik elde edilmekte, bu yeterliliklerin şekli sadece yavaş 

bir değişim göstermektedir.  

 

Bu sonuçların bazı yönleri aşağıda daha ayrıntılı incelenecektir.  

 

5.6.1. Açık standartların kullanımı  

 

Standart setlerinin (mesleki, eğitim, değerlendirme, belgelendirme) kullanımı artmaktadır. 

Öğrenme sonuçları müfredat, yeterlilikler ve belgelendirmenin temeli olarak giderek daha çok 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu iki eğilim muhtemelen yeterlilik sürecinin gidişatını 

etkileyecektir:  

 

(a) yeterliliklerin dayandırıldığı standartlar bir grup paydaşa aittir ve bu da muhtemelen 

yeterlilik verme sürecinde ortaklığın kapsamının genişletilmesine yol açacaktır; 

(b) bunlar muhtemelen yeterlilik sürecini, eğitim sektörleri, işletme sektörleri kapsamında 

ve ülkeler arasında kıyaslama yapmak isteyenler de dahil ilgilenen gözlemcilerin 

tetkikine açacaktır; 

(c) açık standartlar daha objektif ve kriter referanslı değerlendirme yöntemlerini tercih 

etme eğilimindedir, dolayısıyla mevcut değerlendirme düzenlemelerinin amacı 

sorgulanabilir.  

 

Öğrenme sonuçları yeterlilikleri aynı yeterlilikler haline getirmez: ülkeler kapsamında ve 

arasında farklı yeterlilik alt sistemlerinin öğrenme sonuçları için aynı tanımları kullanması 

durumunda, ilgili öğrenme süreçleri üzerinde de aynı etkiyi oluşturarak, birbirileriyle ilişkili 

incelendiğinde daha iyi anlaşılır hale gelirler.  

 

Öğrenme sonuçlarının yaygın kullanımı politika ve uygulamalar ile desteklenmekte olup, 

öğrenme beklentilerini tanımlamak için kullanılan tek yöntem olmasına rağmen daha ortak 

eğilimlere sahip güçlü kullanımlardan biridir; bir diğeri ise mesleklerde yürütülen yüksek 

kalitede programlar sunma çalışmasında saklıdır. Bu öğretmenler ve eğitmenler bilgi ve 

becerilerini standartları ve geniş amaçları yetkin insanların geliştirilmesi için doğru ortam 

yaratmak üzere yorumlayacak şekilde kullanmayı görev edinmiştir. Öğrenme sonuçlarının tek 

başına öğrenenin ve programlar yoluyla sunulan öğrenme sürecinin niteliklerini 

yakalayamayacağı ileri sürülebilir. Öğrenme sonuçları yetkinlikleri işgücünü ilgilendirdiği 

şekliyle açıkladığı için bunların kullanımı işgücü piyasası temsilcileri gibi bazı paydaşların 

ihtiyaçları veya çıkarlarına karşılık vermez. Ancak, diğer paydaşlar veya daha genel anlamdan 

toplum öğrenmenin öğrenme sonuçları ifadelerinde yakalanması zor olan daha üstü kapalı ve 

kodlanabilir yönleriyle ilgilenebilmektedir. Aşağıdaki hususlara da dikkat çekilmelidir:  

 



(a)  program ve öğretim şartnameleri sonuç bilgileriyle tamamlanabilir (Bologna 

sürecinde olduğu gibi); 

(b) yetkinlik esaslı yeterlilikler girdiler etrafında yapılandırılabilir; 

(c) değerlendirme/ölçme yöntemlerinde hem girdiler (programların tamamlanması) hem 

çıktılardan (hedef değerlendirmeleri) faydalanılır; 

(d) işe alım ve seçme uygulamalarında hem girdiler hem çıktılardan faydalanılır. 

 

Öğrenme sonuçları eğitim, öğretim ve yeterliliklere şeffaflık sağlar ve her zaman o anda var 

olan yenisiyle değiştirilmesi anlamına gelmez. Daha genel anlamda, öğrenme sonuçlarının 

kullanımı mevcut standartların (bilgi, beceri ve daha geniş yetkinlikler açısından beklentiler) 

mevcut durumdan daha net hale getirilmesi gibi teknik bir amaca sahiptir. Bu da işgücü 

piyasası temsilcilerinin işgücü piyasası yeterlilikler standartlarının uygunluğu konusunda 

katılımını ve geri bildirimini destekleyebilir. Her zaman eğitim ve öğretim süreçleri ve 

pedagoji alanında uzman olması gerekmeyen bu temsilciler, yeterlilikler öğrenme sonuçları 

açısından ifade edildiğinde bir mezundan ne beklenebileceği konusunda daha net bir anlayışa 

sahiptir. Bu durum ayrıca değerlendirme sürecinin de daha amaca uygun hale getirilmesine 

olanak sağlayabilir.  

 

Daha açık ve sonuç tabanlı bir öğrenme ifadesine yönelik hamle birçok kuramsal pozisyon ile 

desteklenmektedir. Bireylerin öğrenme ihtiyaçları ve tercih ettikleri öğrenme sürecine 

yansıtabilmelerini sağlayacak öğretme ve öğrenme yöntemlerine yönelik yaygın bir kuramsal 

destek bulunmaktadır. Öğrenme sonuçları da bu yöntemleri destekler. Çeşitli öğrenme 

sınıflandırmaları, açıklama için öğrenme sonuçlarından faydalanılabilecek bir kavramsal 

aşamalar hiyerarşisi anlayışına dayandırılmıştır. Mesleki standartların tanımlanmasında 

işlevsel analiz gibi süreçler bir iş amacının bileşenlerinin açığa kavuşturulmasına bağlıdır; 

bunlar beklenen öğrenme sonuçlarına çok benzemekte ve sistem yönetimi konusunda daha 

bilimsel olmayı mümkün kılmaktadır. Uygulama topluluklarının teorileştirilmesi neyin 

öğrenileceği ve bunun en iyi şekilde nasıl öğrenileceği konusunda net bir anlayış gerektirir: 

bilişsel, kişisel büyüme ve mesleki gelişim uygulayıcılardan ne beklendiği konusunda sunulan 

net beyanlarla (öğrenme sonuçları gibi) desteklenecektir. Güven bölgeleri (Cedefop, Coles ve 

Oates, 2005) öğrenme sonuçları olmadan da geliştirilebilir ve kapsadıkları gizli anlaşmalar 

için daha güçlü olabilirler; ancak, büyümeleri ve gelişmeleri her zaman geniş kabul görmüş 

açık standartlara bağlı olacaktır.  

 

Üstü kapalı öğrenme beklentilerinin kullanımından (muhtemelen programın süresi, öğrenme 

kurumu ve öğretme şartnamelerine dayanan) öğrenme sonuçlarının sunacağı açık beyanların 

kullanımı yönündeki değişimin etkisini eksiksiz ve açık bir şekilde belirlemek zordur. 

Değişkenlerin sayısı, içeriksel karmaşıklık ve diğer “müdahaleci faktörler” ulaşılması 

beklenebilecek her tür potansiyel faydalı sonucun gereğinden fazla ayrıntılı olmasına yol 

açacaktır. Objektif başarı kanıtlarına ulaşmamız uzmanlar, politika yapıcılar, politikacılar, 

sosyal ortaklar, kurum yöneticileri vb. kişilerin mesleki muhakemeleriyle kısıtlıdır. Başta 

çeşitli Cedefop çalışmaları ve Bologna uygulama raporları olmak üzere, öğrenme sonuçlarının 

etkileri konusunda bilgi sahibi olmamıza yardımcı olacak bazı araştırma tabanlı raporlar ve 

öğrenme sonuçlarının etkilerinin dolaylı kanıtlarına ışık tutan ulusal düzeyde yapılmış bir dizi 

değerlendirme vardır.  

 

5.6.2. Modülerleştirme ve kredi  

 

Ulusal bir kredi birikim ve transfer sisteminin uygulamaya konması (değerlendirme 

birimlerini tasarlama ve akredite etme kuralları ve bunların yeterliliklerin tamamında 



birleştirilmesi de dahil) öğrenenler ve işe alım sorumlularını ilgilendirecek açık bir 

yeterlilikler sistemine uzun vadede giriş taahhüdü gerektiren büyük bir girişimdir. Bu tür bir 

sistem bir öğrenme programının küçük ve belirgin modüllere ayrılmasıyla başlayan bir 

yelpazenin bir ucunda yer alır. Yelpaze kapsamında birim değerlendirmesi ve raporlamasına, 

bir tedarikçi programı dışında elde edilen öğrenmenin ödüllendirildiği kredi, program 

koşullarından muafiyet, kısmi yeterlilik ve benzeri durumlara olanak sağlayan düzenlemeler 

mevcuttur. Yelpazenin uç noktaları arasında yer alan bu düzenlemeler daha küçük ödüller ve 

müşterek ödüllerin (iki ödüllendirme organı arasında) sayısında artışa yol açabilir. 

Modülerleştirme ve krediye dayanan daha esnek yeterlilikler sistemlerine yönelik eğilimler 

açıklanırken, bu şekilde tek bir sistem modeli bulmayı tasarlamak mümkün değildir. Değişim 

derinliği tipolojisinde tip 1 ve tip 3 arasında yer alan modülerleştirme ve kredi çalışmaları ve 

uygulamaları varken, tip 4a uygulamasına ilişkin örneklerde bir artış görülmektedir (bkz. 

Bölüm 5.2.2.). 

 

5.6.3. Yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanmasına ilişkin düzenlemeler  

 

Yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanmasına ilişkin mevcut birçok sistem vardır ve 

bunların sayısı artmaktadır. Burada sorulması gereken önemli soru resmi yeterlilik 

sistemlerinin yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanmış değerlendirmelerini ne ölçüde 

temin edeceğinin beklendiği yönündedir. Bu, onaylamanın yapılabilirliğine göre yanıtlanması 

çok daha zor bir sorudur. Yanıt yaygın ve örgün olmayan onaylama için aynı standartların 

kullanılmasını ve öğrenme yöntemi ne olursa olsun bu standartları karşılayan herhangi bir 

öğrenmenin de aynı resmi yeterlilik sonucunu doğurmasını gerektirir. Bu iki koşulun 

karşılanmasını beklersek, bu koşulları garantilemek için tasarlanmış yasal ve kurumsal 

düzenlemelerden resmi programın başarılı bir şekilde tamamlanmasının resmi yeterliliği 

güvence altına almak için tek araç olduğu yönünde açık bir konuma doğru açılan bir başka 

yelpaze ile karşılaşabiliriz. Bunların ikisi arasında, “prensipte onaylanmış öğrenmenin resmi 

bir yeterliliğe yönelik kanıt olarak kabul edilememesi için herhangi bir sebep olmadığı” 

beyanıyla nitelendirilebilen çok sayıda olasılık bulunmaktadır. Bu da genel olarak tip 2 ve tip 

4 arasında (bkz. Bölüm 5.2.2.) yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanmasına yönelik 

eğilimin derinliğinin sınıflandırılmasını mümkün kılar. 

 

5.6.4. Yeterlilik sürecinin yönetimi  

 

Hükümet politikalarında daha yüksek yeterlilik profilleri ve yenilikçi reformlar, düzenleme ve 

kurumsal değişim yoluyla ortaya çıkan hükümet katılımına ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. 

MEÖ yeterlilikleri genelde, zaman zaman istihdam çıkarlarına daha fazla sorumluluk 

devretmek üzere tasarlanan bu yeni yönetim sisteminin merkezinde yer alır. Göstergelerden 

biri paydaşların yönetime daha geniş çaplı, resmi katılımı ve tasarım süreçleridir.  

 

Eğitim ve öğretimin, ve muhtemelen yeterlilikler sistemlerinin, farklı yönlerine özel yatırımın 

ve bunların yönetiminin yükseldiği yönünde bazı belirtiler de vardır. Burada somut değişimle 

ilgili pek fazla kanıt bulunamamıştır (yukarıdaki değişim tipolojisinde tip 3 ve üzeri (bkz. 

Bölüm 5.2.2.)). 

 

Yeterlilikler sistemlerinin yeterliliklerde yenilik yolunu açacak şekilde yönetilmesi ve 

sistemlerin kendisi yeterlilik çerçevelerinde ve kredi düzenlemelerinin potansiyeline özel 

olarak dikkat edilen önemli süreçlerdir.  

 

5.7. Yeterlilikler sistemlerinde yaşam boyu öğrenmeyi destekleyecek yönde görülen değişim  



 

Yaşam boyu öğrenme tüm ülkelerde bir politika hedefidir ve insanların yeteneklerinden ve 

fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmasının teşvik edilmesine dayanmakta olup temel eğitimin 

de işlevi zaten budur. Toplumda ve iş yaşamında görülen değişimler bir tür yaşam boyu ve 

çok yönlü adaptasyon süreci gerektirmektedir.  

 

Öğrenmenin kendi içinde bir değere sahip olması bir yana, değerlendirme, onaylama ve 

belgelendirme süreçleri de bazı durumlarda bazı bireylere değer kazandırabilirken, çoğu insan 

yaşamın hangi aşamasında olursa olsun bir tür tanınma sürecinden faydalanmaktadır. Yaşam 

boyu tanınma fırsatları yaşam boyu öğrenmeyi izleyecektir. 

 

Farklı yaşam ve iş düzenlemelerinde öğrenme karmaşık olabilirken, çoğu insan için öğrenme 

ve öğrenmeyi onaylatma sürecinde esneklik önemlidir. Öğrenenlerin bakış açısına göre, 

onaylama süreci içerik, zamanlama, süre, maliyet ve belgelendirme açısından bir uyarlama 

gerektirebilir. Yeterlilikler sistemleri yeterince esnek olmayabilir ve bazı bireyler için yaşam 

boyu öğrenme ve bunun tanınması konusunda bir engel oluşturabilir (ya da yeterince güçlü bir 

özendirici unsur olmayabilir) (
84

). 

 

Yaşam boyu öğrenmeyi özendirici unsurlar kullanıcılara karşı duyarlılık, öğrenme ve 

yeterliliklerin esnekliği ve kişiselleştirilmesi ile bağlantılıdır. Kullanıcıların ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik bu kişiselleştirme veya uyarlama kavramı öğrenme ve tanınmanın 

geliştirilmesiyle ilgili birçok söylemde yer almaktadır (değişim derinliği tipolojisi tip 2, 

Bölüm 5.2.2.). Yeterlilikler ve sistemleri daha esnek hale gelecek şekilde uyarlama yöntemleri 

aşağıda daha detaylı bir şekilde tartışılmıştır.  

 

Yeterlilikler sistemi, seçimleri kullanıcıların (temel olarak bireyler ve işe alım sorumluları) 

yapabildiği bir tür piyasa olarak görülebilir. Etkili bir piyasada kullanıcıların yaptığı seçimler 

sunulan ürünleri etkiler, dolayısıyla yeterliliklerdeki değişim dikkate alındığında temel 

kullanıcıların ihtiyaçları üzerinde durmak faydalı olabilir. Bunların bireylerin ve işe alım 

sorumlularının çıkarlarına ne ölçüde hizmet ettiğini belirlemek için NQF’lerin geliştirilmesi, 

öğrenme sonuçlarının kullanımı, e-değerlendirme, yeterliliklerin uluslararasılaşması gibi 

mevcut durumda meydana gelen temel değişimlerin yansıtılması yol gösterici olabilir. 

 

Yeterlilikler ile uyarlanabilecek yöntemlerden bazıları bu raporun kanıtları ışığında 

incelenecektir.  

 

5.7.1. Daha çok sayıda insanın daha kalifiye hale gelmesi 

 

Büyüme dönemlerinden insanlar potansiyel getiriler açısından kendileri pozisyon avantajı 

sağlamak için daha kalifiye hale gelirken; ekonomik sıkıntı ve kriz dönemlerinde ise güvenlik 

açısından pozisyon avantajı kazandıracak yeterlilik arayışlarına girerler. Her iki durumda da 

yeterlilik sahibi kişilerin sayısı artmakta ve temel eğitim ve öğretimden sonra kazanılan bu 

yeterliliklerin oranında artış görülmektedir. Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından 

belgelendirilen yeterliliklerin çekiciliğine ilişkin çalışmada da (Berthet ve ark., 2008) 

görüldüğü gibi tüm yeterlilik seviyeleri de önemli hale gelmektedir. Genel olarak, bireyler bir 

yeterliliğin iş bulmak için önemli olduğunu hissederler. Bu, özellikle en üst seviyeler için 
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geçerlidir, ancak en düşük yeterlilik seviyesine sahip insanlar için de doğrudur; eğitim ve 

öğretim yeni bir yeterliliğe doğru ilerlemenin en iyi yoludur.  

 

Nicelik bakımından, yaşam boyu öğrenmenin tanınmasına yönelik çalışmalar iyi bir hamledir; 

ancak insanların işi için gereğinden fazla kalifiye olabileceği yönünde de önemli kanıtlar 

vardır ve bu da onların normal iş yaşamlarında yeterince kullanılmayan onaylanmış bilgi, 

beceri ve yetkinliklere sahip olduklarını gösterir.  

 

5.7.2. Şeffaflık  

 

Şeffaflık yeterlilikler sistemleriyle ilgili ulusal söylem ve Avrupa söyleminin kilit 

unsurlarından biridir. Bunun mantığı iş arayan ve belli ilerleme yöntemleri için yeterliliğin 

değerini bilmesi gerekenler konumunda olan öğrenenlerin yeterlilik arayışına girmesidir. 

Aşağıda verildiği gibi bu değeri optimum düzeye çıkaran başka faktörler de mevcuttur:  

 

(a) yeterliliği tasarlayan ve yöneten organlar bunu yapmaya yetkindir; 

(b) işgücü piyasası ödüllerine yönelik açık bir şekilde bildirilmiş bağlantılar vardır ; 

(c) hangi öğrenmenin tanındığı konusu nettir; 

(d) bir yeterliliğin bir başka yeterliliğe yol açabildiği ilerleme yolunun bir parçasıdır; 

(e) meslekler girişin düzenlenmesine yönelik sürecin bir parçasıdır; 

(f) diğer yeterliliklere kredi sağlama potansiyeline sahip olacak şekilde yapılandırılmıştır; 

(g) sosyal kabul görmüş kurallar veya normlarla desteklenmektedir.  

 

Yeterliliğin ölçeği ve maliyeti gibi başka önemli faktörler de vardır. Bu faktörlerin hepsinin 

kullanıcı için erişilebilir olması durumunda şeffaflık önem kazanmaktadır. İşe alım 

sorumlularının bakış açısına göre, sistemin şeffaflığı yeterlilik ile verilen sinyalin tam olarak 

değer görmesine olanak tanır. Eğitim ve iş arasında daha iyi bağlantılar kurarak yeterlilikler 

ve sistemlerin şeffaflığının arttırılması mümkündür. 

 

Genel olarak bildirilen bir değişim de ulusal yeterlilikler çerçevelerinin (NQF’ler) 

uygulamaya konmasıdır. Bunlar çerçeve kapsamına alınan yeterliliklerin özelliklerini ve 

kalitesini netleştirmeye yöneliktir. Çok sayıda NQF’nin öne çıkan bir özelliği, öğrenme 

sonuçları yoluyla açıklanan ortak NQF seviyeleri kullanılarak farklı eğitim sektörleri arasında 

bağlantı kurma tasarısıdır. NQF geliştirmeye yönelik sosyal ortaklık itibar görmekte olup 

birçok yeni NQF ortaklık çalışmasına öncelik veren uygulama planlarına sahiptir; bazı 

durumlarda süreci yönetmek için yeni gündemler oluşturulmuştur. Çoğu ülke Avrupa yüksek 

öğretim alanı için EQF ve yeterlilikler Çerçevesinden NQF’lerin tasarımını etkileyen unsurlar 

olarak bahsetmektedir. Bu faktörlerin tümü yeterliliklerin değerini arttırmak, kapsamı ve 

niteliğine ilişkin daha net bir bildirim sunmak üzere tasarlanmıştır. NQF tasarımı çoğu zaman 

akredite yeterlilikler veri tabanlarının geliştirilmesiyle ilişkilendirilmekte; bu da özellikle belli 

kariyer yollarına yönelik özelliklerin seçilmesi açısından şeffaflık için faydalı olmaktadır. 

Bazı NQF gelişimleri diğerlerine göre daha çok araştırmaya dayalı olurken, NQF’lerin 

şeffaflık açısından değer ölçümlerine ilişkin kanıtlar sınırlıdır ve etkileriyle ilgili bildirimlerde 

bulunmak mümkün değildir (değişim derinliği tipolojisi, tip 5, Bölüm 5.2.2.). Ancak, tip ve 

tip 2 tipolojileri açısından gelişimin yoğunluğu açıktır.  

 

Bununla ilgili bir eğilim de belli iş sektörleri için uluslararası yeterlilikler çerçevelerinin 

geliştirilmesidir. Bu çerçeveler çoğunlukla yüksek seviyede işçi hareketliliği veya uluslararası 

düzenlemelerin hakim olduğu sektörlerde geliştirilmiştir (değişim derinliği tipolojisi, tip 4 ve 

5, Bölüm 5.2.2.). Çerçeveler sektör açısından yeterlilik konusunda net bir ilerleme 



göstermekte ancak EQF’de şekillendirilenler gibi ulusal sistemler, ve yeterlilikler seviyelerine 

ilişkin genel uluslararası anlaşmaları daha karmaşık hale getiren çerçeveler olarak 

görülmektedir. Uluslararası anlaşmaların geliştirilmesi uluslararası boyutu önemli olan 

sektörlerdeki (örn. ICT endüstrileri veya pazarlamada) faaliyetleri başlatmış ve bu da 

şeffaflık, kalite güvencesi ve yöneticilerin ulusal sistemlere olan güveni ve yeterlilik 

kullanıcıları konularını gündeme getirmiştir. Uluslararası ve ulusla çerçeve yöneticileri 

arasında farklı çerçevelere tutarlılık ve şeffaflık kazandırmaya yönelik işbirliği konusunda çok 

az kanıt bulunmaktadır.  

 

5.7.3. Daha esnek sistemlere yönelik eğilim  

 

Şeffaflığı arttırma adımlarına ek olarak, yeterlilikler ve yeterliliklerin verildiği sistemlerde 

başka somut değişiklikler olduğu yönünde kanıtlar vardır.  

 

5.7.3.1. Modüller ve daha kısa programların tanınması  

 

Yeterlilikler küçülebilmektedir. MEÖ’de ve yüksek öğretimde zorunlu eğitimden sonra, 

müfredatın modülerleştirilmesinde (değişim derinliği tipolojisi, tip 5), birim değerlendirme ve 

kredi transfer düzenlemelerinin uygulamaya konmasında (tip 4) somut gelişmeler görülmüştür 

(bkz. Bölüm 5.2.2.). Değerlendirme birimlerinin akreditasyonunda görülen gelişme ve yeni 

yeterlilik unvanlarına yol açan daha kısa programlar esnekliğe ve yeterlilik kullanıcılarının 

(öğrenenler ve işe alım sorumluları) ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlar olarak 

görülebilir.  

 

Çoğu ülkede modülerleştirme yaklaşımı (müfredat, birimlerin değerlendirilmesi ve 

belgelendirme) uygulanmakta ve bunun önceki öğrenmelerin tanınmasını desteklemesi 

beklenmektedir (bkz. Bölüm 2.6.3. ve aşağıdaki bölümler). Ancak, bu durum eğitim ve 

öğretim sorunlarını gündeme getirmiştir. Modüler yaklaşım bazıları tarafından eğitim 

deneyimi yoluyla daha geniş başarı kavramını değerlendirmeye yönelik bütüncül yaklaşımı 

tehdit eden bir yaklaşım olarak görülmekte ve dolayısıyla genel yetkinlikler odaklı bile olsa 

bir grup özel modülün toplu bir şekilde edinilmesine karşı çıkılmaktadır. Daha özel başarıların 

aksine genel başarının tanınmasına verilen öncelik ülkeler arasında farklılık göstermektedir. 

Öğrenenlere ait menüye eklenen daha fazla ve daha küçük yeterliliklerle ilgili bir başka konu 

da sistemin bütününün çok karmaşık ve belirsiz hale gelme olasılığıdır. NQF’ler uygulamaya 

alınmasına rağmen, kanıtlara göre öğrenenlere bilgi, tavsiye ve yönlendirme sunmak için 

profesyonellerden faydalanma oranının arttığı açıkça görülmektedir (genel olarak değişim 

derinliği tipolojisi, tip 3 ve tip 4, Bölüm 5.2.2.). 

 

5.7.3.2. Örgün, yaygın ve örgün olmayan onaylama yöntemlerinin birleştirilmesi  

 

Eğitim ve öğretim tedarikçileri, yeterlilik kuruluşları (
85

) ve bakanlıklar öğrenenler ve diğer 

kullanıcılar için yeterliliklerin kalitesini ve değerini garantilemeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde 

bir yeterlilik düzenlemesi örgün (resmi), ulusal yeterlilikleri her düzenlemede var olan yaygın 

(gayri resmi) yeterlilik süreçlerinden ayırmaktadır. Kanıtlara göre yeterlilikleri tanımlamak 

için öğrenme sonuçlarının (üstü kapalı standartlara dayanan) kullanılması örgün ve yaygın 

yeterlilik yollarını birbirine yaklaştırma potansiyeline sahiptir ve dolayısıyla mevcut 

yönetişim yapılarını daha şeffaf ve açık hale gelmeye zorlamaktadır. Bireyler için yaşamları, 

okul ve iş hayatları boyunca elde etmiş oldukları öğrenmelerin en azından kısmen tanınmasını 
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sağlama fırsatı esnekliklerini arttırmakta ve potansiyel olarak yaşam boyu öğrenme 

döngüsünü desteklemektedir. Etkilere ilişkin kanıtlar (değişim derinliğinde tip 5) zayıftır 

ancak birçok düzenlemede öğrenmenin akredite edilmesine yönelik daha açık bir yaklaşıma 

ilişkin tartışma ve testler (tip 2 ve 3) (bkz. Bölüm 5.2.2.) devam etmektedir. 

 

5.7.3.3. Geçirgenliğin artması  

 

İlerleme yollarında öğrenenlerin öğrenme veya değişim hattını ve kariyer yolunu 

genişletmesine fırsat tanıyan geçirgenlik eğitim ve öğretim söylemine açık bir öneme sahiptir; 

birçok ülkede özellikle MEÖ ve yüksek öğretim arasındaki arayüzlerde bu konudaki engeller 

ortadan kaldırılmaktadır (değişim derinliği tipolojisi, tip 3 ve tip 4, Bölüm 5.2.2.). geçirgenlik 

öğrenenler için esnekliği arttırmakta ve daha fazla (yaşam boyu) öğrenmeyi teşvik eden daha 

çok seçim yapılabileceği anlamına gelmektedir. Geçirgenlik ve esnek yöntemler yaşam boyu 

öğrenmeyi teşvik eden tek unsur değildir ve daha katı yöntemlerde bile bu yöntemlere erişimi 

kolaylaştırma çabaları bazı bireylerin öğrenmesine yardımcı olabilir.  

 

5.7.4. Sonuç  

 

Yukarıda özetlenen kanıtları ele alıp bunları 1’inci Bölümde açıklanan kuramsal 

perspektiflerle birleştirerek aşağıdaki sonuçlara ulaşmak mümkündür:  

 

(a) yeterlilikler doğası gereği istikrarlı olan karmaşık sistemlerde saklı sosyal nesnelerdir; 

(b) yeterliliklerde meydana gelen değişimin değişimi oluşturan sistem kapsamında 

anlaşılması gerekir. Değişimi yeterlilik kavramlaştırmalarında saklı bir değişim, bu 

kavramlaştırmaları şekillendiren itici güçler (kuramsal perspektifler de dahil), hizmet 

ettikleri amaçlar ve işlevler, oluşturulma ve verilme süreçleri ve yaşam boyu 

öğrenmeye katkıda bulunma açısından rolleri olarak anlayabiliriz; 

(c) değişim söylemle başlar ve sosyal süreçler tarafından politika ve stratejiler içerisinde 

şekillendirilir. Uygulama bir sonraki aşama olup, değişimin etkileri ise sürecin son 

kısmını oluşturur; 

(d) yeterlilik kavramlaştırmaları oldukça çeşitlidir ve derinlemesine saklı sosyal ve 

kültürel ortamlara bağlıdır. EQF yeterlilik tanımının genel kabul gördüğü ve bu farklı 

alanlardaki kavramlaştırmaları etkilediği yönünde belirtiler vardır; 

(e) yeterlilikler (ve sistemleri) üzerinde etkili olan değişime yönelik baskılar çeşitlidir ve 

genel olarak yoğunluğu artmaktadır. Özellikle MEÖ yeterlilikleri açısından ve yüksek 

öğretim yeterlilikleri için en güçlü olanı ekonomik baskıdır. Bireylerin eğitim ve 

öğretime katılıma ilişkin baskılar yeterliliklerin dayandığı standartlara yönelik objektif 

bir temel oluşturma ve bunu sürdürme yönünde baskılardır;  

(f) uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar ve uluslararası organların yeterliliklerle ilgili 

politikaları hem etkinlikleri hem de şekilleri açısından ulusal yeterlilikler sistemleri 

üzerinde güçlü baskılar uygular; 

(g) politika yapıcılar yeterlilikleri (ve sistemleri) giderek ekonomik ve sosyal kalkınma 

gibi geniş politika tasarıları olarak görmeye başlamıştır; 

(h) yeterliliklerin amaçları ve işlevleri genelde türünde sabittir, ancak eğitim ve öğretim 

sisteminin performans ölçütü olarak kullanılma gücü gibi bazı işlev türleri giderek 

artarken, insanların işinde ilerlemesi için temel yol görevi görme gibi bazı işlevlerin 

ise önemi azalmıştır. Genel olarak, yeterliliklerin uluslararası hareketliliği destekleme 

rolü güçlenmiştir; 

(i) yeterlilikleri verme süreci mesleki standartlar ve sosyal ortakların katılımı gibi işgücü 

piyasasına ilişkin bilgilerin göze çarpan kullanımında değişiklik göstermiştir. Genel 



olarak modülerleştirme, kredi düzenlemeleri ve daha geniş çaplı öğrenmenin 

tanınması gibi süreci esnekleştirecek gelişmeler görülmektedir; 

(j) yeterlilikler yaşam boyu tanınma fırsatı sunarak yaşam boyu öğrenme politikalarının 

uygulanmasında güçlendirici bir rol oynamaktadır; daha fazla insan öncekine göre 

daha yüksek seviyede yeterliliklere sahip olmuştur. Yeterliliklerin yaşam boyu 

öğrenmeyi destekleme şekli esas olarak şeffaflık ve esneklikle gerçekleştirilmektedir; 

(k) yeterlilikler ve yeterlilikleri yaratan süreç öncekine göre daha şeffaf durumdadır. 

Özellikle müfredatta, değerlendirme süreçlerinde ve yeterlilik açıklamalarında 

öğrenme sonuçlarının kullanımı etkili hale gelmiştir. NQF’lerin geliştirilmesinin de 

yeterlilik sistemlerinin şeffaflığı için avantajlar sunacağı düşünülmektedir; 

(l) yeterlilikler (ve sistemleri) daha küçük yeterlilikler ve değerlendirme birimlerinin 

geliştirilmesi ve akreditasyonu, örgün araçlarla geliştirilen öğrenme ile örgün 

programlar dışında kazanılan öğrenmenin birleştirilmesi ve son olarak eğitim ve 

öğretim ile geçirgenliğin arttırılması yoluyla daha esnek hale gelmektedir; 

(m) bu çalışma için toplanan kanıtlara dayandırılan bu eğilimler 6’ıncı Bölümde öngörü 

gücü açısından, 7’inci Bölümde de yeterlilikler politikasını yapan ve danışmanlığını 

yürütenler üzerindeki etkileri açısından incelenecektir.  

 

  



BÖLÜM 6  

Yeterliliklerde Görülen Değişimler:  

Yeterliliklerin geleceği ve politika yapıcılar için öneriler  
 

6.1. Giriş  

 

Bu bölüm, yeterliliklerin rolünün farklı Avrupa ülkeleri ve düzenlemelerinde nasıl 

gelişebileceği konusunu tartışmaya açmak için önceki bölümlerin analizine dayandırılmıştır. 

Özellikle üzerinde durulması gereken soru paydaşların önümüzdeki on yılda yani 2010-2020 

yılları arasında yapılan yeterlilikler reformunda en faydalı kabul edeceği politik ve faaliyet 

şekilleri ile ilgilidir.  

 

Farklı geleceklere ilişkin bir fikir vermek için, şu ana kadar elde edilen bilgiler ve sonuçlardan 

faydalanılarak dört senaryo grubu belirlenecektir. Senaryo metodolojileri son yıllarda giderek 

planlayıcıların eğitim ve öğretim alanında uzun vadeli seçimler ve bunların etkileri üzerinde 

daha etkili çalışabildikleri bir araç haline gelmiştir. Farklı senaryolar üzerinde durmak 

sektörel, ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde yöneticilerin özellikle çözülmesi gereken 

politika gerilimleri ve karşılaşılan belirsizlikler olması durumunda geleceğin neler getireceği 

konusunda düşünmelerine ve plan yapmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, sunulan farklı 

senaryoların görülme olasılığı, uygulanabilirliği ve çekiciliği arasındaki dengeye ağırlık 

verilmesi belli bir zaman dilimi için strateji, politika ve faaliyetler hakkında düşünülmesine ve 

plan yapılmasına yardımcı olabilir. Yeterlilikler üzerinde odaklanırsa, bu bölümde verilen 

senaryoların amacı yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin farklı yönleri kendi özel bağlamında 

değerlendiren paydaşlar için analitik bir araç sunmaktır. Senaryolara ve stratejilere dayanan 

bir yaklaşımın kullanılması karmaşık değişkenler ve verilerin bir şekilde tamamen açık 

kalmasını sağlayacak şekilde düşünülmesine yardımcı olabilir.  

 

Bağlamlar Avrupa’daki farklı ülkeler ve farklı eğitim ve öğretim sektörleri arasında büyük 

farklılık göstermektedir. Yeterlilikler sistemine ilişkin tek bir model türü olmadığı gibi 

geleceğe ait değişiklikler için de yoktur. Ayrıca yeterliliklerde meydana gelen değişimi sadece 

sistemdeki değişimin ortaya çıkardığı düzenlemede görmek anlamlı olacaktır: yeterliliklerde 

görülen değişimler genelde mezunların ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinlikler, daha geniş 

popülasyonlara erişimin açılması veya yeterliliklerin müfredatta meydana gelen değişimleri 

yansıtacak şekilde reforme edilmesi konusunda değişen görüşler gibi daha geniş bir değişim 

tablosunun parçasıdır. Farklı ülkeler ve hükümetler Avrupa’daki yeterliliklere yönelik birden 

çok yaklaşıma sahiptir ve geleceğe ilişkin reformlar da muhtemelen bulundukları kültür ve 

kaynağa bağlı olarak farklı yönler izleyecektir. Bir başka husus da şu ana kadar reform 

düşünüldüğünde değişim veya modernizasyon sürecinin, en azından toplumdaki bazı etkili 

gruplar tarafından istikrar veya yavaş ve devamlı bir gelişim tercihine bağlanmasıdır.  

 

Bu bölümde öncelikle yeterliliklerdeki değişimin temel yönlerinden bazılarına ilişkin bir özet 

sunulacak. En önemli önermelerden ikisi esas alınarak dört farklı senaryo sunulacaktır. Daha 

sonra, senaryolarından biri veya diğerine yönelik politika yörüngesine göre değişen reform 

faaliyetine yönelik politika önerilerine ulaşılacaktır. 

 

6.2. Yeterlilikler sistemlerinde görülen değişimlerin özeti  

 

Yeterliliklerin birden çok amacı aynı anda yerine getirme olasılığı vardır. Çoğunlukla 

öğrenmeyi teşvik etmeleri ve insanların kendi kişisel kabiliyetlerini geliştirmesine, sosyal 



statü veya ekonomik konumlarını yükseltmesine ve mevcut düşünceye göre yaşam boyu 

öğrenen haline gelebilmek için kimlik gelişimlerinin bir parçasını oluşturmasına olanak 

sağlayan koşullar yaratmaları tasarlanmaktadır. Yeterliliklerin amaçlarından biri de ekonomik 

ihtiyaçlar ve politikalara yanıt vermek olup işgücü piyasalarında becerilere ilişkin arz ve talep 

arasında makul düzeyde iyi bir uyum sağlamaya çalışmak amacıyla yeterliliklerden 

faydalanılmaktadır. Yeterlilikler genel olarak tüm vatandaşlara adil ve eşit erişim ve ilerleme 

şansı verme ve aynı zamanda belli meslekler veya ileri çalışma alanları için vasıflı hale 

gelebilecek kişi sayısının seçimini kısıtlama gibi farklı işlevleri de dahil olmak üzere önemli 

sosyal rollere sahiptir. Günümüzde yeterlilikler giderek eğitim ve öğretimde daha geniş 

amaçlara ulaşmak için planlama sürecinin bir parçası ve göç yardımı ve farklı sistemler ve 

ülkeler arasında karşılaştırmalı analiz gibi uluslararası boyutun da bir parçası olarak da 

kullanılmaya başlanmıştır. Yeterlilikler ayrıca eğitim ve öğretim tedarikinin örgütlenmesi ve 

bu tedarikte kullanılan yaklaşımlar üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir: müfredat 

değerlendirme, pedagoji vb.  

 

Bu karmaşık tabloyu anlamlandırmak için, yeterlilikler ve yeterlilikler sistemlerinde meydana 

gelen değişimler muhtemelen değişim boyutları ve değişim derinliği üzerinde durularak en iyi 

şekilde belirlenmektedir.  

 

Değişim boyutlarında beş farklı yön ayırt edilebilir:  

 

(a) yeterliliklerin kavramlaştırması ve anlamında görülen değişimler örneğin, bir kişinin 

belli bir okul veya eğitim merkezi veya belli bir üniversiteden mezun olduğu 

düşüncesinden mezun olan kişinin belli net bilgilere sahip olduğu ve yeterliliklerin 

nasıl kavram veya anlam değiştirdiğini örneklediği bir kavrama geçiş; 

(b) yeterliliklerin ve reformlarının altında yatan itici güçlerde görülen değişimler: işgücü 

piyasasındaki değişimler, örneğin teknoloji veya işin organizasyon yapısında meydana 

gelen değişimler gibi işgücü piyasasında görülen değişimler işe girişin yeni beceri 

türleri ve seviyeleri ve yeterlilikler gerektirdiği anlamına gelebilir. Aynı şekilde, bir 

yeterlilik edinmeyi bekleyen belli bir yaş grubunda yer alan çok sayıda kişinin olması 

da, önceden yeterlilik bekleyen kişi sayısının az olması durumunda, bir itici güç 

oluşturabilmektedir; 

(c) yeterliliklerin amaçları ve işlevlerinde görülen değişimler: bu bölümün giriş 

paragraflarında yeterliliklerin, ekonomik ve sosyal amaçlar gibi işlevleri ve rollerinin 

değişebileceği farklı yollar ve bilgi toplumu ekonomilerinde üstlendikleri yaşam boyu 

öğrenme sistemleri geliştirme rolü sunulmuştur; 

(d) yeterlilik süreci ve prosedürlerinde görülen değişimler: yeterlilikler ve sistemlerinde 

meydana gelen birçok değişim daha çok yapılandırılma ve uygulanma şeklinin teknik 

tarafına karşılık gelmektedir. Bu da yeni standart setlerinin kullanımı, 

modülerleştirilmiş ve birimlere ayrılmış çalışma programlarına geçiş veya bunlarda 

uzaklaşma, değerlendirilen şey ve değerlendirmenin geçerliliğinde kalite güvencesi 

sağlama yönteminde meydana gelen değişimler gibi yönlerden oluşmaktadır; 

(e) son on yılda veya sonrasında, yeterlilikler hükümetin ve diğer paydaşların 

vatandaşların çoğunun veya tamamının yaşam boyu öğrenen haline geldiği sistemlerin 

yaratma konusundaki daha planlı çalışmalarında giderek daha fazla role sahip 

olmuştur. Farklı yeterlilik türleri ve seviyeleri arasında daha fazla uyum ve yollar 

oluşturulması ve resmi yeterliliklere sahip olmayan vatandaşların onaylanma veya 

tanınma yolunun açılması değişimin bu boyutuna verilebilecek iyi örneklerdir.  

 



Politika analizi ve politika geliştirilmesi amacıyla ne tür değişikliklerin meydana geleceği 

veya amaçlandığının belirlenmesi önemli olduğu gibi; gerçekte meydana gelen değişimin 

kapsamının belirlenmesi de önemlidir. Bu husus politikayla uygulamayı birbirine bağladığı 

için ve politikanın pratikte uygulanması genelde sektörel veya ulusal düzeyin zayıf 

noktalarından biri olduğu için, değişim kapsamı veya derinliği analizi meydana gelmekte olan 

değişim türleri kadar önemlidir. Derinliğin beş farklı boyutunu belirleyebiliriz:  

 

(a) politika tartışmaları: değişimle ilgili tartışma veya müzakere yapılmış, ancak henüz 

politika veya uygulamaya ilişkin net planlar yapılmamıştır; 

(b) politika: değişimin yönü muhtemelen bir kanun veya yüksek düzey kararlar 

belirlenmiş ancak henüz uygulama için net planlar veya stratejiler belirlenmemiştir; 

(c) uygulama: değişimi gerçekleştirecek altyapı mevcuttur ve lider kuruluş ve finansman 

düzenlemeleri gibi düzenlemelere karar verilmiştir; 

(d) pratikte değişim: pilot planlar ve tam ölçek uygulama tedarikçiler veya diğer 

paydaşların pratikte görülen değişimlerle birleştirilen tam uygulama anlamına gelen 

son aşamaya dönük politikaları yaptığı anlamına gelir; 

(e) etki: yeni sistem öğrenenler, paydaşlar, kurumlar veya topluma fayda getirir. 

Reformlar veya politika değişiklikleri değerlendirilebilir.  

 

Değişim kapsamı veya derinliğine ait boyutların yeterlilikler ve sistemlerinde meydana gelen 

değişim türleriyle birleştirilmesi verimli bir analiz sunar. Bu analiz de politika geliştirme ve 

olgunlaşmış politika oluşturma ve uygulama süreci arasındaki ayrımın yapılmasına yardımcı 

olur. Ayrıca politika retoriği ile ek uygulamaların da birbirinden ayrılmasını sağlar.  

 

Raporda yeterliliklere ait, bazılarının önümüzdeki on yılda değişmesi beklendiği, 40 farklı 

rolü ve işlevi belirlenmiştir. Bu rol ve işlevler daha anlaşılır olması için daha küçük başlıklar 

altında gruplandırılabilir:  

 

(a) sonuçların dokümantasyonu: elde edilen diploma veya sertifika, giderek de kazanılan 

bilgi, beceri ve yetkinliklerin gösterilmesidir; 

(b) kapasite geliştirme etkileri: bir yeterliliği işgücü piyasasında ve/veya ileri çalışmalar 

için sahip olduğu önem veya değişim değeri. Birçok meslekte yeterlilik uygulama 

lisansı işlevi görür ve giriş düzeyinde ödeme ve koşullara yol açabilir. Her iki 

durumda da, yeterlilikler eğitim ve iş dünyası arasında önemli bir köprü oluşturur; 

(c) öğrenenle ilgili etkiler: yeterlilikler, itibara veya standartlara dayanarak, öğrenenlere 

statü kazandırır ve örneğin işgücü piyasasında fırsatların yolunu açar (veya kapatır); 

(d) sistemlerin geliştirilmesi ve yönetimi: yeterlilikler giderek öğretim ve öğrenme ve 

müfredat yaklaşımları gibi eğitimin diğer bölümlerini reforme etme mekanizması 

olarak kullanılmaya başlanmıştır; 

(e)  ilerleme stratejisi: okul ve işveren gibi aracılar gelişimi izlemek, geri besleme sunmak 

ve performansı arttırmak için yeterliliklerden faydalanır; 

(f) daha genel etkiler: bazı işlevler yukarıda verilen kategorilere göre daha geniştir. 

Bunlar uluslararası uygulamalı standartların yanı sıra sağlık ve güvenlik, tüketici 

koruma, çevre vb. standartları ile ilgilidir.  

 

Sistemlerin geliştirilmesi ve yönetimi açısından, yeterlilik sürecinde meydana gelen belli 

temel değişimler öne çıkmıştır. İlk olarak, yeterlilikleri yaratma sürecinde meydana gelen 

değişimde standartların net bir şekilde belirlenmesi daha çok vurgulanmaktadır. İkincisi, 

yeterlilikler ile öğrenme sonuçları ve yetkinlikleri, standartlar, daha etkili bir kalite güvencesi 

ve işverenler de dahil paydaşları dahil etme çabalarına daha çok başvurulması gibi 



yaklaşımlarla daha geniş sosyal ihtiyaçlar ve özellikle işgücü ihtiyaçlarının karşılanması 

amaçlanmaktadır. Üçüncü değişim grubunun amacı ise öğrenme, modülerleştirme, kredi, daha 

küçük yeterlilikler, NQF’ler ve yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin tanınmasına yönelik 

kişiselleştirilmiş yaklaşımlar gibi yeterlilikler sistemlerinin başarıya ulaşma ve birleştirilme 

yollarında esnekliği arttırmaktadır. Bu değişimler öğrenenler için yaşam boyu öğrenmeyi 

destekleyen politika yaklaşımları ve uygulamalı düzenlemeleri geliştirme çabalarıyla 

yakından bağlantılı olup, kendi içinde sektörel, ulusal ve Avrupa eğitim politikalarının esas 

hedefi haline gelmiştir.  

 

Ayrıca, yeterliliklerde değişim ve reforma yönelik temel itici güçleri de belirleyebiliriz:  

 

(a) özellikle işverenler ve sosyal ortaklar olmak üzere yeni ortaya çıkan oyuncular 

yeterlilikler reformunu etkilemeye çalışmaktadır; 

(b) öğrenenlerin sesi giderek daha öne çıkmakta ve bağımsız hale gelmektedir; 

(c) hükümetler ekonomik ve sosyal amaçları koşullara göre dengelemeye çalışmaktadır; 

(d) uluslararası şirketler güçlü ve çoğu zaman çıkarcı bir etkiye sahiptir; 

(e) üniversite liderleri yüksek öğretim reformların harekete geçirmekte ve okul 

yeterliliklerinde istikrarı tercih etmektedir; 

(f) eğitim ve öğretim tedarikçileri daha açık bir ortaklık yoluyla yeterlilikler arzının 

kontrolünü korumaktadır; 

(g) Avrupalı ve uluslararası aracılar yeterlilikler reformu üzerinde artan bir etkiye sahiptir; 

(h) firmalar, okullar, üniversiteler vb.’den kaynaklanan aşağıdan yukarı girişimler yeni 

fikirler ve uygulamaları doğurur; 

(i) küreselleşmenin altında yatan baskılar, bilgi teknolojileri yeniliği, demografik değişim 

ve çevre sorumluluğu gerekliliği dağınık ancak önemli baskılardır.  

 

6.3. Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin senaryolar  

 

Özet, politika yapıcıların üzerinde durması gereken birçok temel boyut sunmaktadır. 

Çalışmanın kanıtlarına göre yeterliliklerin gelişiminin iki boyutu özellikle önemli ve 

önümüzdeki on yılda da önemini koruma ihtimali olan boyutlar olarak dikkat çekmektedir. 

5’inci Bölümün sonuçlar kısmında belirtildiği gibi:  

 

“Yeterlilikler (ve sistemleri) üzerinde etkili olan değişime yönelik baskılar 

çeşitlidir ve genel olarak yoğunluğu artmaktadır. Özellikle MEÖ 

yeterlilikleri açısından ve yüksek öğretim yeterlilikleri için en güçlü olanı 

ekonomik baskıdır. Bireylerin eğitim ve öğretime katılıma ilişkin baskılar 

yeterliliklerin dayandığı standartlara yönelik objektif bir temel oluşturma 

ve bunu sürdürme yönünde baskılardır”.  

 

Avrupa’daki eğitim ve öğretim sistemlerinin birçoğu geçmişte arza dayalı ve birçok öğrenenin 

ihtiyaçlarını karşılama konusunda esnek olmayan sistemlerdi. Politika yapıcılar bu iki boyutla 

en etkili dengeyi kurmaya çalışmaktadır. Öte yandan, reform programları ile talep 

duyarlılığını dengelemeye ve iyi yönetilen yeterlilik arzı için uygun bir ilgiye sahip olmanın 

yolu aranmaktadır. Diğer yandan, hükümetler, tedarikçiler ve paydaşlar yeterlilikler 

sistemlerinde tutarlılık sağlamaya çalışırken, aynı zamanda yaşam boyu öğrenenler olarak her 

sosyal gruptan insanların farklı ihtiyaçlarını karşılayabilen öğrenen merkezli yaklaşımlara 

ulaşmaya çalışmaktadır.  

 



Politika yapıcılar öğrenenlere odaklanan esnek bir yeterlilikler sistemi ile katı ve güvenceli 

yeterliliklerden oluşan tutarlı bir sistem arasında süreklilik sağlayacak etkili bir konum 

belirlemeye ve bu konuma ulaşmaya çalışmaktadır. Yeterliliklerin yönetişimi ve reformuna 

ilişkin arza dayalı ve talep esaslı yaklaşım arasında da benzer bir dengeye ihtiyaç vardır. 

 

6.3.1. Esnek, zekice/katı ve tutarlı bir süreklilik   

 

Bütünün bir ucunda – yeterlilikler sisteminde esnekliğe odaklanılması – yeterlilikler en açık 

şekilde esnek bilgi ve beceri edinme ve değerlendirme yöntemleriyle birlikte öğrenenlere 

erişim kolaylığı sağlamak, ve bireylerin kendi temposu ve kendi şartlarına göre 

oluşturabileceği küçük ve kredi esaslı yeterlilikler ile çok sayıda öğrenenin tercihleri ve 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönlendirilmektedir. Bu da aynı zamanda işverenlerin daha 

uzun ve daha maliyetli yeterlilik türleri yerine ihtiyaçlarını karşılayan çalışan grupları için 

küçük çaplı belgelendirmelere yatırım yapabilmesi anlamına gelir.  

 

Diğer taraftan, “katı” yeterliliklere odaklanıldığında ise, katı, iyi bilinen ve zamana dayanan 

yeterlilikler olmasından dolayı güven ve değer kazandıran yeterliliklerden oluşan tutarlı bir 

sistemin geliştirilmesi ve korunması vurgulanmaktadır. Buradaki özellik, geniş sosyal 

tanınmayı sağlayabilen ve dolayısıyla sistemin öğrenenin istediği zaman hareke etme 

esnekliğini kısıtlayan kuralları olmasına rağmen, öğrenene fayda sağlayan sistem 

bütünlüğüdür. 

 

6.3.2. Arza dayalı/talep esaslı süreklilik  

 

İkinci boyut eğitim tedarikçilerinin (bakanlar, yerel yetkililer, eğitim uzmanları vb.) talep 

tarafındaki rolünün aksine yeterliliklerin yönetişimi ve reformuna yönelik rolüyle ilgilidir. 

Yeterliliklerin kendi özel bağlamlarında değişen rollerine ışık tutan bu yön daha uzunca bir 

süre önemini koruyacak gibi görünmektedir.  

 

Arz tarafı baskın olduğunda, temel hedefler sistem kapsamında yeterlilikler arasında 

kurulacak etkili resmi bağlar ile verimlilik sağlamak ve günümüzde her yaş veya sosyal 

gruptan mümkün olduğunca çok sayıda insanın herhangi bir türde yeterliliklere erişimini 

sağlama hedefidir. Burada, geleneksel standartların onaylanması ve bakanlıklar ile eğitim 

tedarikçilerinin kendi belirlediği sistem amaçları ve hedeflerini izleyen farklı yeterlilik 

yollarının her birine yeterli öğrenen akışının olmasını sağlamak önemli görünmektedir.  

 

Talep esaslı bir sistem, eğitim tedarikine yönelik temel düzenlemelerin dışında kalan itici 

güçlerin sesine karşı daha duyarlıdır. Bu itici güçler sosyal, politik veya dini gruplar olarak 

toplumda önemli sesler oluşturabilmektedir. Özellikle, işgücü piyasasındaki sosyal ortaklar ve 

işverenlerden gelen talepler daha çok öne çıkmıştır. İşveren argümanı eğitim ve öğretimin 

çoğunluğu veya tamamının (sadece mesleki eğitim ve öğretim değil) esas rolünün işgücü 

piyasasına uygun istihdam edilebilir insan arzı sağlamak olduğu yönündedir: bilgi, genel ve 

özel beceri birikimine sahip insanlar giderek daha karmaşık ve bilgi-yoğun iş pozisyonlarına 

ihtiyaç duymaya başlamıştır.  

 

Boyutlar, politika yapıcıların mevcut yeterliliklerinin (yeterlilikler sistemlerinin bütünü veya 

özel alt sistemler) bulunduğu konumu, reformların yapılabileceği baskın kurallar ve hedeflere 

göre olası ve optimum hareket yönlerini çizebileceği faydalı bir harita sunar.  

 

 



Şekil 9. Yeterlilikler ve yeterlilik sistemleri için senaryo boyutları  

 

 
 

Politika yapıcılar ulusal konumunu, yeterlilik sisteminin esnekliği üzerinde güçlü bir odak 

noktasına sahip olunan ve sosyal ortakların eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının belirlenmesinde 

temel bir rol oynamasını sağlayacak dinamik önlemlerin bulunduğu bir konum olarak 

tanımlayabilir: bu konum yukarıdaki çemberin sağ üst kısmında kalmaktadır. Şu anda 

İngiltere ve İskoçya’da ve belki de İrlanda’da yeterlilik geliştirmelerine yönelik baskın 

politika hedefleri bu açıklamaya en uygun hedeflerdir. Bu çözüme ilişkin değerlendirme 

sistemin tutarsız olmaya başladığı ve yeterlilikler piyasası açısından çok fazla maliyetli 

çakışmalar olduğu yönünde ise, yeterlilikler sistemlerini daha katı ve güvenceli bir 

yeterlilikler odağına taşıyacak veya arza dayalı ve talep esaslı süreklilik içerisinde daha 

paralel bir denge kuracak şekilde reformlar seçilecektir.  

 

Diğer taraftan, güçlü bir eğitim ve çalışma bakanlığına sahip bir ülkenin öncülük etmesi (arza 

dayalı) ve akademik ilerlemeye veya düşük statülü mesleki yeterliliklere yol açacak 

geleneksel yeterliliklerin vurgulanması da çemberin sol alt kısmında kendine yer bulabilir. 

Reform hedefleri, talep tarafının öncülüğünde daha güçlü bir ölçüme yönelerek ve öğrenen 

üzerine muhtemelen daha güçlü şekilde odaklanarak sistemi daha duyarlı hale getirecek 

şekilde ayarlanabilir. İspanya ve Portekiz her ikisi de bu yörüngeyi izleyen ülkelerdir. On ya 

da yirmi yıl önce, Avrupa’daki birçok yeterlilik sistemi, özellikle AB’ye 2004 ve sonrasında 

katılan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine ait olanlar bu iki ülkede yer alıyordu. 

 

Esnek, zekice 

yeterlilikler  

Arza dayalı  Talep esaslı  

Katı, güvenceli 

yeterlilikler  



Fransa, Almanya ve belki de Danimarka’daki politika yapıcılar, vaka incelemelerindeki 

kanıtlara dayanarak MEÖ yeterlilikler sistemlerinin çemberin sağ alt kısmında (talep esaslı 

olan katı, güvenceli yeterlilikler), genel ve geleneksel yüksek öğretim yeterliliklerinin ise sol 

alta (arza dayalı katı, güvenceli yeterlilikler) doğru kaydığını görebilirler.  

 

Daha yüksek düzeyde esneklik ve talebe duyarlılık Avrupa ve Üye Ülkeler düzeyindeki 

politika söyleminde yaygın olarak yer alan konulardır. Ancak, bu mutlaka tartışmasız bir 

şekilde talep esaslı hususlara bağlı olarak esnek, küçük ölçekli yeterliliklere yönelmenin hepsi 

için uygun strateji olacağı anlamına gelmez. Çok sayıda Avrupalı paydaş bu pozisyona karşı 

çıkacaktır. Ülke stratejileri arasında bazı nüans farkları vardır ve bu da planlayıcıların çok 

sayıda olası çözümü kavramlaştırmasına ve modelini çizmesine olanak sağlayan senaryo 

yapısının faydalı olmasında yatar.  

 

Tablo 8’de 2010-2020 döneminde yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin dört ayrı senaryo 

verilmiştir.  

 

Tablo 8. Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin dört senaryo, Avrupa 2010-2020  

 

SENARYO 1:  

Arza dayalı, esnek yeterlilikler  

Öğrenenler yeterlilikleri esnek bir şekilde 

yönlendirebilir, bu da öğrenenlere nasıl 

yeterlilik kazanacakları seçimini yapma 

olanağı sağlar. Eğitim ve öğretim 

tedarikçileri kontrol altındadır, bu da 

geleneksel amaçlar ve değerleri, verimliliği 

ve maliyet etkinliği vurgular ve çok sayıda 

insanın yeterlilik kazanabilmesini sağlar.  

 

SENARYO 2: 

Talep esaslı, esnek yeterlilikler   

Öğrenenler yeterlilikleri esnek bir şekilde 

yönlendirebilir, bu da öğrenenlere nasıl 

yeterlilik kazanacakları seçimini yapma 

olanağı sağlar. Yönetişim sistemleri sosyal 

ortaklar ve topluluk çıkarlarının 

yeterliliklerin geliştirilmesi sürecindeki güçlü 

ortaklar olmasını ve işgücü piyasası 

sinyallerinin ve ulusal değerler ve topluluk 

değerlerinin vurgulanması sağlar.  

 

SENARYO 3: 

Arza dayalı, katı, güvenceli yeterlilikler 

Öğrenenler erişim, katılım ve ilerlemeyi 

yöneten büyük ve temel yeterlilikler ve 

sistemlerle karşı karşıya kalır. Bu da 

esnekliği kısıtlar. Eğitim ve öğretim 

tedarikçileri kontrol altındadır, bu da 

geleneksel amaçlar ve değerleri, verimliliği 

ve maliyet etkinliği vurgular ve çok sayıda 

insanın yeterlilik kazanabilmesini sağlar.  

 

SENARYO 4:  

Talep esaslı, katı, güvenceli yeterlilikler 

Öğrenenler erişim, katılım ve ilerlemeyi 

yöneten büyük ve temel yeterlilikler ve 

sistemlerle karşı karşıya kalır. Bu da 

esnekliği kısıtlar. Sivil toplumdaki sosyal 

ortaklar ve önemli gruplar yeterliliklerin 

özellikle ulusal düzeyde yapılanma şekli 

üzerinde büyük etkiye sahiptir.  

 

Senaryo 3 birçok Avrupa ülkesi için kabul edilebilir bir çıkış noktası olsa da (ancak 

muhtemelen çekici bir ulaşma noktası değildir), 1, 2 ve 4 numaralı Senaryoların her birine ait 

değişkenlerin de belli Avrupa yeterlilikleri ve yeterlilikler sistemleri üzerine çalışan politika 

yapıcılar için mantıklı veya çekici sonuçlar olma ihtimali vardır.  

 

Yeterlilikler reformuna ilişkin politika yanıtları ve mekanizmaları üzerinde durmadan önce, 

politika yapıcıların olumlu sonuçlara ulaşma ve çelişkili talep ve beklentileri dengeleme 

göreviyle karşı karşıya olduğunu tekrarlamakta fayda vardır.  



6.4. Politika önerileri  

 

Yeterlilikler sistemleri karmaşık sistemlerdir ve bazı gerilimler içerir. Politika yapıcıların 

işgücü piyasasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için yeterlilikleri hızlı bir şekilde 

geliştirmek yerine uzun vadeli fikir birliği, daha fazla esneklik için zayıf bağlar kurmak yerine 

resmi düzenleyici çerçeveler ve bir ulusal yeterlilikler çerçevesi kapsamında geliştirilen ulusal 

ve uluslararası olarak aktarılabilir yeterlilikler yerine sadece yerel durumlarda yüksek değere 

sahip yerel olarak geliştirilmiş ve kabul edilmiş yeterlilikler gibi unsurları dengelemesi 

gerekir. Finansman kısıtlamaları ile, değerlendirme sunumu ve öğrenmenin kalitesi yerine 

yeterlilikler, kalite güvencesi, mesleki eğitim vb. unsurları geliştirme ve uygulama maliyetinin 

düşürülmesine ağırlık verilmektedir.  

 

Senaryoların boyutları (Şekil 8) ve senaryo beyanları (Tablo 8) politika yapıcıları: 

 

 senaryolardaki mevcut durumlarını belirlemek; 

 uygulanabilirlik ve riskler üzerinde durarak yeterliliklerin geliştirilmesi ve reformu 

için hükümet/paydaş hedefleri ışığında ulaşmayı amaçladıkları konumu tespit etmek; 

 genelde yeterlilikler reformunun daha geniş çaplı reformlar grubunun bir parçası 

olduğunu göz önünde tutarak yeterlilikler reformunun temel yönlerini ve yörüngesini 

planlamak üzere yeterlilik reformları üzerinde çalışmaya davet etmektedir.  

 

Aşağıdaki üç örnek bu sürecin nasıl işleyeceğini gösterir.  

 

Örnek 1: A ülkesi  

 

A ülkesinde zorunlu eğitim sonrası eğitime ve yüksek öğretime katılım düzeyi düşüktür, 

işgücü piyasasındaki beceri arzı dengesi daha düşüktür ve eğitim ve öğretime geri dönecek 

potansiyel öğrenenler karşısında birçok engel vardır. Politika yapıcılar yeterliliklerin çok fazla 

arza dayalı olduğunu ve geleneksel yeterlilik yapısının yetersiz olduğunu ve öğrenen ve 

işverenlerin ihtiyaçlarıyla alakalı olmadığını düşünmektedir. Zaman içerisinde yeterliliklerin 

daha esnek olduğu ve öğrenenler tarafından farklı durumlarda farklı yöntemlerle edinilebildiği 

daha talep esaslı bir sisteme geçiş kararı alınmıştır.  

 

Reformlar üç faaliyet alanına dayanmaktadır. Birincisi, yönetişimde, sosyal ortakların zorunlu 

eğitim sonrası ve MEÖ’nün yüksek seviyelerine ilişkin öğretim ihtiyaçlarını belirlemede esas 

rolü oynamasını sağlayacak şekilde değişiklikler yapılması. İkincisi, giriş engellerinin 

azalması ve daha esnek ve öğreneni destekleyen düzenlemelerin yapılması için her seviyeden 

yeterliliklere erişim kısıtlayan geleneksel ve hatta tek yönlü kuralların ortadan kaldırılması. 

Üçüncüsü, genç ve yaşlı vatandaşların yaşam boyu öğrenen olarak hareket etmesini teşvik 

etmek için yeterlilikler sisteminde daha açık bir erişim dinamiğinin vurgulanması.  

 

Bu üç faaliyet alanı bir reform stratejisinin temel taşlarını oluşturmakta ve her biri birçok özel 

politika ile ilişkilendirilmektedir.  

  



 

Faaliyet alanı  İlişkili politikalar  

  

 

Eğitim ve öğretimin 

şekillendirilmesinde 

sosyal ortakların 

rolünün arttırılması  

İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına duyarlı MEÖ ve daha yüksek seviye 

yeterliliklerin oluşturulması konusunda ulusal danışmanlık.  

 

Yeterliliklerin tasarlanması ve uygulanması konusunda işverenler ve 

sendikalarla ilgilenen ulusal temsilci konseylerinin kurulması.  

 

Tüm üniversiteler, meslek kolejleri ve okullarının kurullarında endüstri 

temsilcilerinin bulunmasının sağlanması.  

 

 

Yeterlilikleri daha 

esnek hale getirecek 

düzenlemelerin 

uygulamaya 

konması  

 

 

Ulusal yeterlilikler çerçevesinin uygulamaya konması.  

Aşamalı olarak tüm yeterliliklerin tasarım açısından modüler hale 

gelmesi koşulu  

 

Yeterliliklerin birikimi ve transferine olanak sağlayacak kredi 

çerçevesinin aşamalı şekilde uygulamaya konması.  

  

Yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin sonuçlarını tanımaya yönelik 

mevcut yönetmelik ve düzenlemeler.  

 

 

 

Daha fazla insanın 

yaşam boyu 

öğrenen haline 

gelmeye teşvik 

edilmesi  

 

 

Yeni kamu/özel maliyet paylaşımı düzenlemeleri ve dezavantajlı hedef 

gruplar için finansal teşvikler.  

 

Öğrenenlerin çalışmanın yeri ve zamanı üzerinde kontrol sahibi 

olmasına olanak sağlayan maksimum esneklik  

 

Uzaktan öğrenim ve ICT’nin maksimum düzeyde kullanımının 

geliştirilmesi  

  

Kanıtların toplanabilmesi için her bir öğrenenin kendine özgü bir kayıt 

ve numaraya sahip olması  

 

 

Bu politikaların her biri zaman içerisinde genişletilecek şekilde planlanmış ve yeterlilikler 

sisteminin farklı seviyeleri ve aşamaları üzerinde etkiye sahip olmak için her politikaya bir 

dizi faaliyet eklenmiştir. Ayrıca, politika yapıcılar kilit stratejilerin etkili bir şekilde 

uygulanmasının bağlantılı birçok faaliyet hattı gerektirebileceğinden hızlı bir şekilde haberdar 

olur. Bunlar temel olarak reformların desteklenmesi ve iletilmesi, öğretmenlerin eğitimi, 

liderlik yönetimi ve sorumluluğu, kaynak yönetimi, kalite güvencesi, müfredat ve 

değerlendirme reformu ve eğitim araştırması şeklindedir. Tam uygulamanın on yıldan fazla 

süreceği kabul edilmiştir, dolayısıyla politikacılar fikir birliği ve sürekliliğe yönelik planlar 

yapmaktadır.   

 

Örnek 2: N ülkesi  

 

N ülkesi sosyal ortaklık ve topluluk faaliyeti sisteminin – ulusal, bölgesel ve kurumsal – 

geleneğe dayanan, iyi yapılandırılmış ve çaba gerektiren yeterlilikler sistemini güncel tutma 

konusunda etkili olduğunu düşünmektedir. Geleneksel akademik standartlar çok fazla 



vurgulanırken, yaratıcılık ve bağımsız öğrenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması yeterince 

vurgulanmamaktadır. Politika yapıcılar modüler bir yaklaşıma girmeden öğrenenlere daha 

esnek ve açık fırsatlar sunmanın yolunu aramış ve sınırlı bir grup reform yönünde karar 

alınmıştır.  

 

Faaliyet alanı  İlişkili politikalar  

  

 

Yeterliliklerin yeni 

ihtiyaçları 

karşılayacak ve 

genç öğrenenlerin 

değişen kültürünü 

de kapsayacak 

şekilde 

düzenlenmesi  

 

Tüm okul aşamaları ve yeterlilikler için öğretmen eğitimi de dahil 

aşamalı bir grup kilit yetkinliğin uygulamaya konması.  

 

Mevcut yeterlilikler kapsamında, öğrenenlerin genel ve mesleki 

çalışma alanlarını birleştirmeye teşvik edildiği bazı yeni opsiyonların 

uygulamaya konması.  

 

Kişiselleştirilmiş öğrenme planlarına verilen yetki arttırılarak bilgi, 

tavsiye ve yönlendirme yaklaşımlarının reforme edilmesi.  

Online öğrenci geri bildirimlerinden oluşan isteğe bağlı bir sistemin 

uygulamaya konması.  

 

Yeterliliklerde tam 

bir reforma 

gitmeden belli bir 

esneklik 

oluşturulması  

 

Tüm genel eğitim ve yüksek öğretim yeterlilikleri için topluluk 

faaliyeti ve çapraz müfredat projesinin uygulamaya konması.  

NQF’de genel ve mesleki eğitim yöntemleri arasında yer alacak yeni 

bir uygulamalı öğrenme programının (ALP) uygulamalı öğrenme 

yeterliliğinin uygulamaya konması.  

 

 

 

Tüm bu değişiklikler merkezi olarak yapılandırılabilir ve düzenlenebilir, dolayısıyla reformlar 

beş yıllık bir dönem için planlanmıştır. Ancak, başlangıç düzeyinde ve sürekli öğretmen 

eğitimi temel gereklilik haline gelirken, okul liderliğine ilişkin yeni bir yaklaşım da okullar ve 

kolejlerin kültürünü değiştirmeye başlamıştır.  

 

Örnek 3: Y ülkesi  

 

Y ülkesi birkaç yıl önce bir düzenlemeden diğerine aktarılabilen modüller ve birimlerin esnek 

birikimine dayanan çok esnek bir yeterlilikler sistemi kurmuş olup öğrenenlere yeterlilikleri 

edinmeleri konusunda içerik ve hız belirlemesi üzerinde önemli kontrol sahibi olma olanağı 

tanımıştır. Aynı zamanda, ulusal ve yerel sektör grupları mesleki eğitim ve öğretimin ulusal 

ve uluslararası gelişmelere duyarlı olmasını sağlamaktadır. Buradaki sorun çoğu kullanıcının 

sistemin planlanan çalışma şeklini açık bir şekilde anlamaması, yeterlilikler sisteminin açıklık 

ve muhtemelen tutarlılıktan yoksun olmasıdır. Politika yapıcılar halkın güven ve güvenilirlik 

seviyelerini arttırmak için sistemi daha anlaşılır ve işlevsel açıdan daha az karmaşık ve daha 

tutarlı hale getirmeyi istemektedir.  

 

 

 

 

 



Faaliyet alanı  İlişkili politikalar  

  

 

Halkın güven 

seviyesinin ve  

merkezsizleşmiş, 

esnek ve öğrenen 

merkezli 

yeterlilikler sistemi 

anlayışının 

arttırılması   

 

Yeterlilikler ve değerlendirme standartları üzerine yapılan bir etki 

değerlendirmesi ve kamu sorgulaması bazı geleneksel disiplinlerin 

önemini yeniden ortaya koyar.  

 

Dış değerlendirmenin daha çok vurgulandığı yeni QA sistemleri  

 

İşveren ve ebeveyn güvenini arttırmaya yönelik kamusal farkındalık 

kampanyası  

Yöntemleri basitleştirmeye ve öğrenenlerin geniş çaplı seçimlerini 

basitleştirmeye yönelik yeni düzenlemeler  

 

Yeterlilikler 

sisteminin 

karmaşıklığının 

azaltılması  

 

Bireyselleştirilmiş modül birikimi yerine yeterliliklerin bütünü daha 

çok vurgulanarak daha sıkı birleştirme kurallarının konması.  

NQF modeli üç temel öğrenim yöntemi etrafında planlanır: yüksek 

öğretim değişkenleri, işyerinde yeterlilik kazanma fırsatları ve 

yetişkinlerin erişim kazanma yöntemi  

 

Bu varsayıma dayalı örnekler mevcut ve geleceğe ait senaryolarda izlenebilir ve faaliyet 

alanları ve ilişkili politikalar faaliyet planlama yaklaşımları için iyi bilinen bir başlangıç 

oluşturur. 

 

Yeterliliklere ilişkin reformların da, tıpkı daha geniş bir reform programının parçası olmaları 

ve yeterlilik araçlarındaki dönüşümleri ve amaçları ve işlevlerindeki dönüşümleri yansıtması 

gibi, kendi içlerinde bir sonu vardır. Yeterlilikler reformu giderek yaşam boyu öğrenme 

politikalarının gelişiminin önemli bir parçası haline gelmektedir.  

 

OECD çalışması da (Coles ve Werquin, 2007) politika yapıcıların yeterlilikler sistemleri 

senaryoları ile yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesine yönelik mevcut stratejiler ve 

mekanizmalar arasında bağlantı kurmasına yardımcı olmaktadır. Çalışmada bireyler, 

işverenler ve tedarikçiler olmak üzere üç ana paydaş grubun rolü ve çıkarları dikkate alınmış 

ve bir grup politika mekanizması belirlemek için bunlardan faydalanılmıştır. Çalışmada 

işlevsel olarak etkili paydaşların benimseyebileceği politika yanıtları (
86

) ile reform 

uygulamasına yönelik planlama hamleleri olarak politika yanıtını destekleyebilen bir grup 

mekanizma ayırt edilmektedir. Politika yapıcılara açık farklı türde yeterlilik politikaları 

aşağıda verildiği şekilde özetlenmiştir (
87

). 

 
Yaşam boyu öğrenmeyi motive etmek için 

yeterlilikler sistemlerinden faydalanmaya yönelik 

politika yanıtları  

Yeterlilikler sistemlerinin yaşam boyu öğrenmeyi 

teşvik etmesi için politika uygulamasını 

destekleyecek mekanizmalar  

Esneklik ve duyarlılığı arttırma  

Gençleri öğrenme konusunda motive etme  

Eğitim ve iş dünyası arasında bağlantı kurma  

Yeterliliklere açık erişim sağlama  

Yeterlilikler için getirilerin öğrenmeye aktarılması  

İstihdam edilebilirlik için becerilerin tanınması  

Yeterlilikler çerçevelerinin kurulması  

Yeterlilikler konusunda öğrenenlerin seçiminin 

                                                           
86 Politika yanıtı “yaşam boyu öğrenmeyi ilerletmek için yeterlilikler sisteminin önemli bölümlerini geliştirme 

amacından oluşan resmi ulusal politika beyanı”na karşılık gelir.  
87 OECD, 2007, Bölüm 4 ve Yönetici Özetinden uyarlanmıştır. 



Değerlendirme süreçlerini çeşitlendirme  

Yeterlilikleri ilerleyen unsurlar durumuna getirme  

Yeterlilikler sistemini şeffaflaştırma  

Finansmanı gözden geçirme ve verimliliği arttırma  

Yeterlilikler sistemini daha iyi yönetme  

Paydaş davranışlarını değiştirme  

arttırılması  

Öğrenme yollarının netleştirilmesi  

Kredi transferi sağlanması  

Yeterliliklere yol açan öğrenme programlarında 

esnekliğin arttırılması  

Yeterliliklere yeni yollar kazandırılması  

Yeterliliklerin maliyetinin azaltılması  

Yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin tanınması  

Yeterlilikler sisteminin izlenmesi  

Paydaşların yeterlilikler sistemine katılımının 

optimum düzeye çıkarılması  

Yeterlilikleri güncelleyecek şekilde analiz 

yöntemlerine olan ihtiyacın arttırılması  

İşe alım sürecinde yeterlilik kullanımının arttırılması  

Yeterliliklerin taşınır olmasının sağlanması  

Pedagojik yeniliğe yatırım yapılması  

Öğrenme sonuçları olarak yeterliliklerin ifade 

edilmesi  

Yeterlilikler sisteminde koordinasyonun maksimuma 

çıkarılması  

Kalite güvencesinin optimum düzeye çıkarılması  

Yeterlilikler sistemiyle ilgili bilgi ve kılavuzların 

geliştirilmesi  

 

 

Senaryo planlamaları bu şekilde kullanıldığında yeterlilikler reformuna ilişkin politika 

geliştirme konusunda bir rol oynayabilir. Bu da uygulama amaçları arasında bağlantı kurmaya 

ve politika hedefleri ve uygulamasının ayırt edilmesine yardımcı olabilir. Bir grup ortak kilit 

faaliyet alanı belli politikaların ve farklı stratejiler ve hareket yönlerine uygun özel 

faaliyetlerin organize edilmesine yardımcı olabilir.  

 

Avrupa’nın eğitim ve öğretim politikası sınırlı sayıda politika alanına yoğunlaşmıştır. 

Yeterlilikler reformunda, bunların çoğu farklı senaryolarda sağlam bulunmuş olup yörüngenin 

1, 2 ve 4 numaralı Senaryoların değişkenlerine yöneldiği varsayılmaktadır. Bu da NQF 

gelişimleri, yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin tanınması, kalite güvencesinin arttırılması 

(farklı senaryolar ve bağlamlar için farklı formülasyonlar uygun olabilir), kilit yetkinliklerin 

güçlü bir şekilde vurgulandığı öğrenme sonuçlarına yönelik iyi planlanmış bir geçiş (yetkinlik 

esaslı eğitim ve öğretim), bilgi tavsiye ve kılavuzluk sistemlerinin gelişimi ve sosyal bütünlük 

ve sosyal katılımı arttırma mekanizmalarına verilen önceliği kapsamaktadır. Kredi birikimi ve 

transferi birçok seviyede karmaşık bir konu olduğunu kanıtlamış olup 1 ve 2 numaralı 

Senaryolara iden yönerge için daha uygun olabilirken; 4 numaralı Senaryo daha kısıtlı ve 

kapalı kredi birikim sistemleri için uygun olabilir. MEÖ ve yüksek öğretim arasındaki 

sınırların belirsizleştirilmesi 1 ve 2 numaralı Senaryolar için uygun olabilirken 4 numaralı 

Senaryo için zordur. Bu politika ve faaliyetlerin hiçbiri her senaryoda aynı şekli almayacaktır.  

 

6.5. Öneriler  

 

Bu bölümde politika yapıcıların yeterlilikler sisteminin (veya bir alt sisteminin) mevcut 

durumda bulunduğu konumu nitelendirmek için kullanılabileceği senaryolar belirlenmiştir. 

Daha sonra uygulanabilir ve tercih edilen reform yönlerini tespit etmek için bu yaklaşımdan 

faydalanılmıştır. 

 

Bu çalışmada bildirilen raporlara dayanan bu analizin, yaşam boyu öğrenmeyi motive etmek 

için yeterlilikler sistemleri arasında ilişki kuran son OECD çalışmasının sonuçlarıyla 



birleştirilmesi politika yapıcılara reform sürecine ilişkin belli kilit konuların belirlenmesi için 

açık bir yöntem sunmakta ve reformu destekleyen politika yanıtları ve politika 

mekanizmalarının belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu da senaryoların bir grup kilit 

faaliyet konusuyla bağlanmasından (mevcut, tercih edilen ve olası hareket yönünün 

belirlenmesi) oluşur. Reformun farklı yönleri farklı politikalar ve eylemler gerektirir. Bununla 

birlikte, politika ve reformun bazı yönleri tüm senaryolarda ortak görülebilir ve dolayısıyla 

sağlam senaryolar olabilir.  

 

Bu bölümde bir yöntem belirlenmiş ve bir başlangıç yapılmıştır; 1 ve 2 numaralı Senaryolar 

için oldukça uygun olabilirken, 4 numaralı Senaryo için daha az uygun olabilen yeterlilikler 

reformuna yönelik Avrupa eğitim ve öğretim araçlarının sağlamlığı yansıtılmıştır. Bununla 

birlikte, 4 numaralı Senaryo çok sayıda ülke için mantıklı bir hedef olarak kalacaktır. Politika 

yapıcıların kendi özel bağlamları ve ortamlarının her birinde uygun araç ve kanıtlarla 

çalışabileceği açıktır.  

 

BÖLÜM 7 

Yeterliliklerde Görülen Değişimler: 

Özet ve öneriler  
İşler durumda bir yeterlilik politikalar, finansman, kurumlar, standartlar, prosedürler ve idare 

gerektirir. Bir dizi paydaş grubunun sistematik bir şekilde birlikte çalışması da gerekli bir 

koşuldur. Bireylerin yeterliliklere ulaşması için, öğretmenler ve öğrenenlerin rollerini sosyal 

olarak kabul görmüş – ve gelişen – şekillerde yerine getirmesi gerekmekte ve öğrenim süreci 

çoğunlukla nesnel veya sıkı bir onaylama sürecine maruz kalmaktadır. Daha sonra, 

yeterlilikler işgücü piyasası, eğitim sistemi ve toplumda işler duruma geldiğinde, işe alım 

yetkilileri ve diğer yeterlilik kullanıcılarının öğrenenlere statü veya değer şeklinde bir tanınma 

bahşetmesi gerekir. Bu karmaşık sürecin ardından, yeterlilikler ulaşan bireylere ve diğer 

kullanıcılara fayda sağlamaya başlar.  

 

Yeterlilikler sistemleri çok yönlüdür ve reformları genelde karmaşık bir süreçtir. Genelde 

reform karşısında engeller ve bazı paydaşlar reforma karşı çıkar. Bu da yeterlilik sistemlerini 

oldukça yavaş gelişen istikrarlı oluşumlar haline getirir. Sistemdeki alışkanlık ve uygulamalar 

yeterliliklerin sürekliliği ile birleştiği, bazı yeterlilikler vatandaşlar ve toplulukların gayri 

resmi ve çoğunlukla kapalı bilgilerinde saklı hale geldiği için, bu istikrar bir sorun 

olmayabilmektedir: sonuç olarak, belli yeterlilikler itibar görmekte ve yeterlilikler 

piyasasındaki paydaşlar için değerini korumaktadır. Aynı zamanda, yeterlilikler sisteminin 

öğretmenler, üniversiteler, sektör temsilcileri ve siyasi liderler gibi çıkar grupları geleneksel 

konumlarını koruyabilmekte ve istikrar ile yeterliliklerin değerinin yakından bağlantılı 

olduğunu iddia ederek yeterlilikler sistemlerini değiştirme çabalarını engelleyebilmektedir. 

Bazı paydaşlar istikrar arayışındayken, bazıları yenilik arayışına girebilir.  

 

Sosyal ve ekonomik politikalar, sosyal ve ekonomik bağlamlar ve mevcut gelişmiş 

teknolojiler yeterlilik sistemlerinde değişimi tetikleyen unsurlardır. 

 

Sosyal ve ekonomik politikalar vatandaşların yaşamını iyileştirmek üzere tasarlanmakta; tüm 

Avrupa ülkelerinde eğitim, öğretim ve özellikle yeterlilikler politika hedeflerini karşılama 

araçları olarak giderek odak noktası haline gelmektedir. Sağlam ve çoğunlukla karmaşık 

yeterlilikler sistemleri günümüzde potansiyel reform açısından incelenmektedir.  

 



Aynı zamanda, yeterlilikler sistemlerinin var olduğu sosyal ve ekonomik bağlamda bazı 

değişiklikler de meydana gelmektedir. Örneğin, neredeyse tüm yeterliliklerin tanımlandığı ve 

kullanıldığı ulusal sınırlar artık daha geçirgen hale gelmiştir. Küreselleşme ve bilgi 

teknolojileri ulusal ekonomiler, işgücü piyasaları ve yeterlilikler sistemlerinin önünü açmıştır. 

Şirketler, çalışanlar ve öğrenciler giderek daha hareketli hale gelmekte bu da uluslararası 

yeterliliklerde uluslararası şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayan uluslararası yeterliliklere olan 

ilgiyi arttırmış ve uluslararası ortakların ülkenin yeterliliklerinde daha üstün bir niteliğe 

ihtiyaç duymasına neden olmuştur. Politik açıdan, bireysel başarıların uluslararası alanda 

izlenmesi ve elde edilen ulusal sonuçların uluslararası raporlamasına yönelik eğilimden dolayı 

güçlü bir uluslararası baskı oluşmuştur.  

 

Dijital sistemler üçüncü ve teknik bir değişim kaynağıdır. Bu sistemler öğrenenler (hem 

okullu öğrenciler hem yaygın öğrenme katılımcıları), öğretmenler,  eğitmenler ve yeterlilik 

veren organlar için yeni bir bilgi kaynağı zenginliği sunmaktadır. Çalışma ve derslere yönelik 

bilgi, tavsiye ve yönlendirmelerin online ortamda bulunabilirliği, istendiği anda yapılan 

testler, değerlendirme, başarı veri tabanları ve fırsat veri tabanları yeterlilik tedarikçilerinin 

faaliyetlerini değiştirmektedir. Daha da önemlisi, işe alım ve diğer insan kaynakları 

süreçlerinde kullanılabilecek yöntemler gibi onaylanabilir öğrenmenin kapsamı da daha çeşitli 

hale gelmektedir. 

 

Vatandaşlar, topluluklar ve ekonomi için daha iyi performans göstermek için değişim 

potansiyeline sahip olduğu kabul edilen yeterlilikler ve yeterlilik sistemleri alanları aşağıda 

verildiği gibi özetlenebilir: 

 

(a) öğrenme sonuçlarına yönelme: günümüzde geleneksel olarak öğretim şartnamelerine 

dayanan yeterlilik ve program tanımlarını geliştirmek için daha sık kullanılmaya 

başlanmıştır, yeterlilikler öğrenmenin süresi ve yeri ile ülkelerde dolaylı olarak var 

olan yeterlilik seviyeleri ile açıklanmaktadır; 

(b) ulusal ve sektörel çerçeveleri uygulamaya koyarak yeterliliklerin sınıflandırılması: 

dünya çapında farklı ülkelerde geliştirilen NQF’lerin sayısında bir patlama olmuş, 

2008 yılında çok az sayıda iken 2010 yılında 150’nin üzerine çıkmıştır; 

(c) yeterlilikler yoluyla sosyal ve özellikle ekonomik ihtiyaçların daha çok vurgulanması: 

politika hedefi bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik arzını (eğitimden kaynaklanan) bilgi, 

beceri, tutum ve yetkinlik talebiyle (toplumdan ve özellikle işgücü piyasasından 

kaynaklanan) daha uyumlu hale getirmektir. Bu aynı zamanda yüksek öğretim ve 

MEÖ sektörleri arasında daha yakın bağların kurulmasını da içerir; 

(d) yeterlilikler sistemlerinin bireylerin öğrenme sürecini öğrenmeye ulaştıkları yoldan 

bağımsız olarak tanımak ve onaylamak üzere geliştirilmesi: daha fazla politika yapıcı 

ve öğrenen karmaşık yaşam boyu öğrenme düşüncesi ve süreciyle ilgilenip, daha fazla 

işyeri yaşam boyu öğrenmenin önemini vurgulamaya başladıkça, örgün ve yaygın 

öğrenme sonuçları arasındaki ayrımların bazıları gereğinden fazla artmıştır. Örgünün 

yanında yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin rolü ve insanlara daha fazla esnek 

tanımanın önemi de vurgulanmaya başlanmış, örneğin ihtiyaçları ve amaçları en iyi 

şekilde karşılayan farklı yöntemler veya programlardan modüller ve birimler 

oluşturulmuştur; 

(e) kilit yetkinlikler gibi genel becerilerin yanı sıra kişilik ve duygusal zeka gibi 

niteliklere de daha çok özen gösterilmesi; 

(f) erişim, katılım ve onaylama seviyelerini arttırmak için yeterlilikler ve yeterlilik 

reformlarının kullanılması: öğrenmeye katılımı arttırmak ve dolayısıyla ulusla 

popülasyonun yeterlilik seviyelerini arttırmak için yeterlilikler ve reformdan büyük 



ölçüde faydalanılmaya başlanmıştır. Bu da tedarik, modüller ve kredi 

düzenlemelerinin kişiselleştirilmesi yoluyla, bazen yeterlilik sistemlerinde duyarsızlık 

olarak görülen esneklik arayışı anlamına gelmektedir.  

 

Dünya çapında yeterlilikler ve sistemler potansiyel değişim alanlarının hepsi veya bir kısmını 

barındıracak şekilde geliştiği için, onaylama da tartışmaların merkezini oluşturmaktadır. 

Bunun sebebi onaylamanın yeterlilik sürecinin bütün olarak da merkezini oluşturmasıdır: 

bilgi, beceri ve yetkinliklerin değerlendirilmesi ile belgelendirilmesi arasında bir konumda yer 

alır. Onaylama en iyi şekilde, öğrenme kanıtının hedefi veya en azından güvenilir standartları 

karşılayacağı hükmüne varılan süreç olarak algılanabilir. Prosedürlerde meydana gelen 

gelişmeler çeşitli faydalara yol açabilmektedir:  

 

(a) öğrenme sonuçlarının kullanılması onaylama sürecinin daha şeffaf hale getirilmesi için 

standartların temelini oluşturur. Bu da kullanıcılar açısından yeterliliklerin 

uygunluğuna olan güvenin artmasına yol açar; 

(b) ulusal yeterlilikler çerçeveleri öğrenme seviyelerinin onaylanması için açık ve 

kapsayıcı standartlar öngörür. Belirlenen seviyeler genel olarak anlaşılır. Bu seviyeler 

aynı zamanda daha iyi ve kapsamlı kalite güvence sistemleriyle birleştirilebildiği için 

de güvenilir seviyelerdir; 

(c) yeterlilikleri geliştirme sürecinin talep tarafındaki aktörler onaylanması gereken şeyin 

ne olduğunu daha iyi ifade ediyorsa, yeterlilikler gerektiği gibi uyarlanabilir ya da 

yenileri geliştirilebilir ve tedarikçiler de gerekene yakın sonuçlar elde etme süreçlerini 

benimseyebilir. Bu da rapordaki diğer faktörler gibi, yetkinlik tabanlı yeterliliklere 

yönelmenin yeterlilikler için gereken farklı roller ve işlevleri karşılayacak şekilde 

dikkatle dengelenmesi gerektiğini açıklar; 

(d) öğrenme yollarından bağımsız yapılan onaylama öğrenenlere bilgi, beceri ve 

yetkinliklerini elde ettikleri öğrenmenin tanınmasına yol açacak şekilde amaca uygun 

olarak sunmaları için daha fazla seçenek bırakır. Öğrenenler, örgün yeterlilik 

yollarının dar sınırlarıyla kısıtlı olmak yerine bulundukları ortamın olanak tanıdığı tüm 

öğrenme fırsatlarından faydalanabilirler; 

(e) genel beceriler geliştirme fırsatları genelde öğrenme programları veya iş uygulamaları 

bağlamında saklıdır, ancak bunlar çoğunlukla değerlendirilmez ve raporlanmaz. Etkili 

ve esnek onaylama yöntemleri genel becerileri daha görünür kılabilir; 

(f) onaylama süreçleri bireyin elde ettiği öğrenmenin onaylama için kullanılan standartlar 

ve değerlendirme kriterleriyle ilişkisini optimum düzeye çıkaracak şekilde 

ayarlanabilir.  

 

Bir diğer önemli başarı koşulu da, yukarıda verilen tüm durumlarda, onaylama yöntemlerinin 

belli yeterlilikler ve bütün olarak yeterlilik sisteminin değerini ve bu sisteme olan güveni 

devam ettirmesi gerekliliğidir. Standartların objektif ve şeffaf olmasına ve uluslararası 

kıstasları yansıtmasına özen gösterilir. Bir yeterlilik veya sistemde yeni değerlendirme veya 

onaylama yöntemlerinin uygulamaya konması durumunda, bu yöntemlerin işleyiş kuralları 

geleneksel değerlendirme ve onaylama yöntemleri kadar sağlam olmalıdır.  

 

Zaman zaman yeterliliklerden çok fazla şey beklenebilmektedir. Genelde bilgi, beceri ve 

yetkinlik ile iş için ihtiyaç duyulan (veya bir vatandaş tarafından sunulan) diğer özniteliklerin 

açıklanmasında aranan yüksek özgünlük düzeyi, bir yeterlilikten ulaşılamaz ve muhtemelen 

zararlı beklentiler doğması riskini ortaya çıkarmaktadır. Yeterlilikler bir işe alım yetkilisinin 

ihtiyaçlarını (ve bir vatandaşın “sunumu”nu) temsil etme konusunda önemli bir rol oynar 

ancak bu rolü sosyal, bireysel ve yaşam boyu öğrenme işlevlerinin bütününü yerine getirerek 



gerçekleştiremez. Bu temsil kavramı (işe alım yetkilileri tarafından önemli kabul edilen 

nitelikler dizisi) aşırı düzeyde beklentilerden bağımsız yeterlilikler çıkarılmasına ve bunların 

amaca daha uygun olmasına olanak sağlayan bir kavramdır.   

 

Bireylerin bilgi, beceri ve yetkinlikler ile kişisel niteliklerinin kapsamı ve şeffaflığı öğrenme 

sonuçlarından faydalanılarak arttırılabilir. Ancak, öğrenme sonuçları standart yeterlilik 

paketlerine uymayabilir. Uygulamada, bazı yetkinlikler daha az resmi değerlendirme ve 

uygulama gerektirebilir ve işe alım yetkilileri tarafından doldurmaya çalıştıkları iş 

pozisyonları ile bu pozisyonları dolduracak kişiler arasında en iyi eşleştirmeyi belirlemek 

üzere kendi bağlamlarında gelişmiş işe alım teknikleri uygulanarak en iyi şekilde yerine 

getirilebilir.  

 

Özellikle temel eğitimden sonra, kanıtlar işe alım ve terfiye yönelik yeterliliklerin önemli olsa 

da giderek azalan bir rol oynadığını göstermektedir. Diğer bilgi, beceri ve deneyim özellikleri 

başvuru sahipleri arasında farklılık gösteren unsurlar içinde göze çarpmaya başlamıştır. 

Yeterlilikler gerekli olabilir ancak, karar verme unsuru olarak önem kaybetme eğilimi 

göstermektedirler. Yeterliliklerin tüm amaçları karşılayamadığı kabul edilirse, yeterliliklerin 

daha kısıtlı bir grup amaca daha iyi bir şekilde bağlanabilmesi için iyi performans gösterilen 

rol ve işlevlerinin vurgulanması mümkündür. Böylece yeterliliklerin tasarlanma ve kullanılma 

yöntemleri ile yeterlilik sistemlerinin yönetilme şekilleri iyileştirilebilir.  

 

Yaygın olarak kullanılan, geniş çaplı ulusal ve sektörel yeterlilikleri tamamlamak için 

geleceğe ilişkin alternatiflere ihtiyaç duyulabilir. Bu yeterliliklerin geniş çaplı birey 

gruplarının belli bir sektör veya meslek grubu için genel eğitim standartlarını ve mesleki 

standartları karşıladığını belgelendirme amacına uygun olması sağlanırsa, diğer daha ihtiyaca 

özel onaylama sonuçları belli istihdam veya eğitim kapsamlarının taleplerine daha uygun hale 

gelebilir. İhtiyaca özel hale getirme süreci dijital ve sanal kaynaklar da dahil farklı 

kaynaklardan öğrenen kişileri kapsayan daha özel modüller veya birimlerin özel bir 

kombinasyonundan oluşabilir. Bu işlevlerin teknik çözümleri hızlı bir gelişim gösterdiği için, 

öğrenenler öğrenme süreçleri için bazı elektronik değerlendirme ve onaylama yolları arayışına 

girebilir. Buradaki temel nokta öğrenmeye yönelik bu tip bireysel çözümlerin daha ulaşılabilir 

hale gelmesiyle, tanınma sistemlerinin de daha bireysel olma eğilimi gösterecek olmasıdır. 

Sonuç olarak, bunlar muhtemelen daha geniş çaplı ve resmi kalite güvenceli yeterlilik 

sistemlerinden uzak kalmaya devam edecektir.  

 

İşe alım yetkililerinin gereksinimlerinin temsilini daha iyi eşleştirebilen bireylerin bilgi, 

beceri, daha geniş çaplı yetkinlikleri, tutumları ve kişisel stillerini temsil etmek için daha 

çeşitli bir grup araç bulma potansiyeli mevcuttur. Yeterlilikler bu temsilde büyük bir rol 

oynayacaktır ancak kısıtlı düzeyde amaca uygunlukları bireylerin başarı ve niteliklerini 

açıklamak için başka yollara ihtiyaç duyulacağı anlamına gelmektedir. Bu temsile rağmen, 

yeterliliklerin rolünü eğitim sonuçlarının iş gücü piyasasıyla eşleştirilmesi ve bireylerin eğitim 

ve işgücü piyasasının sınırlarında yer alan sistemlerle daha iyi bir ara yüzey bulmalarına 

olanak sağlanması açısından; beceri ihtiyaçları analizleri ve mesleki şartnameleri de bilgi, 

beceri ve yetkinlik açısından görmek daha kolay olacaktır.  

 

Onaylama, farklı düzenlemelerde daha geniş çaplı olarak uygulandığı için daha gelişmiş ve 

incelikli hale gelerek, yeterliliklerde muhtemelen normal işlevinin ötesinde geleceğe ilişkin 

bir rol oynayacaktır. Kalite güvencesi daha az ele alındığında bile, bu tür bir onaylamanın 

resmi ulusal yeterliliklere olan ihtiyacın yerini alma olasılığı düşüktür. Ancak, çeşitli, amaca 



uygun onaylama süreçlerini öğrenmenin bazı yönlerini temsil etmek için daha önemli bir 

konuma yerleştiren bir yeterlilik sistemi daha geniş çaplı ihtiyaçları karşılayabilir.  

 

Onaylamanın daha geniş çaplı kullanımı bazı problemler yaratmaktadır. 2000 yılından bu 

yana, farklı onaylama şekilleri izlenmiş, birçok proje ve uygulama hükümet finansmanı ve 

Avrupa finansmanı alabilmiştir. Kamu, özel sektör ve üçüncü sektörlerde daha geniş çaplı 

uygulama yöntemlerinin kullanımında artış olmuştur. Ancak, öne çıkan birkaç istisna dışında 

bu yöntemlerin ulusal yeterlilikler sistemlerindeki rolünü oynayabilmesi için henüz önemli bir 

atılım yapılmamıştır. Bu onaylama türlerinin daha geniş çaplı uygulamalara açılımını 

engelleyen bazı yapısal engeller görülmektedir. Bu, onaylamanın yukarıda açıklanan faydaları 

sunması ve ulusal yeterliliklerin bilgi, beceri ve yetkinlikler ile diğer niteliklerin temsilinde 

güçlü ve güvenilir bir rol oynamasına olanak sağlaması durumunda çözülecek en büyük 

gerilimdir. Ulusal hükümetler, özel sektör tedarikçileri ve üçüncü sektör organlarına yönelik 

tehdit, daha fazla ve daha iyi onaylama yöntemlerine yönelik itici gücün harekete 

geçirilebilmesi için engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceğinin yeniden incelenmesidir.  

 

Sonuç olarak, çalışmanın amacı, etkili bir yaşam boyu öğrenme ve yaşam boyu tanınma 

sürecinin geliştirilmesi üzerinde duran ve bunu desteklemek için stratejik kararlar alan 

politika yapıcıları yeterlilikler ve yeterlilikler sistemlerini anlamaları konusunda 

desteklemektedir. Çalışma bazı kavramsal açıklamalar sunmuş, değişimi belgelendirmiş ve 

açık bir değişim olmayan bazı alanlar bildirmiştir.  

 

Bu rapor üç katmanlı bir sentez sunmuştur. Bütün olarak ele alındığında, bu üç katman ile 

ulusal ve Avrupalı düşünceye değer katılması ve yeterliliklerin değişen rolleri, işlevleri ve 

kullanımın farklı yönlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Birinci katman literatür, ülkelere 

özgü politika ve uygulamalar ile bir grup Cedefop çalışmasından elde edilen kanıtların gözden 

geçirilmesine ilişkindir. Sentezin ikinci katmanı bu kaynakların tamamını bir araya 

getirmektedir. Çalışmanın sonuç niteliğindeki bu bölümünde, yeterlilikler ve yeterlilikler 

sistemlerinin değişen rolleri, işlevleri ve kullanımlarına ilişkin genel bir taslak sunulması 

amaçlanmıştır. Bu analiz geleceğe ilişkin yeterlilik sistemlerinin gelişiminde kilit noktanın 

nerede bulunduğunu göstermiştir.  

 

  



Kısaltma listesi  
 

APEL  Deneyime dayalı önceki öğrenmelerin akreditasyonu  

AQF Avustralya yeterlilik çerçevesi  

CFE Üstün başarı müfredatı (İskoçya)  

CHEERS Yüksek öğretim sonrası kariyer (Almanya)  

CNC Cadre national de certifications 

CNCP  Fransız Mesleki Sertifikasyon Ulusal Makamı 

CPC  İstişari Mesleki Kurullar  

CVET/CVT  Sürekli mesleki eğitim ve öğretim/sürekli mesleki eğitim  

DARES  Direction de l’Animation de la Recherche et des Statistiques 

DQR  Deutscher Qualifikationsrahmen (Alman yeterlilikler çerçevesi)  

ECTS  Avrupa kredi transfer sistemi (yüksek öğretim için)  

ECVET  Mesleki Eğitim ve Öğretim Avrupa Kredi Transfer Sistemi 

EHEA  Avrupa yüksek öğretim alanı  

EQARF  Avrupa Kalite Güvence Referans Çerçevesi (mesleki eğitim için)  

EQF  Avrupa yeterlilikler çerçevesi  

ETF  Avrupa Eğitim Vakfı  

EU (AB)  Avrupa Birliği  

EVA  Danirmarka Değerlendirme Enstitüsü  

EWNI İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda  

FAS  Ulusal Eğitim ve İstihdam Kurumu (İrlanda)  

FETAC  İleri Eğitim ve Öğretim Ödülleri Konseyi 

FQEHEA Avrupa yüksek öğretim alanında yeterlilikler çerçevesi  

GIA  Genel entelektüel başarı  

HE (YÖ)  Yüksek öğretim  

HEA  Yüksek Öğretim Kurumu (İrlanda)  

HETAC  Yüksek Öğretim ve Eğitim Ödülleri Konseyi (İrlanda)  

IAG  Bilgi, tavsiye ve yönlendirme  

IALS  Uluslararası Yetişkin Okuryazarlığı değerlendirmesi 

ILO  Uluslararası Çalışma Örgütü  

ISCED  Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması  

NARIC  Ulusal akademik tanıma ve bilgi merkezi  

NCVER  Ulusal Mesleki Eğitim Araştırmaları Konseyi (Avustralya)  

NFQ  Uluslararası yeterlilik çerçevesi  

NQAI  İrlanda Uluslararası Yeterlilikler Kurumu  

NQF  Uluslararası yeterlilikler çerçevesi  

OECD  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü  

Ofqual  Yeterlilikler ve Sınavlar Yönetmeliği Ofisi  

PIRLS  Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi 

PISA  Uluslararası öğrenci değerlendirme programı  

QA  Kalite güvencesi  

QCF  Yeterlilikler ve kredi çerçevesi (İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda)  

RNCP  Repertoire national des certifications professionnelle (Ulusal mesleki 

belgelendirme dizini  

RPL  Önceki öğrenmelerin tanınması  

SAQA Güney Afrika Yeterlilikler Kurumu  

SAQF Güney Afrika Yeterlilikler Çerçevesi  



SCQF İskoç kredi ve yeterlilikler çerçevesi  

SMEs 

(KOBİ’ler)  

Küçük ve orta ölçekli işletmeler  

SQA İskoç Yeterlilikler Kurumu  

TIMSS  Uluslararası matematik ve fen bilimleri çalışmalarında görülen eğilimler  

UKCES  Birleşik Krallık İstihdam Komisyonu  

VAE Validation des acquis d’expérience 

VET (MEÖ)  Mesleki eğitim ve öğretim  
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Yeterliliklerde Görülen Değişimler  

Yeterlilikler politikaları ve uygulamalarına  

ilişkin bir inceleme  

 

Yeterlilikler (veya sertifika ve diplomalar) modern toplumlarda büyük bir öneme sahiptir. 

Bireyler yeterlilikleri kişisel, sosyal ve mesleki statülerine işaret etmek için kullandığı gibi; 

eğitim ve öğretim ve işgücü piyasasına erişimleri de büyük ölçüde sahip oldukları 

yeterliliklere bağlıdır. Bu çalışmada yeterliliklerin bugün Avrupa’da sahip olduğu roller ve 

işlevlerin yanı sıra nasıl bir değişim gösterdikleri de incelenmiştir. Çalışmanın amacı farklı 

sosyal bilimler disiplinlerinde son yapılan araştırmaların kapsamlı bir incelemesinden bu 

alandaki deneysel araştırmaları yansıtan ülkelere özgü detaylı vaka incelemelerine kadar 

farklı kaynakların birleşimine dayanarak, araştırmacılara giderek önem kazanan bir alanla 

ilgili genel bir açıklama sunmaktır. Cedefop’un yeterliliklerle ilgili kapsamlı incelemesi de bu 

çalışmaya yansıtılmıştır.  
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Ücretsizdir, Talep üzerine Cedefop’tan tedarik edilebilir.  
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