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ÖNSÖZ
Teknolojinin çağımıza sunduğu imkânlar ve baş döndürücü gelişim göz önüne alındığında,
bugün dünyamızda birçok konuda kontrol edilebilirlik ve yönetsel kolaylıklar had
safhadadır. Bunun yanında iletişim ve ulaşım kolaylığını da düşündüğümüzde, geçmişle
ciddi derecede fark olduğu aşikârdır.
Dün aynı ülke sınırları içerisinde bulunan şehirlere gidip gelmek zahmetli bir iş iken bugün
çeşitli çalışmalarda bulunmak amacıyla birçok ülkeye günü birlik gidip gelmek mümkün
durumdadır. Bu hareket kolaylığı ise tüm insanlığın ve toplumların birbirileri ile etkileşimini
inanılmaz derecede artırmakta ve her konuda alışverişi mümkün kılmaktadır.
İnsanların bu denli hareketli olabilmeleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri açısından da
bulundukları

yerlerde

kolayca

anlaşılabilme

ve

değerlendirilebilme

ihtiyacını

doğurmaktadır. Bu, gerek eğitim sürecinde edinilen gerekse de insanların hayatları boyunca
edindikleri tüm deneyimlerinin değerlendirilebildiği, karşılaştırılabildiği ve kıyaslanabildiği
araçlara ihtiyaç doğurmuştur.
Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanması,
karşılaştırılması ve seviyelendirilmesi açısından ulusal yeterlilik çerçeveleri, hayat boyunca
elde edilen deneyimlerin değerlendirilebilmesi yani önceki öğrenmelerinin tanınması
açısından da doğrulama önem kazanmıştır.
Bu bakış açısı ile çalışmada bireylerin edindikleri kazanımların değerlendirilmesinde ve
sunulmasında önemli olan yeterlilik çerçeveleri ve doğrulama uygulamaları hakkında detaylı
bilgiler verilmiştir.
Bu çalışmanın konusunun belirlenmesinde ve süreç boyunca yöntem, teknik, kaynak, metot
ve gerekli diğer konularda yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım Osman Seçkin
AKBIYIK’a, ülke verilerinin derlenmesinde; İrlanda için Anne MURPHY’ye, Fransa için
Thomas SPLARK’a, Almanya için Till PIONTEK’e ve çalışmanın bu aşamaya gelmesinde
emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Zamanlarından çalarak nihai
haline getirdiğim bu teze verdikleri maddi manevi desteklerden dolayı başta biricik eşim
Sedef YAZICI ve çocuklarıma sevgilerimi iletiyorum.
Ekrem YAZICI
Ankara,2020
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ÖZET
ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVELERİ BAĞLAMINDA DOĞRULAMA
UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
Ekrem YAZICI
Bu çalışmada, küreselleşen Dünya’nın ve hızlanan yaşamın getirdiklerinin arasında bulunan
ve önceden edinilen deneyimler neticesinde kazanılmış olan bilgi, beceri ve yetkinlikler için
zaman ve para kaybı olmasının önüne geçmeye çalışan doğrulama uygulamalarının, başka
bir araç olan ulusal yeterlilik çerçeveleri ile etkileşimi bu çalışmada incelenmiştir.
Her iki araç da bilgi, beceri ve yetkinliklerin ortaya çıkarılması, sınıflandırılması ve
seviyelendirilmesi yolunda düzenlemeler yaparak insanların, kurumların, devletlerin ve
sosyal paydaşların gereksinimlerine yardımcı olmaya çalışmaktadır.
Çalışma ile Yeterlilik Çerçevesi kavramının ne olduğu, hangi süreçlerle oluşturulduğu, hangi
bileşenlerinin olduğu ve olası hedef ve amaçlarının neler olduğu ortaya koyulmuş ve
yeterlilik çerçevelerinin dışa yansıyan yüzü olan yeterlilik veri tabanları ile öğrenme
kazanımlarından bahsedilmiştir.
Öte yandan araştırmanın ikinci temel taşı olan doğrulamanın ne olduğu, hangi kavramlarla
ifade edildiği, neden ortaya çıktığı, hangi araçlarla desteklendiği, süreçlerinin neler olduğuna
ilişkin bilgiler verilmiş ve bu bağlamda kullanılabilecek öğrenme kazanımlarına dayalı
sistemlerin gereksinimini ortaya koyulmuştur.
İncelenen ülke örnekleri ile Türkiye bağlamındaki çalışmalara değinilmiş ve birbirleri ile
kıyaslama yapılarak elde edilen bulgular ışığında ülkemizdeki doğrulama uygulamalarının
bir üst seviyeye taşınması için öneriler sunulmuştur.
Ankara, 2020
Anahtar Kelimeler: Yeterlilik Çerçevesi, Doğrulama, Önceki Öğrenmelerin Tanınması,
Öğrenme Kazanımları, Yeterlilik Veri Tabanları
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ABSTRACT
ANALYSIS OF VALIDATION PRACTICES IN THE CONTEXT OF NATIONAL
QUALIFICATIONS FRAMEWORKS
YAZICI, Ekrem
The relationship between validation practices and national qualification frameworks, another
trend tool, try to prevent the loss of time and money for the knowledge, skills and
competencies acquired as a result of the previously acquired experiences that are among the
accelerated life and the things brought by the globalizing world, are analysed in this study.
Both tools try to help the needs of people, institutions, governments and social stakeholders
by making arrangements to reveal, classify and understand the level of knowledge, skills and
competencies in both tools.
With the study, it is tried to be explored what is the concept, process, components and
objectives of Qualifications Framework. In addition, qualification databases, which are the
outward reflected face of qualification frameworks, are mentioned.
On the other hand, information about the second cornerstone of the research, what is
validation, what concepts are expressed, why is it emerged, which is supported, what
processes are given and the needs of systems based on learning achievements used in this
context are revealed.
With reference to the study findings obtained with the countries examined in the context of
Turkey suggestions in order to carry the validation arrangements in our country to a higher
level are presented.
Ankara, 2020
Keywords: Qualifications Framework, Validation, Validation of Prior Learning, Learning
Outcomes, Qualification Databases
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GİRİŞ
Günümüz yaşam şekli ve teknolojik imkânlar sayesinde eğitimin şekli henüz çok
değişmemiş olsa da öğrenmenin şekli değişmiş durumdadır. Önceki yüzyılda öğrenmenin
merkezi eğitim kurumları ve öğretmenler iken 2010’lu yıllardan itibaren teknolojinin
sunduğu imkânlarla bu merkezlere ek olarak serbest öğrenmeler artış göstermektedir.
Önceden birçok kurum, kuruluş, eğitmen, öğretmen aracılığıyla dahi öğrenilemeyecek bilgi,
beceri ve yetkinlikler bugün teknolojik imkânlar ile çok kolaylıkla daha konforlu ve
erişilebilir ortamlarda edinilebilmektedir.
Bunun yanında mesleğini yirmi yıldır, otuz yıldır yapagelen fakat bu bilgi, beceri ve
yetkinliklerini belgelendirememiş insanlar da bulunmaktadır. Doğrulama uygulamaları ile
bu bireylere belge sahibi olma imkânı verilmektedir.
Bu dinamik öğrenme ortamında bireylerin çalışma hayatında de belirli eğitim süreçlerinin
neticesinde elde edilen belgelerin yanında ne bildiklerinin ne yapabildiklerinin sorgulandığı
ve işveren tarafından bilinmek istendiği tüm çalışma hayatı unsurlarının malumudur.
Buradan hareketle meseleyi teorik olarak ele alanlar arasında öğrenme kazanımları
yaklaşımının gözde hale gelmesinin yanında fiili olarak ele alanlar tarafından da bir belge
ile kazanılan edinimlerin neler olduğunun belirlenmesi gereksinimi olduğu ortaya
konulmaktadır.
Bu noktada belirlenen kriterlere uygun olan yeterliliklerin çerçevede yer alması ile bu
kriterlere uygun özelliklerini öne çıkaran yeterlilik çerçeveleri de bu gereksinimlere karşılık
vermeye çalışmakta ve kalite güvencesi, öğrenme kazanımları, önceki öğrenmelerin
doğrulanması ve benzeri konularda düzenleyici mevzuat çalışmaları yürüterek bu konularda
ilerlemeye öncülük etmektedir.
Çalışmada bu doğrulama ve yeterlilik çerçevesi araçlarının birbirleri ile ilişkisi
incelenmekte, birbirlerine girdi oluşturup oluşturmadıkları, birbirlerine etkilerinin neler
olduğuna ilişkin araştırma yapılmış ve tez ulusal düzeyde belirlenen politikalara katkı
sağlamak perspektifi ile mevcut haline getirilmiştir.
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PROBLEM
Avrupa’da yaygın şekilde kullanılan yeterlilik çerçeveleri ve doğrulama uygulamalarına
odaklanılan bu tezde; yeterlilik çerçeveleri bağlamında doğrulama uygulamalarının
Avrupa’da nasıl yürütüldüğünün tespit edilmesi ve doğrulama uygulamalarının kapsadıkları
yeterlilikler, uygulanma şekilleri, uygulayıcılarının kimler olduğu ve finansman
yöntemlerinin neler olduğunun incelenmesi tezin problemi olarak ele alınmıştır.
AMAÇ
Ülkemizde önceki öğrenmelerin tanınması ya da diğer bir deyişle yaygın ve serbest
öğrenmelerin doğrulanması yaklaşımı mülga 5544 sayılı Kanun 1 ile kurulan Mesleki
Yeterlilik Kurumu aracılığı ile daha uygulanır hale gelmiş ve ülke çapında yaygınlaşmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları bu uygulamanın 1986 tarih ve 3308 sayılı yasa 2 ile
denklik adı altında otuz - otuz beş senedir yapılabildiği dile getirmektedir. Fakat Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından Ekim-2017 tarihli ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak
yürürlüğe giren yönerge3 ile dahi tam bir doğrulama gerçekleştirmemektedir.
Belirlenen koşulları sağlayan adaylar ustalık sınavına alınmaktadır. Çeşitli kanıtlarla beraber
geçmiş hizmet bilgileri de sunan adaylar yine bir ölçme değerlendirme sürecine
alınmaktadır.
Buradan hareketle hem Mesleki Yeterlilik Kurumunda hem de diğer kurumlarda
uygulanmakta olan doğrulama uygulamalarının neler olduğunun incelenmesi sağlanacaktır.
Ardından da bu uygulamaların farklı ülkelerdeki örnekleri incelenerek doğrulama alanında
yapılması

gerekenler

hakkında

genel

bir

durum

tespitinin

ortaya

çıkarılması

amaçlanmaktadır.
Bu noktada tüm yeterliliklerin öğrenme kazanımları ile tanımlanmasına öncülük eden ulusal
yeterlilik çerçevelerinin ne olduğu, nasıl geliştirildiği bileşenlerinin ne olduğu incelenmekte
ve doğrulama uygulamaları ile düzenlenen yeterlilikler ile etkileşiminin neler olduğuna
ilişkin bazı bilgiler elde edilmesi de ikincil bir amaç olarak yer almaktadır.

1

MYK Kanunu
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.pdf
3
Önceki Öğrenmelerin Tanınması Yönergesi http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1872.pdf
2
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Bu çalışma Türkiye’de doğrulama uygulamalarının özelliklerinin ve kapsadığı alanın ortaya
çıkarılmasının yanında bu alanda nelerin yapılması gerektiğine ilişkin öngörülerde
bulunmayı amaçlamaktadır. Belli başlı bileşenlere sahip bu sistemin eksik yönlerinin olup
olmadığının araştırma neticesinde ortaya koyulması hedeflenmektedir.
Çalışma ile doğrulama yönteminin görülmeyen yönlerinin fark edilmesinin sağlanması,
çalışma başlatılan alanlarda hızlandırıcı etki yapılması, ülke nezdinde de bu uygulamanın
daha kabul edilir hale getirilmesi ve hatta örgün diplomalara ulaştıran uygulamaların
geliştirilmesine ilham vermeye çalışılmıştır.
Çalışmada etraflı şekilde ortaya konulan Ulusal Yeterlilik Çerçevesi ve Doğrulama
kavramlarına ilişkin bir başvuru kaynağı olması ve çalışmanın sonuçlarının sistemlerin
geliştirilmesi ve güncellenmesi aşamasında faydalı olması da amaçlanmaktadır.
ÖNEM
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin önemli çalışma alanlarından biri de doğrulamadır.
Kapsamında bulunan tüm yeterliliklerin birbirleri ile karşılaştırılması, kıyaslanabilmesi ve
geçişliğin sağlanması için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren TYÇ, doğrulama için de belli
başlı kriterler belirlemekte ve bu kriterlere uygun süreçler yürütülmesini beklemektedir. Bu
durum tezin ulusal yeterlilik çerçeveleri ve çerçeve kapsamındaki diğer kurum kuruluşlar
özelinde önemini artırmaktadır.
Her ne kadar belirlenmiş mesleklerde özellikle Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
düzenlenen yeterlilikler aracılığı ile bu doğrulama yapılsa da ülkemizde henüz bir
diplomayla sonuçlanacak bir doğrulama uygulaması bulunmamaktadır.
Bu açıdan bakıldığında çalışmanın MYK yeterlilikleri haricindeki yeterliliklerde de
doğrulama ile belgelendirme yapılmasına ilham verebilecek bir çalışma olması çalışmayı
ulusal ve uluslararası düzeyde de önemli kılmaktadır.
Tüm bunların yanında bu alandaki hemen hemen tüm başvuru kaynakları İngilizce yazılmış
olmakla beraber ender olarak bulunabilecek çalışmalarda ise terminoloji birliği
bulunmamaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde bu alandaki yazına da Türkçe bir
kaynak kazandırmak ayrı bir öneme sahip olmaktadır.
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İÇERİK
Tezin içeriği dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm olan kavramsal çerçevede, ulusal
yeterlilik çerçeveleri ve buna bağlı bileşenlerin neler olduğuna ilişkin bilgilere ve doğrulama
ile doğrulamanın bileşenlerine değinilmiştir. Ayrıca doğrulama da kullanılan tekniklere de
yer verilmiştir.
İkinci bölümde, uygulamanın yöntemine ilişkin bilgiler yer almakta iken üçüncü bölümde
ise, Almanya, Fransa ve İrlanda ülke örnekleri ile Türkiye’de yürürlükte olan doğrulama
uygulamalarına ilişkin bilgiler analiz edilerek sistemlerin işleyişine dair bulgular olarak
sunulmuştur.
Dördüncü bölümde ise sonuç ve öneriler yer almıştır.
VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ
Çalışmada yer alan bilgilerin derlenmesi için literatür taramasından ve görüşme
yöntemlerinden faydalanılmıştır. Özellikle çalışmada geçen ulusal yeterlilik çerçeveleri ve
doğrulama isimli iki aracın geniş anlamda uygulama alanı bulduğu yerin Avrupa olması
nedeniyle Avrupa kuruluşlarının hazırladığı dokümanlardan ve diğer uluslararası
çalışmalardan yararlanılmıştır. Görüşme yöntemleri ile de incelenen ülkelere ilişkin bilgiler
derlenmiş ve bu derlenen bilgiler çalışmanın uygulama bölümündeki verilere kaynaklık
etmiştir.
KISITLAR
Çalışmanın konusu olan Yeterlilik Çerçeveleri ve Doğrulama araçları Dünya genelinde çok
geniş şekilde yer bulmaktadır. Fakat tamamı hakkında uzman görüşleri almak, kullanım
amaçlarını tespit etmek, bunlar hakkında karşılaştırma yapmak hem süreci uzatacak hem de
her ülkenin şartlarının aynı olmaması nedeniyle yanıltıcı olacaktır.
Nüfus, ülke büyüklüğü, doğrulama uygulamaları veya yeterlilik çerçeveleri uygulamalarında
ileride olup olmadığı gibi ölçütler ile değerlendirildiğinde Türkiye ile benzer yapıda
oldukları düşünülen üç ülke belirlenerek çalışma yapılmıştır. Bu ülkeler ile her zaman
iletişim kurulamaması, gerekli dokümanlara, sayısal veriler için gerekli raporlara zaman
zaman erişilememesi çalışmayı sınırlandıran faktörlerden olmuştur.Öte yandan bu ülkelerin
temel dokümanlarının, mevzuatlarının İngilizce olmaması yine çalışma alanında sınırlılık
göstergesi olarak ortaya çıkmıştır.
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1

YETERLİLİK ÇERÇEVESİ

1.1.1 YETERLİLİK KAVRAMI
Ulusal yeterlilik çerçevesinin ne ifade ettiği konusunda fikir yürütebilmek için öncelikli
olarak “yeterlilik” ifadesinin ne anlam ifade etmesi gerektiği noktasında netlik sağlamak
gerekmektedir. TDK’ye göre yeterlilik;
1. Yeterli olma durumu, yeterlik.
2. Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet, yeterlik.
3. Görevini yerine getirme gücü, kifayet, yeterlik.

şeklinde üç ayrı anlam taşımaktadır. 2017 yılında revize edilen Avrupa Yeterlilikler
Çerçevesi Tavsiye Kararında 4 ise “bireyin belirli ölçütlere göre öğrenme kazanımlarını
başardığına yetkili kurum karar verdiği takdirde elde edilen, değerlendirme ve doğrulama
sürecinin resmi sonucudur.” 5 olarak yer almaktadır.
Ülkemizde yükseköğretim kademelerinde yeterlilik ifadesinin ulusal yeterlilik ifadesi ile
karıştırıldığı ve yeterlilik ifadesi ile sadece MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerine atıf
yapıldığı algısı bu konudaki yanlış adlandırmalardan kaynaklanmaktadır. Yükseköğretimde
özellikle program yeterlikleri (kazanımları) gibi kullanım ile aslında TYÇ kapsamında
programın öğrenme kazanımları ifade edilmektedir. Yine benzer şekilde MYK Mesleki
Yeterlilik Belgelerine temel teşkil eden Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerde
geçen yeterlilik ifadesi nedeniyle yeterlilik ifadesi ile sadece MYK tarafından düzenlenen
belgelerin kastedildiği yanılgısına düşülmektedir.
Buradan hareketle, Türkçede yetkin olma durumunu ifade eden ve Avrupa Komisyonu,
CEDEFOP, OECD, Dünya Bankası ve benzeri birçok kurumun kaynaklarında da yer aldığı
gibi, yeterlilik kelimesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, bir ölçme
değerlendirme sürecinin sonucunda sorumlu kurum tarafından düzenlenen resmî belgeyi
ifade etmektedir. Bu kapsamda “Yeterlilik” ifadesi ile bir anlatım söz konusu olduğunda
öğrenme kazanımları belirlenmiş, ölçme değerlendirme neticesinde sorumlu kurumlar

4

Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning
and repealing the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the
establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning
5
Tavsiye kararının Türkçesine şu adresten ulaşılabilmektedir.
https://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/Tyc_bilgi_merkezi/mevzuat_duzenlemeleri/AYC_Tavsiye_Kar
ari_2017_TR_Resmi_Gazete070819.pdf
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tarafından düzenlenen tüm belgeler ifade edilmektedir. Buna tüm diploma, sertifika, kurs
bitirme belgesi, uluslararası belgeler dâhil olarak kabul edilmektedir.
1.1.2 YETERLİLİK ÇERÇEVESİ
Avrupa Komisyonunun 2008 tarihli Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler
Çerçevesi (AYÇ) Tavsiye Kararıyla birlikte biraz daha fenomen 6 gibi görülen ulusal
yeterlilik çerçeveleri, daha fonksiyonel ve resmi bir hal almıştır. Sistemler içerisinde
edindikleri yerler ile de her ülkede yasal düzenlemelerin de desteği ile bilinen, tanınan,
uluslararası geçerliliği olmaya başlayan araçlar haline gelmeye başlamışlardır.
Yeterlilik ifadesinden hareketle yeterlilik çerçevesi de belirli şartları taşıyan diploma,
sertifika, kurs bitirme belgesi, uluslararası belgeler gibi bir ölçme değerlendirme sürecinden
geçirilerek süreç sonunda başarılı bireylere düzenlenen belgelerin bulunduğu bir platform
veya bir araç olarak değerlendirilebilmektedir.
Burada nüans yeterlilikler çerçevesinde yer almak için belirlenen ölçütlerdedir. Ülkeler
eğitim ve öğretim sistemleri içerisinde yer alan yeterliliklerinin tamamını kapsayan çok da
zorlayıcı olmayan ölçütler belirlediğinde sistemlerinde yer alan yeterliliklerin tamamı
yeterlilik çerçevesinde yer almaktadır. Bu durumda yeterlilik çerçevelerine çok da
dönüştürücü bir anlam yüklenememekte ve yeterlilik çerçevelerinin çok fazla fonksiyonları
bulunamamaktadır.
Fakat çerçeveler güncel eğitim trendleri ışığında eğitim öğretim sisteminde beklenen
değişikliklere ait ölçütlerle desteklendiğinde bu durum yeterlilik çerçevelerine dönüştürücü
bir güç katmakta ve politika yapıcı için de bu alan değişim için kullanışlı bir araç
oluşturmaktadır. Bu nedenlerle her ne kadar ülkelerde oluşturulan yeterlilik çerçeveleri
standart bileşenleri olan ortak araçlar gibi görünse de, özellikle yerleştirme ölçütleri ile bu
durum değişmektedir.
Zaman zaman sadece yeterlilikleri tanımlayan, sınıflandıran, seviyelendirme fonksiyonları
olan birer araç olurken zaman zaman da sistemlerden beklenen değişimlerin oluşabilmesi
için kullanılan ivmelendirici bir hale bürünebilmektedir.

6

Young, 2003 M., National Qualifications Frameworks as a Global Phenomenon: A comparative perspective
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Birçok doküman ve raporda yer alan yeterlilik çerçevesi ifadesi şu şekillerde tanımlanmıştır.
Bu konuda en eski tanımlardan biri UNESCO tarafından yapılmıştır.
“Öğrencilerin, eğitim sağlayıcılarının ve işverenlerin yeterliliklerin geniş denkliği hakkında
bilgi edinmelerini sağlayan Akredite yeterliliklerin yerleştirildiği yapıdır.7

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)
tanımını şu şekilde yapmaktadır.
“Yeterliliklerin başarılan öğrenmelerin farklı seviyeleri için hazırlanmış bir dizi ölçüte göre
geliştirilmesi ve sınıflandırılması için bir araçtır. Bu bir dizi ölçüt, yeterliliklerin
tanımlayıcılarında açıkça görülebilir veya seviye tanımlayıcıları şeklinde daha kapalı hale
getirilmiş olabilir. Çerçevelerin kapsamı, tüm öğrenme kazanımlarını ve yollarını içerecek
şekilde olabileceği gibi ilköğretim, yetişkin eğitimi ve öğretimi veya mesleki eğitim gibi belirli
bir sektörle sınırlandırılmış da olabilir. Bazı UYÇ’lerin daha sıkı (kuralcı) yapıları vardır,
bazılarının yasal bir dayanağı varken bazıları ise sosyal paydaşlar arasındaki mutabakatı temsil
etmektedir. Ancak, tüm UYÇ’ler yeterliliklerin kalitesini, erişilebilirliğini, bağlantılarını ve
işgücü piyasası ve toplum tarafından ülke içerisinde veya uluslararası boyutta tanınırlığını
artırmak için bir temel oluşturmaktadır.” 8

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan bir yayında ise şöyle ifade
edilmiştir.
“Bir dizi hiyerarşik seviyeden birine, belirli kalite standartlarını karşılayan nitelikleri
yerleştirmek için bir sistemdir.”9

Fakat ertesi sene yayımlanan bir kaynakta ise OECD tarafından yapılan tanıma atıf
yapılarak bu tanım benimsenmiştir.10 CEDEFOP tarafından yayımlanan Terminoloji
Sözlüğünde11 yer alan ifade ise aşağıdaki şekilde yer almıştır.
“Belirlenen öğrenme kazanımları için geçerli olan bir dizi kritere (örneğin tanımlayıcıları
kullanarak) göre yeterliliklerin (örneğin ulusal veya sektörel düzeyde) geliştirilmesi ve
sınıflandırılması için bir araçtır.”

7

UNESCO International Bureau of Education, (1984), Terminology of technical and vocational education.
OECD, (2004), The Role of National Qualifications Systems in Promoting Lifelong Learning
9
Rosas, G. (2006), Glossary of Key Terms on Learning and Training for Work
10
Tuck, R. (2007), An Introductory Guide to National Qualifications Frameworks
11
CEDEFOP, (2008), Terminology of European education and training policy.
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UNESCO’nun bir alt birimi olarak faaliyet göstere Uluslararası Teknik ve Mesleki Eğitim
ve Öğretim Merkezi (UNOVEC) tarafından ise şu şekilde bir tanım benimsenmiştir.
“Düzenleyici otoriteler tarafından akredite edilen mesleki yeterliliklerin tanınabileceği
seviyelerin belirlenmesine yönelik bir yapıdır.”12

Tüm bu tanımlamaların akabinde ilki 2008 yılında yayımlanan ve daha sonra Avrupa
Komisyonu tarafından 2017 yılında revize edilen Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Tavsiye
Kararında ise Ulusal Yeterlilik Çerçevesi tanımı şu şekilde yer almaktadır.
“Yeterliliklerin başarılan öğrenmelerin belirlenmiş seviyelerine yönelik düzenlenmiş bir dizi
ölçüte göre sınıflandırılması için kullanılan, ulusal yeterlilik alt sistemlerini bütünleştirme ve
koordine etmeyi, işgücü piyasası ile sivil toplum nazarında yeterliliklerin şeffaflığını ve
kalitesini, yeterliliklere erişimi ve yeterlilikler arası ilerlemeyi artırmayı hedefleyen araç
anlamına gelmektedir.” 13

Tanımlara bakıldığında; yeterliliklerin kalitesinin güvence altına alınarak çoğunlukla örgün
eğitim seviyelerinin öğrenme kazanımları ile belirginleşen seviyelere hem örgün hem yaygın
eğitim yoluyla ve hem de serbest öğrenme yoluyla elde edilen belgelerin öğrenme
kazanımları ile tanımlandığı ve sınıflandırıldığı araçlar olarak tanımlanabilmektedir. Bu
araçlar pratikte zaman zaman tüm fonksiyonlarını getiremese de yeterlilikleri tanımlama,
sınıflandırma, karşılaştırma fonksiyonunu yerine getirirler.
1.1.3 YETERLİLİK ÇERÇEVESİ TÜRLERİ
Yeterlilik Çerçevelerinin kapsamına, kapsadığı bölgeye, sektörüne göre çeşitli türleri
bulunmaktadır. Ayrıca belirli bir veya birkaç seviyeye ait yeterliliklerin olduğu sadece belirli
seviye veya seviyelere ait yeterlilik çerçeveleri de oluşturulabilmektedir. Bunlardan en
yaygın olanları bölgesel yeterlilik çerçeveleri, ulusal yeterlilik çerçeveleri ve sektörel
yeterlilik çerçeveleridir
1.1.3.1

Bölgesel Yeterlilik Çerçeveleri

Bölgesel yeterlilik çerçeveleri, belirli bir bölgeye ait yeterliliklerin yer aldığı yeterlilik
çerçeveleridir. Belirli bir coğrafi alan üzerinde düzenlenmekte olan yeterlilikleri bir araya

12

Maclean, R., & Wilson, D. (2009). International Handbook of Education for the Changing World of Work

13

AYÇ Tavsiye Kararı 2017 revizesi
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getirerek özellikle ekonomik hareketlilik bulunan alanların yeterlilik çerçevesinin de alanını
oluşturduğu değerlendirilebilmektedir. 14 Yeterlilik çerçevelerinin çıkış nedenlerinden biri
olan çalışan hareketliliği özellikle bölgesel yeterlilik çerçevelerinin de kaynaklarından birini
oluşturmaktadır.
Tablo 1: Bölgesel Yeterlilik Çerçeveleri 15
BÖLGESEL
ÇERÇEVE ADI
Karayip Toplulukları
Yeterlilik Çerçevesi
(CQF)
Güneydoğu Asya
Milletleri Birliği
Yeterlilikler Referans
Çerçevesi
(AQRF)

ÜYE DEVLETLER
Antigua ve
Dominika,
Montserrat,
Vincent ve
Tobago.

Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize,
Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika,
Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint
Grenadinler, Surinam ve Trinidad ve

TARAF ÜYELER
Anguilla,
Bermuda,
İngiliz Virgin Adaları,
Cayman Adaları ve
Turks ve Caicos Adaları.

Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya,
Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam.

-

Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Fildişi Sahili, Gana,
Gine, Gine-Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya,
Senegal, Sierra Leone, Gambiya ve Togo

-

Avrupa Yeterlilikler
Çerçevesi
(EQF)

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs,
Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya,
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda,
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya,
İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık.

Arnavutluk,
Bosna
Hersek, İzlanda, Kosova,
Lihtenştayn, Karadağ,
Kuzey
Makedonya,
Norveç,
Sırbistan,
İsviçre ve Türkiye

Pasifik Yeterlilikler
Çerçevesi
(PQF)

Cook Adaları, Fiji, Kiribati, Marshall Adaları,
Mikronezya, Nauru, Niue, Palau, Papua Yeni Gine,
Samoa, Solomon Adaları, Tokelau, Tonga, Tuvalu ve
Vanuatu

Batı Afrika Devletleri
Ekonomik Topluluğu
Yeterlilik Sistemleri

Güney Afrika
Kalkınma Topluluğu
Yeterlilikler
Çerçevesi
(SADCQF)
Uluslararası
Yeterlilikler
Çerçevesi
(TQF)

Angola, Botsvana, Komor Adaları, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti, Eswatini (eski adıyla Svaziland),
Lesoto, Madagaskar, Malavi, Mauritius, Mozambik,
Namibya, Seyşel Adaları, Güney Afrika, Tanzanya,
Zambiya ve Zimbabve.
Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize,
Botsvana, Brunei, Kıbrıs, Dominika, Eswatini (eski
adıyla Svaziland), Fiji, El bombası, Guyana, Jamaika,
Kiribati, Lesoto, Maldivler, Malta, Mauritius,
Namibya, Papua Yeni Gine, Saint Kitts ve Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, Seyşel
Adaları, Sierra Leone, Solomon Adaları, Gambiya,
Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu ve Vanuatu.

-

-

-
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Global inventory of regional and national qualications frameworks 2019 Section II Inventory of Regional
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Birbirileri ile ekonomik hareketlilik ve etkileşim oluşturan bu bölgelerdeki ülkeler arasında
çalışan hareketliliği de oluşmakta ve bu çalışan hareketliliği neticesinde ülkede
değerlendirilecek iş gücünün yetkinliklerinin neler olduğunun anlaşılmasını kolaylaştırıcı bir
araç olarak yeterlilik çerçeveleri kullanılmaktadır. Dünyada hali hazırda yedi bölgesel
yeterlilik çerçevesi geliştirilmiştir. Bunlar Tablo 1’de bu yeterlilik çerçeveleri kapsamında
bulunan üye ülkeler ile birlikte gösterilmektedir.
1.1.3.2

Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri

Ulusal yeterlilik çerçeveleri ise belirli seviyelerde verilen, tanımlanmış ve ulusal olarak
akredite edilmiş yeterliliklerin yer aldığı araçlardır. Yeterliliklerin karşılıklı ilişkilerini ve
bireylerin bir seviyeden diğerine nasıl ilerleyebileceğini göstermektedir. Şüphesiz tüm
yeterlilikler benzer yapılara sahip olsalar da, ulusal yeterlilik çerçeveleri belirli bir ülke
sınırları içerisinde düzenlenmekte olan ve yasal düzenlemeler ile kapsamları belirlenen
çerçevelerdir. Bu açıdan bakıldığında ulusal yeterlilik çerçeveleri, bir ülkenin eğitim ve
öğretim sistemlerini bütünleşik bir sistemde bir araya getirmektedir.
1.1.3.3

Sektörel Yeterlilik Çerçeveleri

Yeterlilik Çerçevelerinin bir diğer türü ise sektörel yeterlilik çerçeveleridir. Sektörel
yeterlilik çerçeveleri belirli bir meslek grubu, iş alanı, yeterlilik grubu veya yeterlilik
seviyesi/seviyeleri için düzenlenebilmektedir.
Tablo 2: Bazı Sektörel Çerçeve Örnekleri

İlgili Kuruluş
Avrupa Pazarlama Konfederasyonu
Avrupa Güvenlik ve Savunma Koleji
Avrupa Üniversiteleri İnsani Yardım
Alanında Profesyonelleşme (EUPRHA)

Sektörel Çerçeve Adı
Avrupa Pazarlama Konfederasyonu Yeterlilik ve
Belgelendirme Çerçevesi (EMCQ)
Askerlik Mesleği için Sektörel Yeterlilikler Çerçevesi
İnsani Eylem Yeterlilikler Çerçevesi (HAQF)

Avrupa Finansal Belgelendirme

Avrupa Finansal Belgelendirme Sektörel Yeterlilikler

Organizasyonu (EFICERT)

Çerçevesi

Avrupa Hemşireler Federasyonu
Avrupa Sahil Güvenlik Fonksiyonları
Forumu / Avrupa Sahil Güvenlik
Fonksiyonları Eğitim Ağı

Avrupa Hemşireler Federasyonu (EFN) Yeterlilik
Çerçevesi
Sahil Güvenlik Fonksiyonları için Sektörel Yeterlilikler
Çerçevesi, CGF SQF
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Bu şekilde düzenlenen çerçeveler sektörel yeterlilik çerçeveleri olarak adlandırılmaktadır.
Türkiye’de Yükseköğretim için oluşturulmuş olan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi (TYYÇ) sektörel çerçeve örneklerindendir. 16 Tablo 2’de dünya çapında bazı
sektörel çerçeveleri yer almaktadır.
1.1.4 YETERLİLİK ÇERÇEVELERİNİN İŞLEVLERİ
Tanımlara bakıldığında yeterlilik çerçevelerinin, yeterliliklerin kalitesinin güvence altına
alan ve çoğunlukla örgün eğitim seviyelerinin öğrenme kazanımları ile belirginleşen
seviyelere hem örgün hem yaygın eğitim yoluyla ve hem de serbest öğrenme yoluyla elde
edilen belgelerin öğrenme kazanımları ile tanımlandığı ve sınıflandırıldığı araçlar olduğu
anlaşılmaktadır.
Bu çerçeveler bu fonksiyonların tamamını yerine getirdiği gibi çoğunlukla yeterlilikleri
tespit etme, tanımlama, sınıflandırma, seviyelendirme ve karşılaştırma fonksiyonunu yerine
getirirler.
1.1.4.1

Yeterliliklerin Tespit Edilmesi

Her ne kadar eğitim öğretim sistemleri içerisinde düzenlenmekte olan diplomalar belirli olsa
da hem bu sistemler içerisinde farkında olunmayan yeterlilikler olabileceği gibi hem de
ulusal yeterlilik çerçevesi kapsamına dâhil olan yeterliliklerin belirlenebilmesi için
yeterliliklerin tespit edilmesi bir ulusal yeterlilik çerçevesinin ilk fonksiyonu olarak
tanımlanabilmektedir.
Örgün ve yaygın sistemlerde düzenlenmekte olan yeterlilikler sistemin tüm paydaşları
tarafından bilinmektedir. Fakat özellikle yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması ile
düzenlenen yeterlilikler ile kamu veya özel sektör aracılığıyla düzenlenmekte olan hizmet
içi eğitimler neticesinde verilen belgeler, uluslararası düzenlenen belgeler veya nispeten
daha küçük kapsamlı olan fakat işin yapımı için zorunlu olan yeterlilikler sistemlerin
içerisindeki daha kapsamlı yeterlilikler arasında kaybolabilmektedir.
Buradan hareketle sistemlerin içerisinde yer alan ve ulusal yeterlilik çerçevesi kapsamına
giren yeterliliklerin tespit edilmesi kapsamdaki yeterliliklerin gözden kaçırılmaması ve tüm
yeterliliklerin değerlendirilebilmesi açısından önemlidir.

16

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi http://tyyc.yok.gov.tr/
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1.1.4.2

Yeterliliklerin Tanımlanması

Ulusal yeterlilik çerçevesi kapsamındaki yeterliliklerin tespit edilmesi, tanımlamalarının
yapılıp yapılmadığının belirlenmesi ve tanımlamaları bulunmayanların özellikle öğrenme
kazanımları ile tanımlamalarının yapılması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki bir ulusal
yeterlilik çerçevesi için en temel kavram öğrenme kazanımlarıdır. Ulusal yeterlilik
çerçevesinin yerine getirmesi beklenen tanımlama, sınıflama, seviyelendirme, karşılaştırma
gibi

fonksiyonların

neredeyse tamamı

öğrenme kazanımları

aracılığıyla

yerine

getirilmektedir.
Öğrenme kazanımlarının bu fonksiyonlara temel teşkil etmesinin etkisiyle yeterlilik
çerçevesi kapsamında bulunan yeterliliklerin incelenmesi ve öğrenme kazanımları ile
tanımlamalarının yapılması sağlanmaktadır. Bu süreç sonunda yeterliliklere ait bilgilerin ve
özellikle de yeterliliğe ait öğrenme kazanımlarının yer aldığı dokümanların oluşturulması
beklenmektedir. Bu dokümanlar genellikle ortak bir şekilde yeterlilik tanımlama formları
olarak isimlendirilmektedir. Bu konu hakkındaki detaylı bilgi bileşenler bölümünde
açıklanmaktadır. Bazı kaynaklarda 17 yeterliliklerin tanımlanmasının şart olmadığı dile
getirilmiş olsa yeni bakış açılarının gelişmesinin de desteğiyle belirgin şekilde öğrenme
kazanımları ile tanımlama yapılmadan yeterlilik çerçevelerinin yeni bir durum oluşturmaları,
farklılık yaratmaları ve karşılaştırma yapılmasına aracı olabilmeleri çok mümkün
görünmemektedir.
1.1.4.3

Yeterliliklerin Seviyelendirilmesi

Ulusal yeterlilik çerçevesi kapsamında öğrenme kazanımları belirlenen ve diğer bilgileri de
tanımlanan yeterlilik tanımlama formları hazırlanan yeterliliklerin tam bir sınıflandırmaya
erişmesi için yeterliliklerin kazanımlarına göre daha önceden oluşturulan belirli seviyelere
yerleştirilirler. Seviyelendirme ile yeterliliklerin karşılaştırılabilmesi için bir temel yapı taşı
oluşturulmuş olmaktadır. Seviyelendirmenin yapılması ile ulusal yeterlilik çerçevelerinin
karşılaştırma fonksiyonu için gerekli zemin oluşturulmuş olmaktadır.
1.1.4.4

Yeterliliklerin Sınıflandırılması

Yeterliliklerin tanımlanmasının ardından yeterliliğe ait bilgiler belirlenen ölçütler ışığında
belirginleşmektedir. Öğrenme kazanımları ile tanımlanmış olan bu yeterliliklerin diğer
bilgileri ile de değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde elde edilen bilgilere göre

17

Ron Tuck, 2007, a.g.e, s.26-29
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yeterlilikler kredi değerlerine, edindirdiği kazanımlara, mesleki veya akademik
yönelimlerine ve benzer özellik taşıyıp taşımamalarına göre belirli gruplar altında
toplanmaktadır.
Bu gruplamada genellikle örgün eğitimde düzenlenen diplomalar ön plana çıksa da
düzenlenen farklı belge tipleri de gündeme gelebilmektedir. Türkiye’deki uygulama göz
önüne alındığında ustalık, kalfalık belgelerinin yer alması gibi. Belirlenen bu gruplar
yeterlilik türü olarak adlandırılmaktadır. Yeterliliklerin bu şekilde gruplanması ile
sınıflandırma işlemi asgari ortak kazanım ve diğer bilgilere göre düzenlenmekte ve bir
yeterliliğin hangi grupta olduğunu öğrenerek genel hakkında bilgi sahibi olan birey veya
işveren ilgili yeterliliğin kazanımlarının neler olduğunu anlayabilmektedir.
1.1.4.5
Gerekli

Yeterliliklerin Karşılaştırılması
bileşenlerin

oluşturulması

neticesinde

tanımlaması,

sınıflandırılması,

seviyelendirilmesi tamamlanan yeterlilikler artık gerek ulusal bazda birbirleri ile gerekse
uluslararası platformlarda diğer ülkelerde sunulmakta olan diğer yeterlilikler ile
karşılaştırılabilecek formatta yayımlanmış olmaktadır. Bu aşamadan sonra belirlenen tüm
ölçütler özelinde filtreleme yapılabilir, yeterlilikler arasındaki farklılıkların ve ortak yönlerin
belirlenmesi çok kolaylaşır ve tüm bireyler için kullanım kolaylığı sunulur.18
1.1.4.6

Yeterliliklerin Çerçeveye Yerleştirilmesi

Aslında diğer tüm fonksiyonların sağlanabilmesi için yerine getirilmesi gereken iş ve
işlemlerin tamamı yeterliliklerin ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilmesi sürecini
oluşturmaktadır.
Yeterlilik çerçevelerinin bu fonksiyonlarının sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi için
bu süreçlerde kullanılacak ölçütler belirlenir ve yeterliliklerden bu ölçütleri taşıyanlar
öngörülen yetkili kurum ya da kurulların onayları ile ulusal yeterlilik çerçevesine
yerleştirilmiş olmaktadır. Ölçütlerin ayırt edici şekilde belirlenmesi sayesinde yeterlilik
çerçeveleri değişimi destekleyen, dönüşüme öncülük veya aracılık eden araçlar olarak
kullanılabilme imkânı sağlamaktadır.

18

Hilary S., Steve M., 2004, International Comparisons of Qualifications, Skills Audit Update

13

1.1.5 YETERLİLİK ÇERÇEVESİ BİLEŞENLERİ
Ulusal yeterlilik çerçeveleri eğitim öğretim sistemlerini etkileyen ve düzenleyici olabilen
araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araçlar sistemler içerisinde programların
hazırlanmasından ölçme değerlendirme süreçlerinin belirlenen kriterlere göre yapılıp
yapılmadığı hakkında inceleme ve değerlendirme yaparak sistemlerin mevcut durumunu
ortaya koymaktadır.
Mevcut durumun fotoğrafının ortaya koyulması neticesinde (yeterliliklerin tespit edilmesi)
karar alıcıların inisiyatifinde olduğunun bilinciyle belirlenecek bazı ölçütlerle bu mevcut
durum resmini daha iyileştirebilmek için de kullanılabilmektedir.
Eğitim öğretim sistemi gibi neredeyse toplumun tamamına yakınını ilgilendiren bir alanda
her ne kadar değişim kararları almak zor ve kapsayıcı olsa da kimi ulusal yeterlilik
çerçeveleri bu dönüşüm için öncü olarak kullanılabilmektedir. Bu dönüşümü sağlarken
elbette kullanılan bazı bileşenler gündeme gelmektedir. Bu bileşenler ulusal yeterlilik
çerçevelerinin yapıtaşlarıdır.
1.1.5.1 Öğrenme Kazanımları
Ulusal yeterlilik çerçevelerinin temel çıkış noktası ve en iç katmanda değerlendirilebilecek
bileşeni “Öğrenme Kazanımları” yaklaşımıdır. Öğrenme kazanımlarının yaygın şekilde
kullanılmaya başlaması ile daha da bilinir hale gelmiştir. Eğitim öğretim sektörü içerisindeki
aktörler tarafından daha iyi bilinen öğrenme kazanımları artık neredeyse tüm öğrenenlerin,
çalışanların ve işverenlerin ilgi alanına girmektedir.
Öğrenme kazanımları veya bir öğrenenden bilmesi beklenenlerin ifadeleri, bir öğrenme
faaliyetinin sonunda yapabilme ve anlayabilme, Avrupa'da ve tüm Dünya’da eğitim ve
öğretimin kalitesini ve uygunluğunu geliştirme çabalarında giderek daha önemli bir rol
oynamaktadır.

19

Öğrenme kazanımı ifadeleri, program ve yeterliliklerin bireylere

kazandırmak istediği bilgi, beceri ve yetkinlikleri açıklığa kavuşturmaya ve bu süreçte yer
alan

tüm

etkilenenlerin;

yani

öğrenciler,

ebeveynler,

öğretmenler,

işçiler

ve

değerlendiricilere bu kazanımlar doğrultusunda iş hayatına katılmayı kolaylaştırmaya
yardımcı olmaktadır.
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Cedefop (2017). Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook.s.32-33
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Avrupa’daki politika dokümanlarında 2003 yılından itibaren bahsedilmeye başlamasına
karşın, öğrenme kazanımları temelli ulusal girişimler İngiltere ve Finlandiya’da 1980’li
1990’lı yıllara kadar uzanır. 20 , 21 Günümüzde pek çok Avrupa ülkesi öğrenenlerin bir
program ya da bir öğrenme süreci sonunda bilmesi, yapabilmesi ve anlaması gerekenleri
“öğrenme kazanımları” olarak ifade etmektedir.
Bir UYÇ'ye yerleştirilmiş öğrenme kazanımları fikri, İngiltere'deki mesleki eğitime yönelik
kazanım temelli yaklaşım ile ortaya çıkmış ve tüm yeterliliklerin, eğitim programlarından
bağımsız olarak öğrenme kazanımları açısından ifade edilmesi gerektiği düşüncesinden
kaynaklanmıştır. Bu fikrin çıkışında, 1980'lerde ve 1990'ların başında bazı ekonomi
politikaları etkili olmuştur. Özel sektörün toplumun gelişimindeki rolü ile eğitimden
beklentilerinin ve eğitim kurumlarının sunmakta olduğu programların içeriğinde
memnuniyetsizlik ile perçinlenmiştir.22
“Öğrenme kazanımları” yaklaşımının odağı, öğrenmenin süresi ve gerçekleştiği kurumdan,
aktif öğrenme ve öğrenme sürecinde kazanılmış olan ve kazanılması gereken bilgi, beceri ve
yetkinliğe23 kaymaktadır. “Öğrenme kazanımları” yaklaşımının oldukça yeni bir yaklaşım
olduğu düşünülmesine rağmen bu yaklaşım pek çok ülkede ve sektörde birçok amaçla
uygulanmaktadır.24
Öğrenme kazanımları bir dizi amaç için formüle edilebilir; bireysel dersler, birimler,
modüller, programlar ve benzeri gibi. Ayrıca, kurum kuruluşlar tarafından bazen yeterlilikler
çerçeveleri ve sistemleri içinde oluşturulmuş ulusal meslek standartları veya bunlara bağlı
olarak yapılmış ulusal yeterlilikler gibi tüm yeterlilikleri tanımlamak için kullanılabilirler.
Ve hatta uluslararası kurum kuruluşlar ve doğrulama, kredi transfer, tanıma araçları gibi
araçlar öğrenme kazanımlarını yeterlilikleri şeffaflık, karşılaştırılabilirlik, kredi transferi ve
tanıma ihtiyacı amacıyla kullanabilmektedir.
Öğrenme kazanımları, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)’nde, bir öğrenme süreci
tamamlandığında, öğrenen bireyin neyi bildiğini, anladığını ve yapabildiğini bilgi, beceri ve
yetkinlikler olarak tanımlayan ifadeler olarak yer alır. Bu tanımda öğrenmenin şekli
20

Young, M., & Allais, S. (2011).The shift to outcome based frameworks.s.54-56
Young, M., & Allais, S. (2009). Conceptualizing the role of qualifications in education reform. s.15-16
22
Young & Allais, 2009, Learning from the first qualifications frameworks
23
Yetkinlik kavramı 2017’de güncellenen AB Tavsiye kararı ile güncellense de henüz Türkiye Yeterlilik
Çerçevesi kapsamında değiştirilmemiştir..
24
European Commission (2011). Using Learning Outcomes – European Qualifications Framework
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belirtilmemekte;

öğrenmenin

örgün,

yaygın

veya

serbest

öğrenme

yoluyla

gerçekleşebileceği varsayılmaktadır.
Her ne kadar bu sade ve genel bir tanım gibi gözükse de yapılan araştırmalarda farklı
ülkelerde ve bağlamlarda, öğrenme kazanımlarının farklı anlam ve kullanımları olduğunu
görüyoruz:
Buna göre öğrenme kazanımları;


Bir öğrenenin bir öğrenme süresi ve faaliyeti sonucunda neyi bileceği veya
yapabileceğini ifade eder.



Kazanımlar bilgi, beceri veya yetkinlik başlıklarını kapsar.



Ölçülebilir hedeflerden oluşarak ölçme değerlendirmeye altyapı sağlar.



Bir öğrenenden bir öğrenme sürecinin sonucunda sahip olması beklenenlerin
ifadesidir.



Eğitim sisteminin farklı seviyelerindeki öğretim programları için programın
içeriği, öğretim süreçleri ve değerlendirilmesine yön veren referans noktalarıdır.

Öğrenme kazanımlarının sağladığı imkânlar ile bu ifadelerin anlaşılabilir olmasının
sağladığı şeffaflığın artması, hem vatandaşlar hem de politika yapıcılar için de önemli bir
referans noktası sunmakta ve toplum ile çalışma hayatının ihtiyaçları ile eğitim ve öğretimde
sunulan diplomalar ve yeterlilikler arasındaki uyumu değerlendirmeyi kolaylaştırır.
Öğrenme kazanımları tanımı içerisinde yer alan bilgi, beceri ve yetkinlik kavramlarının
kapsamını iyi betimlemek gerekir. Bu nedenle aşağıda bu üç kavram kısaca tanımlanmıştır.
Bilgi, bir iş ya da öğrenme alanına ilişkin ilkeler ve kuramlar bütünüdür. Ulusal yeterlilik
çerçeveleri kapsamında genel olarak "bilgi"; bilginin öğrenme yoluyla özümsenmesinin
sonucu anlamına gelmektedir. Bilgi, çalışma ya da öğrenim alanıyla ilgili olgu, ilke, kuram
ve uygulamaların bütünüdür. AYÇ kapsamında bilgi, kuramsal ve/veya olgusal bilgi
şeklinde tanımlanmaktadır.
Beceri, görevleri yerine getirmek ve problemleri çözmek için bilgiyi kullanma ve uygulama
yeteneğidir. Ulusal yeterlilik çerçevesi kapsamında "beceri"; bir çalışma veya öğrenme
alanında edinilen mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme ile el becerisi, yöntem, materyal,
araç ve gereçleri kullanabilmeyi gerektiren "bilgiyi kullanma" ve "problem çözme" olarak
tanımlanmıştır.
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Yetkinlik, mesleki ve kişisel gelişime ilişkin bilgi ve becerileri kullanmaya yönelik
kanıtlanmış kişisel, sosyal ve/veya yöntem bilimsel yeteneklerdir. Bilgi ve becerilerin bir
çalışma veya öğrenme ortamında sorumluluk alarak ve/veya bağımsız çalışma göstererek
kullanılması, öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması, toplumsal ve etik
meselelerin ve sorumlulukların dikkate alınması olarak tanımlanmaktadır.
Ulusal yeterlilik çerçevesi olsun olmasın birçok ülkede öğrenme kazanımları yaklaşımı ile
belirlenen

araçlar

bulunmaktadır.

Çoğunlukla

meslek

standartları

belirlemede,

müfredatlarda, ölçme değerlendirme ölçütleri olarak, yeterliliklerde ve yeterlilik
çerçevelerinde kullanılmaktadır. Bu araçlarda kullanılan öğrenme kazanımlarının kullanım
amaçları Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3: Öğrenme Kazanımları Kullanım Alanları ve Kullanım Amaçları 25

Kullanım alanı

Kullanım amacı
Belirli bir mesleğin görev ve beklentilerini tanımlamak. İş
uygulamalarının tanımlanması, sürekli eğitim, işe alım,

Meslek Standartları

performans değerlendirme sistemleri ve aynı zamanda sosyal
diyalog için bir temel oluşturmak. Mesleki standartlar mesleki
eğitim ve öğretim yeterliliklerini tanımlamak için de
kullanılabilir.
Her bir öğrenme faaliyetinin beklentilerini tanımlamak.
Öğretmenleri, öğretim sürecinde, yöntem seçiminde vb.

Müfredat

yönlendirmek,
Belirli bir öğrenme etkinliğinden sonra öğrenenlerin neler
yapmaları / bilmeleri beklendiğini öğrenir.
Neyin

değerlendirileceğini

tanımlamak

ve

öğrenme

Ölçme Değerlendirme

sonuçlarının (bir yeterlilik veya öğrenme etkinliği / modülü

Kriteri

için)

karşılandığından

emin

olmak.

Öğrencilerin

performansını değerlendirmede tutarlılığı sağlamak.

25

Avrupa Komisyonu, 2011, a.g.e
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Kullanım alanı

Kullanım amacı
Yeterliliğe sahip bir kişiden genel beklentileri tanımlamak.
Belirli bir niteliğe sahip bir kişiyi işe alırken işverenleri
bilgilendirmek. Öğrenenleri alıştırma aşamasında (bir yol

Yeterlilikler

seçerek) bilgilendirmek ve sonuç olarak rehberlik personeli
tarafından kullanılmak üzere bilgilendirmek. Yeterlilik
sistemini yönetmek için (örneğin, yeterliliklerin eksik olduğu
alanların belirlenmesi).
Bir ülkedeki öğrenme düzeylerini tanımlamak ve farklı
yeterlilik türleri ile yeterlilikleri bu düzeylere göre

Yeterlilik Çerçeveleri

sınıflandırmak.
Ayrıca, bir ülkedeki yeterlilik seviyelerinin uluslararası
anlaşılabilirliğini geliştirmek.

1.1.5.2 Seviyeler ve Seviye Tanımlayıcıları
Seviye, bir yeterlilik sisteminde, bir yeterlilik çerçevesinde, eğitim ve öğretim, iş deneyimi
veya yaygın / serbest öğrenme ortamlarında edinilen yeterlilik düzeyinde tanınan örgün
eğitim ve öğretimde kazanma düzeyi

26

olarak tanımlandığı gibi hiyerarşik bir sistemde,

geniş ölçüde eşdeğer kabul edilen yeterlilikleri gruplandırmak için kullanılan bir basamak,
'referans seviyesi' 27 şeklinde de tanımlanmaktadır.
Öğrenme kazanımları ile belirlenen tüm bilgi, beceri ve yetkinlik ifadeleri ulusal yeterlilik
çerçeveleri için temel oluşturacak bir zemin hazırlamaktadır. Dokümanlarda teoride
oluşturulan oluşan öğrenme kazanımları ifadeleri yeterlilik çerçevelerinde belirli bir asgari
normda bilgi, beceri ve yetkinlikler özelinde ortak olanları bir araya getirilir. Belirli bir
olgunluk seviyesinde olması beklenen bilgi beceri ve yetkinlikler hakkında nihai karar
alınarak yeterlilik çerçevelerinin ana omurgası olan seviyeler oluşturulur. Bu belirlenen
seviyeler çoğunlukla örgün eğitimde düzenlenen yeterliliklerin sıralaması ve seviyeleri ile
benzer şekilde olabilmektedir.

26
27

CEDEFOP, 2014, Terminology of European education and training policy
Tuck, 2007, a.g.e
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Pratikte ise söz konusu hali hazırda eğitim öğretim sistemleri içerisinde düzenlenmekte olan
yeterlilikler olduğunda tersi yönde bir sıra ile yani yeterlilik çerçevelerinde yeterliliklere
göre

kazanım

belirlenirken

pratikte

kazanımlardan

yeterliliklerin

belirlendiği

söylenebilmektedir.
Burada ortak nokta çoğunlukla yeterlilik çerçevelerinin omurgası olan seviyeler yine örgün
eğitim diplomaları ile tutarlı olarak belirlenmektedir. Bu seviyeler genellikle birden sekize
doğru ilerleyen rakamlarla belirtilerek kolaydan zora doğru, basitten karmaşığa doğru
basamağı artan şekilde belirlenmektedir.
Yeterlilikler, seviye tanımlayıcılarıyla karşılaştırılır ve yeterlilikler çerçevesinin belirli bir
düzeyinde sabitlenir. Daha açık olmak gerekirse, bir yeterlilikte yer alan öğrenme
kazanımları, seviye tanımlayıcılarında listelenen öğrenme kazanımları ile karşılaştırılır. Bu
nispeten basit bir süreç gibi görünse de, uygulama bunun böyle olmadığını göstermektedir.
Yeterlilikler çerçevesindeki seviye tanımlayıcılarının yorumlanması ve uygulanması büyük
ölçüde 'saf bir akademik referans çerçevesi' yerine yararcı bir temele dayanmaktadır.28 Bu
nedenle seviye tanımlayıcıları bazen belirli bir sektörden belirli bir yeterliliğe
uygulanamayacak kadar geniş veya temel düzeyde olduğu için eleştirilebilmektedir.
Dikkat edilmesi gereken nokta seviye tanımlayıcılarının kesinlik ifade etmediği, sadece
seviyelerle ilgili rehberlik sağladığı ve asgari ortak kazanımları ifade etmeye çalıştığıdır.
Belirtilen seviyede bir yeterlilik bu kazanımlardan daha fazlasını da barındıyor
olabilmektedir.
Seviye tanımlayıcıları, belirli öğrenme başarı kümelerinin (birimler/modüller) çerçeve
içindeki diğer benzer kümelerle nasıl karşılaştırılabileceğine ilişkin gerçekçi kararlara toplu
olarak ulaşmak için yeterli bilgi sağlamaktadır. Bunu sağlarken de bu seviyelendirme 3 ana
başlığa bölünmektedir.
Öğrenme kazanımlarının ana yapısını oluşturan bilgi, beceri ve yetkinlik alanları seviyeler
ve seviyelerin açıklamaları niteliğindeki seviye tanımlayıcıları tanımlanırken de kullanılan
önemli öğrenme alanları olarak kullanılmaktadır. Şekil 1’de görülebileceği gibi öğrenme

28

Cosser, 2000, Towards the development of level descriptors in the NQF: a point of departure
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kazanımlarının odağı, etki alanı ve türü karşılaştırıldığında birbiri ile benzerlikler bulunduğu
gözlemlenebilmektedir.
Şekil 1: Öğrenme Kazanımları ve Bilgi, Beceri ve Yetkinlik İlişkisi 29

Öğrenme kazanımları ile oluşması beklenen etkinin seviyeler ve seviye tanımlayıcıları ile
daha sistematik şekilde yeterliliklerin sınıflandırılması sayesinde daha net ve sistemli şekilde
ortaya koyulduğu gözlemlenmektedir.
Tablo 4’de görülebileceği gibi yeterlilik çerçeveleri yaygın şekilde sekiz seviyeden
oluşmaktadır. Fakat oluşturulan bu seviyelere ait seviye tanımlayıcıları yine yoğun şekilde
bilgi ve beceri alanlarını içerse de yetkinlik bölümünde farklı ifadeler bulunması dikkat
çekmektedir.

29

UNESCO, 2015, Level-setting and recognition of learning outcomes
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Tablo 4: Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri Kapsamları, Seviyeleri ve Seviye Tanımlayıcıları Alt Bileşenleri
SEVİYE
SAYISI

ALT BİLEŞEN

Almanya

Genel eğitim, mesleki eğitim ve
yükseköğretim yeterliliklerini içeren
geniş kapsamlı UYÇ

Sekiz

• mesleki kazanım (bilgi
ve beceriler)
• kişisel kazanım (sosyal
yeterlilik ve özerklik)

Arnavutluk

Örgün eğitim ve öğretim dâhil tüm
seviyelerde yeterlilik türlerini içeren
kapsamlı UYÇ

Sekiz

• bilgi
• beceri
• geniş yetkinlik

Avusturya

Kapsamlı bir UYÇ olarak
tasarlanmıştır; şu anda,
yükseköğretimde verilen yeterlilikleri
ve örgün eğitim ve öğretimden 4, 5 ve
6. seviyelerde mesleki eğitim ve
öğretim yeterliliklerini; 8. seviyede
sağlık sektöründen iki yeterlilik
içermektedir.

Sekiz

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

Belçika
Almanca
Konuşulan
Bölge

Örgün eğitim ve öğretimin tüm
seviyelerini ve türlerini içeren hayat
boyu öğrenme için kapsamlı UYÇ.

Sekiz

• mesleki kazanım
(bilgi ve beceri)
• kişisel yeterlilik
( sosyal
yetkinlik ve özerklik)

Belçika
Flemenkçe
Konuşulan
Bölge

Örgün eğitim ve öğretimden ve
mesleki yeterlilik sisteminden tüm
yeterlilik seviyeleri ve türlerini içeren
kapsamlı UYÇ. 1-4. Seviyelerde
eğitim yeterliliklerinin dâhil edilmesi
için çalışmalar devam etmektedir.

Sekiz

• bilgi / beceri
• bağlam/özerklik /
sorumluluk

Belçika
Fransızca
Konuşulan
Bölge

Kapsamlı bir çerçeve olarak
tasarlanmıştır; örgün eğitim ve
öğretimden ve mesleki yeterlilik
sisteminden tüm yeterlilik seviyeleri
ve türleri dâhildir. Şu anda 2, 3, 4 ve
5. seviyelerde doğrulama yoluyla
verilen mesleki ve ortaöğretim genel
eğitim yeterlilikleri ile 6 ve 7.
seviyelerde yükseköğretim
yeterliliklerini içermektedir.

Sekiz

• bilgi / beceri
• bağlam /
özerklik /
sorumluluk

Bosna
Hersek

Örgün eğitim ve öğretimin tüm
seviyelerini ve türlerini içeren, hayat
boyu öğrenme için kapsamlı bir UYÇ
olarak tasarlanmıştır.

Sekiz

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

Bulgaristan

Örgün eğitim ve öğretimin tüm seviye
ve türlerinden yeterliliklerini içeren
kapsamlı UYÇ.

Sekiz
+1
Hazırlık
seviyesi

• bilgi
• beceri
• yetkinlik
(kişisel ve profesyonel)

Çekya

Mesleki yeterlilikler için ulusal
çerçeve (ulusal yeterlilikler kaydı NSK) ve yükseköğretim yeterlilikler
çerçevesi.

Sekiz
NSK’da

NSK için • yeterlilikler
(bilgi ve beceri dâhil )

ÜLKE

ÇERÇEVE KAPSAMI
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ÜLKE

ÇERÇEVE KAPSAMI

Danimarka

Örgün eğitim ve öğretimin tüm
düzeylerini ve türlerini içeren
kapsamlı UYÇ. Örgün eğitim ve
öğretim dışındaki yeterliliklere de
açıktır. AYÇ seviye 1 ile ilişkili
yeterlilik yoktur.

SEVİYE
SAYISI

ALT BİLEŞEN

Sekiz

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

Estonya

Örgün eğitim ve öğretimden ve
mesleki yeterlilikler sisteminden tüm
seviyeler ve türler dâhil kapsamlı
UYÇ.

Sekiz

• bilgi
• beceri
• sorumluluk
ve özerklik

Finlandiya

Devlet tarafından tanınan tüm
yeterlilikleri içeren kapsamlı UYÇ.
AYÇ seviye 1 ile ilişkili yeterlilik
yoktur.

Sekiz

• bilgi,
• beceri
• anahtar yetkinlikler

Fransa

UYÇ, mesleki ve profesyonel olarak
sunulan tüm yeterlilikleri ve ulusal
bakaloryayı (genel, teknolojik ve
mesleki) kapsar. Örgün eğitim sistemi
dışında verilen yeterliliklere açıktır.

Sekiz

• bilginin karmaşıklığı
• beceri ve teknik bilgi
düzeyi
• sorumluluk derecesi ve
özerklik

Hırvatistan

Örgün eğitim ve öğretimin tüm
seviyelerini ve türlerini içeren
kapsamlı bir UYÇ olarak
tasarlanmıştır. Bir yeterlilikler ve
kredi çerçevesidir.

Sekiz
4, 7 ve 8.
Seviyelerde alt
seviyeler

• bilgi
• beceri
• özerklik ve sorumluluk

Hollanda

Örgün eğitim ve öğretimden tüm
seviyeler ve türler dâhil olmak üzere
kapsamlı UYÇ (ilköğretim hariç).
Örgün eğitim sistemi dışında sunulan
yeterliliklere açıktır. AYÇ seviye 1'in
altındaki yeterlilikler giriş seviyesinde
yer alır.

Sekiz
Seviye 4’te bir
alt seviye
ve bir
giriş
seviyesi

• bağlam ,
• bilgi
• beceri
• sorumluluk ve
özerklik

Birleşik
Krallık
(İngiltere ve
Kuzey
İrlanda)

Tüm düzenlenmiş genel / akademik ve
mesleki yeterlilikleri kapsayan
düzenlenmiş yeterlilikler çerçevesi
(RQF) ve yükseköğretim yeterlilikleri
için bir çerçeve (FHEQ).

Sekiz

Birleşik
Krallık
(Galler)

Galler'deki kredi ve yeterlilikler
çerçevesi, tüm yeterlilik seviyelerini
ve türlerini içerir. Üç sütundan oluşur:
düzenlenmiş yeterlilikler,
yükseköğretim yeterlilikleri ve hayat
boyu öğrenme yeterlilikleri. (CQFW)
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Giriş
seviyesi 1 ve 2
AYÇ
seviyesi 1’in
altında

Sekiz ,
Giriş seviyesi
sayılan 1 ve
2. Seviyeler
AYÇ seviye
1’in
altındadır.

RQF'nin seviye
tanımlayıcıları:
• Bilgi ve anlama
• Beceri
Düzenlenmiş
yeterliliklerin seviye
tanımlayıcıları:
• Bilgi ve anlama
• Beceri
Hayat boyu öğrenme
yeterliliklerinin seviye
tanımlayıcıları:
• Bilgi ve anlama
• uygulama ve eylem
• özerklik ve hesap
verebilirlik

ÜLKE

ÇERÇEVE KAPSAMI

SEVİYE
SAYISI
On iki

ALT BİLEŞEN
• Bilgi ve anlama
• uygulama: uygulamalı
bilgi, beceri ve anlama
• genel bilişsel beceri
• iletişim aritmetik ve
BİT becerileri
• özerklik, hesap
verebilirlik ve çalışma

Birleşik
Krallık
(İskoçya)

Tüm yeterlilik seviyeleri ve türlerini
içeren kapsamlı kredi ve yeterlilikler
çerçevesi (SCQF).

İrlanda

Örgün eğitim ve tüm yeterlilik
seviyelerinden yeterlilik içeren
kapsamlı UYÇ.
Büyük, küçük, özel amaç, profesyonel
ve tamamlayıcı 5 yeterlilik türü

On

İspanya

Hayat boyu öğrenme için kapsamlı bir
UYÇ olarak tasarlanmıştır; örgün
eğitim ve öğretime ilişkin tüm
yeterlilik seviyelerini ve türlerini
içerecektir.

Önerilen
Sekiz

İsveç

Örgün eğitim ve öğretimin tüm
seviyelerini ve türlerini içeren
kapsamlı UYÇ. Örgün eğitim sistemi
dışında verilen yeterliliklere açıktır.

Sekiz

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

İsviçre

Mesleki ve profesyonel yeterlilikler
için UYÇ (NQF-VPQ) ve
yükseköğretim için UYÇ (NQF.CHHS).

Sekiz

VPQ Seviye
Tanımlayıcıları:
• bilgi
• beceri
• yetkinlik
(profesyonel ve kişisel )

İtalya

Kapsamlı bir çerçeve olarak
tasarlanmıştır; örgün eğitim ve
öğretimden ve bölgesel
yeterliliklerden elde edilen tüm
yeterlilik seviyelerini ve türlerini
içermektedir.

Sekiz

• bilgi
• beceri
• özerklik ve sorumluluk

İzlanda

Sertifikalı yetişkin öğrenimi de dâhil
olmak üzere, örgün eğitim ve
öğretimin tüm seviyelerini ve türlerini
içeren kapsamlı UYÇ. AYÇ seviye 1
ile bağlantılı tanımlayıcı veya
yeterlilik bulunmamaktadır.

Yedi,
5 ve 6.
Seviyelerde alt
seviyeler

Karadağ

Örgün eğitim ve öğretimden ve ulusal
mesleki yeterlilikler sisteminden
(NVQ) tüm yeterlilik seviyeleri ve
türlerini içeren kapsamlı UYÇ.

Sekiz
1, 4 ve 7.
Seviyede alt
seviyeler
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Seviye
1 ve 2
AYÇ seviye
birin altında

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

• bilgi
• beceri ve yetenek
• yetkinlik

• Entegre seviye
tanımlayıcıları bilgi,
beceri ve yetkinliği
içerir.

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

ÜLKE

ÇERÇEVE KAPSAMI

SEVİYE
SAYISI

ALT BİLEŞEN

Sekiz
Kıbrıs

Örgün eğitim ve öğretimden ve
mesleki yeterlilik sisteminden tüm
seviye ve türleri kapsayan bir UYÇ.

Kosova

Örgün eğitim ve öğretim ile yaygın ve
serbest öğrenmeden elde edilen tüm
yeterlilik seviyeleri ve türlerini içeren
kapsamlı UYÇ.

Kuzey
Makedonya

Örgün eğitim ve öğretimden ve
mesleki yeterliliklerden tüm yeterlilik
seviyeleri ve türlerini içeren kapsamlı
UYÇ.

Letonya

Örgün eğitim ve öğretimin tüm
seviyelerini ve türlerini içeren
kapsamlı UYÇ.

5 ve 7.
Seviyede alt
seviyeler

Sekiz

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

• bilgi
• beceri
• geniş yetkinlikler

Sekiz
5, 6, 7.
Seviyelerde alt
seviyeler

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

Sekiz

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

Sekiz

VPQ Seviye
tanımlayıcıları:
• bilgi
• beceri
• yetkinlik (profesyonel
ve kişisel )

Lihtenştayn

Mesleki ve profesyonel yeterlilikler
için bir UYÇ (VPQ) ve yükseköğretim
için bir UYÇ.

Litvanya

Hayatboyu öğrenme için kapsamlı bir
UYÇ olarak tasarlanmıştır; şu anda
Mesleki Eğitim ve Öğretim ile
yükseköğretim yeterliliklerini
içermektedir; 1-4. seviyelerde genel
eğitim yeterliliklerinin revizyonu ve
dâhil edilmesi devam etmektedir.

Sekiz

• faaliyetlerin özellikleri
(karmaşıklık, özerklik,
değişkenlik)
• yeterlilik türleri
(işlevsel, bilişsel ve
genel)

Lüksemburg

Örgün eğitim ve öğretimin tüm
seviyelerini ve türlerini içeren
kapsamlı UYÇ.

Sekiz

• bilgi
• beceri
• tutum

Sekiz

• bilgi
• beceri
• tutum
• özerklik ve sorumluluk

Sekiz

• bilgi
• beceriler
• yeterlilikler

Macaristan

Malta

Hayat boyu öğrenme için kapsamlı
UYÇ, genel eğitim, yükseköğretim ve
ulusal mesleki yeterlilik kayıtlarında
yer alan ve devlet tarafından tanınan
tüm ulusal yeterlilikleri içermektedir.
Örgün eğitim ve öğretimin tüm
seviyelerini ve türlerini içeren
kapsamlı UYÇ.
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ÜLKE

ÇERÇEVE KAPSAMI

SEVİYE
SAYISI

ALT BİLEŞEN

Norveç

Örgün eğitim ve öğretimin tüm
seviyelerini ve türlerini içeren
kapsamlı UYÇ. AYÇ seviye 1 ile
bağlantılı tanımlayıcı veya yeterlilik
yok.

Polonya

Örgün eğitim ve öğretimin tüm
seviyelerini ve türlerini içeren
kapsamlı UYÇ. Resmi eğitim ve
öğretim dışında verilen örgün olmayan
yeterliliklere açıktır.

Sekiz

• bilgi
• beceri
• sosyal yetkinlik

Portekiz

Örgün eğitim ve öğretimden ve ulusal
sistemden yeterliliklerin tanınması,
doğrulanması ve belgelendirilmesi için
tüm seviye ve türler dâhil kapsamlı
UYÇ.

Sekiz

• bilgi
• beceri
• tutum

Romanya

Örgün eğitim ve öğretimin tüm
seviyelerini ve türlerini içeren
kapsamlı UYÇ. Yaygın ve serbest
öğrenmenin doğrulanmasıyla elde
edilen yeterliliklere açıktır.

Sekiz

• bilgi
• beceri
• sorumluluk
ve özerklik

Sırbistan

Kapsamlı ve bütünleşmiş bir UYÇ
olarak tasarlanmıştır ve örgün eğitim
ve öğretim ile yaygın ve serbest
öğrenmeden elde edilen tüm yeterlilik
seviyelerini ve türlerini içerecektir.

Slovakya

Örgün eğitim ve öğretimin tüm
seviyelerini ve türlerini içeren
kapsamlı UYÇ. Örgün eğitim sistemi
dışında verilen mesleki yeterliliklerin
bir alt çerçevesini içerir.

Sekiz

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

Slovenya

Örgün eğitim ve öğretimden, ulusal
mesleki yeterlilikler sisteminden ve
düzenlenmemiş ek yeterliliklerden
tüm düzey ve tür yeterliliklerini içeren
kapsamlı UYÇ.

10

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

Türkiye

Örgün eğitim ve öğretimden ve ulusal
mesleki yeterlilik sisteminden tüm
yeterlilik seviyelerini ve türlerini
içerecek şekilde kapsamlı bir UYÇ
olarak tasarlanmıştır.

Sekiz

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

Yunanistan

Örgün eğitim ve öğretimin tüm
seviyelerini ve türlerini içeren
kapsamlı UYÇ.

Sekiz

• bilgi
• beceri
• yetkinlik

25

Yedi
5 ve 6.
Seviyede alt
seviyeler

• bilgi
• beceri
• genel yetkinlik

Sekiz
6 ve 7.
Seviyede alt
seviyeler

• bilgi
• beceri
• yetenek ve tutum

Yeterlilik Türleri ve Yeterlilik Tür Belirleyicileri

1.1.5.3

Bir ulusal yeterlilik çerçevesinin olmazsa olmazı yeterliliklerdir. Yeterlilik çerçevesinin
öncelikli fonksiyonu ise yeterliliklerin sınıflandırılarak karşılaştırılabilmesidir. Bunu
sağlamak için ilk oluşturulan seviyelerden sonra sistem içerisinde yer alan tüm yeterliliklerin
yeterlilik türleri tespit edilmekte ve bu yeterlilik türleri asgari ortak tanımlamalarına göre
gruplandırılmaktadır.
Bu türlerin belirlenmesi ile yeterlilik çerçevelerinin seviyelerden sonra gelen bir alt
seviyedeki sınıflandırılması oluşturulmaktadır.30
Bu gruplandırma ile yeterlilik çerçevesinin kapsamına girmekte olan alan içerisindeki tüm
yeterlilikler göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılmakta ve eğitim öğretim sistemleri
içerisinde yer almakta olan tüm yeterliliklere ait yeterlilik türleri belirlenmektedir.
AYÇ gibi bölgesel yeterlilik çerçevelerinin yeterlilik içermemesinden dolayı bölgesel
yeterlilik çerçevelerinde yeterlilik türleri ve yeterlilik tür belirleyicileri bulunmamaktadır.
Tüm ulusal yeterlilik çerçevelerinde yeterlilik türleri tanımlanarak ilgili seviyeleri
belirlenmektedir. Bu yeterlilik türlerinin örnekleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Tablo 5: Türkiye Yeterlilik Çerçevesinde Belirlenen Yeterlilik Türleri 31
TYÇ Seviyesi
1

2

3

Yeterlilik Türü Adı

Sorumlu Kurum

Okul Öncesi Katılım Belgesi

MEB

İlkokul Öğrenim Belgesi

MEB

2. Seviye Meslekî Yeterlilik Belgesi

MYK

Ortaokul Öğrenim Belgesi

MEB

Kalfalık Belgesi

MEB

3. Seviye Meslekî Yeterlilik Belgesi

MYK

Ustalık Belgesi

MEB

Meslekî ve Teknik Eğitim Lise Diploması

MEB

Lise Diploması

MEB

4. Seviye Meslekî Yeterlilik Belgesi

MYK

4

30
31

Cedefop (2018). National qualifications framework developments in Europe 2017.
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Belgesi
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TYÇ Seviyesi

5

Yeterlilik Türü Adı

Sorumlu Kurum

Ön Lisans Diploması (Akademik)

YÖK

Ön Lisans Diploması (Meslekî)

YÖK

5. Seviye Meslekî Yeterlilik Belgesi

MYK

Lisans Diploması

YÖK

6. Seviye Meslekî Yeterlilik Belgesi

MYK

Yüksek Lisans Diploması (Tezli)

YÖK

Yüksek Lisans Diploması (Tezsiz)

YÖK

7. Seviye Meslekî Yeterlilik Belgesi

MYK

Doktora Diploması (Doktora, Sanatta Yeterlilik/Doktora ve
Tıpta Uzmanlık)

YÖK

8. Seviye Meslekî Yeterlilik Belgesi

MYK

6

7

8

Tablo 6: Avusturya Yeterlilikler Çerçevesi Yeterlilik Tür Belirleyicileri 32
Yeterlilik Türü Adı

AQF Seviyesi
Seviye
Seviye 6-7-8’e ek olan bir tür

Kıdemli Orta Öğretim Sertifikası
Lisans Sertifikası

Seviye 1

Sertifika I

Seviye 2

Sertifika II

Seviye 3

Sertifika III

Seviye 4

Sertifika IV

Seviye 5

Diploma

Seviye 6

İleri Diploma, Ön lisans

Seviye 7

Lisans Derecesi

Seviye 8

Lisans Onur Derecesi, Lisansüstü Sertifika, Lisansüstü Diploma

Seviye 9

Yüksek Lisans

Seviye 10

Doktora

Tüm bu yeterlilik türlerinin ilgili türlere ait asgari ortak bilgilerini içeren dokümanlara ise
yeterlilik tür belirleyicileri denilmektedir. Yeterlilik tür belirleyicileri formunda yeterliliğe
32

https://www.aqf.edu.au/aqf-qualifications
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ait olması beklenen bilgiler Şekil 2’de gösterilmektedir. Bu örnekte Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesindeki bilgiler yer almaktadır. Özellikle Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında
çalışmalarını yürüten ülkelere ait bilgiler de yine bu şekilde talep edilmektedir.
Şekil 2: Yeterlilik Tür Belirleyicileri Formu Şablonu 33

Bu formlar aracılığıyla her bir yeterlilik türü için yeterlilik tür belirleyicisi
oluşturulmaktadır.

Daha

sonra

bir

yeterliliğin

bu

tür

altında

değerlendirilip

değerlendirilmemesi gerektiğine bu formlar aracılığı ile karar verilmektedir. Oluşturulan bu
formlar, yeterlilikleri ulusal çerçevelerine yerleştirme işleminde de kullanılmakta, bir
yeterlilik türü altında yer alan yeterliliğin asgari şartları taşıyıp taşımadığı bu form ile

33

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015, a.g.e,
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değerlendirilmektedir. Türkiye’de kullanılan yeterlilik tür belirleyicileri listesi ve bu
yeterlilik tür belirleyicilerini hazırlayan sorumlu kurum aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Şekil 3: Yeterlilik Tür Belirleyicileri

1.1.5.4

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Diyagramları

Ulusal yeterlilik çerçevesinin özet şekilde gösterimi; yeterliliklerin seviyeleri, yeterlilik tür
isimleri ve bunların birbirileri ile ilişkilerinin anlaşılması amacıyla bir araya getirilmesi ile
oluşturulan diyagramlar aracılığı ile sağlanmaktadır.
Bu diyagramlar yeterlilik çerçevelerinin hem seviyelerinin yer aldığı hem de yeterlilik
türlerinin çoğunun görülebildiği kısa, öz, görsel pratik araçlardır.

Ulusal yeterlilik

çerçevelerin bir özeti olarak kullanılan diyagramlar ulusal yeterlilik çerçevesi geliştiren
ülkeler tarafından yaygın olarak kullanılmakla beraber olmazsa olmaz bileşen değildir.
Genellikle 8-10 seviye kullanmakta olan bu diyagramlardan örnekler aşağıda yer almaktadır.
Şekil 4: İrlanda Yeterlilikler Çerçevesi Diagramı
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Şekil 5: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Diyagramı

1.1.5.5

Yeterlilik Veri Tabanları / Kayıtları

Ulusal yeterlilik çerçevelerinin görselleşen ve son kullanıcı nezdinde somut olarak
görülebildiği araçlar yeterlilik çerçevesi diyagramlarıdır. Fakat diyagramlarda sadece
yeterlilik türleri ve bu yeterlilik türlerine ait seviyeler yer aldığından ve herhangi bir
yeterlilik gösterilemediğinden ulusal yeterlilik çerçeveleri kavramı tam olarak zihinlerde
belirginleşememektedir.
Ulusal yeterlilik veri tabanları (bazı ülkelerde ulusal yeterlilik kayıtları olarak
kullanılmaktadır.) ulusal yeterlilik çerçeveleri kapsamında olup gerekli ölçütleri karşılayan
yeterliliklerin yer aldığı ve bir ulusal yeterlilik çerçevesinin içerdiği yeterlilikleri
gösterebilen kayıt sistemleridir. Bu sistemlerde yeterliliğe ilişkin birçok veri bulunabildiği
gibi yeterliliğe ait tüm içerik detaylı şekilde karşılaştırılabilmekte ve filtrelenebilmektedir.34
Özellikle yeterlilik çerçevesini Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslayan veya
referanslamak isteyen ülkelerin Avrupa Komisyonu’nun belirlediği ortak format ile bu veri
tabanlarını oluşturması yeterlilik çerçevelerinin işlevlerinden biri olan karşılaştırma,
kıyaslama işlevini en etkin şekilde yerine getirmektedir. Ulusal yeterlilik veri tabanları, bir

34

Sistemler içerisinde yer alan veriler AYÇ Tavsiye Kararının 4. Eki ile belirlenmiştir.
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yeterlilik çerçevesine yerleştirilmiş tüm yeterlilikleri bir arada ve benzer tanımlamalar ile
tanımlayarak yeterliliklere ilişkin bilgilere erişimi de verimli hale getirmektedir.
Birçok ülke örneğinde yeterlilikler, yeterlilikler çerçevesine yerleştirilmek için başvuruları
yapıldıktan sonra tüm süreçleri başarılı şekilde tamamlayabildikleri takdirde yeterlilik veri
tabanlarında yer almaktadır. Eğer bir yeterlilik gerekli ölçütlere sahip değilse yeterlilik veri
tabanında yer almamaktadır.
Yaygın şekilde kullanılmamakla beraber Türkiye örneği gibi alternatif bir uygulama olarak
yeterlilik veri tabanı kapsamında bulunan yeterlilikleri bir araya getirmek için yerleştirme
öncesinde yeterliliklerin tamamı yeterlilik veri tabanına alınabilmekte, yerleştirme işlemi
neticelendirildikten sonra ise süreci başarı ile tamamlayarak yeterlilik çerçevesine
yerleştirilmeye hak kazanan yeterlilikler veri tabanı sayfalarında ayrıca gösterilebilmektedir.
Bu yöntem ile hem bir ülkede veya bölgede ne kadar yeterlilik düzenlenmekteyse bunların
tamamı aynı platformda yer almakta hem de mümkün olan en fazla sayıda yeterliliğin
birbirileri ile karşılaştırma ve kıyaslama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
Öte yandan çerçeveye yerleştirilemeyen yeterlilikler ile yerleştirilen yeterlilikler arasındaki
fark gözlemlenerek, henüz tüm ölçütleri karşılayamayan yeterliliklerin eksik yanlarını daha
iyi tespit ederek geliştirebilme fırsatı tanınabilmektedir.
Avrupa Komisyonunun ortak formatı ile ulusal düzeyde bu şekilde ortak başlıklar ile
tanımlanabilen yeterlilikler, ulusal ve uluslararası platformlarda da bu veriler sayesinde
bulunabilmektedir. Bu portallardan en önemlisi Avrupa Beceriler, Yetkinlikler, Yeterlilikler
ve Meslekler Sınıflandırması kısa adı ile ESCO’dur.35
Avrupa Birliği üye ülkeleri ve diğer statüdeki ülkeler ile çalışmalar yürütülen platformda
çoğunlukla ulusal veri tabanları verileri üzerinden Meslek, Öğrenme Kazanımları ve
Yeterliliklerin ortak tanımlaması yapılmaktadır.
Oluşturulan bu uluslararası platformda ülkeler verilerini bu sistem ile entegre ettikçe aynı
ulusal düzeyde olduğu gibi uluslararası düzeyde de yeterliliklerini bu ülkeler ile
karşılaştırabilmekte ve ilgili bilgilerini sunabilmektedir. Araştırma tarihinde

35
36

European Union, 2019, ESCO handbook
24.12.2019 tarihinde https://ec.europa.eu/esco/portal/ adresinden alınmıştır.
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yeterlilik, 13485 öğrenme kazanımı, 2942 meslek tanımlaması katılımcı ülkelerin uzmanları
ve bu ülkelerin verileri ile oluşturulmuş durumdadır. Bu bilgileri Avrupa Komisyonunun
ilgili direktifine göre ilerletmektedir.37
Tablo 7: Yeterlilikleri ESCO'da Yer Alan Ülkeler 38

Belçika
Macaristan
Litvanya

Estonya
İzlanda
Polonya
Slovenya

Yunanistan
Letonya
Portekiz

Bu verilerin de derlendiği veri tabanlarında bulunması gereken zorunlu bilgiler genellikle
beş başlıkta toplanmaktadır. Bu bilgilerin dışında da yeterliliklere ait tüm detaylı bilgiler bu
sistemlerde tanımlanarak ulusal ve uluslararası kamuoyunu bilgisine sunulabilmektedir.
Yeterliliğin Adı
Yeterliliğin üzerinde yazan yeterlilik adı bu alanda belirtilmelidir.
Yeterliliğin Seviyesi
Yeterliliğin ulusal yeterlilik çerçevesinde hangi seviyeye karşılık geldiğinin belirtildiği
alandır. Ulusal yeterlilik çerçevesi seviyesi belirtilebileceği gibi eğer bir bölgesel çerçeve ile
ilişkilendirilmiş ise bu seviye de belirtilmelidir.
Sorumlu Kurum
Yeterliliği düzenleyen, ilgili süreçlerinin sorumluluğunun ait olduğu kurumdur. Bu kurumun
adı, iletişim bilgileri, web sitesi vb. gibi bilgiler bulunmaktadır.
Öğrenme Kazanımları
Yeterlilik çerçevelerinin temel taşı olan öğrenme kazanımları da yine yeterlilik veri
tabanlarında yeterliliğe ait bilgilerin verildiği sayfalarda bulunması gereken en gerekli
bilgilerdendir. Bu başlık altında ilgili yeterliliğe sahip olan bir bireyin bilgi, beceri ve
yetkinliklerin neler olacağına ilişkin bilgiler tanımlanmaktadır.

37
38

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0037&from=EN
https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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Kalite Güvencesi
Yeterlilik çerçevelerinin garantörü olarak görülebilecek bir konumda olan yeterliliklerin
kalite güvencesine ilişkin bilgiler bu alanda belirtilerek kalite unsuru barındıran bir
yeterliliğin sahip olması gereken ölçütlere ilişkin bilgiler verilmektedir.
Diğer Bilgiler
Tüm bu önemli bilgilerin yanında; Tematik Alan, Ülke Kodu, Bilginin Kaynağı, Diploma
Eki, Yeterlilik URL’si, Yeterlilik Dili Giriş Şartları, Geçerlilik Süresi, Yeterlilik Koşulları
alanlarında bilgiler 39 de kimi veri tabanlarında opsiyonel kimi veri tabanlarında zorunlu
olarak sunulmaktadır.
Bu bilgiler dışında da bilgiler yeterlilik veri tabanlarında yer alabilmektedir. Ulusal düzeyde
düzenlenen yeterliliklerin bir arada gösterilmesi sunduğu imkânlar ile bir eğitim öğretim
arayışı içerisinde olan bireylere sonuç odaklı detaylı bilgiler sunma imkânı verirken,
işverenlere de eğitim öğretim sistemleri içerisindeki belgelerin hangisinin hangi bilgi beceri
ve yetkinlikleri kazandırdığına ilişkin fikir sahibi olma fırsatı sağlamaktadır.
Tüm yeterliliklerin öğrenme kazanımları ile bir arada sunulması eğitim ve öğretim
programları hazırlarken de bu sistemde yer alan veriler üzerinden yeni programlar geliştirme
ya da hali hazırda yeterlilikler olduğunu görüp yeni bir yeterlilik hazırlamaktan vazgeçme
adına işlemler yapılabilmektedir. Bu sistemler üzerinde yapılabilen karşılaştırma işlemleri
sayesinde gerekli güncelleme ve iyileştirme çalışmaları için de gerekli zemin buradaki
bilgiler ışığında gerçekleştirilebilmektedir.
1.1.6 YETERLİLİK ÇERÇEVESİ AMAÇLARI VE HEDEFLERİ
Ulusal yeterlilik çerçevelerine yönelik politika oluşturma aşamasında hayati önem taşıyan
adım çerçevenin ulaşması beklenen amaç ve hedeflerin belirlenmesidir. Bu amaç ve hedefler
kapsamına ve beklentilere göre değişiklik göstermektedir.
Genellikle ulusal yeterlilik çerçevesi geliştirmenin iki temel nedeni olmaktadır. Bu iki temel
faktör hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve kalite güvencesinin sağlanmasıdır. Bu hedefin
yanında hayat boyu öğrenmeyi destekleme kapsamında iki temel hedefin yanında diğer
hedefler aşağıda belirtilmektedir.40

39
40

Avrupa Komisyonu, 2015, A common format for Qualifications in EQF databases and in ESCO
Ron, Tuck, 2007, a.g.e.
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Öğrenme yolları ve yeterlilikler ile bunların birbirleriyle olan ilişkilerinin daha iyi
anlaşılmasını sağlamak,



Eğitim ve öğretim fırsatlarına erişimin iyileştirilmesi,



Eğitim ve öğretime katılım için teşvikler oluşturma,



İlerleme yollarını daha kolay ve daha net hale getirme



Öğrenen, kariyer ve çalışan hareketliliğini geliştirme,



Yeterlilikler arasında kredi transferini artırmak ve geliştirmek,



Önceki öğrenmelerin tanınmasının kapsamının artırılması,

Hemen hemen tüm ülkeler, bireylerin gittikçe daha belirsiz hale gelen iş dünyasında istihdam
edilebilirliğini artırmak için çok önemli olan hayat boyu öğrenmenin önemini kabul
etmektedir.
Gençlerin ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerdeki temel eğitimi hayati önem
taşımaktadır. Ancak, teknolojik ve ekonomik kalkınma ve değişen kariyer yollarından
kaynaklanan ihtiyaçları karşılamak için yetişkinlerin de örgün eğitim dışında da eğitim
öğretim olanaklarından faydalanması gerektiği artık şüphe götürmeyen bir gerçek olarak
önümüze çıkmaktadır.
Bu durum hem vasıflı ve kalifiye elemanlara ihtiyaç duyan işverenler hem de kendi
ekonomik çıkarlarını korumak için bireysel olarak vatandaşlar tarafından da gerekli
görülmektedir. Burada göz ardı edilmemesi gereken nokta gerekli bilgi, beceri ve
yetkinliklerin sadece örgün eğitim aracılığıyla kazanılmadığıdır.
Teknolojinin getirdiği imkânlar sayesinde öğrenme ortamları oldukça değişkenlik
göstermektedir. Bu noktada eğitim öğretim sistemlerinin örgün eğitime erişemeyen veya
eğitimden ayrılan bireylerin sisteme dâhil olmasını veya yeniden girişini kolaylaştırmasına
özen gösterilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, bu yeni ve gelişmekte olan ihtiyaçları karşılamak için sadece örgün eğitim ile
edinilen kazanımlar değil daha geniş bir yelpazede elde edilen kazanımlar eğitim ve öğretim
programlarında da kullanılarak bireylerin hayatında yer almalıdır.
Eğitim ve öğretim programları ve bunlarla ilişkili yeterliliklerin, örneğin modülerleştirme
yoluyla erişimi kolaylaştıracak şekilde geliştirilmesi gerekebilmektedir. Modüler
sistemlerle, bir yeterlilik için öğrenmenin daha küçük birimlerle düzenlenmesi sağlanmakta
34

ve böylece öğrenenler bir ana yeterlilik için zaman harcamakta veya bu ana yeterliliğin
sadece birkaç bileşenini tamamlama konusunda özgür bırakılmaktadır.
Modüler yapı, bireylerin uzun bir süre boyunca yeterlilik birimleri biriktirmelerine de izin
verir ve bu sayede prensipte bireylerin, eğitim veya öğretim programı kazanımlarını belirli
bir zaman dilimi ile kısıtlanmadan edinmelerini sağlamaktadır. Hükümetler de bu fırsatları
daha erişilebilir hale getirmek için serbest eğitim sağlayıcıları da dâhil olmak üzere
yeterlilikleri modüler olarak sağlayan kurumların sayısını artırabilmektedir.
Ulusal yeterlilikler çerçeveleri, hükümetlere yeni yeterliliklerin geliştirilmesini teşvik
etmek, sunumu daha esnek hale getirmek ve sağlayıcıları genişletmek için bir araç
sunmaktadır. Bunu yaparken, elbette, eğitim ve öğretim sağlayıcıların, özellikle de
geleneksel olarak 'kendi' yeterliliklerine sahip olan üniversitelerin geleneksel rolüne ve
statüsüne meydan okuyormuş gibi görünse de aslında bu araçlar top yekûn bir dönüşümün
sağlanmasına öncülük etmektedir.
Öğrencilerin ortaokuldan, akademik üniversite eğitimine nasıl ilerledikleri (bu ilerlemenin
çok veya az öğrenciye imkân sunuyor olmasına bakılmaksızın) tüm ülkelerde açıktır.
İlerleme sorunlarının orta öğretim ve ortaöğretim sonrası mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ)
arasında ve MEÖ ile akademik yükseköğretim arasında ortaya çıkması daha olasıdır.
Yaygın bir sorun, bir eğitim/öğretim sektöründe veya bir kurumda elde edilen öğrenmenin
başka bir kurumda tanınmamasıdır. Sonuç olarak, öğrenenler zaten bildiklerini 'tekrar
başlatmak' - 'yeniden öğrenmek' zorunda kalmaktadır. Bu sorun, örneğin serbest öğrenme
ile öğrenme kazanımlarının elde edildiği yerlerde daha önemli hale gelmektedir.
Ulusal yeterlilik çerçevelerinin bu sorunlara sunduğu çözümler çeşitlidir. Birincisi, ulusal
yeterlilik çerçeveleri seviyelere göre “ilerleme yolları” oluştururlar (yani öğrenciyi başlangıç
noktasından istenen yeterlilik hedefine götüren açık yollar).
Bu ilerleme yollarının tasarlanması işlemine genellikle yeterliliklerin ifade edilmesi denir.
Bu, daha sonraki bir yeterliliğe başlamak için ön koşul olan bilgi ve/veya becerileri dâhil
ederek belirli bir alandaki veya ilerleme yolundaki yeterliliklerin birbirleriyle iyi uyacak
şekilde tasarlanmasını sağlamak anlamına gelmektedir.

35

Ulusal yeterlilik çerçeveleri genellikle, muafiyetler, önceki öğrenmenin tanınması, hızlı
ilerleme ve kredi birikimi ve transferi (ECTS) gibi öğrenci ilerlemesini kolaylaştırmaya
yönelik prosedürler de sunarak bu sorunlara çözüm getirmektedir. Genel anlamda ve çoğu
ulusal ortamda, aşağıdaki on alanın bazılarında veya hepsinde fayda beklenmektedir.41
• Yeterliliklerin tutarlılıklarında artış,
• Bireyler ve işverenler için daha iyi şeffaflık,
• Yeterliliklerin artırılmış geçerliliği,
• Çok çeşitli öğrenme formlarının tanınır olması,
• Yeterlilik standartları için ulusal / harici referans noktası,
• Öğrenme yollarının ve ilerlemenin belirginleştirilmesi
• Yeterliliklerin artan taşınabilirliği
• İşbirliği ve bağlılığı güçlendirmek için paydaşlar için bir platform görevi görmek
• Ulusal reform politikalarının daha fazla tutarlılığı
• Uluslararası işbirliği, anlayış ve karşılaştırma için daha güçlü bir temel.

41

Cedefop, 2018, Global inventory of regional and national qualifications frameworks.,s72-79
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1.2

DOĞRULAMA

Bu bölüm, hayat boyu öğrenme kapsamında değerlendirilen önceki öğrenmelerin tanınması,
yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması gibi kavramlarla dilimize giren bireylerin
bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlama yöntemi olan doğrulamanın ne olduğuna ilişkin
değerlendirmeler içermektedir.
Doğrulama,

yaygın

ve

serbest

öğrenmeyi,

tanımlanması,

dokümante

edilmesi,

değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi yoluyla sosyal olarak, işgücü piyasasında veya eğitim
sisteminde görünür kılmayı amaçlamaktadır. Avrupa 2020 stratejisinde de yer bulan ve
Avrupa Komisyonu tarafından daha iyi eşleşen beceriler ve işgücü talebi için belirlenen
hedeflere ulaşma, sektörler ve ülkeler arasındaki hareketliliği destekleme ve sosyal dışlanma
ile mücadele etme potansiyeline sahiptir.
Sadece örgün eğitim bizi sürekli işlerde, işgücü piyasasında ve genel olarak toplumda
meydana gelen anlık değişimlere hazırlayamamaktadır. Son yıllarda rehberlik ve doğrulama
düzenlemelerinin önem kazanmasının nedenlerinden biri de budur. Doğrulama ile bireyler
bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya, daha doğrusu yaygın ve serbest öğrenme yöntemleri
ile bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan öğrenenler bu alanlarda elde ettiği kazanımları geçerli
kılmaya ve diğer yeterlilikler arasında bu yetkinliklerinin de varlığını görünür kılmayı
doğrulama ile yerine getirmeye çalışmaktadır.
Doğrulama, öncelikle, bireylerin çeşitli ve zengin öğrenmelerini görünür kılmakla ilgilidir.
Bu öğrenmeler sıklıkla örgün eğitim ve öğretim dışında- evde, işyerinde, gönüllü ve sportif
faaliyetlerde ve boş zaman etkinlikleri yoluyla gerçekleşir ve sıklıkla gözden kaçırılır veya
göz ardı edilir. Doğrulama, ikinci olarak, bu öğrenmenin gerçekleştiği bağlama
bakılmaksızın, bireylerin öğrenmesine değer atfetmektedir.
Doğrulama sürecinden geçmek, bir öğrenenin gelecekteki öğrenme veya istihdam fırsatları
için yaygın ve serbest öğrenmenin görünür ve güvenilir olmasına yardımcı olur. Süreç,
özellikle güvenilirlik, geçerlilik ve kalite güvencesi gereksinimlerinin karşılandığını
göstererek güven üretmelidir. Doğrulama düzenlemeleri tasarlanırken, farklı şekillerde ve
kombinasyonlarda olmasına rağmen, bu görünürlük ve değer unsurlarının her zaman dikkate
alınması gerekecektir.
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1.2.1 DOĞRULAMA KAVRAMI
Avrupa Konseyinin 20 Aralık 2012 tarihinde yayımladığı Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin
Doğrulanması Tavsiye Kararı42 ile daha belirgin hale gelen doğrulama aslında modern çağ
ile ortaya çıkan öğrenme ortamının çeşitliliğinin bir sonucu olarak görülmektedir.
Günümüzde değişimin ortaya çıkardığı birçok yansıma ile eğitim hayatı üzerinde de değişim
ve dönüşüm beklemek bireylerin beklentileri haline gelmiştir.
Yayımlanan Tavsiye Kararında doğrulama; “bir bireyin ilgili bir standarda göre değerlendirilen
öğrenme kazanımlarını edindiği ve bir kuruluş tarafından bunu onaylanması süreci”

olarak

tanımlanmaktadır.
CEDEFOP mesleki eğitim ve öğretim terminolojisinde ise “yetkili bir kurum tarafından, örgün,
yaygın veya serbest ortamlarda öğrenme kazanımlarının önceden tanımlanmış kriterlere göre
değerlendirildiğinin ve bir doğrulama standardının gerekliliklerine uygun olduğunun teyidi”

olarak

tanımlanmaktadır. Doğrulama süreci genellikle bir belge ile sonuçlandırılarak belirli bir
alanda doğrulama sürecinde yer alan adaylara yeterlilik kazandırmaktadır.
1.2.1.1 Yaygın Ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması
İnsanların yaşam ve iş tecrübesi yoluyla kazandıkları beceri ve yetkinlikleri daha görünür
hale getirmenin yararları konusunda güçlü bir fikir birliği bulunmaktadır. Bireyler hayatın
her alanında öğrenmelerini sürdürmektedir. Bunun yanında bu öğrenmeler sonucunda elde
ettikleri kazanımları resmi belgeler ile gösterebilmelilerdir. Bu sayede onların kariyerlerinde
ve ileri eğitim ve öğretim beklentileri için değerlendirilmekte ve kullanılabilmektedir.
Yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması, AB'nin Avrupa 2020 Stratejisi tarafından
belirlenen akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri ile paralel şekilde daha iyi
eşleştirilmiş beceriler ve işgücü talebi, şirketler ve sektörler arasında becerilerin
aktarılabilirliğini teşvik etme ve hareketliliği destekleme konusunda AB ülkelerinde önemli
bir fark yaratmaktadır. Ayrıca, okuldan erken ayrılanlar, işsizler ve risk altındaki diğerleri,
özellikle düşük vasıflı yetişkinler için istihdam edilebilirliklerini geliştirmeleri için bir yol
sağlayarak sosyal dışlanma ile mücadeleye katkıda bulunabilir.
Yaygın ve Serbest Öğrenmenin Doğrulanması Hakkındaki Avrupa Envanteri, Yaygın ve
Serbest Öğrenmenin Onaylanmasına İlişkin 2012 Konseyi tavsiyesinin uygulanmasına

42

Avrupa Komisyonu, 2012, Recommendaiton on Validation of non-formal and informal learning
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yönelik temel bir destektir. Tavsiye Kararı, Üye Devletlerden 2018'e kadar bireylerin bir
yeterlilik (veya bunun bir kısmını) elde etmek için becerilerini tanımlamalarına, dokümante
etmelerine, değerlendirmelerine ve belgelemelerine izin veren doğrulama düzenlemeleri
yapmalarını istemektedir. Envanter, Üye Devletlere ve paydaşlara onaylamanın
uygulanmasına ilişkin politika ve pratik öneriler sağlayan Avrupa Doğrulama Rehberi ile
yakından bağlantılıdır.
Örgün, yaygın ve serbest öğrenmeleri resmi doğrulama sürecine genel olarak doğrulama,
akreditasyon veya önceki öğrenmenin doğrulanması (RPL, VPL) denmektedir. RPL veya
VPL kavramı, kullanım ve uygulama stratejilerindeki farklılıklar nedeniyle ülkeler arasında
farklı tanımlanmıştır.
RPL terimi Birleşik Krallık'ta kullanılırken, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'da
kabul edilen terim Önceki (Deneyimsel) Öğrenimin Akreditasyonudur (APEL).
ABD ve Kanada'da Önceki Öğrenme Değerlendirme ve Tanıma (PLAR) gibi diğer
ülkelerden biraz farklı terminoloji kullanılır, Örneğin Kanada Kolej Kredisi gibi
uygulamalarda Önceki Öğrenme Akreditasyonu kullanılır. Hollanda’da ise Önceki öğrenilen
yetkinlikler (Eeder verworven competences -EVC) kullanılır. RPL kavramı, yetişkin eğitimi
alanındaki çoğu insan tarafından, iş ve yaşam deneyimleri yoluyla kazanılan ilgili
yeterlilikleri değerlendirme yöntemi olarak anlaşılmaktadır; bu, daha sonraki aşamada
yeterliliklerin ve işyerinde sistematik prosedürlerin kullanılmasına teşvik sayılabilir.43
Mesleki eğitim ve öğretim bağlamında, RPL, çeşitli durumlarda öğrencilerin edindikleri
yeterliliklerin, çalışmalarının veya yetkinliklerinin bir parçası olarak tanınmasını ve akredite
edilmesini sağlayan uygulamaya atıfta bulunmaktadır. Öğrencilerin önceki öğrenmeleri
nasıl, nerede ve ne zaman edinildiklerine bakılmaksızın tanınır. Bu süreçte öğrenciler
yeterliliklerini göstermek, kanıtlamak ve yeterli bilgi sağlamaktan sorumlu olurlar. Süreç
ayrıca

öğrencilerin

çalışma

programlarındaki

hedeflerle

ilgili

kazanımlarını

değerlendirmelerini sağlar.

43

Harris, J. 2000, Prior learning. Theories of learning and the recognition of prior learning. Implications for
South Africa education and training. National Centre for Curriculum Research and Development research
report
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Doğrulamanın temel amacı, nasıl ve nerede edinildiğine bakılmaksızın bireylerin öğrenme
kazanımlarını tanımak ve kabul etmektir.44 Ayrıca, özellikle dezavantajlı bir geçmişe sahip
öğrenenler için öğrenmeye ve hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmeye yönelik çeşitli ve
kapsayıcı yollar sağlamaktadır.45 Birçok bağlamda, doğrulamanın tanınması için kavram,
prosedürler ve araçlar, öğrenme kazanımlarına dayalı değerlendirme sistemlerinin ayrılmaz
bir parçasıdır. Fakat doğrulama öğrenme kazanımlarına dayalı değerlendirmenin
formlarından, araçlarından ve prosedürlerinden sadece biridir. Doğrulama için kullanılan
ifadelerin bir özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 8: Doğrulama için kullanılan ifadeler46

Kısaltma İngilizce İfade

Türkçesi

Assessment of prior experiential
learning
Assessment of prior learning

Önceki deneyimsel öğrenmenin
değerlendirilmesi
Önceki öğrenmenin değerlendirilmesi
Önceki öğrenme değerlendirmesi ve
tanıma
Edinilen yetkinliklerin tanınması

RAS

Prior learning assessment and
recognition
Recognition of acquired
competences
Recognition of acquired skills

RCC

Recognition of current competences Mevcut yetkinliklerin tanınması

RNFIL

Recognition of non-formal and
informal learning
Recognition of prior learning

Yaygın ve serbest öğrenmenin
tanınması
Önceki öğrenmenin tanınması

Recognition, validation, and
certification of competences
Validation of non-formal and
informal learning
Validation of prior leaning

Yetkinliklerin tanınması, onaylanması
ve belgelendirilmesi
Yaygın ve serbest öğrenmenin
doğrulanması
Önceki Öğrenmelerin Doğrulanması

APEL
APL
PLAR
RAC

RPL
RVCC
VNFIL
VPL

Edinilen becerilerin tanınması

Yeterlilikler kazandırılırken farklı yeterlilikler için de farklı coğrafi bölgelerde de yapılsa
Tavsiye Kararında da bahsedilen benzer süreçlerden geçtiği gözlemlenmektedir. Bu süreçler
hemen hemen tüm kaynaklarda dört ana başlıkta toplanmaktadır. Bu aşamalar belirginleşmiş

44

Freitag, W.K., 2007, Permeability in education, vocational training and further education-the key to lifelong
learning. Federal Ministry of education and research. Munich.
45
Stenlund, T. (2010). Assessment of prior learning in higher education: a review from a validity perspective.
Assessment &Evaluation in Higher Education
46
ILO,2015, Recognition of prior learning: Key success factors and the building blocks of an effective system
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durumda olsa da kullanılan bu aracın isimlendirilmesinde Tablo 9’da gösterilen farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır.
Doğrulama istihdam edilebilirliği, hareketliliği, hayat boyu öğrenme, sosyal içerme ve
benlik saygısını geliştirme potansiyeline sahiptir. Giderek daha fazla ülke, farklı faktörlerin
geliştirilmesi amaçlarının bulunduğu doğrulama sistemleri oluşturmuştur.47 Bu amaçlar;


Dezavantajlı gruplara- okuldan erken yaşta ayrılanlara, işten çıkarılmış işçilere, etnik
azınlıklara- sosyal katılımı ve eşitliği teşvik etmek, deneyimsel öğrenmeye değer
vererek ve onlara yeterlilik kazanma fırsatı vermek,



Hızla değişen işgücü piyasasının zorluklarını karşılayabilecek, beceri eksikliklerini
ve boşlukları ele alabilecek ve bütünsel gelişime izin verecek yetkin ve uyarlanabilir
bir işgücü yaratmak için hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek,



Yükseköğretime ve ileri öğretime erişimin sağlanması ve kolaylık oluşturmak,



Nitelikli

kişileri

istihdam

etmek

açısından

bazı

sektörlerin

düzenleyici

gereksinimlerini karşılamak,


Alternatif öğrenme yollarına izin vererek ve yeterliliklerin kazanılmasını hızlı bir
şekilde sağlayarak eğitim sistemlerinde verimliliği ve esnekliği artırmak,



Göçmen işçilerin beceri taşınabilirliğini ve hareket kabiliyetlerini artırmak,



İstihdam edilebilirlikle beraber daha iyi işlere geçişi teşvik etmektir.

1.2.1.2 Doğrulama, Tanıma ve Akreditasyon
Doğrulama ifadesinin yanı sıra, aynı kavramı tanımlamak için birçok başka terim kullanılır.
Bağlama ve ülkeye bağlı olarak, doğrulama süreçlerini ifade etmek için kullanılan terimler
aşağıda belirtilmektedir.
Önceki

öğrenmelerin

değerlendirmesi

ve

tanınması

(PLAR),

önceki

öğrenme

değerlendirmesi (PLA), önceki öğrenmenin değerlendirilmesi (APL), önceki deneysel
öğrenmenin değerlendirilmesi (APEL), yaygın ve serbest öğrenmenin doğrulanması
(VNFIL), yaygın ve serbest kazanımlarının (RNFILO) tanınması, yaygın ve serbest
öğrenmenin tanınması, doğrulanması ve akreditasyonu (RVA) , önceki öğrenmelerin
doğrulanması (VPL)48

47
48

ILO,2015, A.g.e
Andersson, P., Fejes, A. & Sandberg, F. (2013). Introducing Research on Recognition of Prior Learning.
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Bu prosedür ve şartların her biri, ülkeye ve eğitim ortamına bağlı olarak, tanıma ve
doğrulama sürecine dâhil olan temel özelliklere farklı yönlerden vurgu yapmaktadır.
Türkiye’de ise bu ifadelerden en yaygın kullanılan ikisi “Önceki Öğrenmelerin Tanınması”
ve “Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması” ifadeleridir. Akreditasyon ise daha
başka bir kavram olmasına karşın yazın içerisinde akreditasyonun da önceki öğrenmelerin
değerlendirilmesi ve bu alanda düzenlenen belgeleri düzenleyen kurumların akreditasyonu
için kullanılmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken ayrıştırıcı nokta tanıma
(recognition) ve doğrulama (validation) kelimelerinin kullanımı olmaktadır.
Adayların önceki öğrenmeleri sonucunda edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerden
belgelendirebildiklerinin bir üst yeterliliğe geçişlerinde veya daha başka bir yeterlilik
edinmek istedikleri durumda yeterliliklerinin kabul edilmesi tanıma (recognition) şeklinde
ifade edilmektedir. Dilimize farklı mevzuat ve düzenlemeler ile yerleşmiş olsa da genel
kullanım bu şekilde karşılık bulmaktadır.
Bir işin ya da meslek alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri geçmiş yaşamı
boyunca gerek örgün eğitim süreçlerinde gerekse de çalışma hayatında edinmiş olan
öğrenenlerin bunlardan özellikle belgelendirilmemiş olanların belgelendirilmesi süreci ise,
bu kazanımlarının var olup olmadığının anlaşılması sürecinin ifadesi olarak, doğrulama
(validation) kullanılmaktadır.
Tabi tekil ifadelere benzer şekilde, tanımlar da değişkenlik göstermektedir. Önceki
öğrenmelerin doğrulanmasının, örgün eğitim dışında elde edilen bu bilgi ve becerilerin
gözden geçirildiği, değerlendirildiği ve tanındığı bir süreç olduğu dile getirilmektedir.49,50
Bazı ifadelerde ise daha genel olarak adlandırılarak hayat boyu deneyim gibi bir ifade ile de
adlandırılabilmektedir. 51 Oysa diğer birçok araştırmacı da tanımda örgün eğitim yoluyla
kazanımların da değerlendirildiğini 52 ifade ederek doğrulama kapsamında tüm önceki
öğrenmelerin bulunduğunu söylemektedir.

49

Kaminskiene, L., & Stasiunaitiene, E. (2013). Validity of assessment and recognition of non-formal and
informal learning achievements in higher education.
50
Snyman, M., & Van den Berg, G. (2018). The Significance of the Learner Profile in Recognition of Prior
Learning.
51
Miguel, M. C., Ornelas, J. H., & Maroco, J. P. (2016). Recognition of prior learning: the participants’
perspective.
52
Andersson, P., Fejes, A. & Sandberg, F. (2013).a.g.e.
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Bir başka çalışmada 53 ise örgün, yaygın ve serbest öğrenme yoluyla kazanılan öğrenme
kazanımlarını doğrulamak için farklı yaklaşımlarla ilgili çeşitli araştırmacıların eserleri
gözden geçirilmiştir. Tanıma, doğrulama ve akreditasyon (RVA) ile her türlü öğrenmeden
elde edilen öğrenme kazanımlarını değerlendirmenin uygun olduğu kanısına varılmaktadır.
Benzer şekilde daha önceki bir araştırmada, 54 öğrenme ortamından bağımsız olarak
bireylerin bilgi ve deneyimlerinin bir bütün olarak dikkate almanın önemi belirtilmiştir. Bu
nedenle, bu çalışmada “Önceki Öğrenmelerin Doğrulanması” terimi benimsenerek öğrenme
etkinliğinin yeri ve zamanına bakılmaksızın, önceki öğrenmeler yoluyla kazanılan tüm bilgi,
beceri ve yetkinliklerin doğrulanmasını içeren geniş bir tanımı kullanılmaktadır. Doğrulama
ifadesi ile de yine aynı şekilde tüm bu süreçler ifade edilmektedir.
1.2.2 DOĞRULAMA AŞAMALARI
Yukarıdaki doğrulama tanımı, doğrulamayı belirli bir kurumsal bağlamla sınırlamamaktadır.
Yaygın olarak eğitim ve öğretimde bireylere resmi bir yeterlilik kazanmaları sağlanırken,
doğrulama ile eğitim ve öğretim dışındaki işgücü piyasası yetkilileri, ekonomik sektörler,
işletmeler ve gönüllü kuruluşlar gibi çeşitli kurumlar ve paydaşlar tarafından da yeterlilik
düzenlenebilmesi sağlanmaktadır.
Doğrulamanın temel özelliklerini açıklığa kavuşturmak için Doğrulama Tavsiye Kararı’nda
ve Avrupa Doğrulama Rehberinde de değinilen doğrulama aşamalarına aşağıdaki dört temel
süreç perspektifinden bakabiliriz.
1.2.2.1 Tanımlama
Doğrulama bu süreçte değerlendirilecek adayların o ana kadar edindikleri bilgi, beceri ve
yetkinliklerinin tanımlanması ile başlamaktadır. Bu süreçte birey önceki başarılardan
giderek daha fazla haberdar olmaya başlamakta bir nevi kendini yeniden keşfetmekte ya da
daha önce hiç keşfetmediği becerilerini bu süreç sayesinde fark etmektedir.
Öğrenme kazanımları kişiden kişiye değişebildiği ve çeşitli bağlamlarda elde edilebileceği
için bu aşamada bireye özel kazanımları ortaya çıkarabilmek çok önemlidir: evde, iş yerinde
veya gönüllü faaliyetler yoluyla birçok beceri kazanılmış olabilmektedir. Doğrulamanın
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Singh, M. (2015). Global Perspectives on Recognising Non-formal and Informal Learning: Why Recognition
Matters.
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Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2009). Quality of assessment of prior
learning (APL) in university programmes: Perceptions of candidates, tutors and assessors.
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kıymetli bir neticesi, adayların kendi yetenekleri hakkında keşif ve artan farkındalıkları
olmaktadır. Yaygın ve serbest öğrenmenin bu kişiden kişiye özelleştirilebilir durumda olan
karakteristik yapısını tanımlamak metodolojik açıdan zorluk olarak görülmektedir.
Süreç için tanımlanan yöntemler 'beklenmedik durumlara açık' olmalı ve dikkate
alınabilecek bilgi, beceri ve yetkinlik aralığını daraltmaktan uzak durmalıdır. Süreç şekilsel
tasarlanmamalıdır. Bazı ülkelerdeki tanımlama aşaması, öz-değerlendirmeye izin veren
standart bilgi işlem teknolojileri araçlarının kullanımı ile desteklenirken, bu aşama sıklıkla
adayla diyaloğa girip onu uygun seçeneklere yönlendirebilen danışmanların aktif katılımını
gerektirmektedir. Tanıma sürecine etki eden faktörler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Şekil 6: Tanımlama aşamasına girdi sağlayan faktörler55

Gönüllü
Faaliyetler
Geçmiş
Eğitim
Hayatı

Topluluk
Faaliyetleri

Günlük
Yaşam
Faaliyetleri

Tanımlama
Girdileri

Farklı
Olaylar

Anahtar
Tecrübeler

Önceki İşler

Boş Zaman
Aktiviteleri

Bu ilk aşamada birey, ileri eğitim ve öğretime kıyasla doğrulamanın maliyet ve
faydalarından haberdar edilmektedir. Doğrulama tercih edilen seçenekse, uygun form
seçilmelidir. Bilgi işlem teknolojileri tabanlı araçlar daha fazla insana ulaşabilmekte ve
kullanımı daha ucuz olsa da, standart bir hizmet sunmaları nedeniyle, bir bireyin edindiği
belirli beceri ve yetkinlik birleşimini tanımlamakta eksik kalabilmektedir. Mülakatları ve
diyalog temelli yaklaşımları kullanmak daha maliyetli olmaktadır. Fakat sürecin sonunda
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adayların potansiyellerinin ortaya çıkarılması düşünüldüğünde bireyler için daha büyük bir
değere sahip olabilmektedir.
1.2.2.2 Dokümantasyon
Dokümantasyon rutin olarak tanımlama aşamasından sonra gerçekleştirilmektedir ve
edinilen öğrenme kazanımlarının ispatlayıcı dokümanları bu dokümantasyon süreci
içerisinde oluşturularak dosyaya yerleştirilir. Bu, öğrenme kazanımlarını kanıtlayan belgeler
ve/veya çalışma örnekleri ile bireyin özgeçmişini ve kariyer geçmişini içerme eğiliminde
olan bir portfolyonun veya dosyanın “oluşturulması” ile gerçekleştirilmektedir. Doğrulama
yazılı belgelerden daha önceden yapılmış iş örnekleri veya bir iş sürecinde gerçekleştirilen
uygulama kayıtlarına kadar çeşitli kanıt türlerine açık olmaktadır. Ne kadar çok kanıt eklenip
dosya içerisinde bulundurulabilirse, adayların kendilerini ispatlamaları o kadar daha kolay
gerçekleşecektir.
Bu kanıtlar, edinilen öğrenme kazanımları hakkında yeterli bilgi sağlamalıdır: sadece iş
unvanlarını
taşınabilirliği

veya

pozisyonlarını

açısından

farklı

listelemek
değerlendirme

yeterli

bulunmamaktadır.

aşamalarında

bu

Kanıtların

kanıtların

farklı

değerlendiriciler tarafından erişilerek değerlendirileceği düşünülmeli ve bu koordinasyonu
sağlayacak özellikte kanıtlar oluşturulması faydalı olmaktadır.
Farklı doğrulama kuruluşlarının- yerel, bölgesel, sektörel, ulusal ve Avrupa düzeyindefarklı (ve rakip) dokümantasyon formatlarıyla çalıştığı bir durum, kaçınılmaz olarak,
bireyin/vatandaşın edinmiş olduğu beceri ve yetkinlikleri sunmasını ve kabul edilmesini
zorlaştıracaktır. Europass56 cv formatları gibi, öğrenme deneyimlerinin sunumu için ortak
formatlar bu aktarıma yardımcı olabilmektedir ve bu sonuçların daha iyi anlaşılmasını
sağlamaktadır.57
Bazı ülkelerde, tanımlama ve dokümantasyon birlikte gruplandırılmaktadır. Farklı bir
değerlendirici tarafından değerlendirilecek dosyayı oluşturmak için kanıt toplamanın benzer
aşamaları olarak görülmektedir.

Avrupa komisyonunun 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile oluşturulan araç
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/ adresinde daha çok göçmenlerin bilgi beceri ve yetkinliklierini
tanımlamak için kullanılan Beceri Tespit Aracı bu amaçla kullanılabilecek örneklerden biridir.
56
57
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1.2.2.3 Değerlendirme
Değerlendirme normal olarak bireyin öğrenme kazanımlarının belirli referans noktaları ve /
veya standartlarla karşılaştırıldığı aşama olarak adlandırılır. Bu, yazılı ve belgesel kanıtların
değerlendirilmesini gerektirmektedir. Ancak diğer kanıt biçimlerinin de değerlendirilmesi
yapılacaksa bu aşamada gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yaygın ve serbest öğrenmenin
doğrulanmasının genel güvenilirliği için ölçme değerlendirme çok önemlidir.
Bazı durumlarda, doğrulama ile yapılan belgelendirmeler, geleneksel kurslar ve programlar
tarafından verilenlerden daha düşük olarak algılanmaktadır. Bazı durumlarda göreceli
doğrulamanın yeniliğini yansıtan bu tür algılara karşı koymak için, araçlar ve süreçler
mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde sunulmaktadır. Değerlendirme aşaması da dâhil olmak
üzere tüm doğrulama aşamalarının eleştirel incelemeye açık olmasını sağlayan sağlam kalite
güvence düzenlemelerinin varlığı karşılıklı güven oluşturmanın önemli bir adımı olarak
görülmektedir.
Öğrenme kazanımlarına dayalı yeterliliklere geçişin genellikle doğrulamaya sağladığı fayda
düşünülmektedir. Bir öğrencinin bildikleri, anladıkları ve yapabilecekleri üzerine
odaklanmaktadır. Öğrenme kazanımları temelli bir değerlendirme, öğrenme süresi veya yeri
gibi faktörleri dikkate almak zorunda değildir. Bu, öğrenme kariyerlerindeki bireysel
farklılıkları yansıtmayı ve bunlara saygı duymayı kolaylaştırmaktadır.
Yaygın ve serbest öğrenmeyi değerlendirmek için kullanılan araç ve yöntemlerin çoğu örgün
eğitim ve öğretimde kullanılanlara veya benzerlerine dayanmaktadır. Doğrulama, farklı
bireysel öğrenme deneyimlerini ortaya çıkarmakla ilgili olduğundan, her bir kişiye özgü
öğrenmeyi ve bu öğrenmenin gerçekleştiği bağlamı belirleyecek ve doğrulayacak ölçme ve
değerlendirme araçlarının tasarlanması gerekmektedir.
Bu araçlar, örgün eğitimde daha büyük öğrenci gruplarına uygulanabilen ve alt grupların
veya bireylerin özel ihtiyaçlarına daha az öncelik verilen yaygın olarak kullanılan
değerlendirme araçlarından farklılıklar taşımaktadır. İlgili öğrenme kazanımlarının bireysel
farklılıkları ve ortaya çıkarılma şekilleri birden fazla araç gerektirebilmektedir. Örneğin,
yazılı testler ve uygulama sınavlarından oluşan bir kombinasyon kullanılabilmektedir.
1.2.2.4 Belgelendirme
Doğrulamanın son aşaması olan belgelendirme, tanımlanan, dokümante edilen ve
değerlendirilen bireyin belgelendirilmesi son aşamadaki genel değerlendirilmeye bağlıdır.
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Bu farklı şekillerde olabilir, ancak genellikle resmi bir yeterlilik (veya birim yeterlilik)
şeklinde sonuçlanmaktadır. İşletmelerde veya ekonomik sektörlerde, belgelendirme, bireyin
belirli görevleri yerine getirmesine izin veren bir yetki belgesi vermeyi de içerebilmektedir.
Durum ne olursa olsun, belgelendirme aşamasına ulaşan doğrulama, öğrenme
kazanımlarının belirli bir standarda göre başarısını resmi olarak doğrulayan bir son
değerlendirme gerektirmektedir. Bu sürecin güvenilir bir otorite veya kuruluş tarafından
yönetilmesi çok önemlidir.
Doğrulama yoluyla edinilen bir belgenin veya yeterliliğin değeri veya kıymeti belgeyi
düzenleyen kuruluşun veya otoritenin meşruiyetine bağlıdır. Yaygın ve serbest öğrenmeyi
doğrulamak için bütüncül bir yaklaşım kullanımından söz edebilmek için tercihen ulusal
yeterlilik sistemlerine güçlü bir şekilde bağlanmalı, bu yeterliliklerin de yeterlilik
çerçevelerinde yer almaları sağlanmalıdır.
Bazı ülkeler, yaygın ve serbest öğrenme için ayrı sertifikalar veya yeterlilikler düzenlemeyi
seçmektedir. Bu bazı durumlarda uygun olsa da, doğrulama ile düzenlenen belgelerin daha
alt seviye olarak görülmesine neden olmaktadır. Sistem içerisinde aynı belgelere götürmeyip
farklı belgeler uluşmasına neden olmakta ve alternatif üretmekten çok ikililik
oluşturmaktadır.
Örgün eğitim ve öğretim kursları ve programlarının geleneksel rotasına paralel olarak,
yaygın ve serbest öğrenmenin yeterliliklere normal bir yol olarak doğrulanması, yasal bir
doğrulama hakkı anlamına gelebilir. Bazı Avrupa ülkelerinde hâlihazırda bulunan bu tür bir
hak, bir yeterliliğe erişimi garanti etmektedir. Fakat bu yeterliliğe erişmek için kullanılan
öğrenme yolunu belirtmemektedir.
1.2.3 DOĞRULAMA SÜRECİ
Doğrulama hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde artan şekilde ilgi görmektedir.
Küreselleşme, göç, öğrenme ortamının artması, sınırların ötesinde yeterliliklerin tanınması
için mekanizmalara olan ihtiyacı artırmıştır. Ayrıca, insanların işlerinde bilgi, beceri ve
yetkinlik sahibi olmaya devam etmeleri için mevcut becerilerini geliştirmeleri gerektiğinden,
hayat boyu öğrenmeye de önem atfedilmektedir. Birçok işçi serbest öğrenme yollarıyla
işyerinde becerileri kazanmaktadır. İyi istihdam elde etmek ve eğitimlerini ilerletmek
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konusunda bu becerileri kanıtlayamadıkları durumlar olduğunda önemli zorluklarla
karşılaşmaktadırlar.
Şekil 7: Doğrulama Akış Şeması58

Farkındalık ve
Bilgilendirme

Doğrulama ile ilgili kolayca erişilebilir
bilgilerin sağlanması.
Nereye başvurulacağına ilişkin mevcut
fırsatlar vb. hakkında bilinçlendirme.

Uygun
değilse

Uygunsa
Başvuru sahibi başvuruyu ve
kanıt/portfolyosunu sunar.

Uygun
değilse

Uygunsa

Değerlendirme

Değerlendirici sunulan kanıtları inceler ve
değerlendirir. Başvuru sahibi ile görüşür.
Uygunsa
Mümkünse: Değerlendirici, nihai
değerlendirmeye hazırlanmak için başvuru
sahibine rehberlik eder.
Uygunsa

Belgelendirme

Mümkünse: Başvuru sahibi, seçilen
yeterlilik(ler) e ilişkin standartlara göre
ölçme değerlendirmeye tabi tutulur.
Adayın başarılı olduğu onaylanır ve gerekli
olan kredi ile yeterlilik düzenlenir.

Uygun
değilse
Uygun
değilse

Başvuru sahipleri
boşluklar dahil eksiklikler
hakkında bilgilendirilir;
ve seçilen yeterliliklerin
standartlarına göre
değerlendirilerek
bunların üstesinden
gelinmesine yardımcı
olmuştur.

Doğrulama sistemleri, yaygın ve serbest öğrenme yollarıyla edinilen bu bilgi, beceri ve
yetkinliklerden oluşan yeterlilikleri ele almaktadır. Aslında bu bilgiler sadece yaygın ve
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İtiraz

Rehberlik ve
Danışmanlık

Bir danışman / kolaylaştırıcı başvuru
sahibine doğrulama süreçleri ve
gereklilikleri ve bunların bir yeterliliğe
uygunluğu konusunda rehberlik eder.

Eksik Birimlerin Eğitim Öğretimi

Uygunsa

serbest öğrenme süreçlerinde elde edilmiş gibi görülse de örgün eğitim süreçlerinde elde
edilen fakat örgün sistemin ölçme değerlendirme sistemleri içerisinde doğrulaması
yapılmamış kazanımlar sonra yapılan uygulamada ortaya konulabilmektedir.
Doğrulama sürecindeki, bilgi, beceri ve yeterliliklerin gözden geçirilmesi; kanıtlar,
değerlendirme, portfolyo ve eksiklik durumunda neler yapıldığı gibi farklı unsurları
barındırmaktadır. Doğrulama sistemleri temel basamaklar açısından açıklanan dört aşamada
gerçekleştirilse de tasarım ve kapsamları bakımından farklılık gösterdiğinden, uygulanabilir
süreçte değişiklikler gözlemlenebilmektedir. Ülkelerde uygulanan sistemler arasındaki
farklılıklar bulunmasına rağmen genel bir doğrulama şeması Şekil- 7’de yer almaktadır.
Tablo 9: Doğrulama Süreci Aşamaları59

Aşama

Adımlar
 Potansiyel başvuru sahipleri bir fırsat olarak doğrulamanın farkındadır.
 Doğrulama sistemi hakkında genel bilgiler, ilgili gereksinimler, atılacak adımlar,

Farkındalık ve
Bilgilendirme

mevcut yardım ve nereden temin edilebileceği gibi bilgiler açıklanmıştır.
 Bir doğrulama sürecinin adımları, potansiyel başvuru sahipleri ve tüm paydaşlar
için açık ve şeffaftır.
 Potansiyel başvuru sahiplerine doğrulama süreci hakkında daha ayrıntılı bilgi
sağlamak için danışmanlık mevcuttur.
 Potansiyel başvuru sahipleri, belirli doğrulama adımları ve gereksinimleri

Rehberlik ve
Danışmanlık

hakkında rehberlik alabilirler.
 Danışmanlar / kolaylaştırıcılar, başvuru sahiplerinin ilk değerlendirmesini (ön
tarama) yapar ve portfolyolarını (kanıtlarını) hazırlamalarına yardımcı olur.
 Danışmanlar / kolaylaştırıcılar, gerekirse tamamlayıcı beceri eğitimi konusunda
rehberlik sunar.
 Değerlendirici, sunulan kanıt / portfolyoyu inceler.
 Mümkünse, başvuru sahibi, sertifikasyon / birimler / krediler almak için mevcut

Değerlendirme

yeterlilik standartlarına karşı nihai bir değerlendirme, test veya performans için
hazırlanabilir.
 Son değerlendirme (örneğin test veya mülakat).
 Nihai değerlendirme kararı ve varsa eksiklikler hakkında bilgi (başka bir
değerlendirme için potansiyel yeniden beceri, mentorluk vb.).

Belgelendirme

 Yasal olarak uygulanabilir ise, başvuru sahibi tarafından ilgiliyse karara itiraz
etme.
 Yeterlilik / sertifika / kredi / birim / muafiyet
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Edinilen yeterliliklere, doğrulamanın uygulandığı ve doğrulama sonuçlarının geçerli
kılındığı yere bağlı olarak, süreç aşağıdakilerden biri ile sonuçlanabilmektedir:


Tam yeterlilik



Kısmi yeterlilik60



Bir yeterliliğe yönelik kredi veya birim yeterlilik



Örgün eğitim ve öğretim sistemine girmek için akademik bir ön koşuldan muafiyet
veya müfredatın tamamından veya bir kısmından muafiyet.



Potansiyel öğrencileri örgün öğrenme yollarına sevk etme (örneğin, eğitime devam
etmeden önce)



İşgücü piyasasında iş imkânı sunacak bir yeterlilik belgesi veya



Eğitime yönlendirme

Doğrulama sürecinde aşağıdaki soruların cevapları aranarak süreç daha iyi şekilde organize
edilmiş olmaktadır.61


Doğrulamanın ne amaçla yapılacağı netleştirildi mi?



Doğrulama süreci bireyin talebine hangi açıdan fayda getirmektedir?



Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini koordine etmek ve hedeflemek için adımlar
atıldı mı?



Parçalanmadan kaçınmak ve tutarlı bir yaklaşım sağlamak için ilgili paydaşların
koordinasyonu için mekanizmalar mevcut mu?



Doğrulama uygulamaları ulusal yeterlilik çerçeveleriyle bağlantılı mıdır ve bu
şeffaflığı ve erişimi nasıl etkilemektedir?



Doğrulama sürecinde örgün eğitim için kullanılanlarla aynı veya eşdeğer standartlar
kullanılıyor mu? Kullanılan standart yeterliliğin değerini nasıl etkilemektedir?



Doğrulama uygulamaları kalite güvence düzenlemeleriyle bağlantılı mıdır?

1.2.4 DOĞRULAMA TÜRLERİ
Ülkeler ve sistemler arasındaki mevcut farklılıklara rağmen, genel bir doğrulama süreci şekil
7’de gösterilmektedir. Özellikle, doğrulama bir kişinin kendi bilgi beceri ve yetkinliklerinin
bir envanterini çıkarmasını ve bu yeterliliklerin bir yeterliliğe dönüşerek örgün eğitim
sistemi veya çalışma hayatı içerisinde geçerli olmasını mümkün kılmaktadır. Sürece başlama

60
61

Yeterliliğin tamamının elde edilmemesi durumunda yeterliliğin birkısmının kazanıldığına ilişkin belge
Cedefop, 2015, European guidelines for validating non-formal and informal learning
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bireyin karar vermesine bağlı olduğu için uygulama adımlarının belirli bir zamanda atılması
bir gereklilik değildir. Yani doğrulama süreci örgün eğitim süreçlerinde olduğu gibi belirli
zamanlamalar kısıtı içerisinde bulunmamakta, adaya bu açıdan rahatlık ve kolaylık
sağlamaktadır.
Bireyin ön planda olduğu doğrulama uygulamalarında bireyin amaçlarına göre doğrulama
farklı türlere ayrılmaktadır. Bu türler dönüştürücü, özetleyici ve yansıtıcı doğrulama olarak
gruplandırılabilmektedir. Şekil 8’de gösterilen bu üç doğrulama türü de birbiri ile ilişki
içerisindedir ve bu döngü boyunca birbirlerini beslemektedir.
Şekil 8: Doğrulamanın Türleri

62

Biçimlendirici
Doğrulama

Yansıtıcı
Doğrulama

Özetleyici
Doğrulama

Yansıtıcı Doğrulama, bir bireyin tüm öğrenme sürecinin bir portfolyosunu ve eylem planını
oluşturmaya odaklanır. Bu süreç tamamlandıktan sonra, birey sonraki aşamaya geçme
konusunda bir seçim yapmakta özgürdür. Elde ettiği bilgiler ile hangi yeterliliğe doğru
gideceğini, hangi paydaşlara hitap edeceğini, hangi öğrenme hedefini takip edeceğini kendi
istekleri, arzuları ve hedefleri ile harmanlayarak kendisi için elindeki bu bulgulara uygun
olarak seçimini yapmakta özgür kalmaktadır. Bu yansıtıcı doğrulama sürecidir.
Özetleyici Doğrulama, önceden belirlenmiş bir yeterlilik edinme yolunda muafiyetler veya
eksik tamamlamak adına belirli bir portfolyo oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır.
Burada hedef önceden belirlenen yeterliliğin edilebilmesidir.
Biçimlendirici Doğrulama, neyi / nerede / nasıl öğreneceğine karar vermek için bir
portfolyoyu öğrenme veya çalışma alanlarındaki herhangi bir standarda bağlayarak veya bir
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başlangıç noktası olarak doğrulama ile oluşan bir kariyer adımını formüle ederek bireyi
bulunduğu noktadan daha da ileriye taşımayı ve daha fazla geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu yaklaşımlar arasındaki fark, özetleyici ve biçimlendirici doğrulama süreçlerinde odağın
bireyi geliştirmeye yönlendirip yönlendirmemesi ile alakalıdır. Bir standarda göre
doğrulama süreci işletilirken özetleyici doğrulamada işin en başında belirli bir diploma
programı veya standarda göre süreç işletilerek netice bu yeterliliğin edinip edinilmemesi ile
sonuçlandırılmaktadır. Biçimlendirici doğrulamada birey öğrenmeye sevk edilerek gelişim
sağlanması hedeflenmektedir.
Bu tür bir doğrulamaya ilişkin kanıtlar, diplomaları, sertifikaları, profesyonel kurslar, vb.
aracılığıyla 'bireyin mevcut durumunun derlemesi’ şeklinde toparlanmaktadır. Doğrulama
sürecinin sonucunda bu kanıtlara göre istenen yeterliliğe veya yeterliliğin bir kısmına erişilir
ya da yeterlilik edinilemez ve bireye eksiklikler bildirilir.
Biçimlendirici süreç özetleyici doğrulamadan bir adım daha ileri gitmektedir. Amaç, kişinin
yetkinlik kanıtlarını öğrenme aracılığı ile geliştirmek ve önceden belirlenmiş bir standarda
göre doğrulamasını yaparak bireyin yeterliliği elde etmesidir. Bu anlamda özetleyici
doğrulama, biçimlendirici doğrulamanın bir parçası olarak görülebilir.
Yansıtıcı süreç diğer formlardan oldukça farklıdır. Bireylerin kendi kariyerlerini
yönetmelerini, kendi gelişim ihtiyaçlarını ifade etmelerini ve kendi yeterliliklerini
geliştirmelerini kendi isteklerine göre sağlamaya yöneliktir. Eğitim süreçleri içerisindeki
portfolyoların oluşum şekli bu tarz bir doğrulama sürecinin ürünüdür.
Örgün eğitim ve mesleki eğitim buna cevap vermeli, daha esnek ve öğrenenlerin taleplerine
odaklı hale gelerek yansıtıcı süreci biçimlendirici sürece çevirebilmektedir. Sistemler
içerisinde eğitim hayatları boyunca bilgi, beceri ve yetkinliklerinin neler olduğunu yansıtıcı
bir doğrulama mekanizması ile öğrenebilen bireyler bu sistemlerden elde ettikleri bilgiler ile
kariyer hedeflerini kendi istek ve taleplerine göre ilerletebilir ya da sadece mevcut hali ile
bırakarak sadece bir yansıtma görevi görmesini sağlayabilmektedir.
1.2.5 DOĞRULAMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
Bir doğrulama sisteminin iyi çalışması onu oluşturan yapıtaşlarının iyi yapılandırılmasına
bağlıdır. Bu nedenle bu başlıkta doğrulama süreçlerinin olması gerektiği gibi yürütülmesi
52

için gerekli temeller incelenmektedir. Doğrulama sisteminin dört temel yapıtaşı
bulunmaktadır. Bunlar Şekil 9’da gösterilmektedir.
Burada yer alan dört yapıtaşının merkezinde bir de kalite güvencesi yer almaktadır. Benzer
süreçlerin tamamında yer alan kalite güvencesi bu tarz sistemlerin olmazsa olmazlarındandır
ve bu yapıtaşı tam manası ile oluşturulmamış veya işletilememişse bu şekilde doğrulama
sisteminin sürdürülebilir şekilde çalışması ve fayda üretmesi mümkün olamamaktadır.
Şekil 9: Doğrulamanın Temelleri

Yasal
Düzenleme

Finans

Yapısal
Çerçeve

Doğrulama

Paydaş
Katılımı ve
Sahiplenme

Kalite Güvencesi

Kalite güvencesi, bir sistem oluşturulduğunda mevcut zorlukların ele alınmasına yardımcı
olmak için belirli ihtiyaçlara dayalı hedeflerin belirlenmesi mantığına dayanmaktadır.
Elbette doğrulama sisteminin tek başına çalışmadığını ve bir ülkenin eğitim ve öğretim
sistemine bağlı olarak düzenlenmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Buradan hareketle
verimli bir doğrulama sisteminin eğitim öğretim ile bağlantılı olması durumunda süreçlerin
daha sağlıklı, bireylerin elde edeceği faydaların ise daha fazla olacağı değerlendirilmektedir.
1.2.5.1 Yasal Düzenleme
Güçlü bir yasal düzenleme, doğrulama süreçlerinin kurumlar arasında tutarlı olmasını
sağlamak için önemlidir. Tutarlılık, sistemin güvenilirliğini arttırır ve başarısını belirler.
Yasal bir düzenleme doğrulama sonuçlarının bir ülkenin tüm bölgelerinde ve kurumlarında
zaman içinde karşılaştırılabilir olmasını garanti etmektedir.
Düzenlemeler, doğrulama sonucu edinilen bir yeterlilik ile örgün sistem aracılığıyla edinilen
bir yeterlilik arasındaki ilişkiyi tanımlamakta ve aralarında bir denklik söz konusu ise bunu
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ortaya koymaktadır. Ayrıca, hem başvuru sahiplerinin hem de kurumların süreçler hakkında
net olması için oyunun kuralları resmi olarak yasal düzenlemeler ile belirlemektedir.
Sonuç olarak, yasal düzenleme ile bir doğrulama sisteminin aşağıdaki hedefleri
desteklenmelidir:


Bir ülkenin eğitim ve öğretim sisteminin ayrılmaz bir parçası olması,



Örgün eğitim ve öğretim ile eşitliği sağlayarak yeterlilikler edinmenin alternatif
yollarını teşvik etmesi,



Hayat boyu öğrenmeyi kolaylaştırması ve teşvik etmesi,



Paydaş bağlılığını ve iletişimini sağlaması

Bir politikanın veya stratejinin varlığı, uygulanmasını garanti etmemektedir. Doğrulama
hakkında bir ILO küresel teknik çalıştayında, 63 20 ülkeden katılımcılar, ülkelerinde
doğrulama için yasal düzenlemelerin bulunduğunu veya şu anda geliştirilmekte olduğunu
belirttiler.
Bu katılımcıların tamamı yasal düzenlemenin kolay olduğunu, uygulamaya geçmenin ise en
zorlu kısım olduğu konusunda benzer fikirler beyan ettiler.
1.2.5.2 Yapısal Çerçeve
Açık bir şekilde tanımlanmış ve işlevsel bir yapısal çerçeve, bir doğrulama sisteminin
başarısı için kritik öneme sahiptir. Doğrulamanın planlanması, uygulanması ve yönetimi ile
görevlendirilen kurumlar şunlardan sorumludur:


Yeterlilikler çerçevesindeki tüm hükümleri, politikaları ve standartları tüm
yeterlilikler için uygulamak,



Öğrenme kazanımlarını değerlendirme, kanıtlama, belgelendirme ve tanımak,



Başvuru sahiplerine bilgi ve rehberlik sağlamak,



İlgili diğer paydaşlarla bir araya gelmek ve koordinasyon sağlamak.

Çoğu doğrulama sistemi, yukarıda listelenen görevler için genel sorumluluğu olan bir
kuruluş için bir “tanıma/denklik yetkisi” oluşturmuştur.
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Doğrulama otoritesi, mevcut bir kamu kurumu (eğitim ve öğretim kurumu veya bir UYÇ'nin
uygulanmasından sorumlu bir kurum gibi), doğrulama sistemi için yeni oluşturulan bir
kurum veya doğrulamayı kapsayan profesyonel veya sektörel bir kuruluş olabilmektedir.64
Bir doğrulama makamının genel koordinasyonu altında, ülkeler genellikle farklı eğitim
sektörlerinde doğrulamadan sorumlu bir dizi “doğrulama sağlayıcısı” oluşturmaktadır. Bu
sağlayıcılar şunları içerebilir:
• uzmanlık alanlarındaki yetkinlikleri değerlendiren ve tanıyan meslek kuruluşları,
• işveren temsilcileri,
• sanayi konseyleri,
• eğitim sağlayıcıları ve kurulları,
• üniversiteler / kolejler,
• bölgesel / yerel yetkililer.
Genellikle, doğrulama süreci kurumların örgün eğitim ve öğretim yollarının bir parçası
olarak uyguladıkları standart değerlendirmelerle bağlantılıdır. Ancak, verimli ve yüksek
kaliteli doğrulama süreçleri özel düzenlemeler ve kapasite gerektirmektedir.
Yukarıda belirtildiği gibi, bu mutlaka doğrulama için yeni veya bağımsız bir kurumun
kurulması gerektiği anlamına gelmez. Doğrulama mevcut kurumların iş tanımına entegre
edilebilir ve standart eğitim ve öğretim sistemlerinde kullanılan değerlendirme yöntemleri
benimsenebilir. Bununla birlikte, aşağıdaki hususlar bu süreçlerin işletilmesinde çok
önemlidir:
• Eğitim ve öğretim için mevcut kurumsal çerçevelerin kapasitesinin değerlendirilmesi.
• Kurumların finansal ve insan kaynakları kapasitesini, doğrulama sürecindeki rollerine göre
güçlendirmek. Örneğin, mevcut kurumlar içinde münhasır doğrulama üniteleri kurulabilir
veya doğrulama sistemlerini uygulamak ve izlemek için ek uzmanlar istihdam edilebilir.
Ülkelere göre doğrulama sorumluluklarının verildiği kurum kuruluşlar aşağıdaki tabloda
belirtilmektedir. Burada birçok ülkede bu doğrulama yetkisinin ulusal yeterlilik çerçevesi
veya ulusal yeterlilik çerçevesinden sorumlu kuruma verildiği gözlemlenmektedir.
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Bazı ülkelerde tek bir kurum ya da yapı yetkili iken bazı ülkelerde ise farklı farklı
organizasyonların birlikte olduğu görülmektedir.65
Tablo 10: Doğrulama Yetkisi Olan Kurumlar 66
Ülke

Doğrulama Yetkilisi
Avustralya Yeterlilikler Çerçevesi (AQF) Konseyi: AQF'nin Uygulanması

Avustralya

Ulusal Beceri Standartları Konseyi: Eğitim paketlerinin ve eğitim sağlayıcı kalitesinin
denetimi (endüstrinin temsili dâhil)
Ulusal Sigorta Brokerleri Derneği: Sigorta brokerleri için beceri tanıma
Üniversiteler: Yükseköğretimde beceri doğrulama
El Sanatları, Sanayi, Ticaret ve Ziraat Odaları:

Almanya

Mesleki eğitim ve öğretim alanında beceri tanıma
Federal eyalet düzeyindeki kurumlar:
Düzenlenmiş meslekler için beceri tanıma (ör. Doktorlar)

Belçika

Consortium de validation des compétences: Ulusal beceri tanıma sistemi, en önemli
beş kamu sektörü eğitim sağlayıcısını bir araya getirmektedir.
Botsvana Yeterlilik Kurumu (BQA): Tüm sektörlerde doğrulamanın kalite
güvencesinden sorumludur. BQA, değerlendirme gerekliliklerini belirler ve eğitim ve

Botsvana

öğretim sağlayıcılarının, doğrulama değerlendirme gerekliliklerine uyması beklenen ve
düzenli

olarak

izlenecek

olan

doğrulama

değerlendirmeleri

sunmak

için

akreditasyonunu yönetmektedir.
Sertifikalı Net: Akredite federal sistemi kapsayan: akreditasyon kurumları (38 Federal
Brezilya

Teknik ve Teknolojik Eğitim Enstitüsü); beceri sertifikasyon amaçları için uygun
kuruluşlar (devlet ve özel okullar, sendikalar, işletmeler, STK'lar gibi); ve eğitim,
metroloji, standardizasyon ve / veya denetimle ilgili kuruluşlar.

Çin

Malezya

Kamu meslek beceri test istasyonları: Hükümet tarafından onaylanan ve endüstriler,
dernekler ve yerel yönetimler tarafından kurulan değerlendirme kuruluşları
Malezya Yeterlilik Kurumu: Malezya Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması, kalite
güvencesi, program akreditasyonu, yeterliliklerin tanınması ve ifade edilmesi
Şili Valora: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı'na
bağlı merkezi olmayan bir kamu hizmeti olan Şili'deki Çalışma Yeterlilik Standartlarının
Belgelendirilmesine İlişkin Ulusal Sistem. Başlıca işlevleri, işgücü yeterliklerinin resmi

Şili

olarak doğrulanması (nasıl edinildiklerine veya sahibinin akademik unvan veya dereceye
sahip olup olmadığına bakılmaksızın), sürekli eğitim ve öğretim fırsatlarının
yaratılmasını ve bunların süreçlere dayalı akreditasyonunu ve değerlendirmesini içerir.
Tanımlanmış standartlar üzerinde ve üretken sektörler tarafından onaylanmıştır.

Braňka, J. 2016. Understanding the potential impact of skills recognition systems on labour markets:
Research report
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1.2.5.3 Paydaş Katılımı
Doğrulama ve Doğrulama sisteminde çeşitli paydaşlar yer almaktadır.
•

Hükümet yetkilileri

•

Yeterlilik sağlayıcıları (kamu ve / veya özel)

•

İşverenler, endüstri

•

Sendikalar

•

Potansiyel doğrulama başvuru sahipleri.

Paydaşların sistemin çalışmasıyla ilgili farklı sorumlulukları ve işlevleri bulunmaktadır.
Paydaşların (özellikle işverenlerin ve işçi örgütlerinin) eğitim ve öğretim sistemlerine
katkılarını ve etkin katılımını sağlamak ve kolaylaştırmak, etkili bir doğrulama sistemi
oluşturmak ve eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak için
gerekli görülmektedir.67
Paydaşların katılımı hem seçilen kurumsal düzene hem de genel kapsama ve doğrulamanın
yapılandırıldığı bağlama, eğitim ve öğretim, işgücü piyasası, yükseköğretim açısından olup
olmamasına bağlıdır. Paydaşların doğrulama faaliyetlerine katılma yolları farklı (alt)
sektörler arasında değişkenlik göstermektedir.
Hükümet ve ulusal kuruluşlar normal olarak, çok çeşitli işlevleri olan ancak esas olarak
koordinatör görevi gören doğrulamadan sorumlu düzenleyici ve denetleyici kurumlardır.
Yeterlilik sağlayıcılar, doğrulamanın dört aşamasını (tanımlama, dokümantasyon,
değerlendirme ve belgelendirme) sağlayan süreci yürütmekle yükümlüdür.
İşverenlerin, sendikaların ve ticaret odalarının, özellikle eğitim ve öğretim girişimleriyle
koordinasyon konusunda, doğrulamaya katılmaları için teşvik edilmesi gerekmektedir.68
Birçok ülkede paydaş katılımı seviyesi hala yetersizdir; kayıt dışı ekonomisi büyük olan
ülkelerde paydaş katılımının azlığı daha da belirgindir. Kayıt dışı sektör işletmeleri ile iş
birliği kurmak, kendi içinde sorunlu olmaktadır. Buna göre, sosyal tarafların doğrulamaya
katılımının, eğitim ve öğretim sistemine genel katılımlarından etkilendiği görülmektedir.
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Sonuç olarak, paydaşların doğrulamaya katılımının düşük düzeyde olması ülke içindeki
yapısal faktörlerden etkilenmektedir ve doğrulamaya ilgisizliği veya doğrulama ile
düzenlenen yeterliliklerin düşük önemde olması anlamına gelmemektedir.
1.2.5.4 Finansman
Doğrulama yoluyla yeterlilik elde etmek örgün eğitim ve öğretim maliyetlerine kıyasla
ekonomiktir. Hatta doğrulamanın eğitim gibi bir anayasal hak olduğunu tanıyan ülkelerde
doğrulama da eğitim gibi ücretsiz sunulmaktadır. Yine de sadece ölçek ekonomileri değil,
aynı zamanda daha fazla öğrenci kaydoldukça son birim maliyeti de önemli ölçüde
azalmakta olan örgün eğitimin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesinden çok daha
pahalıdır. 69 Yoğun, kişiselleştirilmiş danışmanlık ve değerlendirmenin gerekli olduğu
doğrulamada maliyetler hiç azımsanamayacak seviyelerdedir.
Bazı ülkelerde, bir değerlendirme kurulu bir adayı inceler ve aynı zamanda adayı iş yerinde
gözlemlemek için bir saha ziyareti yapabilir. Bu tür gereksinimler değerlendirme maliyetini
arttırır. Sistemi kurmak, araçlar geliştirmek ve kapasite oluşturmak için de ilk yatırım
gerekebilir. Bu nedenle, doğrulama maliyeti benimsenen metodolojiye, yeterlilik seviyesine
ve türüne ve adayların ihtiyaç duyduğu desteğin derecesine bağlıdır. Ayrıca, ülkede önceden
var olan ulusal meslek standartlarının ve değerlendirme araçlarının mevcudiyetine ve varsa,
kurumların doğrulamanın hangi aşamasından sorumlu olduğuna da bağlıdır.
Mevcut kurumlar doğrulamanın sorumluluğunu paylaşırsa maliyetler daha düşük olacaktır.
Çoğu ülke bu yaklaşımı izlemektedir, ancak bazıları maliyet sonuçlarını ve karmaşıklığı
hafife almış ve dolayısıyla doğrulama uygulanmasında ve genişletilmesinde kısıtlamalarla
karşılaşmıştır. Maliyet konusunun OECD'nin doğrulama çalışmasını yürüttüğü 22 ülkenin
hepsinde açıkça bir zorluk olarak tanımlandığı belirtmektedir.70
Ülkeler, doğrulamanın sürdürülebilirliğini ve artmasını sağlamak için hükümet, işverenler
ve adaylar arasında doğrulama maliyet paylaşımı konusunda açık rehberlere sahip olmalıdır.
Bu konu 2013-14 yıllarında düzenlenen üç önemli çalıştayda tartışıldı: ARLAC tarafından
10 ülkeden paydaşlar, Beceri Akademisi ve ILO-ITC Turin'deki Kayıt Dışı Ekonomi
Akademisinin Resmîleştirilmesinden oluşan üçlü bir çalıştay.
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Katılımcıların görüşleri başlangıçta kilit paydaşlar arasında maliyet paylaşımına
bölünmüştür. Katılımcıların çoğunluğu hükümetin ve işverenlerin maliyetin büyük bir
kısmını karşılamasını tavsiye etmiştir.
Adaylardan maliyetin daha yüksek bir oranını talep etmeleri istenirse, özellikle birçok
ülkede doğrulama uygulanması hala başlangıç aşamasında olduğu ve faydalarının daha birey
düzeyinde kanıksanmadığı için caydırıcı olabileceğini belirtilmiştir. Buna ek olarak,
adayların birçoğu istihdam edilebileceği için fırsat maliyetlerini zaten ödemek zorundadır
ve bu nedenle maliyetin çoğunu taşımak zorunda oldukları takdirde doğrulama süreçlerini
erteleyebilmektedir.
Erteleme nedenlerinin ortadan kaldırmamak, doğrulamanın kilit bir hedefine, yani
dezavantajlı grupların, özellikle kayıt dışı ekonomide çalışanların sosyal içermesini teşvik
etmek için çalışacak bir doğrulama sistemini sekteye uğratacaktır.
Doğrulama, şirketlerin insan kaynakları yönetimi stratejisine bağlı olmadığı sürece
işverenler de benzer şekilde isteksiz hissedebilirler. O halde başlangıçta, eğitim ve örgün
eğitim sistemlerinde olduğu gibi maliyetlerin devlet tarafından sübvanse edilmesi uygun
görülmektedir.
Sübvansiyonlar hedef gruptan hedef gruba değişebilir, yani doğrulamanın kayıtlı veya kayıt
dışı ekonomide çalışanlara mı, istihdam edilen veya işsizlere mi, yeterliliklerin eğitim
kısmına mı yoksa bunların tamamına mı kaynak sağlanıp sağlanmayacağı değişmektedir.
Bununla birlikte, işverenler fırsat ücretini, örneğin ücretli izin vererek ve ayrıca eksik beceri
eğitimi ve kanıt toplama maliyetiyle karşılayabilmektedir.
Birçok ülkede, bir kısmı doğrulama ile gerçekleştirilebilecek eğitim veya beceri geliştirme
seviyeleri bulunmaktadır. Birçok ülkede, devlet doğrulamanın maliyetini üstlenmektedir.
Bazı ülkeler ise doğrulama maliyetlerini karşılamak için beceri geliştirme vergisini kullanır
ve bazı durumlarda işverenler de maliyeti paylaşır.
Hindistan, kayıt dışı ekonomide çalışan inşaat işçileri için bir doğrulama programı
uygulamakta ve bunu sübvanse etmektedir. Devlet İnşaat Refah Kurulları değerlendirme
ücretlerini71 (kişi başına 165 ABD doları) ve eksik beceri eğitim ücretlerini ödemekte ve
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ücret karşılığı (saatte 0,60 ABD doları, kişi başına) eğitim sırasında kaybedilen ücretleri için
ek ödeme yapılmaktadır. Bu örneklerde, adaylardan doğrudan bir ücret alınmamaktadır.
22 ülkenin doğrulama uygulamaları üzerine bir OECD çalışması, doğrulama için farklı
maliyet paylaşım yöntemlerinin kullanıldığını tespit etmiştir. Bu, yeterliliklerin seviyesi ve
türü, adayın istihdam durumu ve ülkeye özgü politikalar gibi faktörlere bağlı olarak değişim
göstermektedir. Adaylar genellikle kayıt veya giriş ücretleri gibi ücretler ile maliyetin küçük
bir kısmını karşılar, ancak bu tüm ülkeler için bir önkoşul değildir. Maliyet örnekleri ve
bunları karşılayanlar Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11: Doğrulama Finansmanı Uygulamaları 72

Ülke

Uygulama

Avusturya,
Avustralya,

Bu alanda vergi indirimi sunan ülkeler arasında yer almaktadır ve bunun

Şili,

sonucunda, fon dolaylı olarak devlet bütçesine dayanmaktadır.

Danimarka
Belçika
Çek
Cumhuriyeti
Hollanda
İrlanda
İsviçre

Kayıt ücretleri işsizler için 25 € ve çalışanlar için 100 €'dur. Finansman ayrıca
Avrupa Sosyal Fonundan (ESF) sağlanmaktadır.
Kayıt ücretleri 30 € ile 70 € arasında değişmektedir.
Maliyetler işverenler ile eğitim ve gelişim fonları veya yerel yetkililer arasında
paylaşılmaktadır.
Ücretler doğrulama kurumu tarafından karşılanmaktadır.
Cenevre kantonu aday başına ortalama 2,200-3,400 € harcamaktadır. Swiss Post
1.500-2.000 kişilik tüm tanıma projesine 2.2 milyon € harcamıştır.
Genel olarak, doğrulama ücretleri kurumlar tarafından karşılanır; diğer

Kanada

maliyetler (danışmanlık ve bilgi edinme gibi) kurumlar ve öğrenciler arasında
paylaşılmaktadır.
Akademik alanda 120-300 €, mesleki sektör için 300 € ve mesleki sınav için

Norveç

1.800 €. Yükseköğretim için tüm masraflar üniversite bütçesi tarafından
karşılanır.

Slovenya
Türkiye

Kamu istihdam hizmeti, işsizlerin kayıt ücretlerini üstlenmektedir.
İşsizlik Fonu kapsamında başarılı olan adayların ücretleri karşılanmaktadır.
Çeşitli AB projeleri ile de sistem desteklenmektedir.

Swiss Post, İsviçre'nin ulusal posta servisidir. İsviçre Konfederasyonuna ait halka açık bir şirket olarak olarak
çalışanları için doğrulama kullanmıştır.
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Doğrulamanın teşvik edilmesi için, hükümetler işverenlere ve bireylere vergi teşvikleri
vermektedir. Örneğin Hollanda, doğulama gerçekleştirmek için doğrulama süreçlerine dâhil
olanlara (bireyler ve işverenler) vergi avantajları sağlamaktadır.73
Finansman, doğrulamanın sürdürülebilirliği için kritik bir konu olduğundan, hükümetlerin,
doğrulama için sürdürülebilir ve adil bir finansman sağlayan bir politika ortamı sağlamaları
doğrulama uygulamaların maliyet unsurundan bağımsız olarak bireylere ve şirketlere fayda
sağlayarak istihdam ve işgücü olarak ülkeye katkı sunmaktadır.
1.2.5.5 Doğrulamada Kullanılan Yöntemler
Münazaralar
Tartışmalarda, adaylar dikkate alınan bir argümanı sürdürme ve bir konuda yeterli bilgi
derinliğini gösterme kapasitelerini gösterebilir. Bir tartışmada iletişim ve sosyal becerilerini
de gösterebilirler.
Beyan yöntemleri
Adaylar yazılı olarak, değerlendiriciye yardımcı olmak için tasarlanmış önceden belirlenmiş
kriterlere karşı öğrenmeleri hakkında kanıta dayalı bir açıklama yaparlar. Deklaratif
yöntemler, daha bağımsız bir değerlendirme içeren diğer yöntemlerle birlikte kullanılır.
Gözlem
Adayın davranışı, üçüncü bir tarafça belirli bir ortamda, örneğin mesleki uygulamasında
gözlemlenir ve değerlendirilir. Değerlendirme kriterleri önceden belirlenir.
Röportaj
Görüşmelerin önemli olduğu alanlarda röportaj yapılabilir. Onlara genellikle bir adayın daha
eksiksiz bir değerlendirmesi için yorum ve açıklamaya izin veren diğer yöntemler eşlik eder.
Portfolyo
Portfolyo, deneyim yoluyla edinilen beceri ve bilgileri sunan ve doğrulayan, organize ve
yapılandırılmış bir malzeme koleksiyonudur. Kanıt toplama aday tarafından sağlanır. Bir
portfolyo, özgeçmişler, performans değerlendirmeleri, referanslar, fotoğraflar, çizimler gibi
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belgeleri içerebilir. Dijital portfolyo metin, ses, grafik ve video tabanlı bilgi sunumu
birleştirilebilir. Portfolyolar bir uzman tarafından danışmanlık ve arabuluculuk gerektirir.
Şekil 10: Avrupa Ülkelerinin Doğrulama Uygulamalarında Kullandığı Yöntemler

Sunum
Bir sunum ile adaylar karmaşık bilgileri yapılandırma ve azaltma ve uzmanların veya
değerlendiricilerin önünde performans gösterme yeteneklerini gösterirler. İletişim ve sosyal
beceriler de burada önemlidir.
İşten derlenen simülasyon ve kanıtlar
Bu yöntemin merkezinde, adayın gerçek hayatta modellenmiş yapılandırılmış bir durumdaki
performansı, örneğin bir rol oyunu gibi performansı vardır. Yöntem, karmaşık etkileşen
beceri setlerinin test edilmesine izin verir. Net değerlendirme kriterleri gereklidir.
Testler ve sınavlar
Aday önceden belirlenmiş sorulara sözlü veya yazılı olarak yanıt verir. Test, belirli bilgi ve
becerilerin doğrudan değerlendirilmesini sağlar. Testlerin bir avantajı, hazırlanmasının daha
kolay olması ve genellikle daha objektif olarak anlaşılmasıdır. Bir dezavantaj, test edilebilen
içeriğin sınırlı olmasıdır.74

74

European Commission; Cedefop; ICF International (2014). European inventory on validation of non-formal
and informal learning 2014. Thematic report: validation methods
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1.2.5.6 Doğrulamanın Kalite Güvencesi
Kalite güvencesi esasen tüm doğrulama yapı taşları ile alakalıdır. Bu süreçlerin tüm
adımlarında kalite güvencesi düşünülmeden bir işlem yerine getirilmesi, ilgili sürecin güven
kaybına neden olacağını ve doğrulama sürecinde en önemli unsur olan güven unsurunun
olması nedeniyle, göz ardı edilmiş olması süreç sonunda edinilecek belgeye de bakış açısını
değiştirecektir. Kalite güvencesi aşağıdaki çeşitli boyutları kapsar75:
• Değerlendirme metodolojileri mevcut yeterlilikler, standartlar ve yeterlilik çerçeveleri ile
uyumludur (uygun yetkinlik seviyesini oluşturmak, mevcut standartlara göre “eşleştirmek”
için)
• Standartlara ve kalite kodlarına uyulur ve uygulanır.
•Başvuru sahiplerine yeterince bilgilendirilmiş, rehberlik edilmiş ve danışmanlık verilmiştir.
• Doğrulama sonuçları gözlemlenir, değerlendirilir, izlenir ve sistemi daha iyi hale getirmek
için sayılan süreçlerden elde edilen bilgiler kullanılır.
Denenmiş ve test edilmiş bir ölçme değerlendirme metodolojisi, herhangi bir doğrulama
sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmasında kritik bir faktördür, çünkü belgelendirme için
meşruiyet sağlayacak ana unsur bu süreçtir. Bir doğrulama sistemine güvenilebilirlik ve
meşruiyet değerlendirmenin kalitesine ve değerlendirenlerin kapasitesine dayanmaktadır.76
Yaygın ve serbest öğrenmenin tanınmasına ilişkin Avrupa yönergeleri, doğrulama genellikle
örgün öğrenme yolundan daha düşük olarak kabul edildiğinden, örgün öğrenme ve
geleneksel olmayan yeterliliklere karşı şüphecilik konusunda yüksek düzeyde güven
olduğunu gözlemlemektedir. Kanıtlar, yaygın ve resmi olmayan öğrenmenin tanınması
yoluyla elde edilen yeterliliklerin sıklıkla sosyal olarak kabul edildiğini göstermektedir.77
Kalite güvencesi, doğrulama sonuçlarının daha fazla kabul edilmesini sağlamakta ve bu
uygulama ile verilen yeterliliklere güveni artırmaktadır. Bazı eğitim sağlayıcıları ve
değerlendirme mekanizmaları, yeterliliklerin verilmesi için yapılandırılmış bir eğitim
öğretim süreci olmadan ölçme değerlendirme yöntemiyle yeterlilik düzenlenmesi
yaklaşımına çok az inanmaktadır. Bazı yükseköğretim kurumları da doğrulama
yeterliliklerini örgün eğitim ve öğretime eşdeğer kabul etmek konusunda endişeli bir tavır
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takınarak sistemleri bu uygulamaya açma noktasında çekimser kalmaktadır. Bu çekimser
yaklaşım, potansiyel faydalanıcıların, doğrulamanın kabul edilebilirliğinden emin
olmadıklarından, genellikle akranlarıyla etkileşime girerek resmi bir ortamda öğrenmeyi
tercih etme eğilimine neden olmaktadır.78
Zaman zaman bu belirsizlik hissi veren durum, tüm potansiyel faydalanıcılar arasında
işveren, eğitim ve öğretim kurumları, başvuru sahipleri ve hükümetler arasında doğrulamaya
daha fazla güven tesis etmek için kalite güvencesinin öneminin altını çizmektedir.
Çoğu ülkede örgün eğitim ve öğretim sistemleri bir tür kalite güvence sistemine veya
prosedürüne sahiptir. Doğrulamanın kalite güvencesi ile ilgili olarak, iki ana seçenek ortaya
çıkmaktadır:
1. Sadece doğrulama için bir kalite güvence sistemi oluşturmak (esas olarak doğrulama
bağımsız bir süreç olarak uygulanır ve eğitim veya öğretim sektörü faaliyet ve standartlarına
entegre edilmeden uygulanırsa gereklidir.)
2. Doğrulamanın kalite güvencesi, eğitim ve öğretim programları veya yönergeleri için
mevcut kalite güvence sistemlerine entegre etmek. “Kalite güvencesinin ana garantörleri”,
ya sistem tarafından belirlenen standartlara (ya da kendilerine) göre değerlendirmeler yapan
ya da bunu yapmak için diğer kuruluşları onaylayan kurumlardır. Kalite güvence süreci,
ilgili müfredat ve mevcut standartları kapsayan yöntemlere göre belirlenir.79
Kalite güvencesi ile görevlendirilen kurumların türü, ülkelerin yaygın ve serbest öğrenme
kazanımlarını değerlendirmek için kurdukları sistemlere bağlıdır:
• Doğrulamanın istihdam edilebilirliğe ve işgücü piyasasına yönelik olduğu
durumlarda, piyasadaki paydaşlar kalitede söz hakkı sahibi olmalıdır.
• Doğrulama, insanların örgün öğrenmeye geri dönmeye odaklandığı durumlarda,
örgün eğitim sisteminde ve başlangıç eğitiminde kaliteden sorumlu organlardır.
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İster kamu ister özel eğitim kurumları ister özel doğrulama merkezleri olsun, değerlendirme
ile görevlendirilen kurumların akreditasyonu önemli bir kalite güvencesi tedbiri olarak
gözlemlenmektedir.80
1.2.6 DOĞRULAMANIN ÖNEMİ
Aslında doğrulama bir nevi yeni işe alınacak bir bireyin ya da mevcut çalışanlardan bir
bireyin neyi bildiğini, neyi yapabildiğini ortaya koymaya çalışan insan kaynakları
departmanlarının81 yaptığı uygulamanın bireyin kendi kendine ya da bir kurumsal hizmet
aracılığı ile bunu yapmasıdır. Doğrulamanın güzel yanı tüm bu kazanımların sonuçta örgün
sistemde bir karşılığı olan yeterliliğe dönüşebilmesidir.
Doğrulama politikasının, öğrenmenin zamanı ve ortamına bakılmaksızın, önceki öğrenmeye
resmî belge sağlamak için güçlü bir araç olduğu yaygın kanaatle kabul edilmektedir.
Yalnızca belirli alanlardan girdi elde ettiği düşünülen doğrulama, sanılandan daha fazla
alanda elde edilen kazanımlar ile beslenmektedir. İşyerinde öğrenme, gönüllü topluluklarda
öğrenme, farklı yaşam alanlarındaki sanatsal veya diğer etkinlikler, tamamlandıktan sonra
özel bir belge sunmayan atölye çalışmaları ve eğitimlerle birlikte öğrenme durumları olarak
da kullanılabilir.82 Bu tür farklı öğrenme ortamlarından elde edilen öğrenme kazanımları
arasında ortak bir zemin bulmak zordur, ancak doğrulama gibi bir araçla bu mümkün
kılınabilmektedir.
Önceki öğrenmelerin doğrulanmasının, yetişkinlere çalışma hayatından eğitime başarılı bir
şekilde geçebilmeleri için fırsatlar sağlamada önemli bir rol oynadığı kanıtlanmıştır.83 Sonuç
olarak, eğitim sistemi doğrulama ile de dâhil olunabilecek önemli bir mecradır.
Çalışma hayatı içerinde mevcut bir iş dalında çalışırken sıfırdan başlamak ne kadar zor olsa
da doğrulama ile bu süreç kısalabilmekte, zaman zaman da doğrudan bir yeterlilik elde
edilebilmesi sağlanabilmektedir. Bununla birlikte, sadece eğitime devam, ileri eğitim
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doğrulama ile sağlanabilmekle kalmaz, aynı zamanda işten işe geçişte veya farklı bir sektöre
geçiş istendiğinde de önemli bir rol oynamaktadır.84
Örneğin, işgücü piyasasındaki ciddi beceri eksikliği sorununun çözümü için bir cevap,
doğrulamanın çalışma hayatında uygulanması olabilir.85 Dolayısıyla, örgün eğitim dışında
kazanılan yetkinlik ve becerilerin tanınması sektördeki hareketliliği ve geçişkenliği
artırabilir ve hatta özellikle beceri uyumsuzluğundan kaynaklanan işsizliğe karşı tedbirleri
destekleyebilmektedir.
Ayrıca, doğrulama yaygın ve resmi olmayan öğrenmeyi de hesaba katarak çeşitli
nedenlerden dolayı örgün sisteme kayıt olma fırsatı olmayan bazı bireyler için örgün eğitime
erişim sağlayarak sosyal adalette önemli bir rol oynayarak fırsat eşitliğindeki adaletsizliğe
de bir nebze olsun çözüm sunmaktadır.
Buna ek olarak, doğrulama sürecinin yardımıyla, örgün eğitimdeki ve diğer öğrenciler
çalışma programının belirli bölümlerinden muaf tutularak eğitimlerini kısaltma ve lisans
programını daha önce tamamlama şansına sahip olabilmektedir. Buna göre daha erken
mezun olmak, öğrencilerin eğitim sistemine uzun zaman harcamadan işgücü piyasasına
girmelerini sağlamaktadır.86
Tüm bu nedenler göz önüne alındığında işsizlik sorununa çözüm arayışında, eğitim
süreçlerinden uzakta kalanlara fırsat eşitliği sunmakta, çalışma hayatından tekrar eğitim
hayatına geçmekte ve birçok alanda doğrulama ile insanların hayatında değişim ve geliştirme
sağlanabileceği yadsınamaz bir gerçek olarak önümüze çıkmaktadır.
İyi yapılandırılmış doğrulama süreçleri ile zaman ve kaynak kaybına yol açmadan insanlara
daha iyi ve hızlı kariyer yolları açılabilmesi önünde bir engel bulunmamaktadır. Aşağıda
Tablo 12’de doğrulamanın kimin için hangi açıdan faydalı olabileceği gösterilmektedir.
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Tablo 12: Doğrulamanın Potansiyel Yararlanıcıları87

Kimin için

Doğrulamanın kişiye faydası

Tesisatçı, duvarcı, aşçı, elektrikçi,
kuaför vb. (Zanaatkar ve / veya kayıt
dışı ekonomide) gibi bir usta ...

… İlk etapta belgesiz yetkinlikler edinmiş ya da işte
beceri kazanmış, ancak herhangi bir yeterlilik
kazanmamış veya işverenler tarafından tanınmayan
bir yeterlilik sahibiyse veya işte kazanılandan daha
düşük bir beceri seviyesi için bir yeterliliğe sahipse

Kayıt dışı ekonomide çalışanlar…

… kayıtlı ekonomiye geçmek için

İşsiz biri…

…bir iş bulmak için bir yeterliliğin gerekli olduğunu
fark etmişse,

Ekonomik olarak aktif olmayan bir
kişi…

… Eskiden yeterlilik olmadan bir işte çalışıp, işgücü
piyasasından çıkmış ve şimdi geri dönüp resmi iş
bulmak isterse

Bir bakıcı ya da çoğunlukla evde
yeterlilik olmadan (çoğunlukla kadınlar
tarafından, genellikle ücretsiz) çalışan
bir kişi…

... ev dışında ve işgücü piyasasında çalışmak isterse

Yeterlilik gerekliliklerinin yıllar içinde
değiştiği veya yeterlilik
gereksinimlerinin ülkeler arasında
(yaşlılara bakım, anaokulu çalışanı, fizik
tedavi uzmanı, koç vb.) Farklılık
gösterdiği herhangi bir işte çalışan bir
kişi…

… işgücü piyasasında rekabetçi kalmak isterse

Öğrenci, araştırmacı vs.

… Serbest meslek sahibi olarak bile çalışmaya
devam edebilmek için bir yeterliliğe ihtiyaç
duyduklarını fark ederse.

Emeklilik yaşından sonra çalışmaya
devam etmek isteyen bir işçi…

… serbest meslek sahibi olarak çalışmaya devam
edebilmek için bir yeterliliğe ihtiyaç duyduklarını
fark ederse

Göçmen işçi veya geri dönen göçmen
işçi…

… yaygın ve serbest kanallardan edinilen yeterlilikler
de dâhil olmak üzere, bulunduğu ülkede
yeterliliklerinin resmi olarak tanınması gerekirse
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2.

YÖNTEM

Bu araştırmada “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında Çerçeveler ve Doğrulama
Uygulamaları arasında ilişkiler bulunmakta mıdır, bu araçlar birbirlerini nasıl
desteklemektedir?”, “İdeal bir Doğrulama nasıl uygulanmaktadır?”, “Doğrulama diğer
ülkelerde nasıl uygulanmaktadır?” ve “Türkiye’deki uygulama daha nasıl desteklenebilir?”
gibi araştırma konularına ilişkin sorulara yanıtlar aranmıştır. Bu soruların cevaplanabilmesi
sürecinde, incelenen konuların nasıl incelendiği, verilerin ve bilgilerin toplama şekilleri ile
bunların nasıl ele aldığına ilişkin bilgilere bu bölümde yer verilmiştir.
2.1

ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ

Bu çalışma, Yeterlilik Çerçeveleri ve Doğrulama yaklaşımının genel yapılarının açıklanması
ve bu genel yapılarının arasında bulunan yapısal ilişkilerin neler olduğunu ortaya çıkarmayı
hedeflemektedir.
Tespit edilebilen bu ilişkilerin ortaya koyulması ile birlikte erişilen bilgilerle seçilen ülke
örneklerinin incelenmesi sayesinde ulusal yeterlilik çerçevesi ve buna bağlı olarak
doğrulama uygulamaları hakkında karşılaştırma yapılması ve bu karşılaştırma sayesinde
ülkemizdeki

doğrulama

uygulamalarının

geliştirilebilecek

yönlerini

belirlemeyi

amaçlamaktadır.
Doğrulama ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) uygulamaları ile ilgili ülke örnekleri
incelenirken konu hakkında ilgili uzmanlardan araştırma boyunca görüşler alınmış ve
alanları ile ilgili önemli kaynaklara erişmede araştırma boyunca desteklerinden
faydalanılmıştır.
Araştırma kapsamında Doğrulama Uygulamaları ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)
araçlarını yürüten kurumlar ve bu kurumları destekleyici faaliyet yürüten kurumlar ile dünya
genelinde bu çalışmaların yürütülmesinde öncü rol oynayan kurum kuruluşların
uygulamaları genel olarak incelenmiş ve genel bir çerçeve ortaya koyularak çıkarımlar
yapılması hedeflenmiştir.
2.2

VERİ TOPLAMA ARAÇ VE TEKNİKLERİ

Bu çalışmanın ortaya çıkarılmasında, kavramsal bir çerçeve ortaya koyabilmek için literatür
taramasından faydalanılmıştır. Araştırma konusu ülkelerin (Almanya, Fransa, İrlanda,
Türkiye) nitel ve nicel verilerinin hepsi, doğrulama politikaları ve yeterlilik çerçevesi
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uygulamalarına ilişkin ilgili resmi metinlerin ve uluslararası kuruluşların gerçekleştirdiği
araştırmalar neticesinde yayımladığı kitapların ve raporlarının taranması ile elde edilmiştir.
Elde edilen bilgiler tarihsel gelişim ve yasal dayanak, sorumlu kurumlar, finansman,
doğrulama süreci, doğrulama uygulayıcıları başlıkları altında araştırmaya konu ülkelerde
doğrulama uygulamaları konu alanlarından derlenmiştir.
Teorik bilgilerin açıklandığı bölümde ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış kitap,
makale, rapor, gibi kaynaklar mümkün olduğunca fazla sayıda incelenerek genel bir kanı
ortaya koyma noktasında tamamından yararlanılmıştır.
Sonuç ve Öneriler bölümünde ise bu araştırma sürecinde elde edilen bilgiler ile ülke
uygulamaları ışığında Türkiye örneği bağlamında tespit edilen bulgulara uygun olarak
önerilerde bulunulmuştur.
Ortak ölçütlerle hatalı yorumlar yapılmasının önüne geçmek adına Almanya, Fransa, İrlanda
ve Türkiye’ye ait veriler Avrupa Birliğinin dönemsel raporları ILO, OECD, CEDEFOP,
UNESCO ve ETF gibi uluslararası organizasyonların gerçekleştirdiği bağımsız araştırma
sonuçlarının kullanılmasına özen gösterilmiştir. Daha detaylı verilerin veya örneklerin
kullanılması gerektiğinde ilgili ülkenin o konuda yetkili kurumlarının internet sayfalarında
ve internet ortamında yayımladıkları raporlarından faydalanılmıştır.
2.3

VERİLERİN ANALİZİ

Bu uzmanlık tezinin hedefi olan ideal bir doğrulama uygulaması ve yeterlilik çerçevesi
uygulamasının birkaç ülke örneği ışığında karşılaştırmayı yapmak için ülkeler aynı altı
başlıkla incelenmiştir. Bu ortak başlıklarda yer alan bilgiler sayesinde ülke uygulamalarına
ait elde edilen bilgiler ile bir karşılaştırmalı analiz yapılmıştır.
2.4

KARŞILAŞTIRMA

Farklı sistemleri belirlenen ölçütler ışığında, sosyal ve kültürel etkenler göz önünde
bulundurularak inceleyen ve incelenen araçlar arasındaki ortak noktaları ve ayrışma
noktalarını tanımlamaya yardım eden bir yöntem olan karşılaştırmalı analiz yönteminden
yararlanılmıştır.
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Araştırmaya konu değişkenin ideal durumu ve benzer veya ileri durumdaki uygulamaların
mevcut durumu tespit edilerek sistemlerin durumları ortaya konmakta ve eksik yönlerinde
iyileştirme veya farkındalık oluşturmak üzere tüm veriler değerlendirilmektedir.
2.5

ARAŞTIRMA ÜLKELERİNİN BELİRLENMESİ

Bulgular bölümünde Fransa, Almanya, İrlanda olmak üzere belirlenen üç ülke ile beraber
Türkiye örneklerinde doğrulama uygulamaları incelenmiştir. Bu üç ülkenin seçilmesinde
nüfus, ekonomik büyüklük, doğrulama uygulamalarında ileri olma, coğrafi sınırlar gibi
etkenler belirleyici olmuştur.
Fransa hem nüfus hem de doğrulama uygulamaları açısından yöntem ve teknik
mukayesesinde önde görülmesinden ve aynı zaman her seviyede doğrulama gerçekleştiren
bir ülke olması sebebiyle incelemeye değer görülmüştür.
Almanya ise Türkiye gibi konuya özellikle kalite güvencesi açısından daha sıkı bakan ama
farklı eyaletlerinde her seviye de doğrulama uygulaması ile yeterlilik düzenlemesi sebebiyle
incelemenin içerisine dâhil edilmiştir. Almanya’nın da nüfus ve ekonomik açıdan Türkiye
ile kıyaslanabilir bir ülke olması bu süreçte öne çıkarmıştır.
İncelenen son ülke İrlanda ise hem nüfus hem de ekonomik ölçek olarak daha küçük
olmasına rağmen hem yeterlilik çerçeveleri hem de doğrulama uygulamalarında literatürde
sıkılıkla göze çarpan bir ülke olması; eğitim öğretimde belirli bir çıtayı tutturmuş olması
nedeniyle araştırmada incelenen ülkelerden biri olarak seçilmiştir.
Tüm bunların yanında, ülkemizde birçok konuda olduğu gibi yeterlilik çerçeveleri
geliştirme, doğrulama uygulamalarını ilerletme konularında yapılan çalışmaların tümüne
yakınında Avrupa ülkelerinin ve özellikle Avrupa Komisyonunun çalışmalarının takip
ediliyor olması Avrupa özelinde bu ülkelerin incelenmesini daha akılcı kılmıştır.
Fransa ve Almanya gibi ekonomik ve nüfus büyüklüğü ülkelerin yanında daha küçük
sayılabilecek ülkelerdeki durumun tespit edilebilmesi adına da İrlanda da çalışma
yoğunlaştırılmıştır.
Uygulamanın gerçekleştirilmesinde dünyanın farklı yerlerindeki farklı kaynaklardan
derlenen bilgiler ile hem doğrulama hem de yeterlilik çerçeveleri hakkında güncel bilgiler
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ve yaklaşımlara uygun bilgiler ile konunun ideal şekilde nasıl yapıldığına ilişkin veriler
ortaya koyulmuş ve genel bir çerçeve çıkarılmaya çalışılmıştır.
2.6

KARŞILAŞTIRMA KRİTERLERİ

Bu çerçeve ortaya koyulurken Avrupa Komisyonunun inceleme raporlarında da doğrulama
için kullanılan ana başlıklarda değerlendirme yapılmıştır. Bu başlıklar;
 Yasal Dayanak,
 Sorumlu Kurumlar,
 Finansman,
 Öğrenme Kazanımları ve Standartlar,
 Doğrulama Uygulayıcıları,
 Kalite Güvencesi,
 Yeterlilik Çerçevesi Bağlantısı
 Danışmanlık ve Rehberlik olarak ele alınmıştır.
Belirtilen bu başlıklar çalışmada da hem ülkelerin incelenmesinde hem de Türkiye örneğinin
değerlendirilmesin kullanılan ana ölçütler olarak kullanılmıştır. Avrupa Komisyonu’nun da
raporlarında doğrulama incelemesi yaparken bu ölçütleri kullanması bu araştırmada yapılan
doğrulama uygulamaları incelemesine ilham vermektedir. Bu başlıklara ek olarak her
ülkenin tarihsel gelişim ve yasal dayanakları hakkında da bilgi toplanmıştır.
Araştırmaya temel teşkil eden ülkeler olan Almanya, Fransa ve İrlanda örneklerine ilişkin
veriler belirtilen bu başlıklar altında toplanmıştır. Ardından Türkiye bağlamında
gerçekleştirilen çalışmalar ortaya koyularak araştırmanın dördüncü bölümünde bu
karşılaştırma neticesinde ortaya çıkan belirgin noktalar ve bu noktalarda tespit edilen zayıf
yönlerin iyileştirilebilmesi veya en azından farkındalık oluşturulabilmesi için belirlenen
başlıklar halinde sonuç ve öneriler olarak dile getirilmiştir.
Değerlendirme neticesinde yapılabilecek çalışmalar hakkında da önerilerde bulunarak
bireylerin de daha iyi uygulama örnekleri ve daha iyi araçlarla hizmet almasını sağlarken bu
süreçlerde hizmet alınan insan kaynağının iyileştirilmesine yönelik tavsiyelere dikkat
çekilmiştir.
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3.

BULGULAR

Doğrulama Avrupa başta olmak üzere birçok ülke nezdinde karşılık bulan bir yeterlilik
edinme şekli olarak önümüze çıkmaktadır. Doğrulama önceki bölümde de bahsedildiği gibi
uygulamayı yapan ülkenin şartlarına, politikalarına, eğitim öğretim sistemine göre
farklılıklar gösterebilmektedir.
Bu bölümde bu konuda iyi uygulama örnekleri olarak değerlendirilebilecek Fransa, İrlanda
ve Almanya örnekleri incelenecek ve Türkiye bağlamında gerçekleştirilen uygulamalar ile
farklılaşan yönleri ortaya koyulmaktadır.
Ülke incelemelerinden çıkan resimden ve ideal olan doğrulama uygulamalarından elde
edilecek bulgular ile Türkiye sistemi için önerilerde bulunulmaktadır.
3.1

FRANSA DOĞRULAMA UYGULAMALARI

Fransa, doğrulama açısından lider ülke olarak kabul edilebilir. Doğrulama ülkede uzun
yıllardır uygulanmaktadır. Fakat 2002 yılındaki en geniş anlamdaki yasal düzenleme ile
mevcut uygulamalar 19 yıldır gerçekleştirilmektedir.
Ulusal yeterlilik çerçevesine bağlı bir sistemdir. Süreç, sektörler arasında tutarlılığı sağlayan
yasa ve kararnamelerle tanımlanmıştır. Doğrulama aracılığıyla verilen yeterlilikler, resmi
eğitim öğretime katılım yoluyla verilenlerle aynı geçerliliğe sahiptir. Büyük çoğunlukla da
aynı yeterlilik düzenlenmektedir.
Doğrulama bireysel bir hak olarak kullanılabilmekle beraber bu hakkı kazanabilmek için,
bireylerin elde etmek istedikleri yeterlilik alanı ile ilgili belirli bir alanda üç yıl içerisinde en
az bir yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.
Kurumsal tasarım açısından, doğrulama eğitim ve istihdamın kesişme noktasında
konumlandırılmıştır, bir finansman sağlansa da sürekli mesleki eğitim için tahsis edilen
finansmandan ayrılmıştır. Ulusal bir perspektif gelişmiş, 2002 yılında mevzuatın kabul
edilmesi ve önceki deneyimlerin doğrulanması için yasal çerçevenin tanımlanmış olması
temel bir kilometre taşı olmuştur.
Doğrulama, mesleki eğitim ve işgücü piyasası politikalarının önemli bileşenidir. Ayrıca,
2009 Rehberlik ve Hayat Boyu Öğrenme Kanunu, doğrulamanın her sektördeki sosyal
taraflar arasındaki müzakerelerin bir parçası olması gerektiğini ortaya koymaktadır.
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Doğrulama için genel kurumsal yapı, istihdamdan sorumlu Bakanlığın sorumluluğundadır.
Bu sorumluluk sistemi bölgesel konseyler ve yeterlilikleri düzenleyen diğer Bakanlıklar ile
ortaklaşa hayata geçirmek için önemli bir koordinasyon rolü vermiştir.
Doğrulama sistemi, uygulamanın ilk yıllarında hızla niceliksel bir bakış açısıyla
büyümüştür. Günümüzde, doğrulama yoluyla erişilebilen yaklaşık 1.300 yeterlilik
bulunmaktadır (yükseköğretim yeterlilikleri dâhil değildir).
Bakanlıklar tarafından sunulan yeterliliklere bakıldığında (bakanlık sertifikaları), doğrulama
uygulamasının başlangıcından bu yana, 2003-2014 yılları arasında yaklaşık 307 400 88 adet
yeterlilik (tam yeterlilik) düzenlenmiştir. Her tam ve birim yeterlilik olarak, jüri tarafından
incelenen yıllık yaklaşık 57.000 doğrulama talebi olmaktadır.
3.1.1 Tarihsel Gelişim ve Yasal Dayanak
Fransa mevzuatını yönlendiren ulusal strateji, “mühendis” diplomasına sahip olmadan bir
özel şirket için çalışan “ev mühendislerinin” bu diplomaya ulaşmasına izin vermek için özel
bir prosedürün kurulduğu 1934 yıllarına kadar uzanmaktadır.89
1970’li yıllarda ise sürekli eğitimin geliştirilmesi eğilimi ile önceki hedefler dikkate alınarak
ilgili hedef grupların ihtiyaçlarına göre müfredat oluşturmanın daha faydalı olacağı dile
getirilmiştir.
1980’lerde, yükseköğretime başlayan insanların sayısını artırmayı ve dolayısıyla Bakalorya
olmadan yükseköğretime doğrudan erişim kapılarını açmayı öneren bir ulusal politika
eğilimi ortaya çıkmıştır.
1985 yılında, Kişisel ve Mesleki Deneyimin Doğrulanması (VAPP)90 şartlarını tanımlayan
bir kararname yayımlanmıştır. Bu kararname, Fransız yükseköğretim sistemine özgüdür ve
farklı yükseköğretim seviyelerine erişim için önceki çalışmaların, mesleki ve kişisel
deneyimlerin doğrulanabileceği koşulları belirlemiştir.
Kamu veya özel eğitim kurumunda adayın izlediği herhangi bir çalışma için, şartlar, süre ve
onay yöntemi ne olursa olsun istihdam sırasında edinilen mesleki deneyim için doğrulama

DARES verileri, Ministère des finansces, 2015
Mona Pielorz ve Patrick Werquin, 2019, The French and German Validation Systems: Description
90
Validation des Acquis Personal et Professionnels
88
89
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yapılarak yeterlilik verilebileceğini belirtmektedir. Bu uygulama ile çalışma, staj veya eğitim
sistemi dışında herhangi bir şekilde edinilen tüm bilgi, beceri ve yetkinlikler
değerlendirilebilmektedir. Bu Kararname hala kullanılmaktadır ve Önceki Deneyimlerin
Doğrulanması (VAE) uygulaması ile ilgili mevcut mevzuatı tamamlamaktadır.
Daha sonra Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen, “Mesleki Kazanımların Doğrulanması
(VAP) 91 ” hakkında bir yasa 20 Temmuz 1992’de yürürlüğe girmiştir. Fakat bu yasa ile
beklenen etki oluşmamış, yasa bir bakıma başarısız olmuştur. Bundan on yıl sonra, 17 Ocak
2002 tarihli “Sosyal Modernleşme Kanunu 92 ” ile “Önceki Öğrenmeleri Doğrulanması
Kanunu”93 adında kısa adı VAE olan yeni bir düzenleme oluşturan bir ulusal mevzuat kabul
edilmiştir.
2002 yılından bu yana, doğrulama sürecine adayların profilleri (yeterlilik sahipleri,
mühendisler, gönüllüler ...) ve / veya faaliyet türlerine (aile görevleri, ücretli çalışma, ücretli
veya ücretsiz gönüllü faaliyetler) odaklanan birçok nokta yaygın ve serbest öğrenme
bağlamında

olabildiğince

kapsamlı

olabilmek

adına

entegre

edilerek

kapsam

genişletilmiştir.
Bunu neticesinde doğrulama Fransa’da 2002 tarihli Sosyal Modernizasyon Yasası tarafından
kabul edilen ve İş Kanunu ile Eğitim Kanunu'nda yer alan bireysel bir haktır. Bu hak bir
diplomanın sadece birimlerini veya “parçalarını” değil, tam olarak bir yeterlilik
düzenlenebilmesi için bir temel olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle örgün eğitimde
Şekil 11: Fransa Doğrulama Mevzuatı

• Karar no. 23 Ağustos 1985 tarihli 85-906


17 Ocak 2002 tarihli Sosyal Modernleşme Kanunu'nun 133. Maddesi.
• Karar no. 26 Nisan 2002'de 2002-590: Yükseköğretimde VAE.

• Karar no. 26 Nisan 2002 tarihli 2002-615: VAE ve profesyonel sertifika.

• Karar no. 16 Nisan 2002 tarihli 2002-529: Validation des Études
Supérieures (VES, Yükseköğretim Çalışmalarını Doğrulama).

Fransızcası Validation des Acquis Professionnels olan ifadenin kısaltması
Loi de modernization sociale ilgili kanunun Fransızca adı
93
Validation des acquis de l'expérience. ilgili kanunun Fransızca adı
91
92
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düzenlenen yeterliliklerin verilmesi ile sonuçlanan ölçme değerlendirmeye eşdeğer şekilde
süreçler yürütülmektedir.
3.1.2 Sorumlu Kurumlar
Doğrulama ile ilgili ulusal rehberlik Ulusal Mesleki Sertifikasyon Komisyonu (CNCP)
tarafından sağlanmaktadır. Doğrulama sürecinde başvurunun geçerliliğine karar vermek,
deneyimini açıklayan aday tarafından doldurulacak bir portfolyo veya “dosya” hazırlamak,
oluşturulacak “jüri” hakkında bilgi sağlamak gibi konular 2002’de yürürlüğe giren kanun ile
tanımlanmıştır.
Kanunu tamamlayıcı olarak, sadece doğrulama adayları için değil, aynı zamanda
doğrulamadan sorumlu kuruluşlar için doğrulamaya erişimin farklı yollarını açıklayan bir
doğrulama portalı halka açık olarak uygulanmaktadır.94
Doğrulama adayları bilgilendirmeye ilk olarak Ulusal İstihdam Bürosu veya Meslekler
Sitesindeki

95

bir danışmanla yapılan görüşme sonrasında erişilebilir. İlk etapta bir

profesyonelin desteği olmadan çok erişilebilir değildir. İnternet üzerinden bilgi çok idari
olabilir ve bir aday için sunum kısmi veya belirsiz olabilir. Özellikle CNCP tarafından
sağlanan bilgilerin anlaşılması veya kullanımı o kadar kolay değildir.
Bireyler ayrıca profesyonel bir bağlamda tanıştıkları diğer adaylardan bilgi alabilecekleri
gibi aynı zamanda aile bireylerinden veya sosyal ortamlarından da (örneğin dernek, vakıf)
ve özellikle bu süreçte onları desteklemek için ödeme yaptıkları eğitim kurumlarındaki
eğitmenlerden de destek alabilmektedir.
Diploma ve yeterliliklere ilişkin bilgiler ve açıklamaları ROME (İşlemler ve Meslekler
Operasyonel Envanteri) ile RNCP (Ulusal Profesyonel Belgelendirme Dizini) tarafından
sağlanmaktadır.
Ayrıca beceri ve yetkinlikleri tanımlayan yazılımlar da bulunmaktadır. Tüm bu referanslar
kişinin yeterlilikler konusundaki deneyimlerini ifade edebilmesi ve böylece bir doğrulama
sürecine hazırlanmak veya süreci uygulamak için oldukça ilham verici olmaktadır.

94
95

https://certificationprofessionnelle.fr/
Cité des Métiers
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Doğrulama sürecinde yer alan sorumlu ana kuruluşlar şunlardır:


Yetişkinler için Mesleki Eğitim Derneği (AFPA) http://www.afpa.fr/)



Ulusal İstihdam Bürosu http://www.pole-emploi.fr,



Üniversiteler arasındaki doğrulama ağı http://francevae.fr/ ,



İstihdam ve Eğitimden sorumlu bölgesel konseyler96



Ticaret

Odaları

ayrıca

doğrulama

adaylarına

destek

vermektedir.

(http://www.cci.fr/);


Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı gibi bazı bakanlıklar doğrudan doğrulama ile
ilgilenmektedir. (http://www.education.gouv.fr),



Milli Eğitim uygulamalarında VPL'den GRETA adı verilen özel bir organizasyon da
sorumludur. (http://www.greta-m2s.fr/spip/)



Doğrulama sürecine katılan bir diğer bakanlık Çalışma, İstihdam, Mesleki Eğitim ve
Sosyal Diyalog Bakanlığıdır. (http://travailemploi.gouv.fr/ );



Astrolabe (http://www.astrolabeformation.org/Vae.html) gibi eğitim organları özel
ihtiyaçları olan hedef gruplara doğrulama imkânı sağlanmaktadır.

3.1.3 Finansman
Fransa'daki doğrulama ile ilgili ulusal finansman durumu genel olarak iyi yapılandırılmıştır.
Önceki öğrenmelerin doğrulanması süreci kurumlara göre farklı şekillerde finanse
edilebilmektedir. Fransa'da yaygın ve serbest öğrenmenin doğrulanması kamu ve özel
kaynaklar tarafından finanse edilmektedir. Adayın profiline bağlı olarak; eğer bir mali
destek (Ulusal Ajans veya bölgesel konsey tarafından) almışlarsa, adayın hakettiği
finansman sorumlu kuruma verilmektedir.
Ayrıca doğrulamada yer alan kurumun finansman yapısına da bağlı olabilmektedir. Eğer bir
kamu otoritesi doğrulama süreci ile görevlendirilmişse ve kamu kaynağı alıyorsa, adaylar
için destek ücretsiz olarak sağlamaktadır.
Bu imkânların sunulmuş olmasına rağmen doğrulama uygulamasıyla algılanan temel engel
yine de adayların desteklenmesi için kamu kurumları tarafından sağlanan finansman

96

Bu 26 komisyona http://www.arf.asso.fr/ adresinden ulaşılabilmektedir.
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eksikliği olarak göze çarpmaktadır. Her ne kadar sistem iyi işliyor olsa da finansmanın
arttırılmasının sitemi daha iyiye taşıyacağı sistemin paydaşlarının ortak kanaatidir.
Fransa’daki yasal çerçeve diğer seviyelerde olduğu gibi, üniversite seviyesinde de
doğrulama adaylarını desteklemek ve koçluk etmek için finansman imkânı sağlamaktadır.
Her ne kadar örgün eğitim süreci boyunca yapılacak harcamalar ile kıyaslandığında daha
hesaplı gibi görünse de doğrulama sürecindeki rakamlar da adayları yorabileceği için farklı
finansman çözümleri ile bu konuya çözüm getirilmektedir.
Doğrulamanın finansmanı için kullanılan kaynaklar şu şekilde sağlanmaktadır. 97


Doğrulama hakkında kamuoyuna bilgi sağlayan ve adaylara destek sağlayan bilgi
merkezlerinin organizasyonu ve finansmanı için bölge konseyleri yardımcı
olmaktadır.



İstihdam merkezi, iş arayan (işsiz) adaylar için bölgesel konseylerin kapsamadığı
maliyetler için finansman sağlamaktadır.



Şirketlerden eğitim ile ilgili destekleri toplayan OPCA 98 (Yetkili Ortak Tahsilat
Organizasyonları), aynı zamanda doğrulama hakkında bilgi sağlayabilmekte ve
çalışan adayların değerlendirilmesini desteklemek için ilgili maliyetleri finanse
etmektedir.



Özel şirketler bazı doğrulama faaliyetlerini finanse etmektedir.



Adayların kendileri

3.1.4 Öğrenme Kazanımları ve Standartlar
RNCP, her yeterliliğin içeriğini adı yeterlilik standartları olan bir doküman içerisinde
öğrenme kazanımları ile açıklamaktadır. Yeterlilik standartları veya yeterlilik kazanımları,
bilgi, beceri ve yetkinlik boyutları ile tanımlanmaktadır. Bu dokümanlar meslek standartları
veya meslek ilkelerine uyumlu olarak tanımlanmaktadır.
Eyalet adına verilen ve sosyal paydaşların temsil edildiği bir danışma makamının
görüşünden sonra düzenlenen profesyonel amaçlı herhangi bir sertifika da (CPC
Commissions Professionnelles Consultatives; ve CNESER - Conseil national de
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Fransa'da, özel hukuk kapsamındaki her işveren sürekli mesleki eğitimi finanse etme yükümlülüğüne tabidir.
OPCA şirketlerden belirli oranlarla eğitim öğretim ve rehberlik süreçleri için destek toplayan bir kuruluştur.
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l'enseignement supérieur et de la recherche isimli ) birer resmi yeterlilik olarak doğrudan
RNCP'ye kayıtlı edilmektedir. Öğrenme kazanımları ile bireylerin hizmetlerine sunulmakta
ve doğrulama prosedürleri tanımlanmaktadır. Bu belgelerin öğrenme kazanımları veya
yeterlilik standartları bu danışma makamları tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
Doğrulama süreci, edinmek istenen derece, diploma veya sertifika ile ilgili toplamda en az
üç yıllık mesleki ve / veya daha fazla mesleki deneyime sahip olan herkese açılmaktadır. Bu
sürecin de temel yapı taşı birim veya tam yeterlilik de olsa öğrenme kazanımları ile
tanımlanmış olmasıdır.
RNCP'de (Fransız ulusal mesleki yeterlilikler kaydı) (www.cncp.gouv.fr/repertoire) kayıtlı
ve öğrenme kazanımları ile tanımlanmış tüm mesleki yeterlilikler, diplomalar ve sertifikalar
bu süreç kapsamında edinilebilmektedir.99
Genel olarak yeterlilik standartlarına uygun olarak şu adımlardan oluşan bir süreç takip
edilmektedir.
 Doğrulama isteyen kişilere bilgi verme, danışma
 Rehberlik
 Kabul edilebilirlik süreci
 Portfolyo/dosya oluşturulması (+ koçluk)
 Doğrulama kurulunun (Jüri) kurulması ve mülakat yapılması
 Jürinin müzakeresi ve kararı.
Süreç, maaşlı, serbest çalışma veya gönüllü faaliyetlerin uygulanmasıyla ilgili tüm
deneyimlerin değerlendirilmesini kapsayabilmektedir. Bu deneyim, ilgili diploma ve
diploma veya sertifikayı almak için gereken bilgi ve becerilerin tümüne veya bir kısmına
karşılık gelebilmektedir.
Aday, deneyim yoluyla edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerini sunan bir Portfolyo veya
dosya sunmalıdır. Portfolyo, bu deneyimi ve adayın aldığı çeşitli etkinliklerin süresini ve
uygun olduğunda, alınan eğitime karşılık gelen diplomaları veya sertifikaları ve daha önce
alınan dereceleri kanıtlayan belgeleri içerir.
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Doğrulama Komitesi yükseköğretim yeterlilikleri için Üniversite Rektörü tarafından atanır.
Öğretim üyelerinin çoğunluğunun yanı sıra öğretim dışında bir alanda çalışan ve
doğrulamanın talep edildiği deneyimin alanında tecrübeli (özellikle iş tecrübesi)
değerlendirmeye yetkin profesyonellerden oluşur. Ayrıca komitenin yapısında kadın ve
erkeklerin dengeli bir temsili aranmaktadır.
Komite, adayın portfolyosunu/dosyasını inceler ve detaylandırmak üzere onunla görüşür.
Daha sonra onaylanabileceğini düşündüğü bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirler ve
yeterliliğin düzenlenmesine karar verebilir. Yine bu süreçlerin tamamında öğrenme
kazanımlarına dayalı olarak hazırlanmış olan yeterlilik standartları temel alınmaktadır.
2002 tarihli kanun ayrıca bir adayın akademik deneyimini doğrulama imkânı sunmakta olup,
koşulların ne olursa olsun, Fransa'da veya yurtdışında bir kamu veya özel sektör kurumunda
veya eğitim kuruluşunda adayın izlediği yükseköğretimin 3. basamağında (AYÇ 7. ve 8.
seviyelerde) yer alan çalışmaların tümü için doğrulama yapılabilmektedir. Bu aşamada da
yine değerlendirme edinilmek istenen yeterliliğin öğrenme kazanımları göz önüne alınarak
yapılmaktadır. Bu doğrulama aşmasına ise “Validation des Études Supérieures” (VES,
lisansüstü çalışmaların doğrulanması) adı verilmektedir.
Fransız üniversiteleri için tüm yeterlilikler, orta öğretim “Bakalorya” denkliği ve üniversite
çalışmalarına erişim sağlayan bir diploma olan Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
da (DAEU) doğrulama süreci kapsamında edinilebilecek yeterliliklerdendir.
Doğrulama süreci hakkında bilgi eksikliği ve bazen adaylara verilen yanlış bilgiler; uzun ve
zorlu bir süreç olduğu için adayların motivasyon eksikliği veya cesaret kırılması gibi
durumlar oluşturmaktadır. Temel kurumsal engeller, öğrenme bağlamında, beklenen
diplomaya / sertifikasyona erişimin uzun ve belirsiz olabileceği süredir. Bir çalışma
bağlamında, bir doğrulama sürecini tamamladıktan sonra elde edilen belge, aday için de
aldatıcı olabilir (maaş artışı veya daha iyi pozisyon olmaması).
Öte yandan, doğrulama süreci sonunda elde edildiği bildirilen temel başarılar şu başlıklarda
toplanabilmektedir. Yeterlilik dilini konuşmak; eğitim / öğretim fırsatlarından haberdar
olma; yeterlilikler açısından bir deneyimi ifade edebilme; profesyonel bir kariyerde daha
esnek olmak (sektörü veya pozisyonu değiştirmek); profesyonel potansiyeline daha fazla
güvenmek.
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3.1.5 Doğrulama Uygulayıcıları
Doğrulama uygulayıcıları arasında idari personel, rehberlik ve destekten sorumlu personel
ve doğrulama jürilerinin üyeleri bulunmaktadır. Genel olarak, idari personel (ancak bazı
durumlarda öğretmenler veya eğitmenler) başvurunun alınmasından ve ‘doğrulama talebi'
üzerinde idari bir kontrol yapmaktan sorumludur. Bir portfolyonun içeriğinin gerçek
doğrulaması ve değerlendirmesi jüri tarafından yapılmaktadır.
Doğrulama jüri üyelerinin profili çeşitlidir. Mevzuata göre, jüri üyelerinin en az %25'inin iş
tecrübesi olan yetkin profesyonel (yarısı işveren ve yarısı çalışan) olması gerekmektedir. Jüri
üyelerinin geri kalanını öğretmenler veya eğitmenler oluşturmaktadır. Bazı durumlarda
profesyonel sektörlerde hepsinin profesyonellerden oluştuğu jüriler bulunmaktadır.
Profesyonel jüri üyeleri, zaman ayırırlarsa veya yakın zamanda emekli olmuşlarsa
değerlendirme oturumlarına katılmak için bir tazminat alırlar. Ayrıca, yetişmiş
elemanlarının jüri üyesi olmalarını sağlayan işverenler ücret ve seyahat masraflarını
karşılama hakkına sahiptir.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki doğrulama prosedürleri ile ilgili olarak, 2011 yılında IGAENR
tarafından yayınlanan bir rapor, uygulamada, işveren ve mesleği temsil eden çalışanlar
arasında bir denge kurmanın zor olduğunu vurgulamıştır. Yükseköğretim kurumlarında, jüri
bölgedeki yeterlilik standartlarına ve profesyonellerine çok aşina olan profesörlerin
çoğundan oluşmalıdır; kadın ve erkek üyeler arasında bir denge sağlanmalıdır.
Doğrulama jüri üyeleri için yeterlilik şartları, alt alana bağlıdır ve hedeflenen her yeterlilik
için değişiklik göstermektedir. Mevzuat ve düzenleyici hükümlerde, yeterliliklerin
hedeflediği mesleki alanda deneyim açısından herhangi bir gereklilik yoktur. Jüri üyelerinin
profesyonel veya öğretmenlik ile ilgili deneyimleri olmalıdır. Bununla birlikte Çalışma
Bakanlığı'nda jüri üyesi olmak isteyen bireyler, unvanın kapsadığı ticarette en az beş yıllık
deneyime sahip olduklarını ve beş yıldan fazla pozisyonlarını bırakmadıklarını
kanıtlamalıdır. Doğrulama jürisi için etik kurallar, görev süresi boyunca bakanlıklar arası
doğrulamanın geliştirilmesi komitesi tarafından yayımlanmıştır.100
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3.1.6 Kalite Güvencesi
Doğrulama hakkındaki 2002 mevzuatı ve kararname, doğrulama jürilerinin işleyişi ve
bileşimi de dâhil olmak üzere prosedürle ilgili bazı genel kriterler belirlemiştir. Doğrulama
başvurusu sahiplerine destek sağlanmasıyla ilgili olarak; desteğin sağlanması için bir dizi
temel ilkenin ana hatlarını çizmek için kamu otoritesin tarafından bir dizi metodolojik araç
geliştirilmiştir.
Temel amaç, sağlanan desteğin kalitesini tutarlı bir seviyede sağlamaktır. Ek olarak,
doğrulama adaylarının desteklenmesine yönelik bir dizi bölgesel kalite sözleşmeleri Eyalet
ve bölgesel yetkililer tarafından imzalanmıştır. Adayları kabul etmek için uygun koşulları
sağlamak, prosedürlerin şeffaflığını sağlamak, prosedürün gizliliğini garanti altına almak,
adayların ihtiyaçları ile tutarlı makul bekleme süreleri ile kaliteli destek hizmetleri sunmak,
uygulayıcıların mesleki standartlarını sağlamak ve kurumlar arasında işbirliği ve bilgi
alışverişini geliştirmek gibi çeşitli yönlere odaklanılmaktadır.
Kalite yaklaşımı, memnuniyet anketlerinin uygulanması ve adayların süreçlerinin
izlenmesiyle sonuçlanmaktadır. Doğrulama kalite güvence sistemleri / prosedürleri, sürecin
nasıl organize edildiği ve doğrulama uygulayıcılarının özellikleri de dâhil olmak üzere, her
bir sorumlu kurumun uhdesinde bulunmaktadır.
Ancak, mesleki eğitim ve öğretimin kontrolü ve kalitesiyle ilgili yasa ve yönetmelikler
büyük ölçüde doğrulama için de geçerli kılınmaktadır. Ayrıca, 5 Eylül 2018 tarihli yeni yasa
ile eğitim kuruluşları için hâlihazırda yürürlükte olan kalite gereksinimleri, doğrulama
destek kuruluşlarına ve yeterlilik değerlendirme merkezlerine genişletilmektedir. Mesleki
eğitim fonlarının kullanımının kalitesi ve kontrolü söz konusu olduğunda, Çalışma
Bakanlığı'nın denetleme hizmetleri, doğrulama alanında yer alan tüm aktörleri denetleme
yetkisine sahiptir.
Yeterlilikleri

veren

her

kuruluşun,

doğrulama

uygulanmasına

ilişkin

kendi

değerlendirmesini geliştirmesi, doğrulama için kullanılan süreç ve prosedürleri sürekli
olarak gözden geçirmesi ve gerekli iyileştirmeleri yapması beklenmektedir. Örneğin, Milli
Eğitim Bakanlığı'nda doğrulama uygulaması, Milli Eğitim ve Araştırma İdaresi Genel
Müfettişliği tarafından incelenmektedir.
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3.1.7 Yeterlilik Çerçevesi Bağlantısı
Fransa'da, yaygın ve serbest öğrenme ile edinilen öğrenme kazanımlarının tanınması ve
onaylanması, resmi yeterliliklerle doğrudan bağlantılıdır, çünkü VAE özellikle mesleki veya
mesleki yönelimli resmi bir resmi mesleki yeterliliğin (sertifika mesleği) verilmesini
amaçlamaktadır.
2002 yılında yasayla oluşturulan Ulusal Mesleki Yeterlilikler Dizini (kısaca RNCP), Fransız
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi'nin temelini oluşturur. RNCP'nin amacı, Devlet ve sosyal
ortaklar tarafından resmen tanınan, kamuya açık bir yeterlilikler kaydı oluşturarak
Fransa'daki resmi mesleki yeterliliklerin kalitesini ve şeffaflığını sağlamaktır. RNCP, bir
ulusal komisyon olan Commission Nationale de la Certification professionalnelle (CNCP)
tarafından yürütülmektedir.
RNCP ve Fransız doğrulama sistemi birbirine bağlıdır. Çünkü bir yeterliliğin 'düzenlenmiş
bir mesleğe' bağlantılı olduğu durumlar haricinde, RNCP'de kayıtlı tüm yeterlilikler için bir
doğrulama prosedürü planlanmasının yapılması gerekli kılınmıştır. Yakın zamanda,
doğrulamayı kullanma imkânı, muhasebe ve yönetim alanındaki yeterlilikler için de
getirilmiştir.
2019'dan itibaren, yeterliliklerini RNCP'ye kaydetmek isteyecek yeterliliklerden sorumlu
kurumlar, bir yeterliliğin farklı bölümlerine karşılık gelen yeterlilik bloklarının (blocs de
compétences) neler olduğunu detaylandırmakla mükellef kılınmıştır.
Rutin mesleki faaliyetlere karşılık gelen yeterlilik bloklarından oluşan bölünmüş
yeterliliklere sahip olan adaylar aynı örgün eğitimde bu belgeleri elde edenler gibi tam
yeterliliğe götüren yeterlilikleri elde ettiklerinde örgünden farksız şekilde belgelerini ulusal
yeterlilik çerçevesinde denk geldiği şekliyle alabilmektedir.
Aday, bir doğrulama sürecine girerken, tüm yeterliliği hedefleyen bir başvuruda bulunur.
Ancak doğrulama süreci, kısmi bir başarılı doğrulama ile sonuçlanabilir; bu, yeterlilikten
sorumlu kurumun, aday tarafından doğrulanan öğrenme birimlerinin toplamını gösteren bir
belge sunduğu anlamına gelir.
Tüm bu birim yeterlilikler ve tam yeterlilikler arasındaki ilişki ve bunlara bağlı doğrulama
prosedürleri ulusal yeterlilik çerçevesi ile tanımlanmakta ve bireylerin hizmetlerine
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sunulmaktadır. Bu kuvvetli ilişki Fransız doğrulama sistemi ve ulusal yeterlilik çerçevesi
arasındaki bağlantını mertebesini göstermektedir.
3.1.8 Danışmanlık ve Rehberlik
Farkındalık yaratma çalışmaları olarak da hizmet sunulan danışmanlık ve rehberlik farklı
paydaşların ortak sorumluluğundadır.
2002 yılından bu yana, bir bölge ofisleri ağı, Mart 2014 yasası ile “Doğrulama Danışmanlık
Merkezleri” olarak yeniden adlandırılan Points Relais Conseil (PRC) adı ile doğrulama
hakkında bilgi sağlamaktadır.
Bu tür yapılar bölgesel düzeyde bir odak noktası görevi görmektedir. Doğrulama süreci
hakkında temel bilgi sağlar, bireyin deneyebilecği yollar analiz eder; profilleri ile eşleşen
ilgili yeterlilikleri belirler ve potansiyel başvuru sahiplerini ilgili sorumlu kurumlara
belgelendirme için yönlendirir. Doğrulama Danışmanlık Merkezleri’nin faaliyetlerine ilişkin
bir envanter raporu (Réseau CARIF OREF, 2015), verilen hizmetlerin ve oluşturulan ağların
bölgelere göre değiştiğini (bazılarının bir ağı, diğerlerinin çeşitli yapıları var)
vurgulamaktadır.
Kamu bilgilendirme hizmeti, herkesin doğrulama sistemi hakkında eksiksiz bilgi almasını
ve kişiselleştirilmiş ve ücretsiz danışmanlıktan yararlanmasını sağlamaktadır. Bu
danışmanlık, doğrulama yaklaşımı ile en alakalı yeterliliğe yönlendirilmesini ve adaylara
yeterlilik seçiminde yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Doğrulama ile ilgili genel bilgi portalı, istihdamdan sorumlu bakanlığın uhdesi altındadır.
(www.vae.gouv.fr). İşverenler de dâhil olmak üzere halka, doğrulamanın kullanımı ve
yeterlilik listelerine erişim ve bölgesel doğrulama danışmanlık merkezleri listesine erişim
hakkında birçok araç içeren prosedürler hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu web sitesi,
potansiyel adaylar, işverenler ve doğrulama uygulayıcıları için daha iyi bilgi hizmetleri
sağlamak amacıyla 2014 yılında yenilenmiştir.
Aylık ortalama 90.000 ziyaretle başlayan lansmanından bu yana benzersiz ziyaret sayısını
artırmaktadır. Sektöre özel web siteleri, kamu hizmeti misyonuna sahip bakanlıklar veya
organlar (örneğin sağlık hizmetleri, vae.asp-public.fr) ve şubeler veya iki taraflı eğitim
fonları (www.batiprovae.fr) tarafından da geliştirilmektedir.
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Yeterlilik düzenleyen yetkililerin tüm hizmetleri adaylara ilgilendikleri sertifika konusunda
bilgi, danışmanlık ve rehberlik sağlamaktadır.
Her birey, doğrulama süreci hakkında danışmanlık ve rehberlik alma hakkına sahiptir. Fakat
uygunluk kontrolünden önce sağlanan danışmanlık ve rehberlik ile doğrulama ile ilgilenen
kişi "aday" olduktan sonra sağlanan danışmanlık ve rehberlik arasında ayrım yapma önemli
bulunmaktadır.
Doğrulama sürecine girmeden önce sağlanan danışmanlık ve rehberlik yukarıda belirtildiği
gibi, erken bilgilendirme ve danışmanlık bölgesel bilgi noktaları (PRC) ve bir dizi farklı
paydaş tarafından sağlanmaktadır. PRC'ler tarafından sağlanan bilgiler ve tavsiyeler
kişiselleştirilmiştir ve genellikle ücretsizdir.
PRC tarafından bilgilendirilen kişilerin sayısı, bir doğrulama sürecine katılan kişilerin sayısı
ile doğrudan bağlantılı değildir. PRC'ler tarafından verilen tavsiyelere dayanarak, bireyler
başka tür mekanizmalara yönlendirilebilmektedir. İlgilenen kişilerin tümü doğrulama için
uygun bulunamayabilmektedir.
Ayrıca, PRC'lerin bilgilendirme ve danışmanlıkları zorunlu değildir, potansiyel adaylar
diğer yapılardan bilgi alabilir veya kendileri doğrudan belgelendirme kuruluşlarına başvuru
yapabilmektedir. Genel olarak, uygun bulunan adayların %70'i PRC tarafından sağlanan
bilgileri takiben doğrulama projelerini onaylamakta ve sürece katılmaktadır.101
Rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren personeller, kullanımı bir süredir sürekli olarak
teşvik edildiğinden ve mevcut sistem uzun zamandır yürürlükte olduğundan doğrulama
hakkında iyi bilgilendirilmiştir. Bölgesel ve yerel düzeyde, rehberlik uygulayıcıları arasında
doğrulama konusunda farkındalık düzeyini artırmak için bir dizi özel girişim de mevcuttur.
Örneğin, Ile-de France bölgesi Doğrulama bilgi servisi (Pôle Régional Information Conseil
en VAE) aracılığıyla mesleki rehberlik, işgücü piyasası hizmetleri ve sosyal içerme alanında
çalışan tüm danışmanlar / uzmanlar / uygulayıcılar için doğrulama hakkında düzenli bilgi
toplantıları düzenlemektedir. Hedef grup, Kamu İstihdam Hizmetinden (Pôle Emploi)
profesyonellerin yanı sıra APEC (yöneticilerin istihdamını teşvik eden ulusal dernek), görev
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bölgeleri (gençler için mesleki rehberlik ve yerleştirme hizmetleri sunan yerel yapılar) gibi
diğer paydaşları ile diğer istihdam ve eğitim paydaşlarını içermektedir.
12 Kasım 2014 tarihli Kararnamenin kabul edilmesinden bu yana, adaylara destek yasal
olarak doğrulama sürecinin bir parçasıdır. Destek (danışmanlık ve rehberlik), doğrulama
başvurusunun uygun görülmesi ile başlar ve jüri tarafından incelenip karar verildiğinde
durdurulmaktadır.
Bu süreçteki destek, adayın faaliyetlerini ve deneyimini (hedeflenen yeterliliğin mesleki
standartlarıyla ilişkili olarak) tanımlamak, portföyünü geliştirmek ve jüri ile mülakata
hazırlanmak için metodolojik destekten ve uygulanabilir olduğunda, profesyonel bir
durumun simülasyonundan oluşmaktadır. Kısmi doğrulama durumunda ihtiyaç duyulan ek
destekler ile bu durum genişletilebilmektedir.
Doğrulama adaylarına veya danışmanlık verenlerin refakatine yönelik destek, başvurunun
kabulünden sonra doğrulama prosedürün organizasyonundan sorumlu kurum veya uzman
bir danışmanlık sağlayıcı tarafından sağlanabilmektedir.
Örneğin, mesleki ve teknik yeterliliklerle ilgili rehberlik ve danışmanlık her okulda bulunan
DAVA adı verilen bir hizmet tarafından sağlanır.
Başvurunun ilk aşamasında (uygunluk kontrolü), aday bir Doğrulama Danışmanlık
Merkezine gitmediğinde ve doğrudan sorumlu kuruma başvurduğunda, DAVA'da çalışan
danışmanlar adaylara nasıl başvuruda bulunulacağı konusunda ilk bilgi ve rehberlik
sağlamaktadır. Bu tamamen ücretsizdir.
Başvurunun ikinci bölümü kapsamında DAVA, portföylerini hazırlamalarına yardımcı
olmak için adayın talebi üzerine ücretli olarak yoğun danışmanlık hizmeti de
verebilmektedir. Danışmanlık, adayların ihtiyaçlarına ve her DAVA biriminin çalışma
uygulamalarına bağlı olarak bireysel veya toplu olarak sağlanabilmektedir.
Yükseköğretim sektöründe (üniversiteler), doğrulama adaylarına destek, doğrulamadan ve /
veya sürekli eğitimden sorumlu özel hizmet birimleri tarafından sağlanmaktadır.
Danışmanlık genellikle, bir genel rehberlik pratisyeni ve hedeflenen yeterlilik türünden
sorumlu bir profesör dâhil olmak üzere iki profesyonelden oluşan bir ekip tarafından
sağlanmaktadır.
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Özel hizmet sağlayıcılar da, adaylara başvurularını ve portföylerini nasıl hazırlayacakları
konusunda danışmanlık ve destek sağlayabilmektedir. Danışmanlık zorunlu olmasa da,
adayın başarı şansını önemli ölçüde artıran doğrulama sürecinin çok önemli bir unsuru
olarak sistem içerisinde yerini almış durumdadır. Jürinin kararı sonucunda danışmanlık
hizmeti bitmiş gibi görünse özellikle kısmi veya başarısız olarak sonuçlanan doğrulamalarda
adaylara bu süreç sonrasında da rehberlik hizmeti sunulmaktadır.
Rehberlik kapsamında ise adayların alması gereken eğitimler, tamamlaması gereken
kanıtlar, eksik evraklar vs gibi konularda yön verilmekte doğrulama süreci ilk seferinde
olamasa da ikinci seferinde başarıya ulaştırılmaya çalışılmaktadır.
3.2

İRLANDA DOĞRULAMA UYGULAMALARI

Doğrulama konusunda kapsayıcı bir ulusal politika bulunmamaktadır. İrlanda Kalite ve
Yeterlilikler Kurumu, uygulayıcılar için doğrulama ile ilgili politikaları şekillendirebilmeleri
ve bilgilendirebilmeleri amacıyla tutarlı oluşum ve akran destek ortamı sağlamak için bir ağ
kurmuştur. Buna paralel olarak, Eğitim ve Beceriler Bakanlığı, doğrulamanın ulusal
gelişimini desteklemek için bir çalışma grubu oluşturma çalışmaları yürütmektedir.
İrlanda'da doğrulamanın temel gücü, doğrulama uygulamasının organik olarak büyümesi ve
bu yüzden aşağıdan yukarıya bir yaklaşım olarak ilerlemesidir. Bununla birlikte, eğitim
sektörleri ve işyerinde öğrenmeyi kapsayan ulusal bir politika / strateji geliştirerek ortak bir
doğrulama anlayışının oluşturulması arzu edilmektedir.
Bu nedenle, Ulusal Beceri Stratejisi 2025'in temel hedefi, İrlanda'daki insanları hayat boyu
öğrenmeye daha fazla teşvik etmektir. Aynı zamanda istihdamda bulunan insanların
doğrulama uygulamalarından faydalanmasının zorluğuna da çözüm arama eğilimindedir.
Eğitim ve öğretime ve işgücü piyasasına katılımı desteklemek için aktif katılım üzerine
odaklanarak, işyerinde öğrenmenin daha fazla tanınması ve (örneğin şirket eğitiminde, iş
başında eğitimde ve ekip çalışması gibi daha az resmi faaliyetlerle) doğrulamanın kapsamını
genişletmek niyetindedir.
3.2.1 Tarihsel Gelişim ve Yasal Dayanak
Doğrulama için yasal çerçeve, 1999 Yeterlilikler (Eğitim ve Öğretim) Yasası'na
dayanmaktadır. Temmuz 2012 Yeterlilikler ve Kalite Güvencesi (Eğitim ve Öğretim)
Kanunu, Ulusal Yeterlilikler ve Kalite Kurumu (QQI) 'nu kurmuştur. Bu Kanun 1999
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Yeterlilikler (Eğitim ve Öğretim) Yasasını iptal etmiş ve 1971 Yükseköğretim Kurumu
Yasasını değiştirmiştir. 2012 Yasası, QQI'nın kredilendirme ve doğrulama dâhil olmak üzere
yeterliklere erişim, transfer ve ilerleme için politikalar ve kriterler oluşturmaktan sorumlu
olduğunu kanun seviyesinde netleştirmiştir.
2012 Yasası, doğrulamaya özel atıflar içerir ve şunları belirtir:


Öğrenciler QQI'nın belirlediği standartları karşıladıkları belgeler için QQI'ya
başvurabilirler.



QQI, belge düzenlemek amacıyla öğrencilerin önceki öğrenmelerini değerlendirmek
için sağlayıcılardan yardım isteyebilir.



QQI erişim aktarımı ve ilerlemesi için politikalar ve kriterler oluşturacak ve
yayınlayacaktır.



Bunlar, kredi ve önceki öğrenmenin tanınmasına ilişkin politikaları içerecektir.

İrlanda Ulusal Yeterlilik Kurumu veya NQAI eğitim ve öğretim genelinde Ulusal
Yeterlilikler Çerçevesi uygulanmasını geliştirmek ve yürütmek amacıyla 2001 yılında
kurulmuştur. 2012 de yürürlüğe giren yasa ile NQAI görev ve sorumlulukları artırılarak 6
Kasım 2012'de İrlanda Kalite ve Yeterlilik Kurumuna (QQI) aktarılmıştır.
Mevcut doğrulama süreci, İrlanda Ulusal Yeterlilik Kurumunun 2005 yılında yaptığı tanıma
uygun olarak önceki öğrenmelerin doğrulanması adıyla değer verme süreci olarak
tanımlanmakta, doğrulama ise önceki

öğrenmelerin

resmi

olarak tanımlandığı,

değerlendirildiği ve kabul edildiği bir araç olarak görülmektedir.
Doğrulama, öğrenci tarafından bir programa giriş hakkı kazanmak; bir programda muafiyet
kazanmak, bir belge için kredi kazanmak, önceki yeterliliğini kullanarak bir başka yeterlilik
için kredi olarak ve / veya tam bir yeterlilik elde etmek için kullanılabilir.
Bir öğrenciye daha önce edinmiş olduğu serbest bir öğrenme kazanımları sonucu ile tam bir
yeterlilik veya birim yeterlilik verilebilir. Bununla birlikte, mevcut uygulama gelişiminin,
eğitim ve öğretim diplomaları ve belgelendirmeye yönelik doğrulama gelişimini sağlayacak
yönde olduğu belirtilmektedir.
Yükseköğretime erişim eşitliği, Eğitim ve Beceri Bakanlığı yükseköğretim sistemi
performans çerçevesinde yükseköğretim sistemi için bir dizi temel ulusal hedeflerden biri
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olarak yer almaktadır. Bu hedefin bir kısmı, doğrulama sistemleri de dâhil olmak üzere
yükseköğretime giden yolların geliştirmesini kapsamaktadır.
Yükseköğretim sektörü, katılımı genişletmeyi ve hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmeyi
amaçlayan doğrulama kullanımını içeren bir dizi girişime öncülük etmiştir. Spreadboard+
böyle bir girişimdir ve tipik olarak iş tecrübesi olan ancak ekonomik büyüme alanlarında
istihdama geri dönebilmek için nispeten kısa, maksimum bir yıllık, üst düzey bir programa
ihtiyaç duyan insanlar için uygundur. Daha fazla insanın örgün eğitime girmesini veya
yeniden girmesini sağlamak için, her programın doğrulama kullanımı hakkında bir açıklama
içermesi gerekir.
3.2.2 Sorumlu Kurumlar
İrlanda'da doğrulamanın geliştirilmesi ve uygulanmasında yer alan bir dizi kurum ve paydaş
bulunmaktadır. QQI, on seviyeli UYÇ’nin kurulması ve işletilmesinden sorumludur ve
İrlanda'daki ileri ve yüksek eğitim sağlayıcılarındaki kalite güvencesinin etkinliğini gözden
geçirmekle görevlidir.
İleri Eğitim ve Öğretim Kurumu SOLAS, eğitim ve ileri eğitim programlarının finanse
edilmesinden, planlanmasından ve koordine edilmesinden sorumludur. 16 eğitim ve öğretim
kurulu (ETB) ile birlikte bölgesel düzeyde doğrulamada önemli bir rol oynamaktadır.
Yüksek Öğretim Kurumu (HEA), bireysel ve kurumsal raporlarla paralel şekilde doğrulama
ile kolaylaştırılan geleneksel olmayan yollarla ileri eğitim sayesinde yükseköğretime
katılımda bir artış sağlama rolünü üstlenmektedir.102
Doğrulama düzenlemelerinde yer alan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon
açısından, yukarıda belirtildiği gibi, doğrulamaya koordineli ve tutarlı bir yaklaşım için
yaygın destek bulunmaktadır. Ulusal Beceri Konseyi ve Dokuz Bölgesel Beceri Forumunun
yeni ağı, eğitim ve öğretim sektörleri arasında daha fazla katılımı sağlamada önemli bir rol
oynamaktadır.
Genel olarak, QQI'nın politika düzeyinde önemli bir katkısı vardır ve bu alandaki bir dizi
farklı kuruluşla bağlantılı olması bakımından benzersiz bir konumdadır. QQI'nın paydaşların
doğrulamada altyapı ve ulusal yaklaşımı geliştirmeleri için destekleme konusunda sağlam
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bir zemine sahip olduğu açıkça kabul edilmektedir. Doğrulama Uygulayıcı Ağı'nın
başlatılması bu açıdan atılmış açık bir adımdır. Doğrulama için sistem çapında kapasitenin
katkısını desteklemeye yönelik net bir göreve ek olarak ağın ana hedefleri:
■ Gelecekteki politika ve uygulamaları şekillendirmeye yardımcı olacak tutarlı bir ses
sağlamak;
■ Doğrulama ile ilgili ulusal ve Avrupa hedeflerinin karşılanmasına katkıda bulunmak
■ Uygulama topluluğunun gelişimini desteklemek;
■ Bilgi paylaşımını, kaynakların pratik gelişimini, ortak bir dil kullanımının geliştirilmesini
ve uygun şekilde tutarlı yaklaşım ve sonuçları etkinleştirmek;
■ Uygulayıcılar ve politika yapıcılar arasında uluslararası uygulamalarla bilgilendirilen iyi
uygulamaları teşvik etmek.
3.2.3 Finansman
Yükseköğretim için finansman Yüksek Öğretim Kurumuna, ileri eğitim ve öğretim için
finansman ise SOLAS aracılığıyla Eğitim ve Öğretim Kurullarına fonlanır. Hem İleri Eğitim
hem de Yükseköğretim için fon kaynağı Eğitim ve Beceriler Departmanıdır.
İrlanda'da doğrulama fonlarına dair tek bir ulusal çerçevenin olmadığı belirtilmektedir.
2011'deki EGFSN 103 raporunda bildirildiği gibi, geçmişte doğrulamanın tahsis edilmiş
finansmanı, kurumsal kaynaklardan sınırlı sayıda ulusal ve AB tarafından finanse edilen
projelerle sağlanmıştır.
Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurumunun (HEA) performans fonlama modeli
aracılığıyla, yükseköğretim kurumlarına etkili bir şekilde doğrulama sağlama teşviki
sunulmaktadır. Yükseköğretim Kurumları bu konuda kendi hedeflerini belirlemektedir.
Geçmişte, doğrulama finansmanının proje tabanlı doğasının, ilgili doğrulama uygulamasının
proje ömrünün ötesinde sürdürülemeyeceği ve bu deneyimin kaybedilebileceği riski
oluşturduğu bildirilmiştir. Öte yandan, projeler doğrulama için bir katalizör olmaktadır ve
ilgili kurumlar projeler bittikten sonra doğrulamayı finanse etmek için alternatif araçlar ile
süreçleri ilerletmektedir.
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2018 yılında Ulusal Eğitim Fonu'nun bir parçası olarak, işsiz kişileri işe geri dönüşlerinde
desteklemek ve istihdamda bulunanlara yeni beceriler edinmelerine yardımcı olmak için
programlara 415 milyon Euro yatırım yapılmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, bu programların
çoğu doğrulama süreçlerini içermektedir.
İrlanda'da doğrulama için halka açık fonlar ya da doğrulama başvuru sahipleri için ya da
sağlayıcıları politikaları uygulama ve kapasite oluşturma konusunda teşvik etmek için tek
bir ulusal düzenleme mevcut değildir.104 Geçmişte doğrulamanın özel finansmanı, kurumsal
kaynaklardan sınırlı sayıda ulusal ve AB tarafından finanse edilen projeler aracılığıyla
sağlanmıştır. Kurumların doğrulama uyguladığı ve sürdürdüğü durumlarda, temel hibe
finansmanından kendi maliyetleriyle karşılanmıştır.
2016 yılında bildirilen raporlardan anlaşıldığı üzere, doğrulama için kullanılan finansman
modelleri hakkında kamuya açık çok az bilgi bulunmaktadır ve firmaların doğrulama
programlarına katılmasına yardımcı olan vergi teşvikleri bulunduğunu gösteren hiçbir kanıt
bulunmamaktadır.
Genel olarak, doğrulama için ulusal ortak bir temel ücret bulunmamaktadır. Eğer bir ücret
olursa da kurum, sektör ve doğrulama başvurusunun yapıldığı yer ve seviyeye bağlı olarak
değişmektedir. Farklı eğitim ve öğretim sektörlerinde yer alan bazı kurumlar, doğrulama
sürecindeki kişilerden ücret almaktadır. Alınan bu ücret değerlendirme ve / veya portfolyo
oluşturma ile ilgili ücretleri içermektedir. Bazı seviyeler için, ör. UYÇ’nin ilk
seviyelerindeki yeterlilikler için bir ücret talep edilmemektedir.
Maliyetler örneğin bir sınavın yerine portfolyo değerlendirmesi gibi kullanılan
değerlendirme yöntemlerine bağlı olmaktadır. Ancak, doğrulama ücretlerinin doğrulama
için toplam maliyeti yansıtmayacağı kabul edilmektedir. EGFSN raporunda bildirildiği gibi,
doğrulama katılımcılarına mentorluk ve değerlendirme için gerekli süre 10 ila 40 saat
arasında değişebilmektedir.
Süredeki bu geniş değişiklik ve bununla ilişkili maliyetler, bu ülke raporunun üretimine
katkıda bulunan birkaç görüşmeci tarafından rapor edilmiştir. Bu nedenle, doğrulama
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maliyetinin (hem zaman hem de finansal kaynaklar açısından) potansiyel olarak uygulama
kapsamını sınırladığını kabul etmek önemlidir.
Doğrulama taleplerine cevap verme kapasitesinin çok yüksek olması Goggin tarafından bir
endişe olarak vurgulanmıştır.105 Kaynakların olması gerekenden fazla şekilde bol olması,
kuruluşların doğrulama kullanımını ve değerini yükseltmesine engel olabileceğini dile
getirmektedir.
Doğrulama maliyetlerinin etkileri ile mücadele için İrlanda ileri eğitim çalışmasında
doğrulamaya katılan katılımcılar tarafından sunulan öneri106 kalite güvencesi sağlamak için
birlikte çalışan, çeşitli kuruluşlardan öğretmenler ve değerlendiricilerden oluşan, bir insan
kaynağına sahip, tarafsız ve güvenilir bir ölçme ve değerlendirme sistemine sahip olmayı
kapsamaktadır.
3.2.4 Öğrenme Kazanımlar ve Standartlar
Yeterlili Standartları göz önüne alındığında, doğrulama için kullanılan standartlar, örgün
eğitim içinde kullanılmakta olan standartlar aynıdır ve bu nedenle, standartlar hakkındaki
Konsey Tavsiyesi ilkesi ile uyumludur.
İrlanda'da yeterlilik çerçevesinin tasarımı, her seviyenin jenerik, disiplin dışı, ulusal olarak
kabul

edilmiş

bilgi,

beceri

ve

yetkinlik

başlıkları

altında

tanımlanması

ile

gerçekleştirilmiştir.
Yeterlilikler çerçevesinin öğrenme kazanımlarına dayalı hazırlandığı gibi doğrulama için
temel teşkil eden yeterlilik standartları da hem yaygın ve serbest öğrenme alanlarında
edinilen kazanımları, hem de örgün eğitim de öğrencilerin edindiği kazanımları kapsayacak
şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan bu standartlar doğrulama süreçlerinde kilit rol
oynamaktadır.
Eğitim ve öğretim yoluyla erişim eşitliği, 2018-2020 Yükseköğretim Sistemi Performans
Çerçevesi'nin altı ulusal hedefinden biridir. Bu hedefin bir kısmı, geleneksel olmayan
yollardan yükseköğretime doğrulama yoluyla girenlerin sayısını arttırmaktır. Bu hedef,
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doğrulama için “2030 Ulusal Eğitim Stratejisi” ve “Eğitim için Eylem Planı 2016-2019” gibi
ulusal düzenlemeler yoluyla yükseköğretime esnek yollar oluşturmayı kapsamaktadır.
Buna karşılık olarak, yükseköğretim sektörü katılımı genişletmeyi ve hayat boyu öğrenmeyi
özendirmeyi amaçlayan doğrulama kullanımını içeren bir dizi girişimde bulunmaya devam
etmektedir. Bir örnek, Springboard+107 girişimini içerir. Springboard +, işsizlere, daha önce
serbest meslek sahiplerine ve UYÇ'de Seviye 6 ila 9'dan işe geri dönenlere genellikle bir yıla
kadar ücretsiz yükseköğretim kursları sağlamaktadır.
UYÇ Seviye 7 ila 9'daki kurslarda çalışan katılımcılar için hükümet kurs ücretinin %90'ını
finanse eder. Katılımcıdan %10 katkı gerekmektedir. NFQ Seviye 6'daki kurslar tüm
katılımcılar için ücretsizdir.
2011'deki tanıtımından bu yana, Springboard + 47.000'den fazla işsiz kişiyi istihdam etmek,
kariyer değiştirmek veya bir iş kurmak için yeniden eğitime destek vermiştir.108 2018-19
akademik yılı için, bir önceki akademik yılda neredeyse %25'lik bir artışı temsil eden,
robotik ve yapay zekâ gibi yeni alanlar da dâhil olmak üzere 245 kursta 8000 kapasite daha
duyuruldu. Springboard+ 'dan gelen istihdam sonuçları yukarı yönlü bir seyirle devam
etmektedir.109
2014-2015 Springboard + oluşumu için, katılımcıların % 60'ı kurslarını tamamladıktan sonra
üç ila altı ay içinde istihdam / serbest meslek sahibi olduklarını bildirilmektedir. İstihdam ve
Sosyal Koruma Departmanı'ndan elde edilen veriler, Temmuz 2016 itibariyle 2011'den beri
bir Springboard+ kursuna katılanların %80'inin artık iş arayan kaydında olmadığını
göstermektedir.110
Springboard+ sunan sağlayıcıların, bir Springboard kursuna giriş ve başarı için doğrulama
süreçlerini proaktif bir şekilde kullanmaları beklenir, bu şekilde her bir sağlayıcının bu
alandaki politikasının ayrıntılarının kurs tekliflerinin bir parçası olarak da sunulması
beklenmektedir.
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Yükseköğretim sektöründe kurumlar, muhtemel adaylar için doğrulama prosedürleri
hakkında bilgi vererek doğrulama için bireysel süreçlerini geliştirmeye ve gönüllü olarak
uygulamaya devam etmektedir.
Böyle bir örnek, Waterford Teknoloji Enstitüsü
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tarafından uygulanan doğrulama

uygulamasında kendisini göstermektedir. İrlanda Ulusal Öğrenen Veri Tabanı, Qualifax,
İrlanda genelinde benzer politika prosedürleri geliştiren belirli kurumların bir listesini
sağlamaktadır.
Doğrulama sürecinde kullanılabilecek çevrimiçi kaynaklar tabloda belirtilmektedir.
Tablo 13: Doğrulamayı Destekleyen İnternet Siteleri- İrlanda

Araç Adı

İnternet Sitesi

My Experience RPL Tool

www.myexperience.ie

WriteOn

www.writeon.ie

Springboard+

https://springboardcourses.ie/

Qualifax

https://www.qualifax.ie/

3.2.5 Doğrulama Uygulayıcıları
İrlanda'da, doğrulama uygulayıcılarının profili yönetim, öğrenci desteği ve değerlendirici
rolüne ayrılabilmektedir. Ancak uzman uygulayıcıların farklı bağlamlarda farklı
isimlendirildiği ortak bir iş tanımı, rolü veya unvanı yoktur. Rolün genişliği, idari, rehberlik
ve akademik dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda görev vermektedir.112
Yükseköğretim sektöründe, NFETL113 çalışması, doğrulamayı desteklemekle sorumlu olan
personeli tanımlamıştır. Belirlenen bireyler genellikle bölüm başkanları, modül
değerlendiricileri, program koordinatörleri veya ilgili akademik bölüm veya üniteden diğer
personeldir. Olguların çoğunda, araştırma bu destek rolünün geçici olduğunu ve personelin
diğer görevlerine ek olarak diğer görevleri üstlendiğini tespit etmiştir.
NFETL araştırması, ayrıca kurumlardaki doğrulama süreçlerinin organizasyonunun ve
yönetiminin önemli ölçüde değiştiğini; bazı kurumların, doğrulama başvuru sahiplerinin
sonuçlarını belgelemede, değerlendirmede ve raporlamada öğrencileri ve personeli
111
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desteklemede merkezi bir rol üstlenmek için personellere sahip olduğu fakat bunun her
kurumun sorumluluk alanına ve bağımlılık durumuna bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.
İleri eğitim sektöründe, doğrulama uygulayıcıları genellikle konu uzmanlarıdır. Özel
sektörde, beceri analizine katılan işverenler tipik olarak eğitim programlarının
geliştirilmesinde yer alır. Meslek kuruluşlarının katılım ölçeği bilinmemektedir. Şu anda
bazı Teknoloji Enstitülerinde ve üniversitelerde özel doğrulama uzmanları ve ofisleri
bulunmaktadır.
Doğrulama uygulayıcıları için sahip olunması gereken bir yeterlilik zorunluluğu
bulunmadığı halde, ileri eğitim sektöründe artık yeni lisansüstü öğretmenlerinin doğrulama
dâhil öğrenci ihtiyaçlarını ve beceri analizlerini üstlenebilecek kapasiteye sahip olmaları
gerekmektedir.
Uygulayıcıların, doğrulama alanında sunulan yeterliliklere ilgi duyduklarını ifade
etmelerinden dolayı bazı yükseköğretim kurumları bu tür yeterlilikleri kazandıran
programlar sunmaya başlamıştır. VISKA Projesi 114 Ulusal Danışma Grubu, özellikle ileri
eğitim uygulayıcıları için eğitim programlarının bilgilendirilmesi amacıyla ileri eğitim ve
öğretim için öğretmen eğitimi programları sağlayıcıları için ağ temsilcilerini içermektedir.
Aynı şekilde, bazı hizmetler aracılığıyla doğrulama personelinin beceri kazanmasını
sağlamak için Seviye 9'da birim yeterlilikler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yeterlilik ile
doğrulama uygulayıcısı olarak değerlendirme yapmak isteyen uygulayıcılar; yeterliliğin
kimler tarafından değerlendirilebileceğini içeren teknik ölçütlerin dışında bu yeterliliğe de
sahip olarak diğer şartları da taşımasına rağmen bu yeterlilikleri elde ederek daha kalifiye
değerlendirici olabilmektedir.
Bu yeterlilik ile doğrulamanın ne olduğu, süreçlerin nasıl işletildiği hangi konulara dikkat
edilmesi gerektiği, doğrulama ile bireye sağlanan kolaylıkların neler olduğu gibi konularda
bilgiler verilerek daha sonra bu uygulayıcı adayları sınava alınmakta ve bu sınav neticesinde
başarılı olmaları durumunda bu yeterlilikleri elde etmeye hak kazanmaktadır. Tüm teknik ek
şartların yanında bu yeterlilik ile doğrulama sistemi içerisinde yer alan değerlendiricilerin
sisteme tam uyumlu çalışmasını sağlamaktadır.
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3.2.6 Kalite Güvencesi
Doğrulama için tek bir ulusal kalite güvence sisteminden daha ziyade bunun yerine yeterlilik
çerçevesi ile bütünlük sağlayarak bir kalite güvence çerçevesi çizilmiştir. Doğrulama için
güvenilir bir kalite güvence sistemi Avrupa Konseyinin kalite güvence ilkeleri ile uyumlu
olacak şekilde yeterlilik çerçevesinde karşımıza çıkmaktadır.
QQI, gerçekleştirdiği istişarelerin ardından 2015 yılında bir Erişim, Transfer ve İlerleme
Politikası Yeniden Bildirimi yayınladı. Bu bildirim ile paralel şekilde İrlanda'da İleri ve
Yüksek Öğrenimde Önceki Öğrenmenin Tanınması için İrlanda Ulusal Yeterlilik Otoritesi
(NQAI) İlkeleri ve Operasyonel Kılavuzları kalite güvence ilkeleri gözetilerek yeniden
yayınladı. Tüm kılavuzlar doğrulamanın kalite güvencesi için temel kıstaslar olarak
görülmektedir.
Bu ilkeler ve yönergelere, daha çok doğrulamanın uygulandığı sorumlu kurumlar tarafından
yürütüleceği için mevcut kalite güvence prosedürlerinin gözetilerek sorumlu kurumlar
tarafından benimsenmesinin ve uygulanmasının önemi vurgulanmaktadır.
Yukarıda da belirtildiği gibi, yeni kalite güvence ve program doğrulama politikaları da
uygulanmaktadır. Bunlar ayrıca net şekilde doğrulama için kalite güvencenin nasıl
sağlanacağına ilişkin atıflarda bulunmaktadır.
Tüm bu prosedür ve ilkelerin yanında yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması ile ilgili
olarak daha kapsamlı bir kalite güvence kılavuzuna ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Bu,
kısmen TOBAR projesi, diğer pilot çalışmalar ve programın doğrulanması ile yeni çıraklık
üzerine devam eden çalışmalar yoluyla ele alınmaktadır.
3.2.7 Yeterlilik Çerçevesi Bağlantısı
2003 yılında başlatılan ulusal yeterlilikler çerçevesi, tüm öğrenme kazanımlarının
ölçülebildiği ve tutarlı bir şekilde birbiriyle ilişkilendirilebildiği ve tüm eğitim ve öğretim
belgeleri arasındaki ilişkiyi tanımlayan ulusal ve uluslararası kabul görmüş tek bir birim
olarak tanımlanmaktadır. Çerçeve, hayatboyu öğrenmeye ilişkin Avrupa politikası ve tüm
öğrenmelerin sistemlere entegre edilmesi vizyonu bağlamında ortaya çıkmıştır.
On seviyeli bir sistem olarak inşa edilmiştir ve İrlanda yeterlilik sistemini tanımlamak için
kullanılmaktadır. Çerçeve, dört farklı yeterlilik sınıfını ve birçok yeterlilik türünü
içermektedir. Her seviye için seviye tanımlayıcıları vardır ve bunlar, elde edilmesi beklenen
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bilgi, beceri ve yetkinliklerle ile ilgili ulusal olarak kabul edilmiş ortak beyanlara
dayanmaktadır.
Bunlar, bir bireyin bir öğrenme sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından bilmesi,
anlaması ve yapabilmesi beklenen şeyleri yansıtmaktadır. Öğrenme kazanımlarının
seviyelerinin tanımlanması ve her seviyede beklenen öğrenme türünün ifade edilmesi,
doğrulama amaçları ile örtüşen veriler olarak kabul edilmektedir.
Doğrulama, kurumlarda öğrencilerin önceki öğrenmelerini eğitim öğretim süreçlerine dâhil
edebilmek için belirlenen öğrenme kazanımları dahilinde kullanılabilmektedir. Çoğu kurum,
kurslara ileri düzeyde giriş ve modül muafiyetleri ile ilgili olarak doğrulama taleplerini
dikkate alırken, sınırlı sayıda kurum, önceki öğrenmenin kanıtlarına dayalı olarak tam
yeterlilik taleplerini değerlendirmeye almaktadır.
Yükseköğretime giriş için doğrulama kullanımını daha da güçlendirme taahhüdü, 2015-2019
Yüksek Öğretime Erişim Eşitliği Ulusal Planı'nda güçlendirilmiştir. Plan, ileri eğitimden
tutarlı yollar oluşturmayı ve yükseköğretime diğer giriş yollarını teşvik etmeyi taahhüt
etmektedir. Bu taahhüdün yeterlilik çerçevesi ile desteklenmesi sağlanmıştır.
3.2.8 Danışmanlık ve Rehberlik
Ulusal Eğitimde Rehberlik Merkezi (NCGE), eğitimin tüm alanlarında rehberlik
uygulamasını destekleme ve geliştirme sorumluluğuna sahip bir Eğitim ve Beceriler Dairesi
organı olarak görev yapmaktadır.
NCGE, Eğitim ve Beceriler Departmanının rehberlikle ilgili politikasını belirleyici rol
oynamakta ve genel eğitim, yetişkin eğitimi ve ileri eğitim ve öğretim sektörlerindeki
rehberlik uygulayıcılarına destek ve bilgi sağlamaktadır. NCGE, AB düzeyindeki rehberlik
komitelerinde ve toplantılarında atanmış temsilcidir.
NCGE’nin rolü, İrlanda ilköğretim sonrası eğitim ve öğretim sistemlerindeki Rehberlik
uygulayıcıları

için

profesyonel

eğitim

verilmesini

sağlamaktır.

Bu,

Rehberlik

uygulayıcılarına doğrulama süreci hakkında bilgi ve eğitim sağlanmasını desteklemektedir.
NCGE, kariyer rehberliği ile doğrulama uygulamaları arasındaki ilişkinini daha
güçlendirilmesi için eğitim öğretim stratejilerinde doğrulama sistemlerine ilişkin rehberlik
rolünü artırmaya çalışmaktadır.
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Yetişkin Eğitimi Rehberlik Girişimi (AEGI) kapsamında ise bireysel Yetişkin Eğitimi
Rehberlik Hizmetleri (AEGS), öğrencilerin kurs seçimi, ilerleme planları ve uygun olduğu
durumlarda doğrulama ile ilgili bilinçli kararlar vermelerini destekleyen tarafsız kişisel,
eğitimsel ve mesleki rehberlik sağlamaktadır.
AEGS rehberlik modeli, bir dizi farklı faaliyet ve hizmet şeklini alabilmekte ve doğrulama
sürecini anlamak için bireylerin desteklenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. AEGS
rehberliği, uygun şekilde grup ve/veya bire bir destek yoluyla sunulabilmektedir.
İyi bir danışmanlık ve rehberliğin bir doğrulama başvurusuna hazırlık aşamasında gerekli
olduğu gibi tüm süreç ve doğrulamanın farklı aşamaları boyunca da gerekli olabileceği kabul
edilmektedir.
Ocak 2018'de İrlanda Eğitim ve Beceriler Bakanı, ilköğretim sonrası okullarda, ileri eğitim
ve öğretim merkezlerinde ve yükseköğretim kurumlarında kariyer rehberliğinin gözden
geçirildiğini duyurdu ve eğitim ve öğretim sisteminde hâlihazırda mevcut olan araçları ve
bilgileri doğrulamanın tüm aşamalarını kapsayacak şekilde geliştirmek için değişiklikler
yoluna gitmiştir.
3.3

ALMANYA DOĞRULAMA UYGULAMALARI

Almanya'da doğrulama, en azından Avrupa düzeyindeki eğitim politikalarındaki gelişmelere
bir yanıt olarak eğitim araştırma ve uygulamalarında giderek daha fazla dikkat çekmektedir.
Bununla birlikte, Alman doğrulama ortamı, özellikle daha az düzenlenmiş ve
resmileştirilmiş eğitim ve mesleki eğitim sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerindeki
duruma kıyasla bir parçalı iş olmaya devam etmektedir.
Bu nedenle, Almanya'daki doğrulama, farklı yetkililer tarafından yönetilen ve değişen sosyal
yardımlarla oldukça koordine olmayan düzenlemelerin, programların, süreçlerin ve
projelerin bir resmini sunmaktadır. Esnek ve şeffaf doğrulama süreçleri oluşturmak için
yasal bir çerçeve, ortak yönergeler veya ortak bir strateji mevcut değildir.115
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Seidel, S., 2011, Anerkennung informell erworbener Kompetenzen in Deutschland: vom Flickenteppich zu
einem umfassenden System? In S. Bohlinger, G. Münchhausen & BIBB (Eds.), Validierung von
Lernergebnissen: Recognition and Validation of Prior Learning. Bielefeld: Bertelsmann
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Doğrulama süreçleri ilk başta proje bazında denenmiştir. Diğer nedenlerin yanı sıra bu, resmi
yeterliliklere odaklanan yüksek düzeyde düzenlenmiş eğitim sisteminden ve resmi ve ulusal
olarak düzenlenmiş ikili mesleki eğitim ve öğretim sistemi çerçevesinde okul temelli ve iş
temelli öğrenme arasındaki yakın bağlantıdan kaynaklanmaktadır 116. İşyerinde yaygın ve
serbest öğrenme önemli kabul edilirken, esas olarak resmi sistemin dışında gerçekleştiği için,
doğrulama bağlamında dikkate alınmasına ilk etapta uzak bakılmıştır.
Doğrulama ile Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi temelinde uzman bir komite tarafından
geliştirilen ve Mayıs 2013'te kabul edilen Alman Yeterlilikler Çerçevesi (DQR) arasındaki
bağlantılar bulunmaktadır.117 Bununla birlikte, sekiz seviyeli DQR matrisinin kazanımlarına
odaklanmak, tüm eğitim sektörlerinde ve bağlamlarında edinilen profesyonel ve kişisel
yeterliliklerin sınıflandırılması ve doğrulamanın entegrasyonunu kolaylaştırmak için
potansiyel olarak kullanılabilmektedir.118
3.3.1 Tarihsel Gelişim ve Yasal Dayanak
İlk olarak, örgün eğitim sisteminin bir parçasını oluşturan harici bir sınava girme izni almak
için önceki öğrenmenin tanınması: Mesleki eğitim için, bu prosedür, çift çıraklık programı
kapsamında resmi olarak eğitilmemiş kişilere resmi bir mesleki yeterlilik kazanma şansı
vermek için 1960'larda kurulmuştur. Ulusal Mesleki Yeterlilik Yasası ve Sanatkârlar Odası
tarafından oluşturulan yönetmeliklere göre, insanların belirli koşullara uymaları durumunda
dışardan bitirme sınavına ('Externenprüfung') katılmadan final sınavına başvurmalarına izin
verilir, örneğin, düzenli eğitim programının süresinin 1,5 katını kapsayan ilgili iş
deneyiminin kanıtı. Alternatif olarak, ilgili yeterliliklerin başka yollarla elde edildiğini
kanıtlamak da mümkündür.
İkincisi, farklı öğrenme yollarına erişim elde etmek için önceki öğrenmenin tanınması:
Farklı öğrenme yollarına erişmek veya bunlar arasında geçiş yapmak için önceki öğrenmeyi
tanımak amacıyla farklı prosedürler ve pilot projeler (örn. ANKOM) geliştirilmiştir. 119
Amaç, mesleki yollar ve yükseköğretim arasında tekrardan kaçınmak, eğitim yollarını
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98

kısaltmak ve geçirgenliği arttırmaktır. Yalnızca üniversiteye giriş yeterliliği olmadan
yükseköğretime erişimi içeren çeşitli yaklaşımlar büyük ölçüde üniversite düzeyine
dağıtılmıştır.
Üçüncüsü, önceki öğrenmenin ulusal eğitim standartları ve sertifikalarına denkliğinin
tanınması: Nisan 2012'de Mesleki Yeterlilik Değerlendirme Kanunu (“Tanıma Kanunu”
olarak da adlandırılan BQFG) uygulamaya konmuştur. Bireylerin yabancı yeterliliklerini eşit
kabul etme hakkını garanti eder. Her ne kadar yasa resmi yeterlilikleri değerlendirmeye ve
karşılaştırmaya odaklansa da, resmi belgeler eksik olduğunda, kazanımlar henüz tanınmamış
yeterlilik veya ilgili iş deneyimi olarak düşünülebilir.
Tamamlayıcı yeterlilik değerlendirmesi pratik testlere, iş kanıtlarına ve görüşmelere
dayanarak da mümkündür. Önemli beceri boşlukları tam tanınmayı engellediğinde, örneğin
ileri eğitim ile desteklenebilen kısmi bir doğrulama verilebilir.120
3.3.2 Sorumlu Kurumlar
Farklı doğrulama yaklaşımlarının sorumluluğu, aşağıda özetlenen sorumlu kuruluşlar
tarafından üstlenilmektedir.
Sistem dışındaki öğrencilerin Mesleki Eğitim ve Öğretim bağlamında sınavı durumunda,
süreç / yaklaşım tasarlamadan değerlendirme ve gözden geçirmeye kadar tüm farklı hususlar
yetkili organın sorumluluğundadır. Yetkili makamlar temel olarak Sanatkâr ve Ticaret
Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Ziraat Odaları veya ziraat kamu ofisleri gibi
kurumlardır. Kimin sorumlu olacağı mesleki eğitim gerektiren doğrulanacak mesleğe göre
değişmektedir. Mesleki Eğitim Kanunu ilgili yetkili organları belirlemektedir.
Üniversiteler, kalifiye işçiler için yükseköğretime erişim ile bireysel veya genel süreçlerden
sorumludur. Yükseköğretimde Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları Kurulu (KMK) ve federal
devlet yasaları, özerk olan üniversitelerin sorumluluğu altındaki çeşitli doğrulama
süreçlerinin yasal dayanağını ve koordinasyonunu sağlamaktadır. ANKOM 121 girişimi
Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından mali olarak desteklenmiştir.

Böse, C., Schreiber, D., & Lewalder, A. C. (2014). Die Rolle formaler, non-formaler und informeller
Lernergebnisse im Anerkennungsgesetz. In: Zeitschrift des BIBB
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Buradaki teknik denetim görevi, sosyal taraflar, mesleki eğitim kurumları, öğrenci birlikleri,
üniversiteler ve bilimsel topluluk gibi ilgili paydaşlar arasında bir diyalog oluşturmaktır.
Yabancı mesleki yeterliliklerin tanınması alanı birçok farklı sorumluluk alanını
kapsamaktadır. Bilgilendirme, tanıtım ve bilinçlendirme kamu otoritelerinin görevidir. Özel
başvuru danışmanlığı ve adaylara rehberlik Almanya genelinde 16 bölgesel ağın (IQNetwork) görevi olarak belirlenmiştir. Eşdeğerlik değerlendirmesinden sorumlu yetkili
organ, mesleğe bağlıdır. Her düzenlenmiş meslek için, onu yönetmek için özel bir yasa ve
kurum vardır (örneğin sağlık sektöründe). Sanayi ve ticaret alanında uygulamalar IHK
FOSA isimli bir kuruluş sorumluluğuna verilmiştir. El sanatlarında verimli ve tutarlı bir
değerlendirme uygulamasını garanti altına almak için bir merkezi oda sistemi vardır. Bazı
odalar belirli menşe ülkelerle ilgili deneyim geliştirmektedir. Diğer yerel odalar onlarla
iletişime geçebilir ve değerlendirme ve mümkünse denkliklerin teyit edilmesini
isteyebilmektedir.122 BQFG'nin uygulanması BIBB tarafından izlenir.
Yukarıda tanımlandığı gibi, farklı yeterlilik geçişlerinin her biri belirli bir kurum tarafından
koordine edilmektedir. Farklı doğrulama yaklaşımlarının ve sistemlerinin genel
koordinasyonu için merkezi bir kurum veya standart bir kurumsal çerçeve ulusal yeterlilik
çerçevesi dışında bulunmamaktadır. Sorumluluklarına bağlı olarak farklı paydaşlar farklı
sistemlere dâhil olmaktadırlar. Resmi yeterliliklere yönelik tüm doğrulama süreçlerinde, bu
yeterlilikleri ve ilgili belgeleri verebilecek sorumlu paydaşlar, meslek standartlarını referans
olarak kullanmaktadır.
3.3.3 Finansman
Almanya'da doğrulama uygulamaları için "toplam bütçe" ile ilgili veriler mevcut değildir.
Finansman kamu otoritelerinin yanı sıra özel ve üçüncü sektörden ve hatta birçok durumda
bireysel adaylardan sağlanabilmektedir. Finansman dönemleri değişiklik göstermektedir.
Kamu sektörü tarafından finanse edilen tedbirlerin sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmesi
ve gerçekleştirmesi gerekmektedir. Çünkü merkezi hükumet tarafından doğrulama için
ayrılan özel bir kaynak ya da finansman söz konusu değildir. Birkaç kamu-özel girişimi ile
proje dışında doğrulama finansmanı yerel yönetimler tarafından sağlanmaktadır.
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Tüm bunların yanında, doğrulama için ayrıca kaynak sağlanmamasına rağmen yasa ile
doğrulama talebinin olması durumunda üniversiteler ve doğrulama başvuru alan sorumlu
kurum kendi bütçesi dâhilinde ekstra kaynak istemeden bu görevi yerine getirmekle
yükümlü kılınmıştır.
Yasa ile belirlenen finansmanın dışındaki dolaylı finansal desteklere örnek olarak Federal
Hükümet veya Eyalet veya Federal İstihdam Bürosu tarafından adaylar için sağlanan özel
kaynaklar sayılabilmektedir. Bu kaynak genellikle geçici bir süre ve bireye özel
sağlanmaktadır. Geçici olması ve sürekliliğinin olmaması doğrulama açısından finansman
sıkıntısına işaret etmektedir.
Doğrulama sürecindeki maliyetler, sınav ücretleri, hazırlık kursları ve seyahat
masraflarından kaynaklanmaktadır. Katılımcıların gerçek maliyetleri, kurs ücretleri, giriş
ücretleri, sınav ücretleri, seyahat ve konaklama maliyetlerine bağlı olarak 1871 Avro ile
4461 Avro arasında değişmektedir.123 Maliyetler (daha düşük düzeyli yeterlilikler için) çift
haneli bir EUR tutarı ile (daha yüksek nitelikli yeterlilikler için) dört basamaklı EUR tutarları
(metal mesleklerinde olduğu gibi) arasında değişir. Bazı kişiler, kamu istihdam bürolarından
mali destek almaya hak kazanabilmektedir.
Yeterlilik arası geçişler genellikle ücretsizdir. ProfilPASS maliyetleri, enstrümanın kendisi
için 30 Euro ve isteğe bağlı olarak danışmanlar için (saatte 60 ila 120 Euro) ve seminerler
için (250 ila 300 Euro) ücret gerektirmektedir.
Daha yüksek seviyelerdeki yeterlilikler için yükseköğretim yeterliliklerine erişim masrafları,
kurumların internet sitelerinde bulunabilmektedir. Başvuru sahiplerinin değerlendirme için
200 Avro katkıda bulunduğu Stuttgart Üniversitesi veya Heilbronn Lisesi bu kuruluşlara
örneklerdendir.
Çeşitli kaynakların bulunmasına rağmen sistemdeki paydaşlar, doğrulamanın ana aşaması
olan ölçme değerlendirmelerinin yanı sıra, doğrulamanın diğer aşamaları olan bilgilendirme,
danışmanlık ve rehberlik sunan kurumları desteklemek için de daha fazla finansmana ihtiyaç
olduğunu dile getirmektedir.
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Bu ihtiyaç becerilerin analizi kapsamında ele alınmıştır. Prototip Transferi projesi
çerçevesinde özel bir fon oluşturulmuştur. Bu fon çok maliyetli yeterlilik analizinin
kapsamını desteklemektedir. Kendi fonlarına göre veya istihdam büroları veya diğer
kurumlar gibi başkalarının finansmanı yoluyla doğrulama yapamayan kişilere açık olarak
sunulmaktadır. Aralık 2016'dan itibaren uygulamaya konulan Anerkennungszuschuss
(doğrulama hibesi) kişi başına 600 Euro'ya kadar olan bir tanıma prosedürünü
destekleyebilmektedir. Eyaletler aracılığıyla başka finansman fırsatları da mevcuttur.124
ValiKom bağlamında doğrulama halen proje fonlarına dayanarak uygulanmaktadır.
MYSKILLS'e katılım tüm bireyler için ücretsizdir. Federal İstihdam Bürosu, beceril testlerin
kullanılması için gerekli olan ihtiyaçları memurlarına ve müşterilerine standart bir hizmet
olarak finanse etmektedir. İlçe İş Merkezleri, müşterileri için test başına 164 EUR'dan ve
Federal İstihdam Bürosundan hizmet alımları için MYSKILLS testleri sipariş
edebilmektedir. Adaylara daha iyi destek sağlamak, prosedürleri düzeltmek, paydaşlar
arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve son olarak veri izlemeyi geliştirmek için finansman
arayışları devam etmektedir.
3.3.4 Öğrenme Kazanımları ve Standartlar
Almanya'da doğrulama halen yaygın olarak dört aşamayı (tanımlama, dokümantasyon,
değerlendirme ve belgelendirme) içeren genel bir süreç olarak anlaşılmaktadır.125 Bu dört
aşamanın da her zaman eğitim programları ve sertifikalar, Almanya'daki doğrulama süreçleri
için başlıca referanslardır.126
Bu aynı zamanda, yaygın ve serbest öğrenmenin sonuçlarının her durumda örgün
yeterlilikler eşleştirilebilmesini ve karşılaştırılmasını öneren uzmanların da vurguladığı
temel noktalardandır. 127 Aynı diploma programı veya sertifika kapsamında oluşturulan
standartların referans olarak alınması; örgün, yaygın veya serbest öğrenme yoluyla elde
edilen tüm yeterliliklerin aynı standartlardaki öğrenme kazanımlarının elde edildiği, aynı
olmasa da birbirine denk ölçme değerlendirme sonuçları sağlamaktadır.
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Doğrulama, resmi bir yeterlilik veya sertifika ile denkliği belirtmeyi amaçlar. Hali hazırda
uygulanmakta olan programlara ya da standartlara başvurmak, doğrulama sonuçlarının
toplum nezdinde kabulünü kolaylaştırmaktadır.
Almanya’da liseler için uygulanmakta olan bitirme sınavına doğrulama ile dışarıdan öğrenci
alındığında yine örgün mesleki eğitim ve öğretimde kullanılan aynı standartları ve öğrenme
kazanımlarının değerlendirmesi buna örnek verilebilmektedir. Bitirme sınavına hangi
kanaldan girerse girsin sonuçta aynı belge elde edinilmektedir.
Mesleki yeterlilik değerlendirme yasası içindeki yeterlilik analizi, örgün mesleki eğitim ve
öğretimde edinilen yeterliliklere de atıfta bulunmaktadır. Bu nedenle, yeterlilik analizi
(Qualifikationsanalyse) aracılığıyla aynı haklara sahip olmayı amaçlayan, örgün eğitimle
verilene eşdeğer bir yeterlilik düzenlenmektedir. Benzer şekilde, yükseköğretimde de, yağın
ve serbest öğrenme ortamlarında elde edilen öğrenme kazanımları genellikle örgün
programın

standartlarıyla

(öğrenme

kazanımlarıyla)

karşılaştırılarak

doğrulama

uygulanmaktadır.
Yine aynı şekilde, bir doğrulama gerçekleştirileceğinde, bir standardın yalnızca bir
bölümüne veya birkaç bölümüne odaklandığında dahi örgün mesleki eğitim ve öğretimde
kullanılan

öğrenme

kazanımlarının

sadece

ilgili

bölümündekilere

odaklanarak

gerçekleştirilen ValiKom (doğrulama) uygulamaları bulunmaktadır. Bununla birlikte,
ValiKom yaklaşımının henüz daha fazla tartışılması gerektiği düşünüldüğünden uygulamada
eksiklikler bulunmaktadır.128
BIBB Yönetim Kurulu, Mesleki Eğitim ve Öğretim içindeki eğitim programlarının yapısı ve
öğrenme kazanımlarının yeniden düzenlenmesi ve Alman Yeterlilik Çerçevesinde yer alan
etki alanlarına göre yapılandırılmasını içeren ilgili bir karar almış ve bu öğrenme
kazanımlarının yeniden belirlenmesi için kılavuzlar yayımlanması yönünde karar almıştır.
BIBB, yeniden düzenleme ile eğitim öğretim standartları ile belirlenen öğrenme kazanımları
arasındaki karşılaştırmayı kolaylaştırmayı beklemektedir. Yeterliliklerin bu revizyonunun,
Alman eğitim sisteminin karşılaştırılabilirliğine ve geçirgenliğine katkıda bulunduğu
düşünülmektedir. 129 Bu durum örgün, yaygın veya serbest hangi öğrenme yöntemi ile
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düzenlenirse düzenlensin sistemin özünün standartla ve öğrenme kazanımları olduğunu
göstermektedir.
Yabancı yeterliliklerin tanınmasına odaklanan Mesleki Yeterlilik Değerlendirme Yasası
(BQFG), aynı zamanda örgün eğitim sisteminin (IVET ve CVET) standartlarını da
kapsamakta ve bu alanda da doğrulamaya imkân tanımaktadır. Bununla birlikte örgün
sistemle düzenlenenle, doğrulama neticesinden düzenlenen yeterlilikler birbirinden farklı
olabilmekte ve eşdeğerlik ile yetkinlik açısından aynı olmadığı dile getirilebilmektedir.
Bireysel sektör temsilcilerinden alınan geri bildirimler, doğrulama ile düzenlenen
sertifikaların, onları veren yetkili kurumlara duyulan güven nedeniyle bazı işgücü piyasası
aktörleri tarafından eşdeğer olarak algılandığını göstermektedir.
uygulamada,

doğrulama

uygulamaları,

eğitim

sektörleri

130

Bununla birlikte,

arasında

hala

farklılık

göstermektedir. Bu nedenle doğrulama ile ilgili sonraki adımların temeli olarak karşılıklı
anlayış ve güveni geliştirmek için daha fazla tartışma ve güven oluşturma ihtiyacına yol
açmaktadır.
Genel olarak, Almanya'da doğrulama, karmaşık Alman eğitim sistemi içinde
sorumlulukların tahsisini de yansıtan yerel, bölgesel, sektörel ve ulusal yaklaşımların ve
girişimlerin renkli bir mozaiği olarak tanımlanabilmektedir. Bu nedenle uzmanlar, Avrupa
eğitim politikası tartışması çerçevesinde tartışılmasına rağmen, Konsey'in yaygın ve serbest
öğrenmenin doğrulanmasına ilişkin Tavsiyesinde (2012) de öngörülen bir ulusal doğrulama
sisteminin henüz belirginleşmediğini dile getirmektedir. Tek tip prosedürleri tanımlayan ve
yasal bir temelin yanı sıra finansman hizmetleri ve danışmanlık ile ilgili düzenlemeleri de
içeren kapsamlı bir tanıma sistemi henüz mevcut değildir.131
“Sağlık ve bakım” ve “ekonomi” alanlarında, genellikle standart yaklaşımlarla ilgili olarak
sistematik olarak kararlar alınmaktadır. 132 Akademik personelin doğrulama ve tanınma
prosedürleri ile ilgili nitelikleri yükseköğretim kurumları arasında farklılık göstermektedir.
Mesleki Yeterlilik Değerlendirme Yasası (BQFG) denklik değerlendirmesi için ilk aşama
tavsiyesi profesyonel danışmanlar tarafından verilir. Eşdeğerlik değerlendirmesinin kendisi,
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belirli profili tanımlamaktan sorumlu yetkili organın değerlendiricileri tarafından
yürütülmektedir.
Doğrulama süreci, ilk etapta, eğitim sertifikaları, yeterlilik sertifikaları ve yabancı bir ülkede
veya Almanya'da edinilmiş ilgili alana özgü iş deneyiminin kanıtları gibi ilgili belgelerin
değerlendirilmesine dayanmaktadır.
Bununla birlikte, Genel Eğitim, Mesleki Eğitim ve Öğretim, Yükseköğretim ve Yetişkin
Eğitimini kapsayan tek tip prosedürlere sahip kapsamlı bir sistem uygulanması bazı
uzmanlarca Alman federal yapısı nedeniyle de önemli bir sorun olarak görülmekte ve
dağınık bir sistemin daha iyi olabileceğini dile getirmektedir.
3.3.5 Doğrulama Uygulayıcıları
Almanya’da doğrulamanın süreci ile ilgili kararlar kurumsal olarak kurum adına yerine
getirilmektedir. Başvurucu sorumlu kurumlara başvurur ve süreç bu sorumlu kurumun
belirlediği şekilde ilerlemektedir. Doğrulama uygulayıcıları da bu sorumlu kurumlar
tarafından belirlenmektedir.
Olası bir şüphe veya şikâyet durumunda ise Mesleki Eğitim Kanunu'nun 45. maddesi
uyarınca El Sanatları Kanunu'nun 37. Maddesine göre denetçiler kurulu şüphe durumunda
kararı alır. Oyların eşit olması durumunda, sınav kurulu başkanı belirleyici olarak oy
kullanmaktadır. Kurul başkanı için özel bir kriter seti, ölçüt belirlenmemiştir.
Değerlendiricilerin ve komisyonun diğer üyelerinin de olması beklendiği gibi kurul
başkanının da alanlarında yetkin olması ve değerlendirici olarak hareket etmeye uygun
olması beklenmektedir. Fakat bu konuda bir belirleyici doküman bulunmamaktadır.
Doğrulama alanında yetkin olması beklentisi; kalfalık belgesi, ustalık belgesi veya daha
yüksek bir yeterlilikle sağlanabilmektedir. Bir meslek alanında mühendislik mezuniyeti dahi
doğrulama uygulayıcısı olmak için yeterli gelebilmektedir.
Üniversitelerde akademik personel, eyalet yönetmeliğine, eğitim yönetmeliklerine ve sınav
yönetmeliklerine göre yükseköğretime erişim için doğrulama prosedürlerine ve dolayısıyla
doğrulayıcılar için karar vermektedir. Öğretim üyelerinin çoğunluğu, öğrencilerin
doğrulama ile ilgili süreçlerinde doğrulama uygulayıcısı olarak yer almaktadır. Bu durum
öğretim üyelerinin mesleki yetkinlikleri temelinde değişkenlik gösterebilmektedir.
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Akademik

personelin

doğrulama

ve

tanıma

prosedürlerine

ilişkin

yetkinlikleri

yükseköğretim kurumları arasında farklılık gösterebilmektedir.
ValiKom projesindeki değerlendiriciler, Almanya genelinde yeterlilik analizinin yaygın
olarak kullanılmasına odaklanan Prototip Transferi projesinde benzer bir profile sahiptir,
ilgili doğrulama uygulayıcıları için ağ ve destek mekanizmaları geliştirilmiştir. Diğer
durumların yanı sıra, yetkili organlarda yeterlilik analizi ile çalışanlar için bir uzmanlık ve
bilgi portalı oluşturulmuştur ve proje, bu alandaki doğrulama uygulayıcıları için merkezi
olmayan eğitim ve destekleyici materyal gerçekleştirmeyi de amaçlamaktadır.
Bununla

yanında,

Prototipleme

projesi

BQFG

çerçevesinde

yeterlilik

analizi

(Qualifikationsanalyse) kapsamında doğrulama gerçekleştirecek doğrulayıcılar için
gereksinimler, kriterler geliştirmiştir. Uzmanların, söz konusu meslek alanında benzer veya
daha yüksek bir mesleki yeterliliğe ve meslek içinde üç yıllık mesleki deneyime sahip
olmaları şartları aranmaya başlamıştır
Ayrıca, proje kültürlerarası ve iletişim yeterlilikleri ve metodolojik yeterliliklerle ilgili de
doğrulayıcı şartları belirlemektedir. Her yeterlilik analizi (Qualifikationsanalyse) iki uzman
tarafından değerlendirilir. İkinci uzmanın iş, idare veya eğitim alanlarında üç yıllık mesleki
deneyimini kanıtlaması gerekmektedir.133
3.3.6 Kalite Güvencesi
Kalite standartları genellikle yaygın ve serbest öğrenmenin doğrulanması için belirlenen ve
Avrupa Komisyonu tarafından tavsiye edilen ortak Avrupa ilkelerine dayanan farklı
doğrulama önlemleri bağlamında geliştirilmiş ve kullanılmaktadır.
Bu kalite güvence yaklaşımları, projeler / girişimlerin kendileri tarafından geliştirilmekte ve
kısmen eğitim uygulayıcıları, politika yapıcılar ve araştırmacılar gibi doğrulama ve diğer
süreçlere

dâhil

olan

ilgili

paydaş

grupları

tarafından

değerlendirilerek

nihayetlendirilmektedir. Alman uzmanlar, tüm yaklaşımların temelde yaygın ve serbest
öğrenmelerin doğrulanması için yayımlanan Avrupa Kılavuzlarını dikkate aldığını dile
getirmektedir.
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Örgün eğitim dışında, doğrulama veya bitirme sınavları aracılığı ile değerlendirilen
öğrenciler için oluşturulan standartlar ve belirlenen kurallara uyulması dışında açık bir kalite
güvence sisteminin izleri gözlemlenememiştir.
Uygulanan meslek standardı ya da program müfredatına uygun süreç yürütmek doğrulamayı
yürüten yetkili kurumun sorumluluğundadır. BIBB tarafından gerçekleştirilen 'doğrulama
adayları değerlendirmesi çerçevesinde final sınavı için akreditasyon örneğini kullanarak
mesleki yeterliliklerin doğrulanması’ konulu araştırma projesi, doğrulama için kalite
güvence prosedürleri önermektedir.
Ayrıca,

bahsedilen araştırma içerisinde önerilen kalite güvence

proserdürlerini

destekleyecek yardım belgeleri de bulunmaktadır. Ancak, söz konusu araştırma projesi
kapsamındaki

yetkili

kurumların

yarısından

fazlası

bu

tür

yardım

belgelerini

kullanmadıklarını belirtmektedir; % 40'ı bu tarz yardımcı dokümanlar yerine kendi
sorumluluklarındaki iç yönergelere atıfta bulunmaktadır.
Mesleki Yeterlilik Değerlendirme Yasası (BQFG) kapsamında, IQ ağı içinde danışmanlık
için temel araç geliştiren doğrulama danışmanlığı için uzman bir merkez (Fachstelle
Beratung und Qualifizierung) bulunmaktadır. Eğitim, Kariyer ve İstihdam Ulusal Rehberlik
Forumu, IQ ağının danışmanlar ve göçmenler için yeterlilik doğrulaması kapsamındaki
kalite güvencesi hakkında gerçekleştirilenleri kaydetmektedir.
Prototipleme projesi kapsamında, meslek odalarındaki danışmanlar tarafından sıklıkla
kullanılan bir kalite kılavuzu geliştirilmiştir. Ayrıca, Prototipleme projesi yeterlilik
analizlerinin yürütülmesi için kalite standartları geliştirmiş ve uygulamaya konulmuştur.
Bu kalite standartları için şu kriterler belirlenmiştir. Süreç şeffaflığı, gözlem süreçlerinde
dört göz prensibi, uzmanlarla ilgili teknik gereksinimlerin belirlenmesi, değerlendirici rolü
için

hazırlık;

kullanılacak

teknik

malzemenin

belirlenmesi,

gözlemlerin

kaydedilmesi/belgelendirilmesi, alternatif çözümlere açıklık, rehberlik ve danışmanlık. Bu
kriterlerin pratik uygulamasıyla ilgili veriler mevcut değildir. ValiKom projesi ile de
Prototipleme kapsamında geliştirilen bu kalite standartlarına atıfta bulunmakta ve
geliştirilerek uygulanması istenmektedir.
MYSKILLS aracı kullanımında hem bu aracı geliştirme de hem de uygulamasının tüm
adımları için evrensel bir kalite güvence sistemi uygulandığı dile getirilmektedir.
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Yükseköğretim seviyesinde doğrulamada, üniversiteler kendi kendine prosedürün
kalitesinden sorumlu tutulmaktadır. Bununla birlikte, ANKOM girişimi, mesleki ortamlarda
ve

yükseköğretim

programlarında

yükseköğretim

dışında

edinilen

yeterliliklerin

doğrulanması kapsamında kalite güvencesi için kılavuzlar geliştirmektedir. Bu kılavuzlar,
öğrenme

kazanımları

tanımlarına,

denklik

kontrollerine,

doğrulamanın

resmi

entegrasyonuna, bilgilendirme ve danışmanlık ve rehberliğe atıfta bulunmaktadır.
Mesleki

Yeterlilik

Değerlendirme

Yasası'nın

(BQFG)

uygulanması,

BMBF'nin

koordinasyonu altında BIBB tarafından izlenmektedir. Prototipleme, Prototipleme Transferi
ve ValiKom projeleri akademik olarak desteklenmiş ve değerlendirilmelerde çıktıları
öncelikli olarak kullanılmıştır. Bu projeler ışığında oluşturulan kalite güvence ilkelerinin
kullanılması, uygulanması tüm paydaşlardan istenmiştir. Birçok uygulamada bu kriterler
kabul görse de uygulamada henüz doğrulama süreçleri karşılıklı güven ile yürütülmektedir.
3.3.7 Yeterlilik Çerçevesi Bağlantısı
Alman Yeterlilikler Çerçevesinin (DQR), öğrenmenin yeri ve süresinden ziyade bir
öğrencinin bildiği, anladığı ve yapabileceği şeylerin önemini vurgulayarak öğrenme
kazanımları yaklaşımının teşvik edilmesini desteklemesi beklenmektedir. Bu nedenle, ulusal
yeterlilik çerçevelerinin hazırlanması ve geliştirilmesi sağlanan birimler tarafından
doğrulama konusuna önemli bir ivme sağladığı düşünülmektedir.
Öğrenme kazanımlarına dayalı olarak hazırlanması sebebiyle Alman Yeterlilik Çerçevesi
(DQR) örgün, yaygın veya serbest öğrenme süreçlerinin tamamında elde edilen
yeterliliklerin birbirleri ile geçişli olmasının sağlanmasına hizmet etmektedir. Bu durumun
aynısı yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması yaklaşımı ile de örtüşmektedir. Bu
nedenle hazırlanan UYÇ’nin doğrulamanın tüm süreçlerini desteklemesi beklenmektedir.
Örgün yeterliliklerin yeterlilik çerçevesi DQR'ye referanslanmasının ardından, yaygın ve
serbest öğrenme ile edinilen yeterlilikleri içermesi değerlendirilmektedir.
Uzmanların tavsiyeleri ile yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması ile elde edilen
yeterliliklerin çerçevede yer alması için gerekecek prosedür ve kriterler, 2018'in başlarında
başlatılan bir pilot projede test edilmektedir.
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Bu kriterlerin de belirlenerek netleştirilmesi neticesinde, doğrulama ile düzenlenmekte olan
yeterlilikler tüm kademelerde kabul görmesinin yanında Alman Yeterlilik Çerçevesinde de
yerini alarak diğer yeterlilikler içerisindeki konumunu netleştirecektir.
3.3.8 Danışmanlık ve Rehberlik
Farklı girişimler ve projeler bağlamında farkındalık artırma çalışmaları giderek
geliştirilmektedir. Ülkede gerçekleşen demografik değişim (özellikle göçmenler ve
mültecilerden kaynaklı) bağlamında ve bu konuya güçlü siyasi bağlılığı gösteren Mesleki
Yeterlilik Değerlendirme Yasasının (BQFG) uygulanması bağlamında da danışmanlık ve
rehberliğin giriş aşaması sayılan bilgilendirme daha da geliştirilmektedir.
Oluşturulan online platform Almanya'da Tanınma internet sitesi (www.anerkennung-in
deutschland.de), yeterlilik analizi hakkında 15 dilde yeterli bilgiler içeren bir bölüm
sunmaktadır. Bu analiz ile ilgili kişiler mevcut yeterliliklerini analiz edebilmekte ve gerekli
ise doğrulama aşamalarına yönlendirilebilmektedir.
Almanya’daki Anerkennung portalının tamamı 11 dilde yayın yapmaktadır. Şu ana kadar
beş milyondan fazla ziyaretçiyi bilgilendirmiştir. Yetkili - Çalışan temsilcileri aracılığıyla
iş dünyasında yabancı yeterliliklerin tanınmasını teşvik etme projesi uygulanmış ve yüksek
ilgi çekmiştir. BQFG'de olduğu gibi özellikle yabancı yeterliliklerin tanınmasına
odaklanarak şirket içi uzmanları doğrulama konularında eğitmeyi amaçlamış ve bu amaç
için yol kat edilmiştir.
Benzer şekilde, yine doğrulama hakkındaki farkındalığı artırmak için bireyler için
Prototipleme Transferi projesi, yeterlilik analizinin uygulanmasını artırmayı ve daha yetkin
kuruluşların bu analizi hazırlayıp uygulamasını sağlamayı amaçlamıştır.
MYSKILLS girişimi, Alman Federal İstihdam Bürosu tarafından uygulanan farkındalık
artırma çalışmaları ile kilit bir rol oynamaktadır. Örneğin Bertelsmann Stiftung, bu amaçla
altı dilde mevcut olan myskills.de portalını oluşturmuştur. Bu girişime dayalı olarak ek bir
farkındalık artırma aracı olan my-professional-experience.org şu anda uygulanmakta ve
Bertelsmann Stiftung tarafından daha da geliştirilmektedir.
Portal, resmi olarak düşük yetkinlikli kişiler ve göçmenler için yaygın ve serbest öğrenme
yoluyla kazanılan yeterlilikleri elde etmeye düşük eşikli giriş sağlamaktadır. Ücretsiz dijital
öz değerlendirme aracı da altı dilde mevcuttur. 30 mesleğin tamamının çevrimiçi analizinin
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yapması beklenen aracın yılsonuna kadar toplamda 50.000 kullanıcıya ulaşması
hedeflemektedir.
DAbeKom-veritabanı,

Almanya'daki

üniversitelerde

mesleki

bağlamda

edinilen

yeterliliklerin doğrulanması hakkında bilgi sağlamaktadır. Bilgiler, gönüllü olarak
üniversiteler tarafından derlenen ayrıntılara dayanmaktadır.
Farkındalık sağlamak amaçlı çalışmalarını bu şekilde gerçekleştiren Almanya, Rehberlik ve
danışmanlık süreçlerini ise şu şekilde yürütmektedir.
Doğrulamaya ilişkin bilgilendirme, danışmanlık ve rehberlik genellikle somut bir doğrulama
fırsatına yönelik olarak verilmektedir. Örgün sistem dışındaki adayların belgelendirilmesine
ilişkin bilgi, tavsiye ve rehberlik yetkili organlar tarafından sağlanır. Edinilecek yeterliliğin
kapsamına göre bu yetkili organ bazen mesleki kuruluş bazen okul bazen de yükseköğretim
kurumu olabilmektedir.
Daha yetkin sayılabilecek adayların, yani yükseköğretim seviyesinde belgelendirilmek
isteyen adayların ilk adımı, bu adayların danışmanlık almış olmasıdır. Danışmanlık adımının
atlanması sürecin başlamaması anlamına gelmektedir.
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Belirtilen bu danışmanlık

aşamasında kullanıcı kılavuzları, başvuru formları ve bilgi materyalleri gibi kılavuzlar
sağlanmaktadır.
IQ ağı (Integration through Qualifications), Almanya'da Mesleki Yeterlilik Değerlendirme
Yasası (BQFG) bağlamında bir doğrulama değerlendirmesi için başvuranlar için birinci
aşama tavsiyelerde bulunur, özellikle göçmenler ve mülteciler için danışmanlık sağlar.
ProRecognition projesi ile dünya çapında sekiz Alman Sanayi ve Ticaret delegasyonunda
özellikle yurtdışından gelen profesyoneller için tanınma için danışmanlık sunulmaktadır. Bu
adayların belgelerin tanınmadığı durumlarda adaylar doğrulama hakkında bilgilendirilerek
olası eksikliklerini bu kanaldan tamamlamaktadır.
Mesleki doğrulama adayları, eğer uygulanıyorsa, yağın ve serbest öğrenmelerin
doğrulanması için yapılan değerlendirme sınavı gibi olası alternatifler hakkında
bilgilendirilmektedir.
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Bireysel başlangıç durumuna bağlı olarak mesleki yeterlilik başvuru sahipleri, tam olarak
yeterlilik değerlendirmesini gerçekleştiren ve başvuru sahibinin gerekli belgeleri
düzenlemesini destekleyen uygun kuruma aktarılmaktadır. Sanayi ve ticaret alanında, IHKFOSA isimli kuruluş oluşturulmuştur. Ayrıca her zanaat sektöründe her eyalette bulunan bir
ana oda aracılığı ile bu hizmetler yürütülmektedir.
Ayrıca, yeterlilik analizi isimli uygulamanın (Qualifikationsanalyse uygulaması)
bağlamında rehberlik için özel yönergeler içeren Prototipleme projesinde birinci aşama
danışmanlık ve rehberlik prosedürü geliştirilmiştir. Projenin devamı olan Prototipleme
Transferi projesi ile de bu çabaları bilgilendirme, danışmanlık ve rehberlikle ilgili diğer
faaliyetler geliştirilecek şekilde sürdürmüştür. Almanya genelinde BQFG çerçevesinde
bilgilendirme, danışmanlık ve rehberlik üzerine bir dizi farklı girişimler bulunmaktadır.
MYSKILLS isimli beceri analizi aracı, istihdam büroları ve iş merkezlerinde ciddiyetle
kullanılmaktadır. Yerleştirme görevlileri, önceki mesleki deneyimlerine göre müşterileri
arasından uygun adayları belirlemekte ve ilgili MYSKILLS testine girme olasılığı hakkında
onları bilgilendirmektedir.
Sınava kabul edilmesi durumunda, yerleştirme görevlisi sınav sonucunu aday ile
değerlendirir, kendisine açıklar ve sonuçları teslim etmektedir. Birlikte staj, deneme,
çalışma, iş, resmi tanıma veya ileri eğitim ve öğretime yönelik sonraki adımlar için bir
strateji geliştirirmektedir.
3.4

TÜRKİYE DOĞRULAMA UYGULAMALARI

3.4.1 Tarihsel Gelişim ve Yasal Dayanak
Türkiye’de yaygın ve serbest öğrenmenin doğrulaması için sistemler uygulamak öncelikli
olmakla birlikte, yeterlilikler sisteminin geliştirilmesinde önemli ilerleme kaydedilmiştir.
Türkiye 2006 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulması ile mesleki yeterlilikler için
Avrupa’daki anlayışa uygun ve belirli bir sistematiği olan doğrulama sistemine sahip
olmuştur. Kamu, işçi ve işverenleri bir araya getiren güçlü bir platform olan Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) bu sistemi yönetmektedir. Kurulan bu sistem tam olarak
doğrulama sistemi olarak telaffuz edilmese de sistemin tüm bileşenleri göz önüne
alındığında bir doğrulama sistemi olarak işlediği görülmektedir.
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Sistemin nihai amacı işgücünü güncel bilgi becerilerle donatmak ve önceki öğrenmeleri
doğrulayarak tanımaktır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), yaygın ve serbest öğrenme
ortamlarında elde edilen öğrenme kazanımlarının doğrulanmasını desteklemektedir. TYÇ
Yönetmeliği (2015) önceki öğrenmenin doğrulanmasına atıfta bulunmaktadır ve önceki
öğrenmenin doğrulanması ve kalite güvencesi için özel ilke ve prosedürler belirleyerek bu
alanlardaki bütünleştirici mevzuat oluşturma yolunda ilerlemektedir.
2015 yılında TYÇ’nin kabul edilmesinin ardından, çerçeve 2017 yılında Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesi'ne ve (AYÇ) Avrupa Yükseköğretim alanı için Yeterlilikler
Çerçevesi'ne (AYA-YÇ) ile referanslandırılmıştır. AYÇ referanslama kriteri 3’te özellikle
ulusal yeterlilikler çerçevelerinin yaygın ve serbest öğrenmenin doğrulanması için
düzenlemelerle ilişkilidir. Doğrulama altyapısı mevcuttur ve mevcut gündem ilgili tüm
paydaşların iletişimini, iş birliğini ve koordinasyonunu geliştirmektir. 2012 yılında Avrupa
Komisyonunun Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması Tavsiye Kararında yer alan
doğrulama aşamalarından olan tanımlama ve dokümantasyonun da değerlendirme ve
belgelendirme gibi, çeşitli araçlarla daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir.
Yeni geliştirilen profesyonel ve mesleki yeterlilikler için doğrulama, MYK tarafından
yapılmaktadır. Aralık 2019 itibariyle toplam 215 tane Yetkilendirilmiş Belgelendirme
Kuruluşu (YBK) bulunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2014-2018 Hayat Boyu
Öğrenme Stratejisi Belgesi doğrulama süreçlerine odaklanmaktadır ve doğrulamanın yaygın
kullanımını teşvik etmektedir. Ekim 2017'de MEB tarafından doğrulama ilkeleri ve
uygulaması hakkında akreditasyon, değerlendirme ve doğrulama ile ilgili bir önceki
öğrenmelerin tanınması yönetmeliği yayımlandı.
Yükseköğretim tarafında ise doğrulama hala başlangıç aşamasındadır. Türk yükseköğretim
sistemine 2011 yılında 2547 sayılı Kanun'da değişiklik yapılarak (madde 44/b) doğrulama
yasal olarak getirilmiştir fakat geçen süre içerisinde çok fazla bir ilerleme sağlanamamıştır.
Doğrulama ile ilgili sunulan imkânlar tam bir yeterliliğe götürmemektedir. Göçmenler ve
mültecilerle ilgili doğrulama çalışmaları MYK uygulamaları ile yapılmaktadır ve önemli
ilerlemeler sağlanmaktadır.
3.4.2 Sorumlu Kurumlar
Doğrulama sürecine dâhil olan kurumlar ulusal meslek standartları ve yeterlilikler
geliştirmekte ve ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sürecinin yönetilmesine destek
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sağlamaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Bakanlıklar ile sosyal taraflardan paydaş
kurumlar, çalışanlar ve işverenler arasındaki işgücü piyasası doğrulama faaliyetlerini
koordine etmektedir.
Doğrulama sistemine temel altyapı sağlaması nedeniyle UMS ve UY’lerin hazırlanması
sistemin sürdürülebilirliğine büyük destek sağlamaktadır. MYK Yönetim Kurulu’nun
kabulü için taslak ulusal meslek standartları ve taslak ulusal yeterlilikleri değerlendiren 26
sektör komitesinin çalışmaları ve süreçlerin UMS ve UY’lere uygun yürütülüp
yürütülmediğinin denetlenmesinde büyük rolü olan programlı ve programsız denetim
faaliyetleri ile bu destek artırılmaktadır.
MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik 135 uyarınca, sektör komiteleri MEB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, YÖK, meslek odaları, işveren, sendikalar, meslek kuruluşları ve MYK ve ilgili
diğer bakanlıklardan temsilcilerden oluşmaktadır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki doğrulama sisteminin yönetimini üstlenerek
organizasyonu sağlamaktadır. Adaylara hizmet verme noktasında ise Yetkilendirilmiş
Belgelendirme Kuruluşları aracılığı ile hizmet vermektedir. Sektör Komitelerini aracılığı ile
hazırlanan Ulusal Yeterlilikler
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esas alınarak sınav ve belgelendirme süreçleri

yürütülmektedir.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ve Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
tarafından da Mesleki Yeterlilikler (Kalfalık ve Ustalık Belgesi ile Kurs Bitirme Belgeleri)
için sınırlı bir ölçüde doğrulama uygulamaları yürütülmektedir.

Yükseköğretimde ise

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ana çerçevesi çizilen uygulamalar ile
yükseköğretim kurumlarının senatolarının aldığı kararlar ile doğrulama uygulamaları
yürütülmektedir.
3.4.3 Finansman
Finansman düzenlemeleri devleti, bireyi ve kuruluşu/kurumu içermektedir. Bununla birlikte,
sürdürülebilir bir fonlama sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-sektor-yonetmelik
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https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama
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Türkiye’de doğrulama tam manasıyla mesleki yeterlilikler özelinde Mesleki Yeterlilik
Kurumu tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle doğrulama için kullanılan kaynaklar Mesleki
Yeterlilik Kurumu kaynakları ile sınırlı olarak görülebilmektedir. Finansal özerkliğe sahip
olacak şekilde mali yapısı oluşturulan Mesleki Yeterlilik Kurumu kaynakları (doğrulama
kaynaklarının büyük çoğunluğu) aşağıdaki gibidir.


Özel ve üçüncü sektörlerden kurumların üyelik aidatları,



Sınav ve belgelendirme hizmetleri için başvuranlardan toplanan ücretler,



Ulusal ve uluslararası hizmet sunumundan elde edilen gelirler,



MYK'ya test, değerlendirme, değerlendirme, belgelendirme ve akreditasyon ile ilgili
olarak hizmet veren kurum ve kuruluşlardan toplanan yıllık aidat ve harçlar,



Yayınlardan, telif haklarından, marka adlarından ve lisanslardan alınacak ücretler,



Adaylar tarafından sınavlar için ödenen ücretler,



Diğer gelirler, kazançlar ve bağışlar.

Bu kaynakların yanında, AB Projeleri ve İşsizlik fonundan Sınav ve Belgelendirme ücretleri
karşılansa da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından oluşturulan sisteme ek bir gelir
oluşturmamaktadır. Bu ücretler sınav ücretleri olarak yukarıda anıldığı için Kurum
kaynakları içerisinde görülmektedir. 2011 yılında gelirlerin tahsisine ilişkin yapılan
değişiklik sonucunda, gelirlerin çoğu devlet tarafından karşılanarak vatandaşlarına
doğrulama

hizmeti

olarak

sunulmaktadır.

Bu

da

doğrulamanın

finansmanının

sürdürülebilirliğini artırmaktadır.
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanan doğrulamanın finansmanı
esas olarak hizmet kullanıcıları olan doğrulama adayları tarafından sağlanmaktadır.
Doğrulama faaliyetlerini yürüten kurumlara, diğer faaliyetleri için proje kaynakları dışında
ayrıca fon sağlanmamaktadır. Bu nedenle, sağlanan finansman, kurumsal olarak
doğrulamaya tahsis edilmemiştir.
Ayrıca, ilgili paydaşlar ve kurumlar arasında imzalanan protokollere dayanarak, çoğu
durumda

mesleki

standartların

ve

yeterliliklerin

hazırlanması

gönüllü

olarak

gerçekleştirilmektedir. Bu gönüllük kapsamında paydaş kurum ve kuruluşların UMS ve UY
hazırlanması aşamasında kendi bütçelerinden kaynaklar ayırdıkları gözlemlenmektedir.
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İlave olarak teknik bilgi veya işgücü gereksinimi duyulduğunda uzman havuzundan
yararlanarak bu ihtiyaç giderilmektedir.
Doğrulama için ana kaynak, işsizlik fonunun doğrulama sürecine tabi olan adaylardan,
tehlikeli meslekler içerisinde belirlenen alanlardan birinde belge almak isteyenlerin yalnızca
her aday için bir kez olmak üzere başarılı olması durumunda geri ödenmesi şeklinde
sağlanmaktadır.
İlk etapta sürece tabi olan aday tarafından karşılanan ücretler, adayın süreç sonunda başarılı
olması durumunda adaya iade edilerek süreç ilerletilmektedir. 2019 sonuna kadar büyük
ölçüde finansman sağlayan işsizlik fonunun sonraki süreçte de adayların doğrulama sürecine
destek olması beklenmektedir. İşsizlik fonundan 2019 sonu itibariyle 666.350 aday 570
milyon Türk Lirasından fazla destek almıştır.
Ayrıca AB fonları ile de doğrulama süreci desteklenmektedir. Yürütülen AB projeleri ile
32000 aday doğrulama ile belgeli birer çalışan olarak işgücü piyasasındaki yerlerini
almışlardır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 32.040 kişi toplam 18 milyon TL tutarında fon
kullanmıştır.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı küçük ve
orta ölçekli işletmelerin çalışanları için 30.000 Türk Lirasına kadar olan bazı finansal
destekler sağlamaktadır.
MEB'in yetkisi altında yapılan doğrulama için, kişi yalnızca kullanılan malzemeler için
ödeme yapmakta ve sınav süreci için bir ödeme yapmamaktadır. Doğrulayıcı ve diğer
giderler genel bütçeden karşılanmaktadır.
3.4.4 Öğrenme Kazanımları ve Standartlar
MYK, Ulusal Mesleki Yeterlilikler Sistemi kapsamında yeterliliklerin geliştirilmesinden
sorumludur. MYK yetkisi altındaki yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına ve öğrenme
kazanımlarına dayanmaktadır.
Ulusal meslek standartları, bir mesleği başarıyla uygulamak için gerekli bilgi, beceri ve
yetkinlikleri tanımlayan teknik belgelerdir. İşgücü piyasası ihtiyaçlarına dayalı olarak MYK
tarafından oluşturulmaktadır. Mesleki standartlar, işçinin profilini sektör tarafından talep
edildiği şekilde tanımlar ve çalışanın sahip olması gereken öğrenme kazanımlarını içerir.
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Yeterlilik standartları (ulusal yeterlilikler) meslek standartlarına dayanır ve çalışma
programlarının temelini oluşturur. Yeterlilik standartları, UYÇ Seviyesi, Kredi değeri ve
programın tipik süresi, öğrenme kazanımları, sorumlu kurum, ölçme ve değerlendirme
yöntemleri, değerlendiricinin vasıfları ve ilerleme yollarını içerir. MYK, doğrulama için bu
yeterlilik standartlarını Ulusal Yeterlilik ismi ile kullanmaktadır.
İşveren örgütleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları (STK'lar) meslek standartlarının
geliştirilmesinde aktif rol almaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı, örgün eğitim sistemi için bu ulusal meslek standartlarında
tanımlanan aynı öğrenme kazanımlarını kullanmakla mükelleftir. Mesleki eğitim öğretim
programları ve müfredatı, MYK tarafından geliştirilen meslek standartları dikkate alınarak
revize edilmekte ve yeniden tasarlanmaktadır.
MEB tarafından yürütülen yaygın öğrenim programlarındaki eğitim ve öğretim programları,
ulusal yeterlilik çerçevesi kapsamında gerçekleştirilen eşleştirmelerle mesleki standartlarla
uyumlu hale getirilerek, doğrulama sisteminin aynı referans noktalarına sahip olması
sağlanmaya çalışılmaktadır. Edinilen belge hangi yoldan edinilirse edinilsin sektörün talep
ettiği öğrenme kazanımları adaylarda aranacak şekilde sistem oluşturulmaktadır.
Standartların ve öğrenme kazanımların temel yapıtaşı olduğu doğrulama sisteminde
çoğunlukla yazılı sınavlar ve uygulama sınavlarına göre karar verilmektedir. Karşılıklı
güvenin zedelenmemesi adına değerlendiricilere somut başarım ölçütleri üzerinden
değerlendirme yapmanın ötesine geçmemelerini telkin eden bir sistem uygulanmaktadır.
Değerlendiricilerin herhangi bir portfolyo veya dosya üzerinden değil, ispatlanmış teorik
bilgiler sonrasında birebir değerlendiricinin kazanımları gözlemlediği performans
sınavından da başarılı olmaları akabinde adaylar bir karar vericinin değerlendirmesi ile
belgelerini alır ya da başarısız olmaktadır.
Doğrulamanın ilk aşaması olan tanımlama, çoğunlukla adaylara sadece YBK’ların
çalışanları tarafından yetkili oldukları belgeler hakkında yapılmaktadır. Bilgilendirme ve
rehberlikle desteklenen sistematik bir tanımlama süreci geliştirilmesi gereken bir aşamadır.
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Dokümantasyonun daha da geliştirilmesi ve daha sistematik hale getirilmesi gerekmektedir.
Bu, tipik olarak bireyin özgeçmişini ve bireyin kariyer geçmişini içeren bir aday dosyası
oluşturulması ile gerçekleştirilebilmektedir.
Doğrulamanın mevcut süreçleri için oluşturulmuş destekleyici sistemler bulunsa da
doğrulamanın ana faaliyetlerini gerçekleştirmesi için kişinin bilgi, beceri ve yetkinliklerini
analiz ederek bu duruma uygun yönlendirme sağlamak için kullanılan bir çalışma
gözlemlenmemektedir.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde, 3308137 sayılı yasa kapsamında bulunan ve eğitimi Mesleki
Eğitim Merkezlerinde yapılan 27 Alan, 142 dalda Önceki Öğrenmelerin tanınması ve
denklik işlemleri gerçekleştirilmektedir. Belge ve bilgilere dayalı yapılan değerlendirme
sonucunda Kalfalık veya Ustalık belgesi vermek üzere sınava almaktadır.
Geçmişte bir mesleği icra etmiş ancak ilgili mesleğe ait herhangi bir mesleki eğitim belgesi
olmayanlar, çalıştığı mesleğe ait sigorta dökümleri ve istenen diğer belgelerle birlikte en
yakın Mesleki Eğitim Merkezine başvuru yapması gerekmektedir. İlgili merkezde yapılacak
değerlendirme sonucuna göre Kalfalık ve Ustalık sınavlarına doğrudan girerek başarılı
olmaları halinde kısa sürede belge sahibi olabilirler.
Bu işlemler, Millî Eğitim Bakanlığının 02.10.2017 tarihinde yayımladığı Önceki
Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve
Esaslara İlişkin Yönerge138 ile yapılmaktadır.
Yükseköğretim Kurumlarında önceki öğrenmelerin doğrulanması ise üniversitelerin senato
kararları ile yürütülmektedir. Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin
uygulamaları ile lisans ve ön lisans seviyesinde önceki öğrenmelerin doğrulanması
yapılmaktadır.
Üniversiteler, ilgili senatoları tarafından izin verilen kurumsal düzeyde doğrulama
düzenlemelerine de yer vermektedir. İncelenen uygulamada iki türlü doğrulama uygulaması
bulunmaktadır.
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https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.pdf
http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1872.pdf
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Sakarya Üniversitesinde yapılan uygulamada; birinde üniversite içerisinde alınan ders bazlı
olarak muafiyet verilmektedir, diğerinde ise okul dışında belirli becerilerin elde edilmesi ile
muafiyet sınavlarına girebilmek için başvuru hakkı tanınmaktadır. Sınavın neticesinde
başvurusu haklı bulunan adaylara muafiyet hakkı tanınmaktadır.
Uygulama dersi, laboratuvar dersi veya bitirme ödevi verilerek değerlendirme yapılacak
derslerde bu uygulama hakkı verilmemektedir. 139

Yıldız Teknik Üniversitesinde

gerçekleştirilen önceki öğrenmelerin doğrulanması uygulaması ise yine ders için muafiyet
veya toplamda en fazla 18 kredi vermekte ve tam bir yeterlilik düzenlememektedir.140
3.4.5 Doğrulama Uygulayıcıları
YBK’ler, ulusal yeterlilikler için doğrulama süreci boyunca bireylerin ölçme ve
değerlendirme süreçlerinde birincil sorumluluk aldıklarından dolayı

bu konuda

profesyoneller ile çalışmaktadır. Bunlar kalite yönetim temsilcileri, değerlendiriciler / karar
vericiler / iç doğrulayıcılar ve belgelendirme yöneticileridir.
Ayrıca, itiraz ve şikâyetler, tarafsızlık ve programlar için çeşitli komiteler bulunmaktadır.
MYK tüm bu profesyonellerin etkinliklerini izlemekte ve uzmanları ile yüz yüze iletişim, eposta ve MYK web portalı aracılığıyla destek sağlamaktadır.
MEB ve MYK'nın doğrulama düzenlemeleri öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesine
odaklandığından, değerlendiriciler önemli bir görev üstlenmektedir. Değerlendiricilerin
profillerinin neler olması gerektiği, hangi teknik kriterlere sahip olması gerektiği ayrıntılı
olarak Ulusal Yeterlilik dokümanlarında tanımlanmıştır.
Teknik alanlar için değerlendiriciler çoğunlukla mesleki eğitim okullarındaki öğretmenler
ve mühendislerden oluşmaktadır. Diğer alanlar için değerlendirici olarak deneyimli
profesyonellerden (Turizm alanında deneyimli bir otel müdürü gibi) yardım ve destek
alınmaktadır. Ayrıca eğitim ve işgücü piyasası sektörlerinde çalışan rehberlik ve
danışmanlık sağlayan kişiler de bulunabilmektedir.
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http://kazanim.sabis.sakarya.edu.tr/Content/Dosya/Onceki_Ogrenmelerin_Taninmasi_Senato_Esaslari.pdf
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/Y%C3%96-064YT%C3%9C%20%C3%96nceki%20%C3%96%C4%9Frenmenin%20Tan%C4%B1nmas%C4%B1na%20%
C4%B0li%C5%9Fkin%20Y%C3%B6nerge.docx
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MEB'in görevi altındaki mesleki eğitim merkezlerindeki değerlendiriciler, kendi alanlarında
değerlendirme yapan ve daha önce doğrulama eğitimi almamış Mesleki Eğitim ve Öğretim
öğretmenleridir. 2013-2017 yıllarında MEB Hayat Boyu Öğrenme 1 ve Hayat Boyu
Öğrenme 2 projelerindeki çıktılar olarak doğrulama süreci ve uygulayıcıların profillerine
odaklanarak bu konularda ilerleme sağlanmasının önemli olacağı dile getirilmiştir.
3.4.6 Kalite Güvencesi
Türkiye’de kalite güvence süreçlerinin sağlanması özellikle doğrulama uygulaması
düşünüldüğünde süreçten sorumlu kurumun sorumluluğunda bulunmaktadır. Doğrulamanın
etkin olduğu MYK yeterlilikleri için ise Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilik
dokümanlarına uygun süreç yürütmek temel kalite taşlarıdır.
Bunun yanında MYK tarafından hazırlanan yönetmelik, rehber ve kılavuzlar da kalite
kriterlerinin neler olduğunun süreç içerisinde yer alan paydaş ve bireylerin anlamasını ve
bilmesini sağlamaktadır.
Tüm bunların yanında 30371 sayılı resmî gazetede yayımlanan Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesi Hakkındaki yönetmelik tüm
eğitim öğretim ve yeterlilik sistemindeki yeterliliklerin örgün, yaygın ve serbest öğrenme ile
alınmış olması fark etmeksizin entegre bir kalite güvencesi yaklaşımı sağlamaktadır.
Kalitenin sağlanmasına ilişkin uygulamalar, yönetmeliğin öngördüğü kalite güvence ilke ve
usullerine göre MYK ile koordineli olarak her bir sorumlu kuruluşlar tarafından belirlenecek
şekilde hüküm altına alınmıştır. TYÇ Kurulu ve TYÇ Koordinasyon Kurulu, tüm kalite
süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini izleyerek sistemin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.
Kalite güvence ilke ve kriterlerinin iyileştirilmesinde ilgili Avrupa Birliği tavsiyeleri ve
uygulamaları dikkate alınmıştır. Bunlar, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği
(ENQA), Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF), Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite
Güvencesi (EQAVET), Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kalite Güvencesi Referans
Çerçevesi (EQARF) ve Mesleki Eğitim için Avrupa Kredi Sistemi (ECVET) gibi bileşenleri
içermektedir.
Tüm bunların yanında MYK, YBK’ler için kalite güvencesi sağlanmış bir denetim sürecine
sahiptir. MYK kalite güvence sistemi belgelendirme kuruluşlarını yetkilendirmek için belirli
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kalite kriterleri, ISO EN 17024 Akreditasyonu ve MYK Kalite Güvence Kriterleri ve
Mevzuat Yönetmeliklerine dayanmaktadır.
Denetimler planlı veya plansız olarak düzenlenebilmekte ve olası mevzuat dışı uygulamalar
ortaya koyulabilmektedir. YBK'lerin mesleki eğitim vermeleri durumunda, eğitim
faaliyetlerini ölçme değerlendirme sistemlerinden ayırmaları gerekmektedir. Her türlü
ölçme ve değerlendirme faaliyeti videoya kaydedilmekte ve saklanmaktadır. Tüm bu
uygulamalar ile sistemdeki aksaklıklar tespit edilmektedir.
3.4.7 Yeterlilik Çerçevesi Bağlantısı
Doğrulama yoluyla sağlanan yeterlilikler, ulusal yeterlilik sisteminin temel parçasıdır. Bir
doğrulama prosedürünün sonunda resmi yeterlilik verilmektedir. MYK yeterliliklerinin
birim bazlı bir yapısı vardır; adaylar birim yeterlilikleri ayrı ayrı alıp biriktirebilmektedir.
MEB bu birim yeterlilikleri sunduğu tam yeterliliklerin içerisinde eğitim ve öğretim yoluyla
ve kısmi hatta çok küçük doğrulama uygulamaları ile düzenleyebilmektedir.
Ulusal yeterlilik çerçevesi ise tüm bu yeterlilikleri bir araya getirmek öğrenme kazanımları
ile tanımlamak ve birbirleri ile kıyaslama sağlayarak geçişlilik imkânları sağlaması
sayesinde ulusal yeterlilik sistemlerinin merkezi düzenleme aracı haline gelmektedir. Bu
sayede doğrulama sistemi yeterlilik çerçevesi ile ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır.
Doğrulama yoluyla verilen tüm yeterlilikler ulusal yeterlilik çerçevesine dâhil edilecek
şekilde çalışmalar yürütülmektedir. TYÇ tamamen öğrenme kazanımlarının ilke ve
hedeflerine dayanarak hep kendi süreçlerinde kullanmaktadır hem de doğrulamayı en geniş
anlamında desteklemektedir.
Eğitim ve istihdam arasındaki bağı geliştirmek için de mesleki öğretim programlarının ulusal
meslek standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi kapsamında tüm eğitim ve öğretim
programları ve müfredatı, ulusal standartlar ve yeterliliklerle uyumlu olacak ve TYÇ'ye dâhil
edilecek şekilde öğrenme kazanımlarına göre (yeniden) tasarlanmaktadır. Bu aynı zamanda
eğitim öğretim programlarında da doğrulama açısından destekleyici bir durum olarak
görülmektedir.
3.4.8 Danışmanlık ve Rehberlik
Mesleki Yeterlilik Sistemini tanıtmak ve tehlikeli mesleklerde çalışan kişilerin kanunen
MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olması gerektiğini açıklamak için işverenlere ve
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resmi bir yeterliliği olmayan çalışanlara ulaşmak için farklı şehirlerde bilgilendirme
etkinlikleri düzenlenmektedir.
MYK, vatandaşları bilgilendirmek ve YBK'lere teknik destek sağlamak için bir yardım
masası kurmuştur. MYK'nin bazı hizmetleri e-Devlet çevrimiçi aracı aracılığıyla da
sağlanmaktadır. Ayrıca geçmişte kamu spotu

yayınları televizyon kanallarında

yayınlanmıştır. Fakat bu yayınlar genellikle doğrulamanın temel anlayışı ile ilgili değil daha
çok iş güvenliği ve sağlığı ile devlet tarafından sağlanan teşvikleri anlatmak amaçlı
etkinliklerdir.
YBK olarak yetkilendirilmek için kurum/kuruluşlara yönelik seminerler en az ayda bir
yapılır. YBK’ler, doğrulama sistemini teşvik etmek için çeşitli farkındalık artırma
faaliyetlerini kendi sorumluluklarında yürütmektedir.
Doğrulama sürecinin ilk iki aşaması (tanımlama ve dokümantasyon) Türkiye'de tam olarak
uygulanmadığından, bilgilendirme, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri doğrulama
fırsatlarına, doğrulamanın faydalarına ve değerlendirme neticesindeki sonuçlarına
odaklanmaktadır.

Ayrıca

ölçme

değerlendirme

süreçleri

YBK’ler

tarafından

yürütüldüğünden YBK’lere daha çok danışmanlık ve rehberlik sağlanmaktadır.
Danışmanlık ve rehberlik daha çok bilgilendirme faaliyetleri olarak MYK yeterlilikleri için
doğrulama adaylarına, MYK web portalı, e-Devlet uygulamaları, ALO 170 telefon hattı,
MYK'da oluşturulan yardım masası ve YBK’ler tarafından yüz yüze bilgilendirmeler
aracılığıyla

ücretsiz

olarak

sağlanmaktadır.

Ayrıca

işverenlere

ve

doğrulama

uygulayıcılarına doğrulama öncesinde, sırasında ve sonrasında danışmanlık ve rehberlik
sağlanmaktadır.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile de kendilerine başvuran adaylara MYK Mesleki
Yeterlilik Belgeleri hakkında bilgilendirmeyi teorik olarak sağlansa da, pratikte doğrulama
uygulamalarının örgün eğitimi kapsamaması ve iş ve meslek danışmanlarının doğrulama
hakkında detaylı bilgi sahibi olmaması adayların buralardan kısıtlı bir danışmanlık almasını
sağlamaktadır.
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4.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu bölümde, çalışma kapsamında araştırması yapılan yeterlilik çerçeveleri ile doğrulama
konularından ve incelemesi yapılan ülke örneklerinden elde edilen değerlendirmeler
sonuçlar kısmında yer almıştır.
Öneriler bölümünde ise tez çalışması kapsamında incelenen ülkelerin gerçekleştirdiği
uygulamalar ile Türkiye’de gerçekleştirilen doğrulama uygulamalarını karşılaştırılması
neticesinde elde edilen değerlendirmeler sunulmaktadır.
Karşılaştırma neticesinde ve çalışmanın hazırlanması sürecinde elde edilen bilgi ve
gözlemlere dayanarak elde edilen verilere uygun değerlendirmeler yapılmıştır. Bu
değerlendirmeler sonucunda ortaya konulan öneriler alt bölüm başlıklarında ifade
edilmektedir.
4.1

SONUÇLAR

4.1.1 İdeal Doğrulama Uygulamasının Öncelikleri
Tezin 1.2 bölümünde değinilen doğrulama uygulamaları göz önüne alındığında ve tezde
incelenen ülkelerde gerçekleştirilen çalışmalar ile birleştirildiğinde ideal bir doğrulama
uygulamasının öncelikleri şu şekilde ortaya çıkmaktadır.
Yasal Düzenleme: Bir doğrulama uygulamasının tüm süreçleri yasal düzenlemeler ile
güvence altına alınmalıdır. Doğrulama ile yeterlilik düzenlenmesi durumunda adaylar yasal
düzenlemeler kaynaklı bilinirlik, tanınırlık ve geçerlilik sıkıntısı yaşamamalıdır.
Paydaş Katılımı: Yasal güvence ile sunulan doğrulamanın organizasyonu için elbette belirli
kurumlar ve kuruluşlar görevlendirilmelidir. Bu görevli kuruluşların yanında doğrulamanın
her adımında yer alan paydaş kuruluşlar da sürecin yürütülebilmesi için katkı ve destek
sağlamalıdır.
Finansman: Ülke örneklerinden gözlemlenen bulgulara göre doğrulama sisteminin işleyişi
için mutlak suretle kamu kaynağının ayrılması gerekmektedir. Kamu kaynağının
bulunmadığı noktalarda doğrulama uygulamalarında aksaklıklar ya da isteksizlikler
olabilmektedir.
Öğrenme Kazanımları ve Standartlar: Çalışmanın ortaya koyduğu önemli bir sonuç
ölçme değerlendirme adımlarının temelinin öğrenme kazanımlarının olmasıdır. Öğrenme
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kazanımları ise eğitim öğretim programlarının ve yeterliliklerin temelini oluşturmaktadır.
Öğrenme kazanımları belirlenmemiş, doğrulama sürecini ve adımlarını da içeren standartlar
hazırlanmadan bir doğrulama süreci yürütebilmek mümkün değildir.
Burada ihmal edilmemesi gereken bir husus, yeterlilikler hangi yoldan edinilirse edinilsin,
ister örgün yollardan isterse yaygın veya serbest yollardan, aynı kazanımların ve aynı
standartların kullanılması gerektiğidir. Bir yeterlilik eğitim programından da edinilse,
doğrulama yolu ile de edinilse ölçme değerlendirme aynı standartlar ile gerçekleştirilmelidir.
Buradan hareketle ideal bir doğrulama uygulamasında düzenlenen yeterliliklerin
ötekileştirilmemesi, örgün yollardan edinilenler ile aynı hakları vermesi gerektiği önem
kazanmaktadır.
Doğrulama Uygulayıcıları: Doğrulama uygulamalarında diğer ilgili prosedürler
belirlendikten sonra sistemin sorumluluğu doğrulamayı gerçekleştiren uygulayıcılara
kalmaktadır. Bu nedenle, doğrulayıcıların kimler olabileceğine ilişkin kriterler ve alanları ile
ilgili teknik gereksinimlerin neler olduğu net şekilde belirlenmelidir. Teknik bilgilerinin
yanında doğrulama mevzuatına ve süreçlerine hâkim olmalarını sağlayacak yeterlilikler
edinmelerinin sağlanması doğrulamanın kalitesini güvence altına almaktadır.
Kalite Güvencesi: Doğrulama uygulamaları ile adaylara zaman ve para tasarrufu imkânı
sunarken sistem içerisinde suistimallerin önüne geçebilmek için gerekli tüm önlemler
alınmalıdır. Yeterlilikler için standartları oluşturararak sistemde yer alan unsurların bunlara
uygun işlem tesis etmesini sağlamak belirli derecede kalite güvencesi sağlasa da mümkün
olan tüm tedbirlerin alınması sistemi daha güvenli kılmaktadır.
Yeterlilik Çerçevesi Bağlantısı: Doğrulamanın etkin şekilde uygulanabilmesinin yolu
yeterliliklerin öğrenme kazanımlarının açık, şeffaf ve anlaşılabilir şekilde oluşturulmasına
bağlıdır. Bu aşama gerçekleştirildikten sonra da birim yeterliliklerin toparlanarak tam
yeterliliklere erişilmesi ve yatay-dikey geçişlilik kapsamında adayların farklı yeterliliklere
erişim sağlaması için ise yeterliliklerin birbirleri ile ilişkilerinin belirlenmiş olması
gerekmektedir.
Bu anlamda yeterlilik çerçeveleri tam da bu ihtiyacı karşılamaktadır. Aynı doğrulamada
olduğu gibi yeterliliklerin öğrenme kazanımları ile tanımlamasını sağlar. Öğrenme
kazanımları belirlenen yeterliliklerin birbirleri ile karşılaştırılabilmesini sağlayacak
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seviyelendirilmesini gerçekleştirir. Seviyeler arasında ve aynı içerisinde ise kredi
büyüklüklerine

göre

yeterlilikler

arasında

geçişlerin

yapılabilmesi

için

altyapı

sağlamaktadır. Bu açılardan bakıldığında doğrulama ile yeterlilik çerçevesi arasında güçlü
bir bağlantı olmalıdır.
Ayrıca doğrulama aracılığı ile düzenlenen yeterlilikler de muhakkak yeterlilik
çerçevelerinde yer almalı diğer yeterliliklerden ayrı tutulmamalıdır. Bu sayede yeterlilik
çerçevesinde yer alan doğrulama ile düzenlenen yeterlilikler kolaylıkla diğer yeterlilikler ile
karşılaştırılabilecek ve kıyaslanabilecektir.
Danışmanlık ve Rehberlik: Zaman zaman sistem içerisinde rol alan kişilere bile karmaşık
gelebilen bir sistemde belgelendirilmesi yapılacak adayların tamamına etkin ve sürekli bir
danışmanlık hizmeti verilmesi esastır.
Sadece nereye başvuru yapılabileceği, hangi evraklar ile başvurulacağı bilgileri ile değil
mevcut bilgi becerilerinin neler olduğunun şimdiye kadarki tecrübelerinin onu hangi
mesleğe daha yetkin hale getirdiğinin çalışması yapılarak adayın becerilerinin ortaya
koyulması ve deyim yerinde ise kendini keşfetmesi ve bu keşfe uygun yön alması
sağlanmalıdır. Böyle bir uygulama ise ancak güçlü ve sürekli bir danışmanlık ve hizmetinin
sağlanması ile gerçekleştirilebilmektedir.
4.1.2 Süreçlerde ortak terimler kullanılmalıdır.
Yabancı literatürde özellikle kelime bazlı değerlendirmelerde sorun yaşanmamasına rağmen
Türkiye bağlamında gerçekleştirilen literatür taramasında kelime bazında dahi kavram
karmaşası bulunmaktadır.
Özellikle “Validation” kelimesi onaylama, tanıma yer yer akreditasyon kelimeleri ile
karşılanmaya çalışılmaktadır. Burada yapılan işlem teyit etmektir.
TDK’ye göre doğrulama “Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal
tanıtlama yoluyla yapılan işlemlerin bütünü” olarak yer almaktadır. Alternatifi olarak
görülen onaylama ise daha çok tasdik anlamıyla kullanılmaktadır.
Nitekim TDK onaylama ifadesini “Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek,
tasdik etmek, tasdiklemek” şeklinde açıklamaktadır. Buradan hareketle “validation”
ifadesinin “doğrulama” olarak kullanılması daha doğru bir anlam vermektedir.
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Bu bağlamda tespit edilen bir diğer konu ise “recognition” kelimesinin zaman zaman
“validation” yerine kullanılarak doğrulama şeklinde ifade edilmesi ya da doğrulama olarak
yapılan bir işlemin “recognition” ifadesinin karşılığı olarak ifade edilmesidir. Burada şu
ayrım tespit edilmiştir.
Yabancı literatür içerisinde yapılan değerlendirmede “recognition” tanıma olarak
çevirilebilmekle beraber buradaki tanıma adayların daha önce edinmiş oldukları belgelerin
tanınması işlemidir. Yani doğrulama yöntemi ile adayın henüz belgelendirilmemiş bilgi,
beceri ve yetkinlikleri doğrulanmaktadır.
Bu doğrulama sonucunda elde edilen belgeler farklı bir alanda değerlendirmeye tabi
tutulduğunda bir muafiyet veya daha başka bir ayrıcalık tanınması yoluna gidildiğinde ise
tanıma işlemi uygulanmaktadır. Örneğin; A üniversitesinden alınan bir belgenin başka bir
üniversite tarafından veya başka bir ülke tarafından kabul edilmesi bir tanıma işlemi olarak
tanımlanabilmektedir.
Bu tespitlerin ışığında bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında bir işlem tesis edildiğinde terim
“doğrulama” olarak fakat bu bileşenleri kapsayan yeterlilikleri değerlendirme neticesinde
tesis edilen işlem ise “tanıma” olarak kullanılmaktadır.
4.1.3 İncelenen Ülkelerden Elde Edilen Sonuçlar
Araştırma neticesinde elde edilen bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Bu tablonun
oluşturulmasında üçüncü bölümde, ülkelerin incelenmesi ve karşılaştırılması için kullanılan
ölçütler kullanılmaktadır.
Tablo 14: Araştırma Ölçütleri Işığında Elde Edilen Sonuçlar
Kriter

Yasal
Düzenleme ve
Doğrulama
Kapsamı

Fransa

Almanya

İrlanda

Türkiye

Doğrulamanın tüm
süreçleri
kanunla
yasal
güvence
altındadır.
Örgün
sistemde
sağlananlar
dâhil
her
seviyedeki
yeterliliğe
ulaşılabilmektedir.

Doğrulama yasal
olarak bir yeterlilik
edinme yöntemi
olarak
kullanılmaktadır.
Eyaletlere göre
kullanımı
değişmekle beraber
her seviyedeki
yeterlilik için
kullanılabilmektedir
. Merkezi hükumet
tarafından kapsayıcı
yasal çalışmalar
yapılmaktadır.

Doğrulama yasal bir
ölçme
değerlendirme
yöntemi olarak
kullanılsa da
kapsamlı bir
mevzuat çalışması
yapılmaktadır.
Tüm seviyelerde
kullanılsa da bazı
okullarda daha
seyrek
kullanılmaktadır.

Doğrulama
Mesleki
Yeterlilikleri
düzenlemek için
yasal düzenlemeye
sahip olsa da
örgün yeterlilikler
için imkân
sağlamamaktadır.
Mevcut doğrulama
örgün bir
yeterliliğe erişim
imkânı
vermemektedir.
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Fransa

Almanya

İrlanda

Türkiye

Sorumlu
Kurumlar

CNCP kontrol ve
gözetiminde kamu,
özel ve sivil toplum
kuruluşları

BiBB kontrol ve
gözetiminde kamu,
özel ve sivil toplum
kuruluşları

QQI kontrol ve
gözetiminde kamu,
özel ve sivil toplum
kuruluşları

MYK kontrol ve
gözetiminde kamu,
özel ve sivil
toplum kuruluşları

Finansman

Kamu ve AB
kaynakları ile
sistem
desteklenmektedir.

Kamu ve AB
kaynakları ile
sistem
desteklenmektedir.

Kamu ve AB
kaynakları ile sistem
desteklenmektedir.

Kamu ve AB
kaynakları ile
sistem
desteklenmektedir.

Öğrenme
Kazanımları
ve
Standartlar

Öğrenme
kazanımları
temelinde
oluşturulan
yeterlilik
standartları/eğitim
öğretim programları
kullanılmaktadır.

Öğrenme
kazanımları
temelinde
oluşturulan
yeterlilik
standartları/eğitim
öğretim programları
kullanılmaktadır.

Öğrenme
kazanımları
temelinde
oluşturulan
yeterlilik
standartları/eğitim
öğretim programları
kullanılmaktadır.

Öğrenme
kazanımları
temelinde
oluşturulan
yeterlilik
standartları
kullanılmaktadır.

Doğrulama
uygulayıcıları,
başvuruyu alan
yeterlilik sağlayıcı
tarafından
belirlenmekte ve
nitelikleri
standartlarda
belirlenmektedir.

Doğrulama
uygulayıcıları,
başvuruyu alan
yeterlilik sağlayıcı
tarafından
belirlenmektedir.
Belirli teamüllere
göre işlem tesis
edilmektedir.

Doğrulama
uygulayıcıları,
başvuruyu alan
yeterlilik sağlayıcı
tarafından
belirlenmektedir.
Yeterlilik
standartlarında yer
alan niteliklere ek
olarak 9. Seviyede
sunulan yeterlilikler
ile doğrulama
uygulayıcıları
yetkinliklerini
artırmaktadır.

Doğrulama
uygulayıcıları,
başvuruyu alan
yeterlilik sağlayıcı
tarafından
belirlenmekte ve
nitelikleri
standartlarda
belirlenmektedir.
Değerlendirici
olarak adlandırılan
uygulayıcılara
ölçme
değerlendirme
eğitimleri
verilmektedir.

Güvene dayalı bir
anlayışla yeterlilik
standartlarında
belirlenen ilkelere
bağlı işlem
yapılarak
sağlanmaktadır.

Yeterlilik
standartlarında
belirlenen ilkelere
bağlı işlem
yapılırken
sorumluluk her bir
yeterlilik
sağlayıcıya
bırakılmış
durumdadır.

Yeterlilik
standartlarında
belirlenen ilkelere
bağlı işlem
yapılırken
sorumluluk, tüm
paydaşlara
paylaştırılmaktadır.
Çeşitli kılavuz ve
rehberlerle kalite
güvencesi
desteklenmektedir.

Sistem içerisindeki
tüm adımlar
yeterlilik
standartlarında
tanımlanarak
yürütülmekte,
planlı plansız
denetimler,
kamera kayıtları
vb. araçlarla kalite
güvencesi
sağlanmaktadır.

Kriter

Doğrulama
Uygulayıcıları

Kalite
Güvencesi
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Fransa

Almanya

İrlanda

Türkiye

Yeterlilik
Çerçeveleri ile
güçlü bir bağlantı
bulunmaktadır.

Yeterlilik
Çerçeveleri ile
güçlü bir bağlantı
bulunmaktadır.

Yeterlilik
Çerçeveleri ile güçlü
bir bağlantı
bulunmaktadır.

Yeterlilik
Çerçeveleri ile
güçlü bir bağlantı
bulunmaktadır.

Güçlü bir
danışmanlık ve
rehberlik çalışması
yapılmaktadır. Bu
konuda
ihtisaslaşmış özel
işletmeler
bulunmaktadır.
Adaylar baştan sona
yönlendirilmesi
sağlanmaktadır.

Danışmanlık ve
rehberlik güçlü
bilişim
uygulamaları ve
kamu kurumları ile
sağlanmaktadır.
Beceri testleri ile
desteklenmektedir.
Adayın
özelliklerine göre
yönlendirme
yapılmaktadır.

Sorumlu kurumlara
alınan başvuru ile
doğrulayıcılar
tarafından verilmesi
sağlanmaktadır.
Eksik
bulunmaktadır.
İyileştirme
çalışmaları
yapılmaktadır.

Adayların
başvurusu ile
belgelendirilmenin
sağlanacağı
kuruluş
aracılığıyla,
internet siteleri
aracılığıyla ve
oluşturulan bir
yardım masası ile
sağlanmaktadır.
Bilgilendirme
amaçlıdır.

Kriter

Yeterlilik
Çerçevesi
Bağlantısı

Danışmanlık
ve Rehberlik

4.1.4 Yeterlilik Çerçeveleri ve Doğrulama İlişkisi
Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri ve Doğrulama uygulamaları incelendiğinde elde edilen
bulgular ışığında ilk göze çarpan her iki aracın da bilgi beceri ve yetkinliklere odaklanan
araçlar

olmasıdır.

Doğrulama

uygulamalarında

da

ulusal

yeterlilik

çerçeveleri

uygulamalarında da temel yapı taşı öğrenme kazanımlarıdır.
Bireylerin önceki öğrenme süreçlerinden elde ettiği bilgi beceri ve yetkinlikleri ortaya
çıkarmaya ve bunlara bir resmî belge kazandırma gayreti içerisinde olan uygulama
doğrulama uygulamaları iken yeterliliklere ilişkin bilgi beceri ve yetkinliklerin neler
olduğunu ortaya çıkarmaya çalışan araç ise ulusal yeterlilik çerçeveleridir.
Bu bakış açısı ile ulusal yeterlilik çerçeveleri başlangıçta sorumlu oldukları kapsam
içerisinde düzenlenen tüm yeterliliklerin röntgenini çekmekte, yeterliliklerin birbiri ile
ilişkilerini ortaya koymakta, yatay ve dikey geçişlerinin neler olduğuna ilişkin bilgileri
netleştirmektedir.
Yeterliliklerin birbirleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymakta ve bunları
bireylerin ve kurumların bilgisine sunarak kendi bakış açıları ile bu bilgilerden
faydalanmalarını sağlamaktadır.
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Doğrulama uygulamalarında ise bireylerin geçmiş eğitim ve çalışma hayatının bir
değerlendirmesi yapılarak yeterlilikler içerisinde, kendi kişisel becerileri, ilgileri ve
deneyimleri ışığında hangisine uygun olduğu veya hangisini elde etmek istediğine göre nasıl
ilerleyebileceği hakkında fayda sağlamaktadır.
Bu noktada ulusal yeterlilik çerçeveleri, doğrulama uygulamalarının izlediği ya da izlemesi
gereken yol haritasında, özellikle öğrenme kazanımları ile tanımlanmamış yeterlilikler söz
konusu olduğunda yeterliliklerin öğrenme kazanımlarının belirlenmesini sağlanmasına
büyük katkı vermekte ve doğrulama uygulamalarının sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayacak
altyapıya öncülük etmektedir.
Her iki aracın da bireylerin işini kolaylaştırmaya, zaman ve para kaybının önüne geçmeye
çalıştığı görülmektedir. Ayrıca daha iyi eğitim süreçlerine tabi olma, ileri eğitim elde etme,
daha iyi kazançlar elde etme, daha kolay çalışma ve eğitim hareketliliği elde etme gibi
imkânlar sunmaya çalışmakta olmaları birbirilerini tamamlayan uygulamalar olduklarına
işaret etmektedir.
4.2

ÖNERİLER

4.2.1 MEB ve YÖK Tarafından Uygulanabilecek Bir Doğrulama Modeli
Doğrulama uygulamalarının ülkemizdeki örnekten farklı olarak gerçekleştirilen en önemli
kısmı,

doğrulama

aracılığıyla

düzenlenmek

üzere

yeni

yeterlilik

türlerinin

oluşturulmamasıdır.
Eğitim ve öğretim sisteminde hangi yeterlilikler düzenlenmekte ise doğrulama yoluyla bu
yeterliliklere erişim sağlanmaktadır. Bu ana yeterliliklerin altında yer alan birim yeterlilikler
örgün, yaygın veya serbest öğrenme yollarıyla ayrıca da düzenlenmektedir.
Bir ülkenin eğitim, öğretim ve yeterlilik sistemi içerisinde doğrulama ile belgelendirme
yapılması benimsenmiş ise tüm yeterlilikler de bu yöntem ile adaylara sunulabilmektedir.
Bir aday örgün eğitim aracılığı ile lise diploması, ön lisans diploması, lisans diploması vb.
alabildiği gibi doğrulama ile de bu belgelerin alınabilmesi sağlanmaktadır.
Doğrulama ile örgün sistemde yer alan yeterlilik elbette ki birim bazlı yeterlilikler gibi kısa
zamanlı değerlendirmeler ile düzenlenmemektedir. İlgili yeterliliğin kazanımlarını, önceki
öğrenmeleri sayesinde edinmiş bir adayın kazanımları da ilgili kurullar oluşturularak
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değerlendirilmekte, çeşitli kanıtlar sunulmakta, gerçekleştirdiği çalışmalar incelenmekte ve
değerlendirmenin olumlu olması durumunda belge düzenlenmektedir.
Şekil 12. Örgün Yeterlilik Edinme Süreci

Doğrulama uygulamalarına bu gözle bakıldığında örgün ve yaygın eğitim ile serbest
öğrenmeler neticesinde elde edilmiş tüm kazanımlar için imkân sağlanmalıdır.
Gerekli kazanımlar edinilebildiğinde adaylara lise diplomasından başlayarak ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve hatta doktora seviyesinde belgeler sağlanabilmelidir. Bu yöntem
doğrultusunda eksiklikleri bulunan adayların eğitime yönlendirilerek sürece tekrar dâhil
olabilmesi imkânı verilmelidir.
Ülkemizde eğitim öğretim sisteminde bir örgün yeterlilik elde etme durumu şekil 12’de
gösterilmektedir. Şekilde örgün yeterliliğin edinme şekli eğitim süreci boyunca yapılan
ölçme değerlendirmelerine dayanmaktadır.
Yaygın

ve

serbest

öğrenmeler

aracılığı

ile

elde

edinilen

kazanımların

da

değerlendirilebilmesi adına bu akışa, incelenen örnek ülkelerde de olduğu gibi doğrulama
ile de örgün eğitim yeterliliklerine erişim imkânı sunulması Şekil 13’de gösterildiği şekli ile
önerilmektedir.
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Şekil 13. Örgün Yeterlilikler için Doğrulama Modeli Önerisi

Bu akış şemasında da görüldüğü üzere adaylar hangi yoldan yeterlilik edinirlerse edinsinler
neticede aynı yeterliliğe ulaşmalıdırlar. Bu yeterliliğe ulaştıkları süreçte de aynı öğrenme
kazanımları ile ölçme değerlendirme sağlanmalı, yaygın ve serbest öğrenme ile kazandırılan
yeterlilikler ile eğitim öğretim programlarında kullanılan standartlar aynı olmalıdır.
4.2.2 MYK’nin Uyguladığı Doğrulama Sistemine Yönelik Öneriler
4.2.2.1 Doğrulama yöntemleri çeşitlendirilmelidir.
Doğrulama uygulamaları incelendiğinde, ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
gerçekleştirilmekte olan doğrulama uygulamaları birçok ülkeye örnek teşkil edilebilecek
şekilde yapılmaktadır. Özellikle uygulama sınavlarının yapıldığı ortamlar, ölçme ve
değerlendirme kapsamındaki gereklilikler ve uygulama şekilleri açısından sistem güçlü
görülmektedir.
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Bu sistem içerisinde kullanılan yöntemler incelendiğinde ise süreçte genellikle teorik bilgiler
için test sınavlarının, pratik bilginin ölçülebilmesi için ise uygulama sınavlarının kullanıldığı
gözlemlenmektedir. Bazı mesleklere yönelik simülasyon aracılığı ile değerlendirmeler olsa
da yaygınlaşmış durumda değildir.
Bu çalışmanın 1.2.5.5 nolu Doğrulamada Kullanılan Yöntemler başlıklı bölümünde de
değinilen Münazaralar, Beyanlar, Gözlem, Röportaj ve Portfolyo gibi yöntemlere de yer
verilmesi hem sistemin iyileşmesini sağlayacak hem de adaylar için zaman ve paradan
tasarruf imkânı verecektir.
Bir belgelendirme başvurusunda bulunan adayın yeterli alan tecrübesi varsa bunları
kanıtlayabilecek dokümanlara sahipse sınavla mı yoksa bir jüri önüne portfolyosu ile çıkarak
mı belgelendirilmek isteyeceği alternatifli olarak sunulabilir. Aday kendine güveniyorsa ve
jüriyi ikna edebileceğini düşünüyorsa protfolyo yöntemi ile, eğer aday yeni yeni bu işleri
öğreniyor ve belgelendirme istiyorsa teorik ve uygulama sınavları ile belgelendirilebilir.
Henüz yeteri kadar tecrübesi olmayan adayların teorik ve uygulama sınavları ile meslek
alanında yıllardır çalışmakta olan kendini ispat edebilen adayların ise portfolyo ile belge
sahibi olmaları sağlanabilmelidir. Mesleğine ve durumlarına uygun olarak diğer yöntemler
de farklı adaylara sunulabilmelidir.
4.2.2.2 Danışmanlık ve rehberlik için ek uygulamalar geliştirilmelidir.
Çalışma neticesinde elde edilen bir başka sonuç da doğrulamanın aşamalarında ve ana
destekleyici faaliyeti olan danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yeterince verilemediğinin
gözlemlenmesidir.
Bu bakış açısı ile sistem incelendiğinde adaylar bilgi, becerilerinin olduğunu düşündüğü
ulusal yeterlilik için başvurmaktadır. Bu başvuru ile süreç adayın kendi kendine yaptığı bir
danışmanlık ile ilerlemektedir. Adaylar yetkililerle birkaç görüşme gerçekleştirse de bu
görüşmeler daha çok aşamaları içeren bir bilgilendirme olarak gerçekleştirilmekte ve hangi
yeterliliğe başvurulması gerektiği ile ilgili beceri temelli bir yönlendirme bulunmamaktadır.
Fakat incelenen örneklerde gerek oluşturulan online sistemlerle (ProfillPASS, MYSKILLS,
Springboard vs.) gerekse de danışmanlık şirketleri aracılığı ile bilgi, beceri ve
yetkinliklerinin bir profili çıkarılmakta ve adayın da tercihleri göz önüne alınarak aday için
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bir yol haritası eşliğinde bir süreç izlenmektedir. Ayrıca buna mukabil adayların süreçleri
boyunca şirketler aracılığı ile danışmanlık sağlanmaktadır.
Bir yeterlilik ile sonuçlanamayan doğrulama süreçleri sonucunda da hem sürecin yürütücüsü
sorumlu kurum tarafından hem de danışmanlık şirketleri tarafından adayın eksiklikleri
tamamlaması için alması gereken eğitimler, stajlar belirlenmekte bir nevi kariyer koçluğu
yapılmaktadır.
Türkiye’de ise doğrulama ile belge almak isteyen bir bireyin ilk danışacağı platform olarak
İŞKUR akla gelmektedir. İŞKUR aracılığı ile işsiz veya iş değiştirmek isteyen bireylere bir
danışmanlık hizmeti verilmektedir. Fakat buradaki danışmanlık daha çok açık iş
pozisyonlarının neler olduğu, yakın zamanda hangi kurs ve eğitimlerin olduğuna ilişkindir.
Burada yapılan uygulama, bir beceri ve yetkinlik profili çıkarılarak adayın mevcut
becerilerinin hangi mesleğe uygun olduğuna ilişkin bir çalışma olarak göze çarpmamaktadır.
Bu bağlamda, eksik görülen bu danışmanlık hizmetinin sağlanmasının ve beceri
profillemelerinin yapılabilmesinin , Fransa’da ve Almanya’da yaygın şekilde hizmet
vermekte olan özel şirketler benzeri yetkilendirilmiş şirketlerle veya YBK’ler kapsamında
oluşturulacak danışmanlık birimlerinde YBK’nin ölçeğine göre bir veya birkaç kariyer
danışmanı ile gerçekleştirilebileceği değernedirilmektedir.
Bu konuda ihtisaslaşmış kariyer şirketlerinin ya da oluşturulacak yeni özel oluşumların,
yukarıda bahsedilen bir sistemle adaylara bu işin danışmanlığının yapabileceği, adayların
gerçek becerilerini keşfetmesinin sağlanabileceği, süreç içerisinde gerekli eğitimlere
yönlendirme yapılabileceği ve bu şekilde sistemin daha etkin bir danışmanlık ve rehberlik
sunar hale getirilebileceği değerlendirilmektedir.
Ayrıca, doğrulama süreci boyunca diğer ülkelerde sorumlu kurumlar aracılığı ile hem süreç
takip edilmekte hem de adaylara tüm doğrulama boyunca bilgiler sunulmaktadır. Adayların
son değerlendirilmeleri neticesinde eksik oldukları konulara ilişkin bildirimlerde
bulunulmaktadır. Farklı bir beceri, farklı bir sektöre yatkınlık görülmesi durumunda ise
bunlar adaya bildirilerek daha uygun olabilecekleri bir meslek için yönlendirme
yapılabilmektedir.
Özellikle örgün eğitim kapsamında düzenlenen yeterliliklere imkân veren bir doğrulama
uygulaması yapıldığında bu tarz bir rehberliğin gereksinimi daha da fazla olacaktır.
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Yetkilendirilecek danışmanlık ve rehberlik şirketleri ile bu aşamalardaki ihtiyaçlar için
gereken hizmet sağlanmış olacaktır.
Ayrıca diğer ülkelerde sıklıkla görülen beceri profilleme araçlarının danışmanlık hizmetinin
sağlandığı kurum kuruluşlarda ve kamu kurumları aracılığı ile online platformlarda
sunulması danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini güçlendirecektir.
4.2.2.3 Doğrulama sonunda adaylara detaylı bilgi karneleri düzenlenmeli ve gerekli
görülenler tamamlayıcı eğitime (gap training) veya staja yönlendirilmelidir.
Türkiye’de yapılmakta olan doğrulama uygulamalarında son değerlendirme aşamasında
adayın eksik olduğu konular özelinde bir değerlendirme yapılmamaktadır. Aday birim bazlı
değerlendirildiğinden kendisi birimlere bakarak hangi kazanımlardan başarısız olduğunu
tespit edebilse de değerlendirildiği kazanımlar hakkında tek bir dokümandan
bilgilendirilmelidir. Mevcut durumda adayı, eksik olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikler
konusunda bilgilendirerek bir eğitime, staja veya benzeri bir eyleme yönlendirme söz konusu
olmamaktadır.
Aday yapılan sınavlar neticesinde başarılı bulunmakta ya da başarısız bulunmaktadır. Sistem
bu şekilde ilerlediğinde, adaylara rehberlik hizmetini yerine getirecek bir yönlendirme
sağlanmadığında tekrar tekrar aynı süreci de yaşasa bir ilerleme sağlamasının mümkün
olmaması söz konusu olabilecektir.
Bu bağlamda adaylara eksikliklerini tespit edebilecekleri bir doğrulama sonuç karnesi
düzenlemek rehberlik hizmeti sağlayabilmek açısında faydalı görülmektedir.
İdeal doğrulama uygulamaları, adaylara tespit edilen eksikliklerin nasıl telafi edilebileceğine
ilişkin bilgiler sunmakta ve bu sayede adayların bu doğrulama sürecinden başarılı olamasa
da eksik yönlerinin tespit edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Düzenlenecek bir kazanım temelli
doğrulama sonuç karnesinde hangi eksikliğin nasıl telafi edilebileceğine ilişkin bilgiler
sağlanabilecektir.
Böyle bir hizmeti sunabilmek için eğitim öğretim ve yeterlilikler sistemi içerisinde eğitim
sunulan alanlar ile ölçme değerlendirmesi yapılan kazanımların bir haritalandırılması
yapılmalıdır. Daha sonra hangi kazanımsal eksikliğin nasıl bir eğitim ile tamamlanabileceği
bilgisi eşleştirilmeli ve bu eşleştirmeye uygun şekilde adaylar süreç sonunda bu bilgilere
erişilebilmelidir.
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Bu sayede eğitim öğretim veren kuruluşlar ile ölçme değerlendirme yapan kuruluşlar
arasında bir bütünlük oluşturmanın adımları atılmış olmaktadır. Ayrıca, bu alanlarda
sağlanacak akreditasyon ile ölçme değerlendirme ile uyumlu eğitim öğretim sağlanmış
olacaktır.
4.2.2.4 Finansman konusunda sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.
Tez çalışması sonuçlarına göre, doğrulama çalışmaları ister sadece yaygın ve serbest
öğrenmeler için yapılsın isterse de örgün eğitimde gerçekleşen öğrenmeler için yapılsın iyi
yapılandırılmış sürdürülebilir bir finansman sağlanmadığında sistemin yürütülebilmesi çok
mümkün görünmemektedir.
Özellikle sisteme yönelik sağlanan kamu kaynakları olmadığında adaylar bu süreçten doğan
külfeti karşılayamamakta, doğrulama sayesinde elde edebileceği yeterliliklerden uzak
kalmaktadır. Bu noktada nasıl ki bir adayın eğitim öğretim masraflarının büyük çoğunluğu
devletler tarafından karşılanıyorsa doğrulama süreçleri de bu şekilde görülmeli ve
doğrulama için kaynak ayrılmalıdır.
MYK bağlamında işsizlik fonundan adaylar için sağlanan destekler sürekli hale getirilmeli
ve adayların masraflarının karşılanması için kaynak çeşitlendirilmesi yapılmalıdır. Mevcut
uygulama

düşünüldüğünde

kamu

desteği

tehlikeli

ve

zorunlu

meslekleklerde

sağlanmaktadır. Bunun yanında en azından adayların belge almak istedikleri ilk seferde ya
da belirli periyotlarda birer defa verilen haklarla her bir yeterlilik için finansman desteği
alması sağlanmalıdır.
4.2.2.5 Değerlendiricilere,
düzenlenmelidir.

doğrulama

eğitimi

sonunda

resmi

bir

yeterlilik

Süreçlerde yer alan insan kaynakları göz önüne alındığında, tam zamanlı olarak doğrulama
sektöründe çalışanlar olabildiği gibi ihtiyaç oldukça doğrulama sektöründe sorumluluk alan
yarı zamanlı denilebilecek şekilde çalışanlar da olmaktadır.
Üniversite öğretim üyeliği yapan veya bir lisede öğretmenlik yapan kişiler hemen hemen
tüm doğrulama süreçlerinde değerlendirici olarak da görev üstlenmektedir. Genellikle de bu
kişilerin gerekli mesleki deneyime sahip oldukları gözlemlense de birçoğunun doğrulama
uygulamaları, yasal mevzuat, doğrulama ile adaylara doğrulama ile sağlabilecek haklar gibi
konularda tam da donanımlı olmadıkları görülmektedir.
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Bu gözlem neticesinde İrlanda örneğinde olduğu gibi hazırlanacak bir ulusal yeterlilik ile
doğrulama hakkında gerek değerlendiricilerin gerekse karar vericilerin kendilerini bu
konuda belgelendirmeleri hem bilgi eksikliğinden kaynaklanabilecek bir eksikliği
giderebilecek hem de değerlendiricilerin eksik olduğu yönünde getirilebilecek eleştirilere de
meydan vermemiş olacaktır.
Mevcut sistem içerisinde düzenli olarak bilgilendirmeler, ölçme değerlendirme eğitimleri
sağlansa da bu verilen eğitimin kazandırması beklenen kazanımların kazandırılıp
kazandırılmadığının anlaşılması için bu eğitimler sonunda bir ölçme değerlendirme süreci
gerçekleştirilmelidir.
MYK süreçlerinde görev alacak kişilerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aramak olarak
özetlenebilecek bu durumu sağlayabilmek için MYK Değerlendirici ulusal yeterliliği
hazırlanmalı ve değerlendirici olmak isteyen adayların sahip oldukları teknik gerekliliklerin
yanında MYK Değerlendirici yeterliliği de aranmalıdır.
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Terimler Sözlüğü
Akreditasyon: Değerlendirmeye tabi olan herhangi bir şeyin(sistem, süreç, belge, yeterlilik vb. ) belirlenen
ölçütlere göre yapıldığının onaylanmış olmasıdır.
Anahtar Yetkinlik: Bilgi toplumunun gerektirdiği, tüm bireylerin sahip olması gereken, kişilerin hayat boyu
öğrenme çerçevesinde bireysel gelişimini, topluma etkin ve sorumlu bireyler olarak sosyal katılımlarını,
istihdam edilebilmelerini destekleyen temel yetkinliklerdir.
Beceri: Bir çalışma veya öğrenme alanında edinilen mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme ile el becerisi,
yöntem, materyal, araç ve gereçleri kullanabilmeyi gerektiren "bilgiyi kullanma" ve "problem çözme" olarak
tanımlanmıştır.
Belgelendirme: Bireyin edindiği öğrenme kazanımlarının belirlenmiş ölçütlere göre ölçüldüğü ve
değerlendirildiğini resmen onaylayan diploma, sertifika, yeterlilik belgesi veya unvan gibi bir yeterlilik
düzenlenmesi sürecidir.
Belgelendirme Kuruluşu: Bireyin öğrenme kazanımlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve başarılı
olunması halinde yeterliliğin belgelendirilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek üzere sorumlu kurum veya
kuruluşlar tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır.
Bilgi: Bir çalışma veya öğrenme alanı ile ilgili gerçeklerin, ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların
anlaşılmasını içeren kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.
Diploma: Yükseköğretim dâhil eğitim ve öğretim programlarından mezun olanlara bitirdikleri okul ve
program türüne göre sorumlu kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen derece ifade eden resmi belgedir.
Doğrulama: Bir durum hakkında karar vermeye yardımcı olması ve bilgilerin güvenilirliğinin kanıtlanması
için tasarlanan, etkinlik sağlanması ve iyileştirme yapılması amacıyla konu uzmanları tarafından
gerçekleştirilen değerlendirme, iyileşme ve uygunluğa onay verme faaliyetleridir.
Eğitim Kuruluşu: Genel, mesleki ve teknik eğitim alanında diploma almaya götüren ortaöğretim kurumları
ve yükseköğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve
yaygın eğitim öğretim kurum ve kuruluşlarıdır.
Eğitim Programı: Eğitim hedeflerine (bilgi, beceri ve/veya yetkinlik kazanmak) ulaşmak için uygulanan,
belirli bir süre içerisinde ilerleyen envanter faaliyetleri, içerik ve/veya yöntemlerdir.
Hayatboyu Öğrenme: Kişinin yaşamı boyunca, gönüllü ve özgüdü temelinde kişisel veya mesleki
nedenlerle bilgi, beceri ve yetkinliğin geliştirilmesi ile kişisel gelişim, rekabetçilik ve istihdam edilebilirliğin
artırılmasını hedefleyerek sosyal dışlanmanın azalmasını ve aktif yurttaşlığın artırılmasını sağlamak
amacıyla katıldığı örgün, yaygın ve serbest öğrenme etkinlikleri ile bu etkinlikler sonucu elde edilen
kazanımların belgelendirilmesi faaliyetlerini kapsar. Hayat boyunca gerçekleştirilen, kişisel, sosyal ve/veya
mesleki nedenlerle bilgi, teknik bilgi, beceri, yetkinlik ve/veya yeterliliklerle sonuçlanan bütün öğrenme
faaliyetlerdir.
Kalite Güvencesi: Yeterliliklerin belirlenen kalite standart ve ölçütlerini karşılamasını sağlayan planlama,
uygulama, değerlendirme, raporlama ve kalite iyileştirme faaliyetleridir.
Kredi: Öğrenme kazanımlarına dayalı öğrenen çalışma yükünün sayısal olarak ifade edilmesidir.
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Mesleki Eğitim ve Öğretim: Bireyleri, belirli mesleklerin ya da daha genelde işgücü piyasasının gerektirdiği
bilgi, teknik bilgi, beceri ve/veya yetkinliklerle donatmayı amaçlayan eğitim ve öğretimdir.
Öğrenme Kazanımı: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin sahip olduğu bilgi,
beceri ve yetkinliklerdir.
Önceki Öğrenmenin Doğrulanması: Bireyin bir yeterliliğe hak kazanması veya bir eğitim programının bir
kısmından muaf tutulması için daha önce örgün eğitim, yaygın eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edindiği
kazanımların doğrulama aracı ile belgelendirilmesidir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bireyin önceki eğitim öğretim hayatı boyunca edinmiş olduğu
yeterliliklerin muafiyet ya da yeni yeterlilik kazanması için değerlendirilmesidir.
Örgün Eğitim: Okul merkezli eğitim olup, ulusal eğitim sistemi içindeki tanımlı okul öncesi eğitim,
ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite eğitimini kapsayan; öğrenme amaçları, öğrenme zamanı ve öğrenme
desteği yapılandırılmış durumda olan, öğrenen açısından tasarlanmış tanımlı ve sıralı eğitimidir.
Ölçme Değerlendirme: Bireyin edindiği öğrenme kazanımlarının önceden belirlenmiş ölçütlere göre
değerlendirilmesi sürecidir.
Seviye: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde bilgi, beceri ve yetkinliklerle tanımlanmış sekiz düzeyden her
birisidir.
Seviye Tanımlayıcı: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan seviyelere ait bilgi, beceri ve yetkinlik
tanımlarıdır.
Serbest Öğrenme: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilen eğitimle edinilmeyen bir amaç veya niyet
olmaksızın kazanılan öğrenmeden, bilinçli ve niyetlenmiş öğrenmeye kadar deneyime dayalı her türlü
öğrenmedir. İş, aile veya boş zamanla ilgili günlük faaliyetlerden doğan öğrenme türüdür.
Sorumlu Kurum: Eğitim ve öğretim sistemindeki yeterliliklerin belirlenmesi, tanımlanması ve sunulmasıyla
ilgili yasal düzenlemeleri, işlemleri ve koordinasyonu yürüten kurum ve kuruluşlardır.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk,
orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme
yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesidir.
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi: Yeterliliklerin başarılan öğrenmelerin belirlenmiş seviyelerine yönelik
düzenlenmiş bir dizi ölçüte göre sınıflandırılması için kullanılan, ulusal yeterlilik alt sistemlerini
bütünleştirme ve koordine etmeyi, işgücü piyasası ile sivil toplum nazarında yeterliliklerin şeffaflığını ve
kalitesini, yeterliliklere erişimi ve yeterlilikler arası ilerlemeyi artırmayı hedefleyen araçtır.
Yaygın Eğitim: Doğrudan öğrenme olarak belirtilmemiş olmakta birlikte (öğrenme hedefleri, öğrenme
zamanı veya öğrenme vasıtası açısından) planlanan faaliyetler arasına yerleştirilmiş öğrenmedir. Yaygın
öğrenme, öğrenicinin bakış açısından istemli olarak gerçekleştirilir.
Yerleştirme Ölçütleri: Bir yeterlilik çerçevesinde yer alacak yeterliliklerin sahip olması beklenen ölçütler
setine verilen isimdir.
Yeterlilik: Sorumlu kurum tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir
değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda tanınması halinde elde edilen resmi belgedir.
(diploma, sertifika, ustalık belgesi vb.)

142

Yeterlilik Türü: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme
kazanımları, kredi değerleri veya yönelimleri açısından benzerlik gösteren yeterliliklerin sınıflandırıldığı
yeterlilik gruplarıdır.
Yeterlilik Türü Belirleyicileri: Her bir yeterlilik türü içerisinde yer alan yeterliliklere özgü ortak özelliklerin
tanımlandığı dokümanlardır.
Yetkinlik: Bilgi ve becerilerin bir çalışma veya öğrenme ortamında sorumluluk alarak ve/veya özerk çalışma
göstererek kullanılması, öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması, toplumsal ve etik
meselelerin ve sorumlulukların dikkate alınması olarak tanımlanmıştır.
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Özgeçmiş
1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ekrem YAZICI ilkokul, ortaokul ve lise eğitim
hayatını Ankara ilinde tamamladıktan sonra 2002 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünü kazanmış ve lisans eğitimine
başlamıştır. İşletme alanına da ilgi duyan YAZICI, Anadolu Üniversitesinde ise İşletme
eğitimi almıştır. Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsünde Yönetim Bilişim Sistemleri
Anabilim dalında yüksek lisans çalışmaları devam etmekte olup tez aşamasındadır.
Eğitim hayatıyla eş zamanlı olarak 2006’da çalışma hayatına bilişim sektöründe başladı.
Çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2009 yılında bir şirkette İnternet Satış Müdürü olarak
çalışmaya devam etti. 2010 yılında aynı ünvanla farklı sektördeki bir şirkete geçiş yapmıştır.
İnternet satışının gerçekleştirilmesi için gerekli sistematik ve kurumsal bir yapıyı oluşturmak
için yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde şirketin genel müdürü olarak 4 yıl süre ile bu
pozisyonda çalışmıştır.
Eşinin başka bir ile yapılan ilk ataması ile bu görevinden ayrıldıktan sonra kamu görevinde
bulunmak için sınavlara girmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun gerçekleştirdiği sınavda
başarılı olarak 2017 yılında Mesleki Yeterlilik Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaya
başlamıştır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı’nda yeterlilik çerçeveleri,
doğrulama uygulamaları, öğrenme kazanımları ve yeterlilik veri tabanları hakkında
çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Evli ve ikisi erkek biri kız üç çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
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