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1. Giriş
Avrupa, metal sektöründe mesleki yapılanmayı ve sektörel yapılanmayı harekete geçiren bir
takım büyük değişiklikler yaşıyor: ortaya çıkan sektörlerde kalite gerilimi ile yeterli olmayan
kalifiye iş gücü ve diğer sektörlerdeki düşük kaliteli işçi gruplarındaki yüksek işsizlik oranı ve
yedek kontenjandaki (öncelikli olarak yetenek geliştirmeye dayanan yeni öğrenme
konseptlerini anlama yeterliği) kaliteli işçi gereksinimi.
Aynı zamanda küreselleşme ve teknoloji ekonominin işleyişine göre değişmekte, böylece
giderek kolay ve erişimi kolay hale gelen internet – daha da gelişmiş mobil cihazlar dahil- eğitim
üzerinde önemli bir etki bırakıyor ve öğrenme ve öğretmenin geleneksel modlarına meydan
okuyor.1
Teknoloji sayesinde eğitime gelen fırsatların eşi görülmemiştir. Yeni çevrimiçi araçlar ve
kaynaklar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar öğrenci ve çalışanlara aktif bilgi yaratıcısı
olmayı ve partnerlerle işbirliği yapmayı sağlar. Tam zamanlı çalışırken veya çalışma ve
çalışmayla veya herhangi başka aktivite olsun bilgiye her yerden kendi adımlarıyla ulaşabilirler.
Böyle bir potansiyelden yeteneklerin uyumsuzluğunu ve sıkıntısını görmek için, gelişmiş bir
insan kaynakları yönetimini sağlamak ve gerekli becerileri belirlenmesi ve eğitimi sağlayan
küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için yararlanılabilir.2
Bu nedenle boş pozisyonların dolmasına artan bir gereksinim varken, sözde Bilgi Toplumu
yolunda gerçekçi ilerleme için eğitim ve işgücü piyasası arasındaki ilişki üzerine sıkıca hareket
etmek gereklidir.
Bu şartlarda hareketlilik işi, bu değişiklerle tanışmak için etkili bir eğitim aracı haline geliyor.
Ancak, dönem ortası çalışmaları AB kuruluşlarının bütün çabalarına ragmen gösteriyor ki işçi
hareketliliği beklendiği gibi artmıyor. Gerçekte, AB içi iş hareketliliği marketin boyutuna ve AB
aktif nüfusuna kıyaslandığı zaman oldukça az. Eski AB27 yıllık hareketliliği %0.29, Avusturalya (8
eyalet arası %1.5) oranlarından ve Amerika Birleşik Devletleri’nden (50 eyalet arasında %2.4)

1
Open Educational Resources and digital learning, Presidency Discussion Paper, Annex to Open Educational
Resources and digital learning - Policy debate (Public debate pursuant to Article 8(2) CRP [proposed by the
th
Presidency]), n. 15591/13, 6 November 2013
2

World Economic Forum Global Agenda Council on Employment, Matching Skills and Labour Market Needs:
Building Social Partnerships for Better Skills and Better Jobs, Davos-Klosters, Switzerland 22-25 January 2014
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düşük.3 Yaklaşık olarak 241 milyon civarında olan Avrupa iş gücünün sadece 7.5 milyonu başka
bir üye ülkede ekonomik olarak aktif. (yani %3.1)4. Şu anki bazı üye ülkelerdeki yüksek işsizlik
oranları diğerlerindeki açık kontenjanlarla beraber var olmakta.
Bu senaryoda ve uluslararası öğrenmedeki akademi işbirliğinde gerçekleştirilen pratikler
doğrultusunda, sanal hareketlilik yetişkin nüfusun eğitimini geliştirmede iş dünyasıyla entegre
edilmiş ve işçilere beceri kazandırıcı, hızla değişen iş marketleri içeriğinde destekleyici bir rol
oynar.
MeVeL ortaklığı iş yerlerine sanal hareketliliğin adapte edilmesini destekler, metal işçilerine
uygulanmış olarak, önceki eğitim ve işlerde edinilen bilgilerin avantajını almasını sağlarken
aynı zamanda az kalifiye işlerden daha yüksek seviyede beceri gerektiren işlere geçmelerine
yardım eder ve performanslarına daha fazla değer katar.
MeVeL projesinin iskeletinde “Sanal hareketliği” şöyle tanımladık:
Profesyoneller arasında deneyimleri, bilgiyi ve bilgiyi paylaşmak adına uluslararası bir içerik ile
birlikte uzakta öğrenme aktivitesi (fiziksel değil), şunları dikkate alarak:
-Bu değişim farklı içeriklerdeki ve yerlerdeki işçiler ya da eğitim merkezleri (VET merkezi) ve
işçiler arasında yapılabilir;
-Ayrıca yalnızca profesyonel deneyimin değişimiyle sınırlanmayan bir öğrenme aktivitesi içerir
(teleiş)
Ve araştırmamızı odaklayacağımız çekirdek profesyonel kategori şudur: “Kontrolden Sorumlu
Üretim Yönetiicleri ve Mühendisler”
Hiç yeni bir şey olmamakla birlikte, Sanal Hareketlilik meydan okumalar göstermektedir. Bu en
iyi nasıl kullanılabilir? Avrupa5teki sanal hareketlilik üzerine ilk rapordan beri sanatın durumu
gelişti mi? Daha geleneksel öğretim ve öğrenme yollarıyla combine edilebilir mi, ve yapılabilirse
eğer, nasıl? Yüksek eğitim haricinde, şirketlerin eğitiminin etkileri nelerdir? Ve eğitimcilerin
eğitimi için etkileri nelerdir? Gerekli herhangi bilgiyi, yeteneği ve yeterliği nasıl değerlendiririz?
Ve hepsinden daha az önemsiz olmayarak, kaliteleri nasıl ölçülebilir?

3
4

OECD: Avrupa Birliği Ekonomik Araştırması 2012
Bu figür bir üye devlette ikamet eden ve diğerinde çalışan işçileri içermemektedir (çapraz-sınır işçileri)

4

FOSTERING THE VIRTUAL MOBILITY WITHIN THE METAL SECTOR
MEVEL (2013-1-ES1-LEO05-67974)

MeVeL projesi teorik ve empiric yaklaşımla bu soruları cevaplamaya yardım edecektir. Aşağıda
gösterdiğimiz bu rapor, projenin başlangıç aşamasında, sanatın statüsünü araştırmaya
odaklanmış, sanal hareketliliğe bağlı olarak anahtar güç ve zayıflıkları ve ana engeller, özellikle
İspanya, Türkiye, Acusturya ve İtalya’da var olan aletleri ve anket serilerini ve sorgulamaları
hedef alır.
Ortaklık seviyesinde tanımlanan ve İtalya’da adapte edilen bu yaklaşım şunları öngörür:
1) Şirketler ya da eğitim merkezleri tarafından benimsenen deneyimleri toplamak için yapılan
bir araştırma ortak ülkelerdeki sanal hareketliliğin tarafını tutar. Özellikle SMEler;
2) Sanal hareketliliğin SMEler için önemini ve sanal hareketlilik metodolojisini yönetirken
karşılaşılan SMElerin üretimindeki temel sorunları tanımlamak için metal şirketleriyle yapılan
derinlemesine 3 röportaj;
3) İşçilerin sanal hareketliliğe bakış açısının enketlerle araştırılması
Son hedef metal organizasyonları, özellikle de üretim hattı yönetimi için sanal hareketliliği
uygulamak için gerekli olan düzenlemeler hakkındaki analiz ve tavsiyelerin hazırlanmasıdır.
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2.Bağlamsal Hususlar
2.1. Kullanım bağlamı
Eğitim alanında bu çeşit bir metodoloji kullanılırken elde edilen tecrübelerin üretken değil ama
daha somut olarak yüksek eğitim alanında, üniversiteler arası işbirliği ya da yüksek eğitim
kurumları olarak isimlendirilmesi 4 araştırmada ortaktır. Ancak, iki alanı karıştıran az tecrübe
bulunabilir. İspanya’da değişik pratik şekilleri - sanal olanlar – üzerine odaklanan üniversite
öğrencilerinin şirketlerde çalıştığı araştırmada böylesi bir durum belirlenmiştir (Leonardo
Projesi CSVM1- Çapraz sektör sanal hareketliliği).
Sanal pratiğin (görsel iletişimin gerekli olmadığı) avantajı şirketler ve üniversiteler (aralarında
daha yüksek koordinasyon sağlanması gerekmesine rağmen) arasında üniversite kurumlarına
önemli geri dönüt sunarak yeni bir bilgi transfer yolu yaratmıştır. Sadece kısa bir zaman once,
şirket pratiği öğrencinin fiziksel olarak çalışma yerinde bulunmasını zorunlu kılmaktaydı ancak
günümüzde bu durum öğrencinin bin kilometre uzakta bulunabileceği bir çeşit prtaikle beraber
değişmektedir.
Bu araştırmanın bir başka karakteristiği de insanların sanal hareketliliği nasıl algıladığıdır.
Üretime ya da şirketlere uygulandığı zaman sanal hareketliilik kavramı uluslararası düzeyde bir
eğitim aracı olarak anlaşılır ancak uygulanmak yerine bölgesel ya da ulusal şirketler arası
eğitimde destek olarak kullanılır. Bu yüzden, İtalya’da analiz edilen deneyimler MeVeL
Peojesi’nde tanımlanan Sanal Hareketlilikten farklı olarak harmanlanmış öğrenme olarak
değerlendirilir.
Avusturya araştırmasının da gösterdiği üzere sanal öğrenme nerdeyse sadece eğitim
organizasyonları tarafından teklif edilebilir ve kişiler tarafından ayırtılabilir (çalışanlar). Sanal
eğitim kavramıyla çalışan bir şirket bulamadılar. Her ne zaman bir şirket sanal teknoloji
kullanıyorduysa, bus anal teknoloji diğer sitelerle vs. iletişim kurmak için bir konferans aracı
olarak kullanılmaktaydı.
Aynı şey Türkiye’de de oluyor. Pratik sırasında yurtdışında tanıştığımız bilgi ve deneyimin
değişimi için uluslararası forumlara katılan uluslararası iş arkadaşlarının küçük özel grupları bu
kavramın kullanımının iki örneğiydi. Yanıtlayanlar öğrenme boyutundan ziyade “bilgi ve
deneyim değişimi”nden bahsediyorlardı. Bunun sebebi çoğunlukla “öğrenme” fenomeni
6
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algısının iş ve iş hayatında sonuca yönelik olarak algılanması olabilir. Bu, sorun giderme ve
teknik sonuç sağlamaya bağlı olarak büyük sayılar içeren üretim süreci için kesinlikle doğrudur.
Gelecek aktivitelerin planlanmasında, sanal hareketlilik kavramına bağlı olarak dil yaygın ya
da ortak olmadığı için bu önemli bir içerik-odaklı bilgidir.
2.2. Sanal hareketliliğe dahil olan kurum ve kuruluşlar
Burda tekrar ortaya ülkeler arasında benzer sonuçlar ortaya çıkar.
İspanya’da, bugünlerde bu alanda eğitim dünyasına bağlı olan temel aktörler, üniversiteler, bu
metodolojiyi en çok kullanmış olanlardır. VET merkezlerinde bu metodoloji çok geniş değildir.
Üretken alanda değişik coğrafi bölgelerle büyük şirketler, farklı coğrafi alanlara yayılarak kendi
dahili ağlarını kullanırlar; ama MeVeL’de anlaşıldığı gibi sanal hareketlilik olarak değil (öğrenme
aracı), bir iletişim aracı olarak (bilgi yönetimi).
İtalyan sonuçları takip ederek, Sanal Hareketlilik (VM) ya da İşbirliği Çevrimiçi Uluslararası
Öğrenme (COIL) terimi dört temel boyutu destekler: Öğretmen ve öğrencilerin işbirliği
alıştırmasıdır; çevrimiçi teknoloji ve etkileşimden faydalanır; potansiyel uluslararası boyutlara
sahiptir; ve öğrenme sürecine entegre edilmiştir. Buraya kadar, bazı eğitim birimlerinin böylesi
bir yaklaşımı denemeye başlamalarına rağmen sanal hareketliliği içeren kuruluşlar temel olarak
üniversitelerdir. Büyük şirketler sanal hareketlilik için kullanılabilecek çevrimiçi işbirliği
araçlarını, çoğunlukla bilgi yönetimi amacıyla kullanırlar.
Daha önceki bölümde belirtildiği üzere, endüstrinin sanal hareketlilikten Türkiye’deki MeVeL
Projesi’ndeki içerikte faydalandığı yönünde belirgin ve ulaşılabilir veri yoktur. Ancak, çok uluslu
üretim şirketleri ile yapılan beyin fırtınaları ve tecrübe değişimi sanal toplantılarının özellikle
birden çok parallel ya da bütünleyici üretimi dünyanın değişik bölümlerinde kolaylaştırdığı
görülmüştür. Çalışma pratiklerini değişmeye ihtiyaç duydukları için, bilgi değişimini elde
etmeye uygun oldukları zaman Mercedes Benz gibi video konferansı baz alınan toplantılar
yapmışlardır.
Avusturya beraber çalıştığımız ve sanal öğrenimle çalıştığımız AB projelerinden bir takım
deneyimler kazandı.
•

Örneğin ADAT: Eğitmenler, antrenörler için ayrımcılığa karşı farkındalık eğitimi

http://www.adatproject.eu/
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•

Q-Bicon: Blomass Danışmanlık için bir yeterlilik şeması bunu biyoenerji alanında çalışan
profesyoneller için yenilikçi bir eğitim kursu oluşturarak destekler.

http://www.q-bicon.eu/
Eğitim organizasyonları: (Avusturya’daki neredeyse bütün büyük eğitim kuruluşları bazı sanal
eğitim imkanları sunmaktadır. Bu eğitimlere sanal hareketlilik imkanları dahil olup daha çok
ulusal çerçevede kullanılır.) Diğer sayfalarda bazı örneklere bakınız.
Bfi Steiermark: Biz eğitimde „Metal Çırak Seviye-A“ sanal öğrenme parçalarını başlıca Almanca
ve İngilizce dersler ve katılımcı-eğitimci arasında iletişim yolları sunuyoruz.
Bu dersleri başka organizasyonlardan ve başka ülkelerden katılımcılarla paylaşmak mümkün
olabilirdi ancak bu, öğrenme konseptinin bir parçası değil.
www.bfi-stmk.at

Gelecek aylarda sanal hareketliliğin parçalarıyla birlikte ECDL (European Computing Driving
License) sunulması beklenmekte.
Kleine Zeitung Akademie: Sanal sınıflarda İngilizce/İtalyanca kursları
Farklı kuruluşlardan veya özel öğrencilerden katılanlar için açık sınıf

8

FOSTERING THE VIRTUAL MOBILITY WITHIN THE METAL SECTOR
MEVEL (2013-1-ES1-LEO05-67974)

http://www.kleinezeitung.at/allgemein/akademie/elearning/index.do

Üniversiteler:
FH Joanneum, Sanal kamp eğitmenleri örnekleri
http://www.fhjoanneum.at/aw/home/leitbild/organisation/Zentrale_Services/zml/News_Events/zml_events
/~cdbi/Moodle_Einfuehrung_fuer_FH_Lehrende/?lan=de
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http://www.imoox.at/

Immox, Graz Üniversitesi ve Graz Teknik Üniversitesi’nden açık kaynaklı kurs imkanı sunar.
Bütün içerikler herkesin kullanımına ücretsizdir.
www.immoox.at
Berlitz: Global Eğitim Şirketi: Dil kursları da sanal sınıflarda
www.berlitz.at
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Ticaret odası, Avusturya: Webinar1-3 yönetim konularına, İnsan Kaynakları Yönetimi;
İnovasyon
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Unternehmensfuehrung--Finanzierung-undFoerderungen/Unternehmensfuehrung/Strategie--Organisation-undMarketing/Interaktive_Expertengespraeche__Personaleinstellung__Innova.html
Webinar 1 „Einstellen von Personal – aber richtig“
Webinar 2 „Innovationspotenziale erkennen und nutzen“
Webinar 3 „Mit Content Marketing Kunden erreichen und gewinnen“
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2.3. Sanal hareketliliğin güçlü ve zayıf yönleri
Konuyla ilgili pek literatür olmamasına rağmen, dört ülkede bu yaklaşımın avantajları kadar
zayıflıkları da ağır basmaktadır, bunu kullanan kullanıcılar şöyle söylüyor:
İspanyada bahsedilen bazı güçler:
- Kökeni fark etmeksizin en iyi yeteneklere erişim
- Geleneksel uygulamadan daha iyi üretkenlik
- Verimsizliği azaltma (Bedevacıları uzaklaştırır)
- Çok boyutlu, sınırları aşan ve çok kültürlü projelere yaklaşma olasılğı (ICT üzerinden)
- Geleneksel yardımların maliyetlerini en aza indirmek
- Yeniliği arttırmak
- Profesyonel gelişmeyi arttırmak
- Yeni insanlar tanımak
- Fikir paylaşmak
- İşbirliği ve öğrenme projelerinde rol
Zayıflıklar:
- Teknik limitler: bu çeşit uygulamayı gerçekleştirmekteki bilgi eksikliği
- Organizasyonel limitler:

Şirketin kültürüne ve yapısına bağlıdır; sanal uygulamayı

gerçekleştirmedeki anlaşma eksikliği.

İtalyan bakış açısından, sanal hareketlilik için en iyi pratik el kitabının5 dediği üzere “Kesinlikle,
ICT kullanımı aracılığıyla öğrenciler ve öğretmenler evde kalırken uzmanlığın uluslararası
değişimini tecrübe edebilirler. Hareketlilik ve uluslararasılaşma bugünün toplumunda giderek
önemli hale gelirken, bu , fiziksel değişimden yararlanamayanlar için belirgin bir evrimdir.”
Bir tarafta, 2006 yılında belirtilen ana meydan okumalar VM’nin organizasyonel özelliklerini
ilgilendirdi. Yüksek eğitimde VM gişirimlerinin artması ve MOOC6ların artarak büyümesi böylesi
bir “dezavantaj”ın çözümünde araç olarak kullanılabilir.

5
6

Ibidem, 2006.

Massive Open Online Courses. MOOCs ve VM yüksek eğitimde Açık Eğitim devriminin iki anahtar boyutu olarak
görülmektedir.
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Öbür tarafta, MeVeL tanımına göre uluslararası boyutta tamamen kayıp olduğu için “saf” VM
olarak değerlendirilememelerine rağmen, eğitim merkezleri çevrimiçi işbirliği deneyimleri
geliştirdiler. Platformlar aracılığıyla çevrimiçi işbirliği deneyimleri birkaç sene içinde
platformların eski bir araç olmasını sağlayacak teknolojinin hızlı gelişmesini amaçlar.
İnovatif bir programı başlatırken, düşünceyi hissedarlar ve düşünce liderleri arasında yaymak
gereklidir. İnsanlar aktivitelerin önemini ve aciliyetini anlayabilsin diye bir başlangıç programı
(toplantılar, internet üzerinden yapılan seminerler, telefon aramaları, e-posta kampanyaları)
uygulamak önemlidir. Program için doğru sponsorları bulmak katılımcıları güçlendirme sürecini
kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.
İyi dizayn edilmiş çözümler organizasyonel bir vakumda bulunamazlar. Bağlılık, destek, ve
kıdemli liderlerin takviyesi çalışanların öğrenme çabalarıyla büyük iş kuruluşlarına eşlik
etmelidir. Etkili sanal hareketlilik öğrenimi bir iş problemini çözülmek zorunda bırakır. Buna
karşın, çoğu organizasyon öğrenme müdahale modeli üzerinde soyut bir düşünceyle başlar.
Bunun yerine iş görevlerini akılda bulundurmaya başlamalıyız. Geleneksel eğitimin tersine,
sanal hareketşllik programları katılımcıların yeterliliğini geliştirmeli ve aynı zamanda iş
performanslarını

artırmalı,

değişim

yönetimini

geliştirmeli

ve

inovasyon

sürecini

hızlandırmalıdır.
Çevrimiçi öğrenim doğru dozlarda kullanılmalıdır. Bir Harmanlanmış Öğrenme7 projesinin SIAV
deneyimine göre, yöneticiler problemlerini ve sorunlarını yüz yüze tartışma fırsatı elde etmeyi
tercih ederler. Öğrenme de sosyal bir süreçtir. İnsanların düşündüğünün aksine teknoloji
“kolay” ya da “her an her yerde ulaşılabilir” değildir. Çoğu insan ve şirket gerekli sevide bilgi ve
iç yapıya sahip değildir(örneğin; dil yeterliliği, geniş bant).
VM ile ilgili mevcut literatüre göre toplanan deneyimler ve anketler İtalya’daki ana güçlerin
şunlar olduğunu gösterdi:
-

Daha çok öğrenme fırsatlarına erişim

-

Şirket içinde ortak öğrenme

-

Fiyat indirgemesi ve daha iyi zaman yönetimi

-

Takım oluşturma

-

İşle ilgili sorunlarda etkin işbirliği

7

LEONARDO DA VINCI BELT – Harmanlanmış Eğitim Transferi: Teknolojik platformların kullanımını kuruluş odaklı
stratejilere akılcılaştıran, öğrenen ve transfer eden proje no. LLP-LDV/TOI/2007/IT/197, www.leonardobelt.eu

13

FOSTERING THE VIRTUAL MOBILITY WITHIN THE METAL SECTOR
MEVEL (2013-1-ES1-LEO05-67974)

Tespit edilen ana zayıflıklar:
-

Hızlı internet erişimi ve kullanımı

-

ICT araçlarının ve donanımının kullanımı

-

Dil engelleri

-

Belirsiz örgütsel amaçları ya da bağlılık ve iş kapsamı ile ilişkisi olmaması

-

Yüz yüze “insan” ilişkileri eksikliği zayıf bağların oluşmasına yol açabilir

Roller değiştiği için, Avusturya'da yeni sistemlerin uygulanması değişim süreçlerini getiriyor.
İster HR geliştirme müdürü, eğitmen veya öğretmen; hepsi eskiden şiddetle dışarıdan kontrol
edilen öğrenme olgusundan gelmektedir. Her nasılsa yeni sosyal öğrenim ve e-öğrenim
sistemleri genellikle öz-organizedir. Bu nedenle, öz-örgütlenme önemli bir yetkinlik haline
geliyor. Yetkinlik hedefleri yerine bilgi ve yeterlilik hedefler üzerine bir odak vardır. Kendi
kendine organize bir yaklaşım içinde, katılımcıların ağırlıklı olarak, tabii ki, işletmenin stratejik
hedefleri ile örtüşmesi gerekir, kendi hedeflerini tanımlar.

Eğitimciler için, e-öğrenme ya da sanal öğrenme, eğitimcilerin kontrolü teslim etmeleri
gerektiği anlamına gelir; başlangıçta belirsizliklere neden olabilir. Bu nedenle eğitmenlerin
kendileri de öğrendikleri için bunları bilmeleri önemlidir. Bu şekilde, güvenlik ve anlayış inşa
edilebilir.

Katılımcıların öz-organizasyonu anahtar bileşen olduğu için aşırı talep baskısını kolayca
hissedebilirler. Bu nedenle yöneticiler ile birlikte öğrenme alanları üzerinde karar vermek
önemlidir. Dahası, bir partner (eğitmen) eğer öğrenci kendisi çok zorlanırsa onları tekrar yola
sokabilir.

Şirketler yeni öğrenme yöntemleri uygularken dikkat etmeleri gereken ve söylenmesi kolay
olmayan, örneğin, BT departmanlarının bir öğrenim planlama sistemi seçmesi; bu sistemler
öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olmak zorundadır. Odak öğrenmenin kendisinde yatar. Slogan:
dışarıdan organizeyi geride bırak, kendi organizasyonuna doğru ilerle.
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3. Metal şirketlerinde sanal hareketliliğin gelişim uygulaması
3.1. Konsept hakkındaki bilgileri, sistemleri metodlar, araçlar; kullanıp kullanmama sebepleri
Ortaklar tarafından paylaşılan ilk sonuç sanal hareketlilik konusunda kuruluşların röportajlarını
ayarlamanın çok zor olduğudur. Bunun nedeni sanal hareketliliğinin metal sektörü
kuruluşlarında çok iyi bilinmemesidir.
Türkiye’de sanal hareketliliğin varlığından haberdar olan ve hatta uygulayan birtakım kuruluşlar
olmasına rağmen başarılı partnerlerinin ziyaret edilen fabrikalarında böyle bir altyapı
gözlenmemiştir. Türkiye’de araştırma boyunca ziyaret edilen üç fabrikanın çalışan sayısı 200 ile
2500 arasında değişmektedir.
Konseptle ilgili bütün bilgilere, metodlara ve sanal hareketliliğin araçlarına ragmen olumsuz
cevap alındı. Bu nedenle hiçbiri böylesi bir sanal hareketlilik aktivitesi göstermemektedir.
Ancak, MeVeL projesiyle birlikte anlatılan sanal hareketlilik kavramı neredeyse bütün
cevaplayanlar tarafından görüş alışverişi noktası deneyimi konseptini tanıdık buldular.
İspanya’da sanal hareketlilik metodoloji bilgisi şirketler tarafından bilinmemekte ve bu yüzden
metodolojiyi bilmemekteler. Büyük olanlar interneti dahili bir iletişim ve işletme aracı olarak
kullanabilir ancak projede tanımladığımız gibi bir öğrenme aracı olarak kullanılamaz.
Bu, röportaj yapılan şirketlerden birinin örneğidir. Bu araç aracılığıyla şirketler yıllık olarak farklı
oranların şirketlerin farklı birimleri tarafından rapor edildiği karşılaştırmalı çalışmalar yaparlar
(coğrafi olarak dağınık). Sonuç olarak en kötü ve en iyi orana sahip birimler tanımlanır.
Uygulamalı eğitim bu sonuçtan planlanmıştır (en iyisi en sızıntıyı eğitir). Eğitim yapılandırılmıştır
ve daha sonra da değerlendirilir.
Şirketlerin VM hakkında spesifik deneyimi olan ve konseptin anlaşılmadığı İtalya’da da bilgi
yönetimi için çevrimiçi işbirliği araçlarının kullanımı, özellikle uluslararası şirketlerde iyi
kurulmasına rağmen aynısı olur.
Araçlar, KPI veya üretim görevlerine karşı iş performansını ölçmek için kullanılır (eg. Yetkinlik
matris aracı). Bir şirket uluslararasılaştırılmış organizasyon olarak nitelendirilen bir şirket ortak
bir “dil” sağlamak ve küresel seviyede konseptleri anlamak için ayda bir ya da iki kez finans,
üretim, satış ve HR işletimi gibi alanlarda çevrimiçi toplantılar düzenler. Telefon konfearansları,
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skype konferanslarını ve webaccess (dosyaları ve içeriği uzaktan paylaşmak için) ana araçlara
dahildir. Web konferansı şimdiye kadar bir katma değer sunmamıştır.

İkinci şirket üretim işçileri için eğitimi iş esnasında ya da genel müdürle paylaşılan spesifik
ihtiyaçlara göre sağladığı için şirketin sanal hareketlilik deneyimi yoktur.

Avusturya’da bizim tanımımızda kullanılan gibi bir kuruluş bulamıyorlar. Olası röportaj ortakları
onlara telefon aracılığıyla sanal hareketlilik kullanmadıklarını belirttiler. O yüzden onlara gore
sanal öğrenmeyi geliştirmek için gerekli olan süreç bu sektörde şimdiye kadar Avusturya’da
gerçekleşmedi. Bu yeni öğrenim işletme sistemleri iyi bilinmemekte ve öz-organize öğrenme
kullanılmamaktadır.

3.2. Kuruluş içindeki eğitim sürecinde sanal hareketliliğin organizasyonu
Genel bir bakış açısından, İspanya şirketlerine göre, bu çeşit bir metodolojiyi eğitim sürecinde
kullanmak iyi bir fikir ancak birtakım riskleri var. Süreçleri, problemleri, sonuçları… her ne ise
(bilgi) şirketin başka birimleriyle paylaşırken rekabetçilik ortaya çıkar; çünkü farklı
birimler/şirketler marketler için savaşır. “Fikir iyi ama bazen uygulamaya dökmek zor.”
Türkiye’de hiçbir şirketin MeVeL tanımına göre VM ile bağlantılı geçerli deneyimi
bulunmamaktadır.
Yanıtlayan bütün İtalyanlar sanal hareketliliği uygulamadıklarını belirtmelerine rağmen
konsepte şöyle yorum yaptılar: “Eğer yurtdışında bir şirketle ortaklık kurarsak bu ortaklık bize
yardım eder” ve “Üretim rekabetçiliği ve mühendislerin kendi gelişimi bu konseptin
kullanımıyla artacaktır” Öbür taraftan bir yanıtlayan kendi eğitim programlarına sahip
olduklarını ve e-öğrenmenin kendi alanlarına uygulanamayacağını belirtmiştir.
Avusturya'da, sadece uluslararası sanal öğrenme gruplarına uzatmak olasılığını içeren bir
öğrenme faaliyeti bulundu.
Leoben’deki BFI eğitim merkezinde, metal eğitim sektöründe, Hidrolik ve pinomatik eğitiminin
katılımcıları özel yazılımla çalışırlar. Örneğin sanal bir inşaa planı ve bir simülasyon programıyla
bir yapı oluştururlar. Sonuç olarak simülasyon programı sonucun iyi işleyip işlemeyeceğini
gösterir.
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Eğer lisanları paylaşmak mümkün olursa, bu eğitimi diğer ortak ülkelerdeki katılımcılarla
paylaşmanın

da

mümkün

olacağını

düşünebiliriz.

Röportaj

yapılan

grup

üretim

programcılarının ve kontrolörlerinin ve bakım/onarım işçilerininin sanal öğrenme fırsatlarını
kullanan en iyi grup olduğuna karar verdi.

3.3. Müfredat tasarımı, eğitim süresi ve ilerleme. Eğitim ihtiyaçları
Şirketin sözlerine göre, şirketin programlama ve kontrol aktivitesi çok somut ve şirketin
koşullarına çok uyarlanmıştır. Bu yüzden diğer şirketlere transfer edilebilen herhangi bir
spesifik (teknik) eğitim içeriği geliştirmek neredeyse imkansızdır (her şirket kendi kaynaklarına
ile farklı programlama ve kontrol işletme aracına bağlıdır).
Röportaj yapılan kişilere göre, eğitim daha genel olmalı ve belirttiklerine göre çekirdek grup
“kontrolü üstlenen Üretim İşletmecileri ve Mühendisler” birtakım eğitim gereksinimlerinden
sorumlu olabilirlerdi; bunlar aşağıdaki gibidir:
-

İnsanların yönetilmesi: Bu işçi kendi grubuna nasıl yönlendirme vermesi gerektiğini ve
çalışma gruplarını nasıl yönetmesi gerektiğini bilmelidir. O, işbirlikçileri tarafından saygı
görmelidir.

-

Anlaşma /anlaşmazlıkları çözmek

-

Kalite ölçümü. Eğitime işçilerin prtaik yapılabileceği Excel’in temel aracı gibi bir şeyin
dahil edilmesi önemlidir.

-

Yasal boyutlar

-

Üretim yönetmi, finansal yönetme ve satış yönetimi

-

Yeni üretim teknolojilerinde pratik haber ve ipuçları,

-

Yeni makine araçları/modelleri,

-

El çantası aksesuarlarında yeni, daha dayanıklı ve estetik çözümler

-

kompresör aksesuarları üretimi

3.4. Sanal hareketliliği uygularken ana avantajlar/dezavantajlar
Dört ülke tarafından bahsedilen bazı avantajlar:
- Ortak problem çözümleri
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- Birbirinden öğrenme
- Güncel olmak
- Daha rekabetçi çalışanlar ve daha iyi iş organizasyonu
- Müşteriler/tedarikçilerle olan ilişkiye saygı lojistik için Elektronik Veri Değişimi’ni (EVD)
anlamak/kurmak için kullanışlı olabilir veya başka yol olarak değişebilir veri setlerini
yönetmeye yarayabilir.
- PLM ile ilgili eğitime (sitede, yüz yüze) destek olarak, sorunların sitede “yenileme” olarak
kabulü
- Yeniliğe olan direnci aşmak ve çalışanlar arasında işbirliğini beslemek, değerli bir şirkete
ait olma duygusunu güçlendirmek.
- Rekabet ve üretim sürecinin verimliliğini arttırmak
- En yeni bilgiye daha çabuk erişebilme
- Yeni içeriklerin hızlı uygulanması
- Rekabette avantaj

- Araçlar,yazılım ve enstrümanlar için maliyet tasarrufu

Avusturyalı mesleki eğitim merkezinin açısından dezavantajlar göz önünde bulundurulduğu
zaman, sanal hareketliliğin kullanılmasındaki en büyük dezavantajın işçilerin öz öğrenme
sürecine konsantre olamayışı olduğu, çünkü şu anki seminerde sadece öğrenmeye zaman
ayırmadıkları düşünülmüştür. Eğer öğrenme süreci için kuruluşta kalırlarsa işlerini ve
görevlerini yapabilirler ve iş arkdadaşları ve yönetici tarafından rahatsız edilebilirler.
Belki başka dezavantaj da sanal deneyimi olan röportaj yapılan çoğu öğrencinin problemleriyle
yalnız kalmaktan korkmuş ve bölümleri birkaç defa açıklayacak bir öğretmenlerinin olmamasını
söylemeleridir.
Yine de, VM insanlar arasındaki yüz yüze eğitimin ve işbirliğinin yerini değiştiremez. Ayrıca,
tatmin edici derecede dil yeterliği ve iyi işleyen internet bağlantısı gerekir.
3.5. Sanal hareketlilik, yöntemler ve araçlar işçilerin yeterliği ve şirketlerin performansı ve
rekabetçiliğinin gelişimine nasıl yardım eder
Önceden bahsedildiği gibi “avantajlar” sorusuna verilen cevapların, şirketler, bu metodolojinin
çalışanların yeterliklerini arttırmakta çok yararlı olduğunu düşünmektedirler.Bir sürü kere bu
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çeşit işçiler dispozitif, araçlar, spesifik bilgi vb. gibi şeyler öğrenir ama ardından işlerinde bunu
uygulamanın çok zor olduğunu ifade ederler. Bu özel durumlar için, örneğin, bu çeşit
metodolojiyi (VM) yeni deneyimleri paylaşmak ve yeni aleti kullanmayı öğrenmek için
kullanmak çok elverişli ve ilginç olurdu. Aksi halde, çoğu zaman kendimiz öğrenmek zorundayız.
Bir İtalyan şirketi bağlılığı, fiziki mobilite üzerinden coğrafik global birimleri arasında işbirliği
sağlamaktır. Çevrimiçi veya uzakten eğitim operasyonel aletler (örn. Yeni yazılım) ile ilgili çok
teknik ve enine eğitim maliyeti ölçeklendirmek için uygulanabilir. Aksi takdirde şirket bunun
yerinde eğitimde daha etkili ve ana şirketteki uluslararası eğitimde daha etkili olduğuna sıkıca
inanıyor. Sanal hareketlilik uluslarası olarak ve bununla birlikte şirket değerlerini ve satış
gücünün teknik yeterliklerini güçlendirmek için de uygulanabilir.
Diğer şirket, her nasılsa, finansal birimlerdeki satıcıları yurt dışında desteklemek için ve
çalışanlar arasında işbirliğini teşvik için VM tarafınfan sunulan fırsatı açmayı tercih etti.
3.6. Şirketin sanal hareketliliğe katılmasındaki ana engeller
Röportajlara göre, en büyük eksiklik bağlılık eksikliği “Bu eğitim metodolojisinin bize bir katma
değeri olmadığını hissettik” ve metodoloji bir kooperatif tutum ve yaklaşım gerektirirken işçiler
de kendi bilgilerini paylaşmakta direniyor.
İşletmeler tarafından bahsedilen diğer engeller:
- Zaman yetersizliği
- Her şirketin farklı oluşu gerçeği
- Her şirketin gizlilik politikası
- Üst seviye yönetimin motivasyonu
- Teknoloji hakkında bilgi eksikliği

- Metal sektöründe az özel eğitim imkan sunulması
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4. Metal çalışanlarının sanal hareketliliğe yönelik değerlendirmeleri
Sorumluluğu kontrol eden üretim yöneticileri ve mühendislerden 80 cevap aldık (27 İspanyol;
29 Avusturyalı; 10 Türk ve 14 İtalyan).
Bu metodolojiyle ilgili olumlu cevapların altını çizmeliyiz. Aşağıda neye yönelik düşündüklerini
gösteriyoruz:
4.1. Kavram, sistemler, yöntemler, araçlar… hakkında bilgi; kullanma ya da kullanmama
nedenleri
Genel olarak bu metodoloji şirketler ya da bu grup çalışanlar tarafından etraflıca
bilinmemektedir. Konseptle ilgili bilgi en az düzeydedir. Eğer birisi anket süresince sanal
hareketlilik hakkında bilgi sahibiyse bile net olmayan bir vizyon birikimine sahipti. Bu şirketlerin
röportaj yapılan çalışanlarının hiçbirinin sanal öğrenme deneyimi bulunmamaktadır.
Yine de, daha önce tanımlanan gibi, bunu problemlerinden ziyade kullanmak için daha fazla
sebep var. Bazı sebepler:
- Tasarruflu yolculuklar
- Bilgi toplamayı kolaylaştırmak
- Alışılagelmiş çalışma metodları arasında sıkışmamak için geniş coğrafi bölgede ilginç bilgi
değişimi
- Deneyim paylaşımı öğrenmenin kendisidir ve iş hayatında yeni bilgiyi paylaşmak için
fırsat bulmayız çünkü birlikte çalıştığımız insanlarla aynı amaca hizmet ederiz
- Daha az zaman ve paraya eğitim imkanı
- Esneklik
- Bir şeyleri yapmak için farklı yollar bilmek, deneyim ve farklı bakış açılarını paylaşmak
zenginleştiricidir
- Gruptaki farklı şirketler arasında destek
- Zaman tasarrufu
- Zaman ve yerden bağımsız
- Bazı alanlarda kullanmayı hayal edebilirim(hangi alanlarda somut cevap yok)
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Bir tarafta bir istisna hariç bütün şirketler yukarıda belirtilen güçlerle bağlantılı bir eğitim aracı
olarak VM kullanmaya alışıklardı. Öbür tarafta, çoğu bütün içeriğin bu araç aracılığıyla
paylaşılamayacağı ya da öğrenilemeyeceği konusunda hemfikirdi. Ayrıca yerel seviyede ya da
güvenilen eğitim sağlayıcılarından uygun teklif bulunmamaktaydı.
4.2. Tasarım bölümü, eğitim süresi ve ilerleme. Eğitim ihtiyaçları
Bahsedilen eğitimin genelden uzaklaşmaya: iletişim pratiği, ortak problemler paylaşmak,
deneyimler paylaşmak, kullanılan çalışma yöntemleri, başarılı durumlar…; daha derine:
motivasyon, yönetim buluşması, proje yönetimi, yönetim yetenekleri konusunda insan
kaynakları yönetimi, güvenlik, insan yönetme yetenekleri: daha tekniğe gitmeye ihtiyacı var:
endüstriyel yönetim, üretim yönetimi.
İtalyan anketleri tarafından önerilen anahtar eğitim içerikleri oldukça tekniktir; yazılım kursları,
makine bakımları, üretim yönetimi için teknikler ve süreçler, yalın üretim, görsel yönetim,
teknik elemanın güncelleştirilmesi için hizmet gibi. Resmi olmayan geri dönütler, inovasyonu
destekleyen araçlara duyulan ilginin ve çalışanlar arasındaki işbirliğine teşviğin altını çizmiştir.
Röportaj etrafında ortaya çıkan öneriler yeni yazılımın kullanımını ve yalın üretimi, ürün yaşam
yönetimini (PLM) ve lojistikler için Elektronik Veri Değişimini (EDI) içerir.
Türk çalışanlarının bakış açısından belirtilen eğitim ihitiyaçları şunlardır:
- Meteoroloji ekipmanı;
- Yüksek sıcaklıklı fırın boya;
- Makine ekipmanı seçimi/market takibi;
- Kritik toleranslı spesifik eşya üretimleri için NC/PLC programları
- Üretim şeridinde pratik ve yeni teknikler
Avusturyalıların cevaplarına göre teknik içerik (vites tekniği, Hidrolik/pünomatik, CAD-CAM) ve
lojistik, ulaşım seminerleri en önemli ihtiyaçlardır.
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4.3. Sanal hareketliliğe katılmak için ana engeller
Toplanan cevaplara göre temel sorunlar şunlardır:
- Teknolojik araçlar (iyi bir internet bağlantısı, güncelleştirilmiş teknoloji, start-up yatırımı)
- Zaman yetersizliği
- Bazı konular için var olan metodoloji anlaşılmayı daha kolay kılar
- Birtakım detayları anlamak için direkt iletişim önemlidir
- Metodoloji bilgisinin eksikliği
- Yönetim farkındalığı
- Teknik iletişim
- Dil bilgisi yetersizliği
- Yeterlik engelleri: Dil becerileri, katılımcıların işbirliğinden uzak hareketleri;
- Organizasyonel engeller: bağlılık yetersizliği
- Sanal öğrenme kurslarında referans birinin olmaması
- Sadece birkaç sanal öğrenme teklifi, bu alanda az duyuru/reklam
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5. Uluslararası Sonuçlar
Bu çeşit metodolojiyi (VM) kullanan çoğu deneyim eğitim alanıyla birliktedir, üretken olanda
değil, daha somut olarak, daha yüksek eğitim alanındadır.

MeVeL Projesi tanımına göre “sanal hareketlilik” kavramı imalat ya da iş şirketleri tarafından
anlaşılır; ancak uluslararası seviyede bir eğitim aracı olarak kullanılmak yerine bölgesel ya da
ulusal şirketler arası eğitim olarak kullanılır.

Neredeyse bütün cevap verenler sanal hareketlilik kavramını deneyim değişimi açısından
tanıdık buldu.
Bilgi yönetimi için çevrimiçi işbirliği araçlarının kullanımı özellikle uluslararasılaştrılmış
şirketlerde iyi kurulmuştur.
Sanal hareketlilik kavramına bağlı dil ortak ya da yaygın değildir.
Metal şirketlerinin bakış açısından bu çeşit bir metodolojiyi eğitim sürecinde kullanmak iyi bir
fikirdir.

Üretim sektöründeki programlamacılar ile kontrolörler ve bakım/onarım işçileri sanal öğrenme
fırsatlarını en iyi kullanan grup olarak görülmektedir.

Konuyla ilgili çok deneyim olmamasına rağmen dört ülkede bu yaklaşımın avantajları
zayıflıklarından fazladır:

 Bazı güçler:
−

Kökeni fark etmeksizin en iyi yeteneklere erişim

−

Geleneksele göre daha iyi üretkenlik

−

Verimsizlikteki düşüş (Fırsatçıları kaçındırır)

−

Çok boyutlu, uluslararası ve çok kültürlü projelere yaklaşma olasılığı (ICT
aracılığıyla)

−

Geleneksel hibe maliyetlerini minimize etmek

−

Yenilik arttırmak
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−

Profesyonel gelişimi arttırmak

−

Yeni insanları tanımak

−

Düşünceler paylaşmak

−

İşbirliği ve öğrenim projelerinde yer alma

−

Daha çok sayıda öğrenim fırsatlarına erişme fırsatları

−

Şirket içi paylaşarak öğrenme

−

Fiyat düşümü ve daha iyi zaman planlama

−

Takım oluşturma

−

İşle ilgili konularda etkili işbirliği

 Tespit edilen ana zayıflıklar:
−

Hızlı internet erişimi ve kullanımı

−

ICT aletleri ve donanımı kullanımı

−

Dil engelleri

−

Unclear organizational aims or lack of commitment and relation with the
business scope

−

Yüz yüze insan ilişkileri eksikliği zayıf bağlara yol açabilir

−

Teknik limitler: bu tür uygulamalardaki bilgi eksikliği olasılığı

−

Organizasyonel limitler: şirketin kültürü ve yapısına bağlıdır; sanal pratiğin
gerçeklelmesi için olan anlaşmaların eksikliği

−

Zaman eksikliği

−

Her şirketin gizlilik politikası

−

Üst seviye yönetim motivasyonu

−

Metal sektörü için az sayıda özel eğitim teklifleri

Bahsedilen eğitimin genelden uzaklaşmaya: iletişim pratiği, ortak problemler paylaşmak,
deneyimler paylaşmak, kullanılan çalışma yöntemleri, başarılı durumlar…; daha derine:
motivasyon, yönetim buluşması, proje yönetimi, yönetim yetenekleri konusunda insan
kaynakları yönetimi, güvenlik, insan yönetme yetenekleri: daha tekniğe gitmeye ihtiyacı var:
endüstriyel yönetim, üretim yönetimi.
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6. Ekler
6.1. Sanal hareketlilik deneyimleri
6.2. Röportaj sonuçları
6.3. Anket sonuçları
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