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1. Çıkış noktası
Bakım işlemlerinin spesifik durumu, özellikle de yönetici konumundaki çalışanların karmaşık
becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Çalışmalar çoğu kez yabancı çalışma
ortamlarında yürütülmektedir. Bu da güvenlik ve çevre koruma konularında bilgi sahibi olmayı
ve bakım süreçlerine ilişkin talimatları verip takip edebilmeyi özellikle gerektirmektedir.
Bu alandaki beceriler pek çok kez çalışmaları yürütürken (iş başında eğitim anlamında)
edinilmektedir. Bu nedenle işverenler tarafından çalışanlarının becerilerinin bağlayıcı biçimde
belgelenmesinde genellikle büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. İş için başvuran ve uzun
yılların iş deneyimine sahip olan kişilerin bu becerilere sahip olup olmadığının ve sahipse de
bunlara gerçekte hangi nitelikte sahip olduğunun belirlenmesi konusunda da uygulamada bir
açıklık bulunmamaktadır.
Biçimsel eğitim etkinlikleri için karne, sertifika ve katılım belgeleri şeklinde kanıtlayıcı belgeler
bulunmasına rağmen, iş yaşamı boyunca edinilmiş olan beceriler için herhangi bir yeterlilik
belgesi bulunmamaktadır.
Üç basamaklı CEMES Test Yöntemi (CEMES = Competence Evaluation Method for
European Specialists) ile bu boşluk doldurulmaktadır. Yöneticilerin uzmanlık ve yöneticilik
becerilerinin belgelenmesi için önceki projelerde Avrupa Yöneticilik Sertifikası geliştirilmişti.
Bu sertifika açık biçimde tanımlanmış olan 26 uzmanlık becerisinden, yöntemden ve sosyal
beceriden oluşmaktaydı (www.managementzertifikat.de ).
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2. Hedefler ve içerik
Projenin ana hedefi, bakım alanında görev yapan teknik uzmanlardan ve yöneticilerden
beklenen bilginin ve becerilerin sertifikalandırılmasıdır. Bu amaçla, bakım alanı için özel bir
sektör sertifikası geliştirilmektedir. Bunun için de personele ve süreçlere ilişkin mevcut
uzmanlık sertifikaları uyarlanmakta ve bakım işlerine özgü yeni uzmanlık sertifikalarıyla
tamamlanmaktadır.
Bundan yola çıkılarak, yönetici konumundaki teknik çalışanlara verilecek yeni uzmanlık
sertifikası için kabaca şu yapı ortaya çıkmaktadır:
• Süreçler (işletmelerdeki süreçlerin ve projelerin yönetimi)
• Personel (personel yönetimi, yöntem becerileri ve kendine ilişkin beceriler)
• Bakım (teknik Facility Management dahil)
• Bakım işlemlerinde güvenlik, sağlık koruma ve çevre koruma
Bunun ötesinde uygulamaya yönelik beceri profillerinin ve tanımlamalarının, ayrıca sınama
ve test etme senaryolarının da geliştirilmesi gerekmektedir. Bakım sektöründeki uzmanların
ve birliklerin geliştirme çalışmalarına dahil edilmesi yoluyla ve kapsamlı bir test evresinin
yürütülmesiyle sertifikanın piyasaya uygunluğu ve kabul görmesi güvence altına
alınmaktadır. Bilgilerin ve becerilerin belirlenmesi sırasında çok kez eksiklikler de fark
edildiğinden, bunların giderilmesi için uygun bir sertifika eğitim programı geliştirilecektir.
Sertifikalaştırma için kullanılan CEMES platformu bu projede iyileştirilmekte ve her bir yeni
alandaki uygulama koşullarına göre yeniden uyarlanmaktadır.
3. Üç basamaklı CEMES Test Yöntemi
CEMES = Competence Evaluation Method for European Specialists
Bu yöntem, becerilerin kapsamlı biçimde değerlendirilmesine hizmet eden üç basamaklı bir
yöntem karışımından oluşmaktadır.

Üç basamaklı CEMES* beceri belirleme yöntemi

1.) Derhal
değerlendirilebilen
bilgisayar destekli MC
testi
Uzmanlık bilgisinin
saptanması

2.) Bilgisayar destekli,
karmaşık sorulardan
oluşan, uzman
tarafından
değerlendirilen test

3.) Kişiye göre
uyarlanmış, karmaşık
vaka incelemeleri
içeren denetim

Başka bilgilerle
ilişkilendirebilme
becerisinin saptanması

* Becerilerin şeffaflığı ve belgelenmesi dalında Helsinki Award 2006 ödülüne layık görülmüştür.
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Eyleme geçme
becerisinin saptanması
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Test yöntemi, çevrimiçi destekli ve çok dilli bir sistem olan CEMES platformu yardımıyla
gerçekleştirilmektedir. İçeriklerin tamamı proje ortaklarının ilgili ülke dillerine çevrilecektir.
Eyleme yönelik veri tabanı yapısı söz konusu becerilere ilişkin soruların doğrudan
bulunmasına olanak sağlamakta ve elde edilen test sonuçlarına bakılarak mevcut beceriler
arasında hangilerinin daha belirgin olduğuna ilişkin çıkarımlarda bulunulmasını mümkün
kılmaktadır.
CEMES platformu dört düzleme ayrılmaktadır:
Beceri alanı (düzlem 1), önemli becerilerden (düzlem 2) yola çıkılarak belirlenmektedir.
Bu beceriler, gerekli becerilerden (düzlem 3) yola çıkılarak tanımlanabilmektedir ve bu
beceriler son olarak uzmanlık kavramları/bilgisi (düzlem 4) ile belirlenmektedir.
Uzmanlık bilgisi çoktan seçmeli ve açık uçlu sorularla ilişkilendirilmekte ve bu sorular
becerileri saptama testlerinin ve beceri değerlendirmelerinin zeminini oluşturmaktadır.

CEMES’in yapısı
Yeni bir yetki alanının
belirlenmesi ve
tanımlanması

Yetki alanı

Becerileri, ilgili
becerilerle birlikte
belirlemek

Yetki

Yeni soruları mevcut
uzmanlık kavramları
ile ilişkilendirmek

Beceri

Beceri

Beceri
Uzmanlık kavramları
için yeni sorular
geliştirmek

Uzmanlık
kavramı

Test seçmeli
soru

Yeni uzmanlık
kavramlarının
yerleştirilmesi ve
bunların yeni becerilerle
ilişkilendirilmesi

Yetki

Uzmanlık
kavramı

Açık uçlu soru

Uzmanlık
kavramı

Test seçmeli
soru
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Açık uçlu soru

Uzmanlık
kavramı

Test seçmeli
soru
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4. Projenin akışı
Proje 1. Ekim 2011 tarihinden 30 Eylül 2013 tarihine kadar sürecektir. Projenin akışı çeşitli
çalışma paketlerine bölünmüştür. Bu paketlerden bazıları şunlardır:
• Hedef kitle analizi (Avrupa ve Alman standartları, mühendislik kuralları dizgeleri, üniversite
öğrenim programları ve sertifikalı kursları, çeşitli araştırmalar dikkate alınarak, bakım
işlemlerine ilişkin becerilerin tanımlanması)
• Yöntem transferi (Avrupa ve Alman normları, mühendislik tekniği kuralları, sertifika verilen
eğitim ve kurslar ve farklı eğitimler dikkate alınarak, onarım için beceri tarifleri)
• Sertifikanın ve buna hazırlık yapan bir sertifika eğitiminin oluşturulması
• ECVET analizi (European Credit System for Vocational Education and Training)

Bakım çalışması uzmanlığı sertifikasında yer alan ana beceriler şunlardır
• Bakım gereksiniminin belirlenmesi / strateji karışımı
• Kuruluş örgütlenmesi
• Sipariş işleminin yürütülmesi
• Kaynak yönetimi
• Harici hizmet sunucularının yönetilmesi
• Dokümantasyon / bilgi yönetimi
• Bakımın denetimi
• Bakım için bilgi işlem sistemleri
• Teknik teşhis
• Çağdaş yöntemler ve bir değer yaratma aracı olarak bakım çalışması
Ortaklaşa yürütülen proje çalışmaları altı çalışma atölyesi ile yönlendirilecektir. Bu çalışma
atölyeleri dönüşümlü olarak ortakların yerlerinde düzenlenecektir.
5. Proje ortakları
• IHK-Bildungszentrum Cottbus GmbH
• IBS – CEMES Institut GmbH
• PC-Soft GmbH
• Wirtschaftsverband für Industrieservice e.V.
• WBI GmbH
• CCI de Perpignan
• İttifak Holding A.Ş.
• Atlantis Engineering A.E.
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www.ihk-bildungszentrum-cottbus.de
www.bildung-ibs.de
www.pcsoft.de
www.wvis.eu
www.wbi-instandhaltungsportal.de
www.perpignan.cci.fr
www.ittifak.com.tr
www.abe.gr
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6. Yaygınlaştırma faaliyetleri
Bakım şirketlerinin konsept geliştirme sürecine dahil edilmesi, sertifikanın kabul görmesi
bakımından çok önemlidir. Bu nedenle Almanya’dan, Avusturya’dan, Fransa’dan,
Yunanistan’dan ve Türkiye’den firmalar ve birlikler yönetici, süpervisör ve tekniker grupları
için bakım işlemleri açısından önem taşıyan 13 becerinin değerlendirilmesine dahil edildi.
Ayrıca bu proje uzmanlık basınındaki haberlerle ve ilgili uzmanlık kurullarındaki bildirilerle
(örneğin Focus Instandhaltung) Salzburg’daki Bakım Çalışmaları Günleri’nde ya da
EFNMS’nin (European Federation National Maintenance Societies) görüşmelerinde ve çeşitli
uygulayıcı konferanslarında ya da teknoloji günlerinde tanıtılacaktır.
Özel bir ağırlık noktasını ise sanayi tipi bakım ve onarım fuarı olan ve 14-18.10.2012
tarihleri arasında Münih’te düzenlenen MAINTAIN fuarı oluşturmaktadır. Orada bu sergi
ile eşzamanlı olarak örneğin özel basın bildirileri aracılığıyla ve sunulacak bildirilerle projenin
ilk sonuçlarına dikkat çekilmesi planlanmaktadır.

7. İletişim
Mita Roß - IHK-Bildungszentrum Cottbus GmbH, Goethestraße 1a, 03046 Cottbus Tel.: 0355
3652707 Faks: 0355 365 26 2707, Mail: ross@cottbus.ihk.de
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