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I.

VQTS modeli

VQTS modeli aşağıdakiler için kullanılabilir


yurtdışında edinilmiş mesleki yetkinliklerin transferi (VET’de mobilite)



resmi VET sistemi içinde edinilmiş yetkinliklerin yanı sıra, resmi olmayan ve gayri
resmi egitimler vasıtasıyla edinilen yetkinliklerin transferi ve tanınması



niteliklerin geliştirilmesi



iş profillerinin oluşturulmasının yanı sıra personel (insan kaynakları) planlaması



EQF’in http://ec.europa.eu/l geliştirilmesinde kullanılmak üzere, nitekliklerdeki
farklılıkların görünürlüğünün arttırılması

VQTS modeli, iş ilişkili yetkinliklerin yapısal tanımı için bir önergedir.
Temel unsurları Yetkinlik Matrisi ve Yetkinlik Profillerdir:
Yetkinlik Matrisi, belli bir meslek alanındaki asli görevleri ve yetkinlik gelişimindeki
ilerlemeyi yapısal bir tablo içinde gösterir.
Yetkinlik Profili (Kredi Notları dahil) bu Yetkinlik Matrisi’nin özel kısımlarından
oluşturulur. Bu, belirli bir eğitim programı veya vasıf (“organizasyonel profil”) ile alakalı
yetkinlikleri belirleyerek veya kişinin o ana kadar eğitim ile elde etmiş olduğu yetkinlikleri
(“kişisel profil”) belirleyerek gerçekleştirilir.
Hedef Gruplar ve Alanlar:


Yetkinlik Matrisi ve Yetkinlik Profilleri’nin yaratılması ile ilgili genel bilgi æ II
Yetkinlik Matrisi
Bu kısım özellikle belirli bir iş sahası için Yetkinlik Matrisi yapmayı planlayan
yetkili otoritelere yöneliktir.



Hareketlilik süreçleri →III Hareketlilik Prosedürü’ndeki VQTS modelinin
uygulanması ile ilgili bilgi.
Bu kısım özellikle eğitim sunanlara yöneliktir; tarif edilen prosedür VQTS modelini
kullanarak yurtdışında edinilen mesleki yetkinliklerin transferini mümkün kılmalıdır.



Belli
bir
Yetkinlik
Profilinin
http://www.vocationalqualification.net.

yaratılması

hakkında

bilgi

Belli organizasyonel ve kişisel profiller “Mekatronik” alanı için geliştirilmiş
Yetkinlik Matrisi kullanılarak formüle edilebilir.
VQTS modeli Leonardo da Vinci pilot projesi VQTS için geliştirilmiştir: Mesleki Vasıf
Transfer Sistemi.
www.vocationalqualification.net
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II. Yetkinlik Matrix
II.1 Giriş
Yetkinlik Matrisi, yetkinlikleri asli mesleki görevlere (“yetkinlik alanları”) ve yetkinlik
gelişimindeki ilerlemeye göre bir tablo içinde gösterir (“yetkinlik gelişimindeki adımlar”).
Bir Yetkinlik Matrisi ilgili alanlardan uzmanların tadil edilmiş çalıştayı ile geliştirilir.
Çalıştay belirli bir iş sahası içindeki iş ile ilgili yetkinliklerin deneysel incelemesi üzerinde
odaklanır.
Yetkinlik Matrisi ulusal seviyede veya iki veya daha fazla taraf ülke arasında (uluslarası
seviye) yapılan işbirliği içerisinde geliştirilebilir. Gelişim herhalükarda, aynı prensiplere
dayanır: Yetkinlik Matrisi için ortak bir formülasyon hedefinin amacı, farklı VET (Mesleki
Öğretim ve Eğitim) tedarikçileri tarafından sunulan eğitim ve nitelik programlarının
uyumunu sağlamak DEĞİLDİR. Bununla birlikte, niteliklerin (uluslararası) saydamlığı ve
mukayese edilebilirliği ve eğitim teklifleri artacaktır.
Örnekler:
“Makina Mühendisliği” (veya “Mekatronik”) alanı VQTS projesi ve pilot bir Yetkinlik
Matrisi oluşturulması amacıyla seçilmiştir. Temsili örnekler bu alandan çıkmıştır, ancak
VQTS modeli diğer alanlardaki yetkinlikleri tanımlamak ve kıyaslamak için kullanılabilir.

II.2 Yetkinlik Matrisini Yaratma Prensipleri
Yetkinlik Matrisi nasıl yapılandırılır?
Yetkinlik alanları ve yetkinlik gelişim adımları tabloda tarif edilmiştir: Soldaki kolon, asli
mesleki görevlere dayanan yetkinlik alanlarını içerir. Başlangıç seviyesinden “nitelikli
çalışan” seviyesine kadar her yeterliğin edilinilmesi, her yetkinlik alanı için tanımlanmıştır.
Tanımlanan her yetkinlik, bir “yetkinlik gelişimi adımı”dır.
Yetkinlik ile ne demek istiyoruz?
“Yetkinlik”ten bahsederken, bu terimin geniş anlamını benimseriz: bilişsel yetkinlik (bilgi),
fonksiyonel yetkinlik (beceriler) ve sosyal yetkinlik (davranış) demek isteriz.
Yetkinlik alanları nelerdir?
Bir yetkinlik alanı, belirli bir iş sahası içindeki asli mesleki görevlerin tamamlanabilmesi
için, muhtelif yetkinlik şekillerinden oluşur. Asli mesleki görevlere dayanarak, bir mesleğin
karmaşıklığı, aktivite kapsamı veya iş imkanlarına göre, farklı sayıda yetkinlik alanı
tanımlanır. Mesleki alan başına 5-25 yetkinlik alanı oluşturulacağını varsayıyoruz. Yetkinlik
Matrisi’nin, yetkinlik alanları ile ilgili “dinamik” bir liste tanımladığını düşünüyoruz.
8|
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Bu, ilgili Yetkinlik Matrisi’nin geliştirilmesinden sorumlu (ulusal ve uluslararası seviyedeki)
yetkililerin mesleki alanlardaki büyük değişikliklere, yetkinlik alanları eklemek veya
çıkartarak veya Yetkinlik Matrisi’ni yeniden yapılandırarak karşılık vermesine imkan
tanıyacaktır.
Yetkinlik Matrisi’nde gelişmekte olan yetkinlikler süreci nasıl organize edilmiştir?
Her bir yetkinlik alanı için, 2-6 adım yetkinlik gelişim süreci tanımlanmıştır. Yetkinlik
alanının doğası, yetkinlik gelişimi için daha az veya daha çok adımda farklılaştırmanın
anlamlı olup olmadığını belirler. Bu sebeple, mutlak adım sayısı önceden belirlenemez. Bu
yüzden, her bir adım kendi içinde bulunduğu (yatay) yetkinlik alanı içinde anlam taşır, ve bir
yetkinlik alanı için olan yetkinlik gelişim adımları başka bir alan için olan adımlarla
eşleşmeyebilir. Adımlardaki bu “esneklik”, zaten var olan yetkinlik gelişim adımlarına ait
tanımları entegre etmeyi mümkün kılar (örn. Lisanlar için Ortak Avrupa Çerçeve Yapısı).
Yetkinliklerin gelişimi tanımında hangi boyutlar kapsanmaktadır?
Yetkinlikleri tanımlamak kolay bir iş değildir, çünkü onlar çeşitli karakteristiklere dayanır
ve farklı boyutlarda mevzilenmiş olabilirler (örn. bağımsızlığın ölçüsü veya bir görevin
karmaşıklığının değerlendirilmesi, gibi). Bununla birlikte, bir yetkinlik alanındaki muhtelif
yetkinlik gelişimi adımlarının tanımları, bir adımdan diğerine olan farkı açıkça belirtmelidir.
Başlangıçta adımların farklılaştırılması için özel belirleyiciler verilmemektedir, ancak,
uygun şartlarda, yetkinlik gelişiminin tanımı için birtakım boyutlar ve içerik özellikleri
(araçlar, vb.) dahil edilmiştir. Bu boyutlar aralıksız bir bütün olarak düşünülmüşlerdir.
Öğrenenler tarafından edinilme kapsam ve ölçüleri, adımları karakterize eder veya adımlar
arasındaki farklılıklara imkan tanır. Katı anlamda yetkinlikler ve meta- veya kilit yetkinlikler
yoktur, sadece ilgili yeterliğe ait boyutlar vardır.
Varolan diğer sınıflandırma sistemlerinin tersine, mesleki yetkinliklerdeki seviyelere göre
farklılaşmalar bütünsel tanımlar gerektirir. Birbirinden tecrit edilmiş tanımlamalardan
kaçınmak için, boyutlar asli mesleki görevler ile olan ilişkilerine göre ifade edilmelidir.
Aşağıdaki prensipler dikkate alınmalıdır:


Bir yetkinlik gelişim adımının tanımı sadece bir veya daha fazla boyutun derecesini
veya özelliklerini içermez, ayrıca daima iş kapsamı ile ilgili olmalıdır.



Tanım, analitik olarak (örn. kısmi yetkinlikler, izole görevler) formüle edilebilen
ancak iş kapsamı içinde belirtilemeyen yetkinlikler ile sınırlandırılmamalıdır.

Muhtelif boyutlar aşağıda örnek olarak sunulmuştur. Bu sıralama tamamlanmış değildir;
yetkinlik gelişimindeki adımların farklılaştırılması için uygun ek boyutlar bu kısmi listeyi
desteklemelidir.


Bağımsız mesleki görevleri gerçekleştirme kabiliyeti: gerekli destek ve talimata olan
ihtiyacı belirler;



Belli bir zorlukla başedebilme kabiliyeti: örn. “basit iş parçacıklarının üretilmesi” –
mesela “basit prizmatik ingiliz anahtarı parçaları”, “hidrolik, pnömatik ve elektronik
unsurların kullanımı ile iş parçalarının üretimi”nden daha az zordur;
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Kalite standardı talepleri ile başedebilme kabiliyeti: mesleki görevleri yerine
getirirken talep ve standartların dikkate alınma ölçüsünü belirler;



Dinamik durumlar ile başedebilme kabiliyeti: örneğin, bir problem/sistemin
başlangıç parametreleri değişken mi yoksa sabit mi kalıyor;



Şeffaf olmayan durumlarla başedebilme kabiliyeti: değişkenleri başından itibaren
görünür olmayan karmaşık durumlar veya karmaşık aksiyon durumları ile
başedebilme kabiliyetini ölçer.

Yetkinlikler iş kapsamında nasıl tanımlanırlar?
Yetkinlik gelişimin muhtelif adımlarında yetkinliklerin tanımı kapsam-ilintili bir şekilde
bulunur. Yetkinlikler sürekli olarak iş süreci ile ilintili şekilde biçimlendirilir ve her zaman
ilgili mesleki alanın kapsamı içinde yer alan asli mesleki görevler ile aynı hizada tutulur.
Asli mesleki görevler, iş kapsamında ilgili mesleki profile sahip olan bir kişinin uğraşması
gereken kapsamlı görevlerdir. Bu, süreç-ilintili iş yetkinliklerinin deneysel olarak iş
tatbikatından/iş yerinden türediği anlamına gelir.
Yetkinliklerin tanımları, onların iş bağlamında nasıl uygulanabileceklerine dair net bir resim
oluşturmak için tasarlanmıştır. Tanımlardaki “kabiliyeti” terimi bu sebeple kullanılmıştır:
Tamamlanabilen faaliyetler veya çözülebilecek problemler tanımlanmıştır (örn. “üretim
tesislerindeki mekatronik kümeleri ve parçaları kurabilir, ayarlayabilir ve tamir edebilir”).
Tanımlar ayrıca, - ilgili yetkinlik alanı veya yetkinlik gelişim adımı için gerekli olduğu
durumlarda- belli bir alandaki mesleki görevlerini karakteristik bağlamda açıklamak için, iş
ile ilintili kategoriler içerir.
İş ilintili kategoriler:


(Beceri gerektiren) iş hedefleri: beceri gerektiren işin içeriği veya aşamaları anlamına
gelir (örn. “bütün bir mekatronik sistemin kurulması”



Araçlar (örn: “ingiliz anahtarı, matkap veya freze makinaları”), metotlar (örn. “test
ve ayarlama metotları”) ve beceri gerektiren işlerin organizasyonu.



Beceri gerektiren işler ve teknoloji için kurallar, normlar ve kanunlar şeklindeki
gereklilikler (örn. “güvenlik gereklilikleri).

Yetkinliklerin asli mesleki görevler uyarınca tanımlanması, eğitim dünyası ile iş dünyası
arasındaki terminolojik ve ideolojik uçurum arasında bir köprü kurma girişimi olarak
görülebilir:
Bir Yetkinlik Matrisi, hiçbir yönüyle bir ulusal müfredatın yerini tutmaz. Tanımların
odakları deneysel olarak edinilen iş ile ilintili yetkinlikler olup, müfredatın içeriği
(“girdiler”) değildir. Bu sebeple mutlaka, sadece gerçekte pratik yapılırken uygulanan
yetkinliklerin tanımlanması ve farklılaştırılması yapılmalıdır. Müfredatta yer alan
hedeflerden hiçbiri Yetkinlik Matrisi’nde kullanılmamalıdır. Adımların sadece analitik olark
tanımlarının yapılmasından kaçınılmalıdır.
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Mesleki yetkinliklerin tanımları sadece onların iş kapsamı ile olan ilişkileri yoluyla önem
kazanır. Bununla birlikte, Yetkinlik Matrisi sadece bir eğitim programı ile kazanılabilecek
yetkinliklerin profilini / vasıfları görünebilir kılmak için kullanılmamalı, eğitimdeki kişinin
yetkinlik profilini de göstermelidir (örn. Eğitilen kişinin o ana kadar edindiği yetkinlikler
gibi).
Bu doğrultuda, yetkinlik gelişimi adımlarının ayrıca saydamlaştırılması gerektiğinden,
sadece mesleki profillere yönelik yetkinlik profillerinin biriktirilmesi kendi başına yeterli
olmayacaktır (örn. Belirli bir iş alanı içindeki vasıflı çalışanların mesleki görevleri veya
yetkinlik profilleri).
Yetkinliklerin tanımlanmasında örneklemeler nasıl kullanılır ?
Tecrübelerimiz, ustalık gerektiren aynı iş sahası içindeki uzmanların birbirini anlamasının
örnekler kullanarak daha iyi gerçekleştiğini bize gösteriyor. Böylece “iyi” örnekler, iş
kapsamına olan pratik ilintiyi sağlamak için etkili bir yol oluştururlar. Bu nedenle tanımlar –
mümkün olan durumlarda – spesifik örneklerle desteklenirler. Bu örnekler ilgili kategorilerle
bağlantılıdırlar. Bu sebeple örnekler, tanımın sadece görsel elemanları değildirler, temel bir
amaca hizmet ederler. Örnekler, farklı yetkinlik seviyelerini karakterize etmek ve bir kişinin
belli bir yetkinlik seviyesine ulaştığı zamanı farklı şekillerde algılamak için gerekli bilgiyi
sunarlar.
Yetkinlikleri tanımlarken hassas beceriler nasıl kapsanır?
Hassas beceriler, ilgili tanımların içinde mevcuttur. Onlar spesifik yetkinlik alanları olarak
tanımlanmazlar, ancak konunun kapsamındaki yerleri sebebiyle bağlam-ilişkili tanımların
içinde mevcutturlar. Örneğin, iletişimsel yetkinler, “……’yı açıklayabilir.” şeklindeki
tümcelerle tarif edilmiştir.
Yetkinliklerin tanımları ne kadar özel veya geneldir?
Muhtelif yetkinlik alanları fazla genel olarak tanımlanmamalı (örn.“inşa makinaları”), ancak
çok fazla detaylı da olmamalıdırlar (örn. “kaynak kabloları”). İlgili mesleki alandaki usta
işçiler ve uzman olmayanlar arasında ortak bir anlayışa izin verecek şekilde
tanımlanmalıdırlar.
Yetkinlikleri tanımlamak için hangi tarzda bir lisan kullanılmalıdır?
Yetkinlik gelişiminin muhtelif adımlarını tanımlamak için, tam cümleler kullanılmalıdır
(örn. “Üretimde kullanılan mekatronik aletler ve ekipmanlar üzerinde temel bakım
görevlerini yerine getirebilir.”), sadece dikkat çekecek tümceler değil (örn. “bakım
görevleri”).
İlave Görüşler
Bütün bu prensipler göz önünde bulundurulduğunda, “iyi” bir yetkinlik tanımının
oluşturulmasının ne kadar zor olduğu ortadadır. VQTS projesindeki
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Mekatronikler alanı için bizim geliştirmiş olduğumuz örnekler bile, duyulan ihtiyacı henüz
tam olarak karşılayamamaktadır. Ayrıca çok açıktır ki –özellikle tanımlanan boyutlar
kapsamında- bir yetkinlik tanımındaki tüm durumlar her zaman göz önünde
bulundurulamayabilir.Bunun yerine, pratik yollar seçilmelidir ve bu tanımların
kapsayıcılıkları sadece pratik yaparak daha anlaşılır hale gelecektir. Ayrıca, spesifik uzman
bilgisine ihtiyaç vardır, özellikle yetkinlik tanımlarının oluşturulmasındaki süreçleri idare
etmek için metodolojik teknik bilginin geliştirilmesi gerekir.

II.3 Yetkinlik Profilleri


Yetkinlik Profilleri, bir Yetkinlik Matrisinin belirli kısımlarından oluşur. Genellikle,
Yetkinlik Matrisinde tanımlanan yetkinliklerin sınırlı bir kısmını kapsarlar.



Yetkinlik Profilleri belli bir eğitim programı veya vasıf (organizasyonel profil) ile
ilgili olan yetkinlikleri veya eğitimdeki kişinin o ana kadar edinmiş olduğu
yetkinlikleri (kişisel profil) belirlemek suretiyle oluşturulur.



Organizasyonel profiller, ilgili eğitim programı veya vasfı vermekle yükümlü
yetkililer tarafından bir Yetkinlik Matrisi üzerinden geliştirilirler.



Kişisel profiller, yetkili eğitim sağlayıcı tarafından geliştirilirler.

Organizasyonel profiller aşağıdaki şekilde oluşur:


Yetkinlik Matrisi üzerinde belli bir eğitim programı veya vasıf ile ilintili olan
yetkinliklerin belirtilmesi;



Tablo üzerinde, alınan kredi notlarının uygun alana girilmesi – kredi notları, bir
öğrenci veya çırağın belirli bir yetkinlik gelişim seviyesine ulaşması için harcanan
zamanı açıklar; örn. Notlar yetkinlik kazanılması süresini yansıtır. → II.4 Kredi
Notları



Gerekli olduğunda, eğitim programı veya vasıf ile ilgili önemli ek bilginin eklenmesi
(örn. Eğitimin özellikleri).

Kişisel profiller aşağıdaki şekilde oluşur:


Öğrenci veya çırağın (eğitimin herhangi bir noktasında) o ana kadar hangi yetkinlik
gelişimi seviyesine ulaştığının kontrol edilmesi;



Aynı zamanda eğitim programının / vasfın organizasyonel profilini de gösteren
tabloda, öğrenci veya çırağın varolan yetkinliklerinin belirtilmesi;



Alınan kredi notlarının uygun alana girilmesi (yetkinlik edinilme süresini yansıtır).

Eğitimdeki kişinin yetkinlik profiline dayanarak, Yetkinlik Profili Setifikası verilebilir:
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Ayrıca, sertifikayı vermekle yükümlü eğitim sağlayıcı, eğitimi almakta olan kişi
hakkında şahsi veriler, ve sertifikanın oluşturulduğu tarih ile ilgili bilgiler içerir,



Bunun dışında, ilave görüşler için özel bir alan oluşturulabilir, örn. Bir alan veya
adım için yetkinlik gelişimi henüz tamamlanmamış olabilir, ve bu adıma dair kredi
notları henüz verilmemiştir, bu durumda hangi yetkinliklerin hala eksik olduğu veya
edinilmesi gerektiği not edilmelidir

II.4 Kredi Notları
Neden Kredi Notları?
Kredi Notları, bir eğitim programının veya vasfın belirli kısımlarının nicel olarak ölçülmesi
için kullanılır. Bu nicel elemanlar ek bilgi olarak anlaşılmalı ancak yetkinlik tanımlarından
bağımsız olarak incelenmemelidirler!
Notlar, bir programın amaçlarını gerçekleştirmek için gereken “öğrenci iş yükü”ne
dayanırlar (edinilecek yetkinliklerde belirtildiği üzere).
“Öğrenci İş Yükü” ne anlama gelir?
Öğrenci iş yükü, bir eğitim programı veya vasfa denk gelen yetkinliklerin eğitimdeki
ortalama bir kişi tarafından edinilmesi için gereken teorik süreye işaret eder, ve
yetkinliklerin edinilmesi ile ilgili tüm öğrenme aktivitelerini kapsar (örn. Güdümlü çalışma
(ders ve seminerlere katılım), pratik iş, bilgi elde etme, bağımsız çalışma, ev ödevi, sınavlara
çalışma ve girme, vs.)
Kredi Puanları nasıl hesaplanır?
1 kredi notu yaklaşık 30 saatlik öğrenci iş yüküne eşittir. Bir yıllık tipik bir eğitim ile
(eğitimin “ana yolları”) maksimum 60 kredi notu kazanılabilir (özel programlar – örn. özel
ihtiyaçları olan kişiler için – ayrıca sayılara dökülmelidir). Bu, 3 yıllık bir programda
maksimum 180 kredi verilebilir, 4 yıllık bir programda 240 kredi verilebilir, vs.
Kredi Notları nasıl atanır ?
Eğitimin toplam kredi notları, bir çırak veya öğrencinin yetkinlikleri edinmesi veya bir
yetkinlik gelişimi adımına ulaşması için gereken ortalama zamana göre bölünür. Bir
yetkinlik gelişimi adımına ulaşmak için gereken zaman (yetkinlik edinme süresi) bir
yetkinlik alanının adımları arasında olduğu kadar, yetkinlik alanları arasında da faklılıklar
gösterebilir. Bu sebeple, kredi notları, bir eğitim programı veya vasıfa ait yetkinlik profili
içindeki bir yetkinlik gelişimi adımının kendisine ait “değerini” belirler.
Kredi notlarını belirlemek için, organizasyonel profil müfredat veya sınıf programı içinde
pay edilebilir ve bir çırağın veya öğrencinin her birim için harcadığı teorik zaman, taksim
edilecek yüzdeler olarak hesaplanabilir.
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Pek çok eğitim programı sadece mesleki yetkinlikleri değil, ayrıca mesleki profil ile
doğrudan ilintili olmayan diğer yetkinlikleri de hesaplar.
Ancak Organizasyonel Profil, sadece gerçekten ilintili kredi notlarına bağlı olmalıdır.
Yetkinlik Profil Sertifikası, mesleki profil dışında kalan ek yetkinlikler için bir alan içerir.
Sertifika ayrıca asıl mesleki profil odağı dışında çalışılmış olan alanlar hakkında bilgi içerir.
Bu noktalar için verilen kredi notları, daha sonra alttaki total notlara eklenebilir.
Kredi notlarının dağıtımı, (ulusal mevzuata göre) ilgili eğitim programı veya vasfı vermekle
yükümlü yetkililer tarafından yapılır.
Kredi Notlarının Verilmesi
Kredi notları, öğrencilerin veya çırakların bir yetkinlik gelişimi adımına denk gelen
yetkinlikleri kazandıkları zaman verilir.
Otomatik olarak tanınma garantisi yoktur: yetkili otoriteler (eğitimden/vasıftan sorumlu
organizasyon) belirli bir program için kabul edecekleri kredilere kendileri karar verirler.
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ECO-MATRIX Kabiliyet Matrisi
Profesyonel Alan: MİMARLIK

No

1

2

3

Kabiliyet
Alanı
Jeolojik
konum

Su
verimliliği

Enerji
verimliliği

A
Arazi seçiminin,
yapının ekolojik ayak
izine olan etkisi
hakkında bilgi sahibi
olmak

B
Yapının bulunduğu
bölgedeki mevcut
yaşam alanı
üzerindeki etkisinin
analizini yapabilmek

Aşırı su kullanımının Çeşitli su yönetim
yerel ve bölgesel
teknikleri hakkında
etkileri hakkında
araştırma yapabilmek
bilgi sahibi olmak
Yapıların
verimsizliğinden
kaynaklanan enerji
ve atık ısı etkileri
hakkında bilgi sahibi
olmak

Enerji verimliliği
düzenlemeleri için
yerel ve bölgesel
yönetmelikleri
araştırabilmek

Kabiliyet geliştirme basamakları
C
D
E
F
Yapıya ulaşımın
Yapının yağmur suyu Yapının ışık kirliliği Yapının oluşturduğu
analizini yapabilmek çeşitli sorunlar ile
getirdiği etkinin
ve ısı adası olarak
ilgili en ideal
analizini yapabilmek etkisinin analizini
çözümleri tasarlayıp
yapabilmek
geliştirebilmek
Sulama için
kullanılan suyun
etkisinin analizini
yapabilmek

Yapı konumunda
yapılabilecek olan
atık su yönetim
sistemlerini
araştırabilmek

Atık su yönetim planı Yapının ihtiyaçları
yapıp geliştirebilmek doğrultusunda su
kullanımını azaltmak
için plan yapıp
geliştirebilmek

Yapının ısıtma ve
soğutma yüklerini
analiz edebilmek

Yapının soğutulması
için uygun mekanik
sistemleri seçebilmek
ve yapının enerji
verimliliğini ölçüm
ve doğrulama planı
geliştirebilmek

Yapı içindeki veya
dışındaki alternatif
yenilenebilir enerji
kaynaklarını
inceleyip analizini
yapıp seçim
yapabilmek

Yapı verimliliğini
optimize etmek için
bir enerji performans
planı tasarlayıp
geliştirebilmek
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4

5

6
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Yapı
malzemeleri

İç mekan
çevre
kalitesi

Kirlilik ve
atık
yönetimi

Yapı malzemelerinin
yerel ve bölgesel
ekoloji üzerindeki
etkileri hakkında
bilgi sahibi olmak

Yapıda tekrar
kullanılabilecek
materyallerin
araştırmasını
yapabilmek

Yapıda
kullanılabilecek geri
dönüşümlü
malzemelerin ve
bunların geri
dönüşüm
yüzdelerinin
araştırmasını
yapabilmek

Yapıda
kullanılabilecek hızlı
yenilenebilen
malzemelerin
araştırmasını
yapabilmek

Yapı kullanıcıları
için iç mekan çevre
kalitesinin etkileri
hakkında bilgi sahibi
olmak

Düşük yayılım yapan
yapıştırıcılar,
sızdırmazlık ürünleri,
boyalar, döşeme
sistemleri, kompozit
ahşap ve tarımsal
fibreler hakkında
araştırma yapabilmek

Yapı kullanıcıları
için aydınlatma,
termal konfor
sistemleri ve bunların
kontrol edilebilirliği
hakkında bilgi sahibi
olmak

İnşaat sırasında ve
inşaat sonrasında iç
mekan hava kalitesi
planları yapabilmek

İnşaat sırasında ve
inşaat sonrasında
kirliliğin ve atık
yönetiminin yerel ve
bölgesel seviyede
etkileri hakkında
bilgi sahibi olmak

Geri dönüşüm veya
tekrar kullanım için
inşaat atık yönetimi
planı geliştirebilmek

Geri dönüşüm veya
tekrar kullanım için
inşaat sonrası atık
yönetimi planı
geliştirebilmek

Kirliliği en aza
indirebilen ve atık
yönetimini en üst
seviyeye getiren bir
yapı tasarımı
yapabilmek

Yapının ekolojik
ayak izini en aza
indirmek için bir
malzeme listesi
oluşturabilmek ve
geliştirebilmek
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ECO-MATRIX Kabiliyet Matrisi
Profesyonel Alan: MİMARLIK
Kredi Puanları (CP)

No

Kabiliyet Alanı

1

Kabiliyet geliştirme basamakları

CP

A

B

C

D

E

F

Jeolojik konum

3

2

2

2

2

5

16

2

Su verimliliği

3

2

2

2

2

5

16

3

Enerji verimliliği

3

3

3

2

2

5

18

4

Yapı malzemeleri

3

2

2

2

5

5

İç mekan çevre kalitesi

3

2

2

5

12

6

Kirlilik ve atık yönetimi

3

3

3

5

14

TOPLAM

14

90
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ECO-MATRIX Kabiliyet Matrisi
Profesyonel Alan: BİYOLOJİ
N
o

Kabiliyet
Alanı

1

Ekolojinin
yapısal ve
entegre edici
seviyelerde
incelenmesi:
nüfus,
topluluk ve
ekosistemler

2

Biyolojik
çeşitliliğin,
belirlenmesi,
kullanılması
ve korunması
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A
Organik ve inorganik
maddeler arasındaki
ilişkiyi, yaşayan
organizmaların ve
ekosistemlerin birbiri
arasındaki ilişkiyi, ve aynı
zamanda doğal çevre ile
insan topluluklarının
arasındaki ilişkiyi
inceleyebilmek

B
Dünya üzerindeki
ekosistemlerin
dengesini ve düzgün
işleyişini
inceleyebilmek

Yabani hayat yaşam
alanlarını ve bunların
elemanlarını yönetmek
veya korumak için onların
kimyasal, biyolojik veya
fiziksel karakteristiklerini
iyileştirmek için
yöntemler geliştirebilmek
ve uygulayabilmek

Altyapı tesislerini
biyolojik çeşitliliği
koruma yönetmelikleri
doğrultusunda
planlayabilmek, inşası
sırasında danışmanlık
verebilmek ve
bakımını yapabilmek

Kabiliyet geliştirme basamakları
C
D
Nüfus, toplum ve
Endüstriyel
ekolojik sistemler
üretim,
için karmaşık ve
endüstriyel
dinamik
ekoloji, nüfus
matematiksel
ekolojisi,
modeller
çevresel
oluşturabilmek ve
üretim ve
sürdürebilirlik uygulayabilmek
konularında
planlama ve
saha
araştırmaları
yapabilmek
Biyolojik
çeşitlilik ile
ilgili bilgi
ağlarını ve
bilgi
bankalarını
inceleyebilme
k ve
kullanabilmek

Biyolojik çeşitliliği
koruma aktivitelerini
yönetmek ve koruma
altındaki kaynaklara
zarar gelmesini
engellemek için
ayrıntılı planları
uygulayabilmek

E
Ekosistem
yönetimi (insan
aktiviteleri
sonucunda zarar
görmesi ve
mümkün olduğu
durumda
korunması)
konularında
çalışma
yapabilmek ve
çözüm
üretebilmek
Yabani hayat
yaşam alanlarını,
toprağı, ve suyu
korumak için
peyzaj çalışmaları
yapabilmek,
projeler
geliştirebilmek ve
uygulayabilmek

F
Çevresel kirlilik
yönetimi,
ekosistemler, doğal
kaynakların
yönetimi,
kullanımı, atıklar,
yenilenebilir enerji,
çevre politikaları,
bölgesel kalkınma
ve çevre eğitimi
konularında
sorunları
profesyonelce
çözümleyebilmek
Kişilere ve
kurumlara biyolojik
çeşitlilik ile ilgili
danışmanlık ve
eğitim verebilmek
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3

Çevresel
sorunların ve
ilişkilerin
keşfedilmesi

Yaşayan
organizmaları,
insan-hayvan-bitki
arasındaki
biyokimyasal
ilişkileri, çevreyi ve
kendilerini
etkileyen zararlı
ortamlardaki biyotik
faktörlerin
reaksiyonlarını
tanımlayabilmek ve
inceleyebilmek

İlgili standartlar,
kanunlar ve
yönetmeliklere
uygun olarak
çevresel
değerlendirmeleri
geliştirebilmek ve
uygulayabilmek

4

Atıkların
azaltılması,
organizasyonu,
arıtma
performansı ve
biyolojik olarak
arıtılması

Mikro organizmalar
ile atık azaltma,
arıtma, biyolojik
arıtma,
ağaçlandırma,
orman yenileme ve
kontrollü ağaç
kesimi için değişik
yöntemler
oluşturabilmek,
tavsiye edebilmek
ve uygulayabilmek

Atık arıtma ve
arıtma tesislerinin
verimliliği
konusunda ulusal
ve uluslararası
standartları
inceleyebilmek ve
uygunluk kontrolü
yapabilmek

Çevresel
performansı
arttırmak için
geliştirilen
karmaşık
sistemlerde yapılan
değişikliklerin
istenmeyen
olumsuz
sonuçlarını
engellemek için
izleyebilmek ve
analizini
yapabilmek
Atıklardan değerli
maddelerin üretimi
için alternatif
üretim yöntemleri
geliştirebilmek ve
bu yöntemleri
uygulayabilmek

İnsan aktivitesi ile
ilgili; koruma,
restorasyon,
envanter, izleme
gibi sanayi üretim
işlemleri sırasında
oluşan çevresel
problemleri
algılayabilmek ve
sorunları
giderebilmek

Atıkların tekrar
kullanılabilmesi
için alternatif
yöntemleri
seçebilmek ve bu
yöntemleri
uygulayabilmek

Çevresel etki
değerlendirmesi
(ÇED) çalışması
yapabilmek,
yapılmış olan
çalışmayı
değerlendirebilmek,
düzenli denetim
yapabilmek ve
gerekli ise bulunan
sorunları
giderebilmek için
çözüm önerisi
sunabilmek
Atıkların ve doğal
kaynakların yönetim
problemlerini
profesyonelce
tanımlayabilmek ve
oluşan sorunları
giderebilmek

Zararlı çevresel
faktörleri kontrol
altına alabilmek veya
ortadan kaldırabilmek
için çevresel olarak
güvenli yöntemler ve
stratejiler
geliştirebilmek ve
uygulayabilmek,
çevresel koşulları ve
ekonomik randımanı
iyileştirmek için
yöntemler
tanımlayabilmek
Atıkları azaltmak,
sanayi üretim
yöntemleri sırasında
oluşabilecek çevre
zararlarını en aza
indirgemek ve doğal
kaynakların çevreye
duyarlı şekilde
kullanılmasını
geliştirmek için
çevresel yönetim
sistemlerini (EMS)
kullanabilmek
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5

Kirliliğin ve
toksinlerin
ölçülmesi,
izlenmesi ve
analizi

Farklı tiplerdeki
kirlenme ve toksinleri
tanımlayabilmek ve
ölçebilmek

Farklı tiplerdeki
kirlenme ve
toksinleri
gözlemleyebilmek
ve analiz edebilmek

Mevcut standartlar
doğrultusunda
sonuçları
değerlendirebilmek ve
gerekli tahminleri
yapabilmek

6

Kirliliğin ve
toksinlerin
zararlı
etkilerini
ölçecek
testlerin
performansları
ve tasarlanması

Toprak ve yeraltı
suyunda bulunan
mineral ve diğer
elementlerdeki
kimyasal toksinliyi
bulabilmek için
laboratuvar testleri
planlayabilmek ve bu
testleri
uygulayabilmek

Zararlı mikro
organizmaları tespit
edip sınıflandırabilmek
için; su, gıda ve çevre
üzerinde
mikrobiyolojik
gözlemleme ve testler
yapabilmek

7

Çevresel
yönetimin
organizasyonu

Çevresel sorunlar
hakkında duyarlı olup
kamuyu
bilgilendirebilmek,
kurumlar ve şirketlere
çevresel konularda
uygunluğun
sağlandığını gösteren
belge ve dökümanların
hazırlanmasında
yardımcı olabilmek

Kirlilik sonucunda
oluşan, hastalıklar,
genetik bozukluklar
ve diğer
anormallikleri
bulabilmek için
biyokimyasal
testler
geliştirebilmek ve
bunları
uygulayabilmek
Çevresel
politikaları,
çevresel eğitimi,
çevresel
bilgilendirmeyi,
iletişimi ve çevresel
yönetim
sistemlerini
değerlendirebilmek
ve tasarlayabilmek
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Doğal ve insan yapısı
çevrenin; teknolojik,
sosyal, etik ve
yönetimsel sorunlarını
yorumlayabilmek ve
sorunların karmaşık ve
küresel boyutlarını
göz önünde
bulundurarak
çözümlerine katkı
sağlayabilmek

Farklı tiplerdeki
kirlenme ve
toksinleri ölçmek
ve
gözlemleyebilmek
için protokoller
tasarlayabilmek ve
uygulayabilmek
Mevcut standartlara
göre ölçüm
sonuçlarını
değerlendirebilmek
ve ilgili tahminler
yapabilmek

Kirliliğin ve
toksinlerin
etkilerini
öngörebilmek
için simülasyon
ve modeller
tasarlayıp
uygulayabilmek
Kirliliğin,
enfeksiyonların
ve bulaşmaların,
sebeplerini ve
kaynaklarını
belirleyebilmek
ve onlar ile ilgili
bilgi
edinebilmek

Çevresel etkilerin
incelenebilmek,
ilgili kişiler, kamu
kurumları ve
toplum ile iletişim
kurulabilmek için
detaylı teknik
raporlar
hazırlayabilmek

Çevresel kalite
kontrolleri,
bilgilendirme ve
arazinin
yapısına uygun
kullanım ve
çevresel
kısıtlamalar ile
ilgili
yönlendirme
yapabilmek

Toplum sağlığı
üzerinde;
kirliliğin etkisi,
enfeksiyonlar ve
bulaşmaları
tahmin edebilmek
için gerekli
simülasyonlar ve
modeller
tasarlayabilmek
Belirli bir alanda
çevrenin
geliştirilmesini
sağlamak,
kanunlar ve
yönetmelikler
doğrultusunda
çevrenin ve doğal
kaynakların
korunmasını
denetleyebilmek
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ECO-MATRIX Kabiliyet Matrisi
Profesyonel Alan: BİYOLOJİ
Kredi Puanları (CP)
Kabiliyet geliştirme basamakları
No
1

2
3
4
5
6
7

Kabiliyet Alanı
Ekolojinin yapısal ve entegre edici
seviyelerde incelenmesi: nüfus, topluluk ve
ekosistemler
Biyolojik çeşitliliğin, belirlenmesi,
kullanılması ve korunması
Çevresel sorunların ve ilişkilerin
keşfedilmesi
Atıkların azaltılması, organizasyonu, arıtma
performansı ve biyolojik olarak arıtılması
Kirliliğin ve toksinlerin ölçülmesi,
izlenmesi ve analizi
Kirliliğin ve toksinlerin zararlı etkilerini
ölçecek testlerin performansları ve
tasarlanması
Çevresel yönetimin organizasyonu

CP
A

B

C

D

E

F

1

1

3

3

2

3

13

1

1

2

2

3

2

11

2

2

2

2

2

3

13

3

2

2

2

3

3

15

3

2

2

3

3

3

3

3

1

1

2

13

1

3
TOPLAM

2

3

1

2

12
90

13
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ECO-MATRIX Kabiliyet Matrisi
Profesyonel Alan: KİMYA
No

Kabiliyet
Alanı

1

Ekolojik ve
çevresel
analiz

2

Ekolojik ve
çevresel
koruma

3
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Kirlilik
kontrolü

A
Çevreden alınan
örneklerin kimyasal
yapısının çevresel
spesifikasyonlar ile
uyumunun tespiti
amacı ile kimyasal
kalite kontrol
testleri yapabilmek

B
Özel teknikler
kullanarak
kimyasal ve fiziksel
özelliklerini,
yapılarını,
ilişkilerini ve
reaksiyonlarını
incelemek için
örnek
toplayabilmek ve
analiz yapabilmek

Çevre koruması
için ulusal ve
uluslararası kanun,
yönetmelik ve
standartları bilmek
Kirliliği
izleyebilmek ve
değerlendirebilmek

Doğru şekilde
çevre koruması için
en uygun uygulama
ve prosedürleri
bilmek
Hava kirliliğinin
önlenmesi için
uygun teknikleri
uygulayabilmek

Kabiliyet geliştirme basamakları
C
D
Kirlilik ölçümleri Radyoaktif
atıklardan gelen
için çevreden
emisyonların
örnek
toplayabilmek ve ölçümlerini
analiz yapabilmek yapabilmek

Çevresel etki
değerlendirmesi
(ÇED) ve çevre
denetimleri
yapabilmek
Yer üstü ve yer
altı suyundaki
kirlenmenin
önlenmesi için
uygun teknikleri
uygulayabilmek

Kimyasal üretim
için çevresel olarak
güvenli yöntem ve
stratejileri
geliştirebilmek
Toprak
kirlenmesinin
önlenmesi için
uygun teknikleri
uygulayabilmek

E
Bölgede yaşayanlar ile
olan ilişkilerinin
bulunması için farklı
çevrelerden alınan
örneklerin kimyasal
parametrelerinin
ölçümlerini yapabilmek

Çevre koşullarının
iyileştirilmesi için
çeşitli yöntemleri
uygulayabilmek
Kirliliğin engellenmesi
için gerekli program ve
politikaları
planlayabilmek,
geliştirebilmek ve
uygulayabilmek

F
Çevre
standartlarına
uyumu sağlamak
için çalışma
verimini
belirlemek veya
kimyasal
işlemlerdeki
sorunları bulmak
için test yapıp,
bilgilerini derleyip
analiz edebilmek
Toprak iyileştirme
tekniklerini
uygulayabilmek
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4

5

6

Geri dönüşüm

Sanayi atık
yönetimi

Atık su yönetimi

Atık maddelerin
geri dönüşüm
tekniklerini bilmek

Sanayi atıklarının
yok edilme
tekniklerini bilmek
Atık su kirliliğini
gözlemleyebilmek
ve
değerlendirebilmek

Geri dönüşümlü
malzemelerin
yeniden kullanımı
için yapılması
gereken kimyasal
işlemleri bilmek
Kimya sanayii atık
üretimlerini
izleyebilmek ve
analizini
yapabilmek
Su kalitesi
hakkında ulusal ve
uluslararası
standartları bilmek

Atıklardan
hammadde geri
kazanımı için
yapılması gereken
kimyasal teknikleri
uygulayabilmek
Termal atık arıtma
tekniklerini
uygulayabilmek
Su artıma
tesislerinde
kimyasal teknikleri
uygulayabilmek

Atık yönetim
mevzuatını ve
düzenlemeleri
bilmek

Atık malzemeleri
geri dönüştürmek
için geçerli olan en
ekonomik
yöntemleri bilmek

Doğru atık yönetim
yöntemlerini ve
işlemlerini
uygulayabilmek

Sanayi atık
yönetim
mevzuatını ve
düzenlemelerini
bilmek
Atık suyun yeniden
kullanılması için
gerekli yöntemleri
uygulayabilmek

Atık su arıtma
tekniklerini
uygulayabilmek
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ECO-MATRIX Kabiliyet Matrisi
Profesyonel Alan: KİMYA
Kredi Puanları (CP)
Kabiliyet geliştirme basamakları
No

CP

Kabiliyet Alanı
A

B

C

D

E

F

1

Ekolojik ve çevresel analiz

3

3

3

2

3

2

16

2

Ekolojik ve çevresel koruma

2

2

3

3

3

3

16

3

Kirlilik kontrolü

3

3

3

3

3

15

4

Geri dönüşüm

3

3

3

3

3

15

5

Sanayi atık yönetimi

3

3

3

3

2

14

6

Atık su yönetimi

3

2

3

3

3

14

TOPLAM
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ECO-MATRIX Kabiliyet Matrisi
Profesyonel Alan: MÜHENDİSLİK
No

1

2

3

Kabiliyet Alanı

Enerji

Su

Atık Su

A
Enerji; tedarik,
depolama,
muhasebe ve
verimli kullanma
yöntemlerini
bilmek

B
Yenilenemeyen
enerji kaynakları
hakkında bilgi
sahibi olmak

Kabiliyet geliştirme basamakları
C
D
Yakıt teknikleri ve Alternatif enerji
kaynakları
enerji santralleri
hakkında bilgi
hakkında bilgi
sahibi olmak
sahibi olmak

Su döngüsü
hakkında bilgi
sahibi olmak

Suyun borularda,
kanallarda ve yer
altında hareketini
bilmek ve
hesaplayabilmek
Yer üstü ve yeraltı
sularındaki
kirlenme hakkında
bilgi sahibi olmak

Su temin ve
dağıtım
sistemlerinin
tasarımını
yapabilmek
Atık sudan örnek
alabilmek, gözlem
ve ölçüm
yapabilmek

Atık su toplama,
taşıma ve arıtma
hakkında bilgi
sahibi olmak

Nehir havzası
yönetimini ve su
baskını korunma
yöntemlerini
bilmek
Atık su arıtma
tesislerinin
tasarımını ve
danışmanlığını
yapabilmek

E
Enerji sistemlerini
tasarlayabilmek,
gözlemleyebilmek
ve ölçebilmek

F
Enerji
verimliliğini
değerlendirmek
için strüktürel,
mekanik ve
elektrik projelerini
inceleyebilmek

Entegre su
kaynaklarını
projelere
uygulayabilmek
Arıtılmış suyun ve
yan ürünlerinin
kullanılmasının
tasarımını
yapabilmek
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4

5
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Atık Maddeler

Çevre

Atıkların
toplanması,
ayrıştırılması ve
depolanması
hakkında bilgi
sahibi olmak
Çevre koruma
hakkında ulusal ve
uluslararası kanun,
yönetmelik ve
standartları bilmek

Atık yönetimi, geri
dönüşüm ve tekrar
kullanım hakkında
bilgi sahibi olmak

Tehlikeli atıklar
hakkında bilgi
sahibi olmak

Atıklardan örnek
alabilmek,
gözlemlemek ve
ölçüm yapabilmek

Çevre döngüsü
hakkında bilgi
sahibi olmak

Çevreden örnekler
toplayabilmek ve
kirlilik analizi
yapabilmek

Çevresel etki
değerlendirmesi
(ÇED) ve çevre
denetimleri
yapabilmek

Atık depolama ve
geri dönüşüm
tesislerinin
tasarımını ve
danışmanlığını
yapabilmek
Mühendislik
işlemleri ile ilgili
çevresel olarak
güvenli yöntem ve
stratejiler
geliştirebilmek

Atık yok etme
alanında enerji
üretimini
tasarlayabilmek
Çevre koşullarının
iyileştirilmesi için
çeşitli yöntemleri
uygulayabilmek
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ECO-MATRIX Kabiliyet Matrisi
Profesyonel Alan: MÜHENDİSLİK
Kredi Puanları (CP)
Kabiliyet geliştirme basamakları
No

CP

Kabiliyet Alanı
A

B

C

D

E

F
3

1

Enerji

4

3

3

4

3

2

Su

3

4

3

3

3

16

3

Atık Su

4

3

3

3

3

16

4

Atık Maddeler

4

4

3

3

3

3

20

5

Çevre

3

3

3

3

3

3

18

TOTAL

20

90
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