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Yeşil Dostu Yeterlilikler Kavramı Açısından Elektrikçilere Yönelik 

Mesleki Eğitimdeki Yetersizliklere İlişkin Politikacılar İçin Tavsiyeler



Projenin Tanımı

İklim değişikliği, Üye Devletler ve Türkiye genelinde temel bir çevre politikası

önceliğidir. Bu durum genellikle kuraklık ve enerji gibi diğer çevresel baskılar ve

politika alanları ile ilgilidir. Kamu politikaları ve birçok alanda işletme stratejileri

daha çevre dostu bir ekonomiye odaklanmaktadır. Ülkeler, mevzuatlarını

hazırlarken çevreyi dikkate alır. Tüm Üye Devletler ve Türkiye, genel politika

açıklamalarında çevrenin önemini kabul etmesine rağmen, iklim değişikliğinin ve

düşük karbon politikalarının yeterlilik boyutu göz ardı edilmektedir. Aslında, farklı

meslek gruplarında çevre dostu yeterliliklere sahip olunması, çevre dostu bir

dünyaya da sahip olunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Proje, ortak ülkelerdeki inşaat ve elektrik sektörlerinin çevre dostu yeterliliklere olan

gereksinimlerini belirleyip Mesleki Eğitime katkıda bulunarak daha iyi bir ekonomi

için bazı olumlu değişiklikleri analiz etmeyi ve düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Projenin beklenen sonuçları:

• Ortak ülkelerde uzun vadede çevrenin korunmasına katkıda bulunmak.

• Çevre dostu yeterlilik ile ilgili mesleklerin gelişmesine katkı.

• Ortak ülkelerde çevre dostu yeterlilikler konusunda mesleki eğitim ve öğretimin

kalitesinin arttırılması.

• Politika yapıcıları, MTE (Mesleki ve Teknik Eğitim) eğitmenleri ve öğrencileri,

işverenler ve ortak ülkelerdeki tüm toplulukların çevre dostu yeterlilikler

konusundaki farkındalığının artması.

• Avrupa Birliği’nin çevre dostu yeterlilikler konusundaki stratejisine katkı.

• Ortak ülkelerdeki MTE kurumlarından mezun olan işçilerin, inşaat ve elektrik

sektörleri için çevre dostu yeterlilikler eğitimi konusunda MTE sistemlerinin

farkındalığını artırarak istihdam olanaklarının iyileştirilmesi.

• İnşaat ve elektrik sektörleri için mesleki eğitimdeki çevre dostu yeterlilikler

konusundaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması.

• Farklı AB ülkelerinde bulunan eğitim ve istihdam alanındaki ortaklar arasında

farklı geçmişe sahip ancak mesleki eğitimdeki potansiyel yükselişle ilgili ortak

hedefleri olan bir sınır ötesi işbirliği (MTE, özel sektör, STK'lar).

• Yerel ve bölgesel kamu otoritelerinin yüksek kaliteli Mesleki Eğitim konusundaki

taahhüdünün güçlendirilmesi, iş temelli eğitime işgücünün dahil edilmesi ile

inşaat ve elektrik sektörleri için temel becerilerin belirlenmesi.

• Katılımcıların bu projeye dahil edilmesi ile onların stratejik gelişim, örgütsel

yönetim, proje yönetimi, AB düzeyinde uluslararası işbirliği, liderlik, öğrenim

kalitesinin sağlanması, eşitlik ve katılım alanındaki kapasitelerini geliştirilmesi.

• Ortak kurumların insan kaynakları kapasitesindeki artış.
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Yeşil Dostu Genel Yeterlilikler

İklim değişikliği üye ülkeler ve Türkiye'de temel çevre politikasıdır. İklim değişikliği

ile mücadele ve ekonomik krize karşılık olarak kabul edilen ulusal teşvik

paketleriyle düşük karbon ekonomisine geçiş yolunda ciddi paralar harcanmıştır.

Binalarda enerji etkililiği, yenilenebilir enerji, düşük karbonlu araçlar ve

sürdürülebilir ulaşım yeşil dostu teşvik harcamalarının odak noktasını

oluşturmaktadır.

İklim değişikliği ve çevrenin bozulması yaşam alanlarını ve dünyadaki birçok

ekonomik faaliyet alanlarının gelecekteki sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır.

Küreselleşme ve hızlı teknolojik değişim gibi diğer değişim faktörleri ile birlikte iş

piyasasında ve yeterlilik taleplerinde önemli değişimler yaratmaktadır.

Türkiye ve diğer üye ülkeler genel politik beyanlarında çevrenin önemini kabul

etseler de iklim değişikliği ve düşük karbon politikalarının yeterlilik boyutu ihmal

edilmektedir. Aslında farklı meslekler için yeşil dostu yeterlilikler çevre dostu bir

dünya yaratmak açısından önemli bir role sahiptir.

Özel girişimle birlikte kamu politikası yeşil dönüşümün yayılması konusunda teşvik

edici olabilir ve enerji etkililiği ve yenilenebilir enerji potansiyelini kontrol altına

alabilir. Ancak tüm bunlar da yeterliliklerin temelden dönüşümünü gerektirmektedir.

Yeterliliklerin geliştirilmesi için var olan yeterliliklere eklemeler yapılmalı ve her

seviyedeki yeterlilik ihtiyaçları için temel yeterlilikler belirtilmelidir. Bir işin çevreye

olan etkisi ve bunun da daha yeşil ekonomiye katkısının anlaşılmasına yönelik

eğitim sisteminde yapılan çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır. Sürdürülebilir gelişim ve

çevresel problemleri var olan yeterliliklere dahil etmek ve yeşil işler ve işgücü

piyasasında ortaya çıkan yeni yeterlilik ihtiyaçlarını belirlemek bu işin çok büyük bir

kısmını oluşturmaktadır.

Yeşil meslekler işletmelerin ve ekonomik kesimin çevreye olan etkisini çevreye

zarar vermeyecek dereceye kadar azaltan mesleklerdir. Uluslararası Çalışma

Örgütü (ILO) yeşil meslekleri şu şekilde tanımlamaktadır:

"Yeşil meslekler , yeterli maaş, güvenli koşullar, işçi hakları, sosyal diyalog ve

koruma gibi saygın bir işin gerekliliklerini yerine getirirken aynı zamanda çevrenin

kalitesini muhafaza etmeye veya iyileştirmeye katkı sağlayan yönetim, hizmet,

sanayi ve tarım sektöründeki işlerdir."

2

Yeşil Dostu Yeterlilikler Kavramı Açısından Elektrikçilere Yönelik 

Mesleki Eğitimdeki Yetersizliklere İlişkin Politikacılar İçin Tavsiyeler



Rapor Hakkında

Bu projenin asıl amacı iki meslek (elektrikçiler ve inşaat işçileri) açısından mesleki

eğitimdeki yeşil dostu yeterlilikler konusunda politikacıların ve diğer ilgili kişilerin

farkındalığını artırmaktır. Bu rapor (tavsiye yazısı) politikacılara, mesleki eğitim

eğiticilerine, mesleki eğitim çalışanlarına ve diğer ilgili kişilere elektrikçilere yönelik

mesleki eğitimde yeşil dostu yeterliliklerin nasıl teşvik edileceği konusunda

tavsiyelerde bulunmak amacıyla geliştirilmiştir. Projeye ortak olan ülkelerin farklı

mesleki eğitim sistemlerine sahip olmaları sebebiyle her bir ülke için yapılan

tavsiyeler de farklılık göstermektedir. Rapor ülkeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Projede eğitim içeriği, mesleki eğitim kurumlarının fiziksel alt yapısı, stajın önemi

ve mesleki eğitim sistemlerinde ihtiyaç duyulan değişiklikler dikkate alınmıştır.

Bu raporun geliştirilmesinde O1, O2 ve O4'ten yararlanılmıştır. Mesleki eğitim

uzmanlarının, eğiticilerin ve stajyerlerin bu rapor için görüşleri alınmıştır.
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Yeşil Dostu Yeterlilikler Kavramı Açısından Elektrikçilere Yönelik Mesleki 

Eğitimdeki Yetersizliklere İlişkin Politikacılar İçin Tavsiyeler

TÜRKİYE:

Giriş:

Türkiye AB'ye üye olma yolunda aday ülke konumundadır ve tüm sistemlerini bu

amaç doğrultusunda düzenlemektedir. AB'nin standart bir eğitim sistemi

olmadığından eğitim, Türkiye'de AB'ye üye olma konusunda en problemli

alanlardan biridir. Her ülkenin kendine özgü bir deneyimi ve sistemi vardır. Buna

rağmen, eğitimin özellikle mesleki eğitimin tüm AB ülkelerinde bazı ilkelere ihtiyacı

vardır. AB'de Avrupa'daki mesleki eğitim politikalarının gelişimini destekleyen ve bu

politikaların uygulanmasına katkı sağlayan CEDEFOP adlı bir ajans mevcuttur. Bu

ajans, Avrupa mesleki eğitim politikalarını geliştirmek amacıyla Avrupa Komisyonu,

AB'ye üye ülkeler ve sosyal ortaklara yardımcı olmaktadır. Erasmus + Mesleki

Eğitim programı ise ülkeler arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması için

çalışmaktadır.

Teknoloji hızlı bir değişim içerisindedir. Teknolojideki bu değişim bütün sektörleri

etkilemekte ve yeni problemler yaratmaktadır. Çevresel problemler ise bu

problemlerin bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak çevresel problemlerin çözümü hem

çok yönlü hem de tüm dünyayı kapsamaktadır. Çevre dostu teknolojinin

geliştirilmesi çözümün en önemli parçasını oluşturmaktadır. Problemlere yönelik

önlemler ancak vasıflı işçiler aracılığı ile uygulanabilir. İşçiler çevre için en iyi olan

malzemeyi ve yöntemi ve kendi sektörlerinde daha iyi bir çevre için alınabilecek

olası önlemleri bilmelidir. Mesleki eğitim sistemleri büyük ve karışık sistemler

olduğundan, her bir ülkenin detaylı bir strateji geliştirmesi gerekmektedir. Her bir

ülkede politikacılar tarafından bu konuda önlemler alınmalı ve bu önlemler

birbirleriyle uyumlu olmalıdır.

Bu rapor politikacılara elektrik bölümünde okuyan mesleki eğitim öğrencilerinin

eğitimine yeşil dostu yeterlilikler kapsamında nasıl katkı sağlayabileceklerine

yönelik tavsiyeler vermek için geliştirilmiştir.

Daha önceki raporumuzda (Elektrikçiler için hazırlanan yeşil dostu yeterliliklere

yönelik müfredatlar hakkında karşılaştırmalı rapor) Türkiye'deki mesleki eğitim

sistemine yönelik bilgi vermiştik. Söz konusu raporda farklı mesleki eğitim

merkezlerinden bahsetmiştik. Bu nedenle bazı tavsiyelerimiz bu rapora

dayanmaktadır.
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Müfredat:

Türkiye merkezi eğitim sistemine sahiptir. Mesleki eğitim merkezlerine gerekli

müfredatın dahil edilmesi daha kolay olduğundan mesleki eğitimin büyük bir kısmı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından denetlenmektedir. Talim Terbiye Kurulu

mesleki eğitim müfredatında gerekli değişiklikleri yapmak için en yetkili organdır ve

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Üniversiteler bağımsızdır ve MEB tarafından

denetlenmez. Üniversitelerin yönetiminden Yükseköğretim Kurumu (YÖK)

sorumludur ve bu kurum öğretim programında değişiklikler yapmak için önerilerde

bulunabilir.

Mesleki eğitim öğrencilerinin yeşil dostu yeterliliklerinin artırılmasına genel olarak

çevrenin öneminin öğretilmesiyle başlanılabilir. Öğrenciler çevresel problemlerin

geleceğimiz açısından neden önemli olduğunu bilmek zorundadırlar. Mesleki Eğitim

dersi olarak geçen bir dersin bir ünitesinde çevrenin korunması konusu

işlenmektedir. Ancak bu ünite hem eğitim süresi açısından çok kısa hem de çevre

hakkında genel bilgi içermektedir. Yani elektrik öğrencileriyle bir doğrudan bir

bağlantısı yoktur.

Halk Eğitim Merkezleri Türkiye'de mesleki eğitim açısından önemli bir yere sahiptir.

Bu merkezler farklı amaçlarla kurslar açmaktadır. Hem yetişkin olmaları hem de

tam zamanlı bir çevre dersi için vakit ayıramamaları sebebiyle buradaki kursiyerler

için sosyal farkındalık kampanyaları hazırlamak iyi bir fikir olabilir. Özellikle bazı

derslerde çevre konuları işlenebilir.

Türkiye'de aynı zamanda Mesleki Eğitim Merkezleri mevcuttur. Bu merkezler

çalışanlara yöneliktir. Herhangi bir şirkette çalışan çıraklar bu merkezlere haftada

1-2 kez kuramsal bilgi için gelmektedirler ve bu eğitim dört yıl sürmektedir. Çevre

temelli bir ders bu çıraklar için oldukça faydalı olabilir.

Müfredat değişikliği sadece çevreyle alakalı bir ders eklemek değildir. Bazı teknik

dersler doğrudan yeşil dostu yeterliliklerle bağlantılıdır. Bu derslerin içeriği tekrar

gözden geçirilmeli ve değiştirilmelidir. Talim Terbiye Kurulu'nun onayından önce

tüm içerikler çevre konusunda uzmanlar tarafından incelenmelidir. Ekte mesleki

eğitim okullarının eğitim içeriğine yönelik tavsiyeleri görebilirsiniz. Bunlardan

bazıları şu şekildedir:

- Uzmanlar tüm içeriği incelemeli ve gerekli içeriğe yönelik değişiklikleri yapmalıdır.

- Teknolojinin hızla değişmesi sebebiyle içerik her beş senede bir tekrardan gözden

geçirilmelidir.

- Elektrikçiler özellikle enerji tasarrufu açısından önemli bir yere sahiptir.

- Enerji tasarrufu yeşil dostu yeterlilikler açısından en önemli konulardan biridir.
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Çevre Farkındalığını Artırmak:

Teknolojinin hızlı değişimi çevre karşıtı tehditlerin ve çevre dostu teknolojinin de

değişimini beraberinde getirmektedir. Bu da yeşil dostu yeterliliklerin sadece belli

bir sürede verilen çevre bilgisiyle alakalı olmadığını göstermektedir. Bu yeterlilikler

işçilerde dahil olmak üzere tüm paydaşların bilinciyle alakalıdır. Mesleki eğitim

öğrencileri yeşil dostu yeterlilikler ile değişen teknoloji ve bunun risklerine karşı

nasıl uyum sağlayacakları konusunda eğitilmelidir.

Öğrenciler, yöneticiler, ebeveynler ve diğerleri için çevre hakkında temel bir alt yapı

oluşturmak adına bazı kampanyaların düzenlenmesini öneriyoruz. Bunlar elektrik

sektöründeki ilgili paydaşlar için alan bazlı kampanyalar olabilir. Elektrik elektronik

çok geniş çalışma olanaklarını içerisinde barındıran bir sektördür. Enerji

tasarrufuyla alakalı yeşil dostu yeterlilikler bu alanda oldukça önemlidir. Ayrıca

mesleki eğitim kurumları da elektrik tüketmektedir. Bu nedenle okullarda ve

atölyelerde enerji tasarrufunu teşvik etmek elektrik alanında eğitim alan mesleki

eğitim öğrencilerinin farkındalıklarını artırmada iyi bir yöntem olacaktır. Enerji ve

Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2015-2019 stratejik planına göre, bakanlık kendi

bölümlerinde enerji tüketimini %20 oranında azaltmayı planlamaktadır. Aynı şekilde

MEB için benzer bir strateji mesleki eğitim paydaşları için iyi bir örnek olacaktır.

İş eğitimi eğitimin önemli bir parçasıdır. Mesleki eğitim kurumları mesleki eğitim

öğrencilerinin iş eğitimi konusunda sektördeki bazı şirketlerle işbirliği yapabilir.

Türkiye'de kanunlar gerekli olduğu takdirde tüm şirketleri mesleki eğitim

öğrencilerini stajyer olarak kabul etmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu da iş eğitimi için

mesleki eğitim öğrencilerini stajyer olarak kabul eden şirketlerin mesleki eğitim

merkezleri olarak düşünülebileceğini göstermektedir. Farkındalık yaratma

kampanyasının bu şirketleri hedeflemesi yeşil dostu yeterlilikler açısından

gereklidir.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın enerji tasarrufuna yönelik düzenlediği bazı

kampanyalar vardır. MEB'e ve Enerji Bakanlığı'na mesleki eğitim kurumlarında

farkındalığı artırma kampanyaları düzenlemeleri için birlikte çalışmalarını

öneriyoruz.

Eğitimde iyi örneklere yer vermek oldukça önemlidir. Enerji tasarrufu konusunda

donanımlı ve iyi eğitimli eğiticilerin bulunduğu ( bazıları Avrupa'da eğitim görmüş

olabilir) mesleki eğitim okulları tasarlamak farkındalık yaratmanın önemli bir

parçasını oluşturabilir.
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Çevre sorunları konusunda müfredat geliştirmek önemli olsa da çevre sorunlarının

başka bir yönü daha vardır. Çoğunlukla kısa vadede maliyetleri sürekli artmaktadır.

Bu nedenle müfredat geliştirme sürecine sektörden temsilcilerin dahil edilmesi iyi

bir fikir olabilir. Çevresel önlemleri abartma ve elektrik ve sanayi sektörüne bu

önlemlerle zarar verme riski var olduğundan bu sektördeki temsilcilerin fikirleri

önemlidir.

Mesleki Eğitim Eğiticilerinin Eğitimi:

Türkiye'de enerjiyle alakalı mesleki eğitim okulları bünyesinde iki alan vardır.

Bunlardan biri elektrik elektronik, diğeri ise yenilenebilir enerjidir. Bu iki alandaki

öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Halk Eğitim

Merkezleri, çıraklar için mesleki eğitim merkezleri gibi başka mesleki eğitim

kurumları da mevcuttur. Mesleki eğitim kurumlarındaki tüm mesleki eğitim

öğretmenler ve eğiticiler elektrik elektronik sektöründeki yeşil dostu yeterlilikler

konusunda eğitilmelidir. Elektrik alanında çalışan binlerce mesleki eğitim öğretmeni

var olmasına rağmen bu öğretmenlerin eğitimi için eğitici bulmak oldukça zordur.

Bu nedenle bu eğitimler için ulusal planlama yapılmalıdır.

MEB her yıl derslerin başlamasından önce ve sonra olmak üzere öğretmenler için

uzaktan eğitim düzenlemektedir. Bu eğitimler sırasında mesleki eğitim

öğretmenlerine eğitim vermek iyi bir fikir olabilir. Ayrıca mesleki eğitim öğretmenleri

için resmi eğitimler düzenlenebilir. Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri bu

eğitimlerin düzenlenmesini organize edebilir.

Eğitim programındaki içerik değişiklikleri hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi

gerektiğinden öğretmenlerin eğitimi ile müfredatın geliştirilmesi aynı anda organize

edilmelidir.

Mesleki Eğitim Kurumlarının Fiziksel Alt Yapısı:

Elektrik alanındaki mesleki eğitim çok fazla atölye çalışmasını içermektedir.

Mesleki eğitim kurumlarının fiziksel alt yapısı enerji tasarrufu ilkelerine göre

yeniden düzenlenmelidir. Öğrenciler atölyelerinde yeni teknoloji ürünlerini

kullanabilir. Tüm atölyeler müfredatın geliştirilmesi ile aynı zamanda değiştirilebilir.

Bu atölyelerde çalışan öğretmenlere bu değişiklikler hakkında eğitim verilmelidir.
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Mevcut Elektrik İşçilerinin Eğitimi:

Teknoloji hızlı bir değişim içerisindedir. Bu da yeşil dostu yeterlilikleri etkilemekte ve

böylece mesleki eğitim kurumlarındaki eğitim giderek yetersiz hale gelmektedir.

Piyasadaki mezunlar ve işçiler düzenli aralıklarla yeniden eğitime alınmalıdır.

Mesleki ve Teknik Eğitiminin Görünümü raporuna göre elektrik öğrencilerinin

sadece %9.3'ü eğitimiyle doğrudan alakalı bir işte çalışmakta ve %44,83'ü ise diğer

sektörlerde çalışmaktadır. Bu istatistiksel veriler 2008-2014 yılları arasında eğitim

alan öğrenciler içindir. Bu rapor 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

bastırılmıştır.

Bu istatistiksel veriler Türkiye'de sektörde çalışan insanların çoğunun mesleki

eğitim kurumlarında eğitim almadığını da göstermektedir. Bu işçiler elektrik

sektöründeki yeşil dostu yeterlilikler hakkında eğitim almalıdır. Elektrik elektronik

sektörüyle ilişkili bir takım sektörler vardır. Elektrikçiler büyük fabrikalar, büyük

binalar, inşaat, elektrik dağıtımı, elektrik üretimi ve tamir şirketleri gibi değişik

sektörlerde çalışmaktadır.

Bu sektörlerde çalışan işçilere ulaşmak kolay değildir. Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili iş

dernekleri, sanayi odaları ve işçi dernekleri çeşitli eğitim programları için birlikte

çalışabilir. Bu işçilere ulaşabilecek farkındalık yaratma kampanyaları ve mesleki

eğitim kurumları tarafından kısa süreli eğitimler düzenlenebilir.

Bu farklı sektörlere ulaşmak zor olmasına rağmen bu işe mesleki eğitim

kurumlarının ortaklarıyla başlanması tavsiye edilebilir. Mesleki eğitim veren liseler

ile mesleki eğitim merkezleri şirketlerle yakın ilişki içerisindedir. İş eğitimlerini

birlikte düzenlemektedirler. Mevcut işçilerin eğitimi bu şirketlerde başlayabilir. Milli

Eğitim Bakanlığı böylelikle organize sanayi bölgeleriyle iletişim kurabilir. Ancak

sadece mesleki eğitim öğrencilerini eğitmek şu iki sebepten dolayı yeterli

olmayacaktır:

1) Türkiye'de mesleki eğitim mezunları başka alanlarda çalışabilir.

2) Teknolojinin hızlı değişimiyle birlikte yeşil dostu yeterlilikler de değişmekte

böylelikle mevcut işçiler ileride yeni eğitimlere ihtiyaç duyacaktır.

3) Bu zamana kadar mesleki eğitim kurumlarındaki eğitim yeşil dostu yeterlilikler

konusunda yeterli değildir ve bu da tüm mezunların eğitime ihtiyacı olduğunu

göstermektedir.
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Ulusal düzeydeki kurumların takip edilmesiyle eğiticilerin eğitimi için paydaş

bulunabilir:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

Elektrik Üreticileri Derneği

Yenilenebilir Enerji Derneği

Türk Enerji Sendikası

Türkiye Enerji İşçileri Sendikası

Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası

Enerji Tasarrufu Konusunda Örnek Okullar:

Türkiye'de birçok mesleki eğitim kurumu vardır. 2018'de Türkiye'de 322 mesleki

eğitim merkezi, 2522 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 762 Çok Programlı

Anadolu Lisesi, 383 Özel Mesleki Eğitim Okulu ve organize sanayi bölgelerinde 33

mesleki eğitim okulu bulunmaktadır.

Türkiye'de 4022 mesleki eğitim kurumu vardır ve hepsiyle aynı zamanda bir

programa başlamak neredeyse imkansızdır. Yeşil dostu yeterliliklere olan desteği

artırmak adına örnek mesleki eğitim kurumu olarak yaklaşık 10 okul seçmek ve bu

okulları bazı kampanyalarda örnek okullar olarak göstermek mesleki eğitim

alanındaki tüm paydaşların dikkatini çekmek açısından faydalı olacaktır.
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İSPANYA

Giriş

Yeşil dostu yeterlilikler kavramı özellikle Avrupa düzeyinde çevre problemi ve iklim

değişikliğiyle yaratıcı ve işlevsel bir biçimde mücadele etme konusundaki zorluktan

ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu proje elektrikçiler gibi çevre ile doğrudan alakalı

işçilere tavsiyeler üretmeyi amaçlamaktadır. Bu günlerde, CEDEFOP'a göre

yeterliliklerdeki açıklar yenilenebilir enerji, enerji ve kaynakların etkililiği, binaların

restorasyonu, inşaat, çevre hizmetleri ve üretim gibi yeşil ekonomiyle yakından

alakalı sektörlerde çoktan büyük bir engel olarak görülmektedir. Ayrıca diğer

sektörlerinde bu yeterliliklere sahip işçilere ve girişimcilere ihtiyacı vardır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ülkelere daha yeşil bir ekonomiye geçiş için

gerekli olan yeterlilikler konusunda işçilerin acil bir şekilde eğitilmesi ve onların yeni

işlere geçişini kolaylaştıracak şekilde sosyal koruma altına alması için çağrıda

bulunmuştur. Ülkeler daha yeşil bir ekonomiye geçiş için gerekli olan yeterlilikleri

dikkate almalı ve yeni eğitim programları düzenlemelidir. Çevresel sürdürülebilirliğin

sağlanması iş ve eğitim dünyasındaki politikaların ve insana yakışır işin

sağlanması ise çevresel politikaların amacını oluşturmaktadır. Tutarlı ve bütüncül

bir yasa çerçevesi oluşturmak bu alanda atılacak ilk adımdır. İnsana yakışır iş

yeterliliklerini dikkate alan iklim eylem politikaları gibi insana yakışır iş konularının

çevresel düzenlemelere dahil edilmesiyle ilerlemeler kaydedilmiştir. İşçilerin doğru

becerilerle donatılması ve işçilerin becerilerinin belirlenmesi bu işçilerin istihdam

artışının yaşandığı sektörlere ve hatta daha iyi işlere geçişlerini kolaylaştıracaktır.

İş ve çevre arasındaki ilişkinin önemi önümüzdeki yıllarda artacak ve birçok

sektördeki meslekler doğrudan doğal kaynaklara ve sera gazı salınımına bağımlı

olacakken diğer sektörler ekonomik sebeplerden dolayı dolaylı olarak bağımlı

olacaktır. Doğal kaynakların kıtlığının artması ve dünyanın ilgili atık ve emisyonları

emme kapasitesindeki sınırlılıklarla bir tehdit içerisindedirler. Yeşil bir ekonomi

yolunda ilerleme ( düşük karbon ve enerji etkililiğine geçiş) küresel seviyede

istihdam yaratır ve istihdamı değiştirir. Sanayide istihdamın yeniden tahsisini sağlar

ve yeşil dostu yeterliliklerin iş dünyasına aktarımını kapsayan geçişi sağlamak

amacıyla politikalar düzenlenmesini gerektirir.
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Tavsiyeler

Avrupa'daki ve İspanya'daki farklı birçok belgenin incelenmesi (Kaynakçadan

kontrol edilebilir) ve bu proje ile elektrik ve otomatik montaj teknik dersi veya

inşaat sektöründeki diğer kursları kapsayan İspanya mesleki eğitim sisteminde yer

alan 6 öğretmenden oluşan çalışma grubunun ön araştırması sonucunda bu

tavsiyelere ulaşılmıştır. "Elektrik ve otomatik montaj" teknik kursunun

incelenmesiyle bu eğitimin çok geniş kapsamlı ve genel olduğu yargısına

varılmıştır. Bu nedenle, bu kursun farklı derslerinin incelenmesi oldukça zordur. Bu

durum elektrik alanındaki mesleki eğitimin müfredatında yeşil dostu yeterliliklerin

neden önemli olmadığının sebebi olabilir.

Tavsiye 1: İkinci kursun daha spesifik olması için eğitimin içeriği yeniden

düzenlenmelidir. Böylece kurs çok kapsamlı olmadığından belli bir konuyla alakalı

yeşil dostu yeterlilikler hakkında bilgilendirme yapılabilir. Eğitimin yeni yapısı şu

şekilde olabilir:

İlk kurs: İlk kurs herkes için çok genel ve yaygın olmalıdır. Bu kursta öğrenciler

sadece eğitimin en önemli ve en genel derslerini almalıdır. Bu kurs bir elektrikçinin

uzmanlıktan bağımsız olarak bilmesi gereken her şeyi kapsamaktadır.

İkinci kurs: Bu kursta öğrenci eğitim için özel bir alan seçmektedir. Bu alanlar

şunlardır:

- Düşük Voltaj Şebekesi

- Yüksek Voltaj Şebekesi

- Yenilenebilir Enerji

- Otomatik montaj ve telekomünikasyon alt yapısı

- Elektronik sistemler

- Elektrikli makineler

- Akıllı ev otomasyonu

Böylece, mesleki eğitim eğiticilerinin yeşil dostu yeterlilikler konusunda eğitim

vermek için daha fazla vakti olacak ve eğitim alanıyla alakalı iyi çevre uygulamaları

konusunda daha spesifik olabilecekler.
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Tavsiye 2: İkinci kursun sonunda, öğrencilerin kursun başlangıcında seçtikleri

alanla alakalı küçük bir proje yapmaları önerilmektedir. Öğrenciler ikinci kurs

boyunca öğrendikleri yeşil dostu yeterlilikleri bu projede uygulamak zorunda

kalacaklarından gelecek mesleklerinde çevreyi önemsemenin ne kadar önemli

olduğunun farkına varacaklardır. Günümüzde teknoloji sürekli bir değişim

içerisindedir ve bu nedenle piyasada her gün birçok yeni materyal ve elektrikli

parça ortaya çıkmaktadır. Yeni materyaller ve parçalar yeni işlemler ve yeni

işlemler ise yeni beceriler gerektirir. Bu sebeple politikacılar, eğiticiler ve

elektrikçiler için gerekli olan yeterlilikleri ve yeşil dostu yeterlilikleri kontrol etmelidir.

Tavsiye 3: Eğitimin başlamasından önce, politikacıların eğiticilerin bilgilerinin

güncel olup olmadığını anlaması için eğiticiler yeni teknolojiler, materyaller ve

elektrikli parçalar hakkında bir sınava tabi tutulmalıdır. Eğiticinin sınavı

geçememesi durumunda, politikacılar tarafından bir takviye kursu ayarlanmalıdır.

Eğiticiler takviye kursunu tamamladıktan sonra tekrar söz konusu sınava girmelidir.

Eğiticilerin teknoloji açısından bilgilerinin güncel olması durumunda, çevreye iş

anlamında daha zararlı olan şeyler konusunda öğrencilerini eğiteceklerinden bu

tavsiye "yeşil dostu yeterlilikler" kavramı açısından önem taşımaktadır.

Tavsiye 4: Günümüzde İspanya'da tüm işçiler mesleki riskleri önlemeye yönelik bir

kursa katılmak zorundadır. Bu kurslar, yeni bir elektrik işçisini yeşil dostu

yeterlilikler hakkında bilgilendirmek için iyi bir fırsat olduğundan iyi çevre

uygulamaları hakkında bir dersi bünyesinde barındırmak zorundadır. Aynı şekilde

bir şirkette yıllarca çalışan işçiler de öncesinde mesleki riskleri önlemeye yönelik bir

kursa katılmış olsalar dahi "yeşil derse" katılmak zorunda olmalıdır.

Politikacılar şirketlerin işçilere mesleki riskleri önleme kursundaki "yeşil derse"

katılımlarını zorunlu tutup tutmadıkları konusunda emin olmalıdır. Günümüzde

döngüsel ekonomi teknoloji açısından oldukça popüler bir konudur. Yenilenebilir

enerji döngüsel ekonomideki en önemli şeylerden biri olduğundan döngüsel

ekonominin popüler olması açıdan elektrikçilik mesleğinin önemi büyüktür.

Tavsiye 5: Eğiticilerin yenilenebilir enerjinin döngüsel ekonomideki önemini

anlatabilmeleri için yenilenebilir enerji elektrikçi eğitimine yönelik birinci ve ikinci

kurstaki en önemli derslerden biri olmalıdır. Elektrik öğrencileri yenilenebilir enerji

montajları ve uygulama durumuna göre farklı enerji kanyaklarının kullanımının

avantajları ve dezavantajlarını bilmelidir. İkinci yılda yenilenebilir enerjiye yönelik

özel bir ders olması gerekmektedir. Ancak her elektrikçinin yenilenebilir enerjiyle

oldukça alakalı olan döngüsel ekonomi ve yeşil dostu yeterlilikler hakkında temel

bilgiye sahip olmaları açısından yenilenebilir enerji konusu bu kursun genel bir

kısmını oluşturmalıdır. Elektrikçi eğitimi konusunda oldukça önemli olan çevreyle

alakalı bazı konuları gözden geçirdik. Bu konularda müfredata dahil edilmelidir.
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Tavsiye 6: Çevreye zararsızdır etiketi tüm elektrikçiler için gerekli olan yeşil dostu

bir yeterliliktir. Bu nedenle elektrik eğitiminde bu konuya yönelik bir ders

ayrılmalıdır. İşçiler etiketten elektrikli bir parçanın çevreye zararlı olup olmadığını

hemen öğreneceğinden çevreye zararsızdır etiketi elektronik uzmanlığı açısından

önemlidir. BDK (baskılı devre kartı) üretiminde çok fazla elektrikli parça kullanılır ve

bunlardan bazıları çevreye zararlıdır.

Tavsiye 7: Kulelerin orta ve yüksek voltaj şebekelerindeki ekolojik dağılımı. Kuleler

genelde bir dağın veya doğa alanlarının ortasında yer alır. Bu sebeple, elektrik

öğrencileri yüksek gerilim kulelerini bu bölgelere yapmamak için en iyi yolları

araştırmalıdır.

Tavsiye 8: Elektrik eğitimi müfredatına akıllı şehirler dersleri eklenmelidir. Akıllı

şehir enerji bakımından sürdürülebilir bir şehir olduğundan akıllı şehirler doğrudan

yeşil dostu yeterliliklerle alakalıdır. Akıllı şehirler sensör şebekeleri ve çevreyle ilgili

bilgi sağlayan nesnelerin interneti (IoT) ile çevrilidir. Çevre hakkında daha fazla

bilgiye sahip olduğumuzda, çevreye zarar vermeden daha etkili bir şekilde hareket

ederiz. Bu nedenle hem akıllı şehir hem de nesnelerin interneti konusu elektrik

eğitimine özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ve elektronik alanlarında bir ders

olarak dahil edilmelidir.

Tavsiye 9: Akıllı ev sistemi günümüz elektronik alanında önemli bir yere sahiptir.

Bu sistemler hem çevre dostu olması hem de evleri enerji bakımından daha

tasarruflu hale getirmeleri sebebiyle "yeşil dostu yeterliliklerle alakalıdır.

Günümüzde çok fazla akıllı ev sistemi mevcut olmasına rağmen enerji depolama

sistemi de giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Enerji depolama sistemleri

sayesinde düşük enerjili elektrik bileşenlerine elektrik sağlamak için çevredeki artık

enerjinin kullanılmasıyla telsiz sensör ağlarına elektrik sağlanmaktadır. Bu düşük

enerjili bileşenler aslında sensörlerdir. Kinetik enerji, antenlerin elektromanyetik

enerjisi veya Wi-Fi ve hatta termal enerji gibi çevrede çok fazla miktarda artık enerji

vardır.

Tavsiye 10: Antenlerin doğru dağılımı veya elektromanyetik dalgaların vericisi. Son

çalışmalar elektromanyetik enerjinin insanlar ve çevre için tehlikeli olduğunu

göstermektedir. Elektrik öğrencilerinin bu konudaki farkındalığını artırmak ve hem

şehirde hem de doğal çevrede anten şebekelerinin doğru bir şekilde dağılımının

sağlanması için çevredeki elektromanyetik dalgaların zararı üzerine bir ders

konulabilir.
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Tavsiye 11: Elektrik sanayisinin çevreye olan etkisi büyüktür. Bu nedenle

müfredata endüstriyel tesislerin yeri konusunda bazı tavsiyeler eklenebilir.

Herhangi bir kaza sonucunda yangın tehlikesi içerdiği için büyük trafoların ve

konvertörlerin doğal alanlarda bulunması oldukça zararlıdır. Bu sebeple belirli

tehlikeli durumlar için emniyet protokolü hakkında bir dersin müfredata dahil

edilmesi iyi olabilir. Böylece işçiler bir kaza durumunda nasıl davranmaları gerektiği

konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
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BIRLEŞIK KRALLIK

Giriş

Bu raporla Birleşik Krallık 'ta elektrikçilere yönelik mesleki eğitim alanındaki "yeşil

dostu yeterliliklerin" durumu hakkında farkındalık yaratmak (Bu proje inşaat

sektöründe diğer bir deyişle Sektör Konusu (SSA) 5.2 "yapı ve inşaat işleri"

(İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda) veya Yeterlilik Alanı 003:"İnşaat" (İskoçya) adı

altında Birleşik Krallık 'ta şu anda mevcut olan elektrik tesisatı yeterlilikleri hakkında

elektrikçiler için başlangıç seviyesinde (RQF/CQFW Seviye 2, SCQF seviye 5) bir

eğitime odaklanmaktadır.) ve Avrupa komisyonu tarafından finanse edilen "mesleki

eğitimde yeşil dostu yeterlilikler projesi" kapsamında yapılan çalışmalar

doğrultusunda tavsiyelerde bulunmak hedeflenmiştir.

Söz konusu tavsiyeler politikacıları, mesleki eğitim çalışanlarını, mesleki eğitim

eğiticilerini ve diğer paydaşları ilgilendirmektedir.

Bu proje için beş ülkeden (İtalya, Romanya, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık)

oluşan takımlar aşağıda belirtilenleri içeren Avrupa kapsamlı "yeşil dostu

yeterliliklerin" çalışma tanımı konusunda hemfikir olmuştur:

-çevresel farkındalık

-enerji, atık, kaynakların etkinliği ve sürdürülebilir gelişim konularındaki süreçlerde

uzman bilgisi

-enerji tasarrufu ve eko sistemin korunmasına uygulamalı olarak dahil olmak

-çevre yönetiminde sorumlu olmak

Söz konusu tavsiyeler bu projenin paydaş görüşmelerinden üçüne, anket

sonuçlarına ve Birleşik Karlık'taki "yeşil dostu yeterlilikler" konusunda mesleki

çevre eğitiminin (Landward Research, 2018a; 2018b; 2019) mevcut halinin tekrar

incelenmesine dayanmaktadır. Tavsiyeler Birleşik Krallık'a yöneliktir ve şu üç alanı

kapsamaktadır: mesleki eğitim; yasal düzenlemeler ve standartlar ve daha yaygın

bir politika.
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Tavsiyeler: Mesleki Eğitim

Tavsiye 1: Sürdürülebilirlik ve yapı işlerinin birbirleriyle ilişkili kavramlar olarak

değerlendirilmesini sürdürmek. Sürdürülebilir yöntemlere veya materyallere yönelik

farkındalık ve atıkların azaltılması konularına eğitim dışında değil de eğitim

sürecinde yer verilmelidir.

- Görüşülen iş verenlerin ve eğitimcilerin bir kısmı "yeşil dostu yeterlilikler"

kavramının Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelere kıyasla Birleşik Krallık 'ta daha az

kullanıldığına dikkat çekmiştir. Paydaşlar, sürdürülebilir yöntemlerin alternatif veya

"yeşil" yöntem olarak ele alınmasından ziyade tüm iş uygulamalarında temel

yaklaşım olarak alınması gerektiğini vurgulamışlardır.

- Mevcut iş rolleri açısından, "yeşil dostu yeterlilikler" staj programına dahil

edilmelidir. Bu yeterliliklerin çalışanlara özgü nitelikler içerisinde yer alması bu

niteliklerin artmasına yol açacaktır. Whitehead'in İngiltere'de Yetişkinlere Yönelik

Mesleki Eğitimi analiz (2013) ettiği çalışmada belirtildiği gibi niteliklerin çoğalması

mesleki standartlarda zayıflık oluşturmakta ve genel olarak sistemi daha karmaşık

bir hale getirmektedir.

Yeni T-Level dersleri (şu anda tasarım aşamasındadır) sürdürülebilir yaklaşımları

içermelidir.

Tavsiye 2: Elektrikli ürünlerin ve bu ürünlerin tesisatının diğer sanayilerin

ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaları ve diğer sürdürülebilir yaklaşımları olumsuz

etkilememeleri açısından seviye 2 (SCQF seviye 5) üstündeki mesleki eğitimde,

nitelikler öğrencilerin sürdürülebilirliğin tüm binalarda nasıl bir etken olduğunu daha

iyi anlamalarını sağlamalıdır.

- Hükümet elektrik, ısı, ulaşım ve inşaat sektörlerinde daha bütüncül bir yaklaşım

sağlama ihtiyacını fark etmiştir (UK Gov, 2017). Mesela elektrik tesisatçıları

elektrikli araçlar ve gereklilikleri veya yaptıkları işin yalıtım tesisatını ne ölçüde

etkileyeceği gibi konular hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır.

Tavsiye 3:Seviye 2 (SCQF Seviye 5) nitelikleri elektrik tesisatındaki diğer modern

yöntemlerin, ürünlerin ve trendlerin tanıtılması yoluyla öğrencilerin yenilenebilir

enerji kaynakları konusundaki bilgilerini artırmalıdır. Hükümet politikası ve

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun (IEC) yönlendirmesine göre, modern

yöntemler mevcut piyasadaki talebi ve yeniliği yansıtmalıdır.
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- Seviye 2 (SCQF Seviye 5) niteliklerinin araştırılması sonucunda yenilenebilir

enerji kaynaklarına ilişkin tanıtım materyalinin istikrarlı bir şekilde dahil edildiği

tespit edilmiştir (Landward Research, 2019). Yenilenebilir enerji kaynaklarının

dışında, modern yöntemler ve işlem içeriği dahil edilebilir:

Elektriksel enerji depolama ve akıllı şebeke (IEC, 2018a)

akıllı evler, nesnelerin interneti ve kablosuz sensörler (IEC, 2018b)

BIM gibi daha az atık ve daha fazla verim için dijital tasarım sistemleri (BEIS,

2018)

- The Construction Leadership Council (CLC) hayat boyu performans sağlamak

için fon sağlayıcıları/kredi verenleri teşvik etmek amacıyla anlatım temelli somut

veriler oluşturarak talep yaratma kapasitesinin önemini vurgulamaktadır. Hükümet

ve ürün imalatçıları kavrayışı hızlandırmak için işbirliği yapmalıdır.

Tavsiye 4: Tesisatın dışında, yeterlilikler mikro jeneratör ve yenilenebilir kaynak

ürünlerinin bakım içeriğini yeniden değerlendirmelidir.

-Paydaşlar elektrik sektöründe iyi bakım onarım hizmetlerinin eksikliğini tespit

etmiştir.

Tavsiye 5: Bu projenin mesleki eğitime odaklanmasının dışında, öğrenciler genel

çevre bilinci hakkında eğitilmeye devam etmeli ve elektrik sektöründeki bir

kariyerde sürdürülebilir ve yenilikçi işlerin öneminin farkında olmalıdır.

- Paydaşlar elektrik tesisatı sektöründeki yeşil dostu yeterlilikler hakkında

öğrenciler üzerinde farkındalık yaratmanın erken etkisinin önemini belirlemişlerdir.

Tavsiye 6:Bu projenin mesleki eğitime odaklanmasının dışında, sürekli mesleki

gelişim döngüsüne yönelik çevresel farkındalık içeriğini ve sürdürülebilirliği

geliştirme kapsamı vardır.

Tavsiyeler: Yönetmelik ve Standartlar

Tavsiye 7: "Yeşil dostu yeterlilikler" hakkında daha iyi öğretici bir çerçeve için

Sürdürülebir Bina Eğitim Rehberi'nin (Sustainable Building Training Guide)

kapsamı ve uygulanışı artırılmalıdır. Rehber mesleki eğitim de dahil olmak üzere

tüm eğitim seviyelerinde "yeşil dostu yeterliliklere" yönelik zorunlu standart olarak

işleve sahip olmak üzere genişletilebilir.

-Bu proje için ankete katılan eğitimciler, "yeşil dostu yeterliliklerin" öğretimine

yönelik en büyük engeller arasında öğretici bir çerçevenin eksikliğini tespit

etmişlerdir.

The CLC'nin Sürdürülebilir Bina Eğitim Rehberi (2017) öğrenme içeriğinin gelişimi

için sürdürülebilir binanın ilkelerine yer vermektedir.
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Tavsiye 8: Mikro jeneratör sistemlerinin tesisatına yönelik standartlar yüksek

kalibreli tesisatların yapılmasının garanti altına alınması amacıyla geliştirilmeli ve

uygulanmalıdır. Bu tarz standartlar mesleki eğitimin temelini oluşturmalıdır.

-Paydaşlar fotovoltaik paneller gibi sistemlerin niteliksiz bireyler veya ısıcam gibi

yan sanayideki vasıflı bireyler tarafından kurulduğu konusunda endişelerini dile

getirmişlerdir.

- The Construction Leadership Council (CLC) bir ürünün performansının nasıl

ölçüldüğüne, tedarikçinin performansına, kullanıcı memnuniyetinin ölçümüne dair

tutarlı standartların eksikliğini tespit etmiştir (CLC, 2018). Başlangıç seviyesindeki

eğitimde gösterilene benzer kaliteli tesisat için standartlar geliştirilmelidir.

- Standartlar ulusal düzeyde faaliyet göstermeli ve özel bir ürün için imalatçı

tarafından eğitilenler ile genel beceriye sahip olanlar arasında bir ayırım

yapmalıdır.

- Orta ve küçük boy işletmeler için hem pahalı hem de bürokratik olan Mikro

Jeneratör Sertifika Programı (MSC) standartlara göre yeniden yapılandırılmalıdır.

Tavsiye 9:Elektrik tesisatçılarının ve eğitimlerinin yeterliliği iş verenler ve

müşterileri için daha gözle görülebilir bir hale getirilmeli ve geliştirilmiş ulusal mikro

jeneratör standardıyla karşılaştırılmalıdır. Zorunlu CSCS kartıyla şantiyede

çalışmak için atık yönetimi bilgisine sahip olmak zorunlu hale getirilebilir.

- İnşaat alanlarında, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji üretimi bilgisi gibi "yeşil

dostu yeterlilikleri" İnşaat Sektöründe İnşaat Becerileri Sertifika Programı'na

(CSCS)eklemenin bir kapsamı vardır.

- "Each Home Counts" araştırmasında (2016) tesisat için kalite simgesi

önerilmektedir. Bunun için şu anda gerekli görüşmeler yapılmaktadır. Kalite simgesi

tesisat standartlarını geliştirecek ve mesleki eğitim içeriğine yönelik daha net

hedefler oluşturacaktır.

Tavsiyeler : Daha Geniş Bir Politika

Tavsiye 10: Genç ve çok çeşitli işçileri ilgilendiren problemlere ve sektöre yönelik

kökleşmiş negatif algılara hitap etmek amacıyla sanayinin çevresel problemlerle

mücadele etmedeki kararlılığı/yeteneği yayınlanmalıdır

-Farmer (2016) araştırmasında hem müşteri ilişkileri hem de sektöre girişinin

olumsuz etkileri açısından yapı sanayisinin imajını bir bütün olarak zayıf olarak

değerlendirmiştir. Modern, dijital, çevreci ve yenilikçi çalışma süreçlerini vurgulayan

sanayinin tüm yeteneklerine yönelik daha bütüncül bir bakış açısı sağlamak

amacıyla okullar dahil olmalıdır.

- Design… Engineer… Construct…! (DEC) sanayideki dijital becerilerin nasıl

geliştirilebileceği konusunda faydalı bir örnek olay incelemesi sağlayabilir ve

sektörde çevresel olarak sürdürülebilir bir tasarım için detaylı bir plan yapabilir.
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Tavsiye 11:Yeşil dostu yeterlilikler günümüzde yatırım yapılan bir alan olan dijital

becerilerle fazlasıyla örtüşmekte olduğu tanısı desteklenmelidir. Dijital teknolojiler

daha tasarruflu bina tasarımı, malzeme kullanımı ve atıkların azaltılmasını sağlar.

- Birlik Krallık hükümeti sensörler, akıllı sistemler ve fiziksel varlıklardaki

malzemeler gibi teknolojilere yatırım yapmaktadır (BEIS, 2018).

- Mesleki Eğitim öğrencileri şu anda beceriler ve tasarımın hareketliliğini teşvik

etmek amacıyla uluslararası ortaklara terfi ettirilen BIM'e aşina olmalıdır.

- Farmer araştırmasında yer alan beşinci tavsiyede dijital olarak etkin dünyaya

uygun yetenek üretme çağrısında bulunulmaktadır (Farmer, 2016). Bunun için ise

the Construction Industry Training Board kendi tavsiyelerini oluşturmuştur (CITB,

2018b).

Tavsiye 12:"Yeşil dostu yeterlilikler" ve bu yeterliliklerin uygulanması çevre

korumasının yanı sıra para tasarrufu fırsatları yaratır tanısı desteklenmelidir.

-The National Infrastructure Commision (NIC) yenilenebilir kaynakların mali açıdan

rekabetçi konumda olduğunu bildirmektedir (NIC, 2018). Mevcut hükümetin İnşaat

Sektörü Anlaşmasında kullanımı daha ucuz olan daha iyi evler vaat edilmektedir.

-Mesleki eğitim öğrencileri yenilebilir kaymaların ve düzgün atık yönetiminin maliyet

tasarrufu potansiyelinin farkında olmalıdır. Bazı paydaşlar müşterilere veya

müşterilerle birebir iletişimlerde para tasarrufu fırsatlarını anlatabilmenin faydalı

olduğunu söylemektedir.

- Whitehead'in (2013) yetişkinlere yönelik mesleki eğitim araştırması sonucunda

ekonomik olarak değerli becerilere çok az önem verildiğini tespit etmiştir.

Tavsiye 13: Dalgalanmayı engelleyerek işletmelere yatırım için istikrar ve güven

ortamı yaratan uzun süreli gündem yaratmak amacıyla partiler arası büyük bir

anlaşmaya varılmalıdır.

-Yeşil Anlaşma (the Green Deal) gibi hükümet teşvikleri ve karbonsuz evlerin

sayısı gibi hedefleri geri çekilmiştir. Böylece geride yatırıcımlar için güvensiz bir

ortam yaratılmıştır.

- Bu tavsiye Westminster Sustainability Business Forum (WSBF-Westminster

Sürdürülebilirlik İş Forumu)'un Building Better raporunun ikinci tavsiyesiyle

örtüşmektedir.

- Mevcut hükümet kendini daha temiz bir ekonomik büyümeye adamıştır (BEIS,

2018).
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Tavsiye 14: Projenin yazım aşamasında, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden

planlı çıkışı (Brexit) 31 Ekim 2019'a kadar ertelenmiştir. Aşağıdaki tavsiyeler

Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışının "yeşil dostu yeterlilikler" ve mesleki eğitime olan

etkisiyle alakalıdır.

-Tavsiye 14.1: CLC'nin tavsiyesine göre, Birleşik Krallık'ın talebe yetişmek için

gerekli olan işçileri çekmeye devam etmesini garantilemek amacıyla Birleşik Krallık

ve AB genelinde yeterliliklerin karşılıklı olarak tanınmasına (CLC, 2019) öncelik

verilmelidir. Bu hükümet "hareketliliğin geleceğinde" bir dünya lideri olmayı vaat

etmektedir ve gelecek beş yılda talebi karşılamak için elektrik ticaretine yaklaşık

olarak 1570 yeni üye çekmek zorundadır. Günümüzde bina inşaatlarındaki

işgücünün %10'u (Birleşik Krallık dışı) AB doğumludur (ONS, 2018).

Tavsiye 14.2: CLC'nin tavsiyesine göre, vasıflı işçi olmak için gerekli olan nitelikler

NVQ seviye 2'ye düşürülmelidir. CITB araştırması (2018a) göçmen işçilerin

%80'inin şu anki niteliklere göre vasıflı olmadığını göstermektedir. Bu proje için

yaptığımız araştırma seviye 2'nin (SCQF5) en azından genel çevre farkındalığını

kapsadığını kanıtlamaktadır (Landward Research, 2019). Ayarlanması durumunda,

seviye 2, pratik atık yönetimi, bina yönetmeliği ve sürdürülebilir malzemelere

yönelik daha fazla içeriği kapsamalıdır.

- Tavsiye 14.3: Birleşik Krallık hükümeti, İnşaat Sektörü Anlaşması'nda

(Construction Sector Deal) vaat edildiği gibi işçilerin, malların ve yeniliğin

hareketliliğini teşvik etmek için kendi çevresel ve sürdürülebilirlik hedeflerini

AB'ninkilerle uyumlu hale getirmelidir. Özellikle 2015 yılında Birleşik Krallık

tarafından iptal edilen karbonsuz evler politikası yeni ev sahiplerine resmi olarak

yaklaşık 58 milyon £'a mal olmuştur. Birleşik Krallık hükümeti "yeşil dostu

yeterliliklerin" aktarımını ve yenilikleri mümkün kılmak amacıyla Avrupa Komisyonu

2050 uzun vadeli stratejisi (2018) uyarınca sıfır-karbon politikasını tekrar kurula

sunmalıdır.
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İTALYA

GİRİŞ

Günümüzde uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde yer alan büyük bir

dönüşümün içerisindeyiz. Geleneksel büyüme stratejileri bizi çok ileriye

götürmeyecektir. Bu stratejiler modern toplumların finansal, iklimsel ve kaynak

kıtlığı ile ilgili sorunlarla mücadele ettiği yeni bir yöntemin ortaya çıkmasında esin

kaynağı olmuşlardır.

Günümüzde yeni enerji teknolojileri ve finansal yenilikler yeni endüstriyel ve

ekonomik olanaklar yaratmıştır. Akıllı sürdürülebilir girişimler yeni işlerin

oluşmasına, yeniliklere ve bölgesel sürdürülebilir girişimciliklere yol açmıştır.

Yüksek verimli teknolojiler ve yeniden beceri kazandırılan ve becerilerini artıran

işçilerle birlikte akıllı malzeme döngüsü enerji üretiminde ve çevresel kaynakların

kullanımında bir değişikliğe yol açabilir.

Büyük büyüme beklentilerinin ve çevreci Avrupa'nın sanayi sektöründe dünya lideri

olma ihtimalinin önemini vurgulayarak ve sonuç olarak yeni kaliteli işler yaratarak

yeşil ekonomiye geçişin iş gücü piyasasında yeni sınırlar oluşturacağı birçok kişi

tarafından bilinmektedir.

Avrupa Parlamentosu "Çevre politikası ile ekolojik yenilikler ve işlerin büyümesi"

başlıklı önerisinde yüksek kaliteli yeşil mesleklere sosyal yönden sorumlu bir geçiş

konusunda özel tavsiyelerde bulunmuştur. Üye ülkeler işçilerin eğitimini, yeniden

eğitilmesini ve becerilerinin artırılmasını hedefleyen programlar için Avrupa Sosyal

Fon'undan yararlanmalıdır. Komisyon ve üye ülkeler, ekolojik yeniliklerin gelecek

için sağladığı farklı stratejik fırsatlar açısından ortak bir vizyon oluşturmak adına ve

2020 stratejisi bağlamında önerinin tamamen uygulanması için faaliyetlerini

artırmaya davet edilmektedir.

Üye ülkeler, ulusal düzeyde iş gücünün becerilerini yeşil teknoloji sektörünün

sunmuş olduğu fırsatlarla uyumlu hale getirmek için stratejiler geliştirmelidir. Bu da

ancak farklı alt sektörlerin ve bu sektörlerin nitelikli işgücüne yönelik ihtiyaçları

incelenerek gerçekleşir. Ayrıca gençlerin yaratıcı ve yenilikçi potansiyelinin

sürdürülebilir gelişime katkı sağlaması amacıyla teşvik edilmesi tavsiye

edilmektedir. "Yeşil dostu yeterlilikler" sadece çevrenin korunması açısından değil

aynı zamanda Avrupa rekabet avantajı olması açısından Avrupa sanayisi için ilgili

bir nitelik olarak görülmektedir.
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Bu sektörde enerjinin azaltılması için en iyi uygun teknolojinin ve yeniden

kullanılabilir ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması oldukça önemlidir. Ancak

bunlar tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda yeşil dostu yeterlilikler konusunda

insan kaynakları geliştirilmeli ve yeşil üretim ve davranışa yönelik farkındalık

oluşturulmalıdır. Ayrıca müşterilerin yeşil dostu yeterliliklere yönelik farkındalıklarını

artırarak satın alma kararları etkilenmeli ve yeşil içerik tüm öğrenme zincirine

(okul, çıraklık, yüksek teknik eğitim, sürekli eğitim, şirket) uygulanmalıdır.

Genel Tavsiye

İtalya'daki mesleki eğitim okullarının müfredatının dikkatli bir şekilde

incelenmesinden sonra, farklı kurslarda yeşil dostu yeterliliklere yer veren derslerin

sayısının oldukça fazla olduğunu fark ettik. Hem özel hem devlet olmak üzere

bölgeden bölgeye ve kurumdan kuruma farklılık gösteren özel programlar vardır.

Planlamadan eğitime kadar derslerin incelenmesi sonucunda derslerde bir şekilde

yeşil konularla alakalı bir bölüme yer verildiği tespit edilmiştir. Ancak müfredatın

incelenmesiyle bu içeriklerin daha fazla dikkate alınması ve daha detaylı bir şekilde

çalışılması, özellikle bu konuda daha fazla pratiğe ihtiyaç duyulduğu ortaya

çıkmıştır. Bu bakımdan, aşağıda bu konuyla ilgili genel tavsiyelere yer verilmiştir.

Yeşil dostu yeterlilikler alanında çok daha kapsamlı eğitim fırsatlarına sahip

olunmalıdır.

Mesleki eğitim alanında mevcut olan eğitim fırsatları çok fazla değildir.

Elektrik sektöründeki kurslar üç yıldan sonra öğrencilere elektrik operatörü veya

elektronik operatörü niteliğini, dört yılı tamamladıktan sonra ise endüstriyel

otomasyon konusunda elektrik teknisyeni veya elektronik teknisyeni niteliğini

kazandırmaktadır. Her iki müfredatta da şu anki uzmanlar:

-İnşaat ve endüstriyel elektrik sistemlerinde tesisatçı

-Endüstriyel otomasyon sistemlerinde tesisatçı

-Sürdürülebilir enerji üretimine yönelik tesislerde tesisatçı ve koruyucu

-İnşaat/endüstriyel elektronik donanım tesisatçısıdır.

Yeşil dünyaya yer veren daha kapsamlı eğitim kurslarının açılması gereklidir.

Yaş sebebiyle temel mesleki eğitimleri boyunca en azından temel yeşil dostu

yeterlilikleri öğrenmemiş olan vasıfsız işçilerin ihtiyaçlarına hitap edilmelidir.

Yeşil dostu yeterliliklerin eğitim kurslarında tanıtılması oldukça yenidir. Yıllardır

çalışan ve temel yeşil dostu yeterlilikleri öğrenmeyen çalışanlara eğitim vermek ve

onların bu durumlarını iyileştirmek gerekmektedir. Bu insanların bilgilerini yeşil

dostu yeterlilikler konusunda güncellemek için özel kursların açılması faydalı

olacaktır.
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İnşaat sektörü ve işgücü piyasasındaki paydaşlarla iş birliği içerisinde

piyasa talebine istinaden eğitim fırsatları geliştirilmelidir.

Eğitim kurslarının açılmasından önce, elektrik elektronik sektöründeki piyasa

talebini dikkate almak gerekmektedir.

İş için oluşan arz ve talep yıldan yıla önemli ölçüde değişim göstermektedir. Yeni

çalışanların bilgilerini sürekli güncel tutmasını ve bu bilgilerin piyasadaki mevcut

mesleklerle uyumlu olmasını garanti altına almak amacıyla müfredat içeriği

piyasadaki arzla uyumlu hale getirilmelidir.

Akreditasyon sertifikası ile ilgili yeşil dostu yeterliliklerin en azından ulusal

düzeyde öğrenilmesi amacıyla eğitim kurslarının artışı teşvik edilmelidir.

Günümüzde sertifikanın önemini hepimiz bilmekteyiz. Sertifikalar sayesinde

faaliyetlerimizin çevreyi en az düzeyde etkilediğini ve çevreye duyarlı olduğunu

doğrulamak mümkündür. Elektrik sektöründe farklı sertifikaların alınmasını

sağlayan çeşitli eğitim kurslarının artması önemlidir. Sertifikanın düzenlenmesi için

gerekli olan adımları bilmenin yanı sıra birkaç yıl sonra öğrencilerin gerekli

becerilere sahip sertifikalı bir çalışan olabileceği de bilinmelidir. Böyle bir önlemin

alınması ise eğitim fırsatlarının gelecekteki öğrenciler için daha çekici bir hale

geldiği ve elektrik-çevre alanında üstlenilmesi gereken talimatlarla uyumlu olduğu

anlamına gelmektedir.

Geçici kurslar düzenlenmesi mümkün olan bazı sertifikalar şu şekildedir:

LCA- The Life Cycle Assesment (Kullanım süresinin değerlendirilmesi)

hammaddelerin çıkarılması ve/veya geri kazanımı, üretim, dağıtım, kullanım ( bu

sebeple tekrar kullanım ve bakımı), geri dönüşüm ve nihai tasfiye süreçlerini

kapsayan tüm kullanım süresine ilişkin bir ürünün çevreyle olan bir takım

etkileşimlerini incelemek için kullanılır.

ECOLABEL- Çevreye zararsızdır etiketi şirketler tarafından sunulan hizmetlerin

veya ürünlerin çevreye olan etkisinin azaltıldığını onaylamak için kullanılır.

IMQ-ECO- Çevresel ürün beyanlarının belgelendirilmesini tanımlayan IMQ'nun

(Kalite Simgesi Enstitüsü) İtalyanca önerisidir. İmalatçı tarafından bildirilen ekolojik

niteliklerin gerçeklerle örtüştüğünü ve söz konusu niteliklerin ölçülebilir olduğunu ve

zaman içerisinde korunduğunu garantileme hizmeti sağlar.
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2010/30/EC yönergesi hakkında bilgi sahibi olunmalı ve söz konusu yönerge

dikkate alınmalıdır. Yönergedeki gerekliliklere uygun önlemler alınmalıdır.

Elektrikçilere yönelik eğitim içeriği ve müfredatlar ilişkin olası gereklilikler

Aşağıda elektrik sektöründeki mesleki eğitimin müfredat içeriğine ilişkin daha

detaylı tavsiyelere yer verilmiştir.

Bu kurslarda malzemelerin ve elektrikli parçaların ekonomik, işlevsel ve en

önemlisi çevresel açıdan en iyi nasıl seçileceği konusu incelenmeli, açıklanmalıdır.

Ayrıca çevrenin ve insanların korunmasına yardımcı olabilecek elektrik alanındaki

tüm teknolojiler incelenmeli ve listelenmelidir.

Mevcut yasalara ve meslek etiğine uygun bir şekilde çevrenin korunması sonucuna

odaklanan yönelimli stratejilerin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Gerçek bir elektrik

sisteminin kontrolü ve gözlemlenmesi sonucu elde edilen bilgi pratiğe

dönüştürülmelidir. Bu açıdan, iş yerine ve çevreye ilişkin yapılacak onarım işlerine

uygun aletleri ve teknolojileri belirlemek ve kullanmak için laboratuvarda yapılan

testler ve önlemler artırılmalıdır.

Ayrıca ilgili çevre koruması ve besleme yöntemlerinin nasıl belirleneceğine dair

kavramları tanıtmak gereklidir. Bir kondansatörün elektrikli bir parça olarak nasıl

çalıştığının anlaşılması çevresel sürdürülebilirliğini tahmin etmek açısından

önemlidir.

Minimum enerji kullanımıyla çevreye minimum etki bırakmak amacıyla çalışma

ortamına ilişkin endüstriyel otomasyonun nasıl geliştirileceğine dair kavramlar

eklenmelidir.

Çevreyi en az ölçüde etkilemek amacıyla endüstriyel tesislerin yapılarının yerini

belirlemeye yönelik kavramlar tanıtılmalıdır.

Özel hassasiyet gerektiren otomatik işlemlerde güvenlik ve faaliyet protokolü

hakkında kavramlar tanıtılmalıdır. Mesela nükleer enerji, kimyasallar kullanan

tesisler gibi. Böylece gelecek işçiler bir kaza anında nasıl davranması gerektiğini

bilecektir.

Elektrikli ve elektronik aletlerin etiketlenmesi ve sertifikalandırılması artırılmalıdır.

Etiketten işçiler elektrikli bir parçanın çevreye zararlı olup olmadığını daha hızlı ve

sezgisel bir şekilde anlayabilecektir.

Elektrikli ve elektronik aletlerin kullanım süresinin değerlendirilmesine yönelik

atölye çalışmaları düzenlenmeli ve bu konuya yönelik pratik bilgiler verilmelidir.

Birçok elektrikli parçalar ve üretim malzemeleri uzun bir ömre sahip olduğunda

doğru düzgün çalışmamalarından dolayı çevreye zararlı olabilmektedir. Elektrik

elektronik alanında aletlerin geri dönüşümüne yönelik kavramlar tanıtılmalı ve bu

kavramlar üzerinde çalışılmalıdır. Bu aletlerin doğru geri dönüşüm yollarıyla nasıl

tekrar kullanılabileceği ve bazı durumlarda nasıl imha edilebileceğine yönelik

bilgiler verilmelidir.
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Farklı enerji tasarrufu çözümleri ve sistemlerini vurgulayan kavramlar tanıtılmalıdır.

En etkili enerji yönetimi sistemi nedir? Bu sistemlerin avantajları ve dezavantajları

ve kullanımları ve benzer konular hakkında bilgiler verilmelidir.

Anten sisteminin bölgesel planlanmasına yönelik kavramlar tanıtılmalıdır.

Elektromanyetik enerjinin çevreye etkisi, etkileşimde bulunduğu çevreye ve

insanlara olan zararı gibi.

Harici aydınlatma sistemi için enerji tasarrufu koşullarını oluşturarak enerji

tüketiminin nasıl azaltılacağı konusunda pratiğe yönelik oturumlar düzenlenmeli ve

kavramlar tanıtılmalıdır.

Özellikle enerji sistemleri sayesinde güç kaynağından bağımsız hareket eden ve

enerji tasarrufu sağlayan

sensörler konusunda yeni teknolojiler tanıtılmalı ve listelenmelidir. Yapı işlerine ve

hem fotovoltaik, rüzgar, termal gibi sistemlerin ilgili masraflarının hem de alınması

mümkün olan teşvik primlerinin düzenlenmesine ilişkin yürürlükteki Avrupa

standartlarına yönelik çalışmalar artırılmalıdır. Bunun sonucunda elektrik elektronik

teknisyenleri alanda danışmanlık niteliğine sahip olabilir.

Kullanılan makinelerin genellikle çıkardıkları seslerin çevreye yayılması da bir diğer

önemli konuyu oluşturmaktadır. Güncel düzenlenmelere ve bu makinelerin

seslerinin çevreye olan etkileri ile alakalı yenilikçi teknolojilere yönelik detaylı

çalışmalar yapılmalıdır.

Mevcut çevresel çözümlerin nasıl uygulanacağına ilişkin pratiğe yönelik çalışmalar

artırılabilir veya bu çalışmalar geliştirilebilir. Atölye çalışmaların oturumlar

artırılmalıdır. Olay yerinde denetim yapılması yoluyla gerçeklerle bir karşılaştırma

yapılmalıdır.

Son olarak iklim değişikliğine yönelik bir farkındalık oluşturacak şekilde öğrenciler

teşvik edilmelidir. Kursta öğrenilen tüm ilkeleri uygulamak, değerlendirmek ve

onaylamak amacıyla pratiğe yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Probleme yönelik

yeterli farkındalığın oluşturulmasıyla atık yönetimine yönelik pratik örnekler

verilmelidir.

Eğiticilerin Becerilerine Yönelik Tavsiyeler

Eğiticiler yönergeleri ve haberleri takip ederek çevre konusundaki bilgilerini günce

tutmalıdır. Zaman yetersizliği, yetersiz hazırlıklar veya çevresel problemlere yönelik

o zamanlar bir çözüm olmaması sebebiyle eğitim kariyerleri boyunca

edinemedikleri becerileri edinmelidirler.

Eğiticiler sadece klasik ön ders performanslarını takip etmemelidir. Öğrencilerin

ilgisini çekmek amacıyla kendi derslerinde beyin fırtınası, oyunlar, pratik çalışmalar

gibi resmi olmayan alıştırmalar yapmalıdır.
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ROMANYA

Giriş

2014 yılının Ağustos ayında enerji verimliliğine yönelik 121/2014 numaralı yasa

yürürlüğü girmiştir. Yasa 2012/27/UE numaralı enerji verimliliğine yönelik

yönetmelikte belirtilen Avrupa Birliği düzenlemelerini ulusal mevzuata

aktarmaktadır. Yasanın temel amacı, enerji verimliliğini artırmak üzerine olan ulusal

hedefe ulaşmak amacıyla ulusal enerji verimliliği politikasının uygulanması ve

geliştirilmesine ilişkin uyumlu bir yasal çerçeve oluşturmaktır.

Ulusal enerji bağlamında, sürdürülebilir gelişim enerji kullanımının artırılması

yoluyla değil (yenilenebilirler haricinde), enerji verimliliğini artırarak, güncel

teknolojiden yararlanarak ve ekonomiyi yeniden yapılandırarak enerji talebini

korumak anlamına gelmektedir.

2015 yılında Romanya Enerji Düzenleme Kurumu (Romanian Energy Regulation

Authority) tarafından tasarlanan "Romanya'da enerji verimliliğine yönelik trendler ve

politikalar" adlı stratejide eğitime yönelik tek bir genel görüş mevcuttur: "Ulusal

enerji tasarrufu eğitim programının geliştirilmesi, okullarda ve kitle iletişim araçları

aracılığı ile enerji tasarrufunu, çevrenin korunmasını ve yenilenebilir enerji

kaynaklarının bölgesel kullanımını hedeflemektedir." Müfredatın yeni gerekliliklerle

uyumlu hale getirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğine ilişkin hiçbir

dayanak yoktur.

Romanya'da Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 'ne göre yeterlilik seviyesi 3 olan elektrik

alanında mesleki eğitimi yapılan 10 meslek tanımlanmaktadır. Müfredat bu on

mesleğe ilişkin Mesleki Eğitim Standartlarına göre düzenlenmiştir: İnşaat

elektrikçisi, maden işletmeleri elektrikçisi, gemi elektrikçisi, alçak gerilim işlemleri

için elektrikçi, elektrikli aletler için elektrikçi, röle ile koruma, elektrik tesisatında

ölçme ve otomasyon için elektrikçi, tesislerin, istasyonların ve şebekelerin

çalıştırılması için elektrikçi, sondajla çıkarma malzemeleri için elektrikçi,

elektroteknik ürünlerin üreticisi, ev eşyalarının bakım ve onarımı için elektrikçi.

Projede inşaat alanındaki elektrikçiler kastedilmektedir. Binalar AB'nin toplam

tüketiminin %40'ını ve elektrik tüketiminin %60'ını oluşturmaktadır. İnşaat

elektrikçiliği enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının binalarda kullanımı

ile en yüksek düzeyde alakalı olan bir meslektir. İnşaat sektöründeki elektrikçi

uygulayıcı konumundadır ve yeşil dostu yeterlilikleri uygulamaya yönelik teklifler

onun yeterlilik ve karar verme düzeyi ile sınırlı kalmalıdır.
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Özel çevre koruma normlarından genellikle atık yönetimi kurallarına, malzemelerin

geri kazanılması ve yeniden kullanımına, çevre sebebiyle binalarda özel elektrik

tesisatına yönelik isteklere odaklanan Mesleki Eğitim Standartlarında bahsedilir.

İnşaat sektöründeki elektrikçi mesleği düzeyindeki yeşil dostu yeterlilikleri

benimsemek amacıyla enerji verimliliğine ilişkin 2012/27/UE yönergesindeki

gerekliliklere başvurulması gerekmektedir.

Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerjinin etkili kullanımı ve

çevrenin korunmasına yönelik müfredattaki atıflar genel bir şekilde detaya

inilmeden ifade edilmiştir. Öğrenciler ve öğretmenler için yeterli mevcut öğrenme

materyali olmadığını belirleyen öğretmenlerin yeşil dostu yeterlilikler eğitimine bağlı

olarak öğrenme içeriği öğretmenlerin kararına göre şekillenir.

Çevrenin korunması, enerjinin verimli kullanımı bilgisi yeşil dostu yeterlilikler

kategorisi altında toplanmamıştır ve bunların değerlendirilmesi sadece %6'lık bir

payla diğer özel yeterlilikler içerisinde yapılmaktadır.

Elektrikçiler için yeşil dostu yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik

aşağıdakileri önermekteyiz:

- İşgücü piyasasının dinamiklerine kolayca uyum sağlamak için elektrikçilerin

niteliklerine yönelik uyumlu ve esnek bir yeterlilik çerçevesi oluşturulmalıdır.

- Enerji verimliliğine yönelik trendler ve politikalar ile 2012/27/UE sayılı yönergeye

dayanarak inşaat alanındaki her bir meslek için yenilenebilir enerji kaynaklarının

kullanımı, enerji verimliliği ve çevrenin korunmasıyla ilgili ek yeterliliklerin bir listesi

hazırlanmalıdır. Elektrik alanında yeşil dostu yeterliliklere yönelik yeni niteliklerin

belirlenmesini gerekli bulmuyoruz ancak her bir mevcut nitelik için ek yeşil dostu

yeterlilikler tanımlanmalıdır. Elektrikçiler için ortak yeşil dostu yeterliliklerin ve

ayrıca her bir mesleğe özel yeşil dostu yeterliliklerin belirlenmesi oldukça önemlidir.

- Bu yeterlilikler her bir elektrik niteliği için gerekli olan teknik bilgi ve yeteneklerle

detaylandırılmalıdır.

- Her bir elektrik niteliği için gerekli olan ekolojik bilgiye yönelik somut atıflarla

kitapçıklar hazırlanmalıdır.

- Okuldaki atölye çalışmaları için özel bağışlar sağlanmalıdır.

- Enerji verimliliğine yönelik düzenlemeleri uygulayan şirketlerle öğrencilerin stajları

için anlaşmalar yapılmalıdır. Öğrenciler tarafından yeşil dostu yeterliliklerin

benimsenmesinin önemine ilişkin işletmelerin farkındalıkları artırılmalıdır.
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- Öğrencilerin işletmelerdeki stajına yönelik etkili bir özel ders sistemi oluşturulmalı

ve bunun kontrolü sağlanmalıdır.

- Öğretmenler hem öğretimleri hem de genel ve özel yeşil dostu yeterlilikler

bilgisinin değerlendirilmesi için eğitilmelidir.

-Öğrencilerin staj yaptıkları kurumlardaki eğitmenlerin öğrencilere teknik bilgi

öğretmesi için eğitilmelidir.

- Enerji verimliliği trendleri ve politikalarına göre yeşil dostu yeterlilikler öğrenci

değerlendirme sistemlerine dahil edilmeli ve bunun kanaat notundaki payı

artırılmalıdır. Mezunlar için yeşil dostu yeterlilikler sertifikası verilmelidir.

- Binalarda çevrenin korunması, enerji verimlilik çözümleri, yenilenebilir enerji

kaynaklarının kullanımı gibi yeşil dostu yeterliliklere olan talebi (tüketiciler/

yatırımcılar ve iş verenler) teşvik etmek için kalıcı bilgi verilmesi ile bilgi/kavrama

seviyesi artırılmalıdır.

- Yerel bölgede yapılan yeşil binalara ve iş gücü piyasasına giriş derecesi ile elde

edilen sonuçlar gözlenmelidir.

Özellikle elektrikçiler için ISCED 3 yeterlilik seviyesinde yeşil dostu

yeterlilikler aşağıdaki gibidir:

- Doğal kaynaklar, biyo-çeşitlilik, enerji, su, atık yönetiminin değerinin bilinmesi.

Çevreye karşı proaktif bir tutum geliştirilmesi.

- Kaynakların akıllı kullanımı. Özellikle hava, su ve topraktaki yenilenemeyen doğal

kaynakların tüketiminin azaltılması, tüketici talebinden ziyade gerçek ihtiyaçlara

yönelik kullanımın teşvik edilmesi

- Manyetik ve elektrik alanların insan sağlığına etkisi: Sinirlerin ve kas hücrelerinin

indüksiyon akımı ile uyarılması ısı yalıtımı ve kullanılmış materyallere ilişkin temel

akut etkisini oluşturmaktadır.

- Enerjinin verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının

artırılmasına öncelik verilmesi (güneş, rüzgar, nükleer, hidroelektrik, jeotermal)

- Kaynak kullanımı açısından daha etkili sistemler teşvik edilmelidir: akıllı ampul,

akıllı fiş, led aydınlatma, akıllı ev, z dalgası adı verilen uluslararası kablosuz iletişim

dili

- Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, mevcut malzemelerin tekrar

kullanımı: Döngüsel ekonomi atığının ve kaynak kullanımının en düşük seviyeye

getirilmesi, ürünlerin ve malzemelerin değerinin uzun süre korunması ve

kaynakların tekrar kullanımı ve katma değer

- Yüksek performanslı elektrikli malzemelerin temin edilmesi ve bakımı

28
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Her Bir Ülke İçin İçerik Temelli Tavsiyeler

Ortak ülkelerdeki eğitim içeriğini araştırdık ve içerikle ilgili tavsiyelerimizi bu

kısımda bulabilirsiniz. Her bir ülkenin farklı sistemi olduğundan ortak ülkelerde

elektrik eğitimine yönelik bazı kısımlara odaklandık. Çoğunlukla ortak ülkelerdeki

en popüler ve yaygın eğitim alanını seçtik.

TÜRKİYE
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Dahil Edilmesi Gereken Tavsiye

AC Motorları, 

Kontrol, 

Bobin Metodu

Eski motorlar veya kablolar veya yalıtım malzemeleri gibi atık malzemelerle

ilgili ne yapılacağı konusunda bir bilgi yoktur. Mesela piller çevre için oldukça

zararlıdır. Üniteler atık malzemelerle ne yapılması gerektiği konusunda

değinmelidir.

Motorların verimliliğini artıran teknikler enerji tasarrufu açısından önemlidir.

Enerji tasarrufunu artırmaya yönelik yöntemler ve uyarılar gereklidir.

Üniteler farklı motor türlerine yönelik bilgi vermemektedir. Motorlar enerji

verimliliği açısından da karşılaştırılmalıdır.

Ağ Bileşenleri 

ve Şebeke 

Sistemleri

Şebeke sistemleri de elektrik tüketir. Enerji tüketiminin en aza indirilmesine

dair uyarılar yardımcı olacaktır.

Atık bileşenler ve cihazlarla ilgili ne yapılacağına dair bilgiye ihtiyaç vardır.

Akıllı Ev 

Aletleri

Kırılan aletlerle ilgili ne yapılacağı konusunda ünitelerde bilgi yoktur. Bu

malzemelerin veya bileşenlerin nasıl imha edileceğine dair bilgi verilmelidir.

Asansör 

sistemleri 

Asansör sistemlerinin enerji tasarrufu konusunda bilgi verilmesi faydalı

olacaktır. Özellikle büyük binalarda birden fazla asansör olması sebebiyle bu

asansörlerin kullanımı enerji tüketiminin azaltılmasına uygun bir şekilde

düzenlenmelidir.

Sadece yer altı sistemleri için bir risk oluşturmadığından yağ kaçağı

sebebiyle potansiyel kirlilik risklerine dair daha çok bilgi verilmelidir.

Asansör sistemlerinde piller kullanılmaktadır. Bu piller kullanıldıktan sonra

çevreye zarar vermektedir. Bu yüzden özel yollarla imha edilmelidir. Bunun

hakkında da bilgi verilmelidir.

Baskı 

Makineleri

Enerji tasarrufu için uyarılar gereklidir.

Mürekkepler baskı için kullanılan kimyasallardır ve çevre için zararlıdır.

Makinelerin temizlenmesi ve mürekkeplerin daha verimli kullanılmasına dair

uyarılar olmalıdır.
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Çoğul Ortam 

Ürünleri 

Ünite elektronik malzemelerle alakalıdır. Bazılarının pilleri vardır ve bu piller 

kullanıldıktan sonra çevreye oldukça zararlıdır. Bu sebeple özel yollarla imha 

edilmelidir. Bunun hakkında bilgi verilmelidir. 

Farklı modellerin enerji tasarrufu açısından karşılaştırılması yardımcı 

olacaktır. 

Doğru Akım 

Motorları 

Bobin Metodu

Eski motorlar, temizleme ve yalıtım malzemeleri gibi atık malzemelerle ne 

yapılacağı konunda bilgi yoktur. Bu atık malzemelerin çevreye olan zararları 

ve teknisyenin bu zararı ortadan kaldırmadaki rolüne dair bilgi verilmelidir.

Elektrikli 

Makineler ve 

Kontrol 

Sistemleri

Yağ ve diğer kimyasalları içeren atık malzemelerle ne yapılacağında dair bir 

bilgi yoktur. Üniteler bu atık malzemelerle ne yapılması gerektiğine dair bilgi 

vermelidir. 

Motorların verimliliğini artırma teknikleri enerji tasarrufu açısından önemlidir. 

Teknisyenler enerji tasarrufu için hangi durumda hangi motorun daha iyi 

olacağını bilmelidir.

Elektrikli 

Motorlar

Üniteler kimyasalların kullanımından bahsetmelidir. Kimyasalların gereksiz 

kullanımına dair uyarılar olmalıdır. 

Endüstriyel 

Elektrik 

Sistemleri

Ünitenin elektrik tesisatı adı altında bir alt ünitesi mevcuttur. Bu ünitede 

büyük fabrikaların elektrik ihtiyacına yönelik bilgi verilmektedir. Bu tesisler 

çok fazla enerji tükettiklerinden bu tarz tesislerde enerji tasarrufu önemlidir. 

Işıklandırma veya makinelerin tasarımı veya elektrik alt yapısı enerji kaybına 

sebep olabilir. Bu alt ünite doğrudan enerji tasarrufu ile alakalı bölümler 

içermelidir. Başlangıçta pahalı olan enerji tasarrufu sistemleri vardır ve bu 

sistemler büyük tesisler için oldukça uygundur. 

Enerji 

Aktarımı ve 

Koruma 

Sistemleri

Enerji aktarım hatlarında enerji kaybı çok yüksek olduğundan bu maliyete 

dair bir bilgi öğrencilerin problemi anlaması açısından oldukça önemlidir. 

Ülkedeki hatların genel durumu hakkında bilgi verilmesi faydalı olacaktır. Bu 

problemlerle nasıl mücadele edileceğine dair bilgi de verilmelidir. 

Enerji Üretim 

ve Dağıtım 

Merkezleri

Birçok çeşit enerji üretim tesisi vardır. Bu tesislerin çevreye olan etkilerine 

yönelik bir karşılaştırma yapılmalıdır. Üniteler bu tesislerin çevreye olan 

zararlarına dair bilgi vermektedir ancak bu bilgi yeterince detaylı değildir. 

Mesela nükleer tesislerin potansiyel etkilerine dair bilgi verilmelidir. 

Farklı türde tesislerin atıklarına yönelik bilgi mevcuttur ancak bu atıkların 

nasıl azaltılabileceğine ve atıkların çevreye olan etkilerine dair bilgi 

verilmelidir. 

Rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerjisi çevre dostu 

teknolojiler olarak listelenmektedir. Ancak çevre dostu teknoloji de çevreyi 

etkilemektedir. Üniteler bu etkilere değinmelidir. 
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Isıtma ve 

Pişirme İçin 

Kullanılan Ev 

Aletleri

Enerji tasarrufu konusunda çok az bilgi mevcuttur ancak özellikle ısıtıcılar 

yüksek düzeyde enerji tüketmektedir. Hangi tür aletlerin enerji tasarruflu 

olduğu konusunda yeterli bilgi yoktur. Teknisyenler bu aletleri alma 

konusunda kanaat önderleridir. Hangi aletlerin enerji tasarruflu olduğu 

konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. 

Buzdolapları 

ve Klimalar

Klimanın yeri enerji tasarrufunu etkilemektedir. Bu konu hakkında bilgi 

gerekmektedir. 

Buzdolaplarının gazları havaya zarar vermektedir. Bu konuda bilgilendirme 

yapılması gereklidir. 

İnşaat 

Elektriği ve 

Elektrik 

Santralleri 

Enerji tasarruflu aletlerin kullanılması önemlidir. Elektrikçiler ev halkını 

etkileyebileceğinden enerji tasarrufu yöntemlerini iyi bilmeli ve bu konuda 

insanları bilgilendirmelidir. Üniteler enerji tasarrufu için malzeme ve 

ekipmanlaralar hakkında daha çok bilgiye sahip olmalıdır. 

Yeşil Dostu Yeterlilikler Kavramı Açısından Elektrikçilere Yönelik 

Mesleki Eğitimdeki Yetersizliklere İlişkin Politikacılar İçin Tavsiyeler



İSPANYA

32

Dahil Edilmesi Gerekli Olan Tavsiye

Endüstriyel 

Otomasyon

Çevreye göre endüstriyel otomasyonun nasıl geliştirileceğinde dair bilgi 

verilmelidir.

Endüstriyel tesislerin yeri konusunda çevresel hassasiyetler

Nükleer enerji, kimyasal ürünler gibi özel hassasiyet gerektiren otomatik 

işlemlerin faaliyet ve güvenlik protokolü. 

Elektronik Eko sertifikası ve elektrikli aletlerin etiketlenmesi

Elektronik aletlerin kullanım süresinin değerlendirilmesi

Elektronik aletlerin geri dönüşümü

Elektronikte çevreci tasarım sistemi

(BDK) "Baskılı Devre Kartı" Sülfürik asit gibi kimyasal ürünlerle yarı iletken 

bileşenlerin üretiminde çevresel hassasiyetler 

Elektrik 

Mühendisliği

Alçak ve Yüksek Akım şebekelerinde çevre mevzuatı

İç mekan 

elektrik tesisatı

Kapalı sistemlerde enerji verimliliğini sağlama

Çevreye etkiyi en az düzeye indirmek amacıyla mevcut doğal kaynaklardan 

yararlanma

Eğitim ve 

kariyer 

danışmanlığı

Elektrik verimliliğine yönelik kursa katılım ve elektrik sistemlerinin çevreci 

tasarımı

Elektrik dağıtım 

tesisleri

Çözümler ve enerji tasarrufu sistemleri

En etkili enerji yönetim sistemleri

Binalar genel 

telekomünikasy

on altyapısı 

Akıllı şebekelerde ve akıllı şehirlerde çevreci tasarım

Elektromanyetik enerjinin çevreye olan etkileri ve antenlerin yerleştirilmesi 

konusunda hassasiyetler

İç tesisat Enerji tüketiminin azaltılması

Dış ışıklandırma koşullarına uyum

Sensör ağlarını enerji depolama sistemleri ile çalıştırma

Güneş enerjisi 

fotovoltaik 

tesisat 

Güneş enerjisine yönelik uluslararası ve Avrupa çevre standardı ve 

yönergeleri

Güneş paneli montajlarının dağıtımını sağlamak içim yetkili yerlere duyulan  

çevresel hassasiyetler

Elektrikli 

makineler

Elektrikli makinelere ilişkin uluslararası ve Avrupa çevre standardı ve 

yönergesi

Çevre mevzuatına göre izin verilen ses düzeyi 

İş ve 

Girişimcilik

Elektrik elektronik alanındaki çevreyle ilgili işler 

İş merkezlerinde 

düzenleme

Elektrik elektronik alanında pratiğe yönelik faaliyetler
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Dahil Olması Gereken Tavsiye 

Elektrik elektronik 

teknolojileri ve uygulamaları: 

(ELEKTRİK ELEKTRONİK 

MAKİNELER, TESİSLER, 

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ, 

ÇEVRE KORUMA ALETLERİ 

VE YÖNTEMLERİ, MALZEME 

ANALİZİ, LCA, SOĞUTMA VE 

ISITMA SİSTEMLERİ, CEI 

STANDARTLARI, EIA VB.)

Çevreye daha az zararlı malzemelerin ve bileşenlerin nasıl 

seçileceği konusunda daha detaylı bir analiz yapılmalı ve 

açıklamalar yapılmalıdır. Elektrik alanında çevreyi korumak 

için hangi teknolojinin işe yarayacağını bilmek faydalı 

olacaktır. 

Montaj ve Bakım Teknikleri 

ve Teknolojileri, 

(STANDARTLAR, ÇEVRE 

SERTİFİKALARI, 

ÖNLEMLER, KONTROLLER, 

YOL, APE, ENERJİ 

DÖNÜŞÜMÜ VE BENZERİ):

Elektrik alanındaki problemlerin nasıl belirleneceğinin 

bilinmesi ve çevre korumasına yönelik stratejileri  meslek 

ahlakına ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde 

kullanabilmek  gereklidir. Mesela gerçek bir elektrik 

sisteminin gözlenmesi ve kontrolü ile edinilen bilginin 

pratiğe dökülmesi gibi. 

Teknolojik Laboratuvarlar, 

(TESİS TASARIMI, ENERJİ 

TASARRUFU,  ISI, SICAKLIK, 

İKLİM, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, 

EKOLOJİ, ÖZGÜL ISI, 

TRANSMITANS VB.):

İş yerini ve çevreyi dikkate alarak uygulanacak bakım 

işlerine uygun teknoloji ve aletleri belirlemek ve kullanmak 

amacıyla laboratuvarlarda testler yapılması ve önlemler 

alınması gereklidir.

Grafik Gösterim Teknikleri ve 

Teknolojileri, (YAZILIM, 

ÇEVRE ETİKETLERİNİN 

BELİRLENMESİ, TASARIM, 

ÇİZİM VB.):

Güç kaynağı yöntemlerinin ve ilgili çevre korumalarının 

nasıl belirleneceğinin bilinmesi.

Çevresel sürdürülebilirliğini tahmin etmek amacıyla bir 

kapasitörün elektrikli parça olarak yapısının anlaşılması

Makine Teknolojileri ve 

Uygulamaları, 

(YENİLENEBİLİR ENERJİ, 

YENİLENEMEYEN ENERJİ, 

FOTOVOLTAİK, EOLIC, 

JEOTERMAL SİSTEMLER, 

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ, 

STANDARTLAR VE 

UYGULAMALAR VB.):

Deneyler ve atölye çalışmaları yoluyla yenilenebilir enerji 

üzerine edinilen bilginin çevreye zarar vermeden pratiğe 

dökülmesi

İTALYA
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Seviye 2 IVQ Elektrik Tesisatına Yönelik Diploma

Ünite Yeşil Dostu Yeterliliklere İlişkin Tavsiyeler

Elektrik Tesisatı: 

İş Güvenliği

LED ampüller haricinde geri dönüştürülmüş malzemelere ve düşük 

enerjili ürünlere ilişkin bilgi atık bilgisine yönelik hükümet rehberliği 

uyarınca pratik yeterlilik olarak dahil edilebilir. 

Elektrik Tesisatı: 

Hesaplamalar, 

yerleştirme ve 

çizim

Çizim/hesaplar/sergileme gibi çevresel durum çalışmaları yapılabilir.

Elektrik Tesisatı: 

Pratik Beceriler

Bu ünite öğrencilere elektrik sistemlerinin tesisatını ve tek evreli iç 

tesisatın denetimini tanıtmaktadır. Öğrencilere Uluslararası 

Elektroteknik Komisyonu'nun düşük voltajlı elektrik tesisatına yönelik 

standardı (IEC 60364-8-1 21) ile BREEAM gibi yeşil denetim 

standartlarına uygun olarak enerji tasarruflu tasarım tanıtılabilir. 

Seviye 2 Elektrik Tesisatına Yönelik Diploma (Binalar ve Yapılar)

ÜNİTE Yeşil Dostu Yeterliliklere İlişkin Tavsiyeler

Ünite 202 Elektrik 

Biliminin İlkeleri

Bu ünite elektriğe yönelik matematiksel ve bilimsel ilkeleri ele 

almaktadır. Örnek bir materyalde çevresel durum çalışmaları yapılabilir.

Ünite 203 Elektrik 

Tesisatı 

Teknolojisi

Bu ünite güvenli alet kullanımı ve kablo sistemlerinin test edilmesine 

yönelik pratik bilgiler vermektedir. Temel beceri olarak yeşil içerik 

başka bir yere daha uygun olabilir. Aynı zamanda öğrencilere 

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun düşük voltajlı elektrik 

tesisatına yönelik standardı (IEC 60364-8-1 21) ile BREEAM gibi yeşil 

denetim standartlarına uygun olarak enerji tasarruflu  tasarım 

tanıtılabilir. 

Ünite 210 Bina 

hizmetleri 

mühendisliğinde 

diğerleriyle nasıl 

iletişimde 

bulunacağını 

anlamak

Farklı gruplarla iletişimi geliştirmek amacıyla çevresel problemlereler 

ana hatlarıyla incelenebilir. 

Şehir ve Dernekler Seviye 2 Elektrik Tesisatına Yönelik Teknik Sertifika

ÜNİTE Yeşil Dostu Yeterliliklere İlişkin Tavsiye

Unit 202 

Electrical 

Science

Bu ünite elektriğin matematiksel ve bilimsel ilkelerini ele almaktadır. 

Örnek bir materyalde çevre ile ilgili durum çalışmaları yapılabilir. 

EAL Seviye 2 Elektrik Tesisatına Yönelik Diploma

UNIT Yeşil Dostu Yeterliliklere İlişkin Tavsiyeler
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Elektrik Tesisatı 

Yöntemleri, 

Usulleri ve 

Gereklilikleri

Farklı gruplarla iletişimi geliştirmek amacıyla çevresel problemlereler 

ana hatlarıyla incelenebilir.

Elektrik Tesisatı

Esnaf Becerileri 

Bu ünite güvenli alet kullanımı ve kablo sistemlerinin test edilmesine 

yönelik pratik bilgiler vermektedir. Temel beceri olarak yeşil içerik 

başka bir yere daha uygun olabilir. Aynı zamanda öğrencilere 

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun düşük voltajlı elektrik 

tesisatına yönelik standardı (IEC 60364-8-1 21) ile BREEAM gibi yeşil 

denetim standartlarına uygun olarak enerji tasarruflu  tasarım 

tanıtılabilir.

Elektrik Bilimi ve 

İlkesi

Bu ünite elektriğin matematiksel ve bilimsel ilkelerini ele almaktadır. 

Örnek bir materyalde çevre ile ilgili durum çalışmaları yapılabilir.
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ROMANYA

Müfredatı karşılaştırmak amacıyla İnşaat elektrikçiliği mesleği seçilmiştir: 

Modül Tavsiyeler

Elektroteknik 

alanında genel 

teknolojiler 

- Metal yüzeylerin ve plastiklerin mekanik ve fiziksel arıtması ve 

modellemesi ile atık seçimi

- Elektrik alanında ambalaj atığı seçimi

- Döngüsel ekonomi hakkında bilgi: atık ve kaynak kullanımı minimuma 

indirilir, ürünlerin ve malzemelerin değeri mümkün olan en uzun süreye 

uzatılır, kaynaklar tekrar kullanılır ve değer katkılıdır. 

Elektrikli 

aletlerin 

parçaları

- Metal yüzeylerin ve plastiklerin mekanik ve fiziksel arıtması ve 

modellemesi ile atık seçimi

- Elektrik alanında ambalaj atığı seçimi

- Döngüsel ekonomi hakkında bilgi: atık ve kaynak kullanımı minimuma 

indirilir, ürünlerin ve malzemelerin değeri mümkün olan en uzun süreye 

uzatılır, kaynaklar tekrar kullanılır ve değer katkılıdır.

- Elektrik alanında tekrar kullanılabilir malzemeler hakkında bilgi 

Doğru ve 

alternatif akım 

için elektrik 

ölçümleri 

- Düşük ve orta gerilimli elektrik hatları için çevreyle etkileşim özellikle 

şunlarla alakalıdır: toprak işgali, ormanların kullanımı, görüntü kirliliği, 

diğer bina unsurları ve tesisatıyla etkileşim

- Manyetik ve elektrik alanlarının insan sağlığına etkisi: İndüksiyon akımı 

ile sinirlerin ve kasların uyarılması temel akut etkidir. 

Elektrikli 

Aletler

- Akıllı ampül ve fişlere ilişkin bilgi

Elektrikli 

Makineler

Aşağıdakilerle ilgili bilgi:

-Yenilenebilir kaynakların kullanımı ile elektrikli jeneratörlerin çalışma 

esasları

- Daha ulaşılabilir ve daha verimli alternatif enerji: Enerji üretiminde 

alternatif kaynakların kullanımı ( güneş, rüzgar, nükleer, hidroelektrik, 

jeotermal)

Binalara özgü 

elektrik tesisatı

Aşağıdakilerle ilgili bilgi :

- Bir eve yönelik enerji ihtiyacının hesaplanması ve bu ihtiyaca yönelik 

güneş enerjisi sisteminin tasarımı

-LED aydınlatma enerji verimliliği, aydınlatma kalitesi ve görsel rahatlık, 

konsept ve estetik

- "Akıllı ev" bir takım sensörlerden bilgi alan merkezi istasyon kavramıdır. 

İlk programlamada hazırlanan senaryolar sayesinde açık/kapalı rölere 

veya doğrudan elektrik tüketicilerine komutlar gönderir. 

-Z dalgası adı verilen uluslararası kablosuz iletişim dili: otomatik 

aydınlatma kontrolü, otomatik kepenk kontrolü, çatı pencereleri veya 

otomatik panjurlar, sensörler aracılığıyla elde edilen veya basit 

açık/kapalı senaryoları harekete geçiren veya benzer durumlara aynı 

şekilde programlanan telefonlar ve tabletler aracılığı ile manuel 

komutlarla elde edilen  bilgi sayesinde yapılır.

Güneş 

Panellerinde 

Elektrik 

Tesisatı

-Güneş panellerinin verimliliği hakkında bilgi 
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