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Yeşil Dostu Yeterlilikler Kavramı Açısından İnşaat Çalışanlarına Yönelik 

Mesleki Eğitimdeki Yetersizliklere İlişkin Politikacılar İçin Tavsiyeler



Proje Tanımı

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

çoğunlukla su kıtlığı ve enerji gibi diğer çevresel problemler ve politika alanlarıyla

ilişkilendirilir. Birçok alandaki kamu politikaları ve girişim stratejileri daha yeşil bir

ekonomiye odaklanmakta ve ülkeler mevzuatlarını hazırlarken çevreyi de dikkate

almaktadırlar. Tüm üye ülkelerin ve Türkiye'nin genel politik beyanlarında çevrenin

önemini kabul edilse de iklim değişikliği ve düşük karbona yönelik politikaların

beceri boyutları dikkate alınmamaktadır. Aslında çevre dostu bir dünya yaratmak

için farklı mesleki alanlarda yeşil dostu yeterlilikler büyük önem taşımaktadır.

Bu projede ortak ülkelerde inşaat ve elektrik sektöründeki yeşil dostu yeterlilik

ihtiyaçları belirlenerek mesleki eğitime katkı sağlama yoluyla daha yeşil bir

ekonomi için bazı olumlu değişiklikler yapmak ve bu amaçla yapılan değişiklikleri

incelemek hedeflenmiştir.

Projeden beklenen sonuçlar şu şekildedir:

• Ortak ülkelerde çevrenin korunmasına uzun süreli katkı sağlanması

• Yeşil dostu yeterliliğe sahip mesleklerin artışına katkı sağlanması

• Ortak ülkelerde mesleki eğitime yönelik yeşil dostu yeterliliklerin kalite artışının

sağlanaması

• Ortak ülkelerde politikacıların, mesleki eğitim eğiticilerinin, mesleki eğitim

öğrencilerinin, işverenlerin ve tüm toplulukların yeşil dostu yeterlilikler konusunda

farkındalığının artırılması

• Avrupa Birliği'nin yeşil dostu yeterlilikler stratejisine katkı sağlanması

• İnşaat ve elektrik sektörüne yönelik yeşil dostu yeterlilikler eğitimine ilişkin

mesleki eğitim sistemlerindeki farkındalığı artırarak ortak ülkelerdeki mesleki

eğitim kurumlarından mezun olan işçiler için istihdam olanaklarının iyileştirilmesi

• İnşaat ve elektrik sektörüne yönelik mesleki eğitimde yeşil dostu yeterliliklere

sahip meslekler hakkında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması

• Mesleki eğitimdeki potansiyeli artırmaya ilişkin ortak hedefleri olan çeşitli AB

ülkelerinden farklı kurumlardaki (mesleki eğitim, özel sektör, sivil toplum

kuruluşları) eğitim ve istihdam alanında ortaklarla sınır aşırı işbirliği yapılması

• Yerel ve bölgesel kamu kuruluşlarının yüksek kalitedeki mesleki eğitim teklifini

kabul etmelerinin sağlanması, iş temelli eğitimle istihdamın artırılması ve inşaat

ve elektrik sektörlerine yönelik başlıca yeterliliklerin belirlenmesi

• Katılımcıların bu projeye katılımı stratejik gelişim, kurum yönetimi, proje

yönetimi, AB seviyesinde uluslararası işbirliği, öğrenme koşullarının kalitesi,

eşitlik ve entegrasyon alanlarında kapasitelerini geliştirmesini sağlayacaktır.

• Ortak kurumlarda insan kaynakları kapasitesinin artışı
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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."
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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 O3'ten yararlanılmıştır. Mesleki eğitim

uzmanlarının, eğiticilerin ve stajyerlerin bu rapor için görüşleri alınmıştır.
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Yeşil Dostu Yeterlilikler Kavramı Açısından İnşaat Çalışanlarına Yönelik
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TÜRKİYE:

Giriş:

Türkiye AB'ye üye olmaya aday bir ülke konumundadır ve bütün sistemlerini AB

üyeliğine uygun hale getirmeye çalışmaktadır. AB'de standart bir eğitim sistemi

olmadığından eğitim bu açıdan en problemli alanlardan biridir. Her bir ülkenin

kendine özgü tecrübesi ve sistemi vardır. Yine de özellikle mesleki eğitim olmak

üzere eğitim alanında tüm AB ülkeleri için bazı ilkelere ihtiyaç vardır. AB, Avrupa

mesleki eğitim ilkelerinin gelişimini destekleyen ve bu ilkelerin uygulanmasına katkı

sağlayan bir ajansa (CEDEFOP) sahiptir. Ajans, Avrupa Komisyonuna, AB'ye üye

ülkelere ve sosyal ortaklara Avrupa mesleki eğitim ilkelerinin gelişmesi amacıyla

yardımcı olmaktadır ve Erasmus + mesleki eğitim programı ülkeler arasında bilgi

ve tecrübelerin paylaşılması yönünde çalışmaktadır. Türkiye Erasmus + programı

açısından aday ülke olarak paydaş konumundadır.

Teknoloji büyük bir hızla değişmekte ve bu değişim bütün sektörleri etkilemektedir.

Bir şeyler yapabilmek adına en iyi yolları keşfetmekte ve geliştirmekteyiz. Bu

teknolojik değişim beraberinde yeni problemleri getirmektedir. Çevre problemleri

bunlardan bir tanesidir ve çözümü hem küresel hem de çok yönlüdür. Çevre dostu

teknolojilerin geliştirilmesi çözümün en önemli yönlerinden birini oluşturmaktadır.

Ancak bu önlemler sadece vasıflı işçiler aracılığıyla uygulanabilir. İşçiler hangi

yöntemlerin ve malzemelerin çevre için daha iyi olduğunu ve bir işçi olarak kendi

sektörlerinde daha iyi bir çevre için hangi olası davranışları sergilemeleri gerektiğini

bilmelidir. Bu da mesleki eğitim sistemlerinin büyük ve karışık olması sebebiyle her

bir ülke için kapsamlı bir strateji gerektirmektedir. Her ülkede politikacılar tarafından

mesleki eğitim alanında bir takım önlemler alınmalı ve bu önlemler birbirleriyle

uyumlu olmalıdır.

İnşaat sektörünün çevreye olan en büyük olumsuz etkisi gaz ve dizel gibi fosil

yakıtların yakılmasıyla oluşmaktadır. Her inşaat projesi karbondioksit, metan ve

çevreyi kirleten ve küresel ısınmaya sebep olduğu düşünülen diğer atık ürünlerin

gaz salımıyla sonuçlanmaktadır. Küresel çapta iklim değişikliğine sebep olmanın

yanı sıra, bireysel inşaat projeleri bölgesel çevreye ciddi ölçüde etki etmektedir.

İnşaat alanlarında dizel ve diğer fosil yakıtlar, boyalar, çözücü maddeler ve zehirli

kimyasalları kapsayan su kirliliğine yol açan çeşitli kaynaklar vardır.

Bu rapor, inşaat sektöründeki mesleki eğitim öğrencilerinin eğitimine yeşil dostu

yeterlilikler açısından nasıl katkı sağlanacağı konusunda Türkiye'deki mesleki

eğitim politikacılarına tavsiyeler vermek amacıyla geliştirilmiştir.
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Politikacılar için tavsiyeler:

Bir önceki raporumuzda (yeşil dostu yeterlilikler açısından inşaat işçilerinin

müfredatlarına ilişkin karşılaştırmalı rapor) Türkiye'deki mesleki eğitim sistemi

hakkında bilgi verdik. Raporda farklı türde mesleki eğitim merkezlerinden bahsettik.

Bazı tavsiyelerimiz bu rapora dayanmaktadır.

Müfredat:

Türkiye'de merkezi bir eğitim sistemi vardır. Mesleki eğitimin büyük bir kısmı,

gerekli müfredatı mesleki eğitim merkezlerine dahil etmek kolay olduğundan Milli

Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Talim Terbiye Kurulu mesleki eğitim

müfredatında gerekli değişiklikleri yapma hakkına sahip en yetkili kurumdur.

Üniversiteler bağımsız olduğundan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmez

ancak Yükseköğretim Kurumu tarafından yönetilir. Bu kurum müfredatta

değişiklikler yapılması açısından önerilerde bulunabilir.

Mesleki eğitim öğrencilerinin yeşil dostu yeterliliklerinin artırılmasına genel olarak

çevrenin öneminin öğretilmesiyle başlanılabilir. Öğrenciler çevresel problemlerin

geleceğimiz açısından neden önemli olduğunu ve çevre ve inşaat arasındaki

bağlantıyı bilmek zorundadırlar. Bu nedenle çevrenin önemine ve yeşil dostu

yeterliliklerin inşaat sektörüyle bağlantısına ilişkin bir ders konulmasını öneriyoruz.

"Çevrenin Korunması" mesleki eğitim ünitesi adı altında inşaat öğrencilerine

yönelik bir modül vardır ve bu modül tüm alanlar için ortaktır. Bu modülün

sektörlere göre hazırlanması daha iyi olabilir. Modül inşaat öğrencileri veya çocuk

gelişimi için farklı bilgiler içerebilir. Modül çok genel bilgiler vermekte ve dokuzuncu

sınıfta haftada sadece iki saattir. Mesleki Gelişim çatısı altında 7 ünite vardır.

Haftada 2 saat, Mesleki Gelişim için yılda 56 saat ve Çevre Korunması için 8-10

saat demektir. Bu sayı artırılmalıdır.

Mesleki Eğitim Merkezleri Türkiye'de bir diğer mesleki eğitim kurumudur. Bu

merkezler çalışanlar içindir. Bir şirkette çalışan çıraklar teorik bilgi için bu

merkezlere gitmektedir. Dört senelik bir süre diliminde haftada bir ya da iki kez bu

merkezlere gidilmektedir. Çevre temelli bir ders onlar için de faydalı olacaktır.

Müfredat değişimi sadece çevre dersi koymak demek değildir. Bazı teknik dersler

doğrudan çevre dostu yeterliliklerle alakalıdır. Bu derslerin içeriği yeniden gözden

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

alanındaki uzmanlar tarafından tüm içerikler gözden geçirilmelidir. Mesleki Eğitim

liselerinin eğitim içeriğine ilişkin bazı tavsiyeleri ekte görebilirsiniz. Bunlar sadece

bazı örneklerdir. Uzmanlar tüm içeriği gözden geçirmeli ve içeriğe yönelik gerekli

değişiklikleri yapmalıdır.
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Çevre problemlerine yönelik müfredatın geliştirilmesi önemlidir. Ancak çevre

problemlerinin diğer bir yönü de vardır. Çoğunlukla bu problemlerin kısa vadede

maliyeti yükseltir. Bu nedenle müfredat gelişimi sürecinde inşaat sektöründen

temsilciler yer almalıdır. Onların görüşleri de önemlidir. Çevresel önlemleri abartma

ve bu önlemlerle inşaat sektörüne ve sanayisine zarar verme riski vardır.

Çevresel Farkındalığı Artırma:

Teknoloji hızla değişmekte ve çevreyi tehdit etmektedir. Bu değişimle birlikte çevre

dostu teknolojiler de değişmektedir. Bu da yeşil dostu yeterliliklerin sadece belli bir

zamanda çevre hakkındaki bir takım bilgilerle alakalı olmadığını göstermektedir. Bu

yeterlilikler işçiler de dahil olmak üzere tüm paydaşların bilinciyle alakalıdır. Mesleki

eğitim öğrencileri yeşil dostu yeterlilikler ve değişen teknoloji ve risklerine karşı

nasıl uyum sağlanacağı konusunda eğitilmelidir.

Öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, ebeveynler ve diğer çalışanlar için çevre

konusunda bazı kampanyanlar düzenlenmesini öneriyoruz. İnşaat alanındaki ilgili

paydaşlar için alan temelli bazı kampanyalar düzenlenebilir. İnşaat sektörü çeşitli

işçileri bünyesinde barındırmaktadır. Enerji tasarrufu ile alakalı yeşil dostu

yeterlilikler ve kullanılmış malzemeler sebebiyle oluşan kirlilik bu alanda büyük

önem taşımaktadır. Mesleki eğitim kurumlarında küçük ölçekli işler yapılmaktadır.

Bu işlerde yeşil dostu yeterlilikleri desteklemek ve atölye faaliyetleri inşaat

alanında eğitim alan mesleki eğitim öğrencilerinin farkındalığını artırmak

konusunda iyi bir yoldur.

Pratik inşaat eğitiminin mesleki eğitim kurumlarındaki atölye çalışmalarında

gerçekleşmesi zordur. Pratik eğitim çoğunlukla stajla gerçekleşmektedir. Mesleki

eğitim kurumları mesleki eğitim öğrencilerinin stajı konusunda bazı şirketlerle

işbirliği yapmaktadır. Türkiye'de kanunlar bütün şirketleri gerekli olduğu takdirde

mesleki eğitim öğrencilerini staja almaları konusunda zorunda bırakmaktadır. Bu da

mesleki eğitim öğrencilerini stajyer olarak bünyesinde bulunduran şirketlerin

mesleki eğitim merkezleri olarak görülebileceği anlamına gelmektedir. Bu şirketleri

hedef alan bir farkındalık yaratma kampanyası yeşil dostu yeterlilikler açısından

gerekli olabilir. Özellikle kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen inşaat

faaliyetlerinde çevre dikkate alınmalıdır.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji tasarrufu konusunda bazı

kampanyalar düzenlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Enerji Bakanlığı'na

mesleki eğitim kurumlarında farkındalık yaratma kampanyaları düzenlemek

amacıyla birlikte çalışmalarını öneriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Şehir Planlama ve

Çevre Bakanlığı ile birlikte inşaat alanındaki mesleki eğitim stajyerlerinin

farkındalıklarını nasıl artıracakları konusunda farkındalık yaratma faaliyetleri ile işe

başlayabilir. İnşaat sektörü büyük ve küçük ölçekli şirketleri kapsamaktadır. Büyük

ölçekli şirketler farkındalık yaratma faaliyetlerine katkıda bulunabilir.
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Eğitimde iyi örnekler önemlidir ve enerji tasarrufu konusunda iyi donanımlı ve çok

iyi eğitimli eğiticilere (Avrupa'da eğitim görmüş olabilir) sahip bazı mesleki eğitim

okullarının tasarlanması farkındalık yaratmanın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

İnşaat Türkiye'de mesleki eğitim sistemiyle en kötü şekilde bağlantılı olan bir

alandır. Bu sektörde çalışan insanların büyük bir kısmı inşaat alanında mesleki

eğitime sahip değildir ve inşaat eğitimi alan mezunların büyük bir kısmı kendi

sektörlerinde çalışmamaktadır. Mesleki eğitim sisteminde değişiklikler yapmak

gerçek inşaat işçilerine ulaşabilmek açısından yeterli olmayacaktır. Bu nedenle

farkındalık yaratma kampanyaları ile sektördeki mevcut işçiler hedeflenmelidir.

Mesleki Eğitim Eğitmenlerinin Eğitimi:

İnşaat eğitimi çoğunlukla mesleki eğitim okullarında gerçekleşmektedir. Halk eğitim

merkezleri, çıraklar için mesleki eğitim merkezleri gibi diğer mesleki eğitim

kurumları da vardır. Bu kurumlarda çalışan tüm mesleki eğitim öğretmenleri ve

eğiticileri inşaat sektöründeki yeşil dostu yeterlilikler açısından eğitilmelidir. İnşaat

alanında çalışan binlerce mesleki eğitim öğretmeni vardır ve maalesef bu

öğretmenlerin eğitimi için eğitici bulmak oldukça zordur. Bu nedenle bu eğitimler

için ulusal planlama yapılmalıdır. Öncelikle bakanlık eğitici faaliyetlerinin bazı

eğitimlerini düzenleyebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı her sene okulların açılmasından önce ve sonra öğretmenler

için uzaktan eğitim düzenlemektedir. Bu eğitimler sırasında mesleki eğitim

öğretmenlerini eğitmek iyi bir fikir olabilir. Ayrıca mesleki eğitim öğretmenleri için

resmi eğitimler düzenlenebilir. İl müdürlükleri bu eğitimlerde rol alabilir.

Müfredatın içeriğine yönelik yapılan değişiklikler hakkında öğretmenlerin

bilgilendirilmesi gerektiğinden öğretmenlerin eğitiminin müfredatının geliştirilmesi

eş zamanlı olarak düzenlenebilir. Bakanlık bu amaçla üniversitelerle işbirliği

yapmalıdır.
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Mesleki Eğitim Kurumlarının Fiziksel Altyapısı:

İnşaat eğitimine yönelik atölye çalışmaları vardır. Mesleki eğitim kurumları

atölyelerdeki eğitimlerde çevre ilkelerine uymalıdır. Mesleki eğitim kurumları

kampüslerinde bir takım inşaat faaliyetleri düzenlemektedir ve bu faaliyetleri

düzenlerken çevreyi korumak adına seçici olmalıdırlar.

Öğrenciler atölyeler çalışmalarında yeni çevre dostu teknolojik ürünler

kullanmalıdır. Tüm atölye çalışmaları müfredatın geliştirilmesi ile birlikte eş zamanlı

olarak değiştirilmelidir. Bu atölyelerde görev yapan öğretmenlere de bu değişiklikler

hakkında eğitim verilmelidir.

Mevcut inşaat işçilerinin eğitimi :

Teknoloji büyük bir hızla değişmektedir. Bu durum yeşil dostu yeterlilikleri de

etkilediğinden mesleki eğitim kurumlarındaki eğitim yetersiz kalmaktadır.

Sektördeki işçilere ve mezunlara düzenli aralıklarla eğitim verilmelidir. Türkiye'de

Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü raporuna göre inşaat öğrencilerinin sadece

%7,85'i eğitimleriyle alakalı bir işte çalışmakta ve %42,58'i ise diğer sektörlerde

çalışmaktadır. Bu istatiksel veriler 2008-2014 yılları arasında eğitim gören

öğrenciler içindir. Söz konusu rapor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında

yayınlanmıştır.

Bu istatiksel veriler Türkiye'de inşaat sektöründeki işçilerinin büyük bir kısmının

mesleki eğitim merkezlerinde eğitim almadığını göstermektedir. Söz konusu işçiler

kendi işleriyle alakalı yeşil dostu yeterliliklere ilişkin eğitim almalıdır. Bu işçilerin

çoğu küçük inşaatlarda günlük olarak çalıştıklarından onlara ulaşmak oldukça

zordur. Türkiye İnşaat İşverenleri Sendikası tarafından hazırlanan inşaat sektörü

raporuna göre sosyal güvencesi olmadan çalışan inşaat işçilerinin sayısı diğer

sektörlerin çalışanlarının ortalamasından daha yüksektir (2018 yılı için %33).

Ayrıca işçilerin %7,94'ü mesleki eğitim liseleri dışından bir liseden mezun,

%10,82'si üniversite mezunu ve sadece %9,14'ü üniversite seviyesinde bir mesleki

eğitim kurumundan mezundur. Büyük bir çoğunluğu ise ilkokul veya ortaokul

mezunudur.

Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili işçi dernekleri, sanayi odaları ve işveren sendikaları

çok daha çeşitli eğitim programları için işbirliği yapmalıdır. Söz konusu işçilere

ulaşan farkındalık yaratma kampanyaları düzenlenmeli ve mesleki eğitim kurumları

tarafından kısa süreli eğitimler düzenlenmelidir. Aynı şirketteki istihdam süreci çok

uzun olmadığından diğer sektörlere göre inşaat sektöründe işçi sendikalarına

üyelik oranı oldukça düşüktür. Bu da inşaat sektöründe işçi sendikasının konumunu

zayıf bir duruma düşürmektedir. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği yapmak

için yönünü işveren örgütlerine çevirmelidir.
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Çok çeşitli sektörlere ulaşmak zor olacağından iş eğitimi faaliyetleri için mesleki

eğitim kurumlarının ortaklarıyla işe başlamayı öneriyoruz. Mesleki eğitim liseleri ve

mesleki eğitim merkezleri şirketlerle yakın ilişki içerisindedir. İş eğitimlerini birlikte

düzenlemektedirler. Mevcut işçilerin eğitimi bu şirketlerde başlayabilir. Daha sonra

Milli Eğitim Bakanlığı büyük ölçekli şirketlerle iletişime geçebilir.

Aşağıda verilen ulusal düzeydeki kurumlar eğiticilerin eğitimi için paydaş olabilir:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

Türkiye Müteahhitler Birliği

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD)

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)

Mimarlar Odası

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD)

İnşaat İş Sendikası

Öz-İnşaat İş Sendikası

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası
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İSPANYA

Giriş

Yeşil Dostu Yeterlilikler projesi (2017-1-TR01-KA202-046803) çevre problemi ve

iklim değişikliğiyle yenilikçi ve işlevsel bir şekilde mücadele etmekle alakalı özellikle

Avrupa düzeyinde yaşanan mücadeleden doğmuştur. Bu sebeple bu projenin

amacı inşaat işçileri gibi çevre probleminin doğrudan içinde yer alan işçilere

tavsiyeler üretmektedir.

CEDEFOP'a göre günümüzde yeterliliklerdeki eksikler yenilenebilir enerji, enerji ve

kaynak verimliliği, binaların renovasyonu, inşaat, çevre hizmetleri, üretim gibi "yeşil

ekonomi" ile yakından alakalı sektörlerde büyük bir sıkıntı olarak kabul

edilmektedir. Ayrıca diğer sektörlerin de bu yeterliliklere sahip işçilere ve girişimlere

ihtiyacı vardır.

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

yeterliliklere yönelik işçilere eğitim verilmesi amacıyla ülkelere acilen harekete

geçmeleri için çağrıda bulunmaktadır. Ülkeler daha yeşil bir ekonomiye geçiş için

gerekli olan yeterliliklere ilişkin öngörüde bulunmak ve yeni eğitim programları

düzenlemek için acilen harekete geçmelidir. Çevresel sürdürülebilirliğin

geliştirilmesi için iş ve eğitim dünyasındaki ilkelerin ve insana yakışır bir iş için

çevre ilkelerinin bir kapsamı vardır. Tutarlı ve bütüncül bir yasal çerçeve

oluşturulması bu alanda atılacak ilk adımdır. Yeterlilik önerilerini dikkate alan iklim

eylem politikaları gibi çevresel düzenlemelere insana yakışır iş konularının dahil

edilmesiyle bir takım gelişmeler yaşanmıştır.

İşçileri doğru becerilerle donatmak ve işçilerin becerilerinin farkına varmak

istihdamın büyümesi ile birlikte sektörlere ve hatta daha iyi işlere geçişi

kolaylaştıracaktır. Gelecek yıllarda iş ve çevre arasındaki ilişki esas teşkil edecektir.

Aslında birçok sektördeki işler doğal kaynaklar ve sera gazı salınımıyla doğrudan

bağlantılı, diğer sektörler ise ekonomik sebeplerle dolaylı olarak bağlantılıdır. Bu

sektörler doğal kaynakların kıtlığının artması ve dünyanın ilgili atık ve salınımları

emme kapasitesini sınırlı olması ile tehdit içerisindedir. Yeşil bir ekonomiye geçiş

(düşük karbonlu ve kaynağında verimli) küresel seviyede istihdam yaratmakta ve

var olan istihdamı değiştirmektedir. Bu durum sanayilerde istihdamın yeniden

tahsis edilmesine yol açmakta ve yeşil gelecekteki işlere gerekli yeterliliklerin dahil

edilmesini içeren bir geçişi garanti eden politikaları gerekli kılmaktadır.
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Tavsiyeler

Söz konusu tavsiyelere farklı Avrupa ve ulusal düzeydeki belgelerin incelenmesi

(kaynakçada görülebilir), bu projenin ön araştırması (IO1, IO2 ve IO3) ve mesleki

eğitim sistemindeki İnşaat Teknisyeni kursunda veya "İnşaat ve yapı işleri" grubuna

ait diğer kurslarda eğitim veren 8 İspanyol öğretmenin grup çalışması sonucunda

varılmıştır.

Tavsiye 1:

İş ve çevre arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. İspanyada farklı işler

ve çevre arasındaki ilişkiye yönelik bilginin güncellenmesi için derin bir çalışma

yapılması gereklidir. Sera gazı salınımı ve kaynak çıkarımıyla olan ilişkisine, ele

alınan işlerin ekosistem hizmetleriyle ilişkisine, bölgesel çevre risklerinin olası

hassasiyetine, söz konusu işlerin etkisinin doğal tehlikelerin etkisini artırmasına ve

yine bu işlerin çevrenin tahribatıyla olan ilişkisine ve çevresel sürdürülebilir bir

ekonomiye olası geçişe yönelik farklı bilgilerin mesleki eğitim bünyesindeki farklı

kursların içeriklerine dahil edilmesi gereklidir. İnşaat çalışanları eğitim öğretim

hayatlarının başından itibaren bu konuların farkında olmalıdır. Bu konulara gereken

önem verilmelidir.

Tavsiye 2:

İnşaat eğitimine döngüsel ekonomi hakkında bir ders eklenmelidir. Döngüsel

ekonomi Avrupa'da ve dünyada yakın tarihte çok önem taşıyacak bir konudur.

Farklı disiplinlere bu konunun eklenmesi gereklidir. Döngüsel ekonomi hakkındaki

yayınların sayısında bir artış olsa da henüz döngüsel ekonomiye yönelik tam bir

tanım yapılmamıştır. Alan yazında kullanılan tanımların karşılaştırılmasıyla,

Kirchherr, Reike ve Hekkert (2017) birçok akademisyenin döngüsel ekonomiyi şu

şekilde tanımladığını tespit etmiştir: Malzeme ihtiyacının ve atıkların azaltılması,

ürünlerin ve parçalarının yeniden kullanılması ve malzemelerin geri dönüşümü.

Döngüsel ekonomi olası ürünlerin, parçalarının ve malzemelerin değerini

olabildiğince korumak amacı taşıyan ve bilinçli bir şekilde yenilenebilir bir

ekonomiyle nitelendirilmektedir. Bu da amacın ürünlerin ve malzemelerin uzun

ömürlü, yeniden kullanılabilir, yenilenebilir, yeniden üretilebilir ve geri

dönüştürülebilir olmasını sağlayan bir sistemin oluşturulması olduğu anlamına

gelmektedir. Teorik olarak, işletmelerde her zamanki modellerde mevcut ham

madde çıkarımına kıyasla döngüsel ekonomi malzeme tasarrufunu %70'in üzerine

çıkarmaktadır. Bu orana ulaşmak için inşaat sektörü çalışanlarının dahil edilmesi

gereklidir. Döngüsel ekonomi yeni düşünce tarzına dayalı yenilikçi çözümler arayışı

içindedir. Doğrusaldan ziyade döngüsel tedarik zincirini dikkate almak ve bir

müessesenin parçası olduğu tüm sistemi en uygun seviyeye getirmeyi hedeflemek

farklı çalışanlar arasında disiplinler arası bir işbirliğinin ve yeni içgörülerin

oluşmasına yol açmaktadır. Avrupa için döngüsel ekonomi inşa etmek AB'nin

önceliğini oluşturmaktadır (AB politika raporu, Ocak 2017).
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Ürünlerin, malzemelerin ve kaynaklarının değerinin olabildiğince uzun süre

korunduğu daha döngüsel bir ekonomiye geçiş ve atık üretiminin azaltılması AB'nin

sürdürülebilir, düşük karbonlu, kaynakları verimli ve rekabetçi bir ekonomi

geliştirme çabalarına önemli ölçüde bir katkı sağlayacaktır. Döngüsel ekonomideki

yenilikler insanların çevreye olan etkisini ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına

olan bağımlılığını azaltabilir. Eko-dizayn, tamir, tekrar kullanım, yenileştirme,

yeniden üretim, ürün paylaşımı, atık oluşumunun engellenmesi ve atıkların geri

dönüşümü gibi boyutları içerdiğinden döngüsel ekonomi sistemi katkı sağlayabilir.

İspanya'da farklı bölgelerin hükümetleri yeşil işletme girişimlerinin oluşmasını ve

doğal kaynakların sorumlu kullanımını sağlayarak önümüzdeki yıllarda döngüsel ve

yeşil ekonomi politikalarını uygulamaya çalışmaktadır. Ancak hala bu girişimleri

eğitim düzeyinde uygulamak gereklidir. İnşaat projelerinin geliştirilmesinde yeşil ve

döngüsel ekonominin tasarımını ve uygulanmasını teşvik eden profesyonel

liderliğin geliştirilmesi ve farkındalık yaratma anlamına gelen "yeşil liderler"

oluşturmak oldukça önemlidir.

Tavsiye 3:

İnşaat işçilerinin yeşil dostu yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla özel eğitim

programları geliştirilmelidir: Kamu istihdam hizmetinin, inşaat işçilerinin mevcut

öğretim programını güncellemek amacıyla yeşil dostu yeterliliklerinin gözlenmesine

ve desteklenmesine doğrudan dahil olması tavsiye edilmektedir. İspanya'nın farklı

bölgelerindeki kamu istihdam hizmeti farklı eğitim programları sağlayabilir ve genel

güncelleme kurslarında bu programlara değinebilir. Ayrıca yeşil iş fırsatlarıyla

alakalı iş tekliflerinden de bahsedilebilir.

Tavsiye 4:

Çalışanlarının yeşil dostu yeterliliklerinin geliştirilmesi sebebiyle özel şirketlerin

aldıkları devlet yardımı ve teşvik primleri artırılabilir. Birçok şirketin mesai saatleri

içerisinde çalışanlarına kapasite gelişimleri için zaman vermemeleri normaldir.

Benzer şekilde birçok işçi de boş zamanlarını herhangi bir kursa katılarak

geçirmekten memnun olmayacaktır. Bu sebeple, mesai saatleri içerisinde inşaat

işçilerinin söz konusu yeterliliklerini geliştirmeleri adına imkanları artırılmalıdır. Özel

sektörün bu eğitim koşuluna sistematik bir şekilde katılımını sağlamak için

şirketlerin bu süre zarfındaki zararları bir şekilde telafi edilmelidir.
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Tavsiye 5:

Yeşil dostu yeterliliklere sahip işçileri olan ve söz konusu yeterlilikleri günlük

işlerinde kullanan şirketlere ağırlık verilmelidir. Bu tarz şirketler yeşil üretim,

süreçler ve yeşil ürünlerde öncü olması ve çalışanları için yeşil dostu yeterliliklerde

iddialı standartlar oluşturması (bu standartlar diğer şirketler için de bir esin kaynağı

oluşturabilir) sebebiyle olumlu bir etkiye sahiptir. Ayrıca şirketler arasındaki

işbirliğinden eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında yararlanılabilir. Bu durum

özellikle eğitim için hem yeterli zamanı hem de kaynakları olmayan küçük ölçekli

işletmeler için faydalı olacaktır.

Tavsiye 6:

İspanya Ulusal İklim Değişikliği Uyum Planı (Spanish National Climate Change

Adaptation Plan -PNACC) uygulanmalı ve bu plana yönelik politikalar

düzenlenmelidir. Mesela, ekonomik teşviklerle ekonomik faaliyetlerin çevreye olan

etkisi azaltılabilir ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilebilir. Bu

politikalarla yeşil dostu yeterlilikler inşaat sektöründe daha gerekli hale gelecek,

şirketler yeni iş tekliflerine bu yeterlilikleri koşul olarak ekleyecek veya

çalışanlarının bu yeterlilikleri edinmeleri konusunda teşvik edici olacaktır.

Tavsiye 7:

Kazanılan niteliklerle alakalı şirketlerde gerçek bir iş ortamında gerçekleşen ve "İş

Merkezlerinde Eğitim" adı verilen mesleki eğitimin son kısmı olan eğitim

kurslarında inşaata yönelik yeşil dostu yeterliliklere ilişkin daha pratik bir şekilde

öğrenilebilecek kavramlar eklenmelidir. Öncesinde bu pratik faaliyetlerin

gerçekleştirileceği kurumlarda inşaata yönelik yeşil dostu yeterliliklerin var olup

olmadığı öğrencilerin bu yeterlilikleri kullanabilmelerinden emin olmak amacıyla

incelenmelidir. Ayrıca böyle bir analiz yapılması hem önemli hem de gereklidir.

Tavsiye 8:

İnşaat Teknisyenleri mesleki eğitim kursuna yeşil mimarı (sürdürülebilir mimari) ve

binaların çevre dostu ilkelere uygun olarak inşası ve tasarımı bilimi olan yeşil bina

sistemleri hakkında bölüm eklenmelidir. Yeşil mimari, binaların inşasında ve

kullanımında tüketilen kaynakların sayısını en aza indirmeye çalışmaktadır. Aynı

zamanda emisyon, kirlilik ve atıklar yoluyla çevreye olan zararı azaltmaya

çalışmaktadır. Bu etkileri en aza indirmek ve çevreye uyumlu ve kaynağında

verimli binalar tasarlamak için "yeşil bina sistemleri" tanıtılmalı, anlatılmalı,

anlaşılmalı ve uygulanmalıdır. İnşaat sektörü çalışanlarının bu kavrama ve

uygulamalarına aşina olmaları oldukça önemlidir.
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Tavsiye 9:

Sürdürülebilir inşaattaki son yenilikler hakkında mesleki eğitim öğretmenlerine

yönelik eğitim kursları düzenlenmeli ve yeşil dostu yeterliliklerin edinimine yönelik

öğrencilere bilgi vermek için uygun araçlar sağlanmalıdır. Öğretmenlerin bilgilerinin

güncel olup olmadığının ve bu güncel bilgileri mesleki eğitim öğrencilerine aktarıp

aktaramadıklarının kontrol edilmesi amacıyla öğretmenler güncel çevre

teknolojilerine yönelik bir sınava tabi tutulabilir. Söz konusu öğretmenlerin sınavı

geçememesi durumunda, ücretsiz ve mesai saatleri içerisinde olan konuya yönelik

bir kursa katılabilir.

Tavsiye 10:

İnşaata yönelik mesleki eğitim kurslarındaki mevcut dersler güncellenmelidir. İnşaat

Teknisyeni kursunun mevcut öğretim programında yer alan her derse yeşil dostu

yeterliliklere yönelik daha fazla içerik eklenmesi gereklidir. Birçok konu arasından

yeni malzemelere, yalıtıma, sürdürülebilir inşaata, sıhhi tesisata ve enerji

tasarrufuna ilişkin bilginin edinimi ve test edilmesi ihtimali de eklenmelidir.

Gelecekteki çalışanlar havadaki, topraktaki ve sudaki kirlilik seviyelerini ölçmek

amacıyla kullanılan kaynaklara ve tekniklere, çevreye verilen zararı azaltma

yöntemlerine, atık arıtma yönetimini organize etmek amacıyla düzenlenen

protokollere yönelik bilgiye sahip olmalıdır.

Gelecekteki çalışanların, inşaattaki görevleri sırasında oluşan kirliliğin çevreye

verdiği zararın azaltılmasına yönelik bilgi ve becerileri edinmeleri ve hatta zehirli

maddelerin ve atıkların kontrolünü ve ölçümünü yapmaları beklenmektedir. Enerji

maliyetinin ve inşaat sürecindeki atık üretiminin nasıl azaltılacağını bilmelidirler.

Öğrenciler, Binaların Enerji Performansı Yönergesine (Energy Performance of

Buildings Directive -EPBD) ve bu yönergenin İspanya kanunlarındaki yerine

(R.D.235/2013) ve İspanyol Bina Sertifikasına (Birleşik Krallık'taki Enerji

Performansı sertifikasına benzerdir.) aşına olmalıdır.

Tavsiye 11:

Yeşil dostu yeterliliklerin desteklenmesi için altyapılar ve sistemler

güçlendirilmelidir. Herkese örnek teşkil edeceğinden kamu kurumlarının

altyapılarının çevreye uyumlu olması kaçınılmazdır. Ayrıca yeni çevre

düzenlemelerine uyum sağlamak için eski binaların renovasyonunu artırmaya

yönelik bir strateji geliştirilmelidir.
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Tavsiye 12:

Çalışanlar Avrupa mevzuatına aşina olmalıdır. Yeni ve gelecekteki çalışanların

Avrupa mevzuatına yönelik bazı kısımları bilmeleri gereklidir:

• Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 25 Ekim 2012 tarihli ve 2012/27/EU sayılı

enerji tasarrufuna yönelik yönergesi. Bu yönerge oldukça iddialıdır ve bütün

enerji tasarrufuna yönelik politikaları etkilemektedir: Enerji ile alakalı ürünlere

yönelik çevreci tasarım gereklilikleri; enerji ile alakalı ürünlerin etiketlenmesi;

kojenarasyonun artırılması; enerji ve enerji hizmetlerinin kullanımı

• Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 19 Mayıs 2010 tarihli ve 2010/31/EU sayılı

binaların enerji tasarrufuna yönelik yönergesi: Binaların ve parçalarının minimum

düzeyde enerji performansı. Enerji tasarrufuna yönelik önlemlerin artırılması.

Tesisatçı ve inşaatçıların doğru bir şekilde eğitilmesi gerekliliği. "Yaklaşık sıfır

enerjili bina" (NZEB) kavramının dahil edilmesi

• Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 19 Mayıs 2010 tarihli ve 2010/30/EU sayılı

yönergesi ilgili girişimlerle tutarlılığı sağlamak ve piyasaların olası ayrışmasını en

az düzeye indirmek amacıyla enerji ve diğer kaynakların tüketimine ve standart

ürün bilgisine yöneliktir.

• Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 21 Ekim 2009 tarihli ve 2009/125/EU sayılı

yönergesi enerjiyle alakalı ürünlerin çevreci tasarım koşullarını oluşturmaya

yönelik bir çerçeve oluşturmaktadır.

Tavsiye 13:

Yaklaşık sıfır enerjili binaların sayısını artırmak amacıyla ulusal planın

uygulanmasına yönelik çabalar artırılmalıdır. 2010/31/EU sayılı yönergenin 9.

maddesi yaklaşık sıfır enerjili binaları düzenlemekte ve üye ülkelere 31 Aralık

2020'ye kadar tüm yeni binaları yaklaşık sıfır enerjili bina yapmaları konusunda

zorunluluk getirmektedir. Ancak bu tarih kamu kurumlarının yer aldığı veya bu

kurumlara ait olan binalar için 31 Aralık 2018 olarak belirtilmektedir. Bu hedefe

ulaşmak için, üye ülkelerin yaklaşık sıfır enerjili binaların sayısını artırmaya yönelik

ulusal planlar hazırlamaları belirtilmektedir. Bu ulusal planlar binanın kategorisine

göre değişen hedefleri kapsamaktadır. İspanya'da 8/2013 veya R.D. 235/2013

sayılı kanunlar gibi mevzuatla birlikte ulusal bir plan geliştirme çabasına girilmiştir

ancak bu çabanın üstüne daha fazla gidilmesi gerekmektedir. İspanya'da yaklaşık

sıfır enerjili binalar için iki küresel gösterge kullanılmaktadır: enerji tüketimi ve

talebi. Karbondioksit salınımını sınırlandıracak üçüncü bir göstergenin dahil

edilmesine yönelik çalışmalar sürmektedir.
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Tavsiye 14:

Şu anda İspanya'da bütün işçiler mesleki risk önlemeye yönelik bir kursa katılmak

zorundadır. Yeni inşaat işçilerinin "yeşil dostu yeterlilikler" hakkında bilgilendirilmesi

için bu kurslar büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Bu nedenle bu kursa iyi çevre

uygulamaları ve çevre güvenlik planına nasıl uyulacağı veya bu planın nasıl

uygulanacağı konularına yönelik bir ders eklenmelidir.

Aynı şekilde, mesleki risk önleme kursuna katılmış olsalar dahi bir şirkette yıllardır

çalışan işçilerin "yeşil dostu yeterlilikler" kursuna katılmaları zorunlu olmalıdır.
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BIRLEŞIK KRALLIK

Giriş

Bu raporla Birleşik Krallık'ta inşaata yönelik mesleki eğitimde yeşil dostu yeterlilikler

hakkında farkındalık yaratmak ve kısmen Avrupa Komisyonu tarafından finanse

edilen "Mesleki Eğitimde Yeşil Dostu Yeterlilikler" projesi sebebiyle yapılan

çalışmalar doğrultusunda tavsiyeler vermek hedeflenmektedir. Bu tavsiyeler

politikacılara, mesleki eğitim çalışanlarına, eğiticilerine ve diğer paydaşlara

yöneliktir.

Bu proje için beş ülkeden oluşan gruplar aşağıdakileri de kapsayan "yeşil dostu

yeterliliklerin" pan Avrupa çalışma tanımı üzerinde hemfikir olmuşlardır.

• Çevresel farkındalık

• Enerji, atık, kaynak etkililiği ve sürdürülebilir gelişim süreçlerinde uzman bilgisi

• Enerji tasarrufuna ve ekosistemin korunmasına pratik olarak dahil olmak

• Çevre yönetiminde sorumlu olmak

Tavsiyeler projenin paydaşlarından üçünün görüşmelerine, anket sonuçlarına ve

Birleşik Krallık'taki mesleki eğitimin "yeşil dostu yeterlilikler" açısından mevcut

durumunun analizine dayanmaktadır (Landward Research, 2018a; 2018b; 2019).

Tavsiyeler Birleşik Krallık'a yöneliktir ve şu üç konuyu içermektedir: mesleki eğitim;

düzenlemeler ve standartlar ve daha geniş bir inşaat politikası

Tavsiyeler: Mesleki Eğitim

Tavsiye 1:

Sürdürülebilirlik ve inşaat birbirleriyle ilişkili kavramlar olarak ele alınmalıdır.

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 çalışmasında 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.
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Tavsiye 2:

Her bir işçinin atık yönetiminin, enerji tasarrufunun ve çevreci tasarımın daha geniş

hedefleri içerisindeki rollerini daha iyi anlaması için nitelikler öğrencilerin

sürdürülebilirliği çok daha yüksek bir düzeyde anlamalarını sağlamalıdır.

• Farmer'ın (2015) Birleşik Krallık'taki inşaat işçiliğini incelediği çalışmasında

işbirliği ve iyileştirme kültüründeki eksiklik düşük performansın bir belirtisi olarak

tanımlanmıştır.

• Mesleki eğitim düzeyinde öğretilen sürdürülebilir uygulamaların daha iyi

anlaşılması, yalıtım tesisatçısı tarafından yerleştirilen hava geçirmez kaplamanın

bir mühendis tarafından yerleştirilen baca borusu sebebiyle delinmesi gibi

işçilerin birbirlerinin işlerini engellediği durumların ortadan kalkmasını

sağlayacaktır.

• Her bir işçinin evrensel düzeyde çoğul beceri kazandırılması ulaşılamaz bir

hedef olsa da işçilerin tüm inşaat sürecine yönelik genel bilgiyle donatılması

entegrasyonu ve takım çalışmasını geliştirecektir. Özellikle atık yönetimini

geliştirmek için tüm eğitim ve uygulama seviyeleri birbirlerinin rollerini daha iyi

anlamalıdır.

Tavsiye 3:

Eğitim talep gören becerileri sağlayarak piyasa uygunluğunu yansıtmalıdır. Sanayi

çoğunlukla reaktif olarak görülmekte ve hükümet politikası, sanayi stratejisi ve

eğitim hükümleriyle ile birlikte proaktif olabilmektedir.

• Ulusal Altyapı Değerlendirmesi (The National Infrastructure Assessment-NIC,

2018) saha dışı inşaatı ve ısı pompası tesisatını önemli yatırım alanları olarak

tanımlamaktadır.

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

için fon sağlayıcıları/kredi verenleri teşvik etmek amacıyla sanayinin anlatım

temelli somut veriler oluşturarak talep yaratma kapasitesinin önemini

vurgulamaktadır (CLC, 2018).

Tavsiye 4:

Nitelikler, piyasa talebini ve inşaattaki proaktik yenilikleri daha iyi yansıtarak

mesleki eğitimdeki yöntemsel bilgiye yönelik olmalıdır ve becerilerin pratik bir

şekilde uygulanışı öğrenciler için daha anlaşılır bir hale getirilmelidir.

• Anketimizin verileri işverenlerin %92'sinin yeni çalışanlarının yeşil dostu

yeterliliklere sahip olmasını tercih etmelerine rağmen öğrencilerin sadece

%58'inin bu yeterliliklerin onların daha iyi bir iş bulmalarına yardımcı olacağını

düşündüklerini göstermektedir.

• Paydaşlarla yapılan görüşmelerde ise genel çevre farkındalığının seviye 2 inşaat

niteliklerine dahil edildiği ancak seviye 3'teki çevresel yolların kolay seçenek

olarak görüldüğü tespit edilmiştir.

• Bakım, tamir, tamir komisyonu ve atık yönetimi gibi uzun süreli pratiğe dayalı

yöntemsel bilgi seviye 3'te verilmelidir. 18
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Tavsiye 5:

Eğitimcilerin bilgileri ve nitelikler inşaattaki modern yöntemlerle güncel tutulmalıdır.

İnşaattaki modern yöntemlerle eğitim görmüş eğitimcilerin eksikliği durumunda

çıraklık özellikle saha dışı inşaatlarda ve dijital yöntemlerde desteklenmelidir.

• Şu an gelişim aşamasında olan yeni t seviye nitelikler inşaatta yönelik modern

yöntemleri yansıtmalıdır.

Tavsiye 6:

Mesleki eğitim öğrencilerinin kariyer hayatları boyunca bilgilerini güncel tutmalarını

sağlamak amacıyla sanayideki işverenler ve dernekler pazar ihtiyacını yansıtan

zorunlu sürekli mesleki gelişimi tasarlamak üzere birlikte çalışmalıdır.

• Bu tavsiye Westminster Sustainable Business Forum's Building Better'da ifade

edilen tavsiye dörtle aynı doğrultudadır: "İnşaat sanayisinin gerçek anlamda

sürdürülebilir olması için ihtiyaç duyduğu tam entegre olmuş işgücünü yaratmak

amacıyla farklı meslekler ve meslek odaları yeni programlar ve yöntemler

tasarlamak üzere birlikte çalışmalıdır.

Tavsiye 7:

Bu projede mesleki eğitime odaklanılmasının dışında, okuldaki işler ve kariyer

tavsiyeleri yoluyla öğrencilerin sürdürülebilir inşaatın farkına varmaları sağlanarak

çevresel farkındalığın okul düzeyinde desteklenmesi tavsiye edilmektedir.

Tavsiyeler: Standartlar ve Mevzuat

Tavsiye 8:

"Yeşil dostu yeterliliklere" yönelik daha öğretici bir çerçevenin oluşması amacıyla

Sürdürülebilir İnşaat Eğitim Rehberinin (Sustainable Building Training Guide)

kapsamı ve uygulanışı genişletilmelidir. Mesleki eğitimi de kapsayan tüm eğitim

seviyelerine "yeşil dostu yeterliliklerin" dahil edilmesi için rehber zorunlu bir

standart olarak işlev görmesi amacıyla genişletilebilir.

• Bu proje için ankete katılan eğitimciler "yeşil dostu yeterliliklerin" öğretiminde en

büyük engel olarak öğretici bir çerçevenin eksikliğini dile getirmişlerdir.

• The CLC'nin Sürdürülebilir Bina Eğitim Rehberinde (Sustainable Building

Training Guide-2017) öğrenme içeriğinin geliştirilmesi amacıyla sürdürülebilir

bina ilkeleri belirtilmiştir

• Rehber diğer Avrupa ülkeleri için faydalı bir standart oluşturabilir. Bu da

becerilerin, uygulamaların ve yeniliklerin daha büyük ölçüde hareketliliğini teşvik

edecektir.

• İnşaat Sektörü Eğitim Heyeti'nin (the Construction Industry Training Board-

CITB) tavsiyesi şöyledir: "İnşa edilmiş çevre sektöründeki dijital yeterlilik

gereklilikleri standartlaştırılmış ve niteliklere, eğitime ve işverenlerin insan

kaynakları planlamalarına dahil edilmiştir" (CITB, 2018b). Dijital becerilerde

olduğu gibi sürdürülebilir beceriler de dahil edilmelidir.
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Tavsiye 9:

Nitelikler, BREAMM ve ev kalite simgesi (the Home Quality Mark-HQM) gibi enerji

verimliliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin düzenlemeler ve standartlar hakkında daha iyi

bilgi sağlamalıdır. Ayrıca hükümet mesleki eğitim yönlendirmek adına

sürdürülebilirlik ve verimlilik standartlarını daha da güçlendirmelidir.

• CLC'ye göre varlık performansının nasıl ölçüldüğüne veya tedarikçilerin

performansları için ulusal değerlendirme sistemine yönelik tutarlı standartlar

henüz yoktur (CLC,2018). Sektör çalışanları ve dernekler, mesleki eğitimi

bilgilendirecek standartları oluşturmak ve uygulatmak için hükümetle birlikte

çalışmalıdır.

• Grenfell kule faciasından sonra sağlık ve güvenlik açılarından bina standartlarını

gözetmek amacıyla sektörde modernleştirilmiş ve mevzuata uygun tek bir yol

izlendiğinden (Hackitt, 2018), sürdürülebilir bina standartlarını yeni

modernleştirilmiş düzenleme standardına dahil etmenin bir kapsamı vardır.

• Each Home Counts (2015) araştırmasında enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik

için bir kalite simgesi önerilmektedir ve bu öneri şu anda değerlendirilme

aşamasındadır.

Tavsiye 10:

• Bu seviyedeki işçilerin sürdürülebilir yöntemler, malzemeler ve atık yönetimine

yönelik kanıtlanabilir bilgiye sahip olduğunu temin eden seviye 2'deki İnşaat

Becerileri Sertifika Programı (CSCS) kartı için sürdürülebilirlik bir koşul olabilir.

Hükümet büyük inşaat firmalarıyla sözleşme yapmadan önce tüm çalışanların ve

taşeronların bilgilerinin yüzeysel olmadığının ortaya çıkması amacıyla bu

seviyeye kadar olan bilgilerini kanıtlamalarını isteyebilir.

• Hackitt'in bina düzenlemelerine ilişkin çalışmasına (2018:5.23) göre sanayi,

sağlık ve güvenlikteki yetkinliğin nasıl daha iyi farkedilip kanıtlanacağını

değerlendirmektedir.

Tavsiyeler: Daha Kapsamlı Bir İnşaat Politikası

Tavsiye 11:

Genç ve çeşitli işçileri ilgilendiren problemlerin yanısıra inşaat sanayisine yönelik

yerleşmiş negatif algılara hitap etmek amacıyla çevre sorunlarıyla mücadele etmek

için inşaat sanayisinin becerisi/kararlılığı yayınlanmalıdır.

Farmer'ın çalışmasında (2016) sanayinin zayıf imajı hem müşteri ilişkilerini hem de

sektöre girişi olumsuz etkilemesi açısından ele alınmıştır. Okullar modern, dijital,

çevre dostu ve yenilikçi çalışma süreçlerini vurgulayan tüm yetenekler için

sanayiye daha bütüncül bir açıdan yaklaşmalıdır.
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Tavsiye 12:

Şu anda yatırım yapılan bir yeterlilik alanı olan dijital yeterliliklerle "yeşil dostu

yeterliliklerin" fazlasıyla örtüştüğü tanısı desteklenmelidir. Dijital teknolojiler daha

verimli bina tasarımı ve malzeme kullanımını ve atıkların azaltılmasını

sağlamaktadır.

• Birleşik Krallık hükümeti alan dışı inşaat, üretim, dijital tasarımın (IPA, 2017)

yanısıra sensörler, akıllı sistemler, yerleşik varlıklara dönüşen malzemeler

(BEIS, 2018) gibi yeni teknolojilere de yatırım yapmaktadır.

• Öğrenciler, beceriler ve tasarımın hareketliliğini teşvik etmek amacıyla

uluslararası ortaklara şu anda geçmekte olan BIM'e aşina olmalıdır.

• Farmer'ın araştırmasındaki beşinci tavsiyesinde dijital dünyaya uygun yetenek

üretmek için çağrıda bulunulmaktadır (Farmer, 2016). CITB'nin de buna yönelik

oluşturduğu tavsiyeler vardır (CITB, 2018b).

• İnşaat sırasında veri toplamak için şu anda bir gereklilik bulunmamaktadır (CLC,

2018). Hackitt'in çalışmasındaki tavsiyede (2.3) uygulamaları geliştirmek ve

kaliteyi sağlamak için verilerin paylaşılması yoluyla ilgili bilginin daha iyi bir

şekilde aktarılmasına değinilmektedir. Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine dair

bilgi inşaat uygulamalarından yola çıkılarak paylaşılmalıdır. Mesleki eğitim

öğrencileri dijital olarak verilerin nasıl kaydedileceğinin farkında olmalıdır.

Tavsiye 13:

Dalgalanmayı önleyen uzun süreli gündem oluşturulması amacıyla taraflar

arasında fikir birliğine ulaşılmalıdır. Böylece işletmelere yatırım yapmaları için

gerekli istikrar ve güven ortamı oluşturulacaktır.

• Yeşil Anlaşma (Green Deal) gibi hükümet tarafından alınan özendirme tedbirleri

ve sıfır karbonlu evlerin sayısının artırılması gibi hedefler geri çekilmiştir. Bu da

yatırımcılar için güven eksikliği oluşturmaktadır.

• Bu tavsiye Westminster Sustainability Business Forum’s 2015 Building Better

raporunun ikinci tavsiyesini onaylamaktadır.

• Mevcut Birleşik Krallık hükümeti kendini daha temiz bir ekonomik büyümeye

adamıştır (BEIS, 2018).

Tavsiye 14:

Projenin yazılma aşamasında Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden planlı çıkışı 31

Ekim 2019'a kadar ertelenmiştir. Aşağıdaki tavsiyeler Birleşik Krallığın AB'den

çıkışının etkisi, "yeşil dostu yeterlilikler" ve mesleki eğitimle alakalıdır.

Tavsiye 14.1:CLC'nin tavsiyesine göre, Birleşik Krallık'ın talebi karşılamak

amacıyla gerekli olan işçileri çekmeye devam etmesini sağlamak için Birleşik

Krallık ve AB genelinde niteliklerin karşılıklı olarak tanınmasına öncelik verilmelidir

(CLC, 2019). Bu hükümet gelecekteki hareketlilikte dünya lideri olmak için söz

vermiştir ve talebi karşılamak için gelecek beş sene içerisinde Birleşik Krallık'a

16580 yeni işçi çekmek zorundadır (CITB, 2019). Şu anda inşaat sektöründeki

işgücünün %10'u Birleşik Krallık olmamak üzere AB doğumludur (ONS, 2018).
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Tavsiye 14.2: CLC'nin tavsiyesine göre, vasıflı işçi olmak için gerekli olan nitelikler

NVQ seviye 2'ye indirgenmelidir. CITB araştırması (2018a) mevcut niteliklerle

göçmen işçilerin %80'inin vasıflı olmadığını göstermektedir. Bu proje için

yaptığımız araştırma NVQ seviye 2'nin en azından genel çevre farkındalığını

içerdiğini göstermektedir (Landward Research, 2019). Ayarlanması durumunda,

seviye 2 atık yönetimine, bina düzenlemesine ve sürdürülebilir malzemelere ilişkin

daha fazla içeriğe sahip olabilir.

Tavsiye 14.3: Birleşik Krallık hükümeti, İnşaat Sektörü Anlaşmasında

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

hareketliliğini teşvik etmek için kendi çevre ve sürdürülebilirlik hedeflerini

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

tarafından rafa kaldırılan sıfır karbonlu evler politikası yeni ev sahiplerine yaklaşık

olarak 58 milyon pounda mal olmuştur (ECIU, 2019). Birleşik Krallık "yeşil dostu

yeterlilikler" transferini ve yenilikleri kolaylaştırmak için Avrupa Komisyonu 2050

uzun vadeli stratejisine (2018) göre sıfır karbon politikasını yeniden

değerlendirmeye almalıdır.
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İTALYA

GİRİŞ

Günümüzde uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde gerçekleşen büyük bir

dönüşüm içerisindeyiz. Geleneksel büyüme stratejileri bizi belli bir noktaya

götürmeyecek ve bu stratejiler bizi modern toplumların finansal, iklimsel ve kaynak

kıtlığıyla alakalı problemlerle mücadele ettiği yeni bir yola sürüklemektedir.

Günümüzde yeni enerji teknolojileri ve finansal yenilikler yeni endüstriyel ve

ekonomik imkanlar yaratmıştır. Akıllı sürdürülebilir girişimler yeni işlerin

oluşmasına, yeniliklere ve bölgesel sürdürülebilir girişimciliğe yol açmıştır. Yeniden

beceri kazanan ve becerilerini geliştiren işçilerle birlikte yüksek verimli teknolojiler

ve akıllı malzeme döngüsü enerji tüketimimizde ve çevre kaynaklarının

sömürülmesinde değişiklik yaratabilir.

Yeşil ekonomiye geçiş büyük büyüme beklentilerini ve çevreci Avrupa'nın sanayi

sektöründe dünya lideri olma ihtimalini ön plana çıkararak ve bunların sonucunda

da yeni kaliteli iş fırsatları yaratarak iş piyasasında yeni sınırlara geçilmesini

sağlayacağı yaygın olarak kabul edilmektedir.

Avrupa Parlamentosu "çevre politikası sayesinde eko-yenilik ve işlerin büyümesi"

kararıyla yüksek kaliteli yeşil işlere sosyal yönden sorumlu bir geçiş için özel

tavsiyelerde bulunmuştur. Üye ülkeler Avrupa Sosyal Fonunu becerilerin

geliştirilmesini, eğitimi ve işçilerin yeniden eğitimini hedefleyen programlar için

kullanmalıdır. Komisyon ve üye ülkeler, 2020 stratejisi kapsamında tavsiyelerin

tamamen uygulanmasına yönelik faaliyetlerini artırmaya ve eko yeniliğinin gelecek

için sağladığı farklı stratejik fırsatlar konusunda ortak bir vizyon oluşturmaya davet

edilmiştir. Ulusa düzeyde üye ülkelere işgücünün becerilerini yeşil teknoloji

sektörünün sunduğu fırsatlarla uyumlu hale getirmeleri tavsiye edilmiştir. Bu da

farklı alt sektörlerin ve bu sektörlerin vasıflı işçi için ihtiyaçlarının incelenmesi ve

sürdürülebilir gelişime katkı sağlamaları amacıyla gençlerin yaratıcı ve yenilikçi

potansiyellerinin artırılmasıyla gerçekleşebilir.

"Yeşil dostu yeterlilikler" hem çevrenin hem de Avrupa rekabetçiliğinin lehine

Avrupa sanayisiyle alakalı bir nitelik olarak görülmektedir.

Bu sektörde enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik en iyi uygun teknolojiler ile

yeniden kullanılabilir ve geri dönüşümlü malzemeler oldukça önemlidir. Ancak

bunlar sağlanırken yeşil dostu yeterlilikler konusunda insan kaynakları geliştirilmeli

ve yeşil üretim ve davranışlara yönelik farkındalık artırılmalıdır. Aynı zamanda yeşil

farkındalığın geliştirilmesi ve yeşil içeriğin tüm öğrenme zincirine (okul- çıraklık-

yüksek teknoloji eğitimi- sürekli eğitim- şirket) uygulanması yolu ile bu sürece

müşteriler ve satın alma kararları da dahil edilmelidir.
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Genel Tavsiye

İtalya'daki mesleki eğitim müfredatının dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda,

farklı kurslarda yeşil dostu yeterlilikleri ele alan derslerin sayısı oldukça fazla

olduğu tespit edilmiştir. Bölgeden bölgeye ve hatta özel veya devlet fark etmeksizin

kurumdan kuruma değişen özel programlar vardır.

Planlamadan eğitime hemen hemen her derste yeşil içeriği ele alan kısımlar

bulunmaktadır.

Ancak müfredatın incelenmesi sonucunda içeriklere daha fazla dikkat edilmesi,

bunların detaylı bir şekilde çalışılması ve özellikle pratiğe yönelik daha fazla

uygulamanın olması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Bu bakımdan, aşağıda genel önerilerimize yer verilmektedir.

Yeşil dostu yeterlilikler alanında daha çeşitli eğitim seçenekleri olmalıdır.

Mesleki eğitim alanında eğitim seçenekleri çok geniş değildir.

İnşaat sektöründe mevcut kurslar öğrencilere üç yıldan sonra "İnşaat İşçisi" niteliği,

dört yıldan sonra "İnşaat Teknisyeni" niteliği kazandırmaktadır.

Her iki öğretim programındaki mevcut uzmanlar:

• İnşaat şantiyesi işçisi

• İnşaat işçisi

• Tamamlama (Completion?) işçisidir.

Yeşil dünyayı ele alan daha çeşitli kursların açılması gereklidir.

Yaş sebebiyle temel mesleki eğitimleri boyunca en azından temel yeşil dostu

yeterlilikleri öğrenememiş vasıfsız işçilerin ihtiyaçlarına hitap edilmelidir.

Eğitim kurslarında yeşil dostu yeterliliklerin tanıtılması oldukça yeni bir olaydır.

Yıllardır çalışan ve temel yeşil dostu yeterlilikleri öğrenmemiş olan tüm çalışanların

eğitilmesi gereklidir. Söz konusu işçilerin bilgilerini yeşil içeriğe yönelik güncellemek

adına çeşitli kurslar açılmalıdır.

İş piyasası ve inşaat sektöründeki diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde

piyasa talebine yönelik eğitim fırsatları geliştirilmelidir.

Kursların verilmesinden önce, inşaat sektöründeki piyasa talebi dikkate alınmalıdır.

İşgücüne yönelik arz ve talebin her sene büyük ölçüde değiştiği bilinmektedir. Yeni

çalışanların bilgilerinin her zaman güncel tutulmasını ve bu çalışanların mevcut iş

fırsatlarına uygun olmalarını sağlamak için müfredatın içeriği piyasa arzına uygun

hale getirilmelidir.
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En azından ulusal düzeyde akredite olmuş bir sertifika ile bağlantılı olarak

yeşil dostu yeterliliklerin öğrenilmesine yönelik eğitim kurslarının sayısı

artırılmalıdır.

Günümüzde sertifikaların ne kadar önemli olduğunu hepimiz bilmekteyiz.

Sertifikalar sayesinde faaliyetlerimizin çevreye en az ölçüde etki ettiğini ve çevreye

karşı duyarlı olduğunu beyan edebiliyoruz. İnşaat sektörüne yönelik çeşitli sertifika

programlarının açılmasını sağlayan eğitim fırsatları artırılmalıdır.

Öğrencilerin sadece sertifika almak için gerekli olan adımları bilmesi yeterli değildir.

Aynı zamanda birkaç yıl sonra onların gerekli becerilere sahip olduğunu gösteren

sertifikalı bir çalışan olabilmesi de oldukça önemlidir. Bu da eğitim fırsatlarının

gelecekteki öğrenciler için daha çekici hale geldiği ve inşaat-çevre alanında

uygulanan yönergelerle uyumlu olduğu anlamına gelmektedir.

Geçici kursları olma ihtimali olan bazı sertifikalar şunlardır:

LCA- Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (The Life Cycle Assessment) bir ürünün

ham maddelerin çıkarılması veya geri kazanımı, üretim, dağıtım, kullanım ( aynı

zamanda tekrar kullanımı ve bakımı), geri dönüşüm ve nihai tasfiye dönemlerini

kapsayan tüm yaşam döngüsüne ilişkin çevreyle olan etkileşimlerini

değerlendirmek amacıyla 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.

LEED- Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik "enerji ve çevre projesi" için bir

rehberdir. Hem enerji tasarrufu hem de tüm çevre kaynaklarının inşaat sürecine

dahil edilmesi açısından sürdürülebilir bir şekilde inşa etmek için bazı kurallar

koyan inşaatlar için bir sertifika sistemidir.

BREEAM- Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği yöntemi yeşil inşaatı hedefleyen

dünyadaki ilk ve en yaygın çevre değerlendirmesi protokolüdür. İlk kez İngiltere'de

tanımlanmıştır.

FSC- Orman Yönetim Konseyi orman sektörü ve ürünlerine (ormandan elde edilen

odun ve odun olmayan) özel bağımsız ve uluslararası bir sertifikadır.

GREENGUARD- Yakın çevrede (ev, okul, ofis dolapları gibi) kullanılan

malzemelerin bir takım teknik durumlarını onaylayan Greenguard laboravutarı

tarafından sunulan bir Amerikan ürün sertifikasıdır.
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2010/31 sayılı yönerge dikkate alınmalı ve gerekliliklere uygun önlemler

alınmalıdır.

İnşaat işçileri için öğretim programı ve eğitim içeriğine yönelik olası

gereklilikler

Aşağıda inşaat sektöründeki mesleki eğitim kurslarının öğretim programı içeriğine

ilişkin daha detaylı tavsiyelere yer verilmiştir. Çevre dostu mantığına göre temel

inşaat malzemelerinin tanımlanmasına ilişkin içeriklerin uygulanması gereklidir. Bu

malzemeler çevreye ve insanlara etki etmektedir. Bu içeriklere ilişkin olarak düşük

enerji tüketimi veya düşük çevresel etki sayesinde öğrencilerin çevreye en iyi

etkiye sahip malzemeleri seçebilecekleri şekilde "Kaplamalarda kullanılan

sürdürülebilir malzemeler" konusu dahil edilmelidir.

Çevrenin korunmasına ilişkin olarak malzemelerin kullanımı konusunda en iyi

seçimi yapabilmek amacıyla daha detaylı bir inceleme yapılmalıdır. Aynı zamanda

inşaat alanında çevrenin korunmasına yardımcı olabilecek her türlü teknolojinin

incelenmesi gereklidir. Bir diğer önemli nokta ise aralarındaki farkı daha iyi anlamak

amacıyla inşaat malzemeleri üreten şirketlere yapılacak ziyaret imkanlarının

olmasıdır. Pratik olarak malzemelerin, makinelerin ve sistemlerin sürdürülebilir ve

çevreye duyarlı olup olmadığını anlayabileceklerinden bu ziyaretler öğrenciler için

önemlidir.

Ayrıca içerikler hem kullanılan inşaat malzemeleri ve teknolojilerinin hem de

binaların çevreye olan etkileri dikkate alınarak uygulanmalıdır. İçerikler

uygulanırken enerji tasarrufu stratejilerinin uygulanması yoluyla binaların enerji

ihtiyacının incelenmesini ve onaylanmasını kapsayan binalarda enerji verimliliğine

özellikle dikkat edilmelidir. Bu bakımdan, daha önceden belirtildiği gibi sertifikaların

verilmesini sağlayan becerilerin çalışması ve edinilmesine büyük önem verilmelidir.

Uygulanacak bir diğer önemli nokta ise bina tasarım aşamasına yoğunlaşmaktadır.

Dikkate alınabilecek ve çevreye en az etkiye sahip çözümler sunulmalıdır.

Ekonomik yönden ziyade enerji verimliliğiyle alakalı seçimlere odaklanılmalıdır.

Tüm inşaat sektörünü kapsayan daha pratik çalışmalar hangi enerji tesislerinin

kullanılacağı, bina için en uygun pozisyonun hangisi olduğu, atık su sisteminde geri

dönüşüm gibi sürdürülebilir bir şekilde dahil edilmelidir. Ayrıca yenilenebilir enerji

kullanan tesislerde pratik testler uygulanmalıdır. Tesisler, kullanımları, sertifikaları

ve ilgili teşvikleri üzerine yoğunlaşılmalıdır.

Çevresel konularla alakalı teknik tasarım becerilerinin edinimi gelecekteki

inşaatçılar için oldukça önemlidir. Bu beceriler hem çevresel bakış açısından teknik

özellikleri çoğaltabilmek hem de uygun özelliklerle teknik bir belgeyi okuyabilmektir.

26

Yeşil Dostu Yeterlilikler Kavramı Açısından İnşaat Çalışanlarına Yönelik 

Mesleki Eğitimdeki Yetersizliklere İlişkin Politikacılar İçin Tavsiyeler



Atık yönetimi sistemlerinin daha verimli ve çevreye uyumlu olabilmeleri için bu

sistemlerin tasarımıyla ilgili olan derslerin içerikleri geliştirilmelidir. Özellikle inşaat

üretiminin ve yıkım atıklarının azaltılmasına yönelik bilgiler eklenebilir. Su tasarrufu

da çevreye az etki etmesi sebebiyle binaların inşaatında oldukça önemli bir yer

kaplamaktadır. Bu konuyla ilgili bilgiler verilebilir.

Çevre düzenlemeleri ile çevrenin korunmasına ve sürdürülebilirliğe yönelik pratik

örnekler hakkında daha fazla bilgi eklenebilir. Güvenlik ve kontrol planının nasıl

geliştirileceğine ve çevrenin korunması/sürdürülebilir davranışın nasıl

benimseneceğine yönelik pratik örnekler eklenebilir.

Bir binanın kontrolüne ve "VIA" onay belgesi dikkate alınarak verilebilecek çeşitli

sertifikalara ilişkin ek pratik çalışmalar yapılabilir.

Mevcut çevresel çözümlerin nasıl uygulanacağına yönelik pratik çalışmaların

artırılması genel olarak neyin geliştirilebileceğine bir cevap olabilir. Atölye

çalışmalarına yönelik oturumlar artırılmalı ve yerinde inceleme yolu ile gerçeklerle

bir kıyaslama yapılmalıdır.

Son olarak öğrencilerde iklim değişikliğine yönelik büyük bir farkındalık

yaratılmalıdır. Kursta öğrenilen tüm ilkeleri uygulamak, değerlendirmek ve

onaylamak için pratik çalışmalar yapılmalıdır. Probleme yönelik yeterli ölçüde

farkındalığın oluşturulması ile atık yönetimine ilişkin pratik örnekler verilmelidir.

Eğiticilerin becerileri için ihtiyaç duyulan olası gereksinimler

Eğiticiler, çevre alanındaki yönergeler ve haberlerle bilgilerini güncel tutmalıdır.

Eğitim kariyerleri boyunca çevre problemlerine yönelik daha az çalışma olması ve

bu dönemde daha az zamanları ve hazırlıkları olması sebebiyle edinemedikleri

becerileri şu anda edinmelidirler.

Eğiticiler sadece klasik yöntemlerle ders işlememeli, öğrencilerin ilgisini çekmek

için beyin fırtınası, takip çalışmaları, oyunlar, pratik çalışmalar gibi resmi olmayan

öğrenme alıştırmaları derslerine dahil etmelidir.
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ROMANYA

Giriş

İnşaat sanayisi toplam enerjinin %40'ını ve dünyanın ana kaynaklarının yaklaşık

olarak yarısını tüketmektedir. Bu nedenle çevrenin korunması ve sürdürülebilir

inşaatların yapılması için bu sanayide malzemelerin ve enerjinin kullanımı

düzenlenmek zorundadır.

Binalarda enerji performansına ilişkin 2010/31/EU sayılı yönerge ile termal

özellikler, ısı yalıtımı, su temini, klima, gömük aydınlatma, kapalı iklim koşulları ve

en önemlisi ortak üretim elektriğini kapsaması gereken binaların enerji

performansının hesaplanması için üye ülkelerin bir yöntem belirlemesi

gerekmektedir.

İnşaat sanayisindeki sürdürülebilirliğe büyük ölçüde katkı sağlayan LEED ve Green

Globes sertifikası gibi ekolojik bina değerlendirme sistemleri mevcuttur.

İnşaat işçileri bu işin uygulayıcılarıdır ve yeşil dostu yeterliliklerin uygulanmasına

yönelik teklifler bu işçilerin yetkinlik ve karar verme düzeyleriyle sınırlıdır.

Yeşil dostu yeterlilikleri inşaat işçilerinin düzeyine getirmek için binaların

değerlendirilmesine yönelik ekolojik bir sistemin gerekliliklerine başvurulmalıdır.

Sonuç olarak, bizim teklifimiz yukarıdan aşağı yaklaşımdır. Yani değerlendirme

sisteminin gereklilikleri öğrencilerin eğitilmesi gereken becerileri belirlemelidir.

Romanya'da Ulusal Nitelikler Çerçevesine (National Qualifications Framework)

göre inşaat alanına yönelik (inşaat, tesisat, bayındırlık işleri) nitelik seviyesi 3'te

mesleki eğitimin gerekli olduğu 14 meslek tanıtılmıştır: Monolitik yapılar için

inşaatçı, soğuk demirci-prefabrik tesisatçısı, duvarcı ustası-taş duvar ustası-

alçıpan ustası, marangoz-parke döşeyicisi, mozaik tesisatçısı, boyacı, sıvacı,

kurutucu, duvar kağıdı yapıştırma, boru hatları ve bölge dağıtım ağı tesisatçısı,

teknik, sıhhi ve gaz tesisatçısı, kalorifer tesisatçısı, havalandırma ve klima

tesisatçısı, izolatör, demiryolu inşaatçısı, yol ve köprü inşaatçısı, hidroteknik işler

için inşaatçı. Bu 14 mesleğe ilişkin öğretim programı mesleki eğitim standartlarına

göre hazırlanmıştır.

Binaların inşaatı ve altyapı hedefleri, yolların inşası ve bakımı, binaların tam veya

kısmi yıkımı veya altyapı çalışmaları gibi faaliyetler sonucu oluşan atığın

toplanması, nakli, ve depolanmasına özgü özel tekniklere yoğunlaşılması yoluyla

çevre korumasına yönelik özel kurallar ve normlara mesleki eğitim standartlarında

değinilmektedir.

İnşaatlarda enerjinin verimli kullanımı ve çevre korumasına yönelik öğrenme içeriği

öğretmenlerin takdirine bağlıdır. Bu da öğretmenler ve öğrenciler için yeterli ölçüde

öğrenme materyalinin olmadığını göstermektedir. Çevrenin korunması ve enerjinin

verimli kullanımına ilişkin bilgi yeşil yeterlilikler içerisinde yer almamaktadır. Sadece

%5'lik bir payla bu bilgilerin değerlendirilmesi niteliklere özgü diğer özel yetkinlikler

içerisinde yapılmaktadır.
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İnşaat işçilerine yönelik yeşil dostu yeterliliklerin geliştirilmesi için aşağıda

belirtilenler önerilmektedir:

• İşgücü piyasasının dinamiklerine kolaylıkla uyum sağlamak için inşaat

niteliklerine yönelik tutarlı ve esnek bir nitelik çerçevesi oluşturulmalıdır.

• Yeşil bina değerlendirme sistemlerine (LEED, Green Globes sertifikası)

dayanarak inşaat alanındaki her bir meslek için çevrenin korunması, enerji

verimliliği, ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ek niteliklerin bir listesi

oluşturulmalıdır. İnşaatta yeşil dostu yeterliliklere yönelik yeni niteliklerin

oluşturulmasının gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Ancak her bir mevcut nitelik

için ek yeşil dostu yeterliliklerin tanıtılması gereklidir. İnşaat nitelikleri için ortak

yeşil yetkinliklerin ve her bir mesleğe özgü yeşil dostu yeterliliklerin belirlenmesi

önemlidir.

• Bu yeterliliklerin yetenekler ve teknik bilgi ile detaylandırılması inşaat alanındaki

her bir nitelik için gereklidir.

• Her bir inşaat niteliği için gerekli olan ekolojik bilgiye somut atıflarda bulunulması

yolu ile el kitapçıkları hazırlanmalıdır.

• Okuldaki atölye çalışmaları için özel bağışların yapılması sağlanmalıdır.

• Bina değerlendirmesi (LEED, Green Globes sertifikası) için ekolojik sistemler

uygulayan şirketlerde öğrencilerin staj yapmaları amacıyla sözleşmeler yapılmalı

ve öğrencilerin yeşil dostu yeterlilikleri benimsemesinin önemine ilişkin bu

şirketlerde farkındalık yaratılmalıdır.

• Staj yapılacak şirketlerde öğrencilerin stajları için etkili bir özel ders sistemi

oluşturulmalı ve bu sistem kontrol edilmelidir.

• Öğretmenler yeşil dostu yeterliliklere yönelik bilginin değerlendirilmesi ve

öğretimi için eğitilmelidir.

• Staj yapılacak şirketlerdeki eğitmenler pratik bilginin öğrencilere öğretimi

konusunda eğitilmelidir.

• Öğretim programının yeşil dostu yeterliliklerin dinamiklerine uyumla hale

getirilmesi amacıyla staj yapılacak şirketlerle sürekli bir işbirliği içerisinde

olunmalıdır.

• Yeşil yetkinlikler bina değerlendirme sistemlerine (LEED, Green Globes

sertifikası) göre öğrenci değerlendirme sistemine dahil edilmeli ve kanaat

notundaki payları artırılmalıdır. Mezunlar için yeşil dostu yeterlilikler sertifikası

verilmelidir.

• Yeşil dostu yeterliliklere- çevrenin korunmasına, enerji verimliliği çözümlerine ve

binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına (tüketiciler/ yatırımcılar ve

iş verenler) olan talebin artırılması amacıyla bilgi/anlayış düzeyinin artırılması

için kalıcı bilgi sağlanmalıdır.

• İşgücü piyasasına ve bölgede farkedilen yeşil binalara dahil olunma derecesine

göre elde edilen sonuçlar kontrol edilmelidir.
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Özellikle inşaat alanındaki ISCED 3 nitelik seviyesi yeşil dostu yeterlilikler

aşağıdakiler hakkındadır:

• Doğal kaynakların, biyolojik çeşitliliğin, enerjinin, suyun, atık yönetiminin

değerinin bilinmesi. Çevreye karşı proaktif bir tutum geliştirilmesi.

• Kaynakların akıllı kullanımı, özellikle toprak, su ve havadaki yenilenemeyen

doğal kaynakların tüketiminin azaltılması ve tüketici talebine değil gerçek

ihtiyaçlara yönelik bir kullanımın teşvik edilmesi

• Malzemelerin ve ısı yalıtımı teknolojilerinin kullanımı

• Enerjinin verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının

artırılmasına öncelik verilmesi

• Örneğin inşaat atıklarının hacminin azaltılması ve biriken atık miktarının

azaltılması için malzemelerin ve ürünlerin geri dönüşümü/tekrar kullanımı yoluyla

kaynakların kullanımı açısından inşaat ve renovasyon çalışmalarının daha etkili

bir şekilde geliştirilmesi.

• Geri dönüştürülen malzemelerin kullanımı, mevcut malzemelerin tekrar kullanımı

ve atıkların yakıt olarak kullanımı. Beton, yıkım veya inşaat alanlarında, tekrar

kullanılacağı kentsel alanların yakınlarında çoğunlukla geri dönüştürülebilir ve bu

da nakliye talebini ve ilgili emisyonları azaltır ve maliyetten tasarruf sağlar.

• İnşaat ve nakliye malzemelerinin bakımı

• Toz emisyonunu önlemek için inşaat sırasında püskürtme sistemi kullanılmalıdır.
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Her Bir Ülke İçin İçerik Temelli Tavsiyeler

Ortak ülkelerdeki eğitim içeriğini araştırdık. İçerikle ilgili tavsiyelerimizi burada

bulabilirsiniz. Her bir ülkenin farklı sistemi olduğundan ortak ülkelerde inşaat

eğitiminin bazı kısımlarına odaklandık. Çoğunlukla ortak ülkelerdeki en popüler ve

yaygın eğitim alanını seçtik.

TÜRKİYE
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Ahşap işleri 

Ahşap binalar 

Ağaç kökenli materyal kullanmanın çevreye genel etkisi hakkında genel 

bilgiler verilebilir. Ahşap kullanımının başka materyallerle çevreye etkisi 

üzerinden kıyaslanması yapılabilir. Ahşap işlerinde kullanılan kimyasalların 

çevreye etkisinden ve bu materyallerin nasıl daha az miktarda 

kullanılacağından bahsedilebilir. 

Kullanılan ağaç malzemenin ömrünün nasıl artırılacağına dair teknik bilgiler 

verilebilir. Usta müşterileri bu konularda bilgilendirecek seviyede olmalıdır 

Beton 

deneyleri

Beton üretiminde kullanılan kimyasalların çevreye etkileri hakkında bilgiler 

yer almalıdır. Bu etki hakkında farkındalığı artan ustanın bu noktada dikkatli 

olması beklenebilir 

• Farklı beton türleri ve beton üretiminde kullanılan içeriklerin doğada 

çözülme süreleri ile ilgili bilgiler verilmelidir. 

• Modülde bazı beton türlerinin üretiminde atık materyaller kullanılması ile 

ilgili bilgi vardır. Bu bilgi çevreyle ilişkilendirilebilir. Bu sayede bazı atık 

materyallerin geri dönüşümüne katkıda bulunulabilir. 

• Betonla ilgili yasal standartlar vardır ancak modülde bu yasal standartların 

ne olduğuna dair bir eğitim verilmemektedir. Çevre mevzuatı ile ilgili 

içerikler modüle eklenmelidir.

Betonarme 

Donatıları

Binaların ömrünü uzatıcı eğitimlerin çevreye olumlu etkisi olacaktır.

Kalıplar Farklı kalıp sistemleri arasında çevreye etki açısından daha detaylı bir 

karşılaştırma yapılabilir.  

Kaplama 

Yöntemleri 

(Ahşap 

kaplama, 

Kaplamaların 

korunması, 

Duvar 

dekorasyonu) 

Kullanılan kimyasalların çevreye etkisine dair bilgi verilebilir. Bu 

kimyasalların etkisini minimum indirmek için teknikler öğretilebilir. 

Modeller Model yapmada kullanılan materyallerin çevreye etki açısından 

değerlendirilmesi yapılabilir. Örneğin plastik materyal kullanılmaması vs.…  
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Cephe 

Sistemleri ve 

Montajı 

Farklı kaplama materyallerinin çevreye etki açısından karşılaştırılması 

yapılabilir. 

• Isı yalıtımı ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme yapılabilir. 

• Isı yalıtımın önemi konusunda bilgilendirme yapılabilir. 

• Isı yalıtımında kullanılan materyallerin çevreye etkisi hakkında bilgi 

verilebilir.

Çatı Sistemleri Çatı sistemlerinde kullanılan materyallerin çevreye etkisi hakkında bilgi 

verilebilir. 

Çelik Yapı 

İmalatları  

Modülde çelik boyamaya dair bilgiler vardır. Çelik boyama kimyasallarının 

çevreye etkileri konusunda bilgi verilmelidir. 

Çimento 

Testleri 

Çimento türlerinin çevreye etkileri konusunda daha detaylı bilgi verilebilir. 

(Çimentoda kullanılan kimyasallar hakkında bilgi; doğada çözülme süreleri 

vs.…) 

Çimento endüstrisinin çevreye genel etkisi hakkında bilgilendirme

Atık çimento ile neler yapılacağına dair bilgilendirme.

Duvar ve 

Zemin 

Kaplamaları

Kullanılan materyallerin çevreye etkisi hakkında bilgi verilebilir.

Çizimler -Çizimin çevre üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirme yapılabilir. Özellikle 

enerji tasarrufu doğrudan bina çizimleri ile ilgili olabiliyor. Çizimleri yaparken 

ısı kaybını hesaplamanın önemi vurgulanmalıdır. 

Çizimler dış alan ve bahçe  çizimlerini de içermektedir. Elden geldiğince 

fazla yeşil alan yaratılmasına ilişkin tavsiye verilmesi faydalı olabilir. 

İçmekan 

Dekorasyonu

Kullanılan materyallerin çevreye etkisi hakkında bilgi verilebilir.

Mesleki 

Gelişim

Modül içeriğinin inşaat teknolojileri alanı ile daha iyi ilişkilendirilmesi 

gerekiyor. Ünite sadece teorik bilgi veriyor ve inşaat alanına özel herhangi 

bir bölümü yok.

Ayrıca modülde iş etiği bölümü var bu bölümde çevreye karşı sorumluluklara 

daha fazla yer verilebilir. 

Mimari proje 

Çizimleri

Mimari çizimlerin çevreye etkileri konusunda bilgilendirme yapılabilir. 

Özellikle çizimlerin(içmekan, dış mekân)  enerji tasarrufu göz önünde 

bulundurularak yapılması ve bunun önemi hakkında bilgi verilebilir. Isı 

yalıtımını dikkate alarak çizim yapmanın önemi vurgulanabilir. 

Parke taşı ve 

bordür 

kaplamaları

Beton ve kullanılan diğer malzemelerin çevreye olumsuz etkisi hakkında 

bilgilendirme yapılmalı. Parke taşı üretiminde kullanılan kimyasalların 

çevreye etkisinden bahsedilmeli.  
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PVC Doğrama 

ve Kaplamalar

Plastik malzeme doğada zor çözünür ve çevre için oldukça zararlıdır. Farklı 

PVC türlerinin doğada çözülme süreleri ile ilgili bilgiler bu modülde 

verilmelidir. 

Modülde PVC’nin çevre dostu olduğu belirtilmektedir. Bu bilgi gözden 

geçirilmeli ve ne açıdan olduğu açıklanmalıdır. 

Renklerle 

Tasarım

Süsleme 

Sanatı

Dekorasyon ve süslemede kullanılan boyalar genellikle kimyasaldır. Bu 

kimyasalların doğaya etkisi ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.

Artan boya ve diğer kimyasalların ne yapılacağı ile ilgili bilgilendirmeye 

ihtiyaç vardır. 

Yapılarda 

Boyalar

Boyaların ve kullanılan diğer kimyasalların (vernik tiner vs.…) farklı türlerinin 

doğaya etkileri üzerine bir kıyaslama yapılmalı. Bu şekilde öğrenciler çok 

daha net anlayabilir. 

Kullanılan kimyasalların doğada çözünme süreleri hakkında bilgiler verilirse 

öğrencilerin farkındalığı artırılmış olur.

Zemin 

Deneyleri

Kazılar çevrenin dengesini etkileyebilir çünkü zemini ve yer altı sularını 

değiştirmektedir. Kazı yapmanın çevreye muhtemel etkileri hakkında 

bilgilendirme yapılmalıdır. Ayrıca kazı sonrası elde edilen toprağın ne 

yapılması gerektiğine dair bilgilendirme yapılmalıdır. Mesela bahçe 

düzenlemesinde kullanılabilir. 

Mesleki gelişim modülü çoğunlukla çevre ile ilgili bir modül olarak

tasarlanmış.
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Eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz bilgiler

Yapı İnşaat sektöründe kullanılan materyallerin çevreye etkileri açısından daha 

iyi tanımlanmasının yapılması gerekiyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir 

materyaller belirtilmelidir. 

Yapıların çevreye etkileri incelenmeli

Binalarda enerji tasarrufu özellikle de farklı binaların enerji taleplerinin 

neye göre değiştiği ve ne tür binalarda hangi enerji tasarrufu yöntemlerinin 

uygulanabileceği hakkında bilgi verilmeli. Çevreci bina sertifikaları 

hakkında bilgilendirme yapılmalı.

Binalarda yenilenebilir enerjinin kullanımına dönük bilgiler verilmeli (güneş 

panelleri vs.…) 

Yapı 

Çizimlerinin 

Yorumlanması

Çizim esnasında binada enerji tasarrufunun dikkate alınması ve 

yenilenebilir enerji eklentileri için yer ayrılması gerektiğine dair 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

Çevre dostu atık yönetim sistemleri ile ilgili bilgi verilmelidir. Çizim 

esnasında nasıl yerleştirileceği belirtilmelidir. 

Fabrikalar Atık yönetimi dahil çevreyi koruma konusunda fabrika tasarım ve 

uygulamaları hakkında bilgi verilmelidir. 

Kaplamalar Kaplamada sürdürülebilir materyallerin kullanılması isimli bir bölüm 

eklenebilir. 

Kalıplar Kullanılan materyallerin çevreye etkileri açısından kıyaslanmasına dair 

bilgilendirme yapılabilir. Özellikle enerji tasarrufu ve daha az kirlilik veren 

materyaller açısından. 

Daha az atık oluşturulmasına dair tedbirler incelenebilir. 

Enerji tasarrufu için duvar yalıtım teknikleri hakkında bilgilendirme 

yapılabilir. 

Güçlendirilmiş 

beton

Sürdürülebilirlik ilkesi gereği dozaj kontrolü kirliliği azaltıcı etki yapacaktır. 

Bu konuda bilgilendirme yapılmalıdır. 

Eğitim ve 

Kariyer 

Rehberliği

Sürdürülebilir inşaatla ilgili bir kurs yapılması tavsiye edilebilir. 
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İnşaat işleri 

Organizasyonu 

Sürdürülebilir inşaat felsefesinin amaçları aktarılabilir.

Materyal ve doğal kaynakların çevre etkisi göz önünde bulundurularak 

seçimi

Çevresel Ürün Deklarasyonu hakkında (Environmental Product 

Declaration EPD) bilgi verilmelidir.. Ürünlerin çevresel etkisi ve yaşam 

döngüsü hakkında bilgilendirme 

Kentleşme Kentleşmenin çevreye etkisi ve bu etkinin nasıl azaltılabileceği hakkında 

bilgilendirme.

Şehirlerde su tasarrufu

Sertifikalar

Şehirde enerji tüketiminin kontrolü

Çevre dostu park sistemi (bisikletler ve elektrik araçlar için uygun park 

alanları tasarımı)

Zemin 

Kaplama, 

Döşeme ve 

Kaplama

Kaplamalarda çevre dostu materyallerin kullanımının özendirilmesine dair 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

Kapaklar Minimum ısı kaçağı için alınması gereken tedbirler

Kapakların çevre dostu kullanımındaki geliştirmeler

Ekolojik ve çok fonksiyonlu kapakların kullanımı

Materyallerin tekrar kullanımın teşviki 

Su ve ısı 

yalıtımı

Enerji verimliliğinin geliştirilmesi

Doğal materyallerin kullanımının teşviki

Verimli su yönetimi 

İşletmecilik ve 

Girişimcilik

İnşaatta çevre dostu teknolojilerin kullanımına dair iş olanakları hakkında 

bilgilendirme 

İş 

merkezlerinde 

pratik 

düzenleme

Sürdürülebilir inşaatla ilgili pratik aktiviteler
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Eklenmesi Gerektiğini Düşündüğünüz Bilgiler

YAPI 

TEKNOLOJİSİ: 

(binalar, katlar, 

zeminler, 

çatılar, 

kaplamalar, 

elektrik 

sistemleri, 

aydınlatma 

sistemleri, 

yenilenebilir 

enerji, ISO 

standartları, 

enerji 

gereksinimleri, 

yaşam döngü 

değerlendirme 

(LCA), geri 

dönüştürülebilir

lik, çevre dostu 

malzemeler)

• Modülde açıklanan çevresel çözümlerin nasıl uygulanacağı konusunda 

pratik alıştırmaların arttırılması gerekir. Atölye oturumlarını arttırmak ve 

yerinde teftişler yaparak gerçeği karşılaştırmak faydalı olacaktır.

• Çevreye saygı ve inşaat sahasında çevreyi korumaya yardımcı 

olabilecek tüm teknolojilerle ilgili malzemelerin kullanımı için en iyi 

seçimi yapmak için daha derin analiz yapabilecek şekilde bilgilendirme  

gereklidir.

Yenilenebilir enerjilerin, bunların kullanımının, sertifikalarının ve bunlarla 

ilgili teşvikler hakkındaki bilgilendirmelerin  derinleştirilmesi.

BİNA 

ATÖLYESİ 

(yerinde 

çalışma, 

çevreye saygılı 

ve çevre dostu 

malzemelerin 

kullanımı):

Bina tasarım aşaması detaylandırılmalı. Dikkate alınabilen ve en az 

çevresel etkiye sahip olan çözümler hakkında bilgilendirme yapılmalı. 

Ekonomik açıdan değil enerji verimliliği açısından kıyaslamalar yapılmalı. 

İnşaatları sürdürülebilir olarak yapmak için pratik egzersizler yapılmalı. 

Örneğin hangi enerji yapıları kullanılmalı, binanın yönü nasıl tasarlanmalı, 

Atık su sisteminde geri dönüşüm. 

Binalarda kullanılan materyalleri üreten firmalara ziyaretler düzenlenmeli 

ve farklı malzemelerin üretiminin çevreye yaptığı etkiler anlatılmalı. 

TEST İZLEME 

VE 

DOĞRULAMA

“VIA” belgesi özelinde bir binanın kontrol ve izlenmesi ile verilebilecek ve 

elde edilebilecek çeşitli sertifikalar ile ilgili pratik takip yapılması 

sağlanabilir.
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TESİSTE 

ATÖLYE 

ÇALIŞMASI 

(tesis 

sertifikasyonu, 

çevresel etkinin 

temel faktörleri, 

verimlilik ve 

enerji 

gereksinimleri, 

vb. ...):

Malzemelerin, makinelerin ve tesislerin sürdürülebilir olup olmadığını ve 

nasıl sertifikalandırılacağına dair pratik bir bilgilendirme yapılmalıdır.

GÜVENLİK 

(çevresel etki 

riskleri, 

süreçler, 

malzemeler ve 

binalar, çevre 

ile ilgili işçi 

güvenliği, bir 

binanın tasarım 

ve yapımında 

çevre koruma):

Çevre düzenlemeleri ve çevre koruma ve sürdürülebilirliğin pratik örnekleri 

hakkında daha fazla bilgi verilmelidir.

Güvenlik ve kontrol planı oluşturma ve çevre koruma / sürdürülebilirlik 

davranışını benimseme konusunda daha fazla pratik örnek verilmelidir.

FEN,

(bir binanın 

içindeki ve 

dışındaki 

sıcaklık, aktif ve 

pasif sistemler, 

yeryüzü 

sistemi, 

ekosistem, 

doğal 

kaynakların 

kullanılması, 

iklim, iklim 

değişikliği):

Öğrencileri, iklim değişikliği konusunda daha fazla farkındalığa sahip 

olacak şekilde teşvik edici içerikler düzenlenmelidir.

Kursta incelenen tüm ilkeleri uygulamak, değerlendirmek ve doğrulamak 

için pratik alıştırmalar tasarlanmalıdır.

Konuyla ilgili yeterli farkındalığın oluşturulması için  atık yönetimi üzerine 

pratik örnekler öğrencilere gösterilmelidir.

İtalya'da, inşaat mesleki eğitimi alanında çoğu modülde, çevre koruma isimli

tamamen çevre korumaya adanmış bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm yeşil

becerilerin gelişimi ile ilgili olsa da, her ünitede bunun daha derinleştirilmesine

ihtiyaç vardır. Bunun deneyler, laboratuvarlar ve atölye çalışmaları, uygulamalar

ile derinleştirilmesine ihtiyaç vardır.
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ROMANYA

Meslek: Monolitik yapıların İnşa Edilmesi

Modül Eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz bilgiler

Bina, tesis ve 

toplumsal 

amaçlı inşa 

faaliyetleri 

-İnşaat sektörünün çevresel etkisine ilişkin bilgiler (İnşaat sektörü, 

Avrupa’da yıllık doğal kaynakların% 50'sini; enerjinin% 40'ını ve suyun% 

16'sını tüketir; CO2 emisyonlarının% 36'sını havaya salar; katı atık 

üretiminin % 40-50'sini oluşturur.) verilmelidir.

Sürdürülebilir yapı malzemeleri hakkında bilgiler bu modülde sunulmalıdır:

(Yenilenebilir, geri dönüştürülebilir, kolay sökülür, standardize edilmiş 

boyutlar, düşük enerjili, toksik olmayan malzemeler

Yeşil binaların özellikleri, özellikleri ve faydaları

Materyal 

İşlemede 

kullanılan 

Ekipmanlar ve 

Makineler

Aletlerin ve makinelerin bakım prosedürlerinde çevreye etkilisinin göz 

önünde bulundurulmasına dair bilgiler verilmelidir. 

Malzeme seçiminde. malzemenin  çevre ve sağlığa etkilerine dair 

analizlerin göz önünde bulundurulması için gerekli bilgiler verilmelidir. 

Malzemelerin sürdürülebilirlik derecesi, üretim, işletmeye alma, kullanım 

ve nihai depolama sürecinde dünyaya zarar verme derecesi gibi konularda 

bilgi verilmelidir.

İnşaat ve kamu 

işlerinde 

Ölçümler

Materyal  tüketiminin azaltılmasının önemi ile ilgili olarak inşaat 

sektörünün çevresel etkileri hakkında bilgiler verilebilir. Daha az malzeme 

kullanılması ölçümlemelerle doğrudan ilgilidir. 

Kurulumlarda 

Ölçümlemeler

Astar ve 

kaplama işleri

Ekolojik değeri olan alanları (tarım arazileri, yeşil alanlar) korumak ve 

malzemelerin israfını azaltmak için doğru ölçümlerin öneminden 

bahsedilmeli.
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Kalıp • Kalıp panelleri için geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmanın 

öneminden bahsedilebilir ve bu malzemeler hakkında bilgilendirmeler 

yapılabilir. 

• İnşaat ve yıkım atıklarının tanınması (kirli bölgelerden kazılan toprak 

dahil) hakkında bilgi verilebilir.

• İnşaat alanında ambalaj atıklarının seçimi hakkında bilgi verilebilir.

• Geri dönüşüm  ekonomisi hakkında bilgi verilebilir. (Atık ve kaynak 

kullanımının minimuma indirilmesi, ürün ve malzemelerin ömrünün 

artırılması, kaynakların yeniden kullanımı) .

Güçlendirme 

İşleri

Beton işleri • İnşaatta yeniden kullanılan beton agregaların kullanımı ekolojik etkiyi 

azaltır; 

• Geri dönüştürülmüş beton agregaların çevresel etkisi, geleneksel Beton 

malzemelerden daha düşüktür. 

• Doğal kaynak kullanımının azaltılmasının gerekliliği; 

• Ekstraksiyon alanlarına nakliyenin azaltılması; 

• Azaltılmış enerji tüketimi; 

• Çöp sahasına gönderilen yıkım atıklarının azaltılmasına özen 

gösterilmesi.

Modül Eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz bilgiler

Duvar İşleri • Yalıtım yapı malzemeleri, doğal yerel malzemeler gibi çevre dostu 

malzemelerin kullanımı hakkında bilgiler;

• Duvar işlerinde atıkları azaltmak için gerekli malzemelerin doğru 

hesaplanmasının yöntemleri

Konutlar için 

termal 

iyileştirme 

çalışmalarının 

yapılması

• Termal iyileştirme (ısı yalıtımı) de çevre dostu materyallerin 

kullanımının teşvik edilmesi ve bu tür malzemelerin doğaya etkisi 

hakkında bilgiler verilmesi

• Atıkları azaltmak için duvarcılık işlerinde gerekli malzemenin doğru 

hesaplanmasının öneminin vurgulanması 

Meslek: Taş ustası-Sıvacı
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Meslek: Marangoz ve parkecilik

Modül Eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz bilgiler

Ahşap Zemin • Yeniden kullanım amaçlı ahşap atıkları ayırma

• Döşeme esnasında artıkları azaltmak için ne kadar  ahşap gerektiğinin 

doğru hesaplanması

• Ahşap zeminler için geri dönüşüm malzemeleri kullanımı

Ahşap Çatı 

İskeleti

• -Yeniden kullanım amaçlı ahşap atıkları ayırma

• Kurulum esnasında artıkları azaltmak için ne kadar  ahşap gerektiğinin 

doğru hesaplanması

Marangozluk • Yeniden kullanım amaçlı ahşap atıkları ayırma

• Kapı pencere kurulumunda artıkları azaltmak için ne kadar  ahşap 

gerektiğinin doğru hesaplanması

Modül Eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz bilgiler

Kaplama ve 

döşeme 

işlerinin 

gerçekleştiril

mesi için 

malzemelerin 

hazırlanması

Zemin döşemesi ve kaplama için gerekli malzemelerin doğru 

hesaplanması ve bu sayede  israfın azaltılması

Bina İş ve Dış 

Kaplaması

Islak ve kuru kaplamanın yapılmasında, malzeme ve atık tüketimini 

azaltmak için gerekli şartların yerine getirilmesinin önemini vurgulamak 

Binalarda 

Zemin 

Döşemesi

• Yeniden kullanım amaçlı ahşap atıkları ayırma

• Atıkları azaltmak için ne kadar  ahşap gerektiğinin doğru 

hesaplanması

Meslek: Levha Mozaik
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Modül Eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz bilgiler

Yalıtım İşleri 

için 

Malzemenin 

Hazırlanması

• Sürdürülebilir binalar inşa etmek ve daha sonra su, enerji, ısı tüketimini 

azaltmak için yalıtım işlerinin önemine vurgu yapılması

• Doğal yalıtım malzemelerinin kullanılmasının teşviki ve bu konuda 

bilgilendirme

• Atıkları azaltmak için yalıtım malzemesi ihtiyacının başlangıçta doğru 

hesaplanması

Binalara su 

geçirmez, 

antikorozif ve 

koruyucu 

yalıtım 

yapılması

Malzeme ve atık tüketimini azaltmak için binalara su geçirmez, antikorozif 

ve koruyucu yalıtım yapılmasında çevreye duyarlı olunması ve kurallara 

uyulması gerektiğinin hatırlatılması 

Binalarda ısı 

ve ses 

yalıtımı 

yapılması

Yalıtım  malzemelerinin kullanımının teşvik edilmesi .

Meslek: Yalıtım İşleri
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