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Onsoz
Rehberlik ve damgmanlik hizmetlerindeki kalitenin yuksek olmasmin hayat boyu ogrenmede, 
kariyer yonetiminde ve kigisel hedeflere ulagmada kilit rol oynadigi konusunda Avrupa'da agik 
birfikir birligi vardir. Uye Devletlerde hayat boyu rehberlige gegilmesi en iyi Avrupa gapinda 
igbirligiyle ve ulusal ve bolgesel kurumlar, sosyal paydaglar, ogretim ve istihdam konusunda 
galigan rehberlik uygulamacilari ve hizmeti kullanan geng, yetigkin ve yagli vatandaglar 
arasindaki ortakliklar vasitasiyla desteklenebilir.

insan omrunun tamami boyunca erigilebilen tutarli ve butuncul bir rehberlik sistemi 
kurulmasmin rehberlik uygulamacilarinin yeterlikleri, nitelikleri ve surekli mesleki geligimleri 
uzerinde agik ve net sonuglari vardir. Rehberlik uygulamacilarinin mesleki profil ve 
standartlarinin iyilegtirilmesi ve bunlarin yeterlilikve becerilerinin tegvik edilmesi konulari bu 
raporda ele alinmigtir. Rehberlik damgmanlarimn baglangigta ve sonrasinda uygun gekilde 
egitilmeleri yagamsal onemdedir, zira rehberlik hizmetlerinin verilmesinde ve geligtirilmesinde 
merkezi bir konumda bulunmaktadirlar.

Toplumun kariyer rehberligi uygulamacilarindan karmagik talepleri olmasi, bunlarin 
galigma ortamlari ve gittlkge gegltlenen istemcl gruplari yuzunden, rehberlik ve damgmanlik 
agamali bir deglglmden gegmektedlr. Gelecek yillarda, kariyer rehberligi uygulamacilarinin 
resmi olmayan veya kayit digi ogrenmenln dogrulanmasi, daha once dgrenllenlerln ve oncekl 
deneylmsel ogrenmelerln dogrulanmasi glbl yeni alanlara daha derlnlemesine glrer hale 
gelmelerlnl bekleyebllirlz. Dahasi, rehberlik uygulamacilari Avrupa MOE politlka Inlslyatiflerini, 
ozellikle de Avrupa hayat boyu ogrenme nitelikleri gergeveslnl (EQF) ve Avrupa mesleki 
ogretim ve egitim kredi sistemini (ECVET) iyi ogrenmelidirler. Turn bu yeni sorumluluklar Uye 
Ulkelerdeki her bir rehberlik uygulamacismin hem profesyonel anlamda surekli geligim 
gostermesini, hem de ilgili yeterliklerini surekli ispat etmesini gerektirecektir.

Bu Avrupa Mesleki Egitimi Geligtirme Merkezi merkezin hayat boyu ogrenme konusundaki 
aragtirma galigmalarim ve bu konuda ustlenmig oldugu oncu kurumsal rolu tamamiyla teyit 
eden ve hayat boyu rehberligin hayat boyu ogrenme stratejileri ile daha iyi butunlegtirilmesi 
hakkinda olan Konsey kararmi (Avrupa Birligi Konseyi, 2008) desteklemektedir. Bu raporun 
verdigi baglica mesaj, mevcut mesleki egitimler ve bu egitimlerden elde edilen yeterlilikve 
nitelikler, rehberlik uygulamacilari tarafindan ustlenilen rol ve iglevler ve rehberlik hizmetlerinin 
sunuldugu ortamlar bakimindan Avrupa genelinde devasa farkliliklar oldugudur. Bu rapor, 
ozellikle politika yapicilar ve karar alicilar igin oldugu kadar, ogretim ve istihdam konusunda 
galigan rehberlik uygulamacilarinin egitmenleri igin de degerli birbagvuru kaynagidir.

Bu raporun hem kariyer rehberligi uygulamacilarinin yeterlilikve niteliklerinin geligtirilmesi, 
hem de bu konudaki hizmet kalitesinin guvence altina alinmasinda bunlarin ustlendigi rolun 
pekigtirilmesin konusunda Uye Devletlerin harekete gegmesini tegvik etmesini umuyoruz.

Aviana Bulgarelli 

Cedefop Direktorij
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Nychas'a tegekkur ederiz.
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Dogru' konulu Cedefop akranla ogrenme etkinliginde (Selanik, Ekim 2008) yapilan 
tartigmalara gok degerli girdiler sag lam i§ ve ilham kaynagi olmugtur. Ayrica, bu rapor 
Cedefop'un Rehberlik ve Damgmanlikta Tutarlilik, Igbirligi ve Kalite konulu IAEVG 
Konferansina (Jyvaskyla, Haziran 2009) yaptigi bilimsel katkinm bir bolumunu 
olugturmaktadir.

(1) Soz konusu gali§ma Cedefop'un 2007-0071/AO/B/RLAR/Guidance- Qualifications/005/07 sayili hizmet 
sdzlegmesi kapsaminda gergeklegtirilmigtir.

2



Igindekiler

Onsoz.......................................................................................................................................1
Tegekktir...............................................................................................................................................................................2

Kutu ve §ekil Listesi......................................................................................................................................................... 8

Yonetim O zeti..................................................................................................................................................................... 9

1. G iri§ ...................................................................................................................................................................  12

1.1. Qaligma........................................................................................................................................................ 12

1.2. AB Stratejileri Baglaminda Kariyer Rehberligi................................................................................ 12

1.3. Etkili Kariyer Rehberligi Sisteminin Ozellikleri.................................................................................13

1.4. Degigimler ve Egilimler.......................................................................................................................... 14

1.4.1. Kariyer Qaligmalarina YSnelik Daha Guglti Yasal Tem eller.............................................14

1.4.2. Hizmet Verme Noktalarinin Birlegtirilmesi.............................................................................15

1.4.3. Dagitimin Yonetilmesi.................................................................................................................16

1.4.4. Egitimde Degi§imin Katalizorleri...............................................................................................17

1.5. Daginik Hizmet Noktalarinda Kariyer Rehberlik Uzmanlarmin Rolu........................................18

1.6. Yeterlik, Egitim ve Onceki Tecrubelerin ve Ogrenilenlerin Akreditasyonu............................ 20

2. Kariyer Rehberligi Egitimi: Mevcut D urum ..................................................................................................... 21

2.1. Kariyer Rehberligi Rolleri...................................................................................................................... 21

2.2. Egitim Gelenekleri ve ^ablonlari......................................................................................................... 21

2.2.1. Hizmet Oncesi Egitim..................................................................................................................22

2.2.2. Hizmete Ba§langig Egitimi......................................................................................................... 23

2.2.3. Surekli Hizmet igi Egitim.............................................................................................................23

2.2.4. Tarihsel Baki§ Agisi..................................................................................................................... 23

2.3. Uzmanlagm i§ Egitim................................................................................................................................24

2.4. Okul Temelli R oller.................................................................................................................................. 26

2.5. Kamu istihdam Kurumu Rolleri.............................................................................................................28

2.5.1. Kamu Istihdam Kurumu Personeline YSnelik Uzmanla§mi§ Akademik Egitim.........28

2.5.2. Genel Egitim.................................................................................................................................. 30

2.6. Yuksek Ogrenim Rolleri.......................................................................................................................... 30

2.7. Diger Ortamlardaki Roller...................................................................................................................... 31

2.8. Geni§ Baglam ............................................................................................................................................31

3. Egitim: Giindeme Gelen Konular.......................................................................................................................37

3.1. Yeterlilik: Seviye ve Uzmanlagma  37

3



3.1.1. Seviye........................................................................................................................................37

3.1.2. Uzm anla§ma...........................................................................................................................38

3.1.3. Hareketliligin Te§vik Edilmesi............................................................................................. 39

3.1.4. Surekli Mesleki Geli§im........................................................................................................40

3 .2 . Uzaktan ve Elektronik Ogrenme ile Ogretme Yontemleri.........................................................40

3 .3 . Uygulamali S ta j.....................................................................................................................................41

3.4.l$gucu Piyasasi ve Meslekler Hakkindaki Bilgi Birikimi.................................................................42

3.5. Mesleki Kimlik............................................................................................................................................ 44

3 .6 . Kariyer Rehberligi Hizmetlerinde Kar§ila§ilan Zorluklar........................................................... 45

4. Ornek Olay Etutleri ......47

4 .1 . Giri§..........................................................................................................................................................47

4.2. Bulgaristan.................................................................................................................................................47

4.2.1. O zet........................................................................................................................................... 47

4.2.2. Politika ve Mevzuatla ilgili inisiyatifler..............................................................................47

. „  _ Lizbon Stratejisi ve Bologna Sureci Kar§isinda Meydana Gelen Degi§imler
4.^.o .  4o

4.2.4. Giri§ Ko§ullari ve Giri§ ve Niteliklere Giden Alternatif Rotalar.......................  48

4.2.5. Kursta Uygulanan Ogretme Y8ntem leri.......................................................................... 48

4.2.6. |§gucu Piyasasinin Kapsami, Mesleki ve Diger Firsatlara lli§kin Bilgiler.....  .......48

4.2.7. Mesleki Kimlik......................................................................................................................... 49

4.3. Danimarka............................................................................................................................................. 49

4.3.1. Ozet........................................................................................................................................... 49

4.3.2. Politika ve Mevzuatla ilgili inisiyatifler..............................................................................49

4.3.3. Diploma Seviyesi Egitim...................................................................................................... 49

4.3.4. Kariyer Rehberligi Yuksek Lisans Derecesi, Aday ve Doktora Egitimi...................51

^ 2 j. Lizbon Stratejisi ve Bologna Sureci Kar§isinda Meydana Gelen Degi§imler

4.3.6. Giri§ Ko§ullari ve Giri§ ve Niteliklere Giden Alternatif Rotalar....................... ......52

4.3.7. Kursta Uygulanan Ogretme Yontemleri........................................................................... 52

4.3.8. i§gucu Piyasasinin Kapsami, Mesleki ve Diger Firsatlara ili§kin Bilgiler.... ......53

4.3.9. Mesleki Kimlik..........................................................................................................................53

4.4.lrlanda................................................................................................................................   53

4



4.4.1. Ozet......................................................................................................................................... 53

4.4.2. Ulusal Rehberlik Forum u.................................................................................................. 54

4.4.3. Qiktilar.....................................................................................................................................54

4.4.4. Vatanda§in Sesi...................................................................................................................55

4.5. Letonya..................................................................................................................................... ...55

4.5.1. Politika ve Mevzuatla ilgili inisiyatifler............................................................................ 55

4.5.2. Lizbon Stratejisi ve Bologna Sureci Kar§isinda Meydana Gelen Degi§im ler--56

4.5.3. Giri§ Ko§ullari ve Giri§ ve Niteliklere Giden Alternatif Rotalar...........................■■■■57

4.5.4. Kursta Uygulanan Ogretme Yontemleri........................................................................57

4.5.5. I§gucii Piyasasmin Kapsami, Mesleki ve Diger Firsatlara lli§kin Bilgiler...... ■■■■58

4.5.6. Mesleki Kimlik...................................................................................................................... 58

4.6. Polonya..................................................................................................................................... ....58

4.6.1. Ozet........................................................................................................ 58

4.6.2. Politika ve Mevzuatla ilgili inisiyatifler........................................................................... 58

4.6.3. Lizbon Stratejisi ve Bologna Sureci Kar§isinda Meydana Gelen Degi§imler....59

4.6.4. Giri§ Ko§ullari ve Giri§ ve Niteliklere Giden Alternatif Rotalar...........................■■■■59

4.6.5. Kurs Uygulanan Ogretme Yontemleri........................................................................... 60

4.6.6. i§gucii Piyasasmin Kapsami, Mesleki ve Diger Firsatlara ili§kin Bilgiler...... ■■■■60

4.6.7. Mesleki Kimlik...................................................................................................................... 60

4.7.lskogya.......................................................................................................................................................... 61

4.7.1. Ozet........................................................................................................... 61

4.7.2. Politika ve Mevzuatla Ilgili Inisiyatifler............................................................61

4.7.3. Bologna Sureci ve Lizbon Stratejisi Kar§isinda Meydana Gelen Degi§imler ■■■■62

4.7.4. Giri§ Ko§ullari ve Giri§ ve Niteliklere Giden Alternatif Rotalar..........................  ■■■■62

4.7.5. Kurs Uygulanan Ogretme YSntemleri...............................................................................63

4.7.6. |§gucu Piyasasmin Kapsami, Mesleki ve Diger Firsatlara lli§kin Bilgiler.......  ■■■■64

4.7.7. Mesleki Kimlik..........................................................................................................................64

5. YeterlilikQergevesinin Geli§tirilmesi................................................................................................................. 65

5



5.1. YeterlilikKavrami 65

5.2. YeterlilikQergevesinin Tasarlanmasi....................................................................................................66

5.2.1. Mevcut Qergeveler........................................................................................................................66

5.2.2. YeterlilikQergevesinin Kapsam i................................................................................................ 67

5.2.3. Istemci Yeterlikleri.........................................................................................................................68

5.2.4. YeterlilikQergevesinin Y ap is i.....................................................................................................69

5.3. YeterlilikQergevesinin Anlagilmasi....................................................................................................... 70

5.3.1. Kelimeler ve D il..............................................................................................................................70

715.3.2. Kultur, Baglam ve Kigisel D egerler......................................................................... ........

5.4. YeterlilikQergevesinin Ozel Ogelerinin Anlagilmasi.........................................................................71

5.4.1. Istemci Etkilegimi Ogesi: Degerleme Yapilmasi ve Yaptinlmasi......................................71

5.4.2. istemci Etkilegimi Ogesi: Bilgiye Erigim Saglanmasi...........................................................72

5.5. Butun Yeterlikler 'Ofjrenilebilir' midir?................................................................................................. 72

5.6. istigare Surecine Verilen Tepkiler........................................................................................................ 73

6. YeterlilikQergevesi...................................................................................................................................................... 74

6.1. YeterlilikQergevesine Genel Baki§...................................................................................................74

6 .1 .1 . A m ag............................................................................................................................................ 74

6.1.2. Kavramsal Arka Plan ve Potansiyel Kullammlar...................................................................74

6.1.3. Dil, Yorumlama ve Tam m lar...................................................................................................... 74

6.1.4. Batjlamlarve Kogullar..................................................................................................................74

6.2. YeterlilikQergevesinin Yapisi..................................................................................................................75

6.2.1. Temel Yeterlikler........................................................................................................................... 75

6.2.2. istemciyle Etkilegim Yeterlikleri................................................................................................. 75

6.2.3. Destekleme Yeterlikleri................................................................................................................75

6.3. Yeterlilikve Kariyer Rehberligi Tam m i................................................................................................. 75

6.3.1. YeterlilikTammi..............................................................................................................................75

6.3.2. Kariyer Rehberligi T am m i...........................................................................................................76

6.4. Temel Yeterlikler.......................................................................................................................................77

6.4.1. Baglamlarve Kogullar..................................................................................................................77

6.5. istemciyle Etkilegim Yeterlikleri............................................................................................................. 78

6.5.1. Baglamlarve Kogullar..................................................................................................................79

6.6. Destekleme Yeterlikleri........................................................................................................................... 83

7. YeterlilikQergevesinin Kullamlmasi........................................................................................................................88

7.1. Qergevenin Uyarlanmasi.........................................................................................................................88

7.2. YeterlilikQergevesi ve Nitelik Belirleme Sistemleri.......................................................................88

6



7.3.1. Kariyer Rehberligi Hizmetleri Veren Orgutler........................................................................ 89

7.3.2. Kariyer Rehberligi Uygulamacilarinin Meslek Birlikleri....................................................... 90

7.3.3. Kariyer Rehberligi Uygulamacilari............................................................................................ 90

7.3.4. Politika Yapicilar.............................................................................................................................91

8. Ileriye G itm ek...........................................................................................................................................................92

8 .1 . Egitime Dikkat Etmek............................................................................................................................ 92

8.2. Yeterlilik........................................................................................................................................................ 93

8 .3 . Neyin l§e Yaradiginin Kamti............................................................................................................... 93

8 .4 . Yeterlilik(?ergevesi ve Ulusal Nitelikler............................................................................................94

8.5. Ulusal Koordinasyon..................................................................................................................................95

8 .6 . Avrupa Seviyesinde Destek................................................................................................................95

Kisaltmalar Listesi...........................................................................................................................................................97

Kaynakga........................................................................................................................................................................... 99

Ek 1:Ara§tirm a....................................................................................................................................................103

Ek 2:Katkida Bulunanlarin Listesi................................................................................................................. 104

Ek 3:YeterlilikQergeveleri ve Istemci-YeterlilikQergeveleri lie llgili Internet Siteleri__  ..106

Ek 4: Kariyer Rehberligi Uygulamacilarina Yonelik YeterlilikQergevesi - Anket...........  ..107

7.3.Yeterlilik<pergevesinin Diger Potansiyel Kullammlari............................................................. 89

7



Kutu ve §ekil Listesi

Tablolar

T ab lo l: Yilksek Ogrenimdeki Egitim Kurslarina lli§kin Ornekler............................................. ....33

§ekiller

_ ... ... Temel Diploma Kursuna YSnelik Kariyer Rehberligi Mufredati (alti adet bfilge
9  universite yuksekokulunda verilmektedir)............................................... "

§ekil 2: YeterlilikQergevesi................................................................................................................  ....76

§ekil 3: YeterlilikAlam 1 - Temel Yeterlikler.................................................................................................. 77

§ekil 4: YeterlilikAlam 2 - Istemciyle Etkile§im Yeterlikleri........................................................................80

§ekil 5: YeterlilikAlam 3 - Destekleme Yeterlikleri..................................................................................... 84

8



Yonetici Ozeti
Ara§tirma
Bu rapor agagida belirtilen iki amag dogrultusunda Avrupa genelinde gergeklegtirilen 
galigmadan elde edilen bulgulari sunmaktir:
• Kariyer rehberligi uygulamacilarina verilen egitimlerde gorulen egilimlerin ve izlenen 
gablonlarin gozden gegirilmesi;
• Avrupa Birligi'ndeki (AB) kariyer rehberligi uygulamacilarina yonelik rniigterek bir 

yeteriilikgergevesi geligtirilmesi.
1 ila 4. Bolumlerde Avrupa'daki kariyer rehberligi uygulamacilarina yonelik mevcut 

egitimine ve nitelik belirleme sistemleri gozden gegirilmektedir. Bu bolumlerde Avrupa 
genelindeki kariyer rehberligi hizmetlerinin, ulusal egitim sistemlerinin ve ortaya gikmakta olan 
egilimlerin mevcut ve degigmekte olan baglami aragtirilmaktadir. 3. Bolumde kariyer rehberligi 
uygulamacilarina yonelik egitimlerin tasarlanmasinda dikkat edilmesi gereken birtakim 
hususlara odaklamlmaktadir. 4. Bolumde alti ulkedeki en son geligmelerin bir dereceye kadar 
aragtirildigi ornek olay etutleri yer almaktadir.

5 ila 7. Bolumlerde kariyer rehberligi uygulamacilarimn yeterlilikgergevesine 
odaklamlmaktadir. Bu bolumlerde yeterlilikkavrami, yeteriilikgergevesi tasarimi ve bunun 
kullammi hakkindaki oneriler uzerinde durulmaktadir. 8. Bolumde ileriye gitmenin yollari 
aragtirilmakta ve egitimle ilgili mevcut ve onerilen hususlarin yeteriilikgergevesi igin onerilen 
kullammlarla iligkilendirilmesi suretiyle projenin iki ayagi birbirine baglanmaktadir.

Kariyer Rehberligi Becerilerinde Egitim ihtiyaci
Kariyer rehberligi personelinin egitimleri ve yeterlikleri kalitesi yuksek kariyer rehberligi 
hizmetlerinin tasarlanmasina onemli katkida bulunmakta olup, bu hizmetlerin yuksek kalitede 
olmasi ulke halklarinin ihtiyaglarimn kargilanmasi ve AB stratejik hedeflerinin desteklenmesi 
bakimindan gereklidir. Kariyer rehberligi hizmetlerine hem yaygin gekilde erigilmesi hem de bu 
hizmetlerin kendi kendine destekli yardimdan kigisellegtirilmig yogun destege kadar bir dizi 
istemci ihtiyacmin kargilanmasina katkida bulunmasi gereklidir. Bunun igin, gogunlukla yetki 
devri yapilmig dagimk aglar iizerinden galigan personelin gegit gegit olmasi gereklidir. Bir dizi 
egitim segeneginin profesyonel nitelikte olan ve olmayan gegitli rollerle eglegtirilmesi gereklidir. 
Egitim yapilari, profesyonel nitelikte olmayan rollerden profesyonel nitelikte olan rollere 
ilerlenmesi ve sektorler arasinda gidilip gelinmesi dahil olmak uzere, kariyer rehberligi 
hizmetlerinin verilmesinde ilerlemeye ve yanal gidig geliglere izin vermelidir. Her ulkede farkli 
alanlara yonelik hizmet sunum aglarmi yonlendirebilen, geligtirebilen ve destekleyebilen 
profesyonel kariyer rehberligi uygulamacilarindan olugan gekirdek birer kadro olmasi 
gereklidir. Daha yuksek seviyede egitim kurslari vermeleri, ulusal gapta aragtirma ve 
degerlendirme yapmalari ve uluslararasi akademik toplumla siki baglar kurmalari igin, ikinci ve 
iiguncii seviyelerde yuksek ogrenim gormug bir takim kariyer uzmanlarina da ihtiyag vardir.

Halen Verilmekte Olan Egitimler
Halen verilmekte olan egitimler gok gegitlidir. Bu egitimler bunlarin verilmesi igin olugturulmug 
ulusal sistemler iizerinden verilmekte olup, bu sistemlerdeki kariyer rehberligi uygulamalari 
gogunlukla bir bagka ana profesyonel gorev iginde yer alan tamamlayici ogelerdir. Egitimler 
zorunlu veya istege bagli, sistematik veya gegici ve dogrulanmamig kisa kurslardan yuksek 
lisans programlarina kadar her seviyede olabilmektedir. Birgok ulkede, kariyer rehberliginin 
belirli teorileri ve belirli yontemleri konusunda alinacak egitim yerine psikoloji veya pedagoji 
gibi ilgili uzmanlik alanlarinin birinde alinan egitim yeterli gorulmektedir.
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Kariyer rehberligine politika anlaminda son donemlerde gosterilen dikkat kariyer rehberligi 
uygulamacilarina yonelik uzmanlik egitimlerinde onemli bir artiga neden olmug olup, AB uyesi 
ulkelerin yaklagik iigte ikisinde yuksek ogretim duzeyinde uzmanlik egitimleri artik 
verilmektedir. Bu tur egitimler buyuk bir gogunlukla ogretim ve toplum sektorlerinde galigan 
personel tarafindan kullamlmakta olup, ulkelerin daha kiiguk bir bolumunde ise kendi kamu 
istihdam kurumlarinda galigan personellerinin seviyesinde uzmanlik egitimi verilmektedir.

Geli§mekte Olan Sorunlar
Bu rapor kariyer rehberligi uygulamacisi olarak uzmanlagmig bir rol igin 'yeterli' egitimin ne 
oldugu hakkinda sorular gundeme getirmekte, bunun (Avrupa nitelikler gergevesi kapsaminda 
belirlenmig) her iki duzeye ve kariyer rehberligi teori ve yontemleri hakkindaki uzmanlik 
galigmalarimn kapsamina gore aragtirilmasi ve tammlanmasi gerektigini onermektedir. 
Mevcut ogretim uygulamalarindan yola gikildiginda, bir yillik tarn zamanli yuksek ogrenim 
egdegerinin veya 60 AKTBS kredisinin, profesyonel egitimlerdeki uzmanlik ogesinin istenilen 
seviyesine iligkin ulusal tartigmalar igin yeterli olgut oldugunu gosteren kamtlar bulunmaktadir.

Aym zamanda egitim metodolojileri de dikkate alinmaktadir. Bazi yeni egitim inisiyatifleri 
uzaktan ve elektronik ogrenme yontemlerinden faydalanmig olup, bu yontemler kurum bazli 
verilen egitimlere katilamayanlarin egitimlere erigimlerini arttirmak suretiyle personel 
gegitliligini destekleyebilmektedir. Uygulamali stajlar egitim kurslarimn sadece kuguk bir 
bolumunde kullamlmakta olup, bunun dzellikle baglangig egitimindeki potansiyel katkisimn 
daha fazla degerlendirmesi gerekmektedir. iggucu piyasasina ve mesleki bilgilendirmeye agik 
olma degigkendir. Bu kadar hizli degigen bir alana stirekli mesleki geligim iginde araliksiz 
dikkat edilmesi gerektigi, baglangig egitimlerinin kapsaminda da temel kavramlarin dikkate 
alinmasi gerektigi yolunda birtakim argumanlar mevcuttur.

YeterlilikKavrami
Avrupa Birligi 'yeterlik' konusunun tammlanmasi sorununu Avrupa yeterlilikler gergevesinin 
(Avrupa Parlamentosu, 2008) geligtirilmesi baglaminda ele almigtir. Kabul edilen bir tamm 
olugturulmasi beklentisiyle, hem bilgi birikiminin hem de yeterligin gok yonlu bir anlayiginm 
yansitildigi Avrupa nitelikler gergevesinin daha onceki geligtirme agamalarinda kullamlmig bir 
tamm projede benimsenmigtir. Onermeli bilgi birikimi (birgeyi bilmek), pratik bilgi birikimi (nasil 
oldugunu bilmek) ve yontemsel bilgi birikimi (nasil olacagim bilmek) konularimn tamami 
kapsanmig olup, bunlar etik ve dugunsel uygulamaya oncelik veren yeterlilikkavramimn 
geligtirilmesine zemin olugturmaktadir. Yetkinliklerin tumunun 'ogrenilebilir' olup olmadigi veya 
personel segme sistemlerinin yeterlilikkazanmak igin esas tegkil eden dogugtan ozellikler 
aramasi gerekip gerekmedigi sorusu ortaya gikmaktadir. Bu henuz uzerinde herhangi bir fikir 
birligine varilmamig bir sorudur.

Onceki yeterlilikgergevelerinde gekirdek veya zorunlu ve uzmanlagmig veya istege bagli 
yeterlilikdgeleri arasinda ayrima farkli yaklagimlar getirilmigtir. Bu projede yapilan geligtirme 
galigmalarinda biitun profesyonel faaliyetlerde gosterilmesi gereken temel veya gapraz 
yeterlikler, dogrudan istemci ile iletigim halindeyken gosterildiginde istemci tarafindan fark 
edilen istemci etkilegimi yeterlikleri ve hizmetin verilmesi igin gerekli olan tesisler, aglar ve 
kaynaklarin yerinde olmasim saglayan destekleme yeterlikleri tammlanmigtir.
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Yeterlilik kavrami sadece kariyer rehberligi uygulamacilari igin degil, aym zamanda 
vatandaglarin dmurleri boyunca ihtiyag duydugu kendi kendine kariyerini yonetme yeterlikleri 
igin de gegerlidir. Bu tur yeterliklerin tammlanmig olmasi durumunda, kariyer rehberligi 
hizmetlerinin tasarimi ve istemcilerin kendi yeterliklerini geligtirmelerinin desteklenmesi igin 
gereken personel yeterlikleri igin kullamgli bir dlgut olurlar.

Yeterlilik Qergevesi ve Kullammlari
Yeterlilik Qergevesi alti adet temel yeterlik, alti adet istemciyle etkilegim yeterligi ve yedi adet 
destekleme yeterliginden olugur. Qergeve her istemciyle etkilegim ve destekleme yeterligi 
igindeki birkag ortak ana gorevin tammlanmasi igin Avrupa seviyesinde geligtirilmigtir, ancak 
ulusal ve sektorel uyarlamayi tegvik etme amagli 'baglamlar ve kogullar' hakkinda gosterge 
niteliginde ifadeler de igermektedir.

Yeterlilik gergevesinin muhtemel bir kullammi da egitimin mugterek gekirdek ogelerinin 
tanimlayicilarinin temin edilmesidir. Birkag tilke sektore ozel egitim modulleriyle 
tamamlanacak bu tur ogelerin tammlanmasi yonunde yol almigtir. Bu yaklagim sektorler arasi 
anlayig, diyalog ve igbirliginin ve sektorler arasindaki personel hareketlilik imkanlarinin 
arttirilmasi bakimindan iyi taraflari vardir. Yeterlilikgergevesi ayrica personel faaliyetleri ve 
yeterlikler agisindan da politika yapicilar, uygulamacilar ve egitmenler arasinda mtigterek bir 
referans noktasi olma potansiyeline sahiptir.

Yeterlilikgergevesi ulusal egitim ve nitelik belirleme sistemlerinin planlanmasi ve daha da 
geligtirilmesinde de rol almaktadir. Personel rollerinin hizmet iglevleri ile eglegtirilmesinde ve 
gorev ozelliklerinin tammlanmasinda da muhtemel kullammlari bulunmaktadir. Ot OA 
dahilindeki halihazirda ogrenilenleri ve surekli mesleki geligim sistemlerini destekleyebilir ve 
kendi kendine degerleme yapma ve akrandan ogrenme konularinda temel olugturabilir. 
Politika yapicilar igin, sagladiklari mevcut ve onerilen hizmetlerini eglegtirebilecekleri kariyer 
rehberligi hizmetleri gerekli ogeler gergevesini saglayabilir.

Sonuflar ve Tavsiyeler
Raporda, gegitli aglar iginde yer alan kariyer rehberligi personelinin alabilecegi egitimlerin 
geligtirilmesine, her ulkede bu tur aglari destekleyebilecek uzmanlagmig kariyer rehberligi 
uygulamacilarindan meydana gelen kadrolar olugturulmasina ciddi olgude gerek oldugu 
sonucuna varilmaktadir. Farkli kariyer rehberligi iglevleri igin hangi egitim gekillerinin etkili 
oldugunun, hem ulusal hem de Avrupa geneli baglaminda, galigilmasi dnemlidir. Avrupa hayat 
boyu rehberlik politikasi agi gibi Avrupa aglarimn ve Cedefop gibi kurumlarin ulusal seviyedeki 
bu tur galigmalarin tegvik edilmesi ve bunlarin daha kapsamli Avrupa baglaminda 
degerlendirilmesi ve yayilmasi konularinda oynayacak dnemli bir rolu bulunmaktadir.
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1. Giri§

1.1. £ali§ma
Bu Cedefop raporu iki ana bilegenden olugan bir galigmayi esas almakta olup, bunlar; kariyer 
rehberligi uygulamacilarinin halen izlemekte olduklari egitim ve nitelik kazanma rotalarmin 
incelenmesi ve kariyer rehberligi meslek mensuplari igin yeterlilikgergevesi geligtirilmesidir.

Soz konusu galigma baglammi Ekonomik igbirligi ve Kalkinma Orgutii (OECD, 2004), 
Dunya Bankasi (Watts ve Fretwell, 2004), Avrupa Mesleki Egitimi Geligtirme Merkezi 
(Cedefop, Sultana, 2004) ve Avrupa Egitim Vakfi (ETF) (Sultana ve Watts, 2007; Sweet, 2007) 
tarafindan gergeklegtirilmig kariyer rehberligi ile ilgili onceki galigmalardan ve politika 
inisiyatiflerinden almaktadir. Bu alanda evrilen galigmalara yaptigi kendine ozgu katki ise 
personel yeterligi ve egitimin hem uygulamaci yeterligine hem de kariyer rehberligi 
hizmetlerinin genel kalitesine nasil katkida bulunacagimn uzerinde ayrintili gekilde durmasidir. 
Bu konulara onceki raporlarda dikkat edilmigtir fakat bu dikkat gok gegitli politika konularindan 
sadece biri oldugundan dolayi sinirli kalmigtir. Burada ise sahnenin tarn ortasina 
yerlegtirilmiglerdir.

Bu girig bolumunun geri kalan kisminda galigmamn baglamimn verilmesi 
amaglanmaktadir. Katilimci ulkelerden (Ek 1'e bakimz), uygun durumlarda, dzellikle egilimler 
ve degigimler ile ilgili olarak toplanan verilerin yam sira diger baglamsal malzemelerden de 
faydalamlmigtir.

1.2. AB Stratejileri Baglaminda Kariyer Rehberligi
Avrupa Birligi'nin Lizbon stratejisi, Avrupa Birligi'ni (AB) dunyanm en rekabetgi ekonomisi 
yapmaya ve 2010 itibariyle tarn istihdama ulagmaya iligkin genel amaglari dahil olmak uzere, 
turn vatandaglarin kabiliyetlerini ve potansiyellerini optimize etmek uzere yaygin tedbirler 
alinmasim gerektirmektedir (Avrupa Komisyonu, Gelauff ve Lejour, 2006). Istihdam 
edilebilirligin guvence altina alinmasi birey igin becerilerin surekli guncellenmesinden ibaret 
olmayip, hizli teknolojik ve ekonomik geligmelerden dolayi mesleki profillerin ve beceri 
ihtiyaglarimn degigmesiyle bag etmek amaciyla tamamen yeni beceriler elde edilmesi 
anlamina da gelmektedir.

Cedefop tarafindan yayinlanmig olan son tahmin (2008c) saglam mesleki ogretimden 
gegmig insanlara Avrupa'daki iggucu piyasasinda ileride nispeten gok ihtiyag duyulacagim 
ortaya gikarmaktadir. 2006-20 doneminde yaratilacak toplam 105 milyon istihdamin (eleman 
degigiklikleri ve yeni agilan igler dahil) yaklagik 55 milyonu orta seviyede nitelikler 
gerektirecektir. Kargilagtirildiginda, yaklagik 41 milyon ig yuksek nitelik seviyesi gerektirecek, 
kalan 10 milyon ig iginse duguk nitelik seviyesi yeterli olacaktir.

Iggucu piyasasi politika, reform ve egilimleri, birgoklari igin daya yuksek seviyeli ve amaca 
daha uygun becerilerin kazamlmasi sayesinde, bireylerin galigma rollerinin geligtirilmesine etki 
eder. Bu tur degigimler kigisel degigiklikler yapmak ve yeni zorluklar ustlenmek igin ozguvene 
ve bunu bilingli ve dikkate alinan gekilde yapmak igin destege ihtiyaci olan ve vatandaglarin 
sayisiz bireysel kararina dayamr. Bazilari igin igsizlikten ve bagka tur marjinallegmelerden 
kurtulmamn, digerleri iginse (irlanda huktimetinin ulkesindeki iggucune yonelik igletme Strateji 
Grubu inisiyatifi kullamlan deyimle) 'bir adim yukari' gitmenin yoludur.
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Bireyin ozel kararlarmin dogasi ve niteligi, bireyi destekleyebilecek kariyer rehberligi 
hizmetlerinin kapsami ve kalitesi kadar, kamu agisindan artik dikkate deger dnemdeki bir 
konudur. Bireyin, ekonominin ve toplumun ihtiyaglarimn kargilanmasi igin, bu tur hizmetlerin 
hayat boyu genig olgude ulagilabilir olmasi gereklidir. Hollanda'da bulunan bir egitim merkezi 
vizyon bildirisinde kariyer geligiminin kariyeri geligtirmek uzere yapilan birdizi faaliyetten ibaret 
olmadigim vurgulamakta, aksine Avrupa'nm da ana meselelerinden biri olan topluma katilim 
konusunda ozel bir yaklagim oldugunu belirtmektedir. Vatandaglar, ozellikle istihdam yoluyla, 
toplumla daha fazla ig ige gegmekte ve toplumun sosyal ve demokratik niteligine katkida 
bulunabilmektedir. Bir igte galigmak sadece pazar kazanmaktan ibaret olmayip, kigisel 
geligimin de birtagiyicisi ('kariyer') ve toplumun ingasi yonunden bir kaldiragtir.

Karmagik ogretim ve egitim sistemleri ve bunlarin gerek resmi gerekse resmi olmayan ve 
kayit digi ortamlarda sagladigi firsatlar gogu birey igin geffaf degildir. Bunun sonucunda, 
vatandaglarin gogu hem farkli ogretim ve egitim segenekleri arasinda segim yapmak, hem de 
bgretimden iggucu piyasasina bagarili bir gegig yapmak igin kariyer planlamalarinda destege 
ihtiyag duyarlar. Rehberlik ve kariyer damgmanligina yonelik politika ve stratejilerin Avrupa'da 
politika onceligi haline gelmesinin arka plam budur. Uye Ulkeler, belki de hig olmadigi kadar 
guglij bir gekilde, kariyer rehberligi uygulamacilarinin layikiyla egitim almig olmalarinin 
Avrupali her bir vatandag igin gergek olan yuksek kaliteli rehberlik hizmetlerinin bir onkogulu 
oldugunu kabul etmektedirler.

1.3. Etkili Kariyer Rehberligi Sisteminin Ozellikleri
Bu galigmaya katkida bulunan kigiler iyi bir kariyer rehberligi sisteminin gerekli ozelliklerinden 
birinin 'hem yaygin hem de hedef gruba ozgu, kapsamli ve yogun' olmasi gerektiginden 
emindirler (Avusturyali yazar). Onceki raporlar (OECD, 2004; Sultana, 2003) verilen kariyer 
rehberlik hizmetlerinin Avrupa genelinde karigik oldugunu gostermigtir. Hemen her ulkede, iyi 
uygulama orneklerinin yam sira verilen hizmetlerde onemli agiklar da bulunmaktadir.

Birgok Avrupa ulkesi halen vermekte olduklari hizmetlerde bulunan gegitli agiklari etkin bir 
gekilde ele almaktadirlar. Bunlardan bazilari belirli potansiyel hizmet kullamcilari ile olup, 
bunlar arasinda yaglilar, kirsal bolgelerde yagayanlar ve istihdam edilmig durumda olanlar 
bulunmaktadir; bu sonuncu grup son donemdeki bir Avrupa galigmasimn konusudur 
(Cedefop, 2008a). Diger ulkelerde ise 'geleneksel olmayan kariyer gegmigi olan gruplara 
yonelik proaktif ve onleyici rehberligin' gerekli oldugu daha fazla genel kabul gormektedir. 
'Geleneksel olmayan kariyer gegmigi' ile kastedilen gey bir durumdan digerine farklilik 
gosterebilir; soz konusu terim verilen hizmetlerde gegitlilik olmasi gerektigi dikkate alindiginda 
yaygin gekilde dile getirilen gok gegitli konulari kapsamaktadir.

Tammlanmig diger agiklar ise verilen kariyer rehberligi hizmetlerinin belirli yonleriyle ilgilidir. 
Bazi ulkelerde kariyer rehberliginin etkili olmasi igin gereken bilgilerin baglica ogelerinin 
toplamp yayilmasina yonelik ulusal sistemler bulunmamaktadir. Yunanistan ve Izlanda, 
ornegin, iggucu piyasasi ile ilgili halka agik bilgiler olmadigim, bu durumun kariyer rehberligi 
uygulamacilarinin hizmet verdikleri kigilere egilimler ve beceri ihtiyaglari ile ilgili tartigmalari 
anlatmalarim smirladigmi bildirmektedirler.

Kapsamli bilgilendirme hizmetlerinin geligtirilmig oldugu durumlarda bile, bunlari herkesin 
kullammina sunmak her zaman kolay olmamaktadir. BlT kullammi bu tur hizmetlere erigimin 
genigletilmesi konusunda kugkusuz buyuk biretkiye sahiptir, ancak BiT'in kendisine erigim bile
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evrensel degildir; bu da ya donamm ve ekipman yoklugundan ya da zorluklardan (algi kaybi, 
ogrenme zorluklari) ya da muhtemel hizmet kullamcisimn kigisel tercihlerinden 
kaynaklanmaktadir.

1.4. Degi§imler ve Egilimler
Bu galigmamn odaklandigi baglica nokta kariyer rehberligi uygulamacisi olanlarin veya buna 
niyet edenlerin kendi mesleki galigmalari igin gereken bilgi birikimi, beceriler ve genig gapli 
yeterlikleri geligtirecegi egitim rota land ir. Egitim rotalari siklikla ulusal politika ve oncelikleri 
yansitirlar ve bu tur politikalardaki degigiklikleri yansitacak gekilde duzeltilirler. Dolayisiyla, bu 
galigmamn baglaminin dnemli bir kismi da en onemli degigimlerin bazilarim ve bu anlamdaki 
dike agan egilimleri kaydetmektir.

Katkida bulunan kigilerin gogu politika bakimindan kariyer rehberligine gosterilen dikkatin 
arttigim, birgok durumda da bu dikkat sonrasinda ayrintili mevzuat ve stratejik tedbirler 
yonune gidildigini belirtmigtir. Bu hep boyle olmamigtir; Hollandali bir katkici 'herkesin kariyer 
rehberliginin iyi olmasin gerektigini kabul ettigini fakat uygulamada pek bir ilerleme 
kaydedilmedigini' belirtmigtir. Ancak, gegitli alanlardaki tedbirlerle birgok iilkede kaydedilen 
ilerlemeler besbellidir.

1.4.1. Kariyer Qaligmalarina Yonelik Daha Giiglii Yasal Temeller
Kariyer rehberligi birgok ulkede bazen okul ortamlarinda odaklamlan bir mevzuat degigikligi 
konusudur.

Qek Cumhuriyeti'nde 2005 yilinda gikarilan bir kararname okullarda rehberlik hizmetleri 
verilmesine iligkin gartlari igermekte, verilecek hizmetleri, gerekli rehberlik faaliyetlerini 
(zihinsel ve bedensel engelli ogrencilerdahil), umulan giktilari, kullamlabilecek malzemeleri ve 
alinabilecek ucretleri siralamaktadir. Bu kararname kapsaminda kurulan yeni okul daireleri, 
ogretim rehberligi ve kariyer rehberligi damgmanlari dahil olmak iizere, belirlenen tipte 
damgmana sahiptir.

2008 yilinda Izlanda'da gikan yeni mevzuat ogretim ve meslek danigmanliginin alt ve list 
ikincil ogretimdeki turn okul ogrencileri tarafindan erigilebilir olmasim ve bu hizmetlerin nitelikli 
uzmanlar tarafindan verilmesini gart kogmaktadir.

Diger durumlarda, okul temelli hizmetleri diger kariyer destek hizmetlerine mevzuat 
baglamaktadir. Finlandiya'da bulunan Ulusal Ogretim Kurulu kapsamli ve ikincil seviye 
okullarin yeni ulusal mufredatlarini okulun rehberlik verme sorumluluguna vurgu yaparak 
tammlamigtir. Bu mevzuat, Kamu istihdam Kurumu ile saglik ve sosyal hizmet kurumlarimn 
sektorler arasi hizmetleri birlikte sunmalarim, boylece gereken yeterlikler uzerine etki 
etmelerini gerektirmektedir; yani uygulamacilar hizmet sunumunun tasarimina katilmali ve bu 
hizmetleri vermek igin aglar iginde galigmalidirlar.

Rehberlik ve Damgmanlik Sistemi igbirligi Konseyi 2006 ayi yilinda Letonya'da 
kurulmugtur. Bunun ardindan, Kamu istihdam Kurumu ile Mesleki Kariyer Damgmanlik 
Merkezi'nin hizmetleri 2007 yilinda birlegtirilmig, Egitim Bakanligi kariyer ogretim ve 
damgmanligi geligtirilmesi konusunda bir ESF projesinde (2005-08) onculuk yapmigtir. 
Projenin faaliyetleri arasinda kariyer ogretim modeli ders programimn geligtirilmesi, yaklagik 
5.400 ogretmene kisa bir egitim kursu (72 saat) verilmesi ve kariyer damgmanlarimn devam 
etme hakki oldugu yeni bir iki yillik yuksek lisans programimn geligtirilmesi bulunmaktadir (4.5. 
Bolumunde bulunan Letonya ornek olay etudune bakimz).
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Diger bir mevzuat ise 50k daha gegitli hizmetleri kapsamaktadir. Litvanya'da, 2003 kariyer 
rehberligi stratejisinde okullarda baglayip gegig donemleriyle devam eden ve yetigkin galigma 
hayati boyunca erigilebilir olan tutarli bir kariyer rehberligi sistem kurulmaya galigilmigtir. O 
tarihten bu yana, genel ogretim ve meslek ogretimi okullarinda, ogretim merkezlerinde, 
kutuphanelerde, i§gucu borsasi ofislerinde ve diger kurumlarda Egitim ve Bilim Bakanligi 
tarafindan yedi yuz adet kariyer bilgilendirme noktasi olugturulmugtur. Yedi bolgesel iggucu 
piyasasi egitim ve damgmanlik kurumundaki (BiPEDK) rehberlik damgmanlari igsizlere, ig 
arayanlara ve dezavantajli gruplara kariyer damgmanlik hizmetleri sunmaktadir. BiPEDK, 
Sosyal Guvenlik ve Qaligma Bakanligi'nin bunyesinde yer almakta olup, aym zamanda genel 
ogretim okullari ogrencileri ve okula gitmeyen genglerle de galigmaktadir.

Polonya'da, Qaligma ve Egitim Bakanliklari gorev alamnda bulunan iglerle ilgili olarak 
yayinlanan bir dizi yonetmelikle okullar da dahil olmak uzere her yerdeki kariyer damgmanligi 
ve kariyer bilgilendirme faaliyetlerine standart getirilmigtir. Birinci ve ikinci agama yuksek 
ogrenim iginde uzmanlagmig egitim geligtirilmigtir. Nitelikli personelin sayisi arttikga, soz 
konusu nitelikler kariyer rehberligi mesleginde ilerlemeye yonelik gereklilikler haline 
gelmektedir (4.6. Bolumunde bulunan Polonya ornek olay etudune bakiniz).

2007 Nisan ayinda, Slovak hukumeti Egitim Bakanligi tarafindan hazirlanan hayat boyu 
ogrenme ve hayat boyu rehberlik yaklagimim benimsemigtir. Kamu Istihdam Kurumu'nda daha 
once meydana gelen kayda deger degigimlere ragmen (Sosyal Igler ve Aile Bakanliklarinin 
ilge ofisleri iginde yer alan galigma ofislerinin birlegtirilmesi ve bunlarin hizmetlerinin iggucu 
piyasasinda dezavantajli olanlari da igine alacak gekilde genigletilmesi), bu iki kilit bakanlik 
arasindaki igbirligi yeni politikanm uygulamaya konmasi bakimindan zorluk tegkil etmeye 
devam etmektedir.

1.4.2. Hizmet Verme Noktalarmin Birlegtirilmesi
Bazi ulkeler halkin daha dogrudan erigimini saglamak uzere birlegik hizmetler geligtirmigtir.

Danimarka'da okullara yonelik rehberlik hizmetleri genglik sosyal yardim hizmetleriyle 
birlikte Ungdommens Uddanneisesvejiedning adiyla bilinen 46 adet kentler arasi rehberlik 
birimi altinda birlegtirilmig; yuksek ogrenim ile ilgili rehberlik birimleri de benzer gekilde 
Studievaig olarak bilinen yedi adet bolge rehberlik birimi altinda birlegtirilmigtir. Eski Kamu 
istihdam Kurumu, kendi kariyer rehberligi hizmetleri dahil olmak uzere, artik yaklagik 100 adet 
kentsel istihdam merkezinin kapsamina girmig bulunmaktadir. Butun bu birimler kamu 
kurulugu yonetmeliklerine gore ve genglerin ogretime katiliminin (%95'e) ve yuksek ogretime 
katilimimn (%50'ye) gikarilmasi gibi genig kapsamli politika hedefleri dogrultusunda 
galigmaktadirlar (4.3.Bolumunde yer alan Danimarka ornek olay etudune bakiniz).

Norveg'te verilen kamu istihdam hizmetleri 2006 yilindan beri sosyal guvenlik sistemleri ile 
birlegtirilmig durumdadir. Yeni bolgesel ortakliklar kamu istihdam kurumlari, ogretim sektoru 
ve igverenler arasinda daha yakin irtibatlar olmasim tegvik etmektedir. Alinan sonuglardan biri 
kariyer rehberligi damgmanlarimn profesyonellegmesine verilen onemin artmasidir; kamu 
istihdam kurumu personeli, kariyer rehberlik damgmanlarina yonelik universite temelli egitim 
kurslarina giden egitim temelli galigma arkadaglarina giderek daha fazla katilmaktadir.
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ispanya'da Egitim, Qaligma ve Sosyal igler Bakanliklari 2005 yilinda butiinlegik mesleki 
egitim merkezleri agmiglardir. Bilgilendirme ve kariyer rehberligi hizmetlerini bunyesinde 
birlegtiren bu merkezler insanlara yagamlari boyunca isabetli kariyer kararlari alma konusunda 
yardimci olmayi amaglamaktadir. Hizmet igi ve resmi olmayan egitimi ispanya'nm ulusal nitelik 
belirleme ve mesleki egitimi sistemi ile iligkili olarak degerlendirme sorumluluklari vardir. 
Sonradan gikarilan kararname ile, serbest galigmaya ve girigimcilik becerilerinin 
geligtirilmesine yonelik rehberlik verme sorumlulugu da bu merkezlere verilmigtir.

Romanya'da, 2005 tarihli yonetmeligi ardindan, Egitim Bakanligi kaynaklar ve egitim 
yardimina yonelik 42 merkez (CIRAE) kurmugtur. Dike seviyesinde faaliyet gosteren bu 
kurumlar hem rehberlik ve kariyer merkezleri hem de kapsayici egitim ve konugma tedavi 
hizmetlerine yonelik iligkili merkezleri yonetmekte, koordine etmekte ve 
degerlendirmektedirler.

Bunlar hizmetlerin halk tarafindan gorulur ve anlagilir olmasi yolunda atilmig olumlu adimlardir.

1.4.3. Dagitimin Yonetilmesi
Bazi ulkeler bagka yonlere gitmig olup, hizmetlerin verilmesinde halen uygulamakta olduklari 
yontemlerin etkilerini artik yeniden degerlendirmektedirler. Almanya'da kariyer rehberligi 
hizmetlerinde Devlet tekelinin kaldirilmasi farkli hizmetlerden olugan bir karmanm meydana 
gikmasina yol agmigtir, ancak kamu mesleki rehberlik kurumlari ile temasa gegmenin 
kullamcilar agisindan gok daha karmagik ve daha az geffaf hale geldigi yontinde yaygin bir 
kamnin ortaya giktigi gorulmektedir. 2005 ila 2007 donemini kapsayan ve hukumet tarafindan 
finanse edilen incelemede (Niedlich ve digerleri, 2007) Have destege en fazla ihtiyag duyan 
kigilerin (ornegin, engellilerin) uygun hizmetlere erigememe riski en fazla olan kigiler oldugu 
ileri surulmektedir. Incelemenin baglica giktilarindan biri heterojen olan sahada kalite, geffaflik 
ve profesyonellegmeyi arttiran ve geleneksel olmayan kariyer gegmiglerine sahip kigilere 
proaktif hizmetler sunan politikalar olmasi gerekliliginin kabul gormesidir.

OECD kariyer rehberligi ve kamu politikasi incelemesi (OECD, 2004, s. 148) politika 
yapicilari 'kapsamli bir yaklagimin mevcut modellerin bir kismiyla veya hepsiyle nasil 
olugturulabilecegini dugunmeye' davet etmektedir. Bu davete verilen kargiliklardan biri ag 
olugturmada ve bolgesel igbirliginde artig olmugtur.

Avusturya'da, ulusal hayat boyu ogrenme stratejisi iginde tammlanmig olan hayat boyu 
rehberlik tedbirlerinin devreye sokulmasi igin ag olugturma projeleri kurulmugtur. Soz konusu 
aglara her ilde bir gekirdek ortak tarafindan onculuk edilmektedir.

Almanya'daki 2001 yilinda kurulan 'Ogrenme Bolgeleri: Aglara Destek Saglanmasf 
programi kapsamindaki Lander'de benzer bir geligim gablonu gdzlemlenmektedir. Buradaki 
amag farkli ogretim sektorlerinden onemli oyunculari sadece mevcut hizmetlerin agini 
olugturmak igin degil, aym zamanda genel bolge stratejisi kapsaminda yeni teklifler geligtirmek 
igin bir araya getirmektir.

Bazi ulkeler ise verilen farkli hizmet gekilleri arasinda yakin igbirligini tegvik edecek ulusal 
ve bolgesel hayat boyu rehberlik forumlari kurmuglardir (Cedefop, 2008b).
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1.4.4. Egitimde Degigimin Katalizorleri
Egitim kurumlari ile politika yapicilar arasinda baglanti olmamasina McCarthy (2004) 
tarafindan ozellikle dikkat gekilmigtir. Bu konuda degigim olduguna iligkin pek az kamt 
bulunmakta olup, geligtirilmeye muhtag bir alan olmaya devam etmektedir. Fakat durum 
ulkeler arasinda oldukga farklilik gostermekte olup, olumlu hamleler gorulebilmektedir.

irlanda'da 2004 ve 2006 yillari arasinda faaliyet gostermig olan Ulusal Rehberlik Forumu 
ilerideki geligmelere zemin tegkil edecek gergeveleri geligtirmek amaciyla politika yapicilari, 
egitmenleri, egitim orgutlerin ve meslek birliklerini bir araya getirmigtir. Forumun baglica 
giktilari arasinda gunlar vardi:
(a) Her bir vatandagin kendi kariyerini ve ogrenmesini etkili gekilde yonetmek igin ihtiyag 

duydugu kigisel sonuglara iligkin gergeve;
(b) Kariyer rehberligi uygulamacilarimn hem okul ogrencilerinde hem de diger vatandaglarda 

geligimi desteklemek igin ihtiyag duyduklari yeterlikleri detaylandiran yeterlilikgergevesi;
(c) Rehberlikte kalite gergevesi olan Rehberlikte Kalite raporu (4.4. Bolumunde irlanda ornek 

olay etudune bakiniz).
Malta'da son donemde hazirlanan kariyer rehberligi politika gergevesi, ihtiyag duyulan farkli 

sorumluluklar ve roller igiginda, farkli seviyede kariyer rehberligi egitimlerine ihtiyag 
duyuldugunu kabul etmektedir. Bu durum, politika gergevesi benimsendikge, lisansustu 
seviyede mesleki egitime ihtiyag duyulmasina yol agacaktir.

iskogya 'kariyer rehberligi ve geligimi' konusunda yeni bir yuksek lisans programi 
geligtirmigtir. Fizibilite galigmasi Scottish Executive (iskogya'daki devredilmig hukumet) 
tarafindan finanse edilmig, Careers Scotland (hukumet tarafindan finanse edilen hizmet 
orgutii) tarafindan yonetilmigtir. Sonugta ortaya gikan konu kargilagtirmali degerlendirme 
ifadesi Scottish Executive tarafindan onaylanmig ve Yuksek Ogrenim Kalite Guvence Kurumu 
tarafindan yayinlanmig olup, sonugta ortaya gikan egitim kurslarmin verilmesinde kalitenin 
saglanmasi konusunda devam eden bir rolu olacaktir (4.7. Bolumunde Iskogya ornek olay 
etudune bakiniz).

ispanya'da Egitim Bakanligi ikincil ogretmen egitiminde birdizi yeni yuksek lisans program 
geligtirilmesine onculuk etmigtir. Uzmanlagmalardan biri ogretim ve kariyer rehberliginde olup, 
okullarda kariyer rehberligi meslek mensubu olarak galigmamn yasal gerekliligi haline 
gelecektir.

Diger ulkelerde ise, ozellikle ESF kanaliyla Avrupa finansmanma saglanan erigim hem 
hizmet sunumu hem de egitim geligtirmeye yonelik programlarin ortaya gikmasina yol 
agmigtir. Estonya, Litvanya ve Letonya ESF finansmanm bu gekilde kullanildigi ulkelere 
ornektir.

Avrupa'mn digindan gelen girdiler igeren uluslararasi igbirliginin de bir miktar etkisi 
olmugtur. Gerek Bulgaristan gerekse Romanya ABD merkezli ktiresel kariyer geligtirme 
kolaylagtiricisi (KKGK) akreditasyonunu kullanmigladir. Bu raporda yer alan Bulgaristan ornek 
olay etiidii bu tiir bir igbirliginin, kursa entegre olan KKGK modiiliine yonelik Avrupa Kredi 
Transfer ve Birikim Sistemi (AKTBS) puam igeren yuksek lisans program geligtirilmesi dahil 
olmak uzere, ulusal gapta genig kapsamli etkilerinin nasil olabilecegini gostermektedir.

Ozellikle Iskandinav ulkelerinde olmak uzere, kariyer rehberligi kurslari veren ve 
universitelerde galigan uzman personel arasinda olugturulan aglarin ve igbirliklerinin 
arttirilmasi geklinde bagka geligmelerde olmugtur. Bu konu Danimarka, Finlandiya, Norveg ve 
Isveg'ten gelen yorumlarda yer almaktadir. Gerek universiteler arasi gerekse diger kurumlarla 
yapiIan ortakliklar sayesinde, Letonya ve Birlegik Krallik'ta (Iskogya) yeni egitim kurslari 
agilmigtir.
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Diger ulkeler bu tur bir igbirliginin olmamasindan dolayi hayiflanmaktadirlar. Polonya'da 30 
lisansustu kursun olabilecegi tahmin edilmekle birlikte, merkezi bir bilgi kaynagi olmayip, 
universiteler arasindaki aglar sinirli duzeydedir ve gogu ozel sektor kurulugudur.

1.5. Daginik Hizmet Noktalarinda Kariyer Rehberlik 
Uzmanlarinin Rolu

Avrupa ulkeleri genelinde kariyer rehberligi uygulamalarina baglamak igin halen kabul edilmig 
durumda olan gok gegitli niteliklerin incelendigi OECD raporunda (2004, s. 97) bunlarin 
gogunun yapi itibariyle genel oldugu (psikoloji ve pedagoji) ve 'kariyer rehberliginin kendine 
ozgii teori ve yontemlerini kapsamadigi' degerlendirilmektedir. Sultana (2003, s. 30) AB'ye (o 
zaman) katilmakta olan veya AB uyeligine aday ulkeler konusunda 'kariyer rehberliginin ... 
henuz profesyonellegmemig oldugunu, yani bu hizmetin kariyer rehberligine agik ve net bir 
gekilde baglayarak ve agikga tammlanmig mesleki rollere giden nitelik kazanma rotalarindan 
gegerek kariyer rehberliginde uzmanlagmig ve kariyer rehberligi niteliklerini kazanmig 
personel tarafindan verilmedigini...' tespit etmigtir.

Bu gorugler bu galigmanm ulusal katkicilari tarafindan desteklenmekte ve geligtirilmektedir. 
Katkicilardan biri (Letonya) egitimin iyilegtirilmesine ve 'profesyonellegtirilmesine' ihtiyag 
oldugu yorumunda bulunmug, 'kariyer danigmanlik hizmetlerindeki kaliteyi genel olarak 
damgmamn kigiden kigiye degigen yeterliklerinin belirledigini' beyan etmigtir. Bu da iyi kalitede 
kariyer danigmanligmin ancak uygun ogretimden gegmig uzmanlar tarafindan 
verilebileceginin ileri surulmesine neden olmugtur. Bu tema bir bagka katkici (Luksemburg) 
tarafindan geligtirilmig, soz konusu katkici bu tur egitimlerin 'kendi fikrine gore, birgok konuda 
alinmig lisans diplomasina dayanan ve kariyer danigmanliginda uzmanlagma saglayan 
lisansustu bir programdan olugmasi gerektigini' iddia etmigtir.

Bu gorijgler bu galigmadan gikacak onemli degerlendirmelerden birine goturmektedir. O 
degerlendirme de kariyer rehberligi uygulamacilarinin mesleki egitimlerine yonelik temel bir 
'yeterlilik' seviyesi hakkinda gorug paylagimi yapilmasimn turn ulkeler igin faydali olabilecegi 
fikridir. Bu soru bizi iki yone goturmektedir: Birincisi, bu tur bir 'yeterlilik' taniminin hangi role 
uygulanacagi (burada tartigilmaktadir) ve ikincisi de, 'yeterliligin' nasil tammlanabilecegidir 
(daha ayrintili olarak 3.1. Bdlumunde tartigilmaktadir).

Birgok tilkede, uzman kariyer rehberligi rolleri ug arenadan birinde veya birkaginda 
tanmmakta olup, bunlar; ogretim sektoru, kamu istihdam kurumu ve gogunlukla kamu 
sektorunde olan ama bazen kamu makamlari ile yapilan sozlegmeler kapsaminda veya 
bagimsiz olarak faaliyet gosteren ozel sektor kuruluglarinda da olan farkli ve uzmanlagmig 
kuruluglardir. Bu arenalarin her birinde verilen egitimler hem ulkeden iilkeye hem de aym ulke 
iginde biiyuk farkliliklar gostermekte olup, 2. Bolumde daha ayrintili olarak ele alinacaktir.

Ancak buna kargin, kariyer rehberligi uzman uygulamacilarinin bireylere kariyer 
planlarinda ve segimlerinde yardimci olma konusunda onemli rol oynayabilecek kimselerden 
ibaret olmadigina dair genel bir kabul de vardir (Nykanen ve digerleri, 2007). Bagka meslek 
mensuplari ise, birey ve/veya yakin firsat temelleri (ornegin, ogretmenler ve ogretim 
damgmanlari) hakkindaki ayrintili bilgi birikimlerinden veya 'erigilmesi zor' insanlara (ornegin, 
sosyal hizmet gorevlileri veya genglik hizmetleri gorevlileri, ozellikle sosyal yardim konularinda 
tecrubeli olanlar) erigmekteki ozel becerileri nedeniyle birtakim rollere sahiptirler. Profesyonel 
'yardim' rolu olmayan kigilerin de ebeveynler, akran akil hocasi dahil akil hocalari, igverenler, 
igveren birlikleri ve sendikalar ve ozel ihtiyaglari olan gruplarla iligkili kigiler olarak 
oynayacaklari roller bulunmaktadir.
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Bir dizi kurum ve birey arasinda igbirligi olmasi gerektigi ama aym zamanda kariyer rehberligi 
uzmanlannin digerlerinden farkli rollerinden bir tanesinin de bu tur kurum ve bireyleri 
destekleyip geligtirmek ve igbirligi yapabildikleri aglari koordine etmek oldugu ileri surulebilir 
(McCarthy, 2004; Cedefop, 2008b). Qoklu profesyonellik kavrami Nykanen ve digerleri (2007) 
tarafindan aragtirilmig olup, Nykanen yeterligin 'sadece bireylere bagli olmadigim; mugterek 
faaliyetlere katilinarak olugturuldugunu' ileri surmugtur (s. 11). Bu diigunce tarzi Roelefs ve 
Sanders (2007) tarafindan daha da geligtirilmig olup, soz konusu yazarlar yeterligin gerek 
sistem veya ekip seviyesinde, gerekse birey seviyesinde mevcut olabilecegini ileri 
surmektedir. (1.4. bolumunde) Daha once deginilen Avusturya ve Almanya orneklerindekine 
benzer bolgesel ag projeleri bu tur kavramlarin hayata ne kadar gegirildiginin incelenmesine 
firsat yaratmaktadir.

Ancak, bu koordinasyon saglama rolii kariyer rehberligi uygulamacilarin yeterlikler 
hakkinda ozel birtakim gereklilikler ortaya gikarabilmekte ve bu rapordaki 
yeterlilikgergevesinde yansitilmakta olup, soz konusu gergevede 'destekleme yeterliklerinden' 
bir tanesi 'kariyer geligimine yonelik tasarim stratejileridir'. Bu yeterlilikkariyer rehberligi 
uygulamacismin hizmetlerin potansiyel hedef kitlesi hakkinda bir fikri olmasini ve bu hedef 
gruplara yonelik kariyer geligtirme faaliyetleri ile ilgili amag, hedef ve hizmet verme 
yontemlerinin tespit edilmesinde rol oynamasmi gerektirmektedir. Diger gorevler arasinda ise 
kimin ne yapacagi hakkinda (gerek uzmanin kendi rolii, gerekse bagka insanlarin rolleri dahil 
olmak uzere) mutabakata varilmasi ve hizmetin verilmesine katilan kigilere egitim ve geligme 
imkanlari ve destek malzemeleri temin edilmesidir. Bu kilit iglev 'kariyer rehberligine has ozel 
teori ve yontemleri' uygun birayrinti ve karmagiklik seviyesinde bagkalari tarafindan erigilebilir 
kilmayi, boylece onlarin bagka mesleki gruplarin mevcut mesleki yeterlilikgergevelerine veya 
igverenler, ebeveynler ve gonulluler gibi bagka gruplarin bakig agilari ve menfaatlerine 
uyarlanmasim igermektedir. Kogullara bagli olarak, kariyer rehberligi uzmanlari kismen 
hizmetin verilmesine tahsis edilebilir veya sadece hizmeti dogrudan verenlere destek ve 
kaynak saglanmasi konusunda gorev alabilirler. Herhangi bir devredilmig veya dagitilmig 
hizmet verme sistemine yonelik kalite guvence stratejisi baglaminda, gozden gegirme ve 
degerlendirme faaliyetlerinde tegvik eden rolunu de oynayabilirler.

Kariyer rehberligi saglanmasi igi, onunla alakali egitim saglama iginde oldugu gibi birgok 
iilkede daginik durumdadir. En kotu ihtimalle, egitim rotalarimn gegitli olmasi mesleki rekabete 
yol agabilmekte veya koordineli hizmetler geligtirilmesinin oniinde engel tegkil edebilmektedir 
(Fransa'dan biryorum). Kariyer rehberligi uygulamacilarinin onundeki zorluk 'farkli kurumlarin 
halka sundugu hizmet tiplerindeki kapsamli farkliliklarin' (Fransa'dan bildirildigi gekilde) 
ayrigtirici olumsuzdan, demokratik diyalog temelinde olugturulmug ve yer, bilgi, bilgi birikimi ve 
yeterligi gdzeten aglar yoluyla, genel kariyer rehberligi hizmetleri sunumunun olumlu gekilde 
zenginlegmesine dondurulmesidir (Nykanen ve digerleri, 2007). Boylece, yukaridaki 1.3. 
Bolumunde ozetlenmig olan, 'yaygin ve hedef gruba ozel kapsamli ve yogun' hizmet 
verilmesine katkida bulunulmug olunacaktir.
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1.6. Yeterlik, Egitim ve Onceki Tecrubelerin ve Ogrenilenlerin 
Akreditasyonu

Kariyer rehberligi uzman personelinin merkezi roller ustlendigl bu tur hlzmet verme aglari, 
Watts ve McCarthy (1996; 1998) tarafindan incelenen resmi olmayan rehberlik modellerinde 
oldugu gibi, siradaki ilk personele egitim verilmesini kolaylagtirabilmektedir. Ag tabanli hizmet 
verme modellerinden kaynaklanan sorunlar arasinda her bir istemci etkilegim tipi igin ihtiyag 
duyulan asgari ozel yeterliklerin tespit edilmesi ihtiyaci ve bu yeterliklerin zaten ne kadar 
mevcut olduklarini (ornegin, bagka mesleki egitimler yoluyla) veya bunlari geligtirmek igin 
gereken egitimleri tespit edecek mekanizmalar bulunmaktadir. Nerede egitim verilirse, 
akredite olsun veya olmasin, soz konusu egitimin onceki ogrenme ve tecrubeleri sonraki 
geligimler igin referans noktasi olarak kabul etmesi gerekir.

Devredilmig ve dagitik hizmet verme sistemleri, sahip olduklari resmi olmayan hizmet 
verme tecrubeleri kariyer rehberliginde daha resmi bir mesleki role ilerleme konusuna ilgi 
duymalarina yol agan kigilerin mesleki ilerlemelerine nasil olanak saglanacagi sorusunu da 
gundeme getirmektedir. Bunlarin onceki tecrubelerinin ve ogrenmelerinin sonraki nitelik 
kazanma sureglerinde tanmmasi gerekmektedir. Bu gereklilik turn mesleki ve yiiksek ogretim 
ve egitime yonelik kredi puanlarina iligkin gergeveleri olugturan, Bologna ve Kopenhag 
sureglerinin (2) ayrilmaz bir pargasidir. Onceki tecrubelerin ve ogrenilenlerin akreditasyonu 
(Ot OA), kariyer rehberligi uygulamacilarina yonelik kilit gorevler ve yeterlikleri tammlayan ve 
bu projeyle geligtirilenin benzeri olan yeterlilikgergeveleri ile kolaylagtirilabilir.

Bu hususlarin temelini olugturan 'yeterlik' kavrami 5.1. Bolumunde ayrintili gekilde 
tartigilmigtir.

(2) Bologna sureci: Avrupa Yiiksek Ogrenim Bolgesi'ndeki (EHEA) Nitelik gergevesine bakimz.
(http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp and Overarching framework of 
qualifications of the EHEA (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/overarching.asp) [her 
ikisi de 28.11.2008 tarihinde alintilanmigtirj.
Kopenhag beyannamesi: http://ec.europa.eu/education/pdf/doc125_en.pdf [28.11.2008 tarihinde alintilanmigtirj.
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2 Kariyer Rehberligi Egitimi: Mevcut 
Durum

2.1. Kariyer Rehberligi Rolleri
Kariyer rehberligi bazi ulkelerde kapsamli ve ozel egitim gerektiren bir uzmanlik meslegi 
olarak mevcuttur. Bu Avrupa'da henuz pek yaygin olmayip, birgok ulkede kariyer rehberligi 
faaliyetleri ya bir bagka rolun kapsamina giren bir alt uzmanlik alamdir ya da genel niteliklerine 
veya kariyer rehberligi ile ilgili gorunen genig gapli yagam tecrubesine dayamlarak kariyer 
rehberligi gorevleri ustlenmig olanlar tarafindan yurutulmektedir.

Kariyer rehberliginin alt uzmanlik alam oldugu durumlarda, kariyer rehberligi hizmetlerini 
verenler kendilerini genellikle ustlendikleri ana role ve aldiklari egitimlere gore 
tammlayabilmektedir. Watss ve digerleri (1994) tarafindan tammlanmig, gok agikar olan ve 
uzmanlagmig kariyer rehberligi rolunun yam sira bulunan veya buna alternatif tegkil eden bu 
tur ug kategori gunlardir:
(a) Kariyer rehberligi ile ilgili egitimini daha genig kapsamli psikoloji egitiminin iginde almig 

oldugu varsayilan veya sinirli duzeyde tamamlayici egitim almig olabilecek psikologlar;
(b) Kariyer rehberligi sorumluluklarim sinirli duzeyde aldiklari tamamlayici egitimle ogretme 

gorevlerinin yam sira yerine getirebilen veya daha kapsamli egitim almig olabilmekle 
birlikte ozellikle kariyer ile ilgili bir gorevden ziyade ogretim damgmanligi yapan 
ogretmenler;

(c) Hizmet igi egitimlerinde, igsizlik sigortasi ve ig arayanlara ve igverenlere yonelik hizmetler 
(ornegin, ige yerlegtirme) dahil olmak uzere, muhtemelen kamu yonetimi uzerinde 
durulmug iggucu piyasasi idarecileri.

Kariyer rehberligi faaliyeti bagka rollerle birlegikse, kariyer ile ilgili gorevlerin onceligi diger 
iglerin yuku kargisinda diiguk kalmakta, muhtemel kullamcilarin bunlari tespit edip, erigmesi 
gok daha gug olmaktadir. Bu tur durumlarda, ayri uzmanlik egitimi verilmesi olasiligi daha az 
olmakta, politika yapicilar verilen kariyer rehberligi hizmetlerini kontrol altinda tutmayi ve 
bunlari kendi stratejik amaglari dogrultusunda geligtirmeyi daha zor bulabilmektedirler (OECD, 
2004). Bu tur durumlarda siklikla olan bir bagka gey de amaca uygun egitimin sadece hizmet 
igi verilmesi, bu nedenle sadece ilgili ig igin segilenler tarafindan erigilebilmesidir.

2.2. Egitim Gelenekleri ve §ablonlari
Kariyer rehberligi uygulamacilarimn galigtigi durumlarda gorulen gegitlilige, bunlarin galigma 
rollerine hazirlanmalarinda ve bu rolleri yerine getirmelerinde saglanan egitimlerin yapilari ve 
verilme gekillerinde aym derecede gorulen gegitlilik eglik etmektedir. Sultana (1995) 
ogretmenlerin ilk aldiklari dgretimde gorulen dort gelenegi tammlamaktadir. Bunlar kariyer 
rehberligi dahil olmak uzere gegitli mesleki sahalarda gegerlidir. Bu gelenekler burada sirali 
olarak sunulmakla birlikte, bunlarin nadiren agik segik 'tipler' olduklari, buna kargin mesleki 
egitim tasariminda genellikle harmanlandiklarim belirtmekte yarar vardir. Ayrica, bu siralama 
mutlaka tarihsel siralamayi da takip ediyor diye bir durum da yoktur.
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Bunlardan ilki meslege yonelik statu arayigim universite akademik disiplini ile aym eksene 
getiren 'akademik' gelenektir. Ogretme iginde bu gelenek statu iddiasina temel olarak konu 
uzmanligimn yukseltilmesi ile ilgiliydi; kariyer rehberligine gelince, 'kariyer rehberliginin 
kendine ozgu teori ve yontemlerini' olugturan karakteristik alanin simrlarmi gizme girigimleriyle 
daha iligkili olabilmektedir. Her iki durumda da, statu bilgi birikimi alanindaki akademik ustaliga 
dayamlarak imkan dahilinde talep edilmektedir.

ikincisi 'sosyal verimlilik' gelenegi olup, teknokratik akilcilik ile iligkilidir ve kariyer 
rehberliginin kendi ozgu gorev ve iglerini tammlar, performanslari kabul edilebilir seviyede 
olan egitim programlari olugturur. Bu gelenek yeterlilikifadelerine deger biger ve beceri ve 
usullerin uygulamaya gegirilmesi suretiyle egitim verilmesini igerebilir. Ige yeni alinanlarin 
hizla yeterli performans gosterir hale getirilmelerini amagladigindan, baglangig egitim 
programlarina ozellikle uygulanabilir olmakla birlikte, yegane olasi uygulanma gekli bu 
degildir.

Oguncusu ise 'geligimsel' gelenek olup, kariyer rehberligi uygulamacisimn genig gapli 
geligimini onceler. Mesleki egitim becerilerin mekanik olarak uygulanmasindan gok 
istemcilerle iligkilerin geligtirilmesine yonelik ybntemlerle ugragir. Uygulama 
uygulamaci-istemci iligkisinin kargilikli geligme araci olarak kullamlmasina dayalidir.

Son olarak, 'sosyal yeniden yapilandirmaci' gelenegi de sosyal durumlarin yeniden 
olugturulmasindan gok, bunlarin donugturulmesi ile ugragir. Kariyer rehberligi 
uygulamacisimn hem 'sistemi' sorgulamak hem de bireysel hizmet kullamcisim kargilagtigi 
sorunlarla bag etmede guglendirmek amaciyla dezavantaj ve ayrimciligi ele almakla ilgilendigi 
durumlarda gegerli olmasi kuwetle muhtemeldir. AB tarafindan finanse edilen birgok proje, 
kariyer rehberliginin ikincil hizmet oldugu egitim imkanlari saglayarak ya da multeciler veya 
yagli iggiler gibi gruplarin kariyer geligtirme ihtiyaglarim dogrudan ele alarak dezavantajli 
gruplari hedeflemektedir. Bu projelerde uzmanlagmig egitim geligtirildigi durumlarda, sosyal 
yeniden yapilandirmaci nitelikte olmasi oldukga mumkundur.

Kariyer rehberligi uygulamacilarina yonelik egitimler bunlarin kigisel kariyer yolculuklarimn 
gegitli agamalarinda, ozellikle hizmet oncesinde, hizmete baglarken ve hizmet sirasinda 
ortaya gikabilmektedir. Bu ayrimlar kesin degildir. Ogrenme imkanlarimn birgoguna hem tarn 
zamanli (genel olarak hizmet oncesinde), hem de yari zamanli (genel olarak hizmet sirasinda) 
erigilebilmektedir. Agagidaki paragraflarda bu galigmada daha daya yaygin gorulen 
durumlarin bazilari belirtilmigtir.

2.2.1. Hizmet Oncesi Egitim
Bazi ulkelerde, hizmet oncesi egitim olmamakla birlikte, bu egilim Avrupa genelinde agik bir 
gekilde yukselmektedir. Bazi egitimler ise hizmet oncesi ile hizmete baglarken arasina denk 
gelmekte olup, zira ige alim sonrasi ama istemcilerle dogrudan galigmaya baglamadan once 
gergeklegtirilmektedir.

Miktari gittikge artan hizmet igi egitimler daha gok universite ve diger yuksek ogrenim 
kurumlarindaki akademik kurslarla birinci veya ikinci agamada verilmektedir. Yukarida 
ozetlenen akademik ve geligmeci geleneklerle aym eksene getirilmesi kuwetle muhtemeldir. 
Kullammimn kariyer rehberligi meslegine girmesi muhtemel kigilerle simrli kalmasi muhtemel 
degildir. Birgok kurs hem yari hem de tarn zamanli verilmekte olup, gorevde olanlar, hem bilgi 
birikimlerini ve beceri seviyelerini arttirmak hem de kariyer tegvik imkanlari ile ilgili statulerini 
geligtirmek amaciyla, ozellikle kurs yeni agildiginda bu tur egitimleri almayi tercih 
edebilmektedir.
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2.2.2. Hizmete Baglangig Egitimi
Hizmete baglangig egitimi kamu istihdam kurumlarinda yaygin olup; bu egitimlere katilan 
galiganlar yapilandirilmig programlara katilirlar. Bu programlar, galiganlar dgretimsel 
niteliklerine veya uzmanlagmig kariyer rehberligi egitiminin muadili olarak gorulen niteliklerine 
gore ige alindiktan sonra bu programlara devam ederler. Bunlarin hizmete baglamasi 
gogunlukla gerek igleriyle gerekse istemciyle etkilegim becerileri ile ilgili bir takim idari ve 
burokratik iglemi kapsar. Gegmigte, kamu istihdam kurumu egitimi sosyal verimlilik gelenegini 
takip edebiliyordu, ancak birgok ulkede kamu istihdam kurumu personeline verilen egitimlerde 
degigiklikler olmug olup, yukaridaki geleneklerden herhangi biri, kurumlarm artik tabi oldugu 
politika inisiyatiflerine bagli olmak uzere, daha gok one gikmig olabilmektedir.

Hizmete baglangig egitimleri diger kariyer rehberligi ortamlarinda daha degigken bir resim 
ortaya gikarmaktadir. Ozellikle ogretim ortamlarinda, pedagoji veya genglik galigmalari ile ilgili 
onceki mesleki egitimler istemci grubuyla (okul, ytiksekokul ve universite dgrencileriyle) 
galigma tecrtibesiyle birlegtiginde, hizmete baglangig egitiminin oncelenmedigi durumlar 
ortaya gikabilmektedir. Turn ogretim kurum ve aglari genelinde, diger mesleki rollerden kariyer 
rehberligine yatay gegig yapanlar beraberlerinde gegitli tecrubeler, degerler ve motivasyonlar 
getirebilmektedirler. Bu getirdikleri daha once almig olduklari mesleki egitimlere (ki bu 
egitimlerin her biri yukarida dzetlenen dort gelenek tipolojisinin herhangi birinin ozelliklerini 
tagiyacaktir) ve daha onceki ve mevcut galigma ortamlarinm degerlerine ve sosyal amaglarina 
bagli olacaktir.

2.2.3. Siirekli Hizmet igi Egitim

Ozellikle iggucu piyasasi bilgileri (iPB) ve egitim yapilari olmak uzere kariyer rehberligi iginin 
geneline yonelik bilgiler baglaminda ve hizmet verme ekiplerinin iginde uslenmig oldugu igleyig 
yapilarinda hizli degigimler oldugu durumlarda surekli egitim gereklidir. Degigim hizi bilgi 
guncellemesi gibi yuzeysel agmazlar gikarir; bu agmazlar gozulmedigi takdirde, yukarida 
dzetlenen dort gelenege benzer degerlendirme tipolojileri ile tarn olarak ele alinabilecek koklu 
sorunlar ortaya gikarirlar. Bir ornek olarak, ulke katkicilarindan biri, iggucu piyasasi bilgi 
birikiminin surekli devam eden hizmet igi egitim iginde buyuk olgude konumlandirilmasi 
gereken bir konu oldugunu giinku hizla degigmekte oldugunu ortaya atmig; bir bagkasi ise, 
surmekte olan degigime yonelik dnemli bir baglam olarak, iggucu piyasalari ile ilgili 
karmagikliklara iligkin saglam bir anlayig geligtirmek amaciyla, iggucu piyasasi galigmamn 
baglangig egitimine dahil edilmesi gerektigine deginmigtir.

2.2.4. Tarihsel Bakig Agisi
Egitim genig sosyal kogullara yamt verir. Qiraklik tarzi egitimin, akademik olarak verilen 
egitimin (ozellikle son yarim asirdaki universite merkezli ogretimin artmasindan sonra), 
yeterlige dayali yaklagimlarin ve dugunsel uygulamaci yolun usttinlugunu izlemek mumkundur 
(Schon, 1987). Daha yakin zamanlarda ise, gogu egitimler onceki modellerden elde edilen 
karmaya dayamrlar; ornegin, gimdi artik 'uygulayici topluluklar' ve yerlegik ogrenmeye 
gosterilen dikkatte giraklik yonleri belirgindir (Lave ve Wenger, 1991). Avrupa'daki ulkeler 
egitim sistemlerini Avrupa Birligi stratejileri baglamindaki ulusal onceliklerine ve durumlarina 
uyarlamaktadirlar.
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Agagidaki bolumlerde kariyer rehberligi uygulamaci egitiminin daha genig kapsamli 
degigimler kapsaminda son zamanlarda nasil geligtirildiginin bir resmi gizilmektedir.

2.3. Uzmanla§mi§ Egitim
Bu galigmadan elde edilen kritik bir bulgu da birtakim ulkelerin daha uzmanlagmig egitime 
dogru onemli hamleler yapmakta oldugudur. Tablo 1'de yuksek ogrenimde akredite olmug bu 
tur egitimlerin kapsamli (ama tam olmayan) bir listesi verilmektedir. Tabloda egitim kurslarimn 
seviye ve surelerinde ve eger biliniyorsa bunlarin kredi puanlarinda bulunan kayda deger 
gegitlilik gosterilmektedir.

Bu gegitlilik kismen yeni uzmanlik egitimi kurslarimn gegitli inisiyatiflerin sonucu 
olmasindan kaynaklanmakta olup; bazi durumlarda politika ve mevzuat degigiklikleriyle 
hukumet seviyesinde ortaya gikmakta, diger bazi durumlarda ozellikle yuksek ogrenim 
sektoriindeki munferit egitim kurumlari tarafindan baglatilmakta, diger bazi durumlarda ise AB 
finansmam alan projelerde de dahil ama bunlarla sinirli kalmamak iizere ozel projelerin 
gereksinimlerini kargilamak amaciyla baglatilmaktadir.

Birkag durumda ise, uzmanlagmig egitime giden tek bir rota farkli istihdam ortamlarindaki 
ihtiyaglari kargilamaktadir. Malta'da, kariyer rehberligi konusunda halihazirda galigmakta olan 
veya bu alanlara girmek isteyenlere sunulan yari zamanli lisansustu diploma kursu hem 
iggucu piyasasi hem de ogretim sektorlerinin ihtiyaglarim kargilayacak gekilde tasarlanmigtir. 
Bu 90 AKTBS kursu iginde, turn katilimcilara yonelik gekirdek bilegenler arti katilimcilarin 
ilgilendikleri sektore ve uzmanliga gore tercihe bagli uniteler bulunmaktadir.

Hollanda'daki koklu birinci agama derecesindeki kurslar insan kaynaklari yonetimi, ige 
yerlegtirme ve kariyer rehberligi ogrenimini ilk iki yil iginde bir araya getirmektedir. Staja ayrilan 
ijguncu yil ile dorduncu ogrenim yilinda kariyer rehberliginde uzmanlagmaya olanak 
saglanmaktadir. Kariyer rehberligi egitimlerini surdurmek isteyenler igin, universitelerin birinde 
yeni bir kariyer geligimi yuksek lisans programi yakin zamanda agilacaktir.

Finlandiya'da, damgman egitimin evrimi ogretim ortamlarindaki rehberlik hizmetlerinin 
geligtirilmesi ile butunlegtirilmigti. Rehberlik konusu 1970 yilindan itibaren kapsamli ogretim 
mufredatlarina, 1980 yilindan itibaren kapsamli ikincil seviyeye ve 1982 yilindan itibaren de 
ikinci seviye mesleki ogretimine girmigtir. Damgman egitimi 1998 yilina kadar ayri tutulmugtur. 
Ulusal gekirdek mufredatlarinda 1994 yilinda reform yapilmasi ikincil seviyedeki ogretim 
kurumlari arasinda igbirligi olmasim gerektirmigtir. Bu reformun hayata gegirilmesine 
damgmanlara yonelik ulusal hizmet igi egitim projesi ile destek olunmug, bu proje ile ulusal 
gapta verilen rehberlik hizmetlerinin nitel degerlendirmesi igin gereken bilgilerde saglanmigtir. 
Degerlendirme galigmasindaki bulgulardan biri de uygulamacilara ayri egitim verilmesinin 
rehberlik hizmetlerinin ayri verilmesinin nedenlerinden biri oldugudur. Dolayisiyla, rehberlik 
damgmanligi niteliklerine iligkin 1998 tarihli yeni mevzuat Finlandiya'daki ogretim ortamlarinda 
galigan turn uygulamacilar igin mugterek gekirdek egitimler (60 AKTBS) olmasim 
gerektirmektedir.

Polonya kariyer rehberligi alamnda uzmanlagmig ilk mufredatim Dunya Bankasi tarafindan 
finanse edilen bir program kapsaminda 1997 yilinda geligtirmigtir. Sonraki on yil iginde bu 
kursu genig olgude benimsenmig, yuksek lisans programlar geligtirilmigtir. Bu son derece 
yaygin kurslar kariyer rehberligi verilen gegitli mesleklere mensup veya mensup olmaya niyetli 
kigilerin erigimine agiktir.
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Sonradan tam bir yiiksek lisans niteligi haline gelen Izlanda'daki lisansustu egitimlerde 
okullar, kamu istihdam kurumu, yiiksek ogrenim ve igyerleri olmak iizere her sektorden kariyer 
uzmani egitilmigtir. i§yerinde rehberlige verilen onemde son zamanlarda gergeklegen artig, 
Leonardo da Vinci programi kapsaminda kurulan dokuz adet hayat boyu ogrenme merkezinde 
verilen sosyal yardimlarla guglendirilmigtir.

Bagka yerlerde ise, daha sonra agiklandigi iizere, uzmanlagmig egitim daha gok belirli 
sektorlere yoneliktir.

Bagka mesleki kimliklerden ayri bir kariyer rehberligi uygulamaci kimligi geligtirilmesine 
giiglii bir katkida bulunmak amaciyla, baglangig egitiminin uygun uzmanlagma ile 
paylagtirilmasi beklenebilir. Daha kolay anlagilir bir kariyer rehberligi meslek kimliginin olmasi, 
halkin kariyer hizmetlerinin kullanilabilirligi ve bunlarin vatandaglara ybnelik olasi bireysel 
faydalari hakkindaki farkindaligini yiikseltecektir. Buna kargi bir argiiman da belirli gruplara 
ybnelik hizmetlerin yag, agama ve hizmet kullanicisinin digerkogullari ile ilgili ozel ihtiyaglarim 
daha dogrudan kargilayabilecegi geklindedir. Fakat temel egitimin mugterek gekirdek 
ogelerine dogru gitmekte avantajdan bagka bir gey gormek zordur (ornegin, Malta'daki yeni 
lisansustu nitelik gibi). Boylece sektorler arasinda olugan aglar giiglenecek, personelin birey 
olarak sektorler arasinda istihdam hareket imkani artacak ve sektorler arasi galigma 
yetenegine sahip bir meslek ve akademik aragtirma toplumu olugmasina katkida bulunulmug 
olacaktir. Mevcut egitimlerin hizmet igi verildigi durumlarda, bu tiir miigterek gekirdekli 
egitimler daha az uygulanabilir olmaktadir. Ancak, yuksek ogretim sektbriinde verilen egitimler 
yoluyla nitelik seviyeleri belirgin gekilde artmakta olup, bu durum egitimin miigterek gekirdekli 
ogelerine dogru topluca gegigin degerlendirilmesine izin vermektedir.

Ancak, birkag bazi durumda, egitimlerin verilmesinde veya koordine edilmesinde gerileme 
olmugtur. Belgika'nm gerek Flamanca, gerekse Fransizca konugulan kisimlarindaki 
iiniversitelerinde kariyer rehberligi konusunda uzmanlagmig herhangi bir ders olmayip, kariyer 
rehberligi dalindaki sinirli sayidaki akademik kadro da son donemlerde azaltilmigtir. Fransizca 
konugan Belgika'da uzmanlagmig egitime ilgi duyulmaya baglanmasi bu sorunun ele 
alinmasim gerektirecektir.

Birlegik Krallik'ta, uzun yillardan beri, iki adet nitelik belirleme yolu bulunmaktaydi. 
Bunlardan biri biiyiik olgiide lisansustu akademik ogrenime, digeri ise yeterliliktemelli igyeri 
akreditasyonuna dayamyordu. ingiltere'de genglere verilen hizmetler hakkinda son dbnemde 
yapilan mevzuat degigiklikleri kariyer damgmanlarina ybnelik igyeri egitiminin akredite 
edilmesi sorumlulugunu ayri bir kuruma vermig olup, bu durum personelin yetigkin ve geng 
hizmetleri sektorleri arasinda eskiden mumkun oldugu gibi kolaylikla gegig yapma kabiliyetini 
muhtemelen tehlikeye atmaktadir. Buna kargin, Iskogya, Galler ve Kuzey Irlanda her yag igin 
rehberlik hizmetleri sunmaktadir.

Birkag tane ktiguk ulke ise kendi baglarina uzman egitimi vermemekte veya gimdiye kadar 
vermemig olup, bunun yerine bagka ulkelerdeki bu tur egitimleri kullanmaktadirlar. Nitekim, 
Lihtengtayn'daki kariyer rehberligi uygulamacilari geleneksel olarak isvigre'de yuksek lisans 
seviyesinde verilen uzmanlik egitimlerine gitmektedir. Luksemburg'dakiler ise bagka 
ulkelerdeki psikoloji programlarina gitmektedirler, ancak bunlarin belirli bir kariyer rehberligi 
bgesi igermesi gibi bir gereklilik bulunmamaktadir. Kariyer rehberligi alamndaki lisansustu 
egitimleri Kibris'ta da mevcut olmayip, oradaki personel bu tur ogrenimi bagka yerlerde, en 
gok da Birlegik Krallik'ta, bazen de ABD ve Fransa'da almaktadir. Birlegik Krallik'ta kariyer 
rehberligi lisansustu niteliklerini tamamlayan katilimcilarin ilgili programlardan mezun 
olabilmeleri igin, uygulamamn ilk yilina ybnelik olarak Kibris Damgmanlik ve Kariyer Ogretim 
Kurumu tarafindan denetlenen birtakim duzenlemeler mevcuttur.
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Bazi bagka durumlarda egitime bagka ulkelerde de erigilmektedir. Malta gibi yuksek lisans 
prog ram in olmadigi yerlerde bunlara bazen uzaktan erigim yoluyla erigilmekte olup, Malta'da 
bu amagla genellikle Birlegik Krallik universiteleri kullamlmaktadir. Bir diger ulke agiri ornek de 
universite temeli olan kariyer damgmanlarina Reading Universitesi'nde (lisansustu ve yuksek 
lisans derecelerinde) verilen uzmanlik egitimi olup, sadece Birlegik Krallik'taki degil, 
irlanda'daki ilgili personeli de kapsayacak gekilde tasarlanmigtir.

2.4. Okul Temelli Roller
Qogu ulkede, okullardaki kariyer galigmalari.baglangig egitimleri ogretmenlik veya psikoloji 

olan kigiler tarafindan verilmekte olup, psikoloji okumug olanlar ogretimsel ve geligimsel 
psikoloji alamnda uzmanlagmig egitimi genelde bir miktar almig olmaktadir.

Ogretmenlik rollerinin tamamlayicisi olarak veya ayri bir kariyer rotasindan giderek 
ogretim, kigisel ve kariyer damgmanligi yapan dgretmenlere yonelik uzmanlagmig nitelik 
sonrasi kurslarin bazi ulkelerdeki gegmigi gok eskiye gitmektedir.

Gerek Finlandiya'daki gerekse irlanda'daki okullarda galigan rehberlik danigmanlarindan 
gok onceden beri lisansustu egitim almalari istenmekte olup, bu programlar birkag 
universitede mevcuttur. Son yillarda egitim gegitlenerek yari zamanli egitim rotalarim da 
kapsamig, yuksek lisans seviyesine gegige imkan verecek gekilde geniglemigtir (4.4. 
Bolumundeki Irlanda ornek olay etudune bakimz).
• Avusturya'da okul damgmanlarimn hizmet igi egitimleri ydnetmelikle duzenlenmig olup, 

baglangig egitiminin suresi son yillarda uzatilmigtir. Ancak, asgari surekli egitim beg yil 
iginde iki adet duguk seviyeli uzmanlik semineri ve 15 yil iginde iki tane daha seminer 
geklinde belirlenmig olup, 14 uzmanlik semineri konusundan sadece iki tanesi kariyer 
galigmalari ile dogrudan ilgili gorunmektedir.
Hollanda'da ogretmenlere ve genglerle ilgili galigan az sayidaki diger personele yonelik iki 

yillik yari zamanli egitim veren dort tane egitim merkezi bulunmaktadir. Onceki iki ornegin 
aksine, Hollanda'da okullarda kariyerle ilgili galigmak igin yasal olarak zorunlu herhangi bir 
nitelik alinmasi gerekmemekte olup, bu tur igleri yapanlarin gogu ya gok kisa uzmanlik egitimi 
almiglardir ya da hig almamiglardir.

Macaristan'da da benzer bir durum vardir. Birkag universite, nitelikli dgretmenlere yonelik 
olarak okul damgmanligi konusunda iki yillik yari zamanli hizmet igi kurslar agmakla birlikte, 
okul damgmanligi rolunu ustlenenler igin bunlara gitmek gibi bir zorunluluk yoktur.

Qek Cumhuriyeti'nde yakin zamanda yeterlilikkazanmig ve nitelikleri de eski olan 
ogretmenler igin ayri egitim duzenlemeleri bulunmaktadir. Ogretim rehberligi damgmanlarimn 
ogretmenlik niteliginin yam sira yuksek lisans yapmig olmalari (herhangi bir konu 
belirtilmemigtir) ve sonrasinda da bazi yuksek ogretim kurumlarinda verilen ozel ogretim 
damgmanligi kursunu gegmig olmalari artik normal bir gerekliliktir Kariyer konulari bu egitimin 
sadece kuguk bir kismim olugturmaktadir.

Yunanistan'da, dgretmenlere yonelik hizmet igi egitimler universite temelli olmakla birlikte, 
akredite edilmig programin kapsaminda degildir. Egitimlerde agirlikli olarak damgmanlik 
becerileri uzerinde durulmakta, kariyer geligimi veya iggucu piyasasi konulari gok sinirli 
gekilde kapsanmaktadir. Yunanistan'da iggucu piyasasi bilgi sistemi olmayigi, okul haricindeki 
igyerlerinde birinci elden tecrube eksikligi olmasi ile birlegerek, okul damgmanlarimn kariyer 
meselelerini ele aimak igin gerekli donammlardan mahrum kalmasina yol agmaktadir.
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Son yillarda ve ozellikle de Avrupa Birligi'nde kamu politikasi anlaminda kariyer 
rehberligine gosterilen dikkate cevaben, kisa sureli hizmet igi rehberlik egitiminde kayda deger 
artig gorulmugtur. Bulgaristan'da, yaklagik bin kigi kuresel kariyer geligtirme kolaylagtiricisi 
(KKGK) akreditasyonuna gottiren 120 saatlik egitim programindan gegmigtir. Bunlarin 
yaklagik %80'i okul temelli personeldir (4.2. Bolumundeki Bulgaristan ornek olay etudune 
bakimz).

Romanya'daki bazi ogretmenler kendi ulkelerindeki KKGK akreditasyon programina 
erigebilmig olup, bu program da 120 saatlik bir kursu esas almaktadir. Asgari girig gerekliligi 
birinci agamada yuksek ogrenimin tamamlanmig olmasi olup, KKGK akreditasyonu 
kapsaminda igteki amir tarafindan tasdik edilen denetimli tecrubeye de onem verilmektedir. 
Ayrica, Romanya genelinde daha duguk seviyeli girdi daha yaygin olarak uygulanmaktadir. 
ikincil seviye okullarin tumunde ozel ders saatlerinin yerine yeni rehberlik ve damgmanlik 
saatleri getirilmigtir. Kapsanacak malzemeleri karmagik olan bu zorunlu degigikligin 
uygulanmasi igin okutman ve damgmanlardan ug gunluk bir egitim etkinligine katilmalari 
istenmigtir.
• Estonya'da ug takim mesleki standart geligtirilmigtir. 2005-08 doneminde ug tane Estonya 

kamu universitesi ESF tarafindan finanse edilen kariyer hizmetleri projesi kapsaminda yer 
alan okullardaki kariyer damgmanlari, kariyer bilgilendirme uzmanlari ve kariyer 
koordinatorlerine yonelik ilk mugterek egitim programimn (12 AKTBS) pilot uygulamasim 
yapiyorlardi. Toplamda 55 tane kariyer uzmam egitildi.
Letonya'da ise, kariyer ogretmenlerine yonelik egitimin geligtirilmesi galigmalari (72 saatlik 

bir kurs) ikincil okul ogrencilerine yonelik olan ve kendi kendini kegfetme, kariyerini kegfetme 
ve kariyer yonetim becerilerinin geligtirilmesini kapsayan model ders programimn geligtirilmesi 
ile koordine edildi. Egitimler 2008 itibariyle yaklagik 5.400 ogretmene ulagacak olup, yuksek 
lisans seviyesine gegig dahil olmak uzere, ogretmenlerin internet tabanli araglara ve daha 
fazla mesleki geligime erigim imkanlari giderek arttirilmaktadir (4.5. Bolumundeki Letonya 
ornek olay etudune bakimz).

OECD incelemesi (2004) kariyer rehberligi sorumlulugunun okullardaki bagka mesleki 
rollerle birlegtirilmesinin kariyer galigmalarina verilen onceligin dugmesine ve insanlarin 
erigebilecekleri kariyer rehberligi hizmetini tammlamakta gugluk gekmesine yol agacagi 
geklinde endigeler uyandirmigtir. Bu tur endigeler bazi ulkelerde tartigmalara yol agmigtir. 
Danimarka'da oldugu gibi kariyer rehberligi ana sorumlulugunu ayri unitelere vermig olan veya 
Norveg'te oldugu gibi kariyer damgmanligimn kigisel ve sosyal damgmanliktan ayri bir dal 
olmasi igin okul temelli uzmanliklari ayrigtirmig olan ulkeler bagta olmak uzere, dnemli 
degigiklikler meydana gelmigtir. Ayrica, Finlandiya gibi okul temelli personelin nitelik seviyesini 
dnemli olgiide yukseltmig ulkelerde odak noktalari bir miktar keskinlegtirilmig ve hizmet kalitesi 
iyilegtirilmigtir. Egitim kurslarimn, Malta (yukaridaki 2.3. bolumune bakimz) ve Izlanda'da 
oldugu gibi, gerek okul ortamlarindan gerekse okul digi ortamlardan gelen kariyer 
uygulamacilarim kabul ettigi yerlerde, kariyer rehberliginin rolu uzerine daha genig bir bakig 
agisi geligtirilebilir.

Diger durumlarda ise, KKGK akreditasyonlu kursta oldugu gibi, egitimin daha kisa ve 
odagimn daha net olmasi, daha uzun ama daha az uzmanlagmig kurslara kiyasla, kariyer 
konularimn ciddi oranda daha fazla kapsanmasim saglayabilir. Odaklari agik ve net olan bu 
egitimler farklilik gostermekte olup, Bulgaristan ve Romanya'daki KKGK programinda 120 
saati agmakta, Letonya'da 72 saatte tamamlanmakta, Romanya'daki KKGK erigimi olmayan 
okutman iginse sadece ug giin (yaklagik 20 saat) surmektedir.
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Romanya'daki paralel inisiyatifler (yukariya bakiniz) ilging bir kargilagtirmali degerlendirme 
galigmasi yapma imkam sunmaktadir.

2.5. Kamu istihdam Kurumu Rolleri
Kamu istihdam kurumlari tarafindan sunulan destegin, hem kariyer planlamasina daha fazla 
dikkat gekecek, hem de geleneksel agiktaki iggi hedef grubunun otesindeki hizmetlere 
erigilmesine izin verecek gekilde geniglemesinin birkag ornegi vardir (Sultana ve Watts'a da 
bakiniz, 2006). Bu tiir orneklerden biri Kibris olup, bu ulkedeki Qaligma ve Sosyal Sigorta 
Bakanligi sadece igsizlerin uzerinde durulan biryapidan uzman kariyer rehberligi bilgi birikimi 
olmayan personelle hizmet verilen bir yapiya gegmigtir. Bakanlik 16 adet universite mezunu 
damgmamn atamasim yapmig olup, bunlar gu anda uzmanlagmig hizmet igi egitim almakta ve 
halkin tamamina yonelik rehberlik sunmaktadir, ancak uzun suredir igsiz olanlar, iggiicii 
piyasasinda aktif olmayan kadinlar ve yagli iggiler gibi belirli gruplara ozellikle 
odaklanmaktadir.

2.5.1. Kamu istihdam Kurumu Personeline Yonelik Uzmanlagmig Akademik Egitim
Kamu istihdam kurumlarinda, personelin gogu aldiklari genel ogretim niteliklerine ve amaca 
uygun oldugu kabul edilen ve gogunlukla psikoloji ve sosyal bilimler dallarindaki akademik 
niteliklerine gore ige almirlar. Ancak, daha uzmanlagmig akademik egitim alan personel 
ornekleri de mevcuttur.

Almanya uzun suredir derece seviyesi egitim sunmaktadir. Bu uygulama uzun yillardir 
Bundesagentur fur Arbeit (BA) ile Mannheim Oniversitesi arasindaki ortaklik uzerinden 
gergeklegtirilmigtir. Son yillarda Mannheim'da dzel amagli ve ozel BA Oniversitesi kurulmug 
olup, iki konumda yilda yaklagik 300 ogrenci egitmektedir. Bir uzmanlik derecesi kariyer 
rehberligi ve vaka yonetimini kapsarken, diger dereceler istihdam piyasasi yonetimindeki 
kamu idaresi konularina daha gok odaklanmaktadir. Ancak, uzmanlik egitimi BA'da kariyer 
rehberligi damgmam olarak istihdam edilmek igin zorunlu degildir.

Finlandiya kamu istihdam kurumu iki koldan galigmaktadir. Bunlardan biri ig arayanlara ve 
istihdam hizmetlerine, digeri ise mesleki geligime odaklanmigtir. ikinci kisimdaki mesleki 
rehberlik psikologlari psikoloji dalinda yiiksek lisansi ve psikolog olarak galigma lisansi olanlar 
arasindan ige alinmaktadir (her ikisi de yasal gerekliliktir). Planli hizmet igi egitimlerde ise hem 
her bireyin kendine has ihtiyaglari, hem de hizmetin ulusal duzeydeki sosyal ve ekonomik 
ortamda degigen ihtiyaglari ele alinmaktadir. Kamu istihdam kurumunun istihdam kolunda ig 
arayicilari ile galigan personel rehberlik faaliyetlerine giderek daha fazla dahil olmakta olup, 
temel egitim programi artik bunlarin istemciyle etkilegim becerileri kadar igverenlere yonelik 
hizmetleri vermek igin gereken becerilerini de geligtirmektedir.

Maynooth'da bulunan irlanda Ulusal Oniversitesi irlanda'da yetigkin rehberligi ve 
damgmanligi egitimi verme konusunda uzun bir gelenege sahiptir. Kamu istihdam kurumu 
(FAS) personeli yetigkin ogretimi ve topluluk ortamlarindaki personelle giderek daha fazla bir 
araya gelmektedir. Kurs iggiicu piyasasindaki hareketli durum ve yiiksek istihdam oranlari 
kargisinda son yillarda degigmigtir; igsiz kalanlar, akil sagligi sorunlari, engellilik hali ve 
kiiltiirler arasi sorunlar dahil olmak iizere, gogunlukla ciddi zorluklari ve dezavantaji olan kigiler 
olmaktadir. Maynooth'daki diploma seviyesi kurslar hem universite mezunu olanlari hem de 
olmayanlari kabul etmesi bakimindan kendine ozgudur. Kursu alanlar ortak bir ogretme 
programindan gegmekte, ancak farkli degerlendirme kriterlerini kargilamalari beklenmekte, bu 
da bagka yerlerde oldugu gibi burada da farkli yeterlilikseviyelerinin taninmasina igaret 
etmektedir (Roefels ve Sanders, 2007).
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Yari zamanli sertifikadan (turn FAS personeline yonelik girig sonrasi bir gerekliliktir) diploma 
veya yiiksek diplomaya ve yuksek lisans seviyesi kurslara gegig mumkundur.

Macaristan'da, kamu istihdam kurumu, personelinin kuguk bir kismini Godollo'da bulunan 
Szent Istvan Universitesi'ndeki birinci agama yuksek ogrenim kursundan ige almakta olup, soz 
konusu personel burada ulkedeki pedagoji kurumlarinda galigmayi amaglayan ve 
kendilerinden daha fazla sayida olan ogrencilerle birlikte egitim almaktadir. Halen, yaklagik 
170 personelde bu nitelik bulunmaktadir. Daha da az sayida (toplamda 10 ila 15 arasinda) 
personel de Budapegte'de bulunan Eotvas Universitesi'nde istihdam ve kariyer damgmanligi 
konusunda yari zamanli lisansustu kursu tamamlamig olup, okuldaki ogrencilerin yaklagik 
yarisi ozel sektorden, genelde btiyuk olgekli ozel sektor firmalarimn IK bolumlerinden gelmig 
olacaktir.

Ayrica, birkag ulkede kamu istihdam kurumlarimn bazi personelleri igin kariyer rehberligi 
egitiminin zorunlu kilinmasina dogru bir egilim de gozlenmektedir. Polonya'da, kamu istihdam 
kurumunun galigma ofislerinde mesleki damgman olarak ilk kez istihdam edilmek igin lisans 
duzeyinde nitelik sahibi olmak gereklidir. Ancak, 2004 yilinda getirilen yeni lisanslama sistemi 
ug seviyeden olugmakta olup, ikinci seviyeye terfi igin mesleki damgmanlik konusunda 
diploma sonrasi ogrenimi bitirmek gereklidir. Gerek Izlanda gerekse Malta'da son donemde 
yapilan ve uzmanlagmig lisansustu egitime (yukaridaki 2.2. Bolumune bakiniz) ulagilabilirligi 
genigleten degigiklikler bu tur niteliklerin zorunlu hale getirilmesi yonunden atilmig adimlardir.

Bu norm olarak gorunmemektedir. Qaligma birgok ulkede egitimlerin daha gok plansiz 
gekilde verilmekte oldugu geklinde bir resim ortaya gikarmigtir. Bu da ilgili turn personelin 
egitime egit gekilde erigip erigmedigi veya sadece baglilik ve hirslari daha fazla olanlarin mi 
egitime erigtigi yonundeki sorulari gundeme getirmekte; bunun sonucunda, verilen hizmetin 
genel kalitesi konusunda endigeler ortaya gikmaktadir. McCarthy (2004, s. 160) 'egitimin 
birgok ulke igin rehberlige yonelik yegane kalite guvence mekanizmasi oldugunu' 
soylemektedir.

Kaliteye yonelik bu simrli dikkatin bile turn ulkelerde yeterli derecede uygulandigina dair 
gok az kamt vardir. Norveg'te kamu istihdam kurumu personeli birkag bolgesel yuksek ogrenim 
yuksekokulunda verilen Kariyer rehberligi damgmanligi egitimine (30 AKTBS) 
erigilebilmektedir, ancak kaginin bu egitimi aldigina iligkin veri bulunmamaktadir.

Belgika'da, hem VDAB'da (Flandreler) hem de FOREM'de (Fransiz toplumu) 
danigmanlarin gogu psikoloji veya sosyal bilimler mezunudur. Her iki ortamda da, kariyer 
damgmanligi ve ige yerlegtirme rolled agik birgekilde ayrilmig olmakla birlikte, egitim simrlidir 
ve sistematik degildir; sadece kadrolu olmayanlari igin zorunludur.

Qek Cumhuriyeti kamu istihdam kurumu birinci ve ikinci agama yuksek ogrenim gormug 
kariyer rehberligi damgmanlarim ig almakta, ancak ogrenim konusu hakkinda belirli bir gart 
kogmamaktadir. 2004 yilinda yururluge giren yeni istihdam yasasi bir dizi 'aktif istihdam 
politikasi' tedbiri getirmig olmakla birlikte, bu tedbirleri uygulayan kigilerin egitim ihtiyaglarim 
ele alan herhangi bir ozel uygulama yapilmamigtir.

Hem Estonya kamu istihdam kurumu, hem de Slovenya kamu istihdam kurumu psikoloji 
derecesi olan universite mezunlarim ige almakta ve hizmet igi egitim vermektedir. Estonya'mn 
bu tur personele yonelik surekli devam eden bir hizmet igi egitim programi bulunmakla birlikte, 
suresi kisadir; Slovenya'da ise daha onceden iyi bir gekilde verilmekte olan bir dizi (akredite 
olmayan) egitim modulunde son yillarda kesintiye gidilmigtir.
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Yunanistan, ispanya ve Romanya kamu istihdam kurumlari, sosyal bilimler, ekonomi ve 
hukuk ile psikoloji dahil olmak uzere, daha fazla sayida akademik disiplinden personel alimi 
yapmaktadirlar. Romanya'da, her turlii disiplin degerlendirilebilmektedir. Bu ulkelerde hizmet 
igi egitim verilmekle birlikte, girigte daha iyi yapilandirilmig baglangig egitimleri verildigine dair 
kamtla azdir.

Slovakya'da herhangi bir resmi kariyer rehberligi egitimi yoktur. Bu ulkenin kamu istihdam 
kurumunda galigan personelde dikkat gekecek derecede farkli nitelikler bulunmaktadir: 2007 
sonunda yapilan bir ankette, kurumun (46 galigma ofisine dagilmig) 269 damgmanmm 95 ayri 
nitelige sahip oldugu, bunlardan higbirinin de kariyer rehberligi ve damgmanligi konusunda 
olmadigi tespit edilmigtir. Kariyer damgmam olarak galiganlardan da dolayli olarak yiiksek 
lisans yapmig olmalari istenmektedir; zira, uzun suredir igsiz olan insanlarla yapilan belirli 
faaliyetler sadece bu nitelige sahip kigilerce gergeklegtirilebilmektedir. Ancak, akademik 
disiplin belirtilmemigtir.

2.5.2. Genel Egitim
Birgok iilke kendi kamu istihdam kurumlari igindeki profesyonel seviyedeki gorevlerde ige 
personel aimak igin universite mezunu olmayi gart kogmaktadir. Kabul edilebilir nitelikler ve 
bunun sonrasindaki hizmet igi egitimler onemli olgude farklilik gosterebilmektedir. Hizmet igi 
egitimler, bazi durumlarda, iyi yapilandirilmig, sistematik ve baglangig ihtiyaglarina yonelik 
olabilmektedir. Ornegin Portekiz'de kamu istihdam kurumu psikoloji veya sosyoloji derecesi 
olanlar iginden ige alim yapmakta ve ige aldiklarim bu sektorde galigmak igin gerekli olan 
yeterlikleri geligtirmek uzere tasarlanmig alti aylik baglangig egitim programina tabi 
tutmaktadir.

Avusturya'da kamu istihdam kurumu (AMS) ig kapsamindaki gorevler igin gerekli olan 
temel uzmanligi geligtirmek, temel kurallar, ilkeler ve kurumun amaglarinin personele 
anlatilmasi ve gelecegin personelinin yapacagi ige uygun oldugunun dogrulanmasi (aslinda 
bu dogrulama segim stirecinin devamidir) amaciyla baglangig agamasinda temel egitim 
vermektedir. Verilen egitim bireyin igteki rolune gore uyarlanmigtir. 15,5 gun boyunca suren 
temel egitimi ve 40 haftalik Have bir geligim donemini kapsar (veya tele egitim teknigi 
kullamliyorsa 52 hafta: 3.2. Bolumune bakimz). Temel egitim final sinavi ile degerlendirilir.

Luksemburg, Hollanda ve Isveg okul ve mesleki egitim mezunlari kadar universite 
mezunlarini da ige alan ulke ornekleridir. Ltiksemburg'da yapilan segimler devlet memurlugu 
sinav ve mulakatlarim esas almakta iken, bazen hizmet igi egitim verilmekte, sonraki egitimler 
bir dereceye kadar personelin kendi bireysel inisiyatifine birakilmaktadir.

2.6. Yuksek Ogrenim Rolleri
OECD incelemesi (2004) istenen niteligin, geligkili bigimde, nadiren yuksek ogrenim oldugu, 
buna kargin bu sahadaki egitimlerin gogunda tasarlanan ve sunulan ortamin bu oldugu 
belirtilmektedir. igbu galigmada yuksek ogrenim kurumlarimn gerek kendi ogrencilerine 
gerekse ogrenci adaylarina kariyer rehberligi hizmetleri vermesi igin istenen yeni gerekliliklere 
yapilan bir takim atiflar tammlanmigtir. Ancak, bu sektorde yeni olugturulan iglere girecek 
kigilere yonelik belirli nitelik gerekliliklerine yapilmig herhangi bir atif bulunmamaktadir.
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Danimarka Sfud/eva/g'lerdeki (yuksek ogrenim rehberlik merkezlerindeki) gorevlere 
atanmak igin genel yuksek ogrenim sektdrunde uguncul duzey uzmanlik egitimi almig olma 
gerekliligini agik bir gekilde ifade etmig yegane ulkedir. Birlegik Krallik ve irlanda’daki yuksek 
ogrenim kariyer damgmanlarina kademeli seviyelerde uzmanlagmig egitim verilmesi (Reading 
Universitesi), her iki ulkede de zorunlu olmamasina ragmen bu niteligi norm haline getirmigtir. 
Bulgaristan'da, yaklagik yiiz tane universite kariyer damgmam kiiresel kariyer geligtirme 
kolaylagtiricisi (KKGK) egitiminden sonra akreditasyon almigtir.

2.7. Diger Ortamlardaki Roller
Kariyer rehberligi verilen diger ortamlar genig kapsamlidir ve bir ulkeden digerine onemli 
olgude farkhlik gostermektedir, ancak bunlarin adamakilli gozden gegirilmesi bu galigmamn 
simrli kapsamimn diginda kalmaktadir. 1.5. Bolumunde kariyer rehberliginin dagitik aglar 
uzerinden verilmesini degerlendiriyoruz. Bu tur aglar gogunlukla yetigkin ogretim ortamlarinda 
bulunmakta olup, bazi ulkelerde, Almanya'daki 'ogrenen bolgeler' programi gibi, planli 
stratejilerin konusudurlar. Diger aglar finansman firsatlarina veya ozellikle tammlanmig istemci 
ihtiyaglarina kargilik olarak geligmiglerdir; bunun baglica ornekleri, ornegin multecilerin, 
siginmacilarin ve yagli iggilerin ihtiyaglarina hitap eden onemli sayida Avrupa Birligi 
finansmanli ulusagiri projelerdir. Egitimler proje ihtiyaglarim kargilamak uzere gegici olarak 
geligtirilebilmekte veya mevcut saglayicilardan erigilebilmektedir.

Mesleki ogretim ve egitim (MOE) ile ilgili olarak kariyer rehberligine yonelik bazi belirli 
konular ortaya gikmaktadir. Bazi ulkelerde, bireyin akademik ve mesleki rotalar arasinda 
yaptigi segim statu sorularinin veya kiginin itibari bakimindan akademik ve mesleki rotalar 
arasinda eksiklik oldugu algisinin golgesinde kalmaktadir. Hem her bireyin segimlerini en iyi 
gekilde desteklemek hem de ulusal diizeydeki ekonomik ihtiyaglari ve beceri ihtiyaglarim en iyi 
gekilde kargilamak amaciyla, itibara iligkin akla yatkin degerlendirmelerin bireyin egilimleri ve 
kapasiteleri ile dikkatli bir gekilde dengelenmesi gerekir. Benzer gekilde, mesleki rotaya 
girdikten sonra, kursiyerler kariyer rehberligi hizmetlerini almaya devam etmelidirler. Onlar da 
diger ogreniciler kadar yollarinda ilerleme ve yonlerini degigtirme segeneklerini aragtirmak 
isterler.

Qaligmaya katkida bulunan kigiler genellikle kamudan finanse edilen kurumalarda veya 
kamu egitim sektorunde galigiyorlardi. Bu nedenle ozel sektorun galigma kapsamindaki yeri, 
galiganlara verilen ozel kariyer rehberligi hizmetleri ve destekler bakimindan, kisitli kalmigtir. 
Yakin zamanda igte kariyer geligimi uzerine yapilmig ayrintili bir galigmada (Cedefop, 2008a) 
ozel sektorde igleyen birkag egitim rotasi ornegi bulunmakla birlikte, gogu ya kisa sureli proje 
finansmanma dayanmakta ya da kamu tarafindan verilen ve bu bolumde zaten anlatilmig olan 
egitimlerin birtakim yonlerini kullanmaktadir.

2.8. Geni§ Baglam
Egitime giden rotalar uzerine ozellikle odaklanmig olan bu galigma, kariyer rehberligi 
hizmetlerinde meydana gelen degigim hakkinda sadece genel izlenimler verebilmektedir. Elde 
edilen izlenimler arasinda politika anlaminda kariyer rehberligine gdsterilen artan ilgi genig 
olgude raporlanmaktadir. (1. Bolume bakimz). Bu konu gergeklegtirilen gegitli toplantilar ve 
galigma programlariyla Avrupa Hayat boyu rehberlik politikasi aginin son iki yilinda meydana 
gelen geligimden guphesiz etkilenmigtir. Bu galigmaya yonelik veri kaydetme sisteminde 
'kariyer rehberligi hizmetlerinde son beg yilda meydana gelen onemli degigimler' hakkinda bir 
kisim bulunmaktaydi. Bu kismin amaci verilen egitimlerde meydana gelen ve ulkenin tepkileri 
iginde bir bagka yerle iligkili olabilecek degigimlerin baglamim anlamakti.
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Ulusal muhataplardan toplanan bilgiler uzunluk ve verilen ayrinti diizeyi bakimindan, birkag 
kelimeden birkag sayfaya kadar, onemli olgude degigkenlik gostermektedir. Cevaplar 
saglanan verilerin geri kalam igin baglamin olugturulmasi bakimindan degerli olmakla birlikte, 
hizmet sunumundaki degigimlerin bulunacagi tutarli temeli kendi baglarina olugturmadiklari 
gibi, bu galigmanin kaynagi da bunu yapmak igin temin edilmemigtir.

Olgularin kuguk bir kisminda, bu soruya verilen cevap, kariyer rehberliginde tutarli ilerleme 
saglanmasim engelleyen ulusal geligmeleri aragtirmaktadir. Ornegin, italya'da 2001 yilinda 
mesleki egitim ve kariyer rehberligi ile ilgili olarak yururluge giren kararname kariyer rehberligi 
personelinin niteliklerinin belirlenmesi dahil olmak iizere bir dizi kriter getirilmesini 
amagliyordu. Ancak, yaklagik aym zamanlarda gikan bir bagka hukumet karariyla bolgelere ve 
illere devredilen yetkiler arttirildi. Bunun sonucunda, kariyer rehberligi konusunda galigan 
kigilerin sicil ve referanslarmin tespit edilip degerlemeye tabi tutulmasi iglevinin bolgeler 
tarafindan gergeklegtirilmesi yonunde 2002 yilinda anlagma saglandi. Bolgelerin sadece gok 
az bir kismi bu ige bagladi ve birbirleriyle koordinasyon halinde de degildiler. Dolayisiyla, Italya 
egitime ve halka sunulan hizmetlere yonelik olan ve uzerinde anlagilmig olan ulusal 
gergevenin bir olgude gerisinde kaldi.

AB'ye 2004 yilinda katilan ulkeler ise sonradan AB fonlarina daha fazla erigim sagladilar ve 
ulusagiri projelere daha fazla dahil oldular. Bunlarin bir kismi ya dogrudan kariyer rehberligi 
meselelerine yonlendirildi ya da ana odaklari istihdam veya ogrenmenin diger ogelerine 
yoneltilerek kariyer rehberligine ikincil bir konu olara dikkat edildi. Slovakya gibi bazi ulkeler bu 
finansman kaynaklarinin etkilerini raporladilar. Slovakya 2004 Mayis ayindan beri AB Oye 
Ulkesidir. Birlige katildigindan beri, insan kaynaklari dahil olmak iizere, yatirim gerektiren 
alanlari geligtirmeye yonelik daha birgok firsat gikmigtir. Sektorel insan kaynaklari igleyig plam 
(2004-06) Avrupa Sosyal Fonundan, diger geylerin yam sira, egitim faaliyetlerine de 
finansman saglanmasina olanak saglamig olup, bunlar arasinda kariyer rehberligi ve 
damgmanligi uygulamacilanna yonelik egitim imkanlari da bulunmaktadir. Son iki ug yilda 
birinci ve ikinci seviye okullarindan yuzlerce ogretim damgmam ulke genelinde egitilmigtir.

2013 yilina kadar AB yapisal fonlarimn kullammina yonelik olarak gergeklegtirilecek 
programlar vasitasiyla kariyer rehberliginin daha da geligtirilecegi Birlige son katilan diger 
birkag Uye Devlet tarafindan belirtilmigtir. Dunya Bankasi finansman programlari ve daha 
kuguk olgekli olmak uzere Birlegik Devletler uluslararasi kalkinma yardimi (USAID) 
programlari tarafindan da onemli projeler desteklenmigtir. Verilen hizmetlerin, ozellikle de 
dagitik aglar vasitasiyla verilen hizmetlerin gegitliliginin arttigi, kurslarim tamamlayan kigilerin 
bulduklari iglerin ve hizmet igi egitim programlarindan faydalanan igverenlerin artik daha gegitli 
oldugunun gok sayida egitim saglayicisi tarafindan dile getirilmesi ile ortaya gikmigtir.

Kalite guvence sureglerinin faaliyetlerle egzamanli gekilde geligtirilmesi faaliyet 
seviyelerinin artmasina yardimci olacak olup, faaliyetlerde rol alan personelin gap ve 
yeterliliken fazla dikkat edilen konu olmalidir. Bu tur kalite guvence sistemlerinde kariyer 
rehberligi hizmetlerinin genel etkililigine dikkat edilmeli, bu kapsamda istemci yeterlikleri (5.2. 
Bolumune bakimz) uzerinde ozellikle durulmali, kariyer rehberligi uygulamacilanna yonelik 
egitimlerin daha da geligtirilmesi amaciyla gereken bilgilerin saglanmasi igin geri bildirim 
verebilecek bir kamt birikimi olugturulmasina baglanmalidir.
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Tablo 1. Yuksek Ogrenimdeki Egitim Kurslarina ili§kin Ornekler

Kisa Agiklama AKTBS (biliniyorsa) Girig Gereklilikleri ile ilgili Notlar

Avusturya
Akademik kariyer rehberligi damgmanlik diplomasi

Iki yillik yari zamanli, uzaktan 6grenmeli: Yilda 20 kez, gegitli

alanlarda galigma.

42
Universiteye girig nitelikleri veya mesleki egitim tamamlamig 

olmak arti en az bir yil tecriibe veya 'amaca uygun' () birinci 

derece.

Bulgaristan
Yuksek lisans derecesi, staj kismi igin KKGK. Halen bir universitede; 

2008'den itibaren iig kursa gikiyor.

74 (yedi tanesi KKGK ile 

ilgili)
Herhangi bir 'amaca uygun' derece.

Danimarka Kariyer rehberligi damgmanlik kursu

Alti bdlgesel universite yuksekokulunda senede yaklagik 300.
60 YO'niin birinci agamasina amaca uygun ogrenim.

Danimarka
Aday derecesi 
Yilda 20-30 dgrenci.

60 Amaca uygun birinci agama derecesinin tamamlanmig olmasi, ig 

tecrubesi.

Danimarka
Yuksek lisans derecesi
Iki yillik kursta yilda 30-50 Ogrenci.

60 Amaca uygun birinci agama derecesinin tamamlanmig olmasi, ig 

tecrubesi.

Estonya
Pilot egitim kursu: ESF finansmanli tig universite ile igbiriigi halinde. 

Halen degerlendiriliyor.

dokuz gekirdek, iig uzman 

(her iig uygulamaci grubu 

igin bir uzmanlagma kursu)

Pilot egitim kursunda halen kariyer damgmanlari, kariyer 

bilgilendirme uzmanlari ve okul kariyer koordinatdrieri 

galigmaktadir.

(3) 'Amaca uygun' dereceler farkli ulkelerde farkli gekilde garta baglanmigtir. Siklikla (fakat kursun odak noktasina bagli olmak ilzere) psikoloji ve pedagojiyi igeririer. Sosyal bilimler 
genellikle daha genig olgude kabul gorurier; bazen liste, omegin, ekonomi, hukuk ve iggucij piyasasi ogrenimlerini de igine alacak gekilde genig kapsamli olur.



Kisa Agiklama AKTBS (biliniyorsa) Girig Gereklilikleri lie ilgili Notlar

Finlandiya Yuksek lisans derecesi Ug universitede farkli uygulama usulleriyle.

120

(veya birinci ve ikinci agama 

boyunca ilerleyerek 300)

Yuksek lisans kursuna dogrudan girmek igin, normalde psikoloji 

veya pedagoji derecesi.

Finlandiya Lisansustu diploma. 60 Normalde, psikoloji veya pedagoji derecesi

Fransa Conseiller d ’orientation psychologue (COP), iki yillik egitim. Psikoloji derecesi, arti yazili veya sozlu sinavlar

Almanya Lisans derecesi, BA Universitesi, Mannheim. Yilda yakla§ik 300 180 BA'da istihdam; universiteye girig igin akademik standart

Almanya Yuksek lisans derecesi, Heidelberg Universitesi: kariyer danigmanhiji 

ve organizasyon geligtirme.

120 (uygulamada 36 

iginden)

Ilgili alanda birinci derece. Onceden en az bir yillik uygulamamn 

yam sira ogrenim programi sirasinda uygulama.

Almanya
Yuksek lisans derecesi, Nuremberg Uygulamali Bilimler Universitesi; 

damgmanlik.
120 Birinci derece. Oncesinde iki yillik uygulama.

Macaristan
Okul ogretmenlerine/danigmanlarina yonelik lisansustu kurs; iki yillik, 

yari zamanli.

Birkag yuksekokulda veriliyor (Foiskola, ISCED 5a seviyesi).

Birinci derece, normalde pedagoji, lisans derecesi.

Macaristan
Lisans derecesi, ug yillik. Ogretim alanlarinda ve kamu istihdam 

hizmetlerinde lisansustu galigma.
Universiteye girig nitelikleri.

Macaristan
Istihdam ve kariyer damgmanligi konusunda lisansustu kurs, iki yillik 

yari zamanli. Bir universite: Yilda yaklagik 20, Ogretim, IK ve kamu 

istihdam hizmetlerinden.

Birinci derece, genelde psikoloji, ogretmenlik ve iK'da.

Izlanda
Lisansustu diploma bir yillik yari zamanli, istege bagli yuksek lisansa 

gegig; gotjunlukla ogretmenler ama YO, KlKve igyeri rehberligi de var.
60 Herhangi bir amaca uygun derece.



Kisa Agiklama A KTBS (biliniyorsa) G iri§ Gereklilikleri ile ilgili Notlar

izlanda
Lisansustu diploma 2010 yilindan itibaren Iki yillik entegre yiiksek 

lisans derecesi ile degigtirilecektir.
120

irianda
Otjretmenlere hizmet vermek uzere rehberlik ve damgmanlikta 

lisansustu diploma, iki yillikyari zamanli veya biryillik tam zamanli. 

Birkag universitede yilda yaklagik 100.

Ogretmenlik niteligi ve tecrubesi.

Irianda
Yetigkin rehberlik ve damgmanliginda yuksek diploma. Iki yillik yari 

zamanli. Yilda 18. Genelde KiK personeli; bir miktar yetigkin ogretimi.
Derece veya sertifika kursundan gegig.

Irianda
Rehberlik ve damgmanlik konusunda yuksek lisans. Iki universitede 

tam zamanli veya yari zamanli.
Genelde lisansustu diplomadan gegig.

Letonya Kariyer damgmanliginda yuksek lisans derecesi. iki yillik tam zamanli 

veya 2,5 yil yari zamanli.
120 Amaca uygun birinci derece veya bagka konuda derece arti ilgili 

tecrube.

Litvanya
Kariyer tasariminda (dort universitede) ve karlyer ogretiminde (bir 

universitede) yuksek lisans derecesi ogrenim programi.
60 Lisans derecesi.

Malta
Lisansustu diploma, iki yillikyari zamanli. Qekirdek bilegenler ve 

istege bagli uniteler vasitasiyla hem ogretim hem de KiK ihtiyaglarina 

yonelik.

90 Lisans derecesi.

Hollanda
Lisans derecesi, dort yillik tam zamanli, iKG ve kariyer dani§manligini 

kapsar (son iki yilda uzmanla§ma). Qogu ozel kariyer akanlarinda 

veya buyuk kurulu$larda IKG alamnda gali$ir.

240 Universiteye girig nitelikleri.

Hollanda
Yuksek lisans derecesi, iki yillik. 2008 yilinda bagladi. Yaklagik 20 

ogrenciyle.
90 Lisans derecesi.

Norveg
Kariyer rehberlik damgmanligi diplomasi. Birkag hafta boyunca yari 

zamanli. Genellikle Sgretmenler, ama KiK, YO ve yetigkin 

ogretiminden gelenler artiyor.

30 Ogretmenlik nitelikleri veya genel ogrenim yeterlikleri.



Kisa Agiklama AKTBS (biliniyorsa) Girig Gereklilikleri ile ilgili Notlar

Polonya
Kariyer rehberliginde llsansustu kursu. Kamu sektorii ve ozel 

sektordeki gegitli 1$ rollerine hitap ediyor.
llgili konuda yuksek lisans derecesi.

Polonya
Yaygin kariyer rehberligi (ve Ozel kariyer rehberligi kurslarina gegig) 

segenekleri olan pslkoloji llsans ve yuksek llsans dereceleri.

Degigir

(hepsi AKTBS 
derecelidir)

Kurs seviyesine bagli.

Romanya
Rehberlik ve damgmanlik akredltasyon mufredati ulusal sinavi: llgili 

alanlardan mezun olanlar igin ortak mufredat ve sinav (uzmanlik 

dereceslne bakilmaksizin ortak sinav).

llgili konuda ogrenim derecesi; okul damgmam niteligi 

kazandiran.

Romanya
Birkag universitede orgiin, bir universitede uzaktan rehberlik ve 

damgmanlik yuksek llsans derecesl.
Amaca uygun birinci derece.

ispanya
iklncll okul ogretmen egitimi konusunda ogretim ve kariyer 

dam§manhgi uzmanligi kazandiran yuksek llsans. 5 yillik entegre 

birinci ve ikinci a$ama nltelikler. Yeni, 2008'den Itlbaren.

60 Universiteye girig nitelikleri.

Isveg
Kariyer dam§manligi konusunda Ogretim Lisans derecesl; tig yillik 

tam zamanli, ug unlversltede. Mezunlarin gogu okullarda ama az bir 

kismi KlK'de ve bagka yerlerde galigiyor.

180 Oniversiteye girig nitelikleri.

Biriegik
Krallik

Kariyer rehberliginde lisansiistu nitelik (KRN) Herhangi bir derece, amaca uygun tecrube aramr.

Biriegik

Krallik
Yuksek lisans derecesi, tam zamanli, yari zamanli ve uzaktan 

ogrenme (birkag universitede).
Amaca uygun birinci derece; birgogunda KRN de var.

Birie îk

Krallik
(iskogya) Entegre lisansustu diploma ve yuksek lisans' derecesi: 

kariyer rehberiigi ve geligtirme nitelikleri. Yeni, 2007'den itibaren.
90 Birinci derece veya amaca gok uygun egitim ve tecrube.

Kaynak: Veriler Ocak-Haziran 2008 dOneminde NICEC aragtirma ekibi tarafindan toplanmigtir.



3. Egitim: Gundem e Gelen Konular

3.1. Yeterlilik: Seviye ve Uzmanla§ma
Kariyer rehberligi uzman uygulamacilarimn kariyer galigmalarim devredilmig ve dagitik ag 
sistemleri vasitasiyla destekleyebilmelerinin yam sira, istemcileriyle kendi mesleki 
uygulamalarim yapmalarimn yollari 1.5. Bdlumunde aragtirilmigti. Mesleki galigmamn bu her 
iki yonu de kariyer rehberligi uygulamacisimn kayda deger olgude kabiliyetinin olmasim 
gerektirmekte olup, bu kapsamda gok gegitli genel kigisel ve entelektuel yeteneklerin yam sira, 
kariyer geligtirme ve kariyer rehberligi konularimn temelini olugturan teoriler hakkinda saglam 
bilgi birikimi ve istemci bireyle, istemci gruplariyla ve igbirligi aglari uyeleriyle dogrudan 
galigma becerisi olmasi gerekmektedir.

Bu da hangi nitelik seviyesinin bu mesleki roliin gereklerini yapabilmek igin genel olarak 
'yeterli' kabul edilebilecegi sorusunu gundeme getirmektedir. Uye Ulkelerde bu soruyla ilgili 
fikir birligine varilmasi gu anda mumkun degildir. Mevcut egitimler ve nitelikler gok gegitli olup; 
bazi ulkelerde yuksek lisans derecesi standart hale gelmekteyken, bazilarinda ise verilen 
uzmanlagma egitimleri son derece smirlidir. Sultana (Cedefop'ta; Sultana, 2004, ve Sultana, 
yakinda gikacak) kariyer rehberligindeki mevcut durumu 'budanmig bir meslek' olarak 
incelemig ve profesyonellegmenin artmasimn getirecegi faydalari ve olasi sakincalarim 
ozetlemigtir. Kariyer rehberligi igin bagka mesleklerden ayri kimlik geligtirilmesinden ayrilmasi 
mumkun olmayan bir konu olan meslek, 'girig oncesinde istenen mesleki egitimin kapsami ve 
ozelliklerine' dikkat edilmesi igin gereklidir (Cedefop, Sultana, 2004, s. 75). Sorunun cevabi 
gelecekte iyi olabilecek olsa bile, bu tartigmayi agmak yerinde olacaktir. Dolayisiyla, 'yeterlilik' 
kavramim seviye ve uzmanlagma olmak uzere iki agidan ele alacagiz.

3.1.1. Seviye
Yukarida tarif edilen kabiliyetler normalde resmilegtirilmig ogrenme yoluyla geligtirileceklerdir. 
Avrupa nitelikler gergevesi (EQF) ile ilgili olarak dugunuldugunde, gerekli bilgi birikimi, beceri 
ve yeterlilikstandardim kapsayan asgari seviye 6 olup yuksek ogrenimin birinci agamasina 
egdegerdir. 6. seviyenin tammlayicilari gunlardan olugur:
(a) Bilgi birikimi: Qaligma veya ogrenim alanmda ilgili teori ve ilkelerin kritik olarak 

anlagilmasim igeren ileri duzey bilgi birikimidir.
(b) Beceri: Uzmanlagilmig galigma veya ogrenim alamndaki karmagik ve ongdrulemeyen 

sorunlarin gozulmesi igin gereken ve ustalik ve yenilikgilik gosterilen ileri duzey 
becerilerdir.

(c) Yeterlik: Ongdrulemeyen galigma ve ogrenim baglamlarinda karar alma sorumlulugunu 
ustlenerek karmagik teknik veya mesleki faaliyetlerin bagarilmasi; bireylerin ve gruplarin 
mesleki geligimlerinin yonetilmesi sorumlulugunun ustlenilmesidir.

Bologna sureci kapsaminda, 2005 yilindaki Bergen konferansinda ug agamali bir yuksek 
ogrenim gergevesi benimsenmigtir (4) .

(4) Bologna sureci: Avrupa Yuksek Ogrenim Bfilgesi'ndeki (EHEA) Nitelik gergevesine bakimz.
(http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp) and Overarching framework of 
qualifications of the EHEA (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/overarching.asp) [her 
ikisi de 28.11.2008 tarihinde alintilanmigtirj.
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Birinci niteliklerinin tarifi EQF 6. seviye tammlayicilarindan farkli kelimelerle yapilmig olmakla 
birlikte, Londra bildirisi (Avrupa Egitim Bakanlari, 2007) amag bakimindan onemli herhangi bir 
fark olmadigmi dogrulamigtir. Genelde tig ila dort yilda tamamlanan ve 180-240 AKTBS 
kredisi igeren birinci agama niteliklerinin Bologna siireci kapsamindaki tarifi agagidaki gibidir: 

'Birinci agamamn tamamlandigi anlamina gelen nitelikler agagidaki ogrencilere verilir:
• Aldiklari genel ikincil ogretime dayanan ogrenim alanmda bilgi birikimlerini ve anlayiglarim 

gostermig olan ve ileri duzey ders kitaplari ile desteklendiklerinde, ogrenim gordukleri 
alanin bn plamndaki bilgi birikimi ile bilgi saglanacak bazi yonleri igeren bir seviyede genel 
anlamda bulunan ogrenciler;

• Sahip olduklari bilgi birikimi ve anlayigi profesyonel yaklagim gosterecek gekilde iglerine ve 
mesleklerine uygulayabilen ve genelde akil ettikleri ve ayakta tuttuklari argumanlarla 
ogrenim gordukleri alanda gbzdukleri sorunlarla gosterdikleri yeterliklere sahip olan 
ogrenciler;

• ilgili sosyal, bilimsel ve etik konulardaki duguncelerini yansitan bilingli hukumler vermek igin 
(genelde kendi ogrenim alanlarinda) amaca uygun verileri toplama ve yorumlama 
yetenegine sahip ogrenciler;

• Hem uzman hem de uzman olmayan muhataplarina bilgi, fikir, sorun ve gozumleri iletebilen 
ogrenciler;

• Ogrenimlerine daha fazla bagimsizlikla devam etmek igin kendilerine gereken ogrenme 
becerilerini geligtirmig olan ogrenciler' (5).
Her ulkenin politika yapicilari, uzman egitmenleri ve meslek birliklerinin bu seviyedeki bir 

egitimin kendi ulkeleri igin uygun bir hedef olup olmadigmi ve buna ulagmak igin hangi 
adimlarin atilmasi gerektigini degerlendirmeleri gereklidir. Daha yiiksek bir nitelik seviyesinin 
norm haline gelmekte oldugu az sayidaki ulkede, egitim duzeyinin yuksek olmasindan 
gorulecek faydalar Avrupa'ya yayilmig rehberlik toplulugu genelindeki tartigmalar olgusunde 
tammlanabilecek ve dile getirilebilecektir. Sonug olarak, egitimin hangi seviyede olacagina ve 
bu egitimde hangi olgude mesleki uzmanlagma olacagina iligkin kamtlarin aranmasina giden 
rotayi agan bu tartigmalar, ulusal stratejiler ve Avrupa stratejileri ile aym dogrultuda istemci 
giktilari uretilmesi igin gereklidir.

3.1.2. Uzmanlagma
Kariyer rehberligi rollerini ustlenen kigilerin gogunlukla psikoloji, egitim bilimleri, sosyoloji ve 
sosyal hizmetler ve ekonomi gibi ilgili akademik alanlarda egitim gormug olduklari ve bu 
konularin bazen uzmanlagmig kariyer rehberligi egitiminin yerine gegebilecek konular olarak 
goruldukleri (2. Bolume bakimz) daha once yapilmig olan galigmalarda (OECD, 2004; 
Cedefop; Sultana, 2004; McCarthy, 2004) gokga belirtilmigtir. Bu konular uzerine daha derin 
bir kariyer rehberligi anlayigimn inga edilebilecegi saglam temeller olugturulmasini saglarlar, 
ancak bunlarin uzmanlagmig egitimin yerini tuttugu gbrugunii desteklemiyoruz. Kariyer 
rehberligi uzman uygulamacilari mesleki hazirliklarimn kariyer rehberligine has belirli teori ve 
yontemlerini igermesi ihtiyacim duyarlar. Bu tur bir ogrenim dogrudan verilen hizmetlerin 
yuksek kaliteli olmasi ve kariyer uzmanimn agdan verilen hizmetlere getirdigi egsiz destek 
bakimindan esastir.
(6) Bakimz: http://www.bologna-bergen2005.no/EN/BASIC/050520_Framework_qualifications.pdf 

[28.11.2008 tarihinde alintilanmi§tir].
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Mesleki kimligin guglendirilmesine hizmet eder ve ulusal duzeyde aragtirma ve geligtirme 
yapilmasi ve uluslararasi aragtirma toplumuyla etkilegimde bulunulmasi igin her ulkede etkin 
bir akademik toplum yaratilmasimn onemli yapi taglarindan biridir.

Burada amlan 'teoriler've 'yontemler' goguldur. Belirli birteori veya yontemin savunulmasi 
bu raporun amaci degildir. Kariyer rehberligi faaliyetlere yonelik uygun teoriktemel hakkindaki 
gorugler zamanla degigirler ve farkli ulkelerin kendine ozgu sosyal ve kulturel geleneklerine 
tepki verirler. Kariyer rehberligi uzman uygulamacilari kendi teorik alanlarinda genig bir 
tarihsel ve kulturler arasi bilgi birikimine ve kariyer rehberlik hizmetlerinin verilmesine yonelik 
olan ve farkli teorik gorug agilarim yansitan farkli yontemlere iligkin bir anlayiga ihtiyag 
duyarlar. Bu bilgi birikimini ve anlayigi kendi ulkelerindeki ekonomik, sosyal ve kulturel 
kogullarla ve daha genig gapli Avrupa ve uluslararasi baglamla iligkilendirebilir olmalari 
gerekir. Bu da bagka bir dizi akademik disiplinden (psikoloji, egitim bilimleri, ekonomi ve sosyal 
bilimler) faydalanan ve bu disiplinlere katkida bulunan, fakat bireyin hayat boyu ogrenme ve 
galigma konusundaki ilerlemesine ozellikle odaklanan, kariyer geli§tirme ve kariyer 
rehberligine ozgu bir mesleki bilgi birikimi kulliyati olugturur.

Her ulkenin genel egitimin igindeki uzmanlagma ogesinin ne kadar kapsamli olmasi 
gerektigine iligkin soruyu ele almasi gerekir. Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve Birlegik 
Krallik gibi lisans duzeyinde egitimin verildigi ulkelerde, tipik asgari uzmanlagma ogrenimi 
suresi bir yil (veya yari zamanli e§degeri) olup, yeni kurslarin verildigi Malta gibi ulkelerde 
du§unulen stiredir. Uzmanlagma ogrenim yili bagimsiz veya ug-dort yillik birinci a§ama bir 
yuksek ogrenim programiyla butunle§tirilmi§ olabilir. Uygulama tecrubesi igerebilir veya 
sonrasinda nihai akreditasyonun teyit edildigi igyerinde gegirilecek bir baglangig donemi 
olabilir. Ogrenim ve akreditasyonun kesin yapi ve gablonu ulusal duzeyde tartigilmalidir. Oysa 
ki genelde, verilen mevcut egitimlerde bir yillik tarn zamanli yuksek ogrenim egdegerinin veya 
60 AKTBS kredisinin bu tarti§mayi baglatmak igin uygun bir olgut oldugunu gosteren kamtlar 
bulunmaktadir.

3.1.3. Hareketliligin Te§vik Edilmesi
Cedefop and Sultana'nm (2004, s. 76) 'igin garip yam ... terfi etmek igin giderek daha fazla 
bagvurulan ... Avrupa gapindaki hareketlilik ve "ulke smirlari olmayan" kariyerler' olarak not 
ettigi, mevcut kariyer rehberligi meslek egitiminin soz konusu meslegin kendi mensuplarimn 
Dye Ulkeler arasinda bu tur hareketler yapmasina imkan saglama konusunda kotti 
konumlanmasina yol agmasi dikkat gekicidir.

Kariyer rehberliginin bir diger iglevi de iggiicunun dikey hareketliligini iyilegtirmek uzere, 
edinilen tecrubenin ve ogrenilenlerin akreditasyonuna ve yeni ogrenme imkanlarina 
erigilebilmesini igeren Avrupa stratejilerini desteklemektir. Kendi iggucu ile ilgili olarak, gerek 
mesleki faaliyet gerekse politika araci olarak algilandigi gekliyle kariyer rehberliginin, yukarida 
ozetlendigi gekliyle yeterliligin tammlanmasina yonelik her turlu eylemin meslek digi rollerden 
tarn mesleki statuye kadarki ilerleme yollari dahil olmak uzere bu ilerleme yollarina olan 
ihtiyaca hassas olmasim saglamasi gereklidir. Resmi olmayan kayit digi hizmet verme 
mekanizmalarimn, ornegin, ozellikle maijinallegmig ve dezavantajli gruplarla yapilan sosyal 
yardim faaliyetlerinin yaptigi degerli katkiya da itibar etmelidir. Onceki tecrtibelerin ve 
ogrenilenlerin akreditasyonunun (OTOA) egitim kursunun bolumlerine ve tamamina girig 
gereklilikleri konusunda dikkate alinmasi gereklidir (Danimarka gergek yeterlikler 
yaklagiminda amaglandigi gibi).
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3.1.4. Surekli Mesleki Geligim

Yukaridaki tartigmada profesyonel role girig noktasindaki ilk egitim uzerinde durulmugtur. 
Ancak, hem bilgi birikimi ve becerilerin tazelenmesl ve gegerliliklerinin muhafaza edllmesi, 
hem de karlyerde ilerlemenin desteklenmesi agisindan surekli mesleki geligim (SMG) de son 
derece onemlldlr. Ulkelerin insanlarin mevcut rollerindeki yeterliklerini muhafaza etmeslne 
yonelik sag lam SMG slstemleri olduguna dair kamtlar bu galigma igin toplanan veriler arasinda 
gok azdir; gene de bu konu verilen hizmetin kaliteli olmasi bakimindan asll ogelerden blridir. 
Yuksek lisans dereceleri glbi mesleki Ilerleme imkanlarmin geligtirildigine iligkin daha fazla 
kamt bulunmaktadir.

3.2. Uzaktan ve Elektronik Ogrenme ile Ogretme Yontemleri
Firsat giktiginda, karlyer rehberligi uygulamacilarina egitlm verllirken uzaktan ve elektronik 
ogrenme metodolojilerl kullamlan inlsiyatlflere bu galigmada dikkat gekilmigtir. Bu tur ogrenme 
olanaklarinda ve hatta kariyer rehberligi hizmetlerinde BIT kullanilmasi konusunun bagli 
bagina kapsamli ve ayrintili literaturu bulunmakta olup, bu literaturun derinlemesine 
incelenmesi bu galigmamn kapsami digindadir. Ancak, mevcut inisiyatifler digerleri igin fikir ve 
ilhan kaynagi olabilirler.
(a) Avusturya'daki kamu istihdam kurumu (AMS), geleneksel egitime alternatif olarak, yeni 

girenlere uzaktan kursla baglangig egitimi vermektedir. Ozel egitimli koglar ogrenicileri 
desteklemek igin en modern internet ve intranet imkanlarim kullanmaktadirlar. Bu egitim 
verme yontemi tipik ogrenme donemini 40 haftadan 52 haftaya gikarmaktadir. Bu halen 
pilot bir proje olmakla birlikte, hem egitimin esnekligini hem de dgrenicinin oz 
sorumlulugunu potansiyel olarak arttiran gelecegin egilimini yansittigi gorulmektedir.

Qek Cumhuriyeti'nde eKariera adindaki elektronik ogrenme kursu 2006-08 doneminde ESF 
finansmam ile geligtirilmigtir. Bunun gekirdek hedef grubu okul ogretmenleri ve okul 
damgmanlaridir fakat galigma ofisi damgmanlari ve bagkalari tarafindan da kullamlmigtir. Soz 
konusu kaynak egitimli ogrenim danigmanlarimn destegini igermektedir. Kariyer rehberliginin 
temel bilgi birikimini kapsamakta olup, zamanimn iyi bir bolumu 'galigma dunyasina' 
ayrilmigtir.

Finlandiya'da bulunan lisansustu kariyer rehberligi damgmanlik egitimi veren universiteler 
dugunsel ogrenmeye yonelik olarak ve degerlemelerde dijital portfoylerden 
yararlanmaktadirlar. Finlandiya alti yuz rehberlik danigmanma yol gosterilmesi amaciyla BlT 
kullamlan asgari bir haftalik bir egitimin verilecegi bir egitim programim da 2008 itibariyle 
baglatmigtir. Ayrica, bu egitimin igerigi ilk egitim programlarina entegre edilmigtir.

Maynooth'da bulunan irlanda Ulusal Universitesi'ndeki lisansustu diplomalarina yonelik 
kurs materyalleri artik buyuk oranda internet tabanlidir ve birbirleriyle baglantilari yuksek 
duzeydedir; yani bir modulde bir konu ortaya giktiginda, kurs igeriginde o konunun giktigi 
bagkayerlere otomatik baglantilar verilmektedir. Egitimlerin internet uzerinden verilmesi egitim 
materyallerinin uzaktan ogrenimde serbestge kullamlabildigi anlamina da gelmektedir.

irlanda'da Ulusal Ogrenim Rehberligi Merkezi (NCGE) de (ikinci seviye okullarda galigan) 
rehberlik damgmanlari igin tarn okul rehberligi planlamasi hakkinda surekli mesleki egitim 
(SMG) programi duzenlemektedir. Soz konusu program ug modulden olugmakta olup, her 
modul ug aylik bir donem boyunca sunulmakta ve bir eylem aragtirma yaklagimi kullamlarak 
verilmektedir. Programda karma bir ogrenme yaklagimi, yani galigtaylardan ve elektronik 
ogrenmeden olugan bir birlegim kullamlmaktadir.
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Her tig modulu de bagariyla tamamlayan rehberlik damgmanlari 10 seviyeli irlanda ulusal 
nitelik belirleme gergevesinin (NFQ) 8. seviyesinde birer ozel amagli diploma almaktadirlar.

Polonya Multimedia Workshop Centre (Qoklu Ortam Qaligtay Merkezi) adim tagiyan ve 
kariyer rehberligi damgmanlarina niteliklerini geligtirmede yardimci olmayi amaglayan, mesleki 
damgmanlara yonelik bir elektronik ogrenme platformu olugturmugtur.

Elektronik rehberlik ise ana odak noktasi elektronik damgmanlik olan yuksek lisans 
kursunda onemli bir rol oynamaktadir. Almanya'da Grundig Akademie Nuremberg'in 
katkilariyla Georg-Simon-Ohm-Hochschule tarafindan kaydedilen bu geligme uluslararasi 
standartlara odaklanmakta olup, Almanca konugulan ulkeler igin geligtirilmigtir. Igerdigi konular 
gok gegitli olup, rehberlik baglaminda elektronik medya ogrenimini igermektedir.

3.3. Uygulamali Staj
Burada kullamlan 'uygulamali staj' terimi genel amagli olup, istihdam sirasinda egitim alanlara 
yonelik olarak istihdam sirasinda igyerlerinde edindikleri tecrtibelerin yam sira, tarn zamanli 
ogrenciler igin kurs duzenleyicileri tarafindan duzenlenebilecek kisa sureli ig tecrtibesi 
edinmeye yonelik galigma ve stajlari kapsamaktadir. ig tecrtibesi edinmeye yonelik galigmalar 
gevgek ya da gdzlemsel yapida olabilirler veya pratik uygulama yapmak igin bir arag, bunun 
sonrasinda da ya diigunsel ogrenmeye (ornegin, belki de belirli ornek olay etiitleriyle) ya da 
nitelik belirleme ile ilgili fiili degerleme gorevlerine yonelik bir temel olabilirler. Bu tur gorevler 
gdzlemlenen ve degerlenen mulakatlar veya grup galigmasi oturumlari, ogrencinin edindigi 
tecrubenin ayrintili ve dtigtinsel ornek olay etutleri veya ornegin mesleklere (i§ incelemelerine) 
ve iggiicti piyasasi bilgilerine yonelik ornek olay etutleri olabilir.

Uygulamali staj akademik ogrenim ile yeterliliktemelli akreditasyonun drtugtugu yerde bir 
yer iggal eder, bu ytizden bu galigmamn her iki yonuyle de ilgilidir. Katkicilar galigmamn 
kullanildigina iligkin birgok farkli ornek bildirmig olmakla birlikte, katkicilarin onemli bir kismimn 
da teorik galigmayla, ozetledikleri uygulamali egitim verme tecrtibesi arasinda ozel herhangi 
bir baglanti olmadigim belirttiklerini de soylemek gerekir.

Teorik ogrenme ile uygulamali staj birlegmesinin en geli§mi§ ornegi Almanya Mannheim'da 
bulunan Bundesagentur fur Arbeit (BA) Uygulamali Bilimler Universitesi'ndedir. Bu §u gekilde 
tarif edilmektedir: 'Teori ile pratigi birbirlerine mumkun oldugu kadar yakin gekilde baglamak 
amaciyla, ogrenim kursunun ikili bir yapisi vardir. Universite ogreniminin beg geyrek yillik 
donemi, tiniversitenin gozetimi altindaki (proje galigmasi) dort geyrek yillik stajla 
tamamlanmaktadir. Bunlar girketlerde veya bagka kuruluglarda Bundesargentur fur Arbeit 
(BA) bolumleri iginde ustlenilmektedir. Yurtdiginda ige yerlegtirme yapilmasi da miimkundiir.'

irlanda'da, (Maynooth'daki irlanda Ulusal Universitesi'ndeki) bazi kurslar diigunsel pratige 
biiyuk onem vermektedir. Yetigkin rehberligi diplomasina yonelik degerlemenin anahtar 
unsurlarindan biri dort surettir ve gergek istemcilerle gergekten yapilan mulakatlarin 
sonuglarim yansitmaktadir. Bir eylem aragtirma yaklagimi (3.2. Bdliimune bakimz) kullamlan 
NCGE'nin SMG programi ozellikle dugiinsel pratik uygulama geligtirilmesine yoneliktir.

isvegli bir universite temelli egitmen pratik egitimle akademik ogrenim arasindaki dengede 
fayda oldugunu bildirmektedir. ilgili derece kursunda tig yillik egitime yayilmig ve ogrencilerin 
farkli gorevlerde ilerleme taahhut ettigi yaklagik 20 haftalik uygulamali staj bulunmaktadir.
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Bunlar Isvegli halk ve gbgmenlerle mulakatlar igermektedir. Bu mulakatlar daha sonra 
universitede analiz edilmekte ve sunulmaktadir. Ayrica, grup ve birey mudahalelerinin video 
goruntuleri kaydedilmekte ve seminerlerde sunulmaktadir. Okutmanlar da ogrencinin igyerini 
en az iki kez ziyaret etmekte ve ogrencinin yaptigi bir mulakati gozlemleyerek degerlemesini 
yapmaktadir (onay vermekte veya vermemektedir).

Fransa'da Conseiller d’orientation psychologue (COP) rolune yonelik egitim 16 hafta 
boyunca rehberlik merkezine (CIO) ve alti ila sekiz hafta da bir igletmeye yerlegtirilmeyi 
igermektedir. Her iki yerlegtirme de nihai degerleme igin kamt olugturmak uzere 
kullamlmaktadir.

Letonya'da son donemde geligtirilmig olan yuksek lisans kursu genig bir uluslararasi 
istigarenin sonucudur. Pratik egitimi her bir module entegre etmekte ve bunun amacini gok 
agik olarak dile getirmektedir: 'Pratik egitimin amaci ogrenci kariyer danigmamnm istemcilerle 
profesyonel ve yaratici gekilde galigma becerisiyle karakterize edilen profesyonel 
yeterlilikgeligimini kolaylagtirmak ve damgmamn gikardigi ige yonelik analitik-degerlendirici bir 
tutuma sahip olmaktir' (4.5. Bolumundeki Letonya ornek olay etudune bakiniz.

Bulgaristan'da, ytiksek lisans derecesi, degerlemeli ornek olay etudu igeren uygulamali staj 
saglamak amaciyla, yeterliliktemelli kuresel kariyer geligtirme kolaylagtiricisi (KKGK) 
igermektedir (4.2. Bolumundeki Bulgaristan ornek olay etudune bakiniz).

Finlandiya istihdam ofislerinde galigan mesleki rehberlik psikologlarindan psikolojideki 
mumkun olan en ytiksek puam tagiyan yuksek lisans derecesi sahibi olmalari istenmektedir. 
Toplumda ve iggticu piyasalarinda meydana gelen degigimlerle ilgili bilgiler igeren ige 
baglangig programlari geregi, kendilerinden bir de istihdam kurumu diginda yerlegtirildikleri bir 
yerde bir ila iki hafta galigma suresi gegirmeleri istenmektedir.

iskogya'da, pratik uygulamaya dayali ogrenmeye vurgu yapan yeni bir lisansustu mesleki 
nitelik geligtirilmigtir. Kursu veren tig universitenin butun dgrencilerine ulusal kariyer rehberligi 
kurulugu Careers Scotland tarafinda pratik uygulama okutmam atanmaktadir. Pratik uygulama 
okutmanlari kurs boyunca akil hocasi ve uzman gorevi gormekte ve ogrencinin bireysel 
ogrenme planlarina ve mesleki geligimine katki yapmaktadirlar (4.7. Bolumundeki iskogya 
ornek olay etudune bakiniz).

Uygulamali stajin aktif gekilde kullamldigi veya gozden gegirilmekte oldugu birkag bagka 
ornek hakkinda daha az ayrinti kayitlidir:
• Hollanda'daki kariyer damgmanligi segenekli insan kaynagi geligtirme derece kurslarinda 

degerleme stireci bulunmakta olup, bu siireg bant doktimleri ve 'yeterliliktesti' igermektedir. 
Bu kurslar dort yillik kursun iiguncu yilinin yerlegilen igte gegirilecegi gekilde 
yapilandirilmigtir;

• Polonya'da, bazi derecelerde yaklagik sekiz haftalik ige yerlegme bulunmaktadir;
• izlanda'da, pratik egitim ogesi, kurs lisansustu diploma kursu olmaktan yuksek lisans 

derecesi haline geldikge geligtirilmektedir.

3.4. i§gucu Piyasasi ve Meslekler Hakkindaki Bilgi Birikimi
Vatandaglarin bireysel olarak onlerindeki firsatlari bilmelerinin saglanmasi, kendi gelecekleri 
ile ilgili segimlerinde onlara yardimci olmak bakimindan, kariyer rehberligi hizmetlerinin 
yagamsal bir unsurudur.
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iggucu piyasasmi ve belirli meslekleri anlamak bunun onemli bir unsuru olmakla birlikte, gogu 
kez egitim kurslarinda gereken derinlikte ele alinmamaktadir:

'iggucu piyasasmin artan esnekliginden ve kuruma gelen istemciye mumkun olan en iyi 
yardimi sunmak igin piyasaya agina olmak gerektiginden birgok kigi haberdardir. Buna kargin, 
ig imkanlari ve agilabilecek ig pozisyonlari hakkinda yeterli bilgiye gok az kigi sahiptir.' 
(Cedefop, Chiousse and Werquin, 1999, s. 58).

Watts (1992) 'bilgi yonetimini' dort genig alam kapsayacak gekilde tammlamaktadir:
• Ogretim ve egitim firsatlari;
• Kariyer ve meslekler;
• Iggucu piyasasi;
• Destek hizmetleri (mali destek, gocuk bakimi ve yardim ajanslari gibi).

'Bilgi yonetimi' terimi biraz dikkate alinmayi hak ediyor. Bilginin toplanmasi ve saklanmasi 
igi, ozellikle de bu bilgilerin internet temelli imkanlarla yogun gekilde kullamldigi durumlarda, 
gogunlukla uzmanlik isteyen bir ig haline gelmektedir. Ancak, istemcilerle galigan kariyer 
rehberligi uygulamacisinin ug farkli kabiliyete ihtiyaci vardir: Birincisi ogretim, egitim ve 
istihdam sayesinde olugan ve bunlar arasindaki gergevelerin ve genig ilerleme rotalarmin 
saglam bir gekilde kavranmasidir; ikincisi, tespit edilen ihtiyaglari kargilamaya yonelik bu tur 
firsatlar hakkinda amaca uygun ayrintili bilgilerin yerini bulma ve bunlara erigme kabiliyetidir; 
uguncusu ise, bireysel ihtiyaglara uygun olacak ve istemcinin gelecekte bilgiye kendi bagina 
ulagma kabiliyetini arttiracak gekilde bu bilgileri istemcileri ile paylagma kabiliyetidir.

Mesleklere ve iggucu piyasasina iligkin bilgilerin yeterli derecede elde edilememesine 
neden olan birgok faktor vardir. Kariyer rehberliginin gogu egitim sistemi iginde - yani 
okullarda, mesleki egitim kurumlarinda, yuksek ogrenimde ve yetigkin ogretiminde - 
gogunlukla kendi kariyerleri bagka iggucu piyasasi sektorleri hakkinda pek bir tecrubeleri 
olmadan ogrencilikten ogretmenlige gegmekten ibaret olan kigiler tarafindan yapilmaktadir. 
Kamu istihdam kurumlarinda kariyer rehberligi hizmeti veren kigiler ise, istihdamin gogunun 
yer aldigi ticari ve endustriyel sektorlere genellikle maruz kalmadan, ogretimden dogrudan 
devlet memurluguna gegmiglerdir. Hemen her kariyer rehberlik hizmeti saglayicisi Avrupa 
ekonomisinin onemli bir unsurunu olugturan kiigiik ve orta buyukltikteki igletmelerden 
(KOBi'lerden) oldukga farkli olan buyuk kuruluglarda galigmaktadir. Ozel sektorde kariyer 
geligtirme hizmeti veren az sayidaki kigi ise bu sektorle ilgili daha fazla bilgi birikimine sahip 
olabilmekle birlikte, bunlarin hizmetlerinden de genelde sadece sinirli gruplar 
faydalanabilmekte, bu kigilerin kamu kariyer rehberligi hizmetleri ile etkilegimleri kapsamli 
olmayabilmektedir.

Kamu istihdam kurumlari ig arayanlarin yam sira igverenlere de hizmet vermektedir; 
dolayisiyla, bunlarin agilan ig pozisyonlari igin iglem yapan personelinin ustlendigi rol 
personelin meslekle ilgili bilgi birikimi olugturmasina ve ig pozisyonu agilan kuruluglarla ilgili 
anlayig geligtirmesine yarayabilmektedir. Az sayidaki ornekte, bu tur bilgi birikiminin bilingli 
olarak geligtirildigi gorulmugtur. Uygulamali Bilimler BA Universitesi'nin (Almanya) derece 
programlari onemli olgiide iggucu piyasasi ogrenim imkanlari igermektedir. Qek 
Cumhuriyeti'nde, Qaligma Ofisi danigmanlari hem istihdam araciligindan, hem de mesleki 
egitime girigten ozellikle sorumlu kilinmiglardir; birgok bagka ornekte ise damgmanlik ve ige 
yerlegtirme rolled birbirlerinden ayrilmig durumdadir. Belgika'da (gereken Flaman gerekse 
Fransiz toplumlarinda), bu hizmetler kamu istihdam kurumu igindeki farkli bdlumler tarafindan 
verilmektedir.
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Finlandiya'da, kamu istihdam kurumu iginde farkli girig nitelikleri ve egitimler gerektiren iki rol 
bulunmaktadir.

Bazi egitim kurslari iggiicu piyasasi konularina yonelik dikkati guglendirecek adimlar 
atmiglardir. Letonya'da, yeni yiiksek lisans derecesi iggiicu piyasasi, meslekler ve igveren 
kurulug kiiltiirii konularim azimsanmayacak dlgiide kapsamakta, hem gozlem hem de 
aragtirma igeren pratik egitim de igermektedir. Gerek Danimarka gerekse Malta'da, yeni egitim 
ve galigma diizenlemeleriyle dgretim hizmetleri ve iggiicii piyasasiyla ugraganlar birbirlerine 
yaklagtirilmigtir. Romanya'da, Dunya Bankasi'nin finanse ettigi bilgilendirme ve kariyer 
damgmanligi projesi 2005-08 doneminde 100 yeni mesleki profil yaratmigtir (yine de bu 
rakam, ornegin Birlegik Krallik'in Learndirect kariyer damgmanlik hizmeti ile gevrimigi 
sunulmug 700'den fazla ig profiliyle kargilagtirilabilir).

Ancak, bazi ulkelerde iggiicu piyasasi ve mesleklerle ilgili bilgi toplamp analiz edilmesine 
yonelik ulusal bir sistem yoktur. Ozellikle AB'ye yeni iiye olmug iilkeler olmak iizere, gegitli 
iilkeler, uzun bir gorev olabilmekle birlikte, meslek ve sanat simflandirmalari yaptiklarim 
bildirmektedirler. Hem Yunanistan hem de Izlanda, iggiicu piyasasi bilgileri toplayip analiz 
edecek ulusal sistemleri olmayigim, egitmenlerin kariyer rehberligi uygulamacilarim egitirken 
kullanabilecekleri iggiicu piyasasi bilgi birikiminin yaratilmasi oniindeki engellerden biri olarak 
degerlendirmektedir.

3.5. Mesleki Kimlik
Ig rolleri ile kariyer rehberligi gorevleri arasindaki kargilikli iligkiler daha once aragtirilmig (2.1. 
Bdliimii), kariyer rehberliginin bir bagka ana ig rolii altinda bir alt uzmanlik olarak verilmesi 
durumunda sorun gikabilecegine dikkat gekilmigti. Baglica sorunlar; kariyer rehberligine diger 
iglerin yaninda diigiik oncelik verilmesi, muhtemel kullamcilarin kariyer rehberligi hizmeti 
verildigini fark etmemeleri ve politika yapicilarin kariyer rehberligi hizmetlerinin kapsam ve 
etkisini tespit ve takip etmede giigliik gekmeleridir.

Arthur (2008) da mesleki kimlik konusunu ele almigtir. Kariyer rehberligi uygulamacisi 
terimi farkli rehberlik topluluklari iginde farkli anlamlara gelebilir ve mesleki kimligin temsilcisi 
olarak daha fazla veya az kabul gorebilir. Kariyer rehberligi uygulamasimn standartlarimn 
geligtirilmesi konusunda kargilagilan onemli zorluklardan biri bunun gok gegitli uygulama 
ortamlarinda gok gegitli uygulamacilara uygulanabilirligi meselesidir. Ornegin, kariyer 
rehberligi uygulamacilarimn yerine getirdigi rol ve gorevlerin birbirlerinden farkli olmasi 
uygulamamn baglica bilegenlerini tammlamada giigliik gikarmakta; uygulamanm miigterek 
standartlarimn uygulamacilarin tamami igin temel tegkil edecek gekilde tammlanmasi 
gerekmektedir. Boylece, halkin herhangi bir kariyer geligtirme uygulama alamnda galigan 
uygulamacilarin saglayacaklari temel nitelik standartlari hakkinda beklentileri olabilecektir.

Birkag iilkede daha ayirt edilen bir kimlige dogru gidildiginin igaretleri mevcuttur. 
Danimarka'daki yeni Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) genglik kariyer rehberligi 
merkezleri kariyer rehberligi igin kendine ozgii mekan ve personel kimligi sunmaktadir. UU'da 
galigmak igin zorunlu nitelik gerekliliklerini kargilamayi tercih eden kigiler onceki her tiirlii 
mesleki rollerini terk etmigler ve artik kendilerini tipik kariyer rehberligi uygulamacilari olarak 
tammlamaktadirlar. Malta'da, kigiyi hem kamu istihdam kurumu hem de ogretim temelli iglere 
hazirlayan egitim rotalari hizmetler arasindaki onceki bariyerleri azaltmaya ve ortak mesleki 
kimlik algisimn guglendirilmesine yarayacaktir. Norveg'te, okul tabanli kariyer ogretimi ve 
kariyer damgmanligimn iki uzmanlik kolu halinde yeniden duzenlenmesi, boylece kariyer 
rehberliginin sosyal/kigisel damgmanliktan ayrilmasi, gorunurlugu arttiracak ve ayri bir 
mesleki kimlik olugturacaktir.
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Durum Birlegik Krallik'ta daha karigiktir. iskogya, Galler ve Kuzey irlanda'daki kariyer 
rehberligi kurumlari, Careers Scotland ve Careers Wales glbl kendine ozgu markalar altinda, 
her yaga hlzmet verecek gekilde yapilandirilmigtir. Diger taraftan, Ingiltere'de genglerle 
yapilan kariyer rehberligi galigmalari kendine ozgu kimligini kaybetme rlskl altinda olup, 
yetigkinlerle yapilan galigmalar Ise muhtemelen hizmetlerin yenlden tasarlanmasina neden 
olacak yapisal degigimden gegmektedir.

Bu galigmaya katkida bulunan birgok kigi ulusal meslek smiflandirmalarina dlkkat gekmig 
olup, bunlardan bazilari nlspeten yeni geligimlerdi. Bahsl gegen katkida bulunanlar kariyer 
rehberliginin kendl tilkelerindeki meslek smiflandirmasinda resmi blr meslek olarak 
tamnmadigim belirttiler; kariyer rehberliginin bu tur simflandirmalara dahil edilmesi bunun o 
ulkelerde kendine ozgu meslek olarak taninmasi yolunda onernli bir adim olabilir.

Diger faktorler ayri ve kendine ozgii meslege ilerleyig kargisina agir basabilir. Portekiz'de, 
ogretim sektorune hizmet eden rehberlik ve damgmanlik psikolojisi mezunlarimn gogu, igleri 
igin hayat boyu ve omre yayilan bir yaklagim benimsemiglerse de, gimdiye kadar okul temelli 
olmuglardir. §imdiyse bu psikologlarin kendi kentleri iginde bagka yerlerde bulunan okul harici 
merkezlere yerlegtirilmeleri diigiinuluyor. Bunlarin pek gogu, kendilerini kendi istemci 
gruplarindan uzaklagtiracagi ve okula giden niifusun verdiklere hizmete erigimlerini 
guglegtirecegi igin bunun geriye dogru atilmig bir adim olacagmi dugunuyor. Ayrica, bunlarin 
daha onceki galigma kogullari okul ogretmenlerininkine benzerdi; bu gimdi degigti ve haftalik 
galigma sureleri onernli oranda artti. Benzer bir durum da Romanya'da ortaya gikmig olup, okul 
temelli kariyer personelinin statulerinin degigtirilmesini oneren son ogretim yasasi 
ogretmenlerin (bol miktardaki serbest zamanlari ve izin haklari dahil olmak iizere) istihdam 
kogullarinda kayba neden olacak ve bunun yerine haftalik 40 saatlik galigma standardimn 
getirilmesini ve ucretli izin haklarimn azaltilmasim igerecektir. Bundan olumsuz etkilenen 
personel bu karara itiraz etmektedir. Kariyer rehberligi uygulamacilarimn istihdam statiileri ile 
ilgili meseleler ile mesleki kimlikleri uyeleri adina hareket eden meslek birlikleri, istemcileri ve 
genel olarak meslek camiasi olarak siklikla ele alinmaktadir. Bazi ulkelerde bu tur meslek 
birliklerinin uzun bir gegmigi varken, digerlerinde ise kariyer rehberligi ile ugraganlarin sayisi 
arttikga yeni birlikler kurulmaktadir.

3.6. Kariyer Rehberligi Hizmetlerinde Kar§ila§ilan Zorluklar
Bu bolumde kariyer rehberligi hizmetlerinin geligtirilmesi hakkinda, ozellikle de hizmet igi 
verilen kariyer rehberliginin ytiksek kaliteli olmasi bakimindan esas olan personel kaynagi ile 
ilgili bir takim sorular aragtirilmigtir. Daha yuksek akademik seviyelerde verilen uzmanlagma 
egitiminin kapsamimn genigletilmesine dogru giden, 2. Bolumde ozetlenmig, cesaret verici bir 
hareket vardir. Ancak, soz konusu cesaret verici hareket evrensel olmayip, birkag tane 
yavaglama ve geri doniig ornegi bulunmaktadir. Kariyer rehberligi uygulamacilarina yonelik 
yeterli bir uzmanlagma egitimi standardi uzerinde Avrupa gapinda genig bir fikir birligi 
olugturulmasi igin daha yapilmasi gerekenler vardir.

Ogretme yontemleri ve kurs igeriginde iggucu piyasasi ve meslekler hakkindaki bilgi 
birikimi, birinci elden tecrube kazanmak (ve yansitmak) ve beceri geligtirmek igin pratik 
egitimin etkili kullammi ve gegitli ogretme metodolojilerinin kullammi konularinda daha 
yapacak gok gey vardir.
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Bu sonuncusu hem kampustaki ogrenmeyi arttirmak (ornegin Finlandiya'da oldugu gibi, dijital 
portfoylerle), hem de uzaktan kullamlacak ogretim materyallerimi tasarlamak ve arttirmak igin 
(irlanda'da oldugu gibi) teknolojiyi kullanmayi igermektedir. Ancak, bunlar bu meseleleri ele 
aimak uzere, OECD tarafindan yapilmi§ ge§itli gali§malann raporlarinda onerilmi? veya OECD 
metodolojisi kullamlarak atilmakta olan fark edilebilir adimlardir (Watts ve Sultana, 2004). 
Yenilikgi uygulama ornekleri yukarida belirtilen egitimlerim turn yonlerinde mevcut olup, 
sonugta ortaya gikan bulgularin iyi bir gekilde degerlendirilip etkili gekilde yayilmasi Avrupa 
genelindeki kariyer rehberligi camiasi igin degerli olacaktir.
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4. Ornek O lay Etiitleri

4.1. Giri§
Bu bolumde belirli ulkelerdeki geligmelerin daha ayrintili gekilde anlatildigi alti tane ornek olay 
etudii yer almaktadir. Bu ornekler farkli ulkelerin kariyer rehberligi hizmetleri ile ilgili konulara 
hangi yollardan yaklagtiklarim gostermek uzere segilmigtir. Bunlardan higbiri her yerde 
dogrudan uygulanmasi amaciyla verilmig ornekler olmayip, neyin nasil bagarildigi 
gergevesinde gok degerli bilgiler vermektedir.

Dort adet ornek olay etudiinde (Bulgaristan, Letonya, Polonya ve Iskogya) yeni egitim 
kurslari geligtirilmesi sonucu doguran belirli eylemler yer almaktadir. Bunlarin hepsi aym genig 
yapiyi takip etmekte olup, bu raporun 3. Bolumunde aragtirilan konulari yansitan bagliklar 
kullamlmigtir.

Ornek olay etutlerinden bir tanesinde (Danimarka) hizmet verme sistemlerini etkileyen 
birtakim biitiinlegik eylemler ile kariyer rehberligi uygulamacilarina yonelik egitimlerde bunlarla 
ilgili yapilan degigiklikler aragtirilmigtir.

Kalan diger ornek olay etudiinde ise (irlanda), rehberlik uygulamacilarina yonelik olan ve 
kariyer rehberligi hizmetlerini kullananlarin gdriiglerini ve bunlarin ihtiyag duydugu yeterliklerin 
analizlerini igeren bir dizi iligkili etiit ve raporla baglantili bulunan, ulusal yeterlilikgergevesi 
geligtirilmesine yonelik galigmalar bildirilmektedir.

4.2. Bulgaristan

4.2.1. Ozet
Bulgaristan'da kariyer rehberligi ile ilgili ilk yuksek lisans derecesi ABD tarafindan desteklenen 
iggiicu piyasasi projesinden kaynaklanan geligmeler kapsaminda uygulamaya konmugtur. 
Artik bagka Bulgar Universiteleri de bu tur kurslar geligtirmeyi planlamaktadir.

4.2.2. Politika ve Mevzuatla ilgili inisiyatifler
Bulgaristan'daki kariyer rehberligi uygulamacilarina yonelik mesleki egitimlerle ilgili geligmeler 
Egitim ve Bilim Bakanligi'nin Ulusal Pedagoji Merkezi'nin himayesinde, iggucu piyasasi projesi 
igin ABD ile yapilan uluslararasi duzenleme vasitasiyla kaydedilmigtir. Bu proje, 
Bulgaristan'daki yaklagik bin uygulamaciya kuresel kariyer geligtirme kolaylagtiricisi (KKGK) 
egitimi verilerek kolaylagtirilmigtir. Anlagmanm asli unsuru Bulgaristan'da kapasite olugturmak 
igin 'egitmenlerin egitilmesi' programinm geligtirilmesi olmugtur.

Bulgaristan'daki proje personeli bu program kapsaminda henuz egitilmig kigilere yonelik 
rotanin daha da ilerletilmesine ihtiyag duyuldugunu tespit etmig ve bununla ilgili segenekleri 
aragtirmak uzere bir takim universitelerle gorugmugtur. USAID iggucu piyasasi projesi 
kapsaminda, ulkenin kuguk universitelerinden bir tanesi (Ruse Oniversitesi) KKGK 
programinm gelecekteki lideri olmasi igin bir kigiye yuksek lisans egitimi vermeyi kabul 
etmigtir. Bu universite mevcut pedagoji, sosyal bilimler ve psikoloji programlari ile uyumlu bir 
yuksek lisans programim hizla geligtirmek igin gereken ilgi ve esnekligi gostermigtir. Bu 
program 2006 yilinda baglamig olup, ulkenin en buytik universitelerinden ikisi olan Sofia 
Oniversitesi ile dzel Yeni Bulgar Universitesi'nin gu anda benzer yuksek lisans programlari 
planlamalarim saglayacak kadar olumlu etki yapmigtir.
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4.2.3. Lizbon Stratejisi ve Bologna Siireci Kargisinda Meydana Gelen Degigimler
Bulgaristan'in yuksek ogrenim kurslarmi Bologna surecinin gerektirdigi prosedurlere 
donugturme amagli bir geligtirme prog rami bulunmaktadir. Ruse Oniversitesi'ndeki yuksek 
lisans programinm AKTBS puam 74 olup, daha ziyade teorik olan ilk iki somestirin her birinin 
30 kredisi, pratik uygulamaya dayali ugiincu somestirin ise 14 kredisi vardir. Ugiincu 
somestirde, AKTBS kredilerinin yedisi KKGK kursuna ayrilmigtir.

4.2.4. Girig Kogullari ve Girig ve Niteliklere Giden Alternatif Rotalar
Yuksek lisans programina normal girig kogulu pedagoji, sosyal bilimler veya psikoloji gibi ilgili 
bir alanda birinci agama yuksek ogrenim derecesine sahip olmaktir. Yuksek lisans programina 
ogrenci kaydedilmesi konusunda goz onunde tutulan hususlardan biri programin ogrenci 
sayisi bakimindan surdurulebilirligi olmugtur; dolayisiyla ogrenci gekmek igin birtakim tedbirler 
alinmigtir:
(a) Universitenin ilgili alanlardan birinci agama mezunlarina yaklagimda bulunulmugtur;
(b) Hem ogretim hem de ticaret sahalarindaki kitleyi gekmek uzere, prestijli bir ulusal 

gazetede kapsamli yayin yapilmigtir. Gazetede galigan gazetecilerden biri irlanda'ya 
yapilan galigma ziyaretine katilmig ve kariyer geligimi konusunda bir dizi makale 
yazmi§tir;

(c) Aym gazetede kursun belirli sayidaki sponsorlu yerleri igin agilan yarigmanm reklamlari 
verilmigtir. Girigler makale yarigmasi ile yapilmigtir;

(d) Ilgili olmayan konularda (ornegin, teknik konularda) derecesi olan adaylar ogretim 
damgmanligi alamnda amaca uygun galigma tecrubelerine dayanarak bagvuruda 
bulunmaya davet edilmiglerdir. Segimler mulakat sonuglarina ve adaylarin galigma 
tecrubelerine iligkin belgelere dayamlarak gergeklegtirilmig, onceki tecrubelerin ve 
ogrenilenlerin akreditasyonunun (OTOA) temel uygulamasi yapilmigtir.

4.2.5. Kurs Uygulanan Ogretme Yontemleri
Kurs universitede, kurum iginde gergeklegtirilmigtir. Bireysel damgmanlik ve grup oturumlari 
yapma konusundaki pratik egitimler KKGK gergevesinin kullammi yoluyla degerlemeye tabi 
tutulmugtur. Kariyer rehberligi hizmetlerinin gergek kullamcilari ile yapilan pratik uygulama 
galigmalari da bu nedenle akademik sistemdeki degerlemeye ve akreditasyona katkida 
bulunmaktadir.

4.2.6. iggiicii Piyasasinin Kapsami, Mesleki ve Diger Firsatlara iligkin Bilgiler
Gudumlu ekonomiden serbest piyasa ekonomisine gegigten kaynaklanan iggucu piyasasi 
degigimlerine ydnelik aragtirma temelli yaklagimlara odaklamlmasi sayesinde, iggucu piyasasi 
bilgi ve egilimlerinin iyi bir kapsami mevcuttur. Igverenlerin uygun adaylari gekmek amagli staj 
programlari gibi programlar geligtirmelerine yardimci olan, gelecekteki beceri ihtiyaglarimn 
aragtirilmasi dahil olmak uzere, igverenlerle arayuz saglanmasi kapsami da mevcuttur.

Meslek profilleri ve ig gereklilikleri uzerine galigilmasi suretiyle, belirli mesleklerle ilgili 
bilgilere de bir olgude odaklamlmigtir. Bulgaristan ulusal bir meslekler sistemi geligtirmekte 
olup, bunun zaman iginde ig gorevlerinin ayrintilarim igermesi ve egitim rotalari hakkindaki 
bilgilerle birlegtirilmesi amaglanmaktadir.
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4.2.7. Mesleki Kimlik
Uzmanlik gerektiren bir meslek olarak kariyer rehberligi hakkindaki farkindaligin artmasina ug 
faktor katkida bulunmug olup, bunlardan biri ulusal meslekler sistemine dahil edilmesidir. 
Ikincisi, gerek kamuoyundaki genel farkindaligin, gerekse ilgili meslek alanlarindaki 
farkindaligin ulusal gazetede ciddi olgude yayin yapilmasiyla arttirilmif olmasidir. Uguncusu 
ise Ulusal Kariyer Rehberleri Birligi adiyla yeni bir ulusal meslek birligi kurulmug olmasi olup, 
bu Birlige KKGK uygulama programina onculuk eden ekip tarafindan onayak ve destek 
olunmugtur.

4.3. Danimarka

4.3.1. Ozet
Son yillarda, Danimarka kariyer rehberligi hizmetlerinin gogunun verilmekte oldugu yapiyi 
degigtirmigtir. Sonraki degigikliklerle kariyer rehberligi uygulamacilarina yonelik akademik 
egitimin kapsammi genigletilmig ve daha kendine ozgii bir kariyer rehberligi mesleki kimligi 
yaratilmigtir.

4.3.2. Politika ve Mevzuatla ilgili inisiyatifler
Danimarka 'rehberlik reformu' 2004 yilinda yapildi. Okul temelli kariyer rehberligi ogretmenleri 
ilga edildi ve bunlarin yerine Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) olarak bilinen kent 
genelindeki genglere rehberlik merkezlerinde ve Studievalg olarak bilinen yuksek ogrenim 
rehberlik merkezlerinde galigan rehberlik uzmanlari getirildi. Bu degigimlerin sonrasinda 
2000'lerin baglarinda etkili ulusal ve uluslararasi galigmalar yapilmig olup, Danimarka'nm 
OECD'ye katilimi incelemesi (2004) ve kariyer rehberliginin durumu hakkindaki ulusal rapor 
bunlar arasindadir. Rehberlik damgmanlari arasinda profesyonellik olmadigina iligkin algi her 
ikisinde de elegtirilmigtir. Qogu ogretim rehberligi alanindaki 20 farkli fakat paralel egitim 
rotasmin o zamanlar mukerrer ve koordinasyonsuz oldugu goriildu; bu da kaynak israfina 
neden oldu, zira bu egitimlerin buytik bolumu (400 saate kadar, ama gogu gok daha kisaydi) 
akrandan ogrenme geklinde gergeklegtiriliyor ve kalite bakimindan farklilik gosteriyordu. 
Bunun bir istisnasi (gimdiki) Danimarka Ogretim Oniversitesi olup, bu universite kariyer 
rehberligi ogretmenlerini diploma seviyesinde ulusal kabul goren mufredat gergevesinde 
egitmigtir.

4.3.3. Diploma Seviyesi Egitim
2004 yilindan itibaren, bu farkli egitim rotalarimn hemen tumu sektorlerin gogunu kapsayan 
rehberlik uygulamacilarina yonelik temel diploma seviyesinde tek bir kursla degigtirilmigtir (ilk 
bagta 30 AKTBS puam vardi, sonradan 60 AKTBS puanim gikti, §ekil 1'e bakimz). Bu egitim 
rotasi artik yilda 200 ogrenci gekmekte, alti bolge universite yuksekokulunda verilmektedir; 
birbirinden biraz farkli kurslar sunmakla birlikte, aym merkezden yayinlanan mufredat ana 
esaslarmi takip etmektedirler.

Birkag yil lobi yapildiktan sonra, bu yeterlilikseviyesi UU ve Studievalg'daki rehberlik 
uygulamacilarin igin yasayla zorunlu hale ancak getirilmigtir. Egitimin geligtirilmesi ile ilgili 
baglica oyuncular arasinda Egitim Bakanligi, (egitimleri veren) bolge universite yuksekokullari, 
Danimarka Ogretim ve Meslek Rehberligi Birlikleri Ortak Konseyi (FUE) ve Danimarka 
Ogretim Oniversitesi bulunmaktadir.
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Bu kurulu§lardan gelen uzmanlar mufredati hazirlayan gorev gruplarmi olu§turdular; bu 
mufredat bir yillik tarn zamanli ogrenime (60 AKTBS puam) denktir fakat genelde iki yil iginde 
yari zamanli olarak alimr.

§ekil 1. Temel Diploma Kursuna Yonelik Kariyer Rehberligi Miifredati (alti adet bolge 
universite yiiksekokulunda verilmektedir)

Programda iig tane zorunlu modul bulunmaktadir (her birinin AKTBS puam dokuzdur):

Kariyer rehberligi ve rehberlik uygulamacisi (rehberiik teorileri ve metodolojileri, etik, rehberiikte BiT v.s.). Ogrenci 

gunlari edinecektir:

(i) Segim, rehberlik ve kariyer geligimi ve rehberiik yontemleri hakkindaki teorilerin anlagilmasi;

(ii) Rehberlik ihtiyaglari farkli olan gocuklar, gengler ve yetigkinlere yonelik rehberlik faaliyetlerinin geligtirilmesi, 
planlanmasi ve degerlendirilmesi yeterlikleri;

(iii) Karmagik rehberlik faaliyetleri ve rehberiikte etik ile ilgili bilgi birikimi.

Kariyer rehberligi ve birey (farkli hedef gruplar, insani geligim, ogrenme teorileri v.s.). Ogrenci gunlari edinecektir:

(i) Belirti hedef gruplar dahil olmak iizere, psikoloji ve sosyal geligimin, kariyer geligimi ilgili kultiirel ve bireysel

farkliliklarin anlagilmasi;

(ii) Onceki dgrenilenlerin akreditasyonu ve kariyer hedefi belirleme ile ilgili yeterlikler;

(iii) Kendi mesleki degerlerinin anlagilmasi.

Kariyer rehberligi ve toplum (iggucti piyasasi kogullari ve politikalari, ogretim sistemi ve Ogretim politikalari, toplumun 

ve ticaretin geligimi v.s.). Ogrenci gunlari edinecektir:
(i) Kuresel egilimler ve bunlarin toplumlar ve bireyler uzerinde kariyer geligimi bakimindan yaptigi etkiler hakkinda bilgi 
birikimi;

(ii) Rehberlige odaklamlarak ulusal ogretim sisteminin anlagilmasi;

(iii) Rehberlige, yenilikgilige ve girigimcilige odaklamlarak dzel sektor ve kamu sektoru iggucii piyasasi egilimlerinin

anlagilmasi.

Ogrencilerin agagidakine benzer birkag konu iginden segebilecegi iki bagka modul de igermektedir (her birinin AKTBS 

puam dokuzdur):

• Teoride ve pratikte kariyer kararlarimn alinmasi;

• Rehberiikte aragtirma ve geligtirme, kalite giivence ve yonetim;
• Yenilikgilik ve girigimcilik;
• Yetigkinlere rehberlik;

• Ozel ihtiyaglari olan genglere rehberlik.

Son olarak, bir de yazili final sinavi vardir (15 AKTBS).

Kaynak: Agagidaki baglantida yer alan bilgiler esas alinmig ve Peter Plant tarafindan genigletilmigtir: 
http://eng.uvm.dk/guidance/Diploma%20programme.htm
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Lisans seviyesi bir derece getirilmesine yonelik girigimler 2008 yilinda semeresini verdi ve tig 
universite yuksekokulunda kamu yonetimi prog rami (210 AKTBS) agildi. Bu programda 20 
AKTBS'li uygulamali staj igeren 90 AKTBS'li kariyer rehberligi uzmanligi bulunmaktadir. 
Programda kariyer rehberligi meslegini amaglamayan genglere yonelik nitelik belirlene 
rotasinm yam sira, insan kaynaklari yonetimi, sosyal hizmetler ve istihdam yonetimi gibi 
birtakim olasi diger uzmanlik alanlari da bulunmaktadir. Bu program, 2007 yilinda beg 
universite yuksekokulunda baglatilan istihdam yonetimi lisansustu diplomasimn yansira, kamu 
istihdam sektorunde galigan kigiler igin diger kariyer meslek mensuplarimn aldigi egitimlere 
ilaveten bagka bir nitelik belirleme rotasinm kapisim aralamaktadir.

4.3.4. Kariyer Rehberligi Yuksek Lisans Derecesi, Aday ve Doktora Egitimi

Rehberlik birimlerinin liderleri, aragtirmacilar, geligtiriciler ve politika yapicilarin ogretim 
hiyerargisinde bir adim yukari gikmasim saglayan kariyer rehberligi yuksek lisans derecesi 
Danimarka Ogretim Universitesi'nde sunulmaktadir. Dort modullu, 60 AKTBS puanli, iki yillik 
bir kurs olup kariyer rehberliginde ve ilgili alanlarda uzun tecrubeye sahip yilda yaklagik 30-50 
olgun ogrenciyi gekmektedir. igerdigi dort modul ise; kariyer rehberligi ve kariyer geligimi 
teorileri, kariyer rehberligi, toplum ve rehberlik politikalari, kariyer rehberligi yontemleri ve 
yuksek lisans tezidir.

Ayrica, Bologna oncesi zamanlardan kalan ve Almanlardan ilham alinmig bir uygulama 
olarak, adayin derecesi (kariyer rehberligi uzmanligi igeren Cand.Paed.) Danimarka Ogretim 
Universitesi'nde sunulur. 60 AKTBS puanlik bir kurs olup, rehberlik ile ilgili gok gegitli 
alanlardan yilda yaklagik 20-30 ogrenci gekmektedir.

Son olarak, Danimarka Ogretim Oniversitesi'nin Rehberlik Aragtirma Biriminde doktora 
seviyesinde beg veya alti kariyer rehberligi ogrencisi dgrenim gormekte olup, bu gimdiye 
kadarki en yuksek sayidir. Bu ozenle segilen ogrencilerin Danimarkali rehberlik 
aragtirmacilarimn birsonraki neslini olugturmasi muhtemeldir.

Danimarka kariyer rehberliginin gegitli sektorlerinde rehberlik damgmanlarimn 
profesyonellegmesine finans ve zaman bakimindan yapilan btiyuk yatirimlardan biri genel 
tablodur. Bunlar resmi egitim rotalari olup, bir arada dugunulduklerinde, temel diploma 
seviyesinde bile, rehberlik damgmanlarimn yeterliklerinde btiyuk bir yukseligi temsil 
etmektedirler. OECD galigmasimn (2004) beg bdltimlu egitim rotalari tipolojisinde tammlamig 
oldugu 'uzmanlagmig kariyer rehberligi niteliklerini' temsil etmektedirler.

4.3.5. Lizbon Stratejisi ve Bologna Siireci Kargisinda Meydana Gelen Degigimler
Lizbon stratejisinin uluslararasi bilgi birikimi ekonomisinde ekonomik buyume ve rekabet 
guctine vurgu yapan politika hedefleri Danimarka rehberlik politikalarimn amaglarinda ve 2004 
yilinda rehberlik yapilarinda yapilan reformda yansitilmigtir. Ogretimi terk vakalarimn 
onlenmesi, ogrenim rotalarimn daha hizli olmasi ve dgretimle serbest galigma ve girigimcilik 
dahil olmak iizere istihdam arasinda daha dogrudan baglantilarolugturulmasi konularina daha 
fazla onem verilmesi 2000'li yillarin baglarindan beri dile getirilmektedir. Ozellikle, rehberlik 
meslek mensuplari egitiminin igerikleri bakimindan, 60 AKTBS puanlik uzun egitim rotasinm 
yeni modullerinden biri (2007 yilindan itibaren) 'rehberlikte girigimcilik' hakkinda olmugtur. Bu 
tesadtif degildir, zira moduliin Egitim Bakanligi tarafindan konmugtur. Ayrica, istihdam 
edilebilirlik ve egitim ve ogretimden galigmaya gegig kariyer rehberligi personelinin egitiminde 
artik daha btiyuk oneme sahiptir.
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Bologna siireci, kariyer rehberligi meslek mensuplarmin egitilmesi ile ilgili olarak, ogrenme 
hedef ve giktilari (yukarida §ekil 1'de verilen ornege bakiniz), kalite guvence sistemleri ve 
belirli kurslarin surekli degerlendirmeye tabi tutulmasi bakimindan yeniden yazilan mufredata 
yansitilmigtir. Diger genel Bologna sureci politika hedefleri ise, ornegin yeterliklerin ulusal 
smirlari agacak gekilde hareketli ve transfer edilebilir nitelikte olmasi, cografi ve sektorel 
smirlari agarak mesleklerini yanlarinda goturen Danimarkali rehberlik damgmanlarimn sayisi 
az oldugu igin daha az onemli olmugtur.

4.3.6. Girif Kogullari ve Girig ve Niteliklere Giden Alternatif Rotalar
Bu egitim rotalarmin adaylari en azindan ytiksek ogrenimin birinci agamasindaki niteliklere 
sahip olmalidirlar. Daha yuksek seviyedeki kurslar igin daha fazla nitelige sahip olunmalidir. 
Adaylarin tumtinun en az iki yillik mesleki tecrubesi olmalidir, gogunun mesleki tecrubesi ise 
bundan fazladir.

OTOA yoluyla eri§im girig ve kursun ogeleri igin 2007 yilindan beri bir segenektir ve tam 
kurs niteliginin alinmasi igin alternatif bir rotadir. ilgingtir ki, OTOA rotasi alternatif olarak 
gdrulmemektedir; rehberlik damgmanlarimn yeterliklerinin surekli yukseltilmesi surecinin 
butunlegik bir pargasidir. Bu durum, zaten istihdam edilmig durumdaki rehberlik 
danigmanlarimn bulunduklari mevcut pozisyonun nitelik gerekliliklerini yerine getirmek 
amaciyla kendi kigisel OTOA'Iarmi duzenli gekilde yaptirdiklarina igaret etmektedir. Gunluk 
iglerini yapmak igin gereken kabiliyete sahip olmadiklari ve daha fazla egitime ihtiyag 
duyduklarim ima edebilecegi igin, bazilari bunu can sikici bulmaktadir. Bu amagla aym uzman 
grubu tarafindan oldukga ayrintili bir OTOA proseduru geligtirilmigtir. Bunun iginde portfoy 
yontemleri, kendi kendini degerlendirme, gozlemler, raporlar ve derinlemesine mulakatlar 
bulunmakta olup, bunlarin hepsinin amaci adayin amaca uygun kariyer damgmanlik ve 
rehberlik becerilerini gostermesi ve rehberlik alam ve bunun yontem, politika ve zorluklari 
genel birfikirve anlayig olugturulmasidir.

4.3.7. Kurs Uygulanan Ogretme Yontemleri
E-posta alma verme, akigkan iletim, grup tartigmalari v.s.'ye imkan saglayan Blackboard gibi 
BlT platformlari ile simrli elektronik ogrenme yontemleri az kullanilmaktadir. Daha geligkin 
uzaktan egitim gekilleri ise bu kurslarin birer pargasi olarak henuz geligtirilmemig olup, 
geligtirilmelerine yonelik herhangi bir plan da yoktur. Bu durum genelde ulkenin kuguk 
olmasiyla agiklanmaktadir fakat bugunlerde uzaktan ogrenme artik sadece uzaklikla ilgili 
degildir; esnek ogrenme gekilleriyle ilgilidir, bu gorug iskandinavya bdlgesinde, ozellikle de 
egitimin, dugunsel aligtirmalarin, makale yazmanm ve degerlemenin hepsinin bu araglarla 
verilebilecegini gosteren ulusal ve Avrupa projelerinin degerlendirilmesi sirasinda 
geligtirilmigtir.

Uygulamali staj sureleri mevcut kurslara dahil edilmemigtir, zira yukarda bahsi gegen lisans 
derecesi onerisi henuz hayata gegmemig olup, her gey hesaba katildiginda akademik bir 
kayma oldugu gorulur; soyut dugunme ve titiz akademik analiz seviyesi ile ilgili tez gerekliligi 
son yillarda diploma seviyesinde bile yukselmektedir. Bu, profesyonellik duzeyinin artmasinin 
sonuglarindan - muhtemelen kaginilmaz - biridir. Qaligmaya dayali tecrubelerin rehberlik 
personelinin yeterlilikdegerlemesine esas olarak kullamldigi birkag yerden biri yukarida 
deginilen OTOA proseduru kapsamindadir.
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4.3.8. iggiicii Piyasasimn Kapsami, Mesleki ve Diger Firsatlara iligkin Bilgiler
Bir dereceye kadar, turn kurslar iggucu piyasasmi ve rehberlik rolu ile ilgili daha genig kapsamli 
toplumsal meseleleri kapsarlar. Firsat bilgilerine, dar anlamiyla, nadiren gok dikkat edilir, zira 
buna temel bilgi birikimi gozuyle bakilir ve bu bilgilere geligmig ve bu ige ozel internet 
sitelerinden ve rehberlik arayanlara ve rehberlik meslek mensuplarina yonelik mesleki 
dergilerden erigilebilmektedir.

Diploma seviyesi kursun modullerinden biri de giri§imciliktir. Danimarka Kamu Yonetimi 
Okulunda verilen kurslarda daha idari nitelikte ve istihdam odakli bir egitim rotasi 
sunulmaktadir. §u anda, kamu istihdam kurumu verdigi hizmetlerin rehberlik bilegenine 
oncelik vermemektedir; bu yuzden, daha onceden iyi tasarlanmig olan hizmet igi KiK egitiminin 
kariyer rehberligi, denetim, kigiler arasi beceri egitimi v.s. bakimindan sunabilecegi gok az gey 
vardir. Baglica damgmanlik ve rehberlik becerileri egitim bilegeni ve denetim sunulan onceki 
20-30 haftalik siki hizmet igi KiK egitimi ile geligtigi igin, bu durum talihsizdir.

Qeligkili bigimde ve bu sorulara kismen bir cevap olacak gekilde, bazi ozel sektor egitim 
saglayicilari artik kendi hizmetlerini kamu istihdam kurumlarina, istihdam merkezlerinde ve bu 
sahadaki diger aktorlere satmaktadir; bunlarin kisa kurslarinda kariyer rehberligi ve 
danigmanliginin sistematik kogluk, anlayigli sorgulama veya gozum odakli yaklagimlar gibi 
belirli alanlari tamtilmaktadir.

4.3.9. Mesleki Kimlik
1970'lerden beri, ogretmenler kariyer rehberligi alanindaki baglica meslek grubu olmugtur. 
Durum hala bir dereceye kadar boyle olmakla birlikte, bu gruptan uzaklagmaya yonelik 
planlamig bir politika bulunmaktadir. Bu politikayla, yukarida gosterildigi uzere kendi uzmanlik 
egitimi olan, yeni bir rehberlik uzmanlari grubuna destek verilmektedir. Bu 'yeni' uzmanlardan 
birgogu resmi niteliklerini yukseltmig ve rehberlik alamnda tarn zamanli kariyer yapmaya 
baglamig onceki rehberlik ogretmenleridir; buna kargin onceki ikili/yari zamanli meslek 
mensuplari ise daha genig bgretmenlik sorumluluklari yamnda rehberlik sorumluluklarini da 
yerine getirmeye devam etmektedir. Psikometrik testlerin baglica rehberlik yontemi oldugu 
zamanlarda (1880'lerden 1960'lara kadar) profesyonellik psikologlarin ellerindeydi; rehberlik 
alanindaki ogretmenler ise rehberlik siirecindeki siradan yardimcilardan ibaret olarak 
goruluyorlardi. Durum 1960'larda ve 1970'lerde kokunden degigti; kariyer rehberligi 
ogretmenleri birgok rehberlik sektorunde baglica temel meslek grubu olarak yer almaya 
bagladi. Danimarka gorunuge gore artik daha dengeli birgorunume dogru yol almaktaolup, bu 
yeni durumda hem kariyer rehberligi uzmanlarina hem de ogretmenlere ihtiyag duyuluyor ve 
ogretmenlerin hayat boyu rehberligin temeli olan kariyer ogretiminde ozel bir rolu var.

4-4. irlanda

4.4.1. Ozet
irlanda OECD (2004) incelemesi ve AB donem bagkanligi sirasinda politika odagi kariyer 
rehberligine kayinca Ulusal Rehberlik Forumu'nu kurdu. Forumun galigmalarinda hizmetlerde 
kalite guvencesinin saglanmasi ve kariyer rehberligi personelinin yeterligi konulari ele alindi. 
Forum, hem vatandaglarin fikirlerini alarak hem de vatandaglarin ihtiyag duydugu kariyer 
yeterliklerini tammlamak igin galigma yaparak, vatandaglarin sesine de kulak verilmigtir.
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4.4.2. Ulusal Rehberlik Forumu
Egitim ve Bilim Bakani ile Girifim, Ticaret ve istihdam Bakanimn ortak inisiyatifi ile kurulan 
Ulusal Rehberlik Forumu'nun faaliyetleri Irlanda'nin Avrupa Birligi Donem Bagkanligi sirasinda 
2004 Nisan ayinda yapilan uluslararasi rehberlik konferansinda baglatildi. OECD 
incelemesinde rehberlik hizmetlerinin onemli kamu politikasi hedeflerine yol alinmasina nasil 
yardimci olabilecegi zaten incelenmigti ve bu incelemede rehberligin hayat boyu ogrenme, 
ekonomik kalkinma, iggucu piyasasi verimliligi ve sosyal kaynagmaya yaptigi katkilara 
ozellikle odaklamlmigti. OECD incelemesinin amaglari bakimindan, kariyer rehberligi 'her 
yagtaki bireylere ogretim, egitim ve meslek segimleri yaparken ve kariyerlerini yonetirken 
hayatlarmin herhangi bir noktasinda yardimci olma amagli hizmetler' olarak tammlanmigtir 
(OECD, 2004, s. 19). Ancak, Irlanda'daki birincil seviye sonrasi dahil olmak uzere bazi 
ulkelerde kariyer rehberligi ve kigisel damgmanligin butiinlegik bir hizmet olugturdugunu 
belirtmek dnemlidir.

Irlanda ulusal kalkinma plamnda (2000-06) sosyal ve ekonomik kalkinmamn dort kritik 
alam tespit edilmigtir. Ogretim ve egitim geligimi ile ilgili alanda, ikinci seviye ve sonrasindaki 
ogretim ile yetigkin ogretiminde rehberligin iyilegtirilmesinden bahsediliyordu. 2001 yilinda, 
OECD inceleme ziyareti sirasinda yapilan ulusal seminer rehberlik alamndaki kilit oyunculari 
ortak meselelerini ele aimak uzere bir araya getirmenin degerini gostermigtir. inceleme 
ekibinin tavsiyelerinden biri de buyuk rehberlik saglayicilari arasindaki mugterek ve igbirligine 
dayali galigmayi guglendirmek amaciyla irlanda rehberlik forumunun olu§turulmasi olmu§tur.

2003 Agustos ayinda, Egitim ve Bilim Dairesi (EBD) Ulusal Ogrenim Rehberligi Merkezi'nin 
ulusal rehberlik forumunun kurulu§unu koordine etmesini istemiftir. NCGE bir yonlendirme 
grubu kurmu§, bu grup EBD, FAS ve Rehberlik Dam§manlari Enstitusu temsilcilerinin yam sira 
Giri§im, Ticaret ve istihdam Dairesi'nin (GTiD) de bu gruba dahil olmasini gerekli gdrulmu§tur 
Birle§ik Personel ve Geli§im Enstitusu de forum kurulduktan sonra yonlendirme grubuna 
katilmi§tir.

Forumun uzerinde anlafilan hedefleri §unlardi:
(a) Rehberligin ogretim, i§gucu piyasasi ve sosyal stratejilerle ilgili kamu politikasinda ve planlama 

surecinde esas olmasimn saglanmasi;
(b) Ki§isel hedeflerin gergekle§mesi, adil toplum ve surdurulebilir istihdam edilebilirlik 

vizyonuna dayanak olu§turan anlamli rehberlik modelleri geli§tirilmesi, anlatilmasi ve 
hayata gegirilmesi;

(c) Mevcut rehberlik kaynaklarimn bollugundan acilen faydalamlmasi ve bunlarin proaktif 
§ekilde yonetilmesi ve amaca uygun ve gergekgi sonuglarin olgulmesine yonelik 
mekanizmalar hakkinda anlagmaya varilmasi;

(d) Rehberligin pargali olarak verilmesinden, bireyin ve toplumun ihtiyaglarina duyarli, uyumlu, 
gok yonlu, profesyonel ve erigilebilir hizmete gegilmesi.

4.4.3. Qiktilar
Ulusal Rehberlik Forumu'nun giktilari kapsamli olmugtur:
(a) Rehberligin, yagamlarinm farkli zamanlarindaki bireyler arasinda geligtirmeyi amagladigi 

bilgi birikimi, beceriler ve yeterliklerin gergevesini gizen ulusal bir hayat boyu rehberlik 
gergevesi;

(b) Ogretimde, iggucu piyasasinda ve daha sinirli olmak uzere toplumda mevcut olan rehberlik 
hizmetlerinin kapsamimn belirlenmesi hakkinda rapor;

(c) Rehberlik uygulamacilarina yonelik yeterlilikgergevesi;
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(d) Rehberlik hizmetlerine yonelik kalite gergevesi;
(e) Koordineli ve kapsamli bir hayat boyu rehberlik hizmeti vermeye yonelik uyumlu organizasyon 

yapilari gergevesi;
(f) Kamuoyu ile istigare raporu.

Birinci gikti bireysel geligmenin ayri kol ve agamalarim tammlayan bir belgeyle 
sonuglandirildi. Irlanda ulusal hayat boyu rehberlik gergevesinde, dort kigisel gikti grubu 
olmasi, her birinin bilgi birikimi, beceriler ve yeterlikler hakkinda daha ayrintili ifadelerle 
anlatilmasi onerilmekte olup (6); bu dort grup duygusal geligim, sosyal geligim, ogrenme 
geligimi ve kariyer geligimidir.

Yukaridaki uguncu gikti kariyer rehberligi ve kigisel damgmanligi kapsayan bir 
yeterlilikgergevesi ile sonuglandirilmig olup, bu rapordaki yeterlilikgergevesinin geligtirilmesi 
igin gereken bilgileri saglayan birkag tanesinden birisidir. Bu gergeve beg ana alandan bir 
tanesini igeriyordu ve bu ana alan iggucu piyasasi ogretim ve egitimini ve diger bazilarindaki 
istihdam edilebilirlige yonelik yerlegik hazirligi kapsiyordu. Egitim merkezleri daha once iggucu 
piyasasi bilgi birikimine her zaman onem vermemigti, bunun bir nedeni de boyle surekli 
degigen bir alanin surekli mesleki geligim ile (SMG) daha iyi kapsandigi beklentisinde 
olunmasiydi. Iggucu piyasasi bilgi birikiminin Ulusal Rehberlik Formu'nun yeterlilikgergevesine 
dahil olmasi ve en azindan bir ornekte lisansustu egitim kursuna yeni bir modul getirilmesi artik 
olumlu bir geligme olarak gorulmektedir. Irlanda'daki lisansustu kurslara yonelik koordinasyon 
grubu iggucu piyasasi ve meslekfarkindaligina egitim kurslari igindeki dnemli bir unsur olarak 
dikkat etmektedir.

4.4.4. Vatandagin Sesi
Irlanda yaptigi rehberlik hizmetleri stratejik incelemesinde vatandagin sesine oncelik verme 
konusunda aligilmigin digindadir. Ulusal Rehberlik Forumu rehberlik hizmetleri hakkindaki 
tecrube, gdrug ve tavsiyelerini aimak igin kamuoyu nezdinde aragtirma ve istigare galigmasi 
yurutmugtur. Bu aragtirmamn kritik giktilarindan bir tanesi de kamuoyu ve politika yapicilarin 
hayat boyu ogrenmenin onemini nasil gordukleri hakkinda dikkat gekici bir benzerlik 
bulunmasi olmugtur (7).

4.5. Letonya

4.5.1. Politika ve Mevzuatla llgili inisiyatifler

Letonya'daki kariyer damgmanligi yuksek lisans programi daha genig ve yogun bir kariyer 
dgretim ve damgmanlik geligtirme galigmasimn bir pargasi olarak geligtirilmigtir.

(6) Bakimz irlanda - Rehberlik Uygulamacilarina YCSnellk Yeterlikler Qergevesl http://www.natlonalguldanceforum.ie/

(7) Kamuoyu ile yapilan isti?arenin ayrintilarina, Ulusal Rehberlik Forumu'nun 2004 ve 2006 arasinda yaptigi 
gali§malarin diger giktilari ile beraber;u adresten erigilebilir: www.nationalguidanceforum.ie/publications.htm
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2006 yilinda, ug bagka Bakanlikla (Egitim ve Bilim Bakanligi, Ekonomi Bakanligi ve Bolgesel 
Kalkinma Bakanligi), Yerel Yonetimler Birligi, sosyal paydaglarin kuruluglari ve rehberlik 
uygulamacilari ile igbirligi yapan Sosyal Yardimlagma Bakanligi 2006 yilinda rehberlik ve 
damgmanlik hakkinda bir tamtim belgesi hazirladi ve bu beige Bakanlar Kurulu tarafindan 
onaylandi. Soz konusu beige, rehberlik ve damgmanligin farkli seviyelerinde yer alan kritik 
oyuncular arasindaki igbirligi ve koordinasyonun daha iyi olmasim saglamaya yonelik 
mekanizma dahil olmak uzere, hayat boyu rehberligin turn yonlerini kapsamaktadir.

Rehberlik ve Damgmanlik Sistemi igbirligi Konseyi (Karjeras attistibas atbalsta Sadarbibas 
padome) 2007 yili Eylul ayinda kurulmug olup, rehberlik ve damgmanlik alanmdaki turn 
paydaglari igermektedir. Devlet Ogretim Istihdam Kurumu (VIAA) bunyesindeki Kariyer 
Rehberligi Dairesi konseyin sekreteryasmi ustlenmigtir. Kamu istihdam Kurumu ve Devlet 
Profesyonel Kariyer Damgmanligi Kurumu 'hedefe yonelik kariyer rehberligi ve ige yerlegtirme 
saglamak' uzere 1 Eylul 2007 tarihinde birlegtiler.

VIAA tarafindan onculuk edilmig ve 2008 Eylul ayinda sona ermig olan bir ESF projesinde 
ogretim igindeki rehberlik hizmetine erigimin iyilegtirilmesi amaglanmigti. Projenin ortaklari 
toplamda 38 okul yonetim kurulu ve alti yiiksek ogrenim kurumumdan oluguyordu; soz konusu 
proje hayat boyu ogrenmenin ve her seviyedeki sistematik kariyer ogretiminin yam sira bilgi ve 
metodoloji kaynaklari hakkinda okullara destek verilmesinin ana unsuru olarak rehberlik 
uygulamacisimn kabul edilmesini tegvik ediyordu.

Soz konusu proje a§agidakilerin geli§tirilmesini saglami§tir:
(a) Kendi kendine geli§im, kariyer ara§tirmasi ve kariyer yonetiminden olu§an kariyer ogretim 

modeli;
(b) Rehberlik dam§manlarina yonelik yuksek lisans programi ('kariyer dam§man' programina 

yonelik e-platform ve iki adet teorik materyal ve yayin ornegi dahil);
(c) Metodolojik materyaller (zorunlu ve ikincil okullarin 7-9 ve 10-12. simf ogrencileri ve 

mesleki ikincil okullar igin kariyer ogretimine yonelik yedi bro§ur ve iig CD);
(d) Bilgi kaynaklari, §unlar dahil; ogretim ve kariyer firsatlari hakkinda ug katalog; farkli hedef 

gruplara yonelik olarak yaygin gekilde erigilebilir elektronik bilgilendirme araci olmasi 
gereken ve Avrupa Komisyonu'nun Ploteus II portalina 2009 yilinda baglanacak olan 
ulusal ogrenme firsatlari veritabam; e-rehberlige yonelik kendi kendine degerleme 
testleri; segilen beg ekonomik sektordeki kariyer firsatlari hakkinda beg DVD.

Bu durum hayat boyu rehberlik stratejisinin Letonya'da oturmug oldugunu ve yuksek lisans 
programimn bunun kilit ogesi oldugunu gostermektedir. Gelecekteki geligmeler arasinda 
nitelikli rehberlik damgmanlari tarafindan idare edilen okul kariyer rehberligi merkezleri 
bulunmaktadir. Okul temelli rehberlik damgmanlari da kariyer galigmalarim koordine edecek, 
ogretmenleri destekleyecek ve amaca uygun bilgilendirme ve yuz yuze damgmanlik 
yapacaktir.

Kariyer damgmanligi yuksek lisans programi Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, 
Macaristan, irlanda, Litvanya ve Polonya'daki tecrubelerden faydalamlarak ve bu ulkelerin 
bazilarindaki uzmanlardan kayda deger yardim alinarak geligtirilmigtir.

4.5.2. Lizbon Stratejisi ve Bologna Siireci Kargisinda Meydana Gelen Degigimler
Soz konusu program Avrupa Birligi Lizbon Stratejisi'nin (2005) 2010 yili igin belirledigi amaci 
esas almaktadir.
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2006 Tamtim Belgesi ile gergevesi gizildigi gekliyle Letonya hayat boyu ogrenme stratejisi agik 
ve net bir gekilde Lizbon stratejisi ve Avrupa Birligi Konseyi'nin politikalarin guglendirilmesi 
hakkindaki 2004 karari dahil olmak uzere bu strateji sonrasindaki butun politika beige ve 
inisiyatifleri ile Avrupa'daki hayat boyu rehberlik sistem ve uygulamalari kapsaminda 
geligtirilmigtir. Kariyer damgmanligi konusundaki ikinci agama yuksek lisans programi Letonya 
stratejisinin kilit ogelerinden biridir.

Letonya diger Uye Ulkelerden getirilen niteliklerin taninmasina yonelik bir eylem planina 
sahiptir ve dzellikle de Estonya ve Litvanya ile yapilmig olan ve Baltik ogretim alam olarak 
adlandirilan biranlagmasi, birtane de Almanya ile yapilmig biranlagmasi bulunmaktadir. Her 
ikisi de Letonya Lizbon tamma anlagmasim imzaladiktan sonra 2001 yilinda imzalanmigtir (8).

Kariyer damgmanligi yuksek lisans programi Bologna surecine gore tasarlanmig olup, 120 
AKTBS kredisi igermektedir.

4.5.3. Girig Kogullari ve Girig ve Niteliklere Giden Alternatif Rotalar
iki yillik yuksek lisans programina girig ya ogretim, sosyal bilimler veya psikoloji dalinda birinci 
agama lisans derecesine ya da profesyonel psikolog niteliklerine veya ogretmen niteliklerine 
sahip olunmasina baglidir. Bunun yerine, bir bagka dalda lisans derecesi ve en az iki yillik 
kariyer damgmanligi tecrubesi bu kursa bagvurmak igin yeterli olacaktir. Ayrica, 2,5 yilda biten 
yari zamanli bir rota da mevcuttur.

4.5.4. Kurs Uygulanan Ogretme Yontemleri
Programin igerigi dort modul halinde duzenlenmig olup, bunlar; kariyer teorileri, sosyal ortam 
ve iggucu piyasasi, mesleki faaliyetlerin metodolojisi ve aragtirmadir. Ogrencilerin damgmanlik 
metodolojisi konusunda hem bilgi birikimi hem de pratik galigma tecrubesi kazanmasi ve 
yuksek lisans tezine iligkin konulari ele almasini saglamak amaciyla, her module hem teorik 
kurs hem de pratik egitim dahil edilmigtir.

Program modullerinin tamaminda bir takim etut kurslari olup, her birinin kendi bagimsiz 
igerigi vardir. Her kursun giktisi ogrencilerin Letonya meslek (kariyer damgmam) 
standartlarinda istenen gekilde yeterlilikkazanmasidir. Degerleme ozel ders saatleri, testier, 
seminer sunumlari, projeler, pratik uygulama ve her kurs ve pratik egitim doneminin sonunda 
yapilan sinavlar ve testier geklinde gergeklegir.

Pratik egitim beg bolume ayrilmigtir:
(a) Rehberlik veren bir kurumun performansimn aragtirilmasi;
(b) Bir rehberlik danigmanin nasil galigtiginin gozlemlenmesi;
(c) Bir meslek mensubunun gozetiminde damgmanlik uygulamasi yapilmasi;
(d) Yuksek lisans tezi ile ilgili aragtirma ve teorik ve pratik bilgi birikiminin uygulamaya gegirilmesi;
(e) Aragtirma ve damgmanligin tamamlanmasi.

(8) Bakimz: http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Recognition/LRC_en.asp [28.11.2008 tarihinde alintilanmi?tir].
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4.5.5. i§giicii Piyasasinin Kapsami, Mesleki ve Diger Firsatlara iligkin Bilgiler
Iggucu piyasasi ve istihdam modulunun amaci iggiicu piyasasinin yapisi ve kritik ozellikleri 
hakkinda bilgi birikimi olugturmalarinda ogrencilere yardimci olmaktir. Ogrenciler i§gucu 
piyasasinin nasil geligtigi konusunda anlayi§ edinirler ve sosyoekonomik ve psikolojik bir 
sorun olarak igsizligin igyuzunu anlarlar. Son olarak, ogrenciler dzel sektor ve kamu 
sektorundeki emek iligkilerine iligkin meseleleri anlayacaklar ve istihdam meseleleri ile iligkili 
istihdam ve vergi konularina iligkin Letonya Cumhuriyeti mevzuatinda gerekli bilgileri bulma 
becerisine sahip olacaklardir.

Modulun iginde, ogrenciler Letonya ve diger AB Uye Ulkelerindeki i§gticu piyasasi 
geligmeleri ve mevcut meseleler hakkinda bilgi sahibi olurlar. i§gucu piyasasi egilimlerini 
tahmin etme pratigi yapma firsatlari olur. Ayrica, firsat bilgilerinin edinilmesi ile ilgili konularin 
ve bu bilgilerin kariyer ogretim pratiginde nasil analiz edilecegini galigirlar; bu kapsamda sahip 
oldugu bireysel yetenek ve becerileri muhtemel mesleklerde istenilen yeterliklerle 
kar§ila§tirmasinda istemciye destek verilmesi konusunu da incelerler.

4.5.6. Mesleki Kimlik
Bagarili ogrencilere Ogretim Yuksek Lisans derecesi ve kariyer damgmam mesleki niteligi 
verilir (Letonya Cumhuriyeti meslek katalogunda kod 241213). Kariyer damgmanligi niteliginin 
uygulama lisansi haline gelip gelmeyecegi halen tartigilmaktadir.

4.6. Polonya

4.6.1. Ozet
Polonya kariyer rehberligi alanindaki ilk lisansustu kursunu on yildan uzun bir sure once Lodz 
Universitesi'nde ba§latmi§tir. Bundan sonra meydana gelen degigimler ve Polonya'da 
kurslarin yaygin gekilde geligtirilmesi burada ozetlenmigtir.

4.6.2. Politika ve Mevzuatla ilgili inisiyatifler
Polonya'da kariyer rehberligi konusunda lisansustu egitimin baglatilmasinin baglangigtaki 
baglica nedeni toplumun istihdamda 'tahsisattan' 'segime' gegmesine yardimci olmakti. 1993 
yilinda, Ulusal Qaligma Ofisi kariyer danigmam egitmek uzere universitelerde mesleki kurslar 
olana degin, sadece yuksek lisans derecesi, tercihen de psikoloji, pedagoji veya sosyoloji 
dallarinda yuksek lisans derecesi olanlarin kariyer danigmam olarak istihdam edilebilecegine 
htikmetti.

1994 yilinda, kariyer rehberligi alanindaki ilk lisansustu kurs Lodz Universitesi tarafindan, 
Qaligma ve Sosyal Politika Bakani'nin inisiyatifi ile, Dunya Bankasi'nin TOR 8 projesi 
kapsaminda geligtirildi. Universite soz konusu programi Birlegik Krallik (Manchester) ve 
Irlanda'da (Dublin) bulunan uzmanlarin yardimiyla tasarladi. Kariyer danigmanligina yonelik 
universite mtifredati 1997 yilinda gikarildi ve bu mufredatta Lodz Oniversitesi'nde geligtirilen 
program esas alindi. O zamandan beri bagka kurumlarda lisansustu program geligtirme 
universite personelinden yardim talep etmektedirler. Bu universite mtifredati §u anda en az 10 
universitede uygulanmaktadir.
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Polonya'da lisansustu kurslarin sonraki donemde hizla artmasi ogretim, istihdam ve genglik 
hizmetleri mevzuatinm temelini olugturdugu mesleki damgmanlik hizmetlerindeki buyuk artigi 
kargilamak igin daha fazla kariyer damgmam egitme ihtiyacindan kaynaklanmigtir. 2003 
yilinda, Ulusal Egitim ve Spor Bakanligi kamuya ait anaokullari, okullar ve ogretim 
kurumlannda psikolojik ve ogretimsel destek duzenlemelerinin tabi oldugu ve okullari kariyer 
rehberligini getiren yonetmeligi gikardi. 2004/05 yillarinda ise, Egitim Bakanligi okullara 
yonelik bir kariyer rehberligi programi geligtirdi ve kariyer rehberligi yapacak ogretmenlerin bu 
programda egitim gormelerini gart kogtu. Bunu desteklemek amaciyla, Egitim Bakanligi 
lisansustu ogrenime yonelik bir gergeve hazirladi ve lisansustu program geligtirilmesini 
desteklemek amaciyla Avrupa Sosyal Fonu (ESF) tarafindan eg finansman saglanan hibeler 
gikartti. Kariyer damgmanlari 12 ila 18 aylik yari zamanli egitim aimak uzere agamali olarak 
okullara yerlegtirildiler.

Yasanin turn kariyer damgmanlarimn yuksek ogrenim (universite) mezunu olmasim 
gerektirmesinden dolayi, kariyer rehberligi damgmanligi konusundaki lisansustu programlari 
yaklagik 30 tiniversitede yakin zamanda geligtirilmigtir. Bu programlarin gogu ug somestirde 
(1,5 yilda) sona ermektedir. Polonya'daki ozel universitelerin neredeyse yarisi bunun yukselen 
bir piyasa oldugunu gormesinden dolayi bu kurslari geligtirmiglerdir. Birgok universite Avrupa 
Sosyal Fonu kapsaminda saglanan AB e§ finansman olanaklari sayesinde kariyer rehberligi 
danigmanlarina ucretsiz lisansustu ogrenim imkam sunmaktadir.

Programlar farklilik gostermektedir. Qogu durumda, universiteler Qaligma Bakanligi ve 
Egitim Bakanligi'nm mevcut model ve mufredatlarini esas alarak programlari kendileri 
geligtirmiglerdir. Diger durumlarda ise, bu sureci desteklemek igin harici uzman kullanmigladir. 
Kariyer rehberliginde engelli istemcilerle galigilmasina yonelik olan ve tibbi bir yonij de olacak 
kurs gibi birtakim uzmanlik kurslari tasarlanmaktadir.

4.6.3. Lizbon Stratejisi ve Bologna Sureci Kargisinda Meydana Gelen Degigimler

§imdiye dek, ne Bologna sureci ne de Lizbon stratejisi Lodz Universitesi'nde lisansustu kurs 
verilmesine bir etkide bulunmugtur. Soz konusu kurs modulleri degil, konulari esas almaktadir. 
Universitede halen bir kredi transfer sistemi olup, bu sistem gu an itibariyle lisans 
programlarinda okuyanlari ve Socrates programi kapsamindaki degigim ogrencilerini 
kapsamaktadir.

4.6.4. Girig Kogullari ve Girig ve Niteliklere Giden Alternatif Rotalar
Lodz Universitesi'nde lisansustu kursuna girenlerin sosyoloji, psikoloji veya pedagoji gibi 
sosyal bilimlerde yuksek lisans derecesi ve normalde bir veya iki yillik galigma tecrubesi 
olmasi gerekmektedir. Lisans dgrenimi kariyer rehberliginde uzmanlagmak igin yeterli 
akademik temeli vermekle birlikte, yuksek lisans niteligi istenmesi beklenmemektedir. Ancak, 
galigma tecrubesi olmayan son derece hevesli bagvuru sahiplerini dahil edecek gekilde bu 
kapsamin genigletilmesine karar verildi; bu kigiler galigma ofisi veya ozel sektor kariyer girketi 
gibi kariyer rehberligi sunan bir kurulugta bir aylik iglere yerlegtirilmektedir. Program girig igin 
herhangi bir onceki ogrenme veya onceki deneysel ogrenme akreditasyonu veya bir kez 
girdikten sonra herhangi bir ogrenim konusundan muafiyet bulunmamaktadir.

Diger kurumlar kendi girig gerekliliklerini tespit etmig olup, bu gereklilikler bunlardan farkli 
olabilir.
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4.6.5. Kurs Uygulanan Ogretme Yontemleri
Lodz Oniversitesi'nde e-ogrenme bu kurs igin kullamlmamaktadir. Ogrenciler kurs 
materyallerini degerlemek ve gevrimigi tartigma forumlarina katilmak amaciyla okutman ve 
ogrencilerle e-posta yoluyla iletigim kurarlar, ancak herhangi bir sanal ogrenme ortami 
bulunmamaktadir.

Lodz Universitesi'nin lisansustu kursunda bir aylik ig tecrubesi amagli ige yerlegtirme 
bulunmakta olup, genellikle ikinci ve uguncu somestirler arasindaki tatil doneminde 
gergeklegtirilir. Agagidakiler dahil olmak uzere gegitli konumlarda olabilir:
• Kariyer danigmaninin istihdam edildigi bir okul;
• Bir girketin insan kaynaklari (iK) bolumu;
• Kariyer merkezi;
• Qaligma ofisi.

Soz konusu noktada bulunan ve ige yerlegtirmeyi organize eden irtibat kigisi, ki bu genelde 
igverendir veya okuldaki kariyer damgmamdir - ogrenci igin bir degerlendirme yazisi 
yazacaktir. Her ogrenici edindigi tecrubeyi her gun gunlugune kaydeder ve bu gunluk daha 
sonra okutman tarafindan okunur ve ogrenciyle tartigilir. 'Okullarda kariyer rehberliginin tegvik 
edilmesine yonelik politika geligtirilmesi' gibi bir pratik tema etrafina oturtulabilecek 30/40 
sayfalik final tezinin yaziminda yerlegtirilen igte kazamlan tecrube kullamlabilir.

4.6.6. iggucu Piyasasinm Kapsami, Mesleki ve Diger Firsatlara iligkin Bilgiler
Lodz Universitesi'ndeki lisansustu kursu birtakim konulara bolunmug olup, bunlar kismen 
dersler kismen de galigtaylar vasitasiyla verilmektedir. Iggucu piyasasi bilgileri mesleklere ve 
galigma dtinyasina iligkin bilgi birikimi ve mesleki bilgi yonetimi kapsaminda iglenmektedir. 
Ogrenciler istihdam piyasasi hakkinda sunum da yapmaktadirlar.

Yeni zorluklar dikkate alinmak suretiyle ders programi duzenli olarak guncellenir. Yaglilarin 
iggucu piyasasinda kargilagtigi ayrimcilikla mucadele edilmesi amaciyla 'ya^1 nufusla 
galigma' konusu da yakin zamanda eklenmigtir. Benzer gekilde, iggucu piyasasina girigle ilgili 
meseleler gok kulturluluk konusu uzerinden aragtirilmaktadir.

Ogrenicilere agagidakiler dahil olmak uzere elektronik veya kagit uzerinde olan gegitli bilgi 
kaynaklari gosterilir:
• Amaca uygun internet siteleri;
• Qaligma Bakanligi tarafindan saglanan bilgiler, heryil guncellenen kapsamli meslek bilgileri 

veritabam bagta olmak uzere.
Ogrenciler tezlerinde iPB kaynaklarindan yararlanma ve gruplarla veya bireylerle 

galigmaya yonelik materyaller hazirlama ihtiyaci duyabilirler.

4.6.7. Mesleki Kimlik
Lodz Oniversitesi'ndeki lisansustu kursunun ogrencileri pedagoji gibi belirli bir disiplinde 
yuksek lisans programina katilacaklardir, ancak program sona erdikten sonra her biri kendini 
daha bir kariyer uzmam gorecektir. Kariyer damgmanlari meslek birligine katilmak ve bagka 
ortamlardan gelen bagka uzmanlarla tamgmak, Polonya'da nispeten yeni bir meslek olan 
kariyer damgmanlik uzmanliginin kendi ayri mesleki kimligini guglendirir.
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4-7. iskogya

4.7.1. Ozet
iskogya'da kariyer rehberligi hizmetlerinin verilmesine yonelik duzenlemeler ingiltere'de 
oldugundan farkli gekilde geligmig, bu da iskogya'daki kariyer rehberligi uygulamacilarinin 
baglica igvereninin, kariyer rehberligi ve kariyer geligtirme niteligi olarak yeni bir egitim kursu 
geligtirmek amaciyla, devredilmig hukumetin daireleri ve yerel universiteler ile birlikte 
galigmasina yol agmigtir.

4.7.2. Politika ve Mevzuatla ilgili inisiyatifler
Kariyer rehberligi hizmetler Birlegik Krallik'i olugturan dort ulkede farkli evrildi. iskogya'da her 
yag igin kariyer rehberligi ve istihdam edilebilirlik hizmetleri saglayan ulusal kurulug Careers 
Scotland kuruldu ve iskog Hukumeti tarafindan finanse edildi. Careers Scotland ulkenin 
ihtiyaglarim Birlegik Krallik genelindeki mevcut niteliklerden daha iyi kargilayan ve agagidaki 
hususlari dzellikle ele alan bir mesleki nitelik belirlemesine ihtiyag oldugunu tespit etti:
(a) ihtiyaglara dayali, her yaga yonelik kariyer rehberligi hizmeti verilmesi;
(b) igletme ve motivasyon verici 'kaynagtirma' faaliyetleri gibi hizmetler geligtirilmesi;
(c) Okul ogrencilerine kazandirilacak ve hayat boyu geligtirilecek kritik bir beceri olarak 'kariyer 

planlamasina' yeni bir vurgu yapilmasi; hayat boyu ogrenmenin temelini olugturan hayat boyu 
kariyer planlamasi;

(d) Daha gegitli istemci gruplari (ornegin ihtiyag fazlasi durumuna dugen yetigkinler) ile galigilmasi; 
Fizibilite ettidu kapsaminda yapilan genig gapli istigare statukonun segenek olmadigim ve

lisansustu seviyede iki yillik bir nitelige ihtiyag oldugunu gdsterdi. Ulkedeki biiyuk igveren olan 
Careers Scotland gunlardan emin olmak istedi:
• Verilen egitimlerin degigen baglama uygun olmasi;
• Egitimleri alanlarin galigma ortamina girmek igin daha hazirlikli hale gelmeleri;
• Orta iskogya'nm diginda kalanlarin uzaktan egitim yoluyla egitilmesi; bu konu daglik 

bolgeler ve adalar (Highlands and Islands) gibi ulkenin uzak yerleri igin dzellikle onemlidir 
(bu bolgelerdeki egitim eksikligi personel ige alimim ve muhafaza edilmesini olumsuz 
etkilemekteydi; girket bagvurucularin arka planlarimn daha gegitli olmasim da istedi, zira 
ulkenin biitiin topluluklarina hizmet goturmesi gerekiyordu).
Yonlendirme grubu yeni nitelikten elde edilecek ogrenme sonuglari hakkinda agik ve net 

olmanin dnemli olduguna karar verdi; bu nedenle, Careers Scotland 2005 ila 2007 yillari 
arasinda istigare surecini btitunuyle yansitan bir konu kiyaslama bildirimi hazirladi ve 
iskogya'da kariyer rehberliginin baglangig mesleki egitim kurslarim tamamlayanlardan 
istenecek yeterliklerin ana hatlarim bu bildirim kapsaminda gizdi. Bu bildirim mesleki birlikve 
Scottish Executive tarafindan uygun bulundu ve Kalite Guvence Kurumu (QAA) yuksek 
ogrenime yonelik olarak yayinlandi. Daha sonra kariyer rehberligi ve kariyer geligtirme 
alanindaki yeni lisansustu niteligin geligtirilmesinde bilgi kaynagi olarak kullamldi.

Niteligin geligtirilmesine yonelik ihale Iskogya'nm Batisi Universitesi (lider kurum), Napier 
Oniversitesi ve Strathclyde Oniversitesi'nden olugan ug universitelik konsorsiyuma verildi. Soz 
konusu kiyaslama bildirimi bir yil alan bir surecin sonucunda niteligin geligtirilmesi igin 
kullamldi. Bu sureci desteklemek uzere bir uzman referans grubu olugturuldu:
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• Niteligin igerigi ve kapsami hakkinda oneride bulunulmasi;
• Esnekligi ve modullerin surekli mesleki geligim (SMG) igin kullanilmasimn saglamak 

amaciyla niteligin yapisinin goz onunde bulundurulmasi;
• Ogrenme giktilarimn ve birbiriyle kesigen temalarin modullere nasil entegre edilecegine 

iligkin oneride bulunulmasi;
• Pratige dayali ogrenmenin niteligin ayrilmaz bir pargasi olarak geligtirilmesine katkida 

bulunulmasi;
• Kariyer rehberligi nitelik gerekliliklerinin (kariyer uygulamacilarina yonelik mevcut Birlegik 

Krallik yeterligi) dahil edilmesinin saglanmasi.
Universitelerdeki dogrulama komiteleri yeni nitelik hakkinda aligilmadik gekilde olumlu 

diigunuyorlardi, bu da sektordeki biiyuk igverenin oynadigi rolu yansittigi gibi, aym zamanda 
uzaktan ve galigma temelli ogrenme ile ilgili geni§ igbirligini ve yenilikgi faktorleri de 
gosteriyordu. istihdamin ikinci yilinda iki yillik bir program olmasina karar verildi (birinci yilin 
sonunda lisansustu diploma (60 AKTBS); ikinci yilin sonunda yiiksek lisans (bir 30 AKTBS 
daha)). Modullerin higbiri istege bagli olmamakla birlikte, programda bireysellegtirilmig 
ogrenmeye kuwetli bir vurgu vardir; her ogrenci bir ogrenme plam, bir pratik uygulama 
okutmam ve ige yerlegme segiminde esnekligi vardir, bu da ona biraz kigisellegtirme imkam 
verir. Ikinci yildaki istihdam ortaminin yam sira, ytiksek lisans programimn de esnek olmasi 
uzmanlagma ve baglamsallagtirmamn daha fazla olmasina olanak saglar.

4.7.3. Bologna Sureci ve Lizbon Stratejisi Kargisinda Meydana Gelen Degigimler
Soz konusu nitelik Bologna surecindeki geligmelere uymaktadir gunku ogrenme giktilarim 
esas almakta ve kredi puanlari verilmektedir. iskogya'nm Batisi Universitesi kredi birikimi 
olayina zaten guglu bir gekilde bagliydi ve 1999 tarihli Bologna bildirisinden (9) once kredi 
transfer sistemi geligtiren ilk universitelerden biriydi. 2007 yilinda bu tiniversite programlarim 
tekrar dogrulamak suretiyle her programimn kredisini 20 kredili moduller gergevesinde 
belirledi, boylece Avrupa kredi transfer ve birikim sistemine de uyum saglamig oldu.

4.7.4. Girig Kogullari ve Girig ve Niteliklere Giden Alternatif Rotalar
Programa girmek igin yerine getirilmesi gereken standart kogul birinci agama derecesini 
bagarili gekilde tamamlamig olmaktir. Ancak, ornegin bagvuru sahibinin lisansustu niteligi 
aimak igin gereken beceri, bilgi birikimi, olgunluk ve yeterli akademik kazamma sahip 
oldugunu ispatlayabildigi durumlarda, esneklik uygulamr. iskogya'nm Batisi Universitesi'nde 
bagvuru sahiplerinin tumune mulakat yapiliyor, bu mulakatta amaca uygun olarak daha once 
ogrenilenler ve edinilen tecrubeler aragtirillyor, tespit edilen onceki ogrenme ve tecrubeler igin 
kredi veriliyor. Amaca uygun tecrubesi olup, derecesi olmayanlarin her biri ayri ayri 
degerlendirilir ve bagvuru sahibinin lisansustu nitelik alabilecegine dair kamt varsa kabul 
edilebilir. Bazilarindan daha yuksek bir dgretim seviyesinde ogrenim gdrebileceklerini 
gostermeleri igin programa girig oncesinde sosyal bilimler alamnda kisa sureli bir birinci alama 
programim tamamlamalari istenebilir.

(9) Bakimz: http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/990719B0L0GNA_DECLARATI0N.PDF 
[28.11.2008 tarihinde alintilanmi§tir].
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4.7.5. Kurs Uygulanan Ogretme Yontemleri
Oniversitelerin sanal ogrenme ortamlari (S0O) (Blackboard) e-ogrenme hizmeti verilmesinde 
kullamlmaktadir. Geligtirme agamasi sirasinda, yeni programdaki ogrencilerin ihtiyaglarim 
kargilamak uzere e-ogrenme hizmetini uyarlamak amaciyla finansmanm bir kismi bir 
e-geligtirici istihdam edilmesi igin kullanilmi§tir. Butun ogrenciler SOO'ya baglantili bir dizi 
module kaydedilirler ve bunlari gu amagla kullanmalari istenir:
• Kurs materyallerine erigmek;
• Referanslari ve kutuphane baglantilarmi takip etmek (ornegin, elektronik dergileri);
• Tartigma forumlarina katilmak (boylece, uzaktan ogrenme segenegini segmig olanlar dahil 

olmak uzere, ogrenicilerin tumunun daha zengin tecrube kazanmasi saglanmig olur). 
Uzaktan ogreniciler gevrimigi tartigmalar yoluyla katilim saglarlar ve universitedeki kigisel

okutmanlari ve igyeri pratik egitim okutmanlari ile telefonla gorugurler.
E-ogrenme kigisel geligim planlamasiyla (KGP) da desteklenir. Bundaki amag ise kigisel 

yansitmanin daha fazla olmasi ve istihdam edilebilirlik becerilerinin goz online alinmasidir. 
Kariyer rehberligi ve kariyer geligimi lisansustu nitelik ogrenimi goren her ogrenici parola 
korumali bir e-portfdy kullamr ve tecrubelerinden elde ettigi duguncelerini buraya kaydeder; 
boylece dugunsel uygulamaci olarak geligim saglamalari tegvik edilmig olur. Dugunsel 
rehberlik uygulamasina yonelik ozel bir modul de mevcuttur.

Verilen egitimlerin baglangig incelemesinde ogrencinin igyerini daha iyi anlamasi ve 
igyerinde daha fazla tecrube kazanmasi ihtiyaci tespit edilmigtir. Bu konu lisansustu 
programinda agagidakiler vasitasiyla irdelenmigtir.
• Ogrencilere akil hocaligi yaparak kursun pratik uygulamaya dayali ogesini desteklemek 

amaciyla pratik uygulama okutmanlari olarak hareket etmeye gonullu olan Careers 
Scotland genelindeki 60 personelin tespit edilmesi;

• Farkli galigma ortamlarinda galigma tecrubesi edinilen donemler.
Pratik uygulama okutmanlari 'sahadaki uzman olarak' hareket ederler ve igyeri bakig agisi 

sunarak ogrenicileri destekleyebilirler. Kursun ilk pilot yilinda, pratik uygulama okutmanlarimn 
tumu Careers Scotland kurumunun personelidirler. E-postayla, telefonla veya yuz yuze 
kurulan temaslar ogrencinin odev ayrintilarim gorugmesine, pratik uygulama okutmanmin da 
ogrenciyi dogru yone yoneltmesine imkan verir, ancak bu bagimliliktan gok ozguveni tegvik 
edecek gekilde gergeklegir. Belirli bazi durumlarda ve ogrenciyle istigare etmek suretiyle, 
pratik uygulama okutmanlari igyerindeki degerleme stirecine dahil olabilirler; fakat bunun 
ogrenciyle olan iligkinin dinamiklerini degigtirdigi kabul gormugtur. Careers Scotland 
personelinin bu surece dahil olmasimn mesleki soylem geligtirilmesini ve girketin kendi iginde 
daha dugunsel bir pratik uygulama olmasini kolaylagtiracagi umulmaktadir; zira, personel yeni 
fikirlere muhatap olacak, mevcut yaklagimlar da sorgulanacaktir.

Tam zamanli ogrenciler ogrenimlerinin ilk yilinda galigma tecrubesi kazanmalari igin kariyer 
rehberligi yapilan ortamlara alti haftalik surelerle yerlegtirilirler. iskogya'nm Batisi 
Universitesi'nde ogrencinin yerlegtirildigi igte yaptigi galigma klasik usullerle degerlenmez; 
bunun yerine, okutmanlar igyerindeki irtibat kigisinden ogrencinin yaptigi katkiyla ile ilgili geri 
bildirim ahr, ogrenci de galigmasiyla ilgili rapor hazirlar; okutman ile ogrenci arasinda ige 
yerlegtirilme sonrasi gorugmede bunlar esas alimr. ige yerlegtirme uygulamalari istemcilerle 
birebir ve grup halinde yapilan galigmalarda bazi kritik becerilerin pratik uygulamasimn 
yapilacagi ortamlar da saglarlar.
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4.7.6. i^gucu Piyasasmin Kapsami, Mesleki ve Diger Firsatlara iligkin Bilgiler 
Kiyaslama bildirimindeki kariyerle ilgili bilgiler maddesi 'bilgiyi yorumlama ve istemci, ortak ve 
anahtar etki unsurlarinin ihtiyaglarina uyarlama' beceri ve yetenegini igermektedir. Uzman 
referans grubu i§gucu piyasasi bilgilerinin (IPB) kariyer rehberligi baglaminda nasil 
kullanilacaginin kapsanmasina yonelik ihtiyaci dzellikle goz online almigtir.

iggiicu piyasasmin dzellikleri kiyaslama bildirimine ve iligkili modullere dahil edilmi§ olup, 
soz konusu modiillerin arasinda iggucu piyasa galigmalarina yonelik ozel bir modul de 
bulunmaktadir. Ayrica, mesleki uygulama modullerinden bir tanesi de kariyerle ilgili bilgiler 
hakkinda bir birime sahip olup, bu birim ogrencilerin hem kagit uzerindeki hem de elektronik 
kaynaklari aragtirmalarina imkan saglamaktadir. Okutmanlar ogrencilerin okul ogrencileri ile 
mulakat yaparken IPB kaynaklarina eri§ebilmesini saglar; okutmanlar artik ogrencilerden 
mulakatlarda yapilan kariyer segenekleri hakkinda daha derinlemesine aragtirma yapmalarim 
istemeyi planlamaktadir. Ogrenciler ayrica seyahat ve turizm gibi belirli mesleki sektorleri 
aragtirmakta ve bunlar hakkinda rapor hazirlamaktalar.

4.7.7. Mesleki Kimlik
Kariyer rehberligi ve kariyer geligimi niteligi ogrenimi farkli bolumlerde (ogretim, sosyal 

bilimler, saglik aragtirmalar) verilmekte olup, bu disiplinlerden bu ogrenim konusunda onemli 
olgude faydalamlmaktadir. Ancak, kariyer meslek mensuplarinin ismarlama bir lisansustu 
kursta ayrica egitilmeleri muhtemelen kariyer rehberliginin ayri bir meslek olarak 
dugunulmesine yardimci olacaktir. Ayrica, lisansustu seviyedeki aragtirmalara katkisi olan 
dugunsel uygulamacilarin yaratilmasina verilen onem, kariyer rehberliginin kamuoyunda bir 
’i§' veya ogretmenlik veya psikoloji gibi bir bagka meslek igindeki bir uzmanlik alam olarak degil 
de, ayri bir 'meslek' olarak algilanmasina katkida bulunmasi gerekir.
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5. Yeterlilik
Qergevesinin Geli§tirilm esi

5.1. YeterlilikKavrami
Yeterlilikgergevesini kullanmanm on hazirligi olarak, temel yeterlilikkavrammi aragtirmak 
gerekir. Sultana (yakinda gikacak) (10) 'yeterlik've 'yeterlilikgergeveleri' kavramlarmin kariyer 
rehberligi agamnda kullamlmasina iligkin konulari gozden gegirmigtir. Sultana yeterlillkkavrami 
ve uygulamalannin zaman igindeki geligimini farkli sosyokulturel baglamlar, ozelllkle de 
ABD'dekl sosyokulturel baglamlar ve Avrupa ulkelerindeki farkli gelenekler bakimindan takip 
etmigtir.

Sultana ogrenmede yeterliliktabanli yaklagimlarin avantaj ve dezavantajlari hakkindaki 
tartigmalari aragtirmigtir. Qaligma performansimn iyl olmasiyla nedensel olarak ilgili olabilecek 
belirli beceri ve kigisel ozelliklerin tespit edilmesinde, sonrasinda da bu ogelerde ustalik 
kazamlmasina egitimle yapilacak katkilara odaklamlmasinda fayda vardir. Ote yandan, bilgi 
birikimi ve anlayigin etkili performansa katkisim onemsememe ve 'yaratici ve hayal gucune 
dayali ogrenmenin' bastirilmasi tehlikesi vardir. Hem Avrupa nitelikler gergevesi (EQF) hem de 
Bologna siirecl kapsaminda benimsenmig olan yuksek ogrenim agamalari kapsamindakl 
referans sevlyelerine iligkin Avrupa tammlayicilari baglaminda ('Dublin tanimlayicilari' olarak 
adlandirihr) yansitildigi uzere, bilgi birikimi gok yonlu bir kavram olarak kabul edilir.

Bilgi birikimi ug unsura ayrilabilir (daha fazla unsura ayrilabilecegini onerenler de vardir: 
bakimz Reid, 2007):
(a) Onermeli bilgi birikimi: Bir geyi bilmek (savoir);
(b) Pratik bilgi birikimi: Nasil oldugunu bilmek (savoir faire);
(c) Yontemsel bilgi birikim: Nasil olacagim bilmek (savoir etre).

Bilgi birikimin turn bu unsurlarimn mesleki bir rol igin ihtiyag duyulan yeterliklerin 
aragtirilmasi amacina hizmet edecek bir tamm iginde tutulmasi, boylece soz konusu tammin 
hizmet kullanicilarinin degigik bireysel ihtiyaglarina cevap verilmesi konusunda kayda deger 
olgude mesleki ozerklige ve etik uygulamaya temel tegkil eden birtamm olarak yaygin gekilde 
kabul gormesinin saglanmasi gereklidir.

Avrupa Birligi 'yeterlik' konusunun tammlanmasi sorununu Avrupa nitelikler gergevesinin 
geligtirilmesi baglaminda ele almigtir. Avrupa Nitelikler Qergevesi'nin 2008 Nisan ayinda resmi 
olarak benimsenmesiyle, §u tamm gegerlik kazanmigtir:

'Yeterlik' bilgi birikiminin, becerilerin ve kigisel, sosyal ve/veya metodolojik yeteneklerin igte 
veya ogrenimde ve mesleki ve kigisel geligimde kullanilabildigine iligkin kamtlanmig yetenek 
anlamina gelir. Avrupa nitelikler gergevesi baglaminda, yeterlilikkavrami sorumluluk ve 
ozerklik agisindan tammlamr' (Avrupa Parlamentosu, 2008, s. 4).

(10) Yeterlilikkavramina ve yeterlilikgergevelerinin kariyer rehberliginde uygulanmasi sirasinda gikan belirli
sorunlara yonelik bu ayrintili inceleme, bu proje raporunda mumkun olamn gok otesindedir. Bu konulardaki 
anlayiglarini geligtirmek ve burada Snerilen yeterlilikgergevesini kendi ulkelerine veya galigma ortamlarina 
uygulamak isteyenlerin bu incelemeyi okumalari giddetle tavsiye edilir.
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Bu aragtirma galigmasimn baglangig agamasinda resmi olarak benimsenmig bir AB tanimmin 
olmamasi nedeniyle, bu yeterlilikgergevesinin geligtirilmesinde Avrupa nitelikler gergevesine 
iligkin bir Komisyon personeli galigma dokumamnda yer alan tanim (Avrupa Komisyonu, 
2005c, s. 11) kullamlmigtir. Soz konusu tanim karma birtammdirve daha once belirtilen bilgi 
birikimi ogelerini yansitmaktadir:

'Yeterlilikgunlari igerir: (i) Teori ve kavramlarin kullammini igeren biligsel yeterlilikve 
deneysel olarak kazamlan kayit di§i ortuk bilgi birikimi; (ii) iglevsel yeterlilik(beceriler ve 
yapabilme bilgisi), kiginin belirli bir galigma, ogrenme veya sosyal faaliyet alanmda iglev 
gorurken yapabilmesi gereken geyler; (iii) Kiginin belirli bir durumda kendisini nasil idare 
edecegini bilmesini igeren kigisel yeterlik; (iv) Belirli kigisel ve mesleki degerlere sahip 
olunmasmi igeren etik yeterlilik.'

Bu tammlar bu yeterlilikgergevesinin temelini olugturan ve kokenini gorevlerin mikro 
becerilere ve farkli mesleki gorevlerden olugan izole yapitaglarina mekanik gekilde 
ayrilmasindan almayan kavramsallagtirmamn uzerinde durmaktadir. Acemilikten zaman 
iginde uzmanliga ulagacak gekilde mesleki geligim gosterme kabiliyeti dahil olmak uzere, 
kendi kendini yonlendirme ve dugunsel uygulama yapma yonlerinin tammlanmasina izin veren 
butuncul yeterlilikmodelini temsil eder. 2.2. Bolumunde ele alinmig olan egitim geleneklerinin 
hepsiyle, farkli yollarla, kargilikli iligkili oldugu gorulebilir.

5.2. Yeterlilik Qer<?evesinin Tasarlanmasi

5.2.1. Mevcut Qergeveler
Qegitli uluslararasi igbirlikleri, ulusagiri projeler ve ulusal inisiyatifler yoluyla geligtirilmig olan 
birtakim uluslararasi ve ulusal gergeveler halihazirda mevcuttur. Ilgili internet sitelerinin listesi 
Ek 3'te verilmigtir. Bu gergevelerin en onemlileri gunlardir:
(a) Uluslararasi Ogrenim ve Meslek Rehberligi Birligi (IAEVG): 1999-2003 doneminde 

gergeklegtirilmig uluslararasi bir aragtirma projesinde geligtirilmig yeterlilikgergevesi olup, 
11 gekirdek yeterlikten olugan bir kiime ile 10 adet uzmanlagma yeterlikleri ktimesinden 
olugur; soz konusu uzmanlagma yeterlikleri kumelerinin her biri de beg ila 11 adet daha 
detayli yeterlilikbildirimi igerir;

(b) Avrupa Akreditasyon Plam (AAP): Avrupa ulkeleri igin mtigterek bir akreditasyon gemasi 
geligtirmek amaciyla IAEVG yeterliklerinden faydalanmayi amaglayan Leonardo da Vinci 
finansmanli bir AB projesidir; bu projeyle onerilen akreditasyon prosedurlerinin temelini 
olugturan istemciye doniik beg ana gorev yine bu projeyle geligtirilmigtir.

(c) Uluslararasi Kariyer Sertifikasyon Enstitusu (ICCi): Beg adet gekirdek yeterlige ve beg 
adet uzmanlagma yeterlikleri kumesine iligkin onceki gergeve, 12 gekirdek yeterlige ve 19 
segilmig yeterlige iligkin gergeve ile 2008 yilinda ikame edilmigtir;

(d) MEVOC: Ogrenim ve meslek damgmanligi nitelik kilavuzu: Dort yeterlilikkategorisi igin 35 
yeterlilikstandardi ve 12 gruplamadan olugan standart setinin geligtirildigi, Avusturya 
onculugunde gergeklegtirilen Leonardo da Vinci finansmanli Avrupa projesidir. Bu 
standartlarin temel alindigi sertifikasyon sisteminin geligtirilmesi Avrupa Kariyer 
Rehberligi Sertifikasi (AKRS) adli devam projesi kapsaminda surmektedir.
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(e) Kariyer geligtirme uygulamacilarina yonelik Kanada standartlari ve kurallari: Bu standart 
grubu oldukga ayrintilidir; bir adet gekirdek kumesi (beg alan) ve alti uzmanlagma alam 
vardir; her bir alan birtakim iglevlere ayrilmigtir, bu iglevler de yeterliklere ayrilmigtir;

(f) Avustralya kariyer geligtirme uygulamacilarina yonelik mesleki standartlar: Yedi adet 
genig kapsamli kategori bulunur, her biri 10 adete kadar alt gruba bolunur, genelde 
bunlardan birinde o alana yonelik uzmanlagmalararagtirilir;

(g) irlanda, rehberlik uygulamacilarina yonelik yeterlikler gergevesi: Bu gergeve beg ana 
alandan olugur, bu alanlarin bazilari da alt gruplara ayrilir, daha sonra bu alanlarin her biri 
bilgi birikimi ve anlayig bildirimleri ve uygulamacinm neyi yapabilecegi ile desteklenir;

(h) Birlegik Krallik ulusal mesleki nitelikleri (UMN): Tavsiye ve rehberlige yonelik meslek 
standartlari Birlegik Krallik UMN sistemine uzun suredir dahildir. Bu standartlar ilk 
gikarildiklari 1990'larin baglarindan beri birkag revizyon gegirmigtir; halen 30 adet 
yeterlilikigermektedir, bunlarin birkag tanesi akreditasyon igin zorunludur (bunlarin tarn 
tammlamasi aranan odiiliin seviyesine baglidir);

(i) Estonya Nitelik Belirleme Kurumu: Kariyer danigmam, kariyer bilgilendirme uzmam ve 
okul kariyer koordinatorune yonelik mesleki standartlar 2005 yilinin Aralik ayinda 
onaylanmigtir. Kariyer danigmanlarina yonelik standart onceki 2001 standardi esas 
alinarak guncellenmigti, diger iki standart ise 2005 yilinda yeni gikmigtir.

Bagka standartlar da mevcuttur veya geligtirilmektedir, ancak bu projenin yapildigi zaman 
itibariyle bunlarin higbirisi yeterli dlgude tamamlanmamig ya da erigilebilir bir dilde 
yazilmamigti.

Her yeterlilikgergevesi, tasarimmin ve kullammimn altinda yatan ilkelerin tespit edilmesi 
amaciyla, bu projenin baginda gozden gegirildi. Proje marifetiyle gergevenin taslak hali 
tamamlandiginda, bagka biryerde onemli gdrulmug herhangi bir yeterlilikalaninin atlanmamig 
oldugundan emin olunmasi amaciyla, detayli gekilde kontrol edildi.

5.2.2. YeterlilikQergevesinin Kapsami
Onceki galigmalarda (McCarthy, 2004; OECD, 2004; Sultana, 2003) kariyer rehberligi 
uygulamacisi olarak galigan kigilerin ustlendigi gorevler ve roller arasindaki iligki aragtirilmigtir. 
Belirtildigi uzere (2.1. Bolurnu), kariyer rehberligi gogunlukla farkli bir ana uzmanlik rolune 
sahip kigiler tarafindan ustlenilen birtakim gorevlerden olugmakta olup, bu gorevler soz 
konusu kigilerin ana igleriyle beraberyurutulur veya bazi ulkelerde uzmanlagmig bir mesleki rol 
olugturulmasinm alternatifi olarak kullamlir. Burada sunulan yeterlilikgergevesinde, uzmanlik 
veya alt uzmanlik olduklarina bakilmaksizin, sadece kariyer rehberligi hizmeti verilmesine 
iligkin gorevlere odaklamlmaktadir. Roller arasindaki ayrim gogunlukla bulamktir: Ogrencileri 
ile sohbet eden ogretmen kigisel, ogretim ve kariyer konularini tek bir zaman diliminde 
kapsayabilir ve kigisel endigeler genellikle bu tur duzenli kategori ayrimlarimn uzerinden 
geger.

Bu yeterlilikgergevesinin kapsayacagi gorevler arasindaki simrlari belirlemek amaciyla, 
kariyer rehberliginin OECD incelemesinde (2004, s. 19) geligtirilmig ve bagka her yerde de 
yaygin kabul gdrmug faal tanimimn kullamlmasina karar verildi. Bu projenin amaglari 
bakimindan kullamgli birtammdir.
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Kariyer rehberligi, her yagtan bireye dgretim, egitim ve meslek segimleri yaparken ve 
kariyerini yonetirken hayatmin herhangi bir noktasinda verilen yardimci olma amagli hizmetleri 
ifade etmektedir. Kariyer rehberligi tutkulari, ilgi alanlari, nitelikleri ve yetenekleri hakkinda 
kafa yoran insanlara yardimci olur. Onlara iggucu piyasasim ve ogretim sistemlerini anlamak 
ve bu bunlari kendileri ile ilgili ne biliyorlarsa onunla iligkilendirmek konusunda yardim eder. 
Kapsamli kariyer rehberligi insanlara galigma ve ogrenme hakkinda plan yapmayi ve karar 
almayi ogretmeye galigir. Kariyer rehberligi iggucu piyasasi ve bgrenim imkanlari hakkindaki 
bilgileri, bunlari duzene sokmak, sistematik hale getirmek ve insanlarin ihtiyag duydugu yer ve 
zamanda kullamlir kilmak suretiyle, daha erigilir yapar.'

Bu tamm kariyer rehberligi ile diger mesleki gdrevler arasina ayirt edici gizgiler gekilmesine 
yardimci olmaktadir fakat projede dikey ve hiyerargik sinirlarin da goz online alinmasi 
gerekmektedir. Yonetim yeterliklerini aragtirmak amaciyla bagka baglamlarda kapsamli 
galigmalaryapilmigtir; bu tur yeterlikler bu gergeveye dahil edilmemigtir. Uygulamaci gdrevleri 
ile yonetim gdrevleri arasindaki ayrimlari (ozellikle bu ikisinin aym ig rolii altinda birlegtirildigi 
durumlarda) her zaman gok net olmamakla birlikte, mesleki ve destekleyici veya meslek digi 
roller arasindaki ayrici gizgileri gizmekten genelde daha kolaydir. Ayrimlara yukarida verilen 
rehberliktammi ile kilavuzluk edilebilir; bunlar agagidaki bolumlerin bazilarinda daha ayrintili 
ele alinacaktir. Genelde, bir gorev veya faaliyet yukarida tammlandigi gekliyle kariyer 
rehberligine katkida bulunuyorsa, bu yeterlilikgergevesine dahil edilmigtir. 
Yeterlilikgergevesinin personel yeterliginin degerlendirilmesine ve akreditasyonuna temel 
tegkil etmesi igin kullamlacak olmasi durumunda, hangi ig rollerinin 'kapsam iginde' oldugu 
konularinin ele alinmasi gerekir, ancak o durumda da bu husus o durumda goz oniinde 
bulundurulacak birgokgeyden sadece birtanesidir. Bu degerlendirmelerin bazilari 7. Bolumde 
dzetlenmigtir.

5.2.3. istemci Yeterlikleri
Kariyer rehberligi uygulamacisimn gosterecegi yeterlilikperformansmin istenilen giktilarindan 
bir tanesi de istemcisinin davramg ve yeterliklerinin, yani kariyer yonetimi becerilerinin 
geligtirilmesi gerektigidir. Birkag ulke halihazirda iggucu piyasasinda bulunan veya girmekte 
olan insanlarin kendi kariyerlerini etkili gekilde yonetmeleri igin ihtiyag duyduklari yeterlikleri 
tammlamak amaciyla galigma yapmigtir. Daha once ABD'de yapilmig bir galigma, 
yagam/galigma tasarimlarinin gablonunu gikarmak igin Kanada'yi da igine alacak gekilde 
genigletilmig, bundan sonra Avustralya Kariyer Geligimi Programmi (AKGP) meydana 
getirmek iizere geligtirilmigtir. Irlanda'da, Ulusal Rehberlik Forumu tarafindan yonetilen birdizi 
entegre geligtirme projeleri sayesinde, yukarida siralanan rehberlik uygulamacilarina yonelik 
yeterliklerin gergevesi ile ulusal bir hayat boyu rehberlik gergevesi (Ulusal Rehberlik Forumu, 
2007) hazirlanmig, erken gocukluktan yetigkinlige kadar ihtiyag duyulan kariyer yeterlikleri 
detaylandirilmigtir. Rehberlige yonelik kalite guvence gergevesi olarak, kamuoyunun rehberlik 
hizmetleri ve rehberlikte kalite hakkindaki algilarinin incelendigi istigari bir galigma da 
yapilmigtir (bu istemci yeterlilikstandartlarimn internet adresi Ek 3'de verilmigtir).

Ogrenci ve vatandagin kendi kariyer geligimini yonetmek igin ihtiyag duydugu yeteriigi 
gergevelemeye yonelik bu girigimlerin, kariyer rehberligi meslek mensuplarinin ihtiyag 
duydugu yeterliklerin tanimlanmasi surecine de dnemli katkilari vardir. Paralel ogretmenlik 
meslek alam ile ilgili olarak, Roelofs ve Sanders (2007) 'ogretmen yeterliginin ogrenciler igin 
en dnemli varlik olan ogretmenin eylemlerinin sonuglarina yansidigim' ileri surer (s. 127).
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istemciler igin istenen giktilarin agik gekilde kavramsallagtirmasi, uygulamacmin gorev ve 
yeterliklerini tammlarken ortaya gikan birgok ikilem hakkinda yargida bulunulacak bir olgut 
gorevi gorur. Mesleki faaliyetin istenilen sonucunun tammlanmasi, soz konusu faaliyet igin 
gereken bigim ve standart konusunda kullamgh fikirler saglayabilir. Boylen bir olgut 
kullamlmasi kariyer rehberligi yeterlilikgergevesi geligtirme galigmasinm bu erken agamasinda 
kullamgh olmugtur ve bunu temel alarak bagka eylemlerin geligtirilmesi igin yola gikanlar igin 
de aym derece degerli olmasi muhtemeldir.

5.2.4. YeterlilikQergevesinin Yapisi
Mevcut gergeveler her zaman olmasa da gogunlukla 'gekirdek' veya zorunlu ogeleri oldugu 
kadar, uzmanlagma ogelerini ve istege bagli ogeleri de igerirler. Bu ayrim nadiren agiklamr. 
Bazen bu zorunlu ogeler, turn uygulamacilarin herturlu galigma ortaminda yapmalari gerektigi 
varsayilan 'gekirdek' faaliyetleri yansitiyor gibi gorunurler; bagka zamanlarda ise yeterligin 
bagka seviyelerine ilerlemenin temelini olugturabilecek ana gereklilikleri yansitiyor gibi 
gorunurler. Avrupa genelindeki kariyer rehberligi uygulamacilari igin gegerli olan ortam ve 
hizmet verme gekillerinin gegitliligi goz onunde alindiginda, herhangi bir belirli faaliyetin 
herhangi bir belirli birey tarafindan ustlenilebilecek gorevlerin asli bilegeni oldugunu 
varsaymak makul gorunmemektedir. Buna kargin, bazi yeterliklerin 'gapraz' oldugu, zira 
bunlarin istemcilerin kendi kariyerlerini yonetmeleri igin geligmelerinin ve ogrenmelerinin 
desteklenebilecegi belirli faaliyetlerin tumunu kapsayan yeterlilikve anlayigi igine aldigi 
geklindeki fikirdaha inandiricidir.

Bu kavramin daha fazla degerlendirilmesi, genelde her yerde gorulmesi, izolasyon olan 
higbiryerde gorulmemesi gereken gapraz yeterliklerin onerilmesi sonucunu dogurur. Ornegin, 
etik davramg yaygin olarak 'iyi' kabul edilirfakat kariyer rehberligi uygulamacilari izolasyon ve 
hareketsizlik igindeyken 'etik' degillerdir; ister bir istemci bireyle konugmak olsun, ister birgrup 
oturumuna liderlik yapmak olsun, isterse kurumunda kullamlmak uzere bilgilendirme 
materyalleri yazmak olsun, ustlendikleri her mesleki gorevde etik performans gostermek 
durumundadirlar. Bu dnerme, temel yeterlikler olarak adlandirilan gapraz yeterliklerin bagka 
yeterliklerle ve mesleki uygulama ile iligkisini yansitmak amaciyla, bu yeterliklerin sayisimn 
tespit edilmesi sonucunu dogurur. Bunlarin hepsinin tipik ozelligi kendi iglerinde ig gorevleri 
olmayip, ig gorevlerinin tamamimn temelini olugturan ve bunlarla kesigen yeterlikleri olmasidir.

Dikkati kariyer rehberligi uygulamasimn belirgin faaliyetler olarak gorijlebilecek soz konusu 
ogelerine yonelten yeterlilikgergevesi AAP projesi (Reid, 2007) ve Vuorinen ve digerleri (2006) 
tarafindan yapilan bir ayrimi kullamr. Bu ayrim baglangigta one gikan ve kariyer rehberligi 
hizmetleri kullanicilarinin gorebildigi gorevleri tammlar, zira bunlar normalde bir istemciyi veya 
istemci grubunu dogrudan igeren faaliyetler olarak gergeklegirler. Bu tur alti 
yeterliliktammlanmig ve istemciyle etkilegim yeterlikleri olarak adlandirilmigtir. Bu faaliyetler 
gergeklegtikleri zaman kullamcilar tarafindan kolaylikla gorulebilir nitelikte olurlarken, kariyer 
rehberligi uygulamacilari tarafindan her zaman mutlaka ihtiyag duyulmazlar, buna ragmen 
butun uygulamacilarimn bunlarin bazilarim yapmasi muhtemeldir.

Son olarak, ig rollerine verilen gorevlerin tarn kapsamimn ne olduguna bagli olmak uzere, 
istemcileri ile yaptiklari galigmanin kaynaklarim ve baglammi desteklemek ve guglendirmek 
amaciyla gogunlukla kariyer rehberligi uygulamacilari tarafindan yapilan bir takim yan 
faaliyetler de yeterlilikgergevesi iginde bulunur. Bunlar destekleme yeterlikleri olarak 
adlandirilir.

69



'On ofis' hizmetleri (istemcilere gorunur olan hizmetler) ile 'arka ofis' hizmetleri (stratejik 
tasarim ve politika ve hizmet tegkilatimn tasarimi) arasindaki ayrim, ozellikle yuksek dgrenim 
kariyer hizmetiyle ilgili olarak ama muhtemelen gok daha genig bir uygulama alam olacak 
gekilde, Vuorinen ve digerleri (2006) tarafindan geligtirildi. Burada uzerinde durulan konu her 
istemci birey igin farkli agamalarda farkli hizmetlere ve istemcilerin kariyer geligimi ile 
gorunugte aym zamanda istemcinin bireysel ihtiyacina gore farklilagtirilmig hizmetlere duyulan 
ihtiyagtir. Istemcilerine yuksek kaliteli hizmet sunma amagli esas yeterlilikile ig ige gegen konu, 
istemci ihtiyaglarimn gegitliligini kargilamak igin herhangi bir noktada uygun olan bellrll hizmet 
ve metodolojilerin ne oldugu ve bunlarin bu daha genig rehberlik paradigmasi iginde nasil 
tegvik edilecegi konusunda hukum verme kabiliyetidir.

Bu raporun 6. Bolumunde burada agiklanan yeterlilikgergevesinin genel bir 
degerlendirmesi ve ayrintili biragiklamasi yeralmaktadir. Hem istemciyle etkilegim becerilerini 
hem de destekleme yeterliklerini, her biri mutlaka temel yeterliklerle kugatilarak 
gergeklegtirilmesi gereken ayri ve degerli birer iglev geklinde bir biitun olarak gdrulebllecek 
eylem alanlari olarak gormek onemlidlr.

5.3. Yeterlilikgergevesinin Anlagilmasi

5.3.1. Kellmeler ve Dll
Birgok AB Dye Ulkesinin dili ve kulturunde kullamlmak uzere tek bir arag hazirlarken dil, geviri 
ve yorum onemli konular haline gelir. Ozellikle kariyer rehberliginde durum boyledir, zira 
'rehberlik' gibi teknikterim olarak kullamlan birgok kellmenin inglllzcede ve geviri yapilan bagka 
dillerde gunluk konugma iginde gok gegitli anlamlari vardir.

Yorumlama da bagka sorunlar yaratmaktadir. Bir bagka dile herhangi bir zorluk olmadan 
dogru tercume edilmig bir kelime yorumlanabilir veya kastedilen anlami o kulturde farkli bir 
gekilde anlagilablllr. Yorumda Ince farklar olmasi yaygindir ve bu durum Avrupa'nm farkli 
kulturlerini yansitir. Bunun birornegi iggucu piyasalarinda gokdegigikgeleneklerolmasidir. Bu 
proje 'girigimci've 'girigimcilik' terimlerinin ozellikle daha once gudumlij ekonomilere sahip 
ulkelerde, ozel sektorde ig yapmaya ilgi duyulmasi ile eganlami olacak gekilde ve sik 
kullamlmasina dlkkat gekmektedir. Buna kargin, bunun inglllzcede bugunku kullamm gekli, 
maddl getlri umuduyla serbest galigma veya girket kurmak gibi kigisel riskier alma ogesi igeren 
Fransizca kokenindeki anlami hala yansitmaktadir.

Sorunlar sadece diller arasinda degil, her dilin kendi Iginde de gikabilmektedir. Geng 
insanlar belirli kelimeleri ulkelerindeki daha yagli nufusun genelde anladigi anlamlardan ince 
farklarla kullanmayi benimseyebilmektedir; buradaki 'geng' kelimesi bu baglamda kronolojik 
yagtan gok sosyal tutumlarla baglantili olarak daha iyi yorumlanabilir, bu da burada uzerinde 
durulan noktamn bir bagka omegidir. Kelime anlamindaki bu tur kaymalar gogunlukla temelde 
yatan degerleri yansitir. Yeterlilikgergevesinin her geviri ve yorumunda yeterlilikkonusundaki 
her ifadenin kastedilen anlami ile tutarli kalmakla gergevenin ulusal ve sektorel kogullara 
uyarlanmasi arasindaki denge kurulmasi gerekir.
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5.3.2. Kultur, Baglam ve Kigisel Degerler
Kariyer rehberligi hizmetlerinin tasarlanmasi ve verilmesi degerlerden bagimsiz degildir. Hem 
bu hizmetlerin kullamcisi hem de kariyer rehberligi uygulamacisinm kendi baglamsal ve 
kulturel arka planlarmi ve kigisel degerleri igin igine girer. Uygulamaci tarafindan verilip 
kullamci tarafindan erigilecek hizmetler normalde ulusal ve orgutsel politikanm bir urunudur. 
Ornegin, Lizbon stratejisinin buyumeye ve istihdama yonelik biitunlegik kurallarinda (Avrupa 
Komisyonu, 2005b) ve gogu Dye Olkenin ulusal istihdam stratejilerinde ucretli istihdam (tarn 
istihdam) kargiligi verilen ucretlerin azami duzeye gikarilmasi ana politika hedefi olarak tegvik 
edilir fakat vatandag bu politika hedefine uymak istemeyecektir. Bu ve diger agilardan, bazi 
kariyer rehberligi uygulamacilarinin politika hedeflerinin yaptiklari ige uygulamg gekli hakkinda 
gekinceleri olabilir. Ucretli veya gonullu veya kayitli ekonominin diginda galigan kigiye 
kariyerine yon veren ogretim, egitim ve meslek segimlerini yapmasinda yardim etme 
surecinde birgok sosyal, kulturel, ekonomik ve kigisel durum rol oynar. Kigi galigmayi igsel haz 
ve odullenme duygusunu yagamak veya digsal (bagta maddi) olarak ddullendirilmek igin 
isteyebilir, ya da hig istemeyebilir.

Bu yeterlilikgergevesinin yapabilecegi gerek kariyer rehberligi uygulamacisinm gerekse 
hizmet kullanicisinin kigisel felsefe ve dunya goruglerinin onemine igaret etmekten ibarettir. 
Her kariyer rehberligi uygulamacisinm yuksek seviyede kigisel derin dugunme yetenegi 
geligtirmesi gerekir; istemcilerin gegitli ihtiyaglari hakkindaki temel yeterliklerde bu duruma 
igaret edilmigtir. Yeterlilikgergevesi tarifinin kisa ve ozlu olugu bu meselelerin kapsamli gekilde 
aragtirilmasina imkan vermemekle birlikte, bunlar soz konusu gergevenin kariyer rehberligi 
igindeki belirli durumlara uygulanmasinda son derece onemlidir.

5.4. YeterlilikQergevesinin Ozel Ogelerinin Anla§ilmasi
Bu bolumde, degerleme yapilmasi ve yaptirilmasi ve bilgiye erigim saglanmasi olmak uzere, 
istemciyle etkilegim yeterliklerinden iki tanesiyle ozellikle ilgili olan yorumlar bulunmaktadir.

5.4.1. istemci Etkilegimi Ogesi: Degerleme Yapilmasi ve Yaptirilmasi 
Degerleme terimi bir yabanciyla ilk tamgmada edinilen ilk izlenimle yapilan en genel 
degerlemeden psikolog veya saglik galiganlarmin zihinsel ve/veya bedensel kabiliyetler 
uzerinde yapabilecegi ayrintili ve resmilegtirilmig degerlemelere kadar gok gegitli eylemleri 
kapsamaktadir. Bu projeye kilavuzluk eden kariyer rehberligi tammi ise 'tutkulari, ilgi alanlari, 
nitelikleri ve yetenekleri hakkinda dugunmelerinde insanlara yardim etmeyi' igermekte olup, 
kayit digi veya resmilegtirilmig yontemlerle yapilan kendi kendini degerlemeye igaret 
etmektedir. Kariyer rehberligi farkli ihtiyaglara cevap vermek igin birgok degerleme 
yonteminden faydalamr. Bunlarin gegitliligine yeterlilikgergevesinin bu ogesi iginde igaret 
edilmekte, bu suretle bu tur faaliyetlerin tamamimn dahil olmasi amaglanmaktadir, ancak 
bunlarin tumunun veya herhangi birinin herhangi bir belirli istemciye uygulanmasi gerektigi 
ima edilmemektedir. Bu bakimdan, bu oge nitelik bakimindan diger turn ogelerden farklidir, 
zira 'ana gorevlerin' (sol taraftaki sutun) tumunun, her kariyer rehberligi uygulamacinin kendi 
galigma durumunun 'baglamlari ve kogullarimn' (sag taraftaki sutun) yonlendirdigi yollarla da 
olsa, uygulanacagi varsayilir.
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Qergevenin bu unsurunun altinda yatan gey istemcilerin degerlemenin amacina, surecine ve 
yorumuna tamamiyla katilmasina ve her turlu degerleme bigiminin istemcinin kendi kendini 
anlama duzeyinin artmasina katkida bulunmadigi takdirde kullanimimn sinirli olacagina iligkin 
inangtir. Bu tur kendi kendini anlamanin tegvik edilmesi kariyer rehberligi uygulamacismin 
istemcinin kigisel kariyerini yonetme becerilerini geligtirme konusundaki yeterliginin baglica 
giktisidir.

Degerleme ve kendi kendini degerleme konusu onceki tecrubelerin ve ogrenilenlerin 
akreditasyonunda (Ot OA) rol oynar. Ot OA surecinin baglica iki agamadan meydana geldigi 
dugunulebilir: Bunlardan birincisi bireyin ogrenme ve becerinin var oldugunu anlamasidir; 
ikincisi ise soz konusu ogrenme ve becerilerin bir akreditasyon gergevesine gore resmi olarak 
dogrulanmasi veya normal nitelik gerekliliklerinden istisna yapilmasidir. Bu surecin ilk 
agamasi, yani onceki resmi olmayan ogrenmelerin ve mevcut becerilerin tespit edilmesi 
agamasi kariyer rehberliginin kapsamina girmektedir. Genellikle tercih edilen gelecek 
segeneginin tespit edilmesi sureciyle de yakindan iligkilidir ve ozguvenini yukseltmek ve 
ogrenme ve tecrubesinin dogrulanmasim saglamaya yonelik gerekli adimlari tespit etmek 
konularinda bireyin desteklenmesini gerektirebilir.

5.4.2. istemci Etkilegimi Unsuru: Bilgiye Erigim Saglanmasi
Kariyer rehberligi uygulamacismin gegitli formatlardaki gok gegitli bilgilendirme materyallerinin 
yeterlikli kullamcisi olmasi gerekir. Istemcinin ihtiyaci olan ilgili ve uygun bilgileri belirlemesi, 
bunlara erigmesi ve bunlarin yorumlamasi yetenegini geligtirmek yolunda uygulamacinin 
gosterdigi gayret bu uygulamamn merkezinde yer almaktadir.

Ogrenci veya vatandag birey tarafindan geligtirilecek olan kariyer yonetim yeterliginin agik 
bir gekilde anlagilmasi durumunda, bu dgenin daha once ele alinan degerleme ogesi ile birlikte 
yorumlanmasinda odaklanilacak hususlar daha net belirlenebilir (yukarida 5.2. Bolumunde 
istemci yeterlikleri ile ilgili alt bolume bakimz).

5.5. Butun Yeterlikler 'Ogrenilebilir' midir?
Sultana (yakinda gikacak) butun yeterliklerin ogretilebilir ve ogrenilebilir nitelikte mi oldugu, 
yoksa bunlardan bazilarimn gorevlerin yerine getirilmesi sirasinda ortaya gikan kigisel 
ozellikler mi oldugu sorusunu aragtirmigtir. Bu konu personel segim, ige alim ve geligtirme 
iglevleri oldugu kadar hizmet sunumunun da temelini tegkil eden kavramlar hakkinda esasa 
yonelik sorular ortaya gelmesine neden olmaktadir.

Eger bazi yeterlikler, dzu itibariyla, kigilik ozellikleriyse, bunlar degigime ve geligime musait 
midirler? Bu sorunun kurulugun istihdam politikasina da uygulanmasi gerekmekte olup, 
istemcilerle galigma yaklagimimn temelini olugturan felsefenin de bir pargasi olacaktir. Bu 
sorunun cevabina bagli olmak uzere, istihdam yapan bir kurulug (veya iligkili bir egitim 
kurumu) ige alim veya mesleki egitim noktasinda kigide tespit etmesi gereken belirli beceri, 
deger ve tutumlar olup olmadigim dikkate almayi isteyebilir. Bu raporun onceki bolumlerinde 
yer alan mevcut egitim rotalari galigmasinda agagidaki ornekler bulunmaktadir:
• mevcut deger ve tutumlara gok dikkat edildigi, onlar olmadan egitime girilmesine izin 

verilmedigi, dolayisiyla bu tur tutumlarin 'ogrenilebilir' olmadigina inanildigim gosteren 
egitime girig ornekleri;

• ige alimin ilan verilerek ve ige alim oncesindeki nitelik seviyesine bakilarak yapildigi, 
bireysel ozelliklere pek bakilmadigi, yeterli akademik kabiliyeti olan herkese gerekli kigisel 
deger, beceri ve tutumlarin ogretilebilecegi dugunulen tersine ornekler.

72



5.6. isti§are Surecine Verilen Tep kiler
Yeterlilikgergevesi yaninda bir anketle birlikte muhataplar tarafindan yorumlanmasi igin 30 
iilkeye dagitildi (Ek 4'e bakiniz). Yeterlilikgergevesinin genel yapisi hakkinda son derece 
olumlu yorumlar alindi ve yaklagimi anlagilmasi kolay bulundu. Muhataplardan biri (Polonya) 
'agik ve sade, ... kariyer rehberligi uygulamacilarmin kendilerine has iglerini anlamalarina 
imkan vermek amaciyla ... bolgesel ve ulusal seviyedeki karar alicilar tarafindan da 
kullamlabilecegi' yorumunda bulundu.

Bazi muhataplar Ise yeterliklerin bir biitun olarak 'gok fazla' oldugu yorumunda bulundular; 
ancak, bu muhataplar yeterliklerin tumunun kendi ulkeleri igin uygulanabilir ve arzu edilir 
oldugunu da genel olarak teyit ettiler. Bazilariysa rehberlik uygulamacilarmin ihtlyag 
duyacaklari kapsamli denetlm ve destek uzerinde durdular. Bu yorum egitim ve igyeri 
altyapismin halen daha sinirli oldugu bagta Bulgaristan (KKGK egitmeni), Romanya ve 
Slovakya gibi ulkelerden geldi. Alinan diger cevaplar ise kariyer rehberligi uygulamasimn 
kendi ulkelerindeki mevcut geligimini yansitiyordu; 'yeni bakig agilarimn aragtirilmasi, strateji 
ve planlar olugturulmasi' gibi kariyer geligtirme faaliyetlerinin arzu edilir olduklari halde 
'gereksiz' goruldukleri Qek Cumhuriyeti'nde degerleme ve i§e yerlegtirme uzerinde durulmasi 
buna ornektir.

istigare stirecinde kullamlan dilin kolaylikla yorumlanamadigi az sayida alan tespit edildi; 
bu tur sorunlar revizyon sirasinda ele alindi. Yeterlilikgergevesinin kullammi ile ilgili cevaplar 
ayrintili olarak 7. Bolumde ele alinmigtir.
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6. YeterlilikQergevesi

6.1. YeterlilikQergevesine Genel Baki§

6.1.1. Amag
Kariyer rehberligi uygulamacilarina yonelik bu yeterlilikgergevesi kariyer rehberligini OECD'nin 
kariyer rehberligi ve kamu politikasi incelemesinde (OECD, 2004) tammlandigi gekliyle 
vermek igin gerekli olan faaliyetlerin tamammi igeren genel bir tarif sunmayi hedeflemektedir. 
Yeterlilikgergevesinin amaci rehberlik uygulamacilarini ve politika yapicilarini ulusal ve 
sektorel gergeveler, kalite guvence araglari ve meslek standartlari geligtirmede desteklemeye 
yonelik igleyen bir arag sunmaktir. Uye Ulkelerde geligtirme ve deneyimleme igin baglangig 
noktasi tegkil etmekte olup, gegerliligini daha da sinama ve kullammina yonelik yontemleri 
tasarlama amagli igbirligine dayali projeler vasitasiyla iyilegtirilebilir. Yeterlilikgergevesinin 
olasi kullammlarina iligkin daha ayrintili biragiklama 7. Bolumde bulunmaktadir.

6.1.2. Kavramsal Arka Plan ve Potansiyel Kullanimlar
Qergeve birbiriyle baglantili ug dizi yeterlilikifadesinden olugmaktadir. Kariyer rehberligi 
uygulamacismin bilgi birikimi, becerileri ve kigisel degerlerinden nasil faydalandiklari dahil 
olmak uzere, bunlarin ardindaki kavramlar belirli bir olgude 5. Kisimda ele alinmigtir. 
Yeterlilikgergevesinin potansiyel kullammlari 7. Bolumde ele alinmigtir.

6.1.3. Dil, Yorumlama ve Tammlar
Hem tercume hem de yorumlama konulari 5.3. bolumunde detayli olarak ele alinmigtir. 
Yeterligin ve kariyer rehberliginin faal tammlari bu bolumde gergevenin hemen oncesinde 
referans kolayligi agisindan tekrarlanmigtir.

6.1.4. Baglamlar ve Kogullar
Hayat boyu ogrenme ve hayat boyu rehberlik ile ilgili politikalarda AB genelinde bir 
yakinlagmaya dogru gidilmekle birlikte, kariyer rehberligi hizmetlerinin verildigi kogullar Uye 
Ulkeler arasinda onemli olgude farklilik gostermektedir, bu durumda bu ulkelerin kendi kulturel 
ve ekonomik geleneklerini ve mirasim yansitmaktadir. Ulkeler ekonomik durumlari ve iggucu 
piyasasi kogullari bakimindan zamamn herhangi bir noktasinda da degigiklik gostermekte 
olup, bu gartlar her bir ulkede zaman iginde farklilagmaktadir. Bu tur farkliliklar kariyer 
rehberligini sunma yollarina onemli olgude etki etmektedir.

Yeterlilikgergevesinin her bir ogesi gergeve kullanicilarinin kendi durumlari igin 
tammlamalari gereken 'baglamlar ve kogullar' hakkinda gostergeler verir. Baglamsal konular 
kullamlabilecek ulusal kaynaklari ve mevcut iggucu piyasasi kogullarim yansitan ulusal ve 
bolgesel seviyede ve ayrica sektorel seviyede gegerli olacaktir. 'Sektorler', kariyer rehberligi 
hizmetlerine yonelik olarak, okullar, MOE kurumlari, kamu istihdam kurumlari, yuksek 
ogrenim, yetigkin ogretimi, toplum projeleri veya istihdam yapan kuruluglar gibi kariyer 
rehberligi hizmetleri veren kuruluglarla en siklikla ilgilidir. Bunlarin her birinin kendi politikalari 
ve uygulamalari olacak, gerekli kaynaklar kariyer rehberligi hizmetini kullananlarin ihtiyaglarim 
yansitacak gekilde farkli olacaktir.
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Ancak, 'sektor' kariyer rehberligi uygulamacilari ve bunlarin istemcilerine yonelik birdizi belirli 
etkileri yansitan herhangi bir yolla da tammlanabilir.

6.2. YeterlilikQergevesinin Yapisi
Kariyer rehberligi uygulamacilarina yonelik yeterlilikgergevesi temel yeterlikler, istemciyle 
etkilegim yeterlikleri ve destekleme yeterlikleri olarak ug kisimdan olugur.

6.2.1. Temel Yeterlikler

Yeterlilikgergevesinin ilk kisminda, kariyer rehberligi uygulamacilarmin turn mesleki 
faaliyetlerine yayilmasi gereken yetenekler, beceriler ve bilgi birikimi tarif edilmektedir. Bu 
ifadeler bagimsiz faaliyetleri yansitmazlar fakat kariyer rehberligi hizmetlerinin kullamcilariyla 
birlikte veya kullamcilari igin yapiIan faaliyetlerin tumunde sergilenmesi gereken kigisel 
beceriler, degerler ve etik yaklagimlarin asli temelidirler. Temel yeterlikler bu gergevenin 
geligtirilmesinde kullamlan yeterliliktaniminin en gok (c) ve (d) alt bolumleri ile ilgilidirler ve bu 
tamm agagida yer almaktadir.

6.2.2. istemciyle Etkilegim Yeterlikleri

istemciyle etkilegim yeterlikleri hizmet kullamcilari igin belirgin ve gorunur olan faaliyetleri 
kapsar. Ozellikle, iletigim teknolojilerini kullanarak veya bagka hizmet veya imkanlara destekli 
erigim saglayarak sohbet veya gruplara katilmak yoluyla istemcilerin kendilerinin dogrudan 
dahil olmalarimn mumkun oldugu faaliyetleri kapsar. Istemci faaliyetleri her zaman yuz yuze 
durumlarda meydana gelmez ve bu bolume girig hizmetlerin gegitli medya uzerinden uzaktan 
verildiginde ortaya gikan farklara dikkat edilmesini tegvik eder.

6.2.3. Destekleme Yeterlikleri
Destekleme yeterlikleri, hizmet kullamcilari ile yaptiklari galigmalarda kariyer rehberligi 
uygulamacilarim desteklemek igin gereken bir dizi Have faaliyeti tarif eder. Sunulan hizmetin 
geligtirilmesi, kariyer rehberligi uygulamacisimn kendi roltinu yonetmesi ve uygulamacimn 
cografi ve mesleki nitelikli topluluklara ulagma yoluyla ilgilidir.

6.3. Yeterlilikve Kariyer Rehberligi Tammi
Bu raporun onceki kisimlarinda (5.1. Bdlumu) verilmig agagidaki tammlar, yeterlilikgergevesini 
anlama ve kullanmaya yonelik baglamin onemli yonleri olarak burada tekrarlanmigtir.

6.3.1. YeterlilikTammi

Bu galigmada yeterligin agagidaki dort kisimli tammi benimsenmigtir:
(a) Teori ve kavramlarin kullammim ve deneysel olarak kazamlan kayit digi ortiik bilgi birikimi 

igeren biligsel yeterlik;
(b) Kiginin belirli bir galigma, bgrenme veya sosyal faaliyet alamnda iglev gorurken 

yapabilmesi gereken geyleri igeren iglevsel yeterliIik(beceriler ve yapabilme bilgisi);
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(c) Kiginin belirli bir durumda kendisini nasil idare edecegini bilmesini igeren kigisel yeterlik;
(d) Belirli kigisel ve mesleki degerlere sahip olunmasim igeren etik yeterlik.

6.3.2. Kariyer Rehberligi Tanimi
Bu galigmada kariyer rehberliginin OECD'nin kariyer rehberligi ve kamu politikasi 
incelemesinde faal tanimi benimsenmigtir.

Kariyer rehberligi, her yagtan bireye ogretim, egitim ve meslek segimleri yaparken ve 
kariyerini yonetirken hayatmin herhangi bir noktasinda verilen yardimci olma amagli hizmetleri 
ifade etmektedir. Kariyer rehberligi tutkulari, ilgi alanlari, nitelikleri ve yetenekleri hakkinda 
kafa yoran insanlara yardimci olur. Onlara iggucti piyasasmi ve ogretim sistemlerini anlamak 
ve bu bunlari kendileri He ilgili ne biliyorlarsa onunla iligkilendirmek konusunda yardim eder. 
Kapsamli kariyer rehberligi insanlara galigma ve ogrenme hakkinda plan yapmayi ve karar 
almayi ogretmeye galigir. Kariyer rehberligi iggucu piyasasi ve ogrenim imkanlari hakkindaki 
bilgileri, bunlari diizene sokmak, sistematik hale getirmek ve insanlarin ihtiyag duydugu yer ve 
zamanda kullamlir kilmak suretiyle, daha erigilir yapar.' (OECD, 2004, s. 19).

§ekil 2. YeterlilikQergevesi

UYGULAMACININ

BECERi

VE

DEGERLERi

1 TEMEL YETERLiKLER

1.1 Etik uygulama

1.2 istemcinin pe§it ge§it ihtiyaglarinin fark edilmesi ve kargilanmasi

1.3 Teori ve aragtirmanm pratikle butunlegtirilmesi

1.4 Kisinin kendi kabiliyetlerini gelistirilmesi ve her turlti sinirim anlamasi

1.5 iletisim ve kolaylastirma becerileri

1.6 Biligim ve bilgisayar teknolojileri

ISTEMClLERLE

BlRLlKTE

QALI§MA

2 ISTEMClYLE ETKlLE§lM  YETERLlKLERl

2.1 Kariyer geligtirme faaliyetleri yapilmasi

2.2 Bilgiye erigim saglanmasi

2.3 Degerleme yapilmasi ve yaptirilmasi

2.4 Kariyer ogrenme programlari gelistirilmesi ve uygulanmasi

2.5 Yonlendirme yapilmasi ve savunuculuk saglanmasi

2.6 Ogrenmeye ve ige girigin kolaylagtirilmasi

SiSTEMLER

VE

a G l a r

3 DESTEKLEME YETERLlKLERl

3.1 Firsat bilgilendirme hizmetlerinin yonetilmesi

3.2 Aglar iginde galigilmasi ve ortakliklar olugturulmasi

3.3 Kendi dosya yukunun ydnetilmesi ve kullamci kayitlarinin tutulmasi

3.4 Kariyer geligimine yonelik strateiiler tasarlanmasi

3.5 Paydaglarla muhatap olunmasi

3.6 Aragtirma ve degerlendirme yapilmasi

3.7 Kendi becerilerinin ve bilgi birikiminin guncellenmesi
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6.4. Temel Yeterlikler
Agagida siralanan temel yeterlikler ig gorevleri yapan kiginin kigisel becerileri, degerleri ve etik 
yaklagimi ile ilgilidir ama bu ifadeler bagimsiz ig gorevlerini yansitmazlar. Temel yeterliklerin 
her biri, igbu yeterlilikgergevesinde yer alan istemciyle etkilegim ve destekleme yeterliklerinin 
kapsadigi faaliyetlerin tumunde, yerel baglam ve kogullara uygun olacak gekilde, ortaya 
konmalidir.

Temel yeterlikler genel yeterliliktammimn iiguncu ve dorduncu yonleri bakimindan ozellikle 
onemli olup; bunlar, kigisel yeterlilik(kiginin belirli bir durumda kendi nasil idare edecegini 
bilmesi) ve etik yeterliktir (belirli kigisel ve mesleki degerlere sahip olunmasi).

6.4.1. Baglamlar ve Kogullar
Etik uygulama ile ilgili anahtar konular bu bagligin altinda toplanmigtir. Ayrica, etik 
uygulamanin kariyer rehberligi uygulamacisimn iginde galigtigi durumu yansitmasi gerekir. 
Istemciler katilmaya zorunlu tutulduklarinda (ornegin, sosyal yardim almamn kogulu olarak) 
veya iiguncu bir tarafin gogunluk hissesine sahip oldugu durumlarda (ornegin, finansman 
yoluyla) farkli sorunlar ortaya gikmaktadir. Temelde yatan sorunlarfarklilik gosterecektir fakat 
gunlari igermelidir:
* Kariyer rehberligi uygulamacilarimn iglerindeki kisitlari farkinda olmalari ve bunlari kendi 

kigisel degerleri ile iligkili olarak gormeleri;
• Kogullari ve kisitlarin, nerede gegerlilerse, istemcileri igin geffaf olmasinin saglanmasi. Her 

istemcinin gegit gegit ihtiyaci vardir, bunlarin bazilari dezavantaj veya ayrimcilik ile 
sonuglanabilir.

Bazi ihtiyaglar bagkalari tarafindan fark edilir ve mevzuatin veya uygulama esaslarinin 
konusu olabilir. Bagka ihtiyaglar ise sakli olabilir ve kendi kendini stereotiplegtirme gibi sorunlar 
veya etnik miras ile ikamet edilmekte olan ulkenin kulturu arasinda ikilemde kalma gibi 
karmagik sorunlar igerebilir. Buna kargin, bazi istemciler istisnai kabiliyet ve yeteneklere sahip 
olabilirler. Bunlarin bilgi birikim ve anlayiglarmi kendi galigma durumlarinda makul en genig 
kapsama genigletmek ve kendi uygulamalari hakkinda en yiiksek derecede tefekkur etmelerini 
saglamak igin kariyer rehberligi uygulamacisina ihtiyag duyulur.

§ekil 3. YeterlilikAlam 1: Temel Yeterlikler

1.1 Etik uygulama

Uygulama esaslarinin ve etik kurallarin bilinmesini, standartlarin hergunku davramglara nasil 

uygulanacagini diigunmeyi ve mevzuati farkinda olmayi kapsar.

1.2 istemcinin gegit gegit ihtiyaglarinin fark edilmesi ve kargilanmasi

Bilgi birikimi kazanmayi ve kulturel farkliliklara, ayrimciliga ve stereotiplegtirmeye yonelik kendi tutumlarini 

farkinda olmaya baglamayi kapsar. Firsat egitligi mevzuati ve uygulama esaslari hakkindaki bilgi birikimi 

onemlidir. Bagkalarinin farkli deger ve dunya gdriiglerine saygiyi da kapsar.
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1.3 Teori ve aragtirmanm pratikle butunlegtirilmesi

Hayat boyu kariyer geligtirme suregleri, kariyer rehberligi teorisi ve uygulamasi ve i§ rolunuzle ilgili olan 
bagka teorik alanlar hakkindaki bilgi birikiminizi geligtirmek igin olumlu eylemde bulunmayi kapsar. En son 
aragtirmalara erigim ve bunlann uygulamada hayata gegirilmesinin degerlendirilmesi buna dahildir.

1.4 Kiginin kendi kabiliyetlerini geligtirilmesi ve her tiiriii sinirim anlamasi

Kendi kapasitesini ve simrlarmi degerlendirmeye, mesleki smirlari ve uygun yonlendirmeleri anlamaya ve 

ySnetimden ve akran desteQinden yararlanmaya ydnelik dugunsel yaklagim gerektirir.

1.5 iletigim ve kolaylagtirma becerileri

lletigim farkli galigma ortamlarina gore duzenlenmig ve uyarlanmig bir dizi beceri gerektirir: Dinleme ve 

dikkat becerileri; sorgulama, irdeleme, destekleme ve meydan okuma; Ozetleme ve iki yOnlu anlamayi 
saglama; grup ve halka sunumlari; yazma; bireylerarasi uyum becerisi.

1.6 Bilgi ve lletigim Teknolojileri

Qegitli medyalarin yetkin gekilde kullammini igerir: Telefon ve video iletigimi; e-posta ve mesajlagma; 
kaynaklar igin internete erigim; internetin etkilegimler igin kullamlmasi._______________________________

6.5. istemciyle Etkile§im Yeterlikleri

Alti adet istemciyle etkilegim yeterligi, kariyer rehberligi hizmetlerini kullananlarla dogrudan birlikte 
gergeklegtirilen faaliyetleri tarif eder. Bu durumlarin her birinde, yeterliliktarifi faaliyetin gergeklegtirilig 
tarzindan bagimsiz olarak faaliyetle ilgili olup, faaliyetin birey veya gruplarla ve yuz yuze gorugerek 
veya uzaktan iletigimle (ornegin telefon, internet veya e-posta kullamlarak) gergeklegtirilebilir.

Faaliyetin farkli gergeklegtirilig gekilleri olmasi yeterlikleri uygulamamn gok farkli yollarinin olmasmi 
gerektirir:

• Hizmetlerin ktiguk veya buyuk gruplara verilmesi becerilerin bireyle galigildigindan farkli gekilde 
uygulanmasini gerektirir;

• Bilginin e-posta ile verilmesi dil ve iletigim becerilerinin yiiz yuze galigmada oldugundan farkli 
gekilde kullanilmasini gerektirir;

• Bir tartigmamn telefonla yapilmasi gorsel igaretler olmadigi igin ses tonuna daha fazla hassasiyet 
olmasmi gerektirir.

Uye Ulkelerin gogunda BiT becerileri bagka ortamlarda, ozellikle soz konusu becerilere yonelik 
ogretim ve egitim kurumlarimn himayesi altindayken, ayri gekilde tarif edilirler. Bu yeterlilikgergevesini 
kullamrken, BiT becerilerinin kariyer rehberligi becerilerine nasil uygulanabilecegi ve entegre 
edilebilecegi degerlendirilmelidir. Bu tur bir degerlendirme ulusal ve sektdrel seviyede gergeklegmelidir 
(sektorlerin nasil tammlanabilecegi ile ilgili 6.1. BSIumundeki daha dnceki yorumlari belirterek), zira BiT 
ekipmanlari kullanilabilirligi ve uygun gevrimigi kaynaklara erigim olanaklari Uye Ulkeler ve sektorler 
arasinda farklilik gostermekte olup, bu durum kariyer rehberligi uygulamacilarindan istenen yeterlige 
etki etmektedir.
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Kariyer rehberligi hizmetlerinin BiT medyalari araciligiyla verilmesi konusunun Finlandiya gibi 
kapsamli gekilde galigildigi yerlerde, entegrasyon yontemlerinin gok onemli oldugu tespit 
edilmigtir. Birgok formattaki BlT sistemlerinin yayginlagmasiyla, bunlarin hem birer kaynak 
hem de iletigim yontemi olarak gorulmesi giderek onemli hale gelmeye baglamigtir. 
Dolayisiyla, bunlarin kariyer rehberligi uygulamaci egitimlerinin en bagtaki agamalarindan 
baglanarak, yeni hizmetlerin geligtirilmesine yonelik turn tasarim, sunum ve degerlendirme 
(degerlendirme yontemleri dahil) agamalarinda entegre edilmeleri gereklidir. Burada 
odaklamlan konu BlT'i dogrudan istemcilerle birlikte kullanmaktan ibaret olmayip, aym 
zamanda igverenler, ebeveynler, dgretim kurumlari ve diger paydaglarla da birlikte 
kullamlmasidir.

BiT kullammi istemcilerin gegit gegit ihtiyaglarimn bilinmesi ile iligkili bir degigkeni de 
devreye sokar (temel yeterliklerle ilgili 6.4. Bolumune bakiniz). istemciler BiT'i kullanma 
yetenekleri, kariyer rehberligi amaciyla BiT'i kullanmaya gonullulukleri ve kendi tercihlerine 
uyan belirli yontemler bakimindan onemli olgude farklilik gostereceklerdir. Kariyer 
rehberliginin ogretici bir rolu olup, bu rol BlT imkanlarmi kariyer rehberligi amaglari igin 
kullanma becerilerini geligtirmenin yollarini bulmada insanlara yardim etmeyi igerebilir fakat 
zorunlu olmamalidir.

6.5.1. Baglamlar ve Kogullar
Agagidaki her bir ana yeterlilikifadesi, ornegin 'Kariyer geligtirme faaliyetleri yapilmasi' alt 
bdlumlere (sol taraftaki sutun) ayrilmig olup, bunlar ana ifade ile ilgili agamalar ya da istege 
bag 11 faaliyetlerdir. Bunlarin bitigiginde ise (sag taraftaki sutun) ornek verme ve gergevenin 
kullamlmasimn planlandigi ulke veya sektorde bu yeterlilikigin gegerli olmasi gereken belirli 
'baglamlar ve kogullar' hakkinda dugunmeyi tetiklemek amagli birtakim maddeler 
bulunmaktadir. Bunlar mutlak gereklilikler degillerdir; ancak, gergevenin her kullamliginda, 
kullananlarin bu sutun igin kendi yerel ve sektorel maddelerini olugturmalari gerekir.

'Degerleme yapilmasi ve yaptirilmasi' geklindeki yeterlilikifadesinin farkli sektorlerde farkli 
uygulamalari vardir (5.4. Bolumundeki tartigmaya bakiniz). Bazi psikolojik degerleme 
segenekleri mesleki duzenlemeye tabidirler; digerleri ise, bagta destekli kendi kendini 
degerleme olmak uzere, serbestge kullamlabilir durumdadir. Kullanimdaki degerleme gekilleri 
her bir kariyer rehberligi hizmetinde benimsenmig kariyer rehberligi felsefesini ve genellikle de 
her Uye Ulkedeki gelenekleri yansitacaktir.
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§e k il 4 . YeterlilikA lam  2: Istem ciyle Etkile§im  Yeterlikleri

2.1 Kariyer geligtirme faaliyetleri yapilm asi
Bireylerle veya gruplarla, yuz yuze, telefonla veya gevrimigi galigilmasi

Ana gorevler Hakkinda du§unebileceginiz bag lam lar ve ko§ullar

Kullamcilarla iligki kurma

Sozlegme yapma; simrlar hakkinda anlagma saglama Kullamci 

ihtiyaglari ile kullanilabilir hizmetleri eglegtirmek igin tarama yapma 

Siireci ve zaman dlgeklerini olugturma Beklentileri ve kaynaklari 

aydinhga kavugturma

Kullamcilarin kendi kendilerini anlamalarim 
saglama

Beceri ve yetenekler ilgi alanlarinin gozden gegirilmesi 

Hayat hikayesi; bagarilari ve bagarisizlari Zorlayici umutlari ve 

korkulari Saglik durumu ve kigisel kogullari

Kullanicinin kariyer yonetim kabiliyetini 
olugturma

Kogluk teknikleri Performans arttirma istihdam edilebilirlik olugturma 

Beceri geligtirme Motivasyon

Insanlara ve kaynaklara erigme kabiliyeti Akil hocaligi ve rol modelligi

Yeni bakig agilari aragtirma

Firsatlarin tespit edilmesi ve fikir olugturma 

Numune ve deneme tecrubeleri 

Degigime odaklanma 

Iddiali beklentiler

Numune alma ve geri bildirim isteme 

Bilgi ve prosedurieri aragtirma

Strateji ve plan olugturma

Eylem planlamasi

Strateji geligtirme ve hedef belirleme Engellerin tespit edilmesi ve 

ustesinden gelinmesi Daha fazla yardim igin gereken kaynaklarin tespit 

edilmesi istemcinin mevcut irtibat kigileri ve aglari
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2.2 Bilgiye erigim saglanm asi
Bireylerle veya gruplarla, yuz yiize, telefonla veya gevrimigi galigilmasi

Ana gSravlar Hakkm da du$iinebilecegin iz baglam lar ve ko$ullar

Bilgi kaynaklarim tespit etme

Amaca uygun kaynaklar ve insanlar:

* Kitaplar ve yayinlar

• internet siteleri ve internet kaynaklari

• Igverenlerve uzmanlar

* Qaligma arkadaglari, akranlar ve akil hocalari
§unlar dahil: Ogretim, egitim, iggucu piyasasi bilgileri ve egilimleri, 
sosyal sorunlar, yardimlar ve istihkaklar, dinlence veya gdnullu 
Yerel, bdlgesel, ulusal, Avrupa ve kuresel; hareketliligin dikkate alinmasi 
Kullanicimn kendi kaynaklari ve irtibat kigileri

Kullanicimn bilgi 

igleme becerileri

Okuryazarlik, bilgisayarve iletigim beceri becerileri 

Smiflandirma sistemleri hakkinda bilgi birikimi ve bunlarin kullammi

Bilgiye erigimin kolaylagtinlmasi
Kaynak segme ve flnerme Arama destegi sunma Kaynaklarin nasil 

kullanildigini gosterme Bilgi igleme becerileri geligtirme

Bilgiyi yorumlama Bilginin kalitesini degerleme Stereotiplerin ustesinden gelme

Istemcinin ozerk bilgi 

yorumlamasini geligtirme

Bilgi ihtiyaglarinin kendi kendine degerlemesinin yapilmasina destek

istemcinin firsat bilgileri kargisindaki kigisel motivasyonunu ve 
degjerlerini degerleme kabiliyetini geligtirme

2.3 Degerleme yapilm asi ve yaptirilmasi
Bireylerle veya gruplarla, yiiz yuze, telefonla veya gevrimigi galigilmasi

Ana gSrevlar Hakkmda d ii$unebilace§iniz baglam lar ve ko$ullar

Degerleme ihtiyacim netlegtirme ve uzerinde 
anlagma

Belirli degerleme ihtiyaglari; ornegin, ilgi alanlari, dil yetenegi, beceri
degerlemeleri
Degerleme ySntemleri

Kendi kendine degerleme faaliyetlerinin 
kullamlmasina destek verme

Can damarlari, kontrol listeleri ve envanterler

Resmi degerleme yapma

Psikolojik testier:
• bgrenme giigliikleri; yatkinlik ve yetenek testleri

• grup veya birey; standartlagtirilmig; kendi kendine raporlama 

Normlar, profiller ve raporlar

Guvenilirlik ve gegerlilik degerlemesi Degerleme sonuglarinin 

anlagilmasim sagiama Kullanicimn plan ve stratejilerine etkisi ve ilgililigi
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Gayri resmi degerleme yapma Onceki figrenme ve tecrubeleri gSzden gegirme

ve segenekleri aragtirma Beceri, bilgi birikimi ve diger kazammlarin taninmasi

Onceki tecriibelerin ve ogrenilenlerin akreditasyonuna (Ot OA) erigim 
yolu dahil olmak iizere, mevcut yeterligin uzerine koyma yollarim tespit 
etme

2.4 Kariyer ogrenme programlari geligtirilmesi ve uygulanmasi
Bireylerle veya gruplarla, yiiz yiize, telefonla veya gevrimigi galigilmasi

Ana gorevler Hakkmda du§unebileceginiz baglam lar ve ko§ullar

Tespit edilen ihtiyaglari kargilamaya yonelik 
programlar tasarlama

Kullanicilarin tasarima katilimi iizerinde dugunme

YSntem ve materyalleri kullanicilarin dzelliklerine ve durumlarina
uyarlama
Program igeri§i

Oturumlar ve faaliyetler yapma Ogrenme ve dgretme tarzlari Ekipman ve kaynaklara erigme Katilim ve 

iletigim tarzlari

Kariyer flgrenme programlarim gSzden 
gegirme ve degeriendirme

llerlemeyi takip etme ve degigiklik yapma Geri bildirim alma, analiz 

etme ve kullanma

2.5 Yonlendirme yapilm asi ve savunuculuk saglanm asi
Bireylerle veya gruplarla, yiiz yuze, telefonla veya gevrimigi galigilmasi

Ana gorevler Hakkmda du§unebileceginiz baglam lar ve ko§ullar

Bagkalarim dahil etme ihtiyaci iizerinde 
anlagma saglama

Yonlendirme ihtiyacmi tespit etme Kendi uzmanligimn sinirlarim tamma 

Olasi akil hocalari ve rol modeller

Yonlendirme almaya isteklilik ve yatkinligi 
saglama

Ozguven ve motivasyon

Duygusal kabul ihtiyaci (omegin, bagimlilik tedavisi) Iletigim becerileri 

Kendi hakkmda bilgi Harici irtibat kigisi hakkmda bilgi

Bagkalari He temasi kolaylagtirma
Guncel bilgi saglama

Ihtiyag oldugunda yeni yonlendirme irtibat kigileri olugturma 

Tanigtirma

Savunuculuk saglama ve destekleme Kullamcilari temsil etme ve onlarin adina muzakere etme Kendi kendine 

savunma hazirligim destekleme
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2.6 O^renmeye ve i$e giri$in kolayla$tirilmasi
Bireylerle veya gruplarla, yuz yuze, telefonla veya gevrimigi galigilmasi

Ana gorevler Hakkinda du§unebileceginiz bag lam lar ve ko§ullar

Ige yerlegtirme segenekleri uzerinde 
anlagma

Firsat araligi: yerel, bolgesel, ulusal, Avrupa ve kuresel:

* istihdam

■ egitim

■ gonullu galigma veya toplum hizmeti
• galigma tecrubesi ve gizlice izleme; numuneler ve gegici

gdrevlendirmeler

Karar stratejileri Aglar

Spekulatif uygulamalar Kayit digi ve resmi yaklagimlar

Bagvurular igin kigisel bilgilerin 
hazirlanmasina damgmanlik

Formatlar: Ozgegmigler; bagvuru formlari; mektuplar 

KaQit ve elektronik

Tarzlarin belirli ortamlara uyarlanmasi

Bagvuru surecini destekleme
Mulakat teknigi Segim prosedurlerini farkinda olma Kogluk ve rol 

□ynama

Qaligma ve ogrenme ortamlarinda uygun davranig

Tecrubelerden dgrenmeyi tegvik etme Bilgilendirme ve yapici geribildirim Takip destegi

6.6. Destekleme Yeterlikleri
Bu yedi yeterlilikistemci etkilegimlerinin yuksek standartta yapilmasi igin gereken destekleyici 
eylemler grubunu tarif etmektedir. Bazi ulkelerde, faaliyetlerden herhangi biri buyuk olgude 
merkezilegtirilmig olabilir (bunun bir ornegi kariyer bilgi sistemleri ve materyallerinin 
hazirlanmasi ve dagitilmasi olabilir). Bazi sektor veya hizmetlerde, herhangi birfaaliyet ekip 
adina gergeklegtirilmesi igin ekip uyelerinden birine tahsis edilebilir. 'Kendi becerilerinin ve bilgi 
birikiminin guncellenmesi' gibi diger faaliyetler ise mutlaka ki§inin kendinden istenir.

Yine, bu bolumdeki her bir ana yeterlilikifadesi, ornegin 'Firsat bilgilendirme hizmetlerinin 
yonetilmesi' alt bolumlere (sol taraftaki sutun) ayrilmig olup, bunlar ana ifade ile ilgili agamalar 
ya da istege bagli faaliyetlerdir. Bunlarin bitigiginde ise (sag taraftaki sutun) ornek verme ve 
yeterlilikgergevesinin kullamlmasimn planlandigi ulke veya sektorde bu yeterlilikigin gegerli 
olmasi gereken belirli 'baglamlar ve kogullar' hakkinda dugunmeyi tetiklemek amagli birtakim 
maddeler bulunmaktadir. Onceki bolumde oldugu gibi, bunlar mutlak gereklilikler degillerdir; 
ancak, gergevenin her kullamliginda, kullananlarin bu siitun igin kendi yerel ve sektorel 
maddelerini olugturmalari gerekir.

Kariyer rehberligi uygulamacilari istihdam eden kurulugun politikalari ve uygulamalari 
destekleme yeterliklerinin yorumlanmasina etki edecektir. Ornek:
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(a) Zaman yonetiminin boyutlari ve istemci kayitlarina ili§kin gereklilikler kurulu§un politikasi 
ile emredilmi§ olabilir;

(b) Beceri ve bilgi birikiminin gtincellenmesi buyuk oranda kurulu§un personel geli§tirme 
politikasi ile uygulanmi§ olabilir;

(c) Bilgilendirme uzmanlari kurulu§un bilgilendirme hizmetlerini geli§tirmi§ ve yonetiyor 
olabilirler;

(d) Bazi kariyer rehberligi uygulamacilarinm 'ara§tirma ve degerlendirme yapmak' firsatlari 
sinirli olabilir; kurulu§tan veya zaman baskilarindan kaynaklanabilecek kisitlar buna 
imkan vermeyebilir.

§ekil 5. YeterlilikAlam 3 - Destekleme Yeterlikleri

3.1 Firsat bilgilendirme hizmetlerinin yonetilmesi

Ana gorevler Hakkmda du§unebileceginiz baglam lar ve ko§ullar

Kariyer geligtirme faaliyetleri igin gereken 
bilgilerin tammlanmasi

Hem hizmet sagiayicilarinin hem de hizmet kullanicilarimn ihtiyaglari 

Yerel, ulusal ve uluslararasi:

• Istihdam ve iggiicQ piyasasi

• Girigimcilik

• Ogretim ve egitim

• Gonullu galigma veya toplum hizmeti

• Sosyal meseleler ve bakim

• Seyahat

• Finansman kaynaklari

• Yardimlar ve istihkaklar Formatlar ve kaynaklar.

Bilgilendirme materyalleri elde etme ve 
hazirlama

Ucretsiz ve ucretli yayin ve hizmetler Telif hakki

Kagit, internet ve goruntuleme materyalleri

Yerel ihtiyaglari kargilamak igin bilgilendirme hazirlama ve yazma

Materyallerin simflandirilmasi ve 
saklanmasi

Erigim kolayligi

Uygun siniflandirma sistemleri Depolama ve erigim medyasi

Bilgileri gozden gegirme ve guncelleme Gegerlilik ve amaca uygunluk kriterleri
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3.2 Aglar iginde gali§ilm asi ve ortakliklar olu§turulmasi

Ana gorevler Hakkinda du§unebileceginiz bag lam lar ve ko§ullar

1$ rolune uygun aij grubunun 
tespit edilmesi

Mesleki ve istihdamla ilgili irtibat ki§ileri Egitim ve dgretimle ilgili irtibat 

ki§ileri Sosyal ve ki$isel meseleler igin destek Muhtemel ortaklari tespit 

etme

Ag uyeleri ile bilgi ali§veri§inde bulunma
Aynnti seviyesi
Bilginin dogrulugu ve gegerliligi Gizlilik

3.3 Kendi dosya yiikuniin  yonetilmesi ve kullamci kayitlarinin tutulmasi

Ana gorevler Hakkinda dii§unebileceginiz baglam lar ve ko§ullar

Kullamci kayitlarim olu§turma ve 
muhafaza etme

Formatlar ve tarzlar 

Kullamcimn kayit tutulmasina katilmasi 

Yonlendirmede kayitlari kullanma 

Gizlilik

Yasal gereklilikler

ilerlemeyi desteklemek ipin kayitlari 
kullanma

Mevcut kullamci bilgileri

Eylem planlan ve ki§isel geli§im planlan

Dahili ve harici kayitlara ba§vurma

Kendi zaman ve kaynaklanm kullanmayi 
onceleme

Zaman ydnetimi Mali kaynaklar Yasal gereklilikler 
Orgutsel politikalar ve prosedurler
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3.4 Kariyer geligimine yonelik stratejiler tasarlanmasi ve uygulamaya konmasi

Ana gorevler Hakkmda du§unebileceginiz bag lam lar ve ko§ullar

Hedef kitlenin ihtiyaglarim anlama
Demografik bilgiler

Sosyal ve ekonomik ozellikler ve durum 

Hizmet kullamcilari ile muhatap olma yontemleri

Kariyer geligtirme faaliyetlerine yOnelik 
amaglari, hedefleri ve uygulama 
yontemlerini belirleme

Hedefleri kesin gekilde ifade etme Zaman olgekleri 

Finansman ve kaynaklar

Uygulamadaki rol ve sorumluluklar 
konusunda uzlagma

Kendi katkisi
Yerinde veya dig sahalarda

Diger meslek mensuplarimn ve uygulamacilarin rolleri 

Uzmanlarin kullammi 

Sosyal yardim

Uygulamaya dahil olan kigiler igin egitim ve 
geligme imkanlari saglama Egitim ihtiyaglarim tespit etme Kogluk ve akil hocaligi

Materyalleri temin etme ve ihtiyaca gore 
uyarlama

Kullamcilara uygun formatlar Dil ve igerigin erigilebilirligi Bilginin 

gegeriiligi

Gozden gegirme, degeriendimne ve tadil 
etme Geribildirim ydntemleri Geribildirim analizi lyilegtirme yapma

Kalite gtivence stratejisini uygulamaya 
gegirmeye destek Kalite guvence modelleri llgili kalite standartlari

3.5 Paydaglarla muhatap olunmasi

Ana gdrevler Hakkmda du§unebilece§iniz batjlam lar ve ko§ullar

Paydaglari belirleme

Hukiimet ve politika kurumlari 

Finansman kaynaklari 
Kullamcilari temsi eden gruplar 

Igverenler

Ogrenme sagiayicilari 

Ogretim kurumlari

Paydaglarla iligki geligtirme ve surdurme
iletigim ve raporiar 

Ortak ilgi alanlari

Paydaglardan degeriendimne ve geribildirim alma
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3.6 Ara§tirma ve degerlendirme yapilm asi

Ana gorevler Hakkm da du§iinebilecegin iz baglam lar ve ko$ullar

Ara§tirma yontemleri bilgi birikimi geli§tirme

Metodolojileri ve yOntemleri ara§tirma 

Veri toplama teknikleri 

Nitel ve nicel bilgilerin analizi 

Ara$tirma literaturuniin kullammi 

Ara?tirma etigi

Ara§tirma ve degerlendirme projeleri 
uygulamaya koyma

Turn taraflarin anla$masi Hizmet kullanicilarinin gdril$lerini alma 

Payda§lari dahili etme Flnansman

Bulgulari yorumlama, sunma ve kullanma Sunum yontemleri Yayma yontemleri Sonuglarin pratikle 

butunle§tirilmesi

3.7 Kendi becerilerinin ve bilgi birikiminin giincellenm esi

Ana gorevler Hakkm da du§unebilecegin iz baglam lar ve ko§ullar

Uygulama ve plan geli§tirme faaliyetlerine 
kafa yorma

Bilgi birikimi, beceriler ve tutumlar Mevcut ve degi§en i§ rolleri 
Mevcut ve degi§en ekonomik, sosyal ve siyasi ortam 

Qali§ma arkada§lari ve diger meslek mensuplari ile etkile§imde 

bulunma Kendi kendini degerlendirme

Geli?tirme faaliyetlerine katilma Qali§taylar ve konferanslar Resmi akredite kurslar Akrandan ogrenme 

Kendi kendine gali$ma ve kendi kendine yOnetilen ogrenme

l§ rolune yeni bilgi birikimini uyarlama Yonetici ve gali§ma arkada§larimn destegi
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7. YeterlilikQergevesinin Kullam lm asi

7.1. Qergevenin Uyarlanmasi
Bu yeterlilikgergevesi Avrupa seviyesinde geligtirilmigtir. Dolayisiyla, her bir ulkedeki kariyer 
rehberligi sisteminin birer pargasi olarak saglanmasi gereken kilit gorevleri igermektedir. 
Kariyer rehberligi hizmetlerinin hangi kuruluglar tarafindan verilecegini dikte etmez; farkli 
modellerin avantaj ve dezavantajlari bagka yerde incelenmi§tir (Cedefop, Sultana, 2004; 
Sultana, 2003,2006; OECD, 2004; Sultana ve Watts, 2005). Ancak, herhangi bir Avrupa ulkesi 
halkmin kariyer rehberligi ihtiyaglarimn, Avrupa Birligi Konseyinin kararinda (2004) dzetlendigi 
uzere, bu gergeveyi olugturan 19 yeterlilikifadesinin hepsine birden dikkat edilmeksizin 
kargilanabilmesi ihtimali azdir. Bazi yeterlikler uygulama yapan kuruluglarin tamaminda 
kugkusuz gerekli olacaktir; 'Kariyer geligtirme faaliyetleri yapilmasi' adli istemciyle etkilegim 
yeterligi buna birornektir. Buna kargin, 'Ogrenmeye ve ige girigin kolaylagtirilmasi' yeterligi ise 
her ortam igin amaca uygun olmayabilir.

Qergevenin 'hakkinda dugunebileceginiz baglamlar ve kogullar1 (her ifadenin sag taraftaki 
siitunu) ile ilgili olarak daha da uyarlanmasi gereklidir. Buradaki girigler goz onune alinmasi 
gerekebilecek bir dizi konuyu gdstermektedir. Kullanilabilir kaynaklar, kulturel ve sektorel 
kogullar ve gegerli standart ve yonetmeliklerin tamammin onerilen kullammin durum ve turiine 
gore burada yansitilmasi gereklidir.

7.2. YeterlilikQer^evesi ve Nitelik Belirleme Sistemleri
Bu raporun onceki bdlumleri, hem tarn zamanli hem de yari zamanli kurslarla verilen 
lisansustu ve yiiksek lisans seviyesindeki kariyer rehberligi uzmanlagma egitiminin 
geligtirilmesine dogru onemli bir gidig oldugunu gostermektedir. Egitimler gogu iilkede gerek 
kurum tabanli tarn zamanli ve yari zamanli kurslarla, gerekse hizmet igi olarak ve igyerinde 
verilerek daha diiguk seviyelerde de mevcuttur. Birgok iilkede, egitimciler ve egitmenler 
yiiksek ogrenimin tiirn agamalarinda (6 ila 8. EQF seviyeleri) ve bazi hizmet igi egitimlerin 
daha diiguk seviyelerinde faal durumdadirlar. 3.1. Bdliimiinde gerek egitim iginde 
uzmanlagmig miifredat kapsami bulunmasi ihtiyaci hakkindaki yorumlar, gerekse 
uzmanlagmig kariyer rehberligi uygulamacilarina yonelik yeterli akademik seviyede egitime 
iligkin argumanlar mevcuttur.

Bu yeterlilikgergevesinin her seviyedeki egitim kurslarimn planlanmasinda ve 
geligtirilmesinde birkag olasi kullammi bulunmaktadir. Politika yapicilar (kendi gorev 
alanlarindaki kariyer rehberliginin planlanmasi) ile egitmenler (planlanan hizmetleri verecek 
olanlara yonelik uygun egitim imkanlarim sunmakla gdrevlendirilmig) arasindaki diyalog igin 
ortak zemin saglayabilecek bir gergeve sunmaktadir. McCarthy (2004) boyle bir diyalog 
olmayigina, belirli durumlarda yeterlikli uygulama yapilmasina yonelik baglam ve kogullari 
belirleyen kapsamda kariyer rehberligi uygulamalari igin ortak bir gergeveye olanak 
saglanmasiyla bu diyalogun olabilecegine dikkat gekmektedir.

Bu diyalog kariyer rehberligi uygulamacilarinin mesleki birlikleri gibi bagka kilit oyuncularin 
da olaya katilmasiyla daha ileri safhaya taginabilir, boylece yeterlilikgergevesi politika yapici 
elkitabinda dile getirilen politika meselelerinin ele alinmasimn yolunu agabilir (OECD ve 
Avrupa Komisyonu, 2004).
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Bu yayin 'rehberlik iggilerinin uzman olunmayan statuden uzman statusune ilerlemelerine 
imkan tamyan agamali ve entegre ogrenme yollannin' olmadigim kayda gegirmektedir (s. 45). 
Qogu egitim, uygulamacilari igleri igin gereken bilgi birikimi ve becerilerle donatmak igin 
yetersiz oldugu halde, bazi ulkelerde 'kullamcilann sadece kuguk bir bolumunun ihtiyag 
duydugu genig kapsamli kariyer mudahalesi ve psikolojik damgmanligi saglama becerilerini 
geligtiren' uzun egitime gok fazla onem verilmekte olduguna da dikkat gekmektedir. 
Yeterlilikgergevesi, hizmet igi egitimler ve SMG egitimleri dahil olmak uzere, egitimlerin her 
seviyede verilmesine yonelik ortak bir referans araci gorevi gorebilir.

Qergeve, kapsama odaklanmigtir ama seviyeye deginmemektedir. Yeni kurslar 
geligtirildigine veya mevcutlari gozden gegirildigine gore, kurs kapsamim degerlerken esas 
alacak harici bir dlgutun olmasi faydalidir. Kariyer rehberligi nitelikleri ve egitimi hakkindaki 
galigmanin muhataplarmin Uluslararasi Ogrenim ve Meslek Rehberligi Birligi (IAEVG) 
tarafindan geligtirilmig olan yeterlilikgergevesi gibi bagka yeterlilikgergeveleri kullanmig 
olduklarini soyledikleri bu raporun onceki kisimlarinda belirtilmigti. Miigterek bir Avrupa 
yeterlilikgergevesi bu faaliyeti destekleyebilir; ornegin, bu tur egitimlerin AB finansmanli 
ulusagiri projeler kapsaminda geligtirildigi durumlarda ortak bir referans araci yararli olacaksa, 
mugterek bir Avrupa yeterlilikgergevesi ozellikle degerli olacaktir.

Normalde ekip ortamlarinda belirlenen, siklikla daha genig bir agin birer pargasi olan belirli 
ig rolled ve gorevlerinin gereklilikleri ile ilgili olarak seviyelerin ele alinmasi gereklidir. Uzman 
olmayan ve meslek digi personelin kariyer rehberligi ekipleri iginde oynayacak rolled 
bulunmakla birlikte, ustlenecekleri gorevler igin, isteyene ilerleme imkam saglayan bir gergeve 
iginde, yeterli olgude egitilmeleri gerekir. Avrupa nitelikler gergevesi, Kopenhag sureci (MOE) 
ve Bologna sureci (YO) her bir mesleki egitim ve yiiksek ogrenim agamasina yonelik 
gergeveleri ve genel tammlayicilari, ogrenme giktilari ve yeterliklertemelinde olugturmaktadir. 
Ulusal nitelikler gergevesinin geligtirilmesi (2010 itibariyle) 'entegre ogrenme yollarinf 
destekleyebilecek yapilari tamamlamaktadir. Gerek uzman kariyer rehberligi 
uygulamacilarinin gerekse dagitik aglarin degeri 1.5. Bolumunde tartigilmigti. Ulusal 
ihtiyaglara ve kogullara en iyi uyan uygulama gablonlarinin teyit edilmesi ve uygulamada 
baglica kaynak olacak personelin egitilmesine yonelik elverigli bir yapi kurulmasi igin 
galigilmasi her Uye Ulkenin kendi kararina kalmigtir.

7.3. YeterlilikQergevesinin Diger Potansiyel Kullammlari
Qergeve verilen egitimlerin gekillendirilmesinde onemli bir rol oynayabilir fakat bagka amaglar 
igin kullamlma potansiyeli de vardir. Burada ozetlenen kullammlar kullammi baglatmig 
olabilecek kurum veya gruba gore duzenlenmigtir.

7.3.1. Kariyer Rehberligi Hizmetleri Veren Orgutler
Kariyer rehberligi hizmeti kamu kurumlari (ulusal veya bdlgesel), okullar ve diger ogretim 
kurumlari, bazi ozel sektor kuruluglari, topluluklar ve yardim gruplari gibi birgok farkli kurulug 
tarafindan verilir. Her kurulugun kendi stratejik amaglari olacak, bunlar da hizmetlerin 
kullanimlarina sunuldugu potansiyel kullamci gruplari uzerine etki edecektir. Soz konusu 
hizmeti veren bazi kuruluglar kariyer rehberligini ana iglevleri olarak alacaklar, digerleri ise 
kariyer hizmetlerini daha genig bir gorev alaninin kuguk bir bdlumu olarak sunacaklardir.
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Bu farklar yeterlilikgergevesi kullammimn kurulugun kendine ozgu hizmet sunumunun 
ilerlemesine nasil katkida bulunabilecegini her bir kurulugun goz onunde bulundurmasi 
gerektiginin altini gizmektedir.
Bu tur kuruluglar genelde igverenler veya kariyer rehberligi uygulamacilarinm 
yuklenicileridirler. Yeterlilikgergevesi kullamm alanlari arasinda gunlar olabilir:
(a) Qergevenin gergeve igindeki hangi ogelerin kuruluglari tarafindan kullamcilarina 

sunulmasi gerektigine karar vermek igin kullamlmasi; bunun bir sonucu da kendilerinin 
veremedigi hizmetlere kullanicilarimn nasil erigecegini aragtirmaktir;

(b) Sunacaklari hizmetin kogul ve standartlarina karar verilmesi ve bunlarin kaydedilmesi. 
Bunun hem hizmetlerin potansiyel kullamcilara hangi yollarla agiklanacagi ve tamtilacagi, 
hem de ige alim ve segime etkileri olabilecek personel performansi igin belirlenmig 
standartlar bakimindan sonuglari vardir 5.5. Bolumune bakiniz);

(c) Bireysel personel rollerinin gegitli iglevlerle eglegtirilmesi, hangi personeli hangi gorevleri 
yerine getireceginin agik olmasi;

(d) Personel degerlendirmeleri, egitim ihtiyaglarinin belirlenmesi, surekli mesleki geligimin 
duzenlenmesi ve personel arasinda akrandan ogrenme gruplarmin tegvik edilmesi gibi 
birtakim personel geligtirme iglevlerinin temelini olugturmak igin belirlenen standartlarin 
kullamlmasi (yukaridaki (b) faaliyetinde oldugu gibi);

(e) Personeli igin onceki tecrtibelerin ve ogrenilenlerin akreditasyonuna (OTOA) yonelik 
gergeve geligtirilmesi (4.3. Bbliimundeki Danimarka ornek olay etudunii de bakiniz);

(f) Hizmet kullamcilarindan geribildirim istenmesine yonelik yontemler dahil olmak uzere, 
hizmet degerlendirmesi igin gereken bilgilerin saglanmasi.

7.3.2. Kariyer Rehberligi Uygulamacilarinm Meslek Birlikleri
Kariyer rehberligi uygulamacilari meslek birlikleri birgok iilkede mevcuttur; diger ulkelerdeyse 
kariyer rehberligi profesyonel bir faaliyet alam haline geldikge yeni birlikler kurulmaktadir. 
Kariyer rehberlik faaliyetlerinde uzun gegmigleri olan birtakim ulkelerde, kariyer rehberliginin 
verildigi farkli sektdrlerden uyelere hizmet veren birkag meslek birligi bulunmaktadir.

Meslek birlikleri yeterlilikgergevesini hem kendi uyeleri ile ilgili olarak hem de birbirleri ile 
agagidaki konularda igbirliginin biryolu olarak kullanabilirler:
(a) Kendi ulkelerinde veya sektorlerinde sunulmasi gereken hizmetlerle ilgili gorug 

olugturmak ve bunlari kamuoyu onunde ifade etmek;
(b) Mesleki uygulamaya uygulanmasi gereken standartlar ve kogullar hakkinda profesyonel 

gorugu olugturmak;
(c) Oyelerine amaca uygun egitimler vermek veya bunlara erigmeleri igin gereken 

duzenlemeleri yapmak;
(d) Uyelik hakki ve/veya uygulama tescili sisteminin temelini olugturmak uzere degerleme 

gergevesi olugturulmasi;
(e) Kariyer rehberligi uygulamacilarinm sektorler arasinda birey olara hareket etmelerini 

kolaylagtirmak amaciyla nitelik gerekliliklerinin uyarlanmasi.

7.3.3. Kariyer Rehberligi Uygulamacilari
Qergevede kariyer rehberligi uygulamacilarinm kendi uygulamalarmi geligtirmeleri gerektigi 
uzerinde ciddi olgude durulmaktadir. Yeterlilikgergevesi gunlari saglayabilir:
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(a) Kendi kendine degerleme araci olabilir;
(b) Qaligma arkadaglariyla akran geli§tirme faaliyetlerine temel tegkil edebilir.

7.3.4. Politika Yapicilar
OECD incelemesinde (2004) ulkelerin kendi verdikleri kariyer rehberligi hizmetleriyle ele 
aldiklari bir takim farkli politika hedefleri oldugu tespit edilmigtir. Bu hedefler hayat boyu 
ogrenme politikalarina genig destek saglanmasindan giderek bireysellegen ve gegitlenen 
ogretim programlari vasitasiyla insanlara yollarim bulmada yardim edilmesi gibi daha belirli 
hedeflere kadar uzanmaktadir. Bazi ulkeler nitelik ve beceri seviyeleri duguk kigilerden olugan 
gruplara benzer belirli hedef gruplar belirlemiglerdir; buna kargin, her ulkenin igsizlerin kariyer 
rehberligi ihtiyaglarina hitap eden birtakim hukumleri vardir. Kariyer rehberligi ogrenme 
programlarim terk etme oranini dugurmeye yonelik bir arag ve gergeklegen ogrenme ile iggucu 
piyasasi arasindaki arayuzun ve ilerleme yollarinin iyilegtirilmesine yonelik bir yol 
gorulebilirler. Avrupa politika hedefleri dogrultusunda, bazi ulkeler kariyer rehberligi 
hizmetlerinin gu hareketlilik turlerini arttirma potansiyelini gbrmijglerdir: Cografi olarak bolgeler 
ve Dye Ulkeler arasinda, yukselme ve hiyerargide ilerleme yoluyla; veya yanlamasina, 
dzellikle iggucii piyasasindaki yapisal degigimin becerilerin kugulen istihdam sektdrlerden 
emek ihtiyaci olan sektorlere dogru yeniden duzenlenmesi ihtiyacmi yarattiginda.

Politika yapicilarimn stratejik hedeflere ulagilmasi igin uygun kariyer rehberligi hizmetlerinin 
olmasim ve bunlarin uygun kaynak ve aglara erigiminin olmasini saglamalari gerekir. Politika 
yapicilari yeterlilikgergevesi kendi stratejik hedeflerini kovalarken gu amaglarla kullanabilir:
(a) Sunulan kariyer rehberligi faaliyetlerinin gegitliligini planlamak ve gozden gegirmek ve 

belirli stratejik hedeflere ulagmak igin uygun faaliyetlerin yapilmasim saglamak igin;
(b) Mevcut hangi kariyer rehberligi kuruluglarimn hangi hizmetleri verecegi konusunda 

eglegtirme yapmak ve nufusun belirli sektorlerinin ihtiyacmi kargilama amaciyla kuruluglar 
arasinda ag olugturulmasim tegvik etmek igin;

(c) Hizmetlerin genel etkililigini degerlemeye tabi tutmak amaciyla degerlendirme planlarim 
bir araya getirmek igin;

(d) Kariyer rehberligi uygulamacilarinin egitim rotalarmi planlamak igin;
(e) Uygulamacinin yeterligine yonelik ortak hedeflerin uzerinde anlagma saglamak uzere, 

kariyer rehberlik uygulamacilarinin egitimcileri, egitmenleri ve igverenleri ile yapilan 
tartigmalarda faydalanmak igin.
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8. ileriye Gitm ek

8.1. Egitime Dikkat Etmek
OECD tarafindan kariyer rehberligi ve kamu politikasi uzerinde yapilan inceleme (2004) 
zorunlu ogretimden galigma hayatina ve emeklilik donemine kadar uzanan agamalarin her 
birindeki vatandaglar igin kariyer rehberligi hizmetleri tasarlanmasi ve verilmesi ile ilgili bir dizi 
soruyu politika yapicilarinin onune koymaktadir. OECD raporu tek bagina higbir sistemin 
ulkelerin hepsi igin uygun olacak bir gabion saglamayacagi uzerinde durmakta, ulusal 
hizmetlerin ulusal ihtiyag ve oncelikleri kargilamasi igin politika dogrultusunda tasarlanmasini 
savunmaktadir. Ancak, soz konusu incelemede her ulkenin kariyer rehberligi hizmetleri 
verilmesine yonelik sisteminde, uzmanlagmig personel tarafindan oynanabilecek bir bolum 
oldugu sonucuna varilmaktadir:

'Kariyer rehberliginin ayri, uzmanlagmig meslekler ve uzmanlagmig kariyer rehberligi 
kurumlari tarafindan verilmesi lehindeki bu argumanlar,... politika yapicilarin kariyer rehberligi 
kurumlarim arz ve talebi daha iyi belirleme sureci kapsaminda daha geffaf ve gorunebilir 
yapmaya ihtiyag duymalari nedeniyle pekigmigtir1 (OECD, 2004, s. 146).

Bu rapor uzman personelin, destekleyici (meslek digi) rollerde galiganlarin ve bir bagka ana 
mesleki rol iginde kariyer rehberligi gorevleri yapanlarin ihtiyag duyduklari nitelik ve yeterlikleri 
tespit etme ihtiyacina yoneliktir. Yuksek kaliteli hizmetler vermek igin, kariyer rehberligi 
ekibinde galigan her bir kiginin ozel ihtiyaglarmi ele alan ve her ikisi de personelin kariyerinde 
ilerlemesini tegvik eden ve yanal ve cografi hareketini kolaylagtiran Bologna ve Lizbon 
stratejilerini nitelik olugturma yollari konusunda destekleyen egitim ve nitelik belirleme 
sistemleri olugturulmasi elzemdir. Uzmanlagmig hizmetlerin yam sira ag tabanli ve dagitik 
uygulama sistemlerinin degeri kabul edilmigtir. Bu tur sistemler uzman kariyer rehberligi 
uygulamacilarim desteklemek ve bunlara kaynak saglamak igin bunlarin becerilerine yonelik 
Have talep yaratirlar ve turlu turlu galigma ekipleri geligtirmek igin turlu turlu egitim imkanlarina 
ihtiyag duyarlar.

Kariyer rehberlik hizmetlerinin kaliteli olmasim saglamak igin her seviyedeki personelin 
egitimli, nitelikli ve yeterli olmasi elzemdir. Paralel bir mesleki alanda, egitimli ve nitelikli 
olmanin ogretmenler igin onemi Ogretmen Yeterligi ve Nitelikleri Mu§terek Avrupa IlkelerPnde 
(Avrupa Komisyonu, 2005a) tanmmigtir. Kariyer rehberligi meslegine iligkin benzer bir 
dokuman, politika geligtirilmesini canlandirma geklindeki aym amaca hizmet edecektir. 
Aslinda, dgretmenlerin bagkalariyla galigma; bilgi birikimi, teknoloji ve bilgiyle galigma; ve 
toplumla ve toplum iginde galigma geklinde tammlanan kilit yeterliklerini yansitabilir. Kariyer 
rehberliginin kilit ilkelerinin Avrupa'da ya§am boyunca rehberlik alanindaki politika, sistem ve 
uygulamalarm guglendirilmesi kararinda (Avrupa Birligi Konseyi, 2004) belirtilenlere yakindan 
uyarlanmasi gereklidir. Ogretmenlik meslegi ile ilgili olan dokumanla birlikte, ulusal ve bolgesel 
politika yapicilara yonelik olarak politika uygulamalarim tegvik etmek igin agik ve net tavsiyeler 
olmalidir.

Bu raporda, egitim ve niteliklerin bazi ulkelerde yururlukte olan yegane onemli kalite 
prosedtiru olduguna dikkat gekilmigtir; buna ragmen birkag ornekte egitimle, dzellikle de 
hizmet igi egitim ve surekli mesleki geligim ile meggul olunmasimn nedeni, bunun iggiicunun 
beceri ve yeterligini muhafaza etmeye yonelik sistematik bir surecin pargasi olmasindan 
ziyade igginin kendi bireysel takdiri olabilir.
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OECD incelemesinde (2004) politika yapicilarin 'baglangig ve sonrasindaki ogretim ve egitim 
niteliklerinin dogasmi gekillendirmek igin kariyer rehberligi uygulamacilariyla daha yakindan 
galigmalari' tavsiye edilmektedir (s. 149). McCarthy (2004) egitim sistemlerinin ve egitim 
kurslari igeriginin kamu politikasi oncelikleri ile uyumlu hale getirilmesinin saglanmasi igin 
politika yapicilar ile egitim kurumlari arasindaki diyalogun arttirilmasi gerektigine dikkat 
gekmektedir.

Kariyer rehberligi personeline yonelik egitimlerin kayda deger bir kismi, gerek uzmanlik 
egitimleri gerekse digerleri, girigten sonra verilmektedir. Verilen egitimler genellikle verildikleri 
sektore ozgu olmaktadir; dolayisiyla, sektorler arasindaki hareketliligi azaltmakta ve kariyer 
rehberliginin kendine ozgu mesleki kimliginin geligtirilmesine destek vermemektedirler, ki bu 
kariyer rehberligi hizmetlerini potansiyel kullamcilara gorunur yapmanm en onemli unsurudur. 
Kariyer rehberligine girig oncesinde verilen egitimler, belirli istihdam sektorlerine (ornegin 
ogretim, kamu istihdam kurumu, ozel sektor) uyarlanmig uzmanlagmig unsurlarin yam sira 
mugterek gekirdek ogelerini de saglayacak gekilde tasarlanmalari halinde, arzu edilir bir 
segenektir. Bu tur egitimlere ait mugterek gekirdek ogelerinin egitim verilen farkli sektorler 
arasindaki anlayig ve igbirligi seviyelerini yukseltmesi ve aym zamanda personelin sektorler 
arasinda hareket etmek suretiyle kendi kariyerini bireysel olarak geligtirme imkanlarim da 
arttirmasi beklenebilir.

Turn ilk, baglangig ve hizmet igi egitimlerin ortak gergevesi olmasimn degerine agagida 8.4. 
Bolumunde deginilmigtir.

8.2. Yeterlilik
Bu raporda gundeme gelen kritik bir konu da uzman kariyer rehberligi uygulamacilari olarak 
faaliyet gosterenler igin egitim ve yeterligin yeterli seviyesinin ne oldugu hakkinda hem ulusal 
olarak hem de Avrupa baglaminda fikir birligi saglanmaya galigilmasidir. Bu da farkli ulkelerde 
tammlandigi gekliyle kariyer rehberligi uygulamacisimn rolu ile ilgili olarak uzmanlagmamn 
hem seviyesine hem de derecesine iligkin sorulari gundeme getirmektedir. Birgok ornekte, 
kariyer rehberligi uygulamacisi olarak uzmanlagmak ag tabanli ve dagitik verilen hizmetlerin 
koordine edilmesinin yam sira istemciler ile ve istemciler igin dogrudan galigilmasi rolunii 
igerecektir.

Mevcut durumda, bir bagka profesyonel rolun kapsaminda meslek digi bir kigi veya resmi 
olmayan hizmet verme aglarina katki saglayan bir kigi olarak kariyer rehberligi hizmetleri 
verenlerin sahip olduklari egitimin tur ve seviyeleri gok gegitli olacaktir, hatta bunlarin bazen 
higbir egitimleri olmayacaktir. Birkag ulke bu tur hizmetlerin kalite guvencesine yonelik 
sistemleri oldugunu bildirmigtir.

8.3. Neyin i§e Yaradiginin Kamti
Her ulkenin hedefledigi kendi politika giktilarina ve AB hedeflerine ulagmak igin ihtiyag duyulan 
istemci giktilarim saglayabilecek kariyer rehberlik uygulamalarimn geligtirilmesinde hangi 
egitim seviye ve bigimlerinin etkili olacagina dair kamt aranmasi gereklidir. OECD incelemesi 
(2004) agik ve net bir kural igermektedir:

'Politikalarin herkesin kariyer karari alma ve kendi kariyerini kendi yonetme becerilerine 
ihtiyaci oldugunu ve herkesin yiiksek kaliteli ve tarafsiz kariyer bilgilerine erigmesi gerektigini 
varsaymasi gerekir.
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Dolayisiyla, her politika yapicimn ilk onceligi becerileri geligtiren sistemler ile bilgiyi saglayan 
sistemler olmalidir. Politikalarin herkesin yogun kigisel tavsiye ve rehberlige ihtiyag duydugu 
varsayimina dayanmamasi, bunun yerine kigisel yardimin kisadan yoguna kadar uzanan 
seviyelerini kigisel ihtiyag ve kogullarla eglegtirmeye galigmasi gereklidir' (s. 139).

Vatandagin birey olarak ihtiyag duydugu kariyer yonetim yeterliklerini goz onunde 
bulundurmug olan ulkeler, kariyer rehberliginin birey agisindan giktilarinin tammlanmasinda 
onemli biradim atmiglardir; boylece istemcinin konumu (istihdama girig, egitim v.s.) agisindan 
hizmet bagarismin olgumunun yanina bir diger onemli boyut da eklenmigtir. Faaliyetler, 
kaynaklar ve personel egitim ve yeterlikleri anlamindaki girdileri, istemcilerin kendi kariyer 
sureglerini yonetmeleri anlaminda elde edilen giktilarla eglegtiren kamtlari toplamaya yonelik 
sistemin onemli bir yapitagi da bu tur istemci yeterlilikifadeleri ile saglamr.

Yagi veya iginde bulundugu agama ne olursa olsun vatandagin birey olarak ihtiyag duydugu 
kariyer yonetim becerilerinin daha iyi anlagilmasi, turlu bireysel ihtiyaglarin kargilanmasi igin 
kullamlacak gegitli hizmet tip ve yontemlerinin maksatli olarak tasarlanmasina yonelik adim 
atilmasina izin verir. Bu tur karmagik hizmet sistemleri gegit gegit personel yapilarim gerektirir. 
ihtiyag duyulan egitimlerin yerine getirilecek personel roluyle eglegtirilmesinde hizmet 
personelinin etkililigi uzerinde yapilan galigmalardan elde edilen kamtlar esas alinmali, 
bunlarin baglangigta aldiklari egitimler ile devam eden egitimleri ile gosterdikleri yeterlikler 
hesaba katilmalidir. Birgok ulkenin birden fazla farkli egitim gekli olup, AB Dye Olkeleri 
genelindeki egitimlerde kayda deger olgude gegitlilik bulunmaktadir. Verilen kariyer rehberligi 
hizmetlerinin alinan personel egitim girdileri kargisindaki etkililigini olgen ve mukayese eden 
gerek ulusal dtizeydeki gerekse Avrupa duzeyindeki galigmalar bu duruma esas tegkil edebilir.

Qegitliligi yuksek personel yapisi igindeki gegitli roller igin gereken yeterlilikseviyesi ve 
bigiminin elde edilmesi bakimindan en etkili egitim yontemleri hakkindaki kamtlar zamanla bir 
araya getirilebilir. Bu rapor birtakim egitim gelenek ve gablonlari (2.2. Bolumu) ile uzaktan ve 
elektronik ogrenme, uygulamali staj ve iggucu piyasasi ve meslek bilgi birikimine agik olma (3. 
Bdlum) dahil olmak uzere gegitli ogretme yontemlerini degerlendirmig olup, bunlarin her birinin 
farkli personel rolleri bakimindan ve farkli egitim baglamlarinda farkli degerleri olabilir.

8.4. YeterlilikQergevesi ve Ulusal Nitelikler
Verilen gegitli egitimlerin mijgterek gekirdek ogeleri ile iligkilendirilmesi gereklidir, boylece 
kariyer rehberligi uygulamacilarimn kendi kariyer ilerlemelerini desteklemek igin bireysel fakat 
entegre ogrenme yollari olugturmasina imkan saglanmig olacaktir. Her seviyedeki kariyer 
rehberligi gorevlerinde kullamlabilecek ogrenme yollarim kapsayan gergeveler geligtirmek igin 
hemen her tilkede onemli olgude kapsam bulunmaktadir. Bu tur gergevelerin gerek dikey 
gerek yanal personele ve kursiyerlere yonelik ilerleme rotalarimn tespit edilmesinde Bologna 
ve Kopenhag stratejileri ilkelerini kargilamasi ve ulkenin kendi ulusal nitelikler gergevesi ile 
uyum iginde olmasi gerekli olup, Bologna surecine gore bunun 2010 itibariyle gergeklegmesi 
gereklidir. Bir ilk adim olarak, mevcutta verilen egitimlerden elde edilen ogrenme giktilari 
uzerinde anlagilan ve egitimin hangi modullerinde hangi yeterlilikalanlarimn ele alinacagim 
gosteren bir yeterlilikgergevesine gore eglegtirilebilir. Tercihen, bu tur bir eglegmenin bu 
raporda onerilen Avrupa yeterlilikgergevesi kullamlarak ulusal seviyede kabul edilmig olmasi 
gerekir.
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Qergevesinin kendisi ulusal duzeyde geligtirilmeli, hem ulusal hem de sektorel durumlarin 
baglam ve kogullarina gore de uyarlanmig olmalidir.

McCarthy (2004) kariyer rehberligi uygulamacilarimn hem iggucu piyasasi ve ogretim 
sektorleri arasindaki hareketliligini, hem de profesyonel olmayan stattiden profesyonel statuye 
gegiglerinin onundeki engelleri kayda gegirmigtir. Burada dnerilen eylem her ulkenin kendi 
engellerini netlegtirecek ve meslek hareketliligini iyilegtirmeye yonelik tutarli planlama 
yapilmasina izin verecektir.

8.5. Ulusal Koordinasyon
Yeterlilikgergevesinin diger kullammlari, uygulamacilar, meslek birlikleri, politika yapicilar ve 
kariyer rehberligi uygulamacilarimn igverenleri gibi farkli gruplarin oynayabilecegi olasi roller 
He birlikte 7. Bolumde dzetlenmigtir. Her birinin oynayacagi bir bolum olmakla birlikte, birgok 
ulkedeki ortak ihtiyag koordinasyonun iyilegtirilmesi yonundedir; birkag iyi uygulama ornegi 
tespit edilmigtir. Bagka ulkelere ornek tegkil edebilecek olanlari ornek olay etudu bdlumunde 
aragtirilmigtir (4. Bolum): Bunlar, kamu istihdam kurumu haricinde turn sektorler genelinde 
egitim ve hizmet sistemlerini koordine etmig olan Danimarka, birtakim bagka hizmet verme 
inisiyatiflerinin desteginde sektorler arasi igbirligi yoluyla yeni biryuksek lisans seviyesi egitim 
prog rami tasarlamig olan Letonya ve tespit edilen hizmet ihtiyaglarimn kargilanmasi amaciyla 
yeni bir egitim programi tasarlamak igin devredilmig hukumetin, universitelerin ve ana 
igverenin birlikte galigtigi Iskogya'dir.

Hukumet bakanliklari arasindaki uzlagma, OECD incelmesinde (2004) savunuldugu uzere, 
bireyin kariyer yonetimi becerilerinin hayat boyu perspektifinden anlagilmasi ve geligtirilmesi 
kariyer rehberligi uygulamacilarindan istenen hizmet ve gorevleri agikliga kavugturacaktir. Bu 
da, ige alim ve segimden, ilk, baglangig ve hizmet igi egitimlere kadar personel geligiminin 
temelini olugturmak amaciyla ve degerlendirme ve kalite guvencesine yonelik bir olgut olarak 
Avrupa yeterlilikgergevesinin ulusal duzeyde uyarlanmasina olanak saglayacaktir.

8.6. Avrupa Seviyesinde Destek
Kariyer rehberlik hizmetlerinin kalite ve koordinasyonunu geligtirmek igin kariyer rehberligi 
uygulamacilarimn egitimli ve yeterli olmasi elzemdir. Bu itibarla, Avrupa genelindeki kariyer 
rehberligi sistemlerinin Lizbon stratejisinin hedeflerine ulagilmasinda uzerlerine diigeni 
yapmalarimn saglanmasi igin, kariyer rehberligi hizmetlerine Avrupa politikasi seviyesinde 
gosterilen dikkatin artmasi gereklidir. Daha somut ifade etmek gerekirse, bu politika ilgisi 
buyuk dlgekli uzun vadeli geligtirme projelerine ve kargilagtirmali degerlendirme galigmalarina 
finansman saglanmasiyla ve bunlardan elde edilen bulgularin gerek yayinlar gerekse 
akrandan ogrenme etkinlikleri vasitasiyla yayilmasiyla ispat edilebilir. Bu, Cedefop'un politik 
ve stratejik olarak yenilikgi ve genig kapsamli olan rehberlik inisiyatiflerini gelecekte de almaya 
devam edebilecegi bir alandir.

Bu galigma programi dahilinde, Cedefop gibi kilit aktdrlerle igbirligi halinde kariyer rehberligi 
uygulamaci yeterlilikve niteliklerine (8.1. Bolumune bakimz) yonelik mugterek Avrupa ilkeleri 
hazirlanmasi konusu ELGPN tarafindan dikkate alinabilir. ilave olarak, ELGPN ulusal 
rehberlik forumlari ile sagladigi igbirligi uzerinden profesyonel nitelik ve egitimlere yonelik 
mugterek bir gergeve uzerinde galigma baglatabilir. ELGPN, mugterek degerlendirme 
yontemlerini aragtirabilir, gegitli rehberlik gorevleri igin hangi seviye ve bigimlerdeki egitimlerin 
en etkili ve uygun maliyetli olacagina iligkin anlayig geligtirilmesine katkida bulunan kamtlari 
Avrupa seviyesinde birlegtirme yonunde galigma yapabilir.
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Son olarak, hayat boyu rehberlik saglamaya yonelik kalite guvence mekanizmalarimn 
geli§tirilmesi (kariyer rehberligi uygulamacilarimn yeterllllkve nltelikleri dahil olmak uzere) 
ELGPN'nin 2009-10 gali§ma programinda halihazirda mevcuttur.
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Ek 1 Ara§tirm a
Mevcut egitim ve nitelik belirleme rotalari hakkindaki galigma her ulkedeki belgesel kayitlarm 
gdzden gegirilmesi ile bagladi, bu yapilirken Cedefop, OECD, Dunya Bankasi ve ETF 
tarafindan son yillarda hazirlatilan bir dizi rapordan btiyuk olgude faydalamldi. Bu ilk 
galigmalarda, mevcut olduklari yerlerde anket cevaplari ve ulke notlari ile henuz 
yayinlanmamig ama proje ekibinin kullammina sunulmug mevcut Avrupa akreditasyon 
sisteminin (AAP) bilgileri Ozellikle kullamldi. Her bir ulkedeki kariyer rehberligi ve egitim verme 
ydntemlerine iligkin genel resim ortaya gikinca, her ulkede bir veya birkag kigiyle irtibat 
kurularak bilginin gegerligi teyit edildi ve belirli egitim rotalari hakkinda daha derin ayrintilara 
ulagildi. ilk irtibat kurulan kigiler irtibat kurulmak iizere bagka kigiler onerdiler; aragtirmaya 
katkida bulunan herkesin kayitli oldu liste Ek 2'de verilmigtir.

ilk galigmadan sonra yeterliliktammini netlegtirmek amaciyla yeterlilikgergevesi hazirlandi. 
Hem AB'deki ve hem de daha uzak yerlerdeki Mevcut yeterlilikgergeveleri tespit edildi. AAP 
projesi tarafindan Ig paketi 1 (11) raporu igin geligtirilmig olan toplam yeterlikler listesinden 
ozellikle faydalamldi. Herhangi bir onemli maddenin gozden kagmadigindan emin olmak 
amaciyla, yeterlilikgergevesinin ilk taslagi mevcut her bir yeterlilik gergevesine gore kontrolden 
gegirildi. Bundan sonra, yeterlilikgergevesinin nihai taslagi bircevap anketi ile birlikte, projenin 
diger kolu ile baglantili olarak her ulkede irtibat kurulmug her kigiye gonderildi. Bu istigareden 
alinan cevaplar analiz edildi ve yeterlilikgergevesinin son hali bu rapora dahil edilmek uzere 
hazirlandi.

Aragtirma 30 ulkeyi kapsamaktadir, bunlardan 27 tanesi Avrupa Birligi Uye Ulkesi olup, 
bunlara ilaveten bir de izlanda, Lihtengtayn ve Norveg bulunmaktadir.

(11) Internetten alinabilecegi adres: http://www.corep.it/eas/output/wp1/report_WP1_Hazel_Reid_sept_2008.pdf 
[2.12.2008 tarihinde alintilandi].

103

http://www.corep.it/eas/output/wp1/report_WP1_Hazel_Reid_sept_2008.pdf


Ek 2: Katkida Bulunanlarin Listesi

Ulke Ad Kurum

Avusturya Peter Hartel Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft

Belgika Simone Barthel Alain Bultot 
Raoul Van Esbroeck

EUNEC
CEF
Vrlje Universiteit Brussel

Bulgaristan Nevena Rakovska Vanya 
Traikova

Ticari Ogretim Vakfi Egitim ve Bilim Bakanligi

Kanada Bryan Hiebert Balkan, IAEVG
Kibris Terpsa Constandinidou Egitim ve Kultiir Bakanligi (EKB)

Qek Cumhuriyeti Zuzana Freibergova Lenka 
Hlouskova Tereza Vicenikova

Rehberlik Hizmetleri Destek Birimi Masaryk Universitesi 
Ulusal Teknik ve Mesleki Ogretim Enstitusii

Estonya Kadri Eensalu Margit Rammo
Innove Vakfi, Ulusal Rehberlik Kaynak Merkezi 
Innove Vakfi, Ulusal Rehberlik Kaynak Merkezi

Finland iya Helena Kasurinen Raimo 
Vuorinen

Ulusal Ogretim Kurulu Jyvaskyla Universitesi

Fransa Jean-Marie Lenzi Delegation Interministerielle a I’Orientation

Almanya

Margit Althoff 

Reinhard Derow

Claudia Falter Bernhard 
Jenschke Susanne Kraatz 
Barbara Lampe

Birgit Lohmann

Karen Schober Peter Weber

Projekte, Berufsbildungsstatte Westmunsterland GmbH 
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen  

G esellschaft fu r angewandte Personalforschung m bh  

Nationales Forum  Beratung nfb  Mannheim Universitesi 
Zentrum  fu r wissenschaftliche W eiterbildung der Johannes  
Gutenberg-Uainz University  Ogrenim ve Meslek Rehberligi 
Birligi
Bundesagentur fu r A rb e it Heidelberg Universitesi

Yunanistan
ZoeAlbani Mary Antoniadou 
Rania Kousta Rea Sgouraki 
Fotini Vlachaki

IEKEP

Pedagoji EnstitGsG Pedagoji EnstitUsG
EKEP - Ulusal Mesleki Yonelim Merkezi EKEP - Ulusal Mesleki
YSnelim Merkezi

Macaristan Tibor Bors Borbely Istvan 
Kistzer Laszlo Zachar

istihdam ve Ogrenim MGdGrlUgG
NSZFI
NSZFI

Izlanda Sif Einarsdottir GuSbjorg 
Vilhjalmsdottir

izlanda Universitesi izlanda Universitesi

Irlanda
Eileen Fitzpatrick John Hannon 
Paul King Grace O’Grady 
Michael O’Rourke Mary Ryan

Ulusal Ogrenim Rehberligi Merkezi 
Irlanda Ulusal Universitesi, Galway 
Dublin §ehir Universitesi 
Irlanda Ulusal Universitesi, Maynooth 
Dublin Trinity YGksekokulu 
Irlanda Ulusal Universitesi, Maynooth
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Ulke Ad Kurum

Ronny Swain Universite Yuksekokulu, Cork

italya Maria Teresa Amenta Leonardo 
Evangelista

CEFOP Sicilya Forcoop

Letonya Brigita Mikelsone Devlet Ogretim Geligtirme Kurumu
Lihtengtayn Georg Kauftnann A m t fu r Berufsbildung und Berufsberatung

Litvanya Aleksandra Sokolova Egitim ve Bilim Bakanligi
Luksemburg Jean-Jacques Ruppert CPOS

Hollanda Alice de Groot Annemarie 
Oomen DrWouter Reynaert

ECNO
APS
Fontys Hogenscholen

Norvep Liv-Marie Bakka Roger 
Kjaergard

Balkan, Norveg Damgmanlar Birligi Balkan Yardimcisi, 

Radaiverforum -Norae

Polonya

Ewa Bodzinska-Guzik Hanna 
Batos Wojtek Kreft 
Grazyna Morys-Gieorgica 
Jakub Oniszczuk

Anna Paszkowska-Rogacz 
Bartosz Sobotka Gertruda 
Wieczorek Bozena Wojtasik

Bolge Qaligma Ofisi, Krakow Gdnullu Iggi Birlikleri ECORYS
Qaligma ve Sosyal Politika Bakanligi
Ulusal Surekli ve Hayat boyu Ogrenimi
Destekleme Merkezi
Lodz Universitesi
Sosyal Bilgiler Yuksekokulu, Lublin 
Jan Dlugosz Pedagoji Universitesi 
Agagi Silesia Universitesi

Portekiz Pedro Leao Universidade Catolica Portuguesa

Romanya Mihai Jigau Mihaela LaRoche 
Andreea Szilagyi Speranta Tibu

Ogretim Bilimleri Enstitiisu Bagimsiz Damgman NBCC 
Ogretim Bilimleri Enstitiisu

Slovakya Jozef Detko Stefan Grajcar Avrupa Rehberlik Merkezi Qaligma Merkez Ofisi

Slovenya Sa§a Niklanovib Bojana Sever Kariyer Rehberligi Damgmam Ticari Egitim Enstitiisu

ispanya Paula Ferrer-Sama Universidad Nacional de Educacion a Distancia

Isveg Anders Loven Malmo Universitesi

Birlegik Krallik Graham Allan Sue Holden Phil 
McCash Pat Pugh

Iskogya'nm Batisi Universitesi Kariyer Rehberligi Enstitiisu 
Reading Universitesi Careers Scotland
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Ek 3: YeterlilikQergeveleri ve istemci-Yeterlilik  
Qergeveleri ile ilgili internet Siteleri

YeterlilikQergeveleri

Uluslararasi Ogrenim ve Meslek Rehberligi Birligi (IAEVG) http://www.iaevg.org

Avrupa Akreditasyon Plam (AAP) http://www.corep.it/eas/home.htm

Uluslararasi Kariyer Sertifikasyon Enstitusu (ICCi) http://www.careercertiflcation.org/

MEVOC - Ogrenim ve Meslek Dam§manhgi Nitelik Kilavuzu http://www.ecgc.at/

Kariyer Geli§tirme Uygulamacilarina Yonelik Kanada Standartlari ve Kurallari 
http://www.career-dev-guidelines.org/career_dev/

Avustralya Kariyer Geli§tirme Uygulamacilarina Yonelik Profesyonel Standartlar 
http://www.cica.org .au/index.pl?page=7

irlanda - Rehberlik Uygulamacilarina Yonelik Yeterlikler Qergevesi 
http://www.nationalguidanceforum.ie/

Birle§ik Krallik Ulusal Mesleki Nitelikler (UMN'Ier) 
http://www.ento.co.uk/standards/advice_guidance/index.php

istemci-YeterlilikQergeveleri

Avustralya Kariyer Geli§imi Programi (AKGP)
http://www.dest.gov.au/sectors/career_development/policy_issues_reviews/key_issues/austr
alian_blueprint_for_career_dev/

Kanada: Ya§am/Qali§ma Tasarimlari Programi http://www.blueprint4life.ca/ 

irlanda: Ulusal Rehberlik Forumu
http://www.nationalguidanceforum.ie/ (istemci yeterlilikgergevesi ana rapora dahil edildiginde 
'publications' butonuna tiklayin Ya§am Rehberi)
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Ek 4: Kariyer Rehberligi Uygulamacilarina 
Yonelik Yeterlilik Qergevesi - 

Anket

Adiniz

i$teki rolUnUz (Crnegin kariyer rehberligi verilmesi, egitim) ve ortamimz (brnegin okul, kamu istihdam kurumu, Universite) 

hakkinda kisa bilgi veriniz)

Ulke

Bu taslak yeterlilikgergevesinde tarif edilen yeterliklerin tamami sizin ulkenizde gegerli midir?

Liitfen yorum ekleyiniz 

Temel yeterlikler 

Istemciyle etkilegim yeterlikleri

Destekleme yeterlikleri_________________________________________________________

Evet/ Hayir

Ulkenizde ulusal duzeyde veya sektbrler agisindan onemli olan herhangi bir yeteriigi atlamif miyiz?
Evet /  Hayir

Liitfen yorum ekleyiniz 

Temel yeterlikler 

Istemciyle etkile§im yeterlikleri

Destekleme yeterlikleri_______________________________________________________________________

Taslak yeterlilikgergevesinin yapisi ve duzeninde iyile$me sagiayabilecek herhangi bir yorumunuz var mi?

Sizce ulkenizin kariyer rehberlik uygulamacilarina yfinelik Avrupa yeterlilikgergevesinde yararlanmasi mumkun mudur? 

Cevabimz evet ise, olasi yararlanma fekillerini belirtiniz.

Cevabimz hayirsa, nedenini belirtiniz.__________________________________________________________________

Kariyer rehberlik uygulamacilarina ydnelik Avrupa yeterliIikgergevesinin daha da geli$tirilmesi ve kullammi hakkindaki 

yorumlarimz bizim igin degerlidir.

Yardiminiz igin tegekkur ederiz. Cevaplanniz yeterlilikgergevesine nihai halinin verilmesinde dikkatli b ir gekilde goz online 

almacaktir.
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Kariyer Rehberliginin Profesyonelleftirilmesi

Avrupa'da Uygulamaci Yeterlikleri ve Nitelik Rotalari

Kariyer rehberiigi personelinin yeteriigi kariyer rehberlik hizmetlerinin kalitesine mutlak 
bir katki yapar. Bu rapor soz konusu personele mevcut durumda verilen egitimlerin 
Avrupa'daki Ulkeler ve sektfirler arasinda son derece degi§ken olduflunu, ancak daha 
uzmanla$mi$ egitime dogru agik bir gidi$ oldujjunu teyit etmektedir. Personelin Ozellikle 
ogretim ve iggiicii piyasasi sektorleri arasindaki hareketlik ve meslek digi rollerden 
meslek rollerine gegig imkanlari simriidir. Incelemede egitim verme konusundaki en son 
egilimler, dikkat isteyen kritik konular ve politika yapicilar, egitmenler ve uygulamacilarin 
olasi eylemleri anlatilmaktadir. Ulusal meselelerini koordineli bir faaliyetle ele almig olan 
alti ulkenin ayrintili ornek olay etutleri rapor iginde mevcuttur. Raporda yeterlilikkavrami 
ele alinmakta ve kariyer rehberiigi uygulamacilarinin ihtiyag duydugu belirli yeterlikler 
tammlanmaktadir. Uygulamacilarin galigma amaglarina uygun bir yeterlilikgergevesi 
onerilmekte, her bir personel gin daha esnek ve tutarii egitim yollari olugtunjlmas dahil 
olmak uzere, bu yeteriilikgergevesinin kullamlabilecegi yollar aragtirilmaktadir.
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