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ÖNSÖZ 

Bu araç, ülkelerin Ulusal Teknik Ekipleri’nin dahil olduğu izleme konuları üzerine tartışma ve 
görüşmelerden sonra, 4.Ç./2013 ile 2.Ç./2014 arasında ETF tarafından geliştirilmiştir. Değerli 
yorumları için ETF ülke yöneticilerine; katkıları için Manuela Prina, Simona Rinaldi ve Lucia 
Vergano’ya; son olarak, tavsiyeleri ve rehberliği için Anastasia Fetsi’ye teşekkür ediyoruz. 

Bu araç, ülkelerin Skills 2020 vizyonlarına doğru ilerlemesinin nasıl değerlendirileceği üzerine birtakım 
ana hatlar sağlamaktadır. Pratikte uygulama, belirli ulusal koşullara uyacak şekilde düzenlenmelidir. 

Bu belge hazırlanırken, Karadağ’daki izleme aracının test uygulamasından öğrenilen ilk dersler ile iki 
taraflı ülke çalışması ve FRAME teknik bölgesel toplantıları süresince ulusal uzmanların ve 
paydaşların yaptığı katkılar göz önünde bulundurulmuştur. Bu belge, Güneydoğu Avrupa’da ve 
Türkiye’de Skills 2020 ilerlemesinin izlenmesinde atılacak ilk adımlarda rehberlik yapmalı ve ilham 
vermelidir. 

Doriana Monteleone ve Cristina Mereuta 
Eylül 2014 
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GİRİŞ 

Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve daha birleşmiş bir toplum yaratmak, nüfusun belirli 
uygun becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Bu beceriler, beşeri sermaye gelişimi için stratejik 
politikalar aracılığıyla üretilmelidir. Eğer etkin olacaksa, politika oluşturma kanıta dayalı olmalıdır. Bu, 
çeşitli seviyelerdeki ilgili paydaşların bir izleme süreci aracılığıyla içerik, gelişme ve sonuçları 
açısından politikaların ilerlemesini takip ve kontrol etmesi ve nihayetinde gereken düzeltici icraatları 
tanımlaması gerektiği anlamına gelmektedir. 

Avrupa Komisyonu, ETF’yi, genişleme kapsamındaki ülkelerin1 insan kaynaklarının geliştirilmesi (İKG) 
çabalarını desteklemekle görevlendirmiştir. Genel amaç, Avrupa 2020 Stratejisi ve Güneydoğu Avrupa 
ve Türkiye 2020 (SEE 2020) Stratejisi’ne özellikle istinaden sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve 
sosyal bütünlüğü orta ve uzun süreli perspektif içinde teşvik etmektir. Bu girişim, 2013 ve 2014’te 
uygulanmakta olup, 2013 Katılım Öncesi Yardım Öncesi (IPA) çoklu lehtar zarfı altında finanse 
edilmektedir. 

FRAME projesi, tek bir müdahale olarak düşünülen dört bileşene sahiptir: 

■ Öngörü, 

■ kurumsal düzenlemelerin gözden geçirilmesi, 

■ izleme, 

■ bölgesel işbirliği. 

Bu, dahil olan ülkelerin: 

1. 2014-2020 için daha geniş bir İKG bağlamında beceriler için bir vizyon ve yol haritası 
tanımlamasına; (ETF tarafından geliştirilmiş öngörü yöntembilimine dayanarak ve resmi, okul dışı 
ve yaygın öğrenme gibi farklı öğrenme bağlamlarında beceri geliştirmesine yapılan katkıları 
hesaba katarak) 

2. yol haritasının uygulanması için kapasite geliştirme önceliklerini tanımlamasına (ETF tarafından 
geliştirilmiş yöntembilimini kullanarak kurumsal kapasitenin incelemesine dayanarak); 

3. Skills Vision 2020’ye doğru ilerlemeyi değerlendirmede politika yapıcılarını destekleyecek izleme 
aracı geliştirmesine; 

4. Ülke özelliklerini göz önüne alarak, kapsamlı uzun dönem ve ileriye dönük politika planlaması ve 
uygulamasını geliştirmesine 

yardımcı olmak için tasarlanmıştır.  

İşbu makale, beceri geliştirme sürecini izleme ve Skills Vision 2020’ye doğru ilerlemeyi değerlendirme 
için ana hatlar sağlamayı amaçlamaktadır. 

İlk bölüm, FRAME izleme bileşeni ile ülkeler arasında ve bölgesel düzeydeki sürece genel bir bakış 
sağlamaktadır. AB ve Güneydoğu Avrupa’da ve ETF tarafından yürütülen izleme ve değerlendirme 

                                                 
1 Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya Eski Yugoslavya Cumhuriyeti, Kosova (bu unvanın statü üzerindeki konum üzerine bir 
önyargısı yoktur ve UNSCR 1244 sayılı karar ve ICJ’nin Kosova’nın Bağımsızlık Bildirgesi üzerine fikri ile uyumludur), Karadağ, 
Sırbistan ve Türkiye. 
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süreçlerini sunmaktadır. Ayrıca, FRAME izleme aracının bütün bu süreçleri tamamlamasını 
tanımlamaktadır. 

İkinci bölüm, sağlam bir izleme sürecine olanak tanıyacak ve İKG alanındaki en ilgili veri kaynakları 
hakkında genel ilke ve tanımlar üzerine odaklanmaktadır.  

Üçüncü bölüm ise göstergelerin yapısını ve onların AB ve ulusal düzeyde ilişkisini tanımlamakta olup, 
FRAME göstergelerinde ulusal özelliklerin nasıl yansıtıldığını açıklamaktadır. Bununla beraber, ulusal 
düzeyde izleme süreci için önerilen bir çerçeve (kilometre taşları; zamanlama; izleme sonuçlarının 
nasıl politika oluşturma ve bütçe tahsisine ekleneceği) ve kaydedilen gelişmenin görselleştirmesine 
imkân tanıyan bir dizi araç sağlamaktadır.  

AB ve ulusal düzeyde karşılaştırmalı değerlendirme için referans göstergeleri ve FRAME izleme aracı 
için seçilmiş ortak göstergeler eklerde sunulmuştur.  
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1. BÖLÜM BAĞLAM 

1.1 FRAME izleme bileşeni 

ETF, FRAME Girişimi’nin izleme bileşeni aracılığıyla, genişleme kapsamındaki ülkelerin Skills Vision 
2020, yol haritası ve kapasite geliştirmeyi başarmaya doğru ilerlemesini izlemek için kanıta dayalı bir 
araç geliştirmeleri ve takip etmelerine yardımcı olmuştur. İzleme bileşeni, kurumsal düzenleme 
bileşenlerinin öngörüsü ve gözden geçirilmesiyle ve ulusal, bölgesel ve AB stratejik hedeflerini hesaba 
katarak Skills Vision 2020’ye doğru ilerlemesini izlemek için hangi göstergelerin gerekli olduğuna 
odaklanmaktadır.  

ETF, izleme aracını tanımlamak ve söz konusu araca karar vermek için ulusal makamlar ve paydaşlar 
ile çalışmıştır. Genişleme kapsamındaki ülkelerin önceliklere, hedeflere ve göstergelere ilişkin 
bütünsel bir yaklaşıma dayanan bir izleme süreci tanımlama ve başlatma kapasiteleriyle bağlantılı 
olarak karşı karşıya kaldıkları zorluklara özellikle odaklanılmıştır: 

■ ulusal düzeyde veri bulunabilirliği ile bölgesel ve AB düzeylerinde karşılaştırılabilir olma hususları 
– çoğu SEET (Güneydoğu Avrupa ve Türkiye) ülkeleri beşeri ve mali kaynak kısıtlamaları, veri 
toplamasında gecikmeler, zaman içinde yöntembilimler arasında tutarsızlıklar vs. ile 
karşılaşmaktadır; 

■ politika oluşturma için mevcut veriyi daha etkin kullanma ve izleme süreci için sağlam 
mekanizmalar geliştirme ihtiyacı. 

Amaç, AB ve bölgesel işbirliği süreçlerinin daha geniş bir bağlamında, Skills Vision 2020’ye doğru 
ilerlemeyi değerlendirmede politika yapıcıları destekleyecek bir izleme aracı yaratmaktır. 

İzleme aracının geliştirilmesine ilişkin çalışma, ülkelerin özel ihtiyaçlarına uyacak ve esnek olacak 
şekilde yapılandırılmıştır. Katılımcı bir yaklaşım, ulusal paydaşların izleme aracına olan bağlılıklarını 
ve izleme aracıyla hemfikir olmalarını sağlamıştır. Bu katılımcı yaklaşımın özündeki etmenler, ilgili 
bakanlıklardan (çalışma, eğitim, ekonomi, kalkınma, araştırma, gençlik, vb) uzmanları toplayan ulusal 
teknik ekipler (UTE’ler) ve uygulayıcı kurumlar, istatistik ofisleri ve diğer paydaşlardır.  

ETF’nin katkısı ile UTE’ler ulusal düzeyde beceri geliştirmedeki ilerlemeyi izlemek için kullanılan bir 
dizi göstergeyi tanımlamak ve ülkelerin bölgesel (SEE 2020) ve AB (Avrupa 2020 ve ET 2020) 
hedeflerine ilişkin ilerlemelerini kaynak göstermekle yükümlü olmuştur. Bu, beceri geliştirme ve 
kapasite geliştirme alanındaki öncelikler açısından her ülkenin özgünlüklerine karşı sunulmuş izleme 
yöntemleri ve göstergelerinin kapsamlı bir kontrolünün yapılmasına olanak sağlamıştır. 

UTE’ler, göstergelerin fizibilitesi ve geçerliği ile İKG alanı için temel göstergeleri toplama, işleme ve 
yayma güncel kapasitesindeki boşlukların tanımlanması üzerine tavsiye vermiştir. Asıl amaç, 
uluslararası ve AB istatiksel standartlarıyla tamamen uyumlu ve genişleme kapsamındaki (SEET) 
ülkelerin tümünde ya da çoğunda mevcut bir ‘ortak payda’ gösterge dizisi bulmaktır. 

Yerel bir çapraz uzman ayrıca UTE’lerin bölgesel teknik toplantılar için girdi sağlaması ve göstergeler 
ve yöntembilimsel yaklaşım üzerinde mutabık kalması için destek vermiştir. 

Aşağıdaki aşamalı yaklaşım, izleme aracının geliştirilmesinde kullanılmıştır. 
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İzleme aracının geliştirilmesi için kullanılan aşamalı yaklaşım 

Kavramsalla ştırma aşaması  Ekim 2013  

İzleme aracının ana hatları (taslak). Ortak göstergelerin taslak dizisi; fizibilitenin 
ön kontrolü ve İKG için geçerlik. 

UTE’leri kurma  Ekim 2013  

UTE üyelerinin tanımlanması (ilgili bakanlıklar ve yetkililer, istatistik ofisleri, 
diğer paydaşlar). 

İzleme aracının Karada ğ’daki test sürü şü 12 Kasım 2013  

Karadağ UTE ile sunulan araç ve ilgili göstergelerin (ortak liste) geçerliği ve 
uygulanabilirliği üzerine görüşme 

Saraybosna’da ilk teknik bölgesel toplantı (Bosna-H ersek)  26 Kasım 2013  

Hedefler:  (i) izleme aracını sunma ve (ii) sunulan araç ve ilgili göstergelerin 
geçerliği ve uygulanabilirliği üzerine ülkenin geri bildirimini alma. 

UTE’lerle iki taraflı çalı şma Aralık 2013–Haziran 
2014 

Hedefler:  (i) kurumsal düzenleme uygulamalarının öngörüsü ve gözden 
geçirilmesi süresince sunulan göstergeleri hesaba katarak, göstergeler listesini 
sonuçlandırma (vizyon ve yol haritası; kurumsal kapasite); ve (ii) veri 
bulunabilirliği üzerine bilgi toplama. 
Ortak göstergelerin bulunabilirliğini kontrol ederek ve İKG kanıtıyla bağlantılı 
olarak temel boşluk ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarını tanımlayarak, ülkelerin 
kendilerine has göstergelerini seçmede onları daha fazla desteklemek için takip 
aktiviteleri (iki bölgesel teknik toplantı arasındaki zamanda) 

Torino’da ikinci teknik bölgesel toplantı ( İtalya)  25 Haziran 2014  

Hedefler:  (i) iki taraflı çalışma sırasında elde edilmiş ülke geri bildirimini 
hesaba katarak izleme aracının son versiyonunu sunma ve (ii) aracın 
uygulanabilirliği üzerinde karar kılma (örn. yöntembilimsel yaklaşım, 
göstergeler, bölgesel seviyede ve AB seviyesinde karşılaştırma yapabilme). 

Sonuçlandırma a şaması  Haziran–Temmuz 
2014 

Ulusal paydaşlardan alınan tüm girdilere göre izleme aracının 
sonuçlandırılması ve katılan ülkelerle paylaşılması. 

 

1.2 Diğer ilerleme izleme süreçlerini tamamlama 

ETF, AB ve bölgesel seviyede benimsenmiş ana stratejik çerçeveleri gösterge sunumları için referans 
kaynakları olarak kullanmıştır. AB’ye uyum süreci yolundaki uğraşları düşünüldüğünde bunlar 
genişleme kapsamındaki ülkeler için hayli uygundur. Amaç, ülkelerin AB ve bölgesel karşılaştırmalı 
değerlendirme süreçlerine tam uygunluğu başarmak için verdikleri çabaları desteklemekti. Bu yolda, 
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araç iki boyutu göz önüne almaktadır: (i) beceri geliştirmesi için ulusal süreç (kurumsal düzenleme 
bileşenlerinin öngörü ve gözden geçirilmesinin bir sonucu olarak); ve (ii) ülkenin AB ve bölgesel 
düzeylerdeki performansı (Avrupa 2020 ve SEE 2020 stratejileri). 

FRAME izleme aracı, ulusal ilerleme izlemesini AB ve bölgesel düzeylerde yürürlükte bulunan 
aşağıdaki takip süreçlerine bağlamaktadır (gösterge ve tanımların tam listesi için bkz. Ek 1). 

■ Avrupa 2020 – AB’nin büyüme ve iş stratejisi. Bu araç, eğitim ve istihdamı kapsayan temel 
hedefler gibi İKG ile ilgili amaçlardan söz etmektedir (eğitim ve öğretimden erken ayrılanlar, 
yükseköğrenim kazanımı, istihdam oranı). Bununla beraber, FRAME Girişimi’nde bulunan ülkeler 
bağlamında, Müşterek Değerlendirme Çerçevesi’nin (Avrupa 2020 Stratejisi’nin izleme aracı) 
yöntembilimsel ilkelerini benimsemektedir. 

■ SEE 2020 – AB perspektifinden istihdam ve refah için bölgesel bir strateji. Bu araç, Akıllı Büyüme 
Sütunu – Boyut D. Eğitim ve Yeterlikler – ve Kapsayıcı Büyüme Sütunu – Boyut L. İstihdam – 
altında belirlenmiş amaç ve hedeflerin beşeri sermaye gelişimi için İKG hedefleri ve bunların iş 
gücü piyasası performansı üzerindeki etkisini dikkate almaktadır. 

■ 2020 Eğitim ve Ö ğretim Stratejisinde Avrupa İşbirli ği Çerçevesi (ET 2020) – Eğitim ve 
öğretimde görülen güçlükleri irdeleyen, AB düzeyinde benimsenmiş ortak bir hedef dizisi. Odak 
noktası tüm eğitim ve öğretim düzeylerinde yaşam boyu öğrenme ve öğrenme seferberliğini teşvik 
etme, kalite ve etkinliği geliştirme, toplumsal bütünlük ve aktif vatandaşlığı sağlama ve girişimcilik 
de dahil yaratıcılık ve yeniliği arttırmaktır. Okuma, matematik ve fen bilimleri ile yetişkinlerin yaşam 
boyu öğrenmedeki katılımı gibi başarılar, beceri geliştirme süreci için uygun ölçütler olarak 
seçilmiştir2. 

■ Mesleki E ğitim ve Ö ğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi (EQARF) – VET 
sistemlerini daha fazla iyileştirmek ve geliştirmek; yaşam boyu öğrenme stratejileri ve Avrupa 
Yeterlilik Çerçevesi’nin uygulanmasını desteklemek için kalite kriterleri, belirleyici anahtar 
sözcükler ve referans göstergelerinden oluşan bir çerçeve. 

  

                                                 
2 Diğer ET 2020 ölçütleri ve göstergeleri beceri geliştirme için son derece alakalı olsa da (örn. yeni mezunların istihdam oranı, 
yabancı dil öğrenimi ve dijital beceriler gibi), ülkelerin tümünde ya da çoğunda fizibilite ve uygunluğun son derece düşük 
seviyesi, ortak göstergeler olarak seçilmelerine engel olmuştur. 
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Şekil 1.1 Referans AB ve SEE hedefleri ve ölçütleri 

AB düzeyi 
Avrupa 2020, ET 2020  

Ulusal düzey 
SEE 2020 Stratejisi  

Avrupa 2020 temel hedefleri 
Eğitim ve öğretimden erken 
ayrılanlar 

%10’dan 
az 

Yükseköğrenim sahibi olanlar %40’dan 
az 

ET 2020 ölçütleri 

Basit becerilerde düşük başarı 
sahibi olanlar %15 

Yeni mezunların işsizlik oranı %82 

Yaşam boyu öğrenmede 
yetişkin katılımı 

%15 

Temel stratejik konular: yaşam boyu öğrenme; temel 

yeterlikler; beceri kazanımı; istihdam edilebilirlik; 

yenilik 

 

Ek olarak, bu araç genişleme kapsamındaki ülkelerdeki VET’e ilişkin izleme, durum değerlendirmesi 
ve gözden geçirme süreçleri işlerken elde edilen yöntembilimsel girdiler ve pratik deneyimlere 
dayanmaktadır: 

■ Torino Süreci  – tüm ETF ortak ülkelerindeki VET politikalarının, genel VET sistem kapasitesinin 
değerlendirilmesi aracılığıyla kanıta dayalı analiziyle sonuçlanan iki yıllık bir değerlendirme süreci; 

■ Bruges Süreci  – Bruges Communiqué’i temel alarak, AB Üye Devletleri ve aday ülkelerde her iki 
yılda bir yapılan bir durum değer değerlendirmesi uygulaması (mesleki eğitim kalitesini, daha 
ulaşılabilir ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun hale getirerek arttıran amaç ve eylem paketi); 

■ İKG incelemeleri  –yaşam boyu öğrenme perspektifinden eğitim ve öğretime, bunun istihdam ve 
toplumsal dahiliyete katkısına odaklanarak, SEET ülkelerinde ETF tarafından yürütülür. 

FRAME Girişimi uygulama süreci boyunca, devam eden müzakereler ve Avrupa Komisyonu, Bölgesel 
İşbirliği Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası ile yapılan bilgi 
alışverişi, bölgedeki izleme ve değerlendirmeyi tamamlayıcı bir yaklaşım sağlama amacıyla 
gerçekleştirilmektedir. Bağlamlar ve nihai amaçlar kısmen değişse de (örn. SEE 2020 stratejisi için 
izleme çerçevesini tanımlama, IPA II izlemesi için göstergeler seçme ve kapasite geliştirme3), FRAME 
izleme aracı üzerindeki çalışma AB ve SEE stratejik planlama ve takip süreçleriyle uyumlu referans 
ilkeleri ve göstergelerini kapsamaktadır.  

  

                                                 
3FRAME izleme aracı, IPA II izleme yaklaşımı ile uyumludur. Benzer sınıflandırmaya sahip göstergeleri (örn. girdi, çıktı, sonuç, 
etki) kullanır ve sektörel seviyedeki IPA gelişmesi ve performans göstergelerinden bazıları ile eşleşmektedir (eğitimsel kazanım, 
okuldan erken ayrılanlar, istihdam oranı ve aktif iş gücü piyasası politikalarındaki yatırımlar gibi). 

Hedefler

18-24 yaş arası nüfüs 
yüzdesi olarak, eğitim ve 
öğretimde okuldan erken 
ayrılanların azaltılması

Increase tertiary 
educational attainment as 
a percentage of the 
population aged 30–34

Boyut

Eğitim ve yeterlik boyutu

Smart Growth Pillar

Hedef: İş gücüne 300.000 yüksek vasıflı kişinin eklenmesi
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2. BÖLÜM SAĞLAM B İR İZLEME SÜRECİ İÇİN 
GENEL KAVRAM VE KO ŞULLAR 

2.1 İzleme nedir? 

İzleme, süregelen bir müdahalenin ilgilisi olan idari makamlara ve ana paydaşlara, sonuçların elde 
edilmesi ile ilgili olarak ilerleme sağlanıp sağlanmadığına dair ilk göstergeleri sunmayı amaçlayan 
sürekli bir süreç olarak tanımlanabilir.  

Etkin izleme ve değerlendirme, politika döngüsünün önemli bileşenlerindendir ve süregelen politikaları 
ayarlama ve kanıta dayalı bir kurumsal bellek kurmak için gerekli olan geri bildirim aracılığıyla politika 
yapıcılarını bilgilendirmektedir.  

Etkin ve etkili bir politika döngüsü birkaç soruyu irdelemelidir:  

■ Neredeyiz? (doğru durum ön değerlendirmesi); 

■ Nereye gitmek istiyoruz? (hedeflerin açık şekilde belirlenmesi); 

■ O noktaya varmak için hangi adımların atılması gerekiyor? (bağlantıları ve öncelikleri anlayarak 
politika, strateji ve görevlerin açık şekilde belirlenmesi);  

■ Adımları takip etmek için yeterli kapasiteye sahip miyiz? (etkin yönetim, kaynak seferberliği ve 
güvenilirlik ile birlikte sağlam uygulama prosedürleri); 

■ Planlanmış ilerlemeye kıyasla nerede duruyoruz? (etkin, dürüst ve tarafsız izleme ile 
değerlendirme). 

İzleme sürecinin asıl amacı, sonuçlara doğru ilerlemeyi tanımlamaktır. Aynı zamanda ilerleme, kanıtın 
karar almayı bilgilendirme ve onun hesap verilebilirliğini destekleme için üretildiğinden emin 
olmaktadır.  

Bu sebeple, bir izleme süreci aşağıdakileri başarmayı hedeflemektedir. 

 
 
 

 

 

İzleme tekrarlanan bir süreç olup, göstergelere dayanmakta ve aşağıdaki etmenlerden oluşmaktadır: 

■ bağlantılı göstergelerin tanımlanması; 

■ durumu betimlemek için referans verilerinin toplanması; 

■ sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığını ifade eden temel göstergelerin tanımlanması; 

■ veri toplanması (tanımlı bir plana göre); 

■ başarılı veya başarısız olunduğu bilgisini verecek göstergelerin analizi. 

Zaman içinde analiz ve göstergelerin 

karşılaştırılmasıyla, referans koşullardan istenilen 

sonuçlara doğru değişiklikleri takip etme 

Düzeltici eylemler için girdi sağlayarak, 
performanstaki sorunları bildirme 
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Kanıta dayalı politikaları etkin bir şekilde bilgilendirmek için, izleme: 

■ devamlı olmalı; 

■ ortaklar içermeli; 

■ ilerlemeye odaklanmalı;  

■ araç ve uzmanlığın doğru karışımına dayanmalı; 

■ açık kriterleri ve göstergeleri temel almalıdır. 

 

2.2 İzleme için göstergeler  

Stratejiler daima politika müdahaleleri aracılığıyla ulaşılması gereken bir ya da birden fazla hedefe 
işaret etmektedir. 

 

 
 
 
 
 

 

Göstergeler (OECD, 2002), bir müdahaleye bağlı değişiklikleri yansıtmak veya gelişmede rol 
oynayanların performansını değerlendirmeye yardımcı olmak için başarı ölçümünün basit ve güvenilir 
yollarını sağlayan niceliksel ya da niteliksel faktör veya değişkenler olarak tanımlanmaktadır. 
Göstergeler, çalışma altında bir olguyu ölçmeye yardımcı olan ve karmaşık gerçeklikleri kavrayan ham 
veya işlenmemiş verilerin bir birikimidir. 

■ Niceliksel göstergeler  gerçek dünya üzerine nesnel bilgi sağlar ve sayısaldır (mutlak değerlerin 
yanı sıra yüzdeler).  

■ Niteliksel göstergeler  ise çalışmanın nesnesinin sayısal olmayan özellikleriyle uğraşır ve öznel 
bilgi, düşünce veya yargı içerebilir. Ayrıca ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir olsa da, 
niteliksel kanıt genellikle tanımlayıcı bilgi olarak ifade edilmektedir.   

Niceliksel ve niteliksel gösterge örnekleri, Tablo 2.1’de sunulmuştur. 

  

Hedefler başarılacak olanın nesnel 
ifadeleridir. Genellikle teknik ve ölçülebilir 

değildir. 

Amaçlar  kişiseldir ve 
bir hedefle doğrudan 
ilişkili gözlemlenebilir 

başarılardır. 

Göstergeler 
amaca doğru 

ilerlemeyi ölçmek 
için kullanılan 
değişkenlerdir. 
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Tablo 2.1 Niceliksel ve niteliksel gösterge örnekleri 

 Göstergeler 

Niceliksel göstergeler 

İlköğretim üzerine yapılan harcamalar 

İlköğretim öğretmenlerinin sayısı 

Kaydolma ve okuldan ayrılma oranları 

Okuryazarlık seviyesi 

Niteliksel göstergeler  

Müfredatın yeterliği 

Sınıftaki öğretim atmosferinin kalitesi 

Öğretim yöntemlerinden memnun kalma 

Yetkilendirme ve yoksulluk statüsü algısının değişmesi 

Kaynak: UNDG, 2005 

 

İzleme bağlamında göstergelerin etkinliğine istinaden, en önemli özellikleri şunlar olmalıdır: 

■ zaman içinde ilerlemenin doğrudan ve açık ölçümlerini sağlama; 

■ uygun bir ayrıştırma düzeyinde seçilme; 

■ müdahalelere doğrudan bağlantı; 

■ politika yapımına uygunluk. 

Ağır basan zorunluluk ise göstergelerin mevcut veri ve veri toplama kapasitesiyle uyumlu olması 
gerektiğidir.  

 

2.3 Veri kalitesi ve veri kaynakları 

Tüm kalite kriterlerini yerine getiren göstergeler, izleme sürecinin güvenilirlik düzeyinin yanı sıra 
zaman içinde farklı paydaşlar tarafından kullanılabilme kapasitesini de arttırmaktadır.  

Eurostat (2003) istatistik kalitesini aşağıdaki altı kritere göre tanımlamaktadır. 

1. İlgili olma : Bir sorgu, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşıladığı takdirde, konuyla bağlantılıdır. 

2. Kesinlik : Kesinlik, tahmini değer ve (bilinmeyen) gerçek değer arasındaki yakınlık olarak 
tanımlanmaktadır. 

3. Zamanlılık ve dakiklik (sonuçların duyurulmasında): çoğu kullanıcı, daha önce belirlenmiş 
tarihlerde zamanında ve sıklıkla yayınlanmış güncel rakamları istemektedir. 
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4. Erişilebilirlik ve açıklık (bilgiye ilişkin): istatistiksel veri, kullanıcılar tarafından kolaylıkla 
ulaşıldığında, kullanıcıların arzusunda mevcut olduğunda ve yeterli bir şekilde belgelendiğinde en 
yüksek değere sahiptir. 

5. Karşılaştırılabilir olma : Belirli bir özelliğe dair istatistik, zaman ve mekân içerisinde o özellik 
tarafından alınmış değerlerin güvenilir karşılaştırmalarının yapılmasını mümkün kıldığında en 
büyük faydaya sahiptir. Karşılaştırılabilir olma bileşeni, ülkeler arasındaki aynı istatistiklerin 
karşılaştırmasını vurgulamaktadır. 

6. Bütünlük : Temel kavramların daha karmaşık yollarla güvenilir olarak birleştirilmesi bakımından, 
tek bir kaynaktan çıktıkları takdirde istatistikler uyumludur. Farklı kaynaklardan – özellikle farklı 
sıklıklardaki istatistiksel anketlerden – çıktıklarında; ortak tanımlara, sınıflandırmalara ve 
yöntembilimsel standartlara dayanmaları nedeniyle uyumludurlar.  

Veri kalitesi için bu kriterlere ek olarak, veri kalitesinin derecesi ve kaynağının güvenirliği arasındaki 
güçlü bağlantı düşünüldüğünde veri kaynakları önemli bir rol oynamaktadır. Güvenilir bir veri kaynağı; 
içeriği, tarafsızlığı ve zaman içindeki istikrarı açısından kapsamlı olmalıdır (ETF, 2013). 

En sık kullanılan veri kaynakları şunlardır: 

İdari veri kaynakları kamu kuruluşları tarafından toplanan ve sağlanan verileri içermektedir. Bireyleri 
veya tekil tüzel kişileri; mali, yasal veya diğer sebeplerle izlemek için yaratılmış olup, genellikle ayrıntılı 
coğrafi detaylara sahiptir (örn. kayıtlı işsizlerin kamu istihdam hizmeti veritabanı; okulların öğrenci 
kayıtları). 

Anketler  çalışma ile ilgili istatistikleri toplayan hane halkı temelli standart bir anket olan İş Gücü 
Anketi’nde olduğu gibi, bilgi toplayan ve belirli bir olgu veya insan topluluğunun özelliklerini özetleyen 
bir tanım sağlayan istatistiksel araçlardır. 

Sayımlar  belirli bir nüfusun üyeleri hakkındaki bilgilerin sistematik olarak toplanıp kaydedildiği 
prosedürlerdir. Nüfus ve yerleşim sayımları tipik örneklerdir; ayrıca tarım, hizmetler ve endüstri 
sayımları da görülmektedir.  

Tablo 2.2 Veri kaynaklarının ana özellikleri 

Özellik İdari veri tabanı Anket Sayım 

Dahil edilme kriteri Kaydedilmiş tüm etkinlikler Tüm örneklem birimleri Tüm birimler 

Masraf Düşük Orta Yüksek 

Sıklık Sürüyor 1, 3 veya 5 yıl 10 yıl 

Veri kaynakları ayrıca birincil ya da ikincil olarak sınıflandırılabilir.  

■ Birincil kaynaklar  ilk elden ve doğrudan kanıt sağlayan orijinal belge veya verilerdir (örn. ülke 
yetkilileri ile görüşmeler).  

■ İkincil kaynaklar  işlenmiş ve yorumlanmış birincil kaynaklardan bilgiyi içermektedir. Bu kategori, 
ülkelerin kendi topladıkları bilgi ve diğer birincil veriyi temel alan veri ve göstergeleri sağlayan 
uluslararası kuruluşları (örn. Eurostat, Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü, OECD gibi) 
içermektedir. 

Farklı kaynaklardan aynı veri mevcut olduğunda, verinin yüksek kalitesini garanti altına alabilecek en 
güvenilir olanı seçmek uygundur.  
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2.4 Karşılaştırmalı değerlendirme 

Kamu sektörü için ortak Avrupa kalite yönetimi aracı olan Ortak Değerlendirme Çerçevesi’ne (2012) 
göre ölçüt, belirli bir durumun karşılaştırılabileceği bir referans veya ölçü standardı olarak kabul edilen 
bir performans düzeyidir. Üzerinde çalışılan belirli bir sürece istinaden, bir göstergenin varsaydığı en 
iyi değere karşılık gelebilir. Alternatif olarak, zaman içindeki ilerlemelerini analiz etmek adına sonraki 
yılların değerleriyle karşılaştırma için referans olarak seçilen belirli bir yıl (referans) süresince bir 
göstergenin varsaydığı değer olabilir.  

Karşılaştırmalı değerlendirme uygulamasının zorluklarından biri, karşılaştırma yapılamamasıdır (örn. 
verilerin karşılaştırılabilir olması). Bu, standart tanım ve yöntembilimleri sağlayan yeterli prosedürlerin 
yokluğuna işaret etmektedir.  

Karşılaştırmalı değerlendirme, karşılıklı öğrenme için bir başlangıç noktası olarak görülmekte olup, 
devam eden gelişme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. ‘Her bir karşılaştırmalı değerlendirme 
prosedürünün amacı, ufku genişletmek, kendi zayıflık ve güçlüklerinin daha iyi bir genel bakışını 
sağlama, iç ve dış süreçleri iyileştirme, başkalarından öğrenme, tekerleği yeniden icat etmeyi önleme, 
En İyi Uygulamaların tanımlanması, alışverişi ve uygulanmasına yol açmaktır’ (Avrupa Komisyonu, 
çevrimiçi kaynak). 

Eğitim ve Öğretim Monitörü ve İstihdam Performansı Monitörü, AB düzeyinde ilgili stratejik belgeleri 
temel alarak (Avrupa 2020; ET 2020), Ortak Değerlendirme Çerçevesi’nden yararlanmakta olup, AB 
Üye Devletleri’nin kanıt altyapılarını ve analitik kapasitelerini güçlendirmelerini desteklemektedir. Bilgi 
alışverişini teşvik eden ve eşle öğrenmeyi özendiren 2020 için bir dizi ölçüt, karşılaştırma için standart 
sağlama amacıyla belirlenmiştir (Avrupa Komisyonu, 2013). Yıllık izleme raporları (Eğitim ve Öğretim; 
İstihdam Performansı) Avrupa 2020 ve ET 2020 ve esas göstergeler üzerinde, eğitim ve öğretim ile 
istihdam için Avrupa 2020 temel hedeflerinin de dahil olduğu ilerlemeyi göstermekte olup, ülkeler 
arasında ve AB ortalamaları ve AB en yüksek en ve düşük performans gösterenler arasında 
karşılaştırmayı mümkün kılmaktadır.  

AB ortak izleme eylemleri (Avrupa 2020 çerçevesi içerisinde), ülkeleri performanslarına göre 
sıralamayı amaçlamaz. Bu çoklu ülke uygulamasının kapsamı, ülkelerin birbirlerinden öğrenmelerine 
fırsat veren bir çalışma ortamını sağlamak ve çeşitli başlangıç noktaları, geçmişin mirasları (örn. 
merkezileşmiş ekonomiden piyasa ekonomisine geçişin farklı hızı) ve güncel zorluklar üzerine uygun 
bir düşünce vermektir. Bu sürecin başat işlevi, AB ortak eylemine rehberlik etmek ve geride kalmış ve 
ekonomik ve toplumsal kalkınma açısından Avrupa’yı küresel rekabetçilik kazanmaktan alıkoyan 
politika alanlarını desteklemektir.   
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3. BÖLÜM FRAME İZLEME ARACI 

Kurumsal düzenlemelerin bileşenlerinin öngörüsü ve gözden geçirilmesi altında Skills Vision 2020, yol 
haritası ve kapasite geliştirme planları hazırlanmıştır. Katılan ülkeler aşağıdaki temel öncelik 
alanlarının altını çizmiştir: 

■ eğitim, öğretim ve iş gücü piyasası politikalarına yapılan arttırılmış yatırımlar; 

■ iş gücü piyasası taleplerine karşı cevap verebilirliği de dahil, beceri geliştirme sistemlerinin 
kalitesinde gelişim; 

■ beceri sistemleri için yapım halinde ileriye yönelik kapasiteler ve beceri geliştirmesine karşı 
sektörel yaklaşımın güçlendirilmesi; 

■ girişimle ilgili eğitim ve yenilik de dahil, girişimciliğin teşvik edilmesi; 

■ yaşam boyu öğrenme perspektifinden herkes için beceri geliştirme imkânlarını sağlama ve kaliteli 
işlere geçişi kolaylaştırma; 

■ eğitim ve istihdamda toplumsal olarak kapsayıcı politikaların teşvik edilmesi; 

■ etkin yönetimi (özellikle eşgüdümlü sektör politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması için 
kapasiteler) ve yerel kapasite oluşumunu sağlama. 

Tüm ülkeler için bu ortak önceliklere dayanarak, FRAME izleme aracı hem sınıflandırma 
perspektifinden (girdiden, etki ve bağlam göstergelerine) hem de ana politika alanları (eğitim ve 
öğretim sistemleri; becerinin sağlanması; iş gücü piyasası katılımı) açısından beceri geliştirme 
sürecinin özgünlüğünü yansıtmaktadır. 

 

3.1 Göstergelerin yapısı 

FRAME izleme aracı, iki boyuta sahip tek bir göstergeler listesini (niceliksel ve niteliksel) temel 
almıştır: 

■ ulusal boyut : ülkeye özel göstergeler  – Skills Vision 2020, yol haritası ve kapasite geliştirme 
planına doğru ilerlemeyi takip edecek bir dizi gösterge; 

■ AB ve bölgesel boyut : ortak göstergeler  – ulusal düzeyi, AB ve bölgesel işbirliği süreçleriyle 
(AVRUPA 2020 ve SEE 2020 stratejileri) ulusal düzeyi bağlayan ve beceri geliştirme için en ilgili 
hedef ve ölçütleri yansıtan göstergeler seçimi. 

Bu sebeple, ülkeye özel göstergeler her ülkenin öncelik ve tedbirlerine bağlıdır (kurumsal düzenleme 
bileşenlerinin öngörüsü ve gözden geçirilmesinden kaynaklı olarak). Ortak bir göstergeler dizisi için 
referans kaynakları, AB ve bölgesel düzeyde benimsenmiş ana stratejik çerçevelerdir ve ülke stratejik 
belgeleri için ilgili göstergelerin tespit edilmesine dair devam eden bir çalışmadır (IPA II programlama 
hizmetleri altında). Amaç, ülkelerin AB şartlarına tam uyumuna doğru gösterdiği çabaları 
desteklemektir.  

Göstergeler, aşağıdaki sınıflandırmaya ve hangi beceri geliştirme süreci aşamasına işaret ettikleri 
açısından gruplandırılabilirler:  
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■ girdi eğitim yatırımları, öğretmen eğitimi ve aktif iş gücü piyasası politikaları ölçen göstergeler 
(ALMP’ler); 

■ süreç  yaşam boyu öğrenme perspektifinden eğitim ve öğretime katılımı ve öğrenme 
süreçlerindeki ileriye dönük içerik düzeyini yakalayan göstergeler (örn. dijital beceriler, yabancı 
öğrenme); 

■ çıktı/sonuç  eğitim ve öğretim süreçlerinin başarı ve başarısızlıklarını ölçen göstergeler (örn. 
bitirme oranı, okuldan erken ayrılanlar); 

■ etki eğitim ve öğretim ile bilgi yoğun ekonomiye yönelik beceri geliştirme alanındaki getirilere dair 
bilgi sağlayan göstergeler 

■ bağlam  istihdam seviyeleri üzerine bilgi sağlayan göstergeler ve demografik ve ekonomik 
eğilimlere dair diğer ilgili göstergeler. 

Tanımlanmış bu göstergeler, Avrupa 2020 Stratejisi ve onun kanıta dayalı yaklaşımında belirtildiği gibi, 
üç temel politika alanında gruplandırılabilir (Ortak Değerlendirme Çerçevesi): 

■ Politika alanı 1 : Eğitim ve öğretim sistemlerini geliştirme (beceri düzeylerini arttırma, temel 
yeterliklerin kazanımı, okuldan erken ayrılmayı önleme gibi); 

■ Politika alanı 2: Beceri tedariki, verimlilik ve yaşam boyu öğrenmeyi geliştirme (becerilerin iş gücü 
talebine uyarlanması; eğitim tedbirleri gibi); 

■ Politika alanı 3 : İş gücü piyasası katılımını arttırma (istihdam, işsizlik, ALMP’lere yatırım ve 
katılım gibi). 

Bu yapı, temel göstergeler (K) ve ilgili alt-göstergeler dizisi aracılığıyla her politika alanı içerisinde 
ülkenin önceliklerine doğru ilerlemenin izlenmesine imkân vermektedir. Uygulanabildiği yerde, 
göstergeler cinsiyet ve yaşa göre ayrılmalıdır.  

 

3.1.1 İzleme için ortak göstergeler listesi 
Ortak göstergeler listesi, beceri geliştirme süreci ile alakalı Avrupa 2020 ve SEE 2020 stratejik 
çerçevelerinden kaynaklanan önemli kanıtlar içermektedir. Bu göstergeler, izleme aracının AB ve 
bölgesel boyutunu yansıtmaktadır. 

Tablo 3.1’de italikle belirtilen göstergeler, başlangıçta ortak bir gösterge listesi olarak sunulmuştur. 
SEET ülkelerindeki düşük bulunabilirlikleri ve karşılaştırılabilir olmaları sebebiyle fizibilite kontrollerinin 
ardından kaldırılmışlardır. Çoğu ulusal idari kayıtlardan gelmektedir (örn. programa ve ALMP’lere göre 
eğitime yapılan yatırımlar; ileri öğretime öğretmenler ve işsizlerin katılımı; VET öğrencilerinin bitirme 
oranları, vb). Yeni mezunların istihdamı üzerine gösterge (ET 2020 ölçütü), SEET ülkelerindeki İş 
Gücü Anketleri’nin yöntembilimsel uyarlamalarını gerektirmektedir (Makedonya Eski Yugoslav 
Cumhuriyeti ve Türkiye hariç). 

Mevcut kanıtlardan yararlanmak (örn. ek göstergeleri hesaplama) ve güncel yöntembilimsel araçları 
(özellikle İş Gücü Anketleri) düzenlemek için bölgede daha fazla çalışma yapılması ve destek 
verilmesi gereklidir. İdari veri kaynakları (ulusal kayıtlar) birbiriyle bağlantılı olmalıdır ve kalite, şeffaflık 
ve bulunabilirlik açısından geliştirilmelidir. SEET ülkeleri (AB desteğiyle) temel İKG göstergelerine dair 
kanıtların daha iyileştir bulunabilirliğine karşı kararlı adımlar atmalıdır. 

Ek 2, tanımlar ve veri kaynakları dahil olmak üzere göstergelerin ayrıntılı bir ortak listesini 
sunmaktadır. 
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Tablo 3.1 Politika alanına göre ortak gösterge listesinin yapısı 

Politika alanı 1 
Eğitim ve öğretim sistemi 

Politika alanı 2 
Becerinin tatbiki 

Politika alanı 3 
İş gücü piyasası katılımı 

Eğitimi finanse etme (öğretim 
programı tarafından dahil) 

İşsizler için beceri geliştirme 
hususuna yatırım yapma 

ALMP’leri finanse etme 

Öğretmen eğitimini destekleme 

VET’e katılım K: Yaşam boyu öğrenme İşsizlerin aktifleştirilmesi 

Girişimcilik 

İşsizler için beceri geliştirmesi 

K: Yükseköğrenim sahibi olma  Yeni mezunlarda istihdam oranı K: İstihdam oranı 

K: Yüksek vasıflılar 

K: Temel becerilerdeki başarı VET öğrencilerinin yerleştirilme 
oranı 

K: Okuldan erken ayrılanlar 

VET tamamlama 

Yetişkin okuryazarlığı  

K - Temel Gösterge 

Eğitim ve öğretimin toplumsal dahil edilme boyutu, bireylerin istihdam ve hayat için gereken bilgi, 
beceri ve yeterlikleri kazanmasına imkan sağlayan ortamlara sahip erişilebilir, çekici ve kapsayıcı 
eğitim ve öğretim sistemleri ve okullarına ulaşmak olarak özetlenebilir. Toplumsal dahil edilme; temel 
beceriler, yetişkin okuryazarlığı, okuldan erken ayrılma ve yaşam boyu öğrenmedeki başarı üzerine 
temel kanıtların kullanımına göre genel göstergelerin listesinde yansıtılmaktadır. Ülkeye özel ek 
göstergeler, ülkelerin eğitim ve öğretim sistemlerini daha kapsayıcı yapma ve beceri geliştirme 
aracılığıyla zayıf grupların iş gücü piyasası katılımını geliştirmek için gösterdiği çabaları yansıtmaktadır 
(örn. eğitimde ve iş gücü piyasası katılımda cinsiyet ve etnik eşitsizlikleri azaltma; engelli kişilerin 
beceri geliştirme ve iş imkânlarından tamamen faydalanmalarını sağlama gibi). 

 

3.1.2 İzleme için ulusal göstergeler listesi 
Ulusal Skills Vision 2020 ve yol haritalarında belirtildiği gibi ülkelerin ayrıcalıklarının çeşitliliği göz 
önünde bulundurulduğunda, ülkeye özel gösterge grupları belirli politika önceliklerini yansıtmaktadır. 
Ülkeye özel göstergeler eğitim ve öğretimin geliştirilmesi; aktif iş gücü piyasası tedbirleri; kapsayıcı 
öğrenme düzenlemeleri; eğitime ve öğretime dair getiriler; ve iş gücü piyasası performansı gibi 
alanlara odaklanmaktadır. Tablo 3.2 ülkeye özel bir dizi İKG göstergesini tanımlamaktadır. 

  



 

 
İİİİZLEME ARACI  | 19 

Tablo 3.2 Ulusal gösterge örnekleri 

Gösterge Tanım Kaynak Zaman 
çizgisi 

NEET'ler oranı (15–24) 
(%) 

İşsiz; okulda veya eğitimde olmayan gençler (15-
24) 

İş Gücü 
Anketi 

Yıllık 

ALMP'lere katılan işe 
alınması güç 
kategorilerin payı (%) 

İşe alınması güç gruplar, Ulusal İstihdam Eylem 
Planları aracılığıyla tanımlanır 

Ulusal 
İstihdam 
Hizmeti 

Yıllık 

Yenilikçi girişimlerin 
payı (%) 

Bir işletmenin çevre ile dış ilişkilerinde veya işyeri 
organizasyonunda ve iş uygulamasında yeni bir 
pazarlama yöntemi veya yeni bir organizasyonel 
yöntem, yeni veya belirgin şekilde iyileştirilmiş bir 
ürün, hizmet veya süreç uygulaması ile 
karakterize olan girişimlerin oranı  

Girişimlerin 
kayıtları 

 

Yıllık 

 

3.2 Niteliksel kanıta dayalı izleme  

Kurumsal düzenlemeler bileşeni denetimi altında, FRAME Girişimi ülkelerin Skills Vision 2020’ye ilişkin 
taahhütlerini takip etmeye ve uygulamaya yönelik kurumsal kapasitelerini ele alır. Ülkelerin kapasite 
geliştirme planlarındaki ortak hususlar arasında eğitim ve öğretim kalitesi, becerilerin öngörülmesi ve 
iş gücü piyasasının duyarlılığı (yani işe dayalı öğrenme), ulusal yeterlilik çerçevelerinin daha çok 
geliştirilmesi, ulusal seviyede etkili yönetim (özellikle paydaşlar arasında işbirliği) ve bölgesel ve yerel 
seviyede kapasite oluşturma yer alır. 

Bu bölüm (önceki bölümlerde ele alınan ve bir dizi göstergeye dayanan) niteliksel izleme yaklaşımını 
tamamlamakta ve politika ve kurumsal gelişim alanlarındaki gelişimin nasıl izleneceğine dair 
yöntemsel rehberlik ve somut örnekler sunmaktadır. Beceri politikaları tasarlama ve uygulama 
kapasitelerine odaklanan niteliksel izleme süreci için daha yüksek seviyede bir karmaşıklık ve daha 
fazla kaynak kullanıldığı unutulmamalıdır. Bununla beraber, takip sürecine niteliksel bir yaklaşım bir 
sektör/politika alanının ne derece geliştiği, ana dar boğazlar ve politika geliştirmeyi iyileştirmek ve 
ilerlemek için atılması gereken temel adımlar hakkında kapsamlı bir görüş sunduğundan uygundur. 
Niteliksel bilgi, tamamen niceliksel olan veriyi tamamlar ve analiz edilen politika alanlarında iç görü 
sağlar. 

Uluslararası seviyede ve AB seviyesinde, politika hedeflerindeki ilerlemeyi takip etmek için niteliksel 
bilgi kullanmaya yönelik olarak kullanılan ya da gelişim aşamasında olan pek çok girişim mevcuttur. 
Avrupa 2020 Stratejisi, Eğitim ve Öğretim 2020 Stratejik Çerçevesi ve SEE 2020 Stratejisi izlemede 
niteliksel bileşenlerden faydalanılmaktadır. Kurumsal düzenlemelerin incelenmesinde kapasite 
geliştirme planlarının tamamlanması ile yöntemsel rehberlerin mevcut taslağı arasındaki kısa süre göz 
önüne alındığında, niteliksel kanıt hususunun ulusal ve bölgesel seviyede daha çok kullanılması 
gereklidir. Bu konu, FRAME Girişimi’nin takip projesinde ele alınabilir. 

Tablo 3.3’te politika yapma kapasitesindeki ilerlemeyi izlemeye ve denetlemeye yönelik yöntembilim 
yaklaşımına örnek verilmektedir. Bu yaklaşım uluslararası ve bölgesel deneyimi, kurumsal 
düzenlemelerin değerlendirilmesinden elde edilen sonuçları ve EFT’nin çalışmalarını temel almaktadır. 
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Bu yöntembilimin temel parçası, karar vericilerin ilerlemeyi takip etmelerini sağlayan beş seviyeli bir 
değerlendirme matrisidir. En düşük seviye, reformun aralıksız olarak uygulanması ihtiyacını 
yansıtırken en yüksek seviye konsolide politika geliştirmeyi göstermektedir4.  

Tablo 3.3 ETF değerlendirme çerçevesi  

Gelişim seviyesi Tanımlayıcı öğeler 

1. Özel amaçlı 

Politika alanında özel amaçlı/münferit tedbirler ve kurumsal düzenlemeler. 
Politika analizi; politika tanımlama, izleme ve değerlendirme için bilgi 
sağlayacak bir politika analizi olmadan/kısıtlı olarak özel amaçlı temelde 
gerçekleştirilmektedir. Veriler, belirli ihtiyaçları karşılamak için özel amaçlı 
olarak toplanmaktadır. Ciddi personel yetersizliği ve yetersiz finansman 
mevcuttur. Paydaşlar arasında koordinasyon ve danışma düşüktür/sınırlıdır. 
Paydaşlar organize değildir ya da sadece kısmen organizedir. 
Uygulama/performans konusunda şeffaflık, iletişim ve izleme sınırlıdır. 

2. Başlangıç 

Politika oluşturmak için temel kapasite mevcuttur. Bazı özel amaçlı tedbirler 
yürürlüktedir. Politikadan bir ana paydaş sorumludur ancak diğer paydaşların 
(dikey veya yatay) katılımı çok sınırlıdır. Politika geliştirmeye ilişkin politika 
analizi başlangıç seviyesindedir. Benimsenen politika hedeflerini 
gerçekleştirmek için finansman ve uygun personel açısından zorluklar vardır. 
Paydaşlar arasında iyi iletişim ve etkileşim olsa da bu verimli şekilde organize 
edilmemiştir ve genellikle resmi olmayan ortamlarda gerçekleşir ve/veya belirli 
eylemlerle ilgilidir. Sistem genelinde uygulanmasa da uygulama ve ilerlemeyi 
izlemek için düzenli raporlar hazırlanmaktadır. 

3. Yapılandırılmış 

Politika oluşturmak için daha fazla kapasite gelişmiştir. Diğer paydaşlar 
politika girişimleri hakkında bilgi sahibidir, ancak karar vermede çok sınırlı rol 
tanınmaktadır. Koordinasyon çoğunlukla ulusal, yatay seviyededir. Politika 
geliştirmeyle ilgili olarak politika analizi sıklıkla kullanılır ve sektör gelişiminde 
kullanılan uygulamaların bir parçasını oluşturur. Uygun personel ve finansman 
açısından büyük zorluklar yoktur. Kanıtlar periyodik olarak toplanır ve 
süreçlerin ve sonuçların optimizasyonuna olanak tanıyacak şekilde aktörlerin 
fonksiyonları ve rolleri belirlenmiştir. Politika oluşturma süreci belgelenmiş ve 
tanımlanmıştır. 

4. Tanımlanmış 

Politika oluşturma kapasitesi iyidir. Politika yönetim yapıları mevcuttur; bu 
yapılar standardize edilmiştir, belgelidir, muhabere edilmişlerdir ve 
uygulanmaktadırlar. Ana kuruluşlar, sosyal ortaklar ve diğer paydaşlar, politika 
oluşturma sürecinin bazı safhalarında, hem dikey hem yatay seviyede, 
sorumluluklara katılmakta ve sorumlulukları paylaşmaktadır. Yeterli personel 
ve finansman mevcuttur. Sistemin kendisi performansı takip eder, sonuçları 
değerlendirir ve sektörün evrimsel doğasını ve gelişim ihtiyaçlarını 
karşılayacak politika döngüsü yönetim göstergelerini ayarlar.  

                                                 
4 Gündem belirleme, politika oluşturma/planlama ve kaynak tahsisi, politikanın uygulanması/sunulmasından politikanın 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve revizyonuna kadar tüm döngü. 
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5. Konsolide Politika oluşturmada kapasite optimum düzeydedir. Politika tedbirleri düzenli 
olarak denetlenir ve incelenir; iyi uygulamaların belirlenmesi ve 
karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi yaygındır. Politika oluşturma 
sürecinin tüm safhalarında, hem yatay hem dikey olmak üzere, çok seviyeli 
yönetim uygulanmaktadır. Politika oluşturma ve uygulamada yenilik 
yapılmasına olanak sağlayan yeterli personel ve finansman mevcuttur. 
Ülkenin yaptığı uygulama uluslararası seviyede iyi uygulama olarak kabul 
edilmekte ve diğer ülkelerde politika için referans olarak gösterilmektedir. 

Tanımlayıcı öğeler, süreci değerlendirmek için seçilen belirli politika alanına bağlı olarak uyarlanmalı 
ve ayrıntılı şekilde belirtilmelidir. 

Tablo 3.4, VET gelişiminde ilerlemeleri değerlendirmek için ana unsur olarak bu alandaki reformlara 
odaklanarak, VET kalite güvencesi politika alanından beş seviyeli matrisin nasıl uygulanabileceğine 
dair bir örnek sunmaktadır. 

Tablo 3.4 VET kalite güvencesinde değerlendirme matrisine örnek 

Gelişim seviyesi Tanımlayıcı öğeler 

1. Özel amaçlı 
Sistem seviyesinde VET kalite güvencesi reformunda (birkaç paydaşın dahil 
olduğu) görüşmeler yapılmaktadır. Görüşmeler ulusal seviyede değildir ve net 
bir plan yoktur.  

2. Başlangıç 
Politikanın yönünü geliştirmek amacıyla tüm paydaşların katılımıyla sistem 
seviyesinde VET kalite güvencesi reformu hakkında ülke çapında bir politika 
müzakeresi mevcuttur. 

3. Yapılandırılmış Sistem seviyesinde VET kalite güvencesi reformu için politikanın yönüne 
(strateji) karar verilmiştir. Yönetim mekanizmaları nettir.  

4. Tanımlanmış 
Sistem seviyesinde VET kalite güvencesi reformu için (operasyonel) politika 
yürürlüktedir. Uygulama planlarına karar verilmiştir. 

5. Konsolide 
Sistem seviyesinde VET kalite güvencesi reformu tam olarak uygulanmakta 
ve işe yaramaktadır. Paydaşların aktif katılımı vardır. (Giriş safhası, 
başarıların değerlendirilmesi ile sona ermiştir.) 

Niteliksel izleme sürecinin uygulanmasında genellikle, Şekil 3.1.’de örneklenen, üç adımlı yaklaşım 
izlenmektedir. 
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Şekil 3.1 Niteliksel izleme süreci 

 

Bu tür bir değerlendirme süreci, uygulama safhasında uygun şekilde yönlendirilmelidir. En zorlayıcı 
açılardan bazıları tarama, mülakat gerçekleştirme, düzenleme yapma ve sonuçları doğrulama 
adımlarından oluşan karmaşık süreci gerçekleştirecek kaynakların mevcudiyetini işaret etmektedir. 
Hedeflenen bölgenin İKG sektörü olması durumunda pek çok paydaşa danışılmalıdır. Ayrıca, 
reformların uygulanması ve konsolidasyonu için yeterli zaman tanınması gereklidir. Böylece, bir 
politika alanındaki değişiklikler düzgün şekilde yakalanabilir ve yeni sınıflandırma (gelişim seviyelerine 
göre) yapılabilir. Aynı niteliksel izleme yöntembilimi, yıllar içindeki ilerlemeye dair güvenilir kanıtların 
toplanmasını garanti etmek için de uygulanmalıdır.  

 

3.3. İzleme süreci: ara safhalar ve politika geliştirmeye katkı 

Göstergelerin tam listesi ve veri kaynakları belirlenir belirlenmez, veri ve bilgi toplamadan politika 
döngülerine destek amacıyla elde edilen kanıtların raporlanmasına ve kullanımına kadar izleme 
sürecinin farklı safhaları planlanmalıdır. 

Skills Vision 2020 içinde görev alan kuruluşlar ve paydaşlar tarafından bir izleme planı belirlenmeli ve 
bu plan üzerinde mutabakat sağlanmalıdır. Planda, ülkelerin yol haritalarında ve kapasite geliştirme 
planlarında belirtildiği şekilde izlemeye tabi olan göstergelerden ve diğer niteliksel unsurlardan, izleme 
ve raporlama sürecini yöneten kuruluştan, veri ve bilgi kaynaklarından ve izleme sürecinin 
zamanlamasından açık ve net şekilde bahsedilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Safha 
TARAMA 

Araç : algı nitelikli anket 

Nasıl : paydaşların algısını 
değerlendirmek 

Ne: ilk veya genel değerlendirme için 
unsurlar sunmak 

II. Safha 
DERİNLEMESİNE 
DEĞERLENDİRME 

Araç : derinlemesine mülakatlar 

Nasıl : tarama safhasından elde 
edilen kritik hususları daha fazla 
araştırmak 

Ne: gelişime açık kritik alanlar 
hakkında bilgi sağlamak 

III. Safha 
DEĞERLENDİRME VE 

DOĞRULAMA 

Araç : paydaşların danışmanlığı 

Nasıl : değerlendirme çıktıları üzerine 
çalıştaylar (gerekirse revizyonlar) ve 
doğrulama 

Ne: tarama ve derinlemesine 
değerlendirme sonuçları incelenir ve 
doğrulanır; bir gelişim seviyesi seçilir 
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Şekil 3.2 İzleme planında belirtilecek unsurlar 

 

 

 

 

 

 

  

Neyin izlenmesi gerekiyor 
(izleme planının amacı: beklenen sonuç 

ve göstergeler) 

Kim tarafından ve kiminle 
(roller ve sorumluluklar) 

Ne zaman 
(faaliyet planı) 

Nasıl 
(doğrulama aracı / bilgi 

kaynağı)  

İzleme verilerinin nasıl kullanılaca ğı 
(sonuçların politika döngüsünde kullanımı) 

İzleme planı  
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Tablo 3.5 İzleme planı yapısı (örnek) 

Politika alanı 1. Eğitim ve öğretim sistemleri 

Ana sorumlu (ülke seviyesinde belirlenecek, örn. ilgili bakanlık): 

Politika alanı 1. Eğitim ve öğretim sisteminin iyileştirilmesi (beceri seviyelerinin artırılması, temel yeterliliklerin edinilmesi, 
okuldan erken ayrılmanın önlenmesi, vb.) 

Gösterge 

Referans 
(2010) 

Hedef 
(2020) 

Doğrulma 
arası/bilgi 
kaynağı 

Veri 
toplama 
sıklığı 

Verilerin 
sağlanacağı 
zaman 

Veri 
toplama ve 
dağıtmadan 
sorumlu  

İzleme 
sonuçlarının 
dağıtım ve 
kullanım tarihi 
(verilerin ve 
bilgilerin 
politika 
döngüsüne 
eklenebileceği 
zaman) 

K1.1: 
Yükseköğrenim 
sahibi olma 

  LFS Yıllık örn. nisan 
(ulusal 
istatistiklerin 
duyurulması 
planına göre) 

örn. Ulusal 
İstatistik 
Ofisi 

 

K1.2: Yüksek 
vasıflılar 

  LFS Yıllık örn. nisan 
(ulusal 
istatistiklerin 
duyurulması 
planına göre) 

  

K1.3: Temel 
becerilerdeki 
başarı 

  PISA 
sonuçları, 
OECD 

Üç yılda bir OECD 
sonuçlarının 
mevcut 
olmasına 
bağlı 

  

K1.4: Eğitim ve 
öğretimden 
erken ayrılanlar 

  LFS Yıllık örn. nisan 
(ulusal 
istatistiklerin 
duyurulması 
planına göre) 

  

 

3.3.1 İzleme için görsel araçlar  
İlerlemenin izlenmesinde kullanılan AB araçlarına dayanan bu bölümde, bölge/AB hedefleri veya 
ölçütlerine atıflarla birlikte ulusal bir bakış açısından, politika yapıcıların hedeflere yönelik eğilimleri ve 
ilerlemeyi hızlı şekilde görüntülemesini sağlayan grafiksel araçların nasıl kullanılacağına dair teknik 
tavsiyeler sunulmaktadır. 
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Şekil 3.3 Sonuçlara doğru ilerleme 

 
Result: Sonuç.  Time/Years: Süre/Yıl.  Target: Hedef 

 

Açıklayıcı notlar: 

■ Ulusal, bölgesel ve ortalama AB verileri referans yılına (2010) ait olup başlangıç noktası/seviyesi 
hakkında bilgi vermektedir. 

■ Seçilen göstergenin hedefe (2020 veya diğer zaman çerçevesi) doğru gidişat beklentisi, geçmiş 
eğilimlere ve beklenen ilerlemeye dair bilgiler kullanılarak belirlenmelidir. Beklenen gidişattan 
sapmalar, politikaların yeniden ayarlanması gerektiğine işaret eder (örn. daha verimli yatırımlar 
yapılması veya bunların artırılması, olası dar boğazların ortadan kaldırılması). Büyük aksamalar 
meydana geldiğinde (örn. yöntembilimsel bakış açısından verilerde değişiklikler/kesintiler, 
ekonomik sarsıntılar), politika yapıcılar hedefleri revize etmelidir. 

■ Zaman içindeki performansı ve eğilimleri karşılaştırmak için bölgesel ve AB genelindeki trendleri 
kullanın. 

■ Uygulama dönemi sonunda gerçek veriler ve taahhüt edilmiş olan hedefler arasındaki olası fark, 
politikaların ve diğer faktörlerin (örn. demografik değişiklikler, ekonomik dinamikler, vb.) etkilerini 
yansıtmaktadır5. 

Bu yaklaşım için açıklayıcı bir örnek, AB Eğitim ve Öğretim İzleme raporu ve bu raporun çevrimiçi 
görüntüleme aracıdır6. Raporun amacı, AB 2020 ve ET 2020 hedefleri ve ölçütleri ile ilgili olarak AB 
Üye Devletlerinin performansını ve ilerlemesini değerlendirmede destek sunmaktır. 

                                                 
5 Farklı etkiler arasında ayrım yapmak için (örn. politikalar ve bağlamsal faktörler), daha karmaşık bir yöntembilim 
uygulanmalıdır (örn. farklı faktörler için Esas Bileşen Analizi/Ayırt Edici Analiz). 
6 http://ec.europa.eu/education/dashboard/index_en.htm 
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Şekil 3.4 Bölgesel ve AB genelinde karşılaştırmalı değerlendirme dahil, ulusal seviyede 
ilerleme analizi için grafiksel araçlar  

1. Referans 
durumunu analiz et 
İzleme sürecinin 
başlama noktası, 
belirli bir politika alanı 
için seçilen 
göstergelerin mevcut 
durumunu göstererek 
başlangıç durumunun 
tanımlanmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Notes.:  Tertiary education attainment : Yükseköğrenim sahibi olma 
Low Achievers in Basic Skills: Temel Becerilerde Başarısı Düşük Olanlar 
Early leavers from education and VET Expenditure: Okuldan erken ayrılanlar ve VET 
Harcamaları 

2. Referansa göre 
değişiklikler 

Bu adım şu soruyla 
özetlenebilir: Bu sırada 
ne oldu? Referansa 
dayanarak değişiklikleri 
hesaplayan bu grafik, 
pozitif ve negatif 
eğilimleri göstermektedir. 
Ayrıca, benzersiz 
görüntüleme öğelerine 
(“yani “değişim”) 
odaklanarak, çok detaylı 
göstergelerin kapsamlı 
şekilde analiz edilmesine 
olanak vermekte ve ülke 
seviyesinde 
derinlemesine bir bakış 
sağlamaktadır. 

 

 
 
Notes.: Changes from baseline: Referansa göre değişiklikler 
Tertiary education attainment (%) – Females: Yükseköğrenim sahibi olma (%) – Kadınlar 
Tertiary education attainment (%) – Males: Yükseköğrenim sahibi olma (%) – Erkekler 
Tertiary education attainment (%) – Females: Yükseköğrenim sahibi olma (%) – Toplam 
Highly qualified people (000) – Females: Yüksek vasıflılar – Kadınlar 
Highly qualified people (000) – Males: Yüksek vasıflılar – Erkekler 
Highly qualified people (000) – Total: Yüksek vasıflılar – Toplam 
Participation in VET (%): VET katılımı (%) 
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3. Eğilimler ve bölgesel 
karşılaştırmalı 
değerlendirme  

Zaman serileri grafiği, 
aynı zamanda bölgesel 
seviyede karşılaştırmalı 
değerlendirme yapmaya 
olanak sağlayarak, ulusal 
hedefe yönelik gösterge 
eğilimini sunmaktadır. Şu 
sorulara cevap verir: 
Doğru yönde mi 
ilerliyoruz? Bir bütün 
olarak bölge geneliyle 
kıyaslandığında 
performansımız nasıl? 

Notes.: Total: Toplam 
Males: Erkekler 
Females: Kadınlar  
SEET average: SEET ortalaması 

4. AB kar şılaştırmalı 
değerlendirme  
Göstergeler AB ile 
ilişkili olduğunda (örn. 
temel göstergeler 
FRAME ortak 
listesinde mevcutsa), 
ülkeler, hem olası 
gelişim alanlarını 
belirlemek ve AB Üye 
Devletlerinin 
başarılarından veya 
hatalarından ders 
çıkarmak hem de AB 
Üyesi olarak ilerideki 
taleplere hazırlıklı 
olmak için AB 
seviyesindeki 
gelişmeleri kontrol 
edebilir. 

 
Notes.: Country X : Ülke X 
Target EU2020: AB 2020 Hedefi 

 
 
 

3.3.2 Politika geliştirme için izleme 
 
İzleme faaliyetleri düzenli aralıklarla (örn. yıllık) yapılmalı ve gerekli olduğu takdirde düzenlemeler 
içerecek şekilde politika gelişimine somut katkıda bulunacak biçimde tasarlanmalıdır. İzleme takvimi, 
birkaç yıl boyunca tekrarlanabilecek sürekli bir süreç olarak izleme faaliyeti için ana kilometre taşları 
belirlemelidir. Ayrıca, (i) veri bulunabilirliği ve (ii) ulusal bütçe ve bütçe planlama planı ile uyumlu 
olmalıdır. Bir önceki yıla ait anket verileri genellikle mayıs veya haziran aylarında yayınlanmakta, bir 
sonraki yılın politika ve bütçe planlaması ise genellikle eylül ayına kadar tamamlanmaktadır. 

Şekil 3.5, ulusal ve AB/bölgesel olmak üzere iki boyutlu olarak her bir safhanın zamanlamasını ve 
içeriğini tanımlanmaktadır. 
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Şekil 3.5 İzleme faaliyetleri için önerilen ana hatlar ve takvim 

 
İlk safha – tek bir ulusal, bölgesel ve AB göstergeleri kümesi (ortak ve ülkeye özgü) – ulusal, bölgesel 
ve AB ile ilişkili İKG verileri ve bilgileri toplama adımını temsil eder. Bu adım, ana göstergelerde 
bölgelere ve AB geneline referansta bulunma sürecini kolaylaştırır.  

İkinci safha, ilerleme raporuna ve analizine odaklanmaktadır. Yol haritası tedbirlerinin uygulanmasına 
ilişkin (idari) durum değerlendirmesinin, beceri geliştirme sürecinin ana alanlarındaki ilerlemeye ilişkin 
sağlıklı bir analiz ile tamamlanması gereklidir. Söz konusu ana alanlar şunlardır: (i) eğitim ve öğretim 
sistemleri; (ii) beceri tedariki ve yaşam boyu öğrenme; (iii) iş gücü piyasasına katılım. Görsel izleme 
araçları kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 3.3.1). 

Yavaş ilerleme gösteren ya da hiç ilerleme görülmeyen politika alanlarının (eğilimlerin kötüye gittiği 
alanlar dahil) belirlenmesi mümkün olmalıdır ve politika yapıcılar harekete geçmelidir. Düzeltici 
tedbirler aranmalı ve uygulamaya konmalıdır (bkz. Şekil 3.5, III. Safha). Kanıt toplarken bölgesel ve 
AB ile ilişkili göstergelerin dahil edilmesi, ulusal ilerleme ile bölgesel seviyede ve AB seviyesinde 
karşılaştırmalı değerlendirme arasında doğal bir bağ olmasını sağlar. 

Üçüncü safha kritik öneme sahiptir. İzleme sürecinin yalnızca bir idari/bürokratik faaliyet mi yoksa 
politika döngüsünün sağlam bir bileşeni mi olduğunu ortaya koyar. İlerleme analizinin çıktıları, bütçe 
tahsisi dahil politika planlanmasında kullanılmalıdır. Hiç ilerleme olmayan veya kötüye giden 
eğilimlerin görüldüğü tüm öncelik alanları; kaynak tahsisi, uygulamanın iyileştirilmesi, dar boğazların 
ortadan kaldırılması, vb. yoluyla ele alınmalıdır. Kanıt toplama ve analiz süreçlerinin iki boyutu (I. ve II. 
safhalar), bölgesel seviyede eşle öğrenmeye yönelik daha özel çözümlü bir yaklaşımı 
kolaylaştırmaktadır. Müşterek referans verebilmeleri (bölgesel ve AB ölçütlerine karşı) sayesinde 
ülkeler, ortak zorlukları tespit edebilir ve müşterek eylemler dahil olası çözümler için diyalogda 
bulunabilir. 

Mayıs-Haziran  

I. SAFHA  

Bilgi ve veri toplama  

Niteliksel veri toplama 
veya iyileştirme 

Yol haritası ve kapasite 
planının uygulanması 

hakkında niteliksel bilgi 

Bölge ve AB 
genelinde ortak 

göstergeler 

Uluslara özel 
göstergeler 

Haziran  

II. SAFHA 

İzleme ve taslak 
rapor hazırlanması  

Süreç analizi ve muhtemel dar 
boğazların ve zorlukların 

saptanması 

Skills Vision 2020 öncelikleri 
hakkında taslak rapor 

hazırlanması 

Bölge ve AB 
seviyesinde 

karşılaştırmalı 
değerlendirme 

Ulusal  
seviyede izleme 

süreci 

Temmuz-Eylül  

III. SAFHA 

Politika döngüsü 
için girdi  

İzleme sonuçlarının 
politika planlaması ve 
bütçe tahsisi için hazır 

bulunması 

Eşle  
öğrenme Politika 

döngüsü için 
girdi 
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Esas itibarıyla, izleme politikaların ne denli iyi uygulandığını değerlendirmek için sistemli veri 
toplamaktan ibarettir. Bu sayede düzeltici eylemler uygulamaya konulabilir ve taahhüt edilen 
önceliklerin uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilebilir. “Birbirini yaftalamak ve utandırmak” amacında 
değildir. Kapsamlı ve doğru bir tutumla gerçekleştirildiğinde (örn. politikanın etkisine, sektörler arası 
etkilere dikkat etmek), düzgün bir izleme süreci politika geliştirme ve uygulama alanında sürekli 
gelişimi ve yenilikleri destekler. 

İzleme sürecinin adil ve şeffaf olmasını sağlamak ise diğer ana gereklilikler arasındadır. İnsan 
sermayesi gelişimine ilişkin politika hedeflerini gerçekleştirmek kolay bir iş değildir. İstihdam ve sosyal 
dahiliyet ile birlikte eğitim ve öğretim, genişleme kapsamındaki tüm ülkeler ve genel olarak dünya için 
en zorlu politika alanlarından birisidir. Eğitim ve öğretim alanındaki yatırımların sonuçlarını almak yıllar 
sürmektedir. İstihdam büyümesi, ekonomik dinamikler ve yeniden yapılandırma süreçleri ile son 
derece ilişkilidir. Bununla beraber, sınırlı finansman tahsisi (belirtilen önceliklere rağmen), politikaları 
uygulayan kuruluşlarda personel eksiği, ana paydaşlar arasında işbirliğinin olmaması, politika 
oluşturma sürecinin son derece merkeziyetçi olması ve verimsiz izleme düzenlemeleri nedeniyle 
değerli gelişim fırsatları kaybolmaktadır. 
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EKLER 

Ek 1. AB ve bölgesel karşılaştırmalı değerlendirme için referans 
göstergeleri 

I. Bölüm Avrupa 2020 ile Eğitim ve Öğretim 2020 göstergeleri 

Gösterge Tanım 

Avrupa 2020 temel hedefleri 

Eğitim ve öğretimden erken ayrılanlar 
Avrupa 2020 temel hedefi: %10’dan az 

En fazla alt orta öğretim almış ve artık eğitim veya öğrenim 
almayan 18-24 yaş arası nüfusun oranı 

Yükseköğrenim sahibi olma 
Avrupa 2020 temel hedefi: en az %40 

Üniversite veya üniversite benzeri (ISCED 5 veya 6) eğitimi 
başarıyla tamamlamış 30-34 yaş arası nüfusun oranı 

20-64 yaş grubunda istihdam oranı 
Avrupa 2020 temel hedefi: en az %75 

İstihdam edilen 20-64 yaş arası kişi sayısının aynı yaş 
grubundaki toplam nüfusa oranı 

ET 2020 ölçütleri 

Küçük çocuk eğitimi ve bakımı 
ET 2020 hedefi: %95 

4 yaşından zorunlu okula gitme yaşına kadar olan nüfus 
içinde erken eğitime katılanların oranı  

Temel becerilerde başarısı düşük 
olanlar 
ET 2020 hedefi: %15 

Okuma, matematik ve fen bilimleri alanlarında 2. seviyeyi 
geçemeyen 15 yaşındakilerin oranı 

Öğrenimde mobilite Leonardo da Vinci ile dışarıya giden (IVET) 
Erasmus ile içeri gelen (lise sonrası eğitim) 

Yeni mezunlarda istihdam oranı 
ET 2020 hedefi: %82 

Anketin referans yılından 1-3 yıl önce yüksek orta öğretimi 
veya yüksek öğrenimi başarılı şekilde tamamlamış ve artık 
eğitim veya öğretim almayan 20-34 yaş arası çalışan nüfusun 
oranı 

Yaşam boyu öğrenmede yetişkinlerin 
katılımı 
ET 2020 hedefi: %15 

Anketten önceki 4 hafta içinde resmi veya gayri resmi eğitim 
veya öğrenim aldığını belirten 25-64 yaş arası nüfusun oranı 

Önerilen ET 2020 ölçütü 

Yabancı dil becerileri birinci yabancı dilde B1 veya üzeri yeterlik seviyesinde olan 
ISCED 2 öğrencileri 
ikinci bir yabancı dil öğrenen ISCED 2 öğrencileri 

Diğer ET 2020 göstergeleri 

Eğitim ve öğretim yatırım Eğitim için yapılan genel hükümet harcamaları (GSYİH %) 
EUR PPS (satın alma gücü standardı)’na göre öğrenci başına 
eğitim kurumlarına yapılan harcamalar 

Dijital kabiliyetler Okulda bilgisayar kullanan 4. sınıf (ISCED 1) öğrencileri 
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Bilgisayar becerileri yüksek olan 16-74 yaş arası bireyler 

Girişimcilik kabiliyetleri Bir iş kurmak için gerekli becerilere ve bilgiye sahip olduğuna 
inanılan 18-64 yaş arası bireyler 

Mesleki eğitim ve öğretim ISCED 3 seviyesindeki meslek öğrencilerinin oranı 

Gelecekteki iş gücü piyasalarına 
yönelik beceriler 

2010–20 arası istihdamda öngörülen değişim 

Yetişkin becerileri Temel becerilerde başarısı düşük olanlar: okur yazarlık, 
matematiksel beceri, problem çözme 

 

II. Bölüm SEE 2020 göstergeleri 

Akıllı Büyüme Sütunu 

Hedef: iş gücüne 300.000 yüksek vasıflı kişinin eklenmesi 

Eğitim ve yeterlik boyutu (K) 

Hedefler: 
■ eğitim ve öğretimden erken ayrılanların sayısını 18-24 yaş nüfus yüzdesi bazında azaltmak 
■ yükseköğrenim sahibi olanların sayısını 30-34 yaş nüfus yüzdesi bazında artırmak 

Tedbirler: 
■ tüm seviyelerde yüksek kaliteli eğitime eşitlikçi erişimi ve katılımı artırmak için politikaların 

sunulması 
■ okuldan erken ayrılmayı ve okulu bırakmayı önleyecek ve tüm seviyelerde mezuniyet oranlarını 

iyileştirecek tedbirlerin uygulanması 
■ niteliklerin standartlaştırılması ve tanınmaları önündeki engellerin kaldırılması 
■ eğitimin ekonomik ihtiyaçları ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılamasını 

sağlamak 
■ eğitim ve öğretimin tüm seviyelerinde girişimcilik temel becerileri gelişimi  

Kapsayıcı Büyüme Sütunu 

Hedef: 15 yaş üstü nüfusta genel istihdam yüzdesini %39,5’ten %44,4’e yükseltmek 

 

III. Bölüm EQARF göstergeleri 

Gösterge Tanım 

1. VET sağlayıcıları için kalite güvencesi sistemlerinin uygunluğu 

Kanun tarafından/kendi girişimiyle 
tanımlanmış iç kalite güvencesi 
sistemlerini uygulayan sağlayıcıların 
oranı  

Kayıtlı VET sağlayıcıları sayısının %100 olduğu tanımlı kalite 
güvencesi sistemi içinde EQARF ilkelerini uyguladığına dair 
kanıt gösteren VET sağlayıcılarının oranı   

Onaylanmış VET sağlayıcılarının 
oranı  

Kayıtlı VET sağlayıcıları sayısının %100 olduğu, kayıtlı VET 
sağlayıcılarının yüzdesi 
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Gösterge Tanım 

2. Öğretmen ve eğitmenlerin eğitimine yatırım 

İleri eğitime katılan öğretmen ve 
eğitmenlerin oranı 

Onaylanmış hizmet içi eğitim programlarına katılan öğretmen ve 
eğitmenlerin, kayıtlı öğretmen ve eğitmenlerin toplam sayısına 
olan yüzdesi 

Yatırılan kaynakların miktarı Öğretmen ve eğitmen başına, öğretmen ve eğitmenlerin ileri 
eğitim ve öğretimi için yıllık yatırılan kaynakların toplam miktarı 

3. VET programlarında katılım oranı 

Program tipi ve münferit kriterlere 
göre, VET programlarındaki 
katılımcı sayısı   

Alt öğretim/zorunlu eğitimi tamamlamış üst orta eğitim 
seviyesinde (resmi yeterlikle sonuçlanan) IVET programlarına 
katılan yıllık grubun yüzdesi 

Devam eden eğitim ve öğretim (CVET) programlarına 
(tanınmayla sonuçlanan) giren aktif nüfusun (15-74 yaş arası) 
yüzdesi 

4. VET programlarında tamamlama oranı 

Program tipi ve münferit kriterlere 
göre, başarılı bir şekilde 
tamamlanmış/bırakılmış VET 
programlarının sayısı 

IVET program(ları) (resmi yeterlikle sonuçlanan) 
tamamlayanların (örn. resmi yeterlik kazanan), IVET 
program(lar)ına girenlerle karşılaştırıldığında oranı 

CVET program(ları) (tanınmayla sonuçlanan) tamamlayanların 
(örn. resmi yeterlik kazanan), CVET program(lar)ına girenlerle 
karşılaştırıldığında oranı 

5. VET programlarında yerleştirilme oranı  

Program tipi ve münferit kriterlere 
göre, VET öğrencilerinin eğitimlerini 
tamamladıktan sonra zaman içinde 
belirlenmiş bir noktadan vardıkları 
nokta 

Programın sonlanmasından 12-36 ay içinde iş gücü piyasası, 
ileri eğitim veya öğretim (üniversite dahil) veya diğer yerlere 
yerleştirilmiş VET programı tamamlayanların oranı 

Program tipi ve münferit kriterlere 
göre, eğitimin tamamlanmasından 
sonra zaman içinde belirlenmiş bir 
noktada işe alınmış öğrencilerin 
oranı 

Eğitimin sonlanmasından bir sene sonra işe alınmış VET 
programı tamamlayanların yüzdesi 

6. Elde edilen becerilerin iş yerinde kullanımı 

Eğitim tipi ve münferit kriterlere 
göre, eğitimin tamamlanmasından 
sonra kişiler tarafından iş üzerine 
elde edilen bilgi 

VET programını tamamlamış ve ilgili işlerde çalışanların yüzdesi 

Elde edilen beceri/yeterliklere sahip 
kişi ve işverenlerin memnuniyet 
oranı 

VET programının tamamlanmasından sonra 12-36 aylık bir 
dönem içerisinde, eğitimlerinin belirli bir sektördeki güncel 
işleriyle ilgili olduğunu düşünen çalışanların yüzdesi 

VET programını tamamlamış kişilerin iş yeri için gereken ilgili 
vasıf ve yeterliklere sahip olmasından memnun, belirli bir 
sektördeki çalışanların yüzdesi 
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Gösterge Tanım 

Programı tamamlamış kişilerden memnun olan, belirli bir 
sektördeki çalışanların yüzdesi 

7. Münferit kriterlere göre işsizlik oranı 

İşsizlik oranı İş gücü yüzdesindeki işsiz kişilerin sayısı; iş gücü, bir işe sahip 
ve işsiz kişilerin toplam sayısı 

8. Hassas grupların yaygınlığı 

Yaş ve cinsiyete göre, dezavantajlı 
gruplar olarak tanımlananların VET 
katılımı yüzdesi (tanımlı bir bölge 
veya birikme havzasında) 

Toplam katılımcı ve VET programını tamamlamış kişiler içinden, 
Avrupa ve ulusal seviyede tanımlanmış dezavantajlı gruplardan 
katılımcı ve programı tamamlamış kişilerin yüzdesi 

Yaş ve cinsiyete göre, dezavantajlı 
grupların başarı oranı 

Avrupa ve ulusal seviyede tanımlanmış dezavantajlı gruplardan 
programı tamamlamış kişilerin, giriş yapmış olanların sayısıyla 
karşılaştırıldığında yüzdesi 

9. İş gücü piyasasında eğitim ihtiyaçlarını tanımlayacak mekanizmalar 

Farklı seviyelerde değişen talepleri 
tanımlamak için kurulmuş 
mekanizmalar üzerine bilgi 

Gelecekteki iş gücü piyasası ihtiyaçları için sunulacak VET’i 
güncellemek için kullanılan mekanizmaların tipi 

Etkinliklerine dair kanıt İş gücü piyasasının gelecekteki ihtiyaçları üzerine en son bilgiyi 
paydaşlara sağlamak için kullanılan mekanizmalar hakkında bilgi 

10. VET’e daha iyi erişimi teşvik etmek için kullanılan tasarılar 

Farklı seviyelerde var olan tasarılar 
üzerine bilgi 

VET’e erişimi geliştirmek için kullanılan tasarıların tipi 

Etkinliklerine dair kanıt VET’e erişimi arttıracak VET sisteminin kapasitesini gösteren 
bilgi 
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Ek 2. Ortak göstergeler – Tanımlar 

Gösterge Tanım 

Politika alanı 1. Eğitim ve öğretim sistemlerini iyileştirmek 

K: Yükseköğrenim sahibi olma 
(LFS) 

Üniversite veya üniversite benzeri (ISCED 5 veya 6) eğitimi 
başarıyla tamamlamış 30-34 yaş arası nüfusun oranı 

K: Yüksek vasıflılar (LFS) İş gücündeki yüksek vasıflı kişi sayısı 
(SEE 2020 temel bölgesel hedefi: +300 000 yüksek vasıflı kişi) 

K: Temel becerilerdeki başarı 
(PISA sonuçları, OECD) 

OECD, PISA sonuçlarına göre okuma, matematik ve fen bilimleri 
alanlarında 2. seviyeyi geçemeyen 15 yaşındakilerin oranı (ET 
2020 hedefi: <%15)  

K: Eğitim ve öğretimden erken 
ayrılanlar (LFS) 

En fazla alt orta öğretim almış ve artık eğitim veya öğrenim 
almayan 18-24 yaş arası nüfusun oranı 
(EU 2020 temel hedefi: <%10) 

Eğitim finansmanı (ulusal hesaplar) GSYHİ yüzdesi olarak eğitime yönelik kamu harcamaları 

VET katılımı (eğitim istatistikleri) Toplam üst orta öğretim kayıtları için VET öğrencilerinin sayısı 
(ISCED 3)  

Yetişkinlerde okuryazarlık (eğitim 
istatistikleri) 

Ana dilinde basit bir metni okuyup yazabilen yetişkinlerin (10+) 
oranı 

Politika alanı 2. Beceri tedarikini, verimliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi iyileştirme 

K: Yaşam boyu öğrenme (LFS) Anketten önceki 4 hafta içinde resmi veya gayri resmi eğitim veya 
öğrenim aldığını belirten 25-64 yaş arası nüfusun oranı 
(ET 2020 hedefi: %15) 

Girişimcilik (Küçük İşletmeler 
Yasası, OECD) 

Eğitim ihtiyaçları analizi 

Üniversite-girişim işbirliği 

Kadın girişimciliği için eğitim 

Eğitime erişim 

VET öğrenimi görenlerin 
yerleştirilme oranı (LFS) 

Bir VET programına katılmış olanların toplam istihdam içindeki 
oranı 

Politika alanı 3. İş gücü piyasasına katılımı artırmak 

K: İstihdam oranı (LFS) İstihdam oranı (20–64): İstihdam edilen 20-64 yaş arası kişi 
sayısının aynı yaş grubundaki toplam nüfusa oranı 
(EU 2020 temel hedefi: %75) 

Toplam istihdam oranı (15+): İstihdam edilen 15 yaş üstü kişi 
sayısının aynı yaş grubundaki toplam nüfusa oranı 
(SEE 2020 temel bölgesel hedefi: %44,4) 

K – Temel gösterge 
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KISALTMA L İSTESİ 

ALMP  İş Gücü Piyasası Politikası 

CVET Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim 

EQARF  Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi 

ET 2020 Eğitim ve Öğretim Stratejisinde Avrupa İşbirliği 

ETF Avrupa Eğitim Vakfı 

Avrupa 2020  AB Büyüme Stratejisi 

İKG İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı  

IVET Başlangıç Mesleki Eğitim ve Öğretim 

LFS İş Gücü Anketi 

UİH Ulusal İstihdam Hizmeti 

UTE Ulusal Teknik Ekipler 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (OECD) 

SEET Güneydoğu Avrupa ve Türkiye 

VET Mesleki Eğitim ve Öğretim 
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ 

İdari veri  İdari kaynaktan alınmış birim ve veri dizisi. (Eurostat) 

İdari kaynak  İstatiksel veri kaynağı olarak görülen, bir idari düzenlemeyle (veya bir grup 
düzenlemelerle) bağlantılı birim ve veri kaydı. (OECD) 

Dayanak veri  Bir program ya da proje tarafından işaret edilen bir durumu tanımlayan ve o 
program veya projenin performansını ölçmede başlangıç noktası olarak görev 
yapan veri. Dayanak çalışması, yardım almadan önceki durumu tanımlayan 
analizdir. Bu, bir aktivenin sonuçları ve başarılarını belirlemede kullanılmakta 
olup değerlendirme için önemli bir referans işlevi görmektedir. (UNDP) 

Ölçüt  Gelişme veya başarıların karşılaştırılabileceği bir referans noktası veya standart; 
örneğin, geçmişte neler başarılmış, gelişim ortakları gibi diğer karşılaştırılabilir 
kuruluşlar neler başarıyor, ne hedeflenmiş veya neye bütçe sağlanmış, koşullar 
altında makulen neler başarılabilirdi gibi. Aynı zamanda, verilen bir dönemde 
gelişimi ölçmek için ara bir hedefe işaret etmektedir. (UNDP) 

Karşılaştırmalı 
değerlendirme  

Tanınmış bir standarda karşı veri, üstveri veya süreçleri karşılaştırma. (SDMX – 
İstatiksel Veri ve Üstveri Değişimi) 

Veri  Gözlem ile toplanan, genellikle sayısal bilgilerin özellikleri. Veri, tipik olarak 
ölçümlerin sonucudur ve grafik veya şekillerle görselleştirilebilir. (Eurostat) 

Gösterge  Başarıları ölçme, bir müdahaleye bağlı değişiklikleri yansıtma veya gelişim 
aktörünün performansını ölçmeye yardımcı olmada basit ve güvenilir yöntemler 
sağlayan niceliksel veya niteliksel faktör veya değişken. (OECD) 

İzleme  Düzenli geri bildirim ve gelişmenin veya istenilen sonuçların başarılmasındaki ilk 
göstergeleri veya bunun eksikliğini yöneticilere ve ana paydaşlara sağlamayı 
öncelikle hedefleyen devamlı bir işlevdir. İzleme, önceden belirlenmiş 
standartlara göre planmış veya beklenene karşı gerçek performans veya durumu 
takip eder. İzleme genel olarak uygulama süreçleri üzerindeki veriler, strateji ve 
sonuçları toplama ve analiz etme ile düzeltici tedbirler önermeyi içerir. (UNDP) 

Performans  İleriye doğru gelişme ve sonuçların elde edilmesi. (UNDP) 
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Performans 
göstergesi  

Bir kurumsal birimin sonuç çerçevesi tarafından tanımlanmış kasti değişiklikleri 
ölçmek üzere kullanılan belirli bir özellik veya boyut. Performans göstergeleri, 
gelişimi gözlemlemek ve beklenilen sonuçlarla karşılaştırarak gerçek sonuçları 
ölçmek üzere kullanılır. Bir gelişimin “neden” yapıldığının veya “neden” 
yapılamadığının cevabını vermektense, bir birimin amaçlarına “nasıl” veya “ulaşıp 
ulaşmadığının” yanıtı vermekle görevlidir. Performans göstergeleri genellikle 
ölçülebilir terimlerle ifade edilmektedir ve nesnel ve ölçülebilir olmalıdırlar (örn. 
Sayısal değerler, yüzdeler, puanlar ve dizin). (UNDP) 

Mesleki e ğitim ve 
öğretim (VET) 
performans 
göstergesi  

Bir politika veya programın, istenileni yaptığını ve bunu iyi yapıp yapmadığını 
bilgilendirmeye yönelik. […] Girdiler, süreçler, çıktılar ve sonuçlar, performans 
göstergelerinin yapı taşlarıdır. (Mesleki Eğitim & Öğretimde AB Kalite Güvencesi) 

Performans 
ölçme  

Program veya projelerin yüksek seviyedeki hedeflerin (gaye ve amaçlar) 
başarılması için ne kadar iyi şekilde çıktı sağladığını ve katkıda bulunduğunu 
ölçen performans göstergeleri için veri toplanması, yorumlanması ve bildirilmesi. 
Performans ölçümü en çok zaman içinde ya da benzer çalışmalar yürüten 
birimler arasında kullanıldığında yararlıdır. Belirtilen hedeflere karşı kalkınma 
girişimlerinin performansını değerlendirmeye yönelik bir sistem. Aynı zamanda bir 
ajansın belirtilen hedef veya amaçlarına ne kadar iyi ulaştığını nesnel olarak 
ölçme süreci olarak da tanımlanır. (UNDP) 

Vekil gösterge  Doğrudan ölçmesi zor olan bir değişkenin yerini alır. Veri toplamasının masrafı, 
karmaşıklığı ve/veya zamansızlığı, doğrudan ölçülmesinden gelen bir sonucu 
engelleyebilir. Bu durumda, vekil göstergeler performans eğilimlerini gösterebilir 
ve yöneticileri potansiyel sorunlar veya başarı alanlarından haberdar eder. 
(UNDP) 

Hedef  Bir program veya aktivitenin sonunda durumun ne olarak beklendiği. (UNDP) 

Eğitilim  Genelde ölçülen olguyu etkileyen yapısal nedenlerle ilişkilendirilen, genellikle 
birkaç yıl süren uzun bir zaman içindeki yavaş değişken. (Eurostat) 

Mesleki E ğitim 
ve Öğretim (VET)  

Kişileri, belirli alanlarda veya daha geniş anlamda iş gücü piyasasında gerekli 
bilgi, uzmanlık becerileri ve/veya yeterliklerle donatmayı amaçlayan eğitim ve 
öğretim. (ETF) 
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