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Becerilerde uyumsuzluk…

çok boyutludur – hangi türdeki
‘becerilerdeki uyumsuzluktan bahsediliyor’?

dinamiktir – geçici mi kalıcı mı?

anlaşılması güçtür– anket ölçümleri 
eksik ve zayıftır

çatışma içerir– çoklu oyuncunun çıkarı söz 
konusudur

karmaşıktır– tek bir politika alanı yoktur
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%-2
AB’nin işgücü 

verimliliği kaybı

%76
AB’deki firmalarda 

beceri eksikliği

%45
AB 

çalışanlarındaki 
uyumsuzluk

%16
Teknolojik 

becerilerdeki yer 
değiştirme
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Becerilerde eksiklik yaşanması olasılığı, 2019, AB27+BK

Kaynak: Cedefop-Eurofound 2019 Avrupa Şirket Anketi

AB kuruluşlarının %76’sı 
doğru becerilere sahip 
çalışan bulmada güçlük 
çekiyor

İşveren mi yoksa çalışan mı becerilerde eksiklik yaşıyor?

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% in jobs requiring continuous training

Candidates have professional experience
in similar positions

Candidates have the skills required and
need no training

Importance of staying longer hours for
positive evaluation

Motivate by strong mission, providing
meaning to work

Workload and work schedule adjusted to
allow employees to train/develop

Presence of recognised body for
employee representation

Involving employees in work organisation
gives competitive advantage Çalışanın temsil 

edilmesi

Yönetime ait 
uygulamalar

İşe alımla ilgili 
gereksinimler 
ve 
uygulamalar

Kuzey & Baltık ülkeleri ile Güney karşılaştırması

Çalışanları işteki organizasyona dahil 
etmek rekabet avantajı sunar

Çalışanın temsil edilmesi için kabul 
görmüş bir kurumun varlığı
--------------------------------------
İş yükü ve çalışma çizelge planı 
çalışanların eğitimi/gelişimine izin 
verecek şekilde ayarlanmalı
Güçlü misyonlarla motivasyon sunularak 
işi anlamlı kılmalı

Olumlu değerlendirme için daha uzun 
süre kalınmasının önemi
-----------
Adaylar gerekli becerilere sahipler ve 
eğitime ihtiyaç bulunmuyor
Adaylar mesleki deneyimi benzer 
pozisyonlarda edinmişler

Sürekli öğrenim gereken işlerdeki %

%-6   %-4  %-2   %0     %2    %4  %6



Dinamiklik - beceri uyumsuzluğu
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Skills higher than needed to do job
Skills matched to what job needs
Skills lower than needed by job and need to develop further
NA

Beceri fazlası sahibi 

olanların %80’i

Eksik beceri sahibi 
olanların %64’ü

Uyumlu olanların 
%40’ı

Kaynak: 1nci Cedefop Avrupa beceri ve iş anketi (ESJS, 2014)
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İşi yapmak için gerekenden yüksek düzeydeki beceriler

Önceki iş İşe başlangıç Mevcut görevi 

İşi yapmak için gerekenle eş düzeydeki beceriler

İşi yapmak için gerekenden düşük düzeydeki ve ileride gelişmesi gereken beceriler



Kaynak: Cedefop ESJS, 2014

Karmaşık olmayan işlerde
çalışanlar işyerlerinde
becerilerini geliştirmeyenler

Sıklıkla olmasa da öğrenmeye 
devam eden çalışanlar

Karmaşık işlerde başlarken 
beceri fazlasına sahip olunması
• %53 başlangıçta uyumlu
• %60 başlangıçta yetersiz 

beceri sahibi

Görev süresi ve işin karmaşıklığına göre ortalama beceri artışı
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Years with current employer

Non-complex job Complex job
Fitted values non-complex Fitted values complex

İşin karmaşıklık düzeyi iş 
yerinde beceri kullanımı ve 
gelişiminin temel itici gücü

…ancak AB’deki işlerin 
büyük bir kısmı düşük 

düzeyde beceri gerektiriyor



Gruplama uygulamaları 
işyerinde becerilerin 
gelişimini destekliyor…
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Kaynak : Cedefop - Eurofound ECS 2019

…ancak AB firmalarının 
sadece 1/5’i doğru dengeyi 

tutturabiliyor
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Çalışanların refahı

Typical Extensive Traditional Restricted EncouragingGeleneksel

İşyerindeki gruplanmış 
uygulamaların sundukları

%20

İş özerkliği

Çalışanın sesi

Akrandan öğrenim
Teşvikler

İşte istikrar

İşin karmaşıklaşması

Tipik Kapsamlı Kısıtlı Cesaret 
verici



2nci Avrupa beceri ve iş anketi
Dijitalleşme ve becerilerde uyumsuzluk

Temel araştırma soruları:

§ AB çalışanları işte ne yapar?

§ Temel mi karmaşık (dijital) 

beceriler mi kullanılıyor?

§ Yeni dijital teknolojiler?

§ Becerilerde boşluklar ve iyileştirici öğrenim?
Daha iyi ölçülmesi gerekenler:

§ İş-beceri gereksinimleri

§ Dijitalleşme/ teleçalışma

§ (Dijital) becerilerin karmaşıklık düzeyi

§ Rutinleştirme ile becerilerin ilerletilmesi

Temel hususlar ve kavramsal tasarımlar:

Dijital iş beceri 
gereksinimleri

İş
beceri gereksinimleri

Eğitim / öğrenme 
yoğunluğu

Becerilerde 
uyumsuzluk

İş güvenliğinin 
eksikliği

Otomasyon
İş memnuniyeti

Ücretler

Becerilerin ilerletilmesi ile 
rutinleştirilmesinin 

karşılaştırılması

Yeni dijital teknolojiler



Becerilerde uyumsuzluk: alternatif politika perspektifi
Alışılagelen görüş Cedefop kanıtları

Becerilerde eksiklikler
AB firmaları doğru becerileri bulamıyorlar
Mezunlar değişen iş dünyasına doğru hazırlanmıyorlar

Becerilerin yetersiz kullanımı
Anlaşılmamış/kullanılmamış beceriler
İşin karmaşıklığın az kalması
İdari /işyeri uygulamalarının zayıf kalması

Becerilerde uyumsuzluk: durağan
Politikalar beceri arzını beceri talebiyle dengelemeyi 
amaçlamalı

Becerilerde uyumsuzluk: dinamiklik
Tek seferlik politikalar kısa ömürlü oldu- ‘hareket 
halindeki hedef’
‘Öğrenme potansiyeline’ odaklanmak

Harekete geçirme: kötü yola sapmak
İşsizlerin hızlıca yeniden entegrasyonu– ‘önce iş’

Harekete geçirme: anayol
Sürdürülebilir bir şekilde becerilerin eşleşmesi– ‘önce
tren’

Yaşam boyu öğrenim: bireysel
Bireyler daha iyi bilgilendirilmeli, hareketlilik, istihdam
edilebilirliğin geliştirilmesi

Yaşam boyu öğrenim: iki elin sesi var
Çoğu mesleki eğitim ve öğretim gayrı resmi olarak iş 
yerlerinde yer alabilir.
İşverenin sunduğu eğitim becerilerin geliştirilmesinde 
daha büyük marjinal etkiye sahiptir
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