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AB ülkelerindeki toplam istihdamın %7,5'i inşaat sektöründe çalışmaktadır. Buna
göre inşaat sektöründe 1,9 milyon inşaat firması faaliyet göstermekte ve 11
milyon kişi inşaat sektöründe çalışmaktadır. İnşaat sektöründe çalışmakta olan
birçok işçi diğer AB ülkelerine göç ederek hareketli işgücü oluşturmaktadırlar.
İşçi açığı bulunan ülkelerdeki işverenlerin bu durumdan memnun oldukları
söylenebilir. Fakat, bu durum her iki taraf (işçiler ve işverenler) için de eğitim
farkı ve ülkeler arası yeterliliklerin eşdeğer olmamasından dolayı birçok
problemi de beraberinde getirmektedir. Diğer ülkelere göç eden işçilerin sahip
oldukları yeterlilikler bu ülkelerde tanınmıyor olabilmektedir. İşverenler de işe
alacakları yabancı işçilerin yeterlilik ve yetkinlikleri hakkında bilgi sahibi
olamadan işe almak durumunda kalmaktadırlar. Bu nedenle, ülkeler arası inşaat
sektörleri arasında başta mesleki eğitim ve işçi dolaşımı konularında ortak
çalışmalar yapılması gereklilik ve önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, projenin
temel amacı, AB ülkeleri arasında inşaat sektörüne özel olarak işçilerin ve
meslek öğrencilerinin dolaşımını ve yeterlilik seviye tespitini kolaylaştırmak
amacıyla web tabanlı yenilikçi bir bilgi sisteminin geliştirilmesidir.

Projenin
Hedefleri

Projenin hedefleri arasında şunlar sayılabilir:
 AB çerçevesinde inşaat sektöründe çalışanların ve mesleki eğitim ihtiyacı
bulunanların bilgi beceri ve yeterliliklerinin karşılaştırılabilir bir şekilde
güncel bilgi olarak online ulaşılabilmesini sağlamak.
 Çalışanlara ve öğrencilere, AB kapsamında genel kabul gören yeterlilik
unsurları ve sahip olmaları gerekli sertifikasyon konularında
bilgilendirmek.
 Çalışanlara ve öğrencilere, çalışacakları ülkelerdeki idari mevzuatı ve
inşaat kültürü hakkında bilgi vermek.
 AB İnşaat sektöründeki işverenler, mesleki eğitim kurumları ile potansiyel
işçiler ve öğrenciler arasında bilgi ve enformasyon akışını sağlamak ve
geliştirmek.
 Yukarıdaki hususların gerçekleştirilmesine olanak verecek yenilikçi online
bir araç geliştirmek.
Sonuç olarak, AB kapsamındaki inşaat sektöründe dolaşımda olacak işçilerin
nitelik ve niceliklerine ulaşmayı sağlayacak bir online araç geliştirilecektir. Bu
araç kolay kullanılabilir, erişilebilir ve kullanan herkesçe kolay anlaşılabilir
olmalıdır. Bu sayede inşaat sektöründeki eleman ihtiyacı ile mevcut çalışan
profili buluşmadan önce eşleştirilebilecektir.

Projenin Katkısı İnşaat sektöründeki işçilerin ve mesleki eğitim öğrencilerinin, gerek her ülke
bazında gerekse AB ülkeleri arasında dolaşımında yaşanan birçok problem ve
belirsizliğin kontrol altına alınması ve sektördeki lokal veya ülkeler arası

dolaşımın düzenli ve efektif hale getirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu
sayede ülkeler arası eğitim sistemi, mesleki yeterlilikler ve çalışan nitelikleri
şeffaf olarak mukayese edilebilir hale gelecek, böylece bu konularda yapılması
gerekli ortak çalışmalara ve politikalara ışık tutacaktır. Bu proje yalnızca ortak
ülkeler arasında transfer edilmeyecek ve diğer ülkelere de duyurulabilmesi için
gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Bu proje sonucunda AB'nin gelecekteki mesleki eğitim stratejileri ve işçi
dolaşımının geliştirilmeleri hususlarında referans noktalardan biri olacaktır.

Proje Çıktıları

Proje sonucunda AB inşaat sektörü dahilinde mesleki eğitim öğrencileri,
eğitimcileri, inşaat çalışanlarını kapsayan online erişilebilen ve kolay
kullanılabilen bir bilgi bankası yazılımı üretilecektir.

Proje Bütçesi

242,804.00 EUR

Proje Süresi

2 yıl (Ekim 2012 – Eylül 2014)

Proje Ortakları

Projedeki
Gelişmeler

Ekim 2012 – Mart 2013:
 Başlangıç Toplantısı: 5-6/11/2012 – Valencia/İSPANYA
 Veribankasında yer alacak iş profillerinin seçimi yapıldı.
o Kaynak Ustası
o Duvarcı Ustası
o Yalıtım Ustası
o Elektrik Ustası
 İş profillerinin tanımı yapıldı ve ortakların görüşüne açıldı.
 Her meslek için seviye değerlendirme çalışması başlatıldı.




Proje Kalite Yönetim Analiz çalışması başlatıldı.
Proje İcra Komitesi Toplantısı: 14-15/05/2013 – Kerpen/ALMANYA

