
AVRUPA İÇİN YENİ BECERİLER 
AJANDASI

SEKTÖREL DÜZEYDE BECERİ UYUMSUZLUKLARI #ABBecerilerAjandası

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme; yaşama, öğrenme, çalışma ve iş yapma biçimlerimizi kökten değiştiriyor. Bu 
durum; inovasyon, büyüme ve meslekler açısından inanılmaz fırsatlar sunmaktadır. Aynı zamanda değişen şartlara 
uyum sağlayabilecek insanlara gerek duyulmaktadır. Özellikle de bazı sektörlerde daha önce ihtiyaç duyulandan 
daha farklı becerilere sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Örnek: Otomotiv sanayii 

2025 yılına kadar doldurulması gerektiği tahmin edilen 888.000 otomotiv iş alanı ile otomotiv sanayiinde işe uygun 
işçi ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu durum özellikle iş gücünün yaşlanmakta olduğuna ve sektörde öngörülen büyü-
meye bağlıdır. Ayrıca, yeni üretim teknolojileri ve temiz araçlara geçiş nedeniyle artık hatırı sayılır miktarda montaj 
hattındaki işlere ihtiyaç duyulmaması beklenmektedir. Bu nedenle geleceğin iş profilleri yüksek nitelikli ve orta 
dereceli yetkinlik gerektirecektir. 

Örnek: Tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sanayii  (TCLF)

2025 yılına kadar düşük kalifiyeli çalışanlara oranla yüksek kalifiyeli çalışanlara yönelik iş olanakları 5 kat daha fazla 
olacaktır. O zamana kadar mevcut esnaf ve zanaatkârlardan 300.000’i ile fabrika ve makine operatörü işlerinin yak-
laşık 100.000’inin ortadan kalkması beklenmektedir. Buna karşılık teknisyenlik ve ilgili profesyonel mesleklerde artış 
olması beklenmektedir. Bu nedenle gelecekteki iş kolları, düşük kalifiyeli elemanlardan çok orta ve yüksek kalifiyeli 
elemanlara ihtiyaç duyacaktır.  
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2025 yılına kadar otomotiv sektöründe beklenen iş olanakları

* Sektörü veya sektörleri terk eden işçiler nedeniyle boş kalacak ve doldurulması gereken işlerin tahmini sayısı
Kaynak: Cedefop (2014)
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* Sektörü veya sektörleri terk eden işçiler nedeniyle boş kalacak ve doldurulması gereken işlerin tahmini sayısı
Kaynak: European sector skills council textile clothing leather Footwear - report 2014, Cedefop (2014)

Avrupa İçin Yeni Beceriler Ajandası Beceri Uyumsuzluklarını Nasıl Azaltacaktır? 

• İşletme - eğitim ortaklıklarıyla becerilerin uygunluğunu artırmak

• Beceriler hakkında Sektörel İşbirliği Planı – sanayinin yön verdiği üç basamaklı bir yaklaşıma dayanan sektöre 
   özgü  beceri çözümleri:

    1. Beceri boşlukları ve bunların büyüme, yenilenme ve rekabet edebilirliğe potansiyel etkileri hakkında kanıt 
        toplamak

    2. Sektörel stratejiyi işler ve beceriler ile ilgili öngörülere ve eylemlere dönüştürmek

    3. Ulusal ve bölgesel düzeyde AB sektör ortaklıkları oluşturmak ve bunu daha fazla sektöre yaymak

Bu plan öncelikle beceri eksikliği çeken altı sektörde test edilecektir: Otomotiv, savunma, denizcilik teknolojisi, 
tekstil/giyim/deri/ayakkabı (TGDA), uzay (yeryüzü gözlemi) ve turizm. İnşaat, çelik, sağlık, yeşil teknolojiler ve yenilenebilir 
enerji gibi sektörler, ikinci dalgada değerlendirilecektir. 


