
 

 
 

 
 

CAN'CA Bir Analoji: "Hava Aracı & Havacı" 
 

  
 

Can EREL 
Uçak Mühendisi 

can.erel@canerel.com.tr 
 
Bazı Kavramlar… 
 
Eğitim/ Öğretim Referans Seviyeleri, Ölçütleri ve Özellikleri: Avrupa Birliği tarafından benimsenen 
yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul 
edilen, “Hayat Boyu Öğrenmede Avrupa Yeterlilik Çerçevesi - AYÇ” referans seviyeleri ve ilgili 
ayrıntılar belirlenmiştir. 
 

Her seviyenin özellikleri, bilgi, beceri ve o seviye için gerekli öğrenmenin sonucunda ortaya konması 
beklenen yetkinlikleri tanımlayan bir “seviye tanımlayıcı” ile tanımlanmaktadır.  

…seviye belirlenirken, teorik ve pratik bilginin genişliği ve derinliği; kavramaya, yaratıcılığa 
ve pratiğe ilişkin becerilerin karmaşıklığı; entelektüel becerilerin karmaşıklığı; kişinin aldığı 
sorumluluğun miktarı; problem çözme ve/veya yaratıcılığın derecesi; ekip çalışması miktarı; 
liderlik ve hesap sorulabilirliğin kapsamı gibi ölçütler dikkate alınmaktadır. 

 

 
 

Her seviyede… 
 

Bilgi: Bir iş alanına ilişkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar hakkında (kuramsal 
ve/veya fiili) bilgiyi göstermektedir. 
 

Beceri: Belirli bir konuda veya görevde performans gösterebilmek için gerekli olan bilişsel 
(mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç 
ve gereçlerin kullanımı) becerileri göstermektedir. 
 

Yetkinlik: “Özerklik ve sorumluluk” ile ilgiyi göstermektedir. 
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Örneğin, Lisans Derecesini fakülteden alan biri... 
…bir alandaki teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla anlamayı içeren ileri düzey BİLGİye 

sahiptir. 
… uzmanlık gerektiren bir alanda karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gereken 

ustalığı (hakimiyeti) ve yeniliği ortaya koyan ileri düzey BECERİlere sahiptir. 
     Ve tabi aynı zamanda, 

… karmaşık teknik veya profesyonel faaliyet veya projeleri yönetir. 
… öngörülemeyen iş faaliyetlerinde karar verme sorumluluğu alır. 
… bireylerin ve grupların profesyonel gelişimlerini yönetmede sorumluluk alır.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Analoji 
 

Hava aracının, emniyetli uçuşunu yapabilmek için gerekli yeterlilikler dikkate alınarak, 
havacıya benzeşimi yapılacak ve önerilerde bulunulacaktır.     
 

 
 

Bireysel Kişilik - Ana Yapı  
 

• Ahlaki değerlere sadık - dürüst 
• Başarı odaklı  
• Kararlı – Dayanıklı 
• Çağdaş (aile, arkadaş ve çevre) eğitim (Davranış (taklit) & Harcama Öğrenme) 
• Kişisel ilişki & iletişim yetkinliği  
• Hayal kurabilen / eyleme dönüştürebilen  
• Güvenilebilen - güvenebilen  
• Yenileşimci 
• İşbirlikçi - Uyumlu & Bütünleştirici 
• Uzgörü (Vizyon) sahibi 
• Doğru ve zamanında karar verebilen 
• Sorgulayan & analitik düşünen 
• Ders almayı ve yaşama yansıtmayı bilen  
 

• Vefa sahibi (Kişisel - Mesleki - Kurumsal - Toplumsal) 
 
 
 

Mesleki Yeterlilik - Güç Grubu 
Mesleki İletişim ve İlişki Yeterliliği 
 

• Yeterliliği kanıtlanmış bir öğretim 
• (Mesleki Tutum (ussal) & Kazanmayı Öğrenme)  
• İş bilgisi / becerisi ve yetkinliği  
• Mesleki ilişki & iletişim yetkinliği  
• Tutku/Kabiliyet orantılı 
• Bilen, bilerek deneyimleyen / ders alarak sonuç çıkaran 
• Paylaşabilen 
• Sistem yaklaşımını özümsemiş 
• Planlı mesleki gelişim paterni ve kariyer 
• Meslek örgütü ve gruplarına üyelik, içselleştirme, temsil edebilecek yapı ve görüntü 
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İş - Ticari Bilgi Yeterliliği 
İş - Ticari İletişim ve İlişki Yeterliliği 
İş - Ticari Deneyim Yeterliliği 
 

• Girişim gücü ve eylemi 
• Etik kodlara bilen - sadık - uyan  
• İş - Ticari ilişki & iletişim yetkinliği  
• Azimli  -  İstekli (açgözlü değil)  
• Paylaşabilen 
• İş - ticari örgüt ve gruplara üyelik, içselleştirme, temsil edebilecek yapı ve görüntü 

 

…kazanılarak sonunda, mukavim ve güçlü bir yapıya sahip üç boyutlu uzayda 
manevra yapabilen bir hava aracına benzetilen havacı da mesleki hayatta başarıya 
hazırdır! 

 
Bugün ve yarın meslektaşım olarak havacılık endüstrimizde sorumluluk alacaklara sağlık, 
zihin açıklığı, şans ve başarı dilerim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynakça : 
 
 

1. CE Web Sitesi Sayfası; “CAN’CA Güncel Çalışmalar - Değerlendirmeler / Öğretim & Eğitim". 
 

2. CE Web Sitesi Sayfası; “CAN’CA Güncel Çalışmalar - Değerlendirmeler / Meslek". 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaşasın Türk Tayyareciliği!  
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https://canerel.com.tr/index.php/guncel?id=48
https://www.canerel.com.tr/index.php/guncel?id=47
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