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Türkiye Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER), bilişim sektöründe çalışanlara mesleki yeter-
lilik sertifikası verme yetkisine sahip oldu. Bu sertifikalar, 200 Euro ödenip Mesleki Bilgi 
ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri’nden (VOC-Test Merkezleri) alınabilecek. 
TÜBİDER’in oluşturduğu VOC-Test Merkezleri, ölçme ve değerlendirmeden geçen bilişim 

sektörü çalışanlarına, bu mesleği yapmaya hak kazandıklarını gösteren belgeleri verilecek. 
TÜBİDER, iki yıl sürecek projenin sonunda “Donanım Bakım Teknisyeni” ve “Ağ Teknolojileri” 
bilişim meslek dallarına ait ikişer seviyede meslek standartlarını, yeterliliklerini belirleyerek, 
sertifikasyon için bir test merkezi açacak. 380 bin Avro bütçeli projenin 300 bin Avrosu, Avrupa 
Birliği (AB) Genel Sekreterliği Merkezi İhale ve Finans Birimi (MİFB) tarafından hibe edilecek.
AB projesi olan uygulamanın çalışmaları, 2009’da başladı. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), pro-
jeyi hayata geçirecek kurumun TÜBİDER olabileceği kararı verirken VOC-Test Merkezleri, MİFB 
tarafından da kabul edildi. 
TÜBİDER, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan merkezlerinde proje için özel test merke-
zleri kuracak. Bu merkezlerde TOEFL sınavı benzeri İnternet tabalı test sistemleri oluşturacak 
ve kişiler bu merkezlerde özel hazırlanmış bir sınava tabi tutulacak. İlk etapta donanım bakım 
teknisyeni ve ağ teknolojileri uzmanlarının yeterliliğini kanıtlayan akreditasyon, ileride bilişim 
sektöründe yer alan daha fazla sayıdaki mesleğe yayılacak.  
VOC Test Merkezleri’nin MYK tarafından belirlenen meslek 
standartları ve yeterlilikleri çerçevesinde mesleki ser-
tifikasyon sağlanması amacı ile 11 sektörde kurulması 
planlanıyor.
12 Nisan 2011’de bir basın toplantısı düzenlenerek yeni proje 
tanıtıldı. Basın toplantısına TÜBİDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Erkin Fındık, TÜBİFED Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Arse-
ven ve Projenin Koordinatörü olarak görev alacak olan Çizgi 
-TAGEM Direktörü Niyazi Saral katıldılar. 
İnternet Tabanlı Test (Internet Based Test- IBT) teknolojisini 
uygulayacak olan VOC Test Merkezleri’nin yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşu olabilmeleri için TS EN ISO/
IEC 17024 standardına göre akredite olmaları gerekiyor. 
Anadolu’da açılması hedeflenen test merkezi sayısının ise 
8 ila 12 arasında olacağı belirtiliyor. Projeyi, Çizgi-Tagem 
koordine edecek.

VOC Test Merkezleri’nde donanım bakım teknisyeni 

ve ağ teknolojileri uzmanlığı için ölçme ve 

değerlendirmeden geçenler, sertifikalarıyla bilişim 

sektöründe meslek sahibi olabilecekler.
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