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Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPİS):

Gelecekte BT odaklı eğitimlere 
daha fazla  iht iyaç  duyulacak
Tüm dünyada BT projelerinin başarısızlık maliyeti 4.5 trilyon euro 
olarak tahmin edilirken CEPİS, yaptığı araştırmada, BT çalışanlarının  
kariyer planı oluşturması gerektiğini ve AB’de rekabet için BT odaklı 
eğitimlere daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkardı.

Toplumun yaş ortalamasının yükselmesi 
ve BT çalışanlarına duyulan ihtiyacın 
artmasına karşın BT sektörüne genç 

yetenek akışı üzücü bir şekilde azalıyor. Yeni 
araştırmalar, Avrupa’da iş hayatında sürekli 
bir gelişime gerek duyulduğunu, sektöre 
yeni atılanların kariyer planı eksikliğinin 
BT’nin çekiciliğine zarar verdiğini  gösteriyor.  
Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa 

Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi’nin 
(Council of European Professional Informatics 
Societies-CEPIS) geçtiğimiz günlerde 
düzenlediği basın toplantısında açıkladığı 
araştırmaya göre, gelecekteki bilişim 
teknolojileri (BT) çalışanları kariyer planı 
oluşturmalı ve Avrupa Birliği (AB), rekabet için 
daha fazla BT odaklı eğitimlere ağırlık vermeli.
CEPIS, Avrupa’daki e-yeterlilik çalışanlarına 

yönelik öncü bir anket ve 
araştırma gerçekleştirdi. 
“European Report” adıyla 
yayınlanan araştırma, Avrupa 
BT çalışanları, sektöre katılan 
yeni “Bilişim Teknolojicileri” 
eksikliğiyle yaşlanıyor ve BT’ni 
gençlere aşılamak için ciddi 
düzeyde insiyatif kullanılması 
gerekiyor. Avrupa’nın 28 
ülkesindeki 2 bini bulan BT 
çalışanı, CEPIS Profesyonel 
E-Yeterlilik Anketi’ne katıldı. 
CEPIS tarafından oluşturulan 
Avrupa raporu, ankete katılan 
bütün ülkeleri karşılaştırıp şu 

an Avrupa’daki e-yeterlilik durumunu ortaya 
koyuyor. Anket Avrupa e-Yeterlilik yapısına 
dayanan, İnternet üzerinden yapılan bir öz-
değerlendirme aracı olup, çalışan sektörü 
tarafından tanınan 18 BT kariyer profili 
kullanıyor.
CEPIS Profesyonel E-Yeterlilik Anketi’ne 
katılan BT çalışanlarının beşte biri BT kariyer 
profilleri için doğru e-yeterliliğine sahip. 
Rapor, ayrıca sektörçalışanlarının önemli 
bir oranının BT odaklı eğitim geçmişine 
sahip olmadıklarını ve BT sertifikalarının 
tamamlanması yoluyla sürekli bir gelişime 
ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. Araştırmaya 
katılan her altı BT çalışanından sadece biri 
kadın. Tüm ülkelerin kadın-erkek eşitsizliğine 
dikkat çeken araştırmada kadın BT çalışan 
sayısının artırılmasının önemi vurgulanıyor.
Basın toplantısına da katılan CEPİS Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) Temsilcisi R. Erdem 
Erkul, yapılan araştırmanın, Avrupa’nın 
sürekli ve kapalı ekonomiye sahip olma 
sanşının, Avrupalıların doğru yeteneğe sahip 
olmamalarından ötürü tehdit altında olduğunu 
ortaya çıkardığını bildirdi. Bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) tüm endüstrilere yayıldıkça, 
şirkeler özellikle üretkenlik ve uluslararı 
rekabet için teknoloji eğilimleri artıyor. BT 
projelerinin başarısızlık maliyeti tüm dünyada 
4.5 trilyon euro olarak tahmin edildiği ve 
projelerin yarıdan fazlasının bütçeyi aştığına 

dikkat çekerken BT çalışanları Avrupa’nın 
başarı ve küresel rekabet yeteneğine sımsıkı 
bir şekilde bağlı kalıyor. Erkul, şimdiye 
kadar, Avrupa’daki BT çalışanları tarafından 
hangi “e-yeterlilikler”in (e-competences) 
yürütüldüğü konusunda çok az bilgi 
bulunduğunu işaret etti. Erkul, Avrupra’daki 
BT çalışanlarının e-yeterliliklerinin tespiti ve 
geliştirilmesinin sektördeki çalışanların doğru 
işlerle eşleştirilmesine yardımcı olacağının 
altını çizdi. 
BT çalışanlarının e-yeterliliklerinin farkında 
olmalarının önemi vurgulanırken Avrupalı 
çalışan, endüstri, politikacı ve eğitimcilerin, 
Avrupa’nın rekabet gücünü ve üretkenliğini 
engelleyen uyumsuzluk ve eksiklikleri 
kontrol eden vizyonu geliştirip uygulamaları 
sağlamaları öneriliyor. 
Read the Executive Summary
Read the CEPIS Professional e-Competence in 
Europe – European Report 
Online Self-Assessment Tool 
Video Summary of the Research

http://www.bilisimdergisi.org/s136


