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ECDL, MEB-TBD işbirliğiyle verilecek 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
ile TBD arasında yapılan işbirliğiyle 
bilgisayar eğitimleri ve Avrupa 
Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL) 
tüm ülkede yaygınlaştırılacak.  ECDL, 
KPSS kılavuzunuzda yer alan MEB 
işletmenlik sertifikasına denk olacak.

Teknolojideki değişim, edinilen 
bilgi ve becerilerin kısa sürede 
yetersiz kalmasına ve sürekli olarak 

güncellenmesini gerektiriyor. Tüm dünyada 
sertifikasyon programlarının önemi artarken 
Türkiye’de de bu alanda önemli bir adım atıldı. 
Avrupa Birliği’nde (AB) oluşturulan ve 148 
ülkede geçerliliği bulunan Avrupa Bilgisayar 
Yetkinlik Sertifikası’nın (European Computer 
Driving License- ECDL)  Türkiye’deki lisans 
sahibi olan Türkiye Bilişim Derneği (TBD),  
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliğine gitti. 
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
ile TBD arasında, 17 Mayıs 2012’de ECDL 
İşbirliği Protokolü imzalandı. İmzalanan bu 
protokol ile birlikte ECDL, 160 saatlik MEB 
Bilgisayar İşletmenliği sertifikası ile denklik 
kazanmış oldu.
 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Doç. 
Dr. Mustafa Kemal Biçerli, imza töreninde 
TBD’nin kurulduğu yıllarda kıymeti fazla 
bilinmese bile günümüz Türkiye’sinde çok 
önemli fonksiyonu olduğunu, dernek olarak 
önemli görevler icra ettiğini söyledi. Hayat 
boyu öğrenme faaliyetlerini ülkenin her 
tarafına yaygınlaştırma ve hayat boyu öğrenme 
oranlarını yükseltmeyi hedeflediklerini 
belirten Biçerli, bu hedefi gerçekleştirmek 
için sosyal ortak ve paydaşlara ihtiyaçlarının 
olduğunu ifade etti. Biçerli, Genel Müdürlük 

olarak yatay örgütlenmede iyi durumda 
olduklarına değinirken TBD ile geliştirdikleri 
işbirliğiyle dikey örgütlenmede de önemli 
yollar alacaklarına inandığını vurguladı.
AB ülkelerinde yüzde 9.5 olan hayat boyu 
öğrenme (HBÖ) çalışmalarının Türkiye’de 
yüzde 2.5 olduğunu, bunu yüzde 8’e çıkarmayı 
hedeflediklerini bildiren Biçerli, “Hayat 
boyu öğrenmenin amacı, bireylerin hayatları    
boyunca aldıkları her türlü eğitimin tanınması, 
derecelendirilmesi ve AB ülkelerinde de 
geçerliliğini sağlanması, önceden öğrenilen 
bilgilerin de değerlendirilmesi yoluyla 
istihdam edilebilirliğe katkı sağlanmasıdır” 
dedi.

HBÖ politikalarının farklı eğitim ve 
öğretim sistemleri arasındaki geçişi 
ilerletmeyi amaçladığını, böylece kişilerin 
ilerleyebileceğini anlatan Biçerli, yaptıkları 
faaliyetlerin kalitesini önemsediklerine 
işaret ederek “Bu protokol sayesinde bilişim 
alanında Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası 
verebilecek hale geleceğiz. Bu, vereceğimiz 
sertifikaların değerini artıracaktır. Yurtdışında 
istihdam imkânı kovalayabilen insanlarımızın 
sayısı çoğaldı. Bu kişiler, bilgisayar 
konusunda yetkin olduklarını da bir şekilde 
belgelendirirlerse iş gücü piyasasındaki 
konumları çok daha güçlenecektir”  diye 
konuştu.

TBD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turhan 
Menteş ise, Türkiye’de bilişim kültürünü 
yayma misyonu üstlendiklerini ve gönüllülük 
esasıyla çalıştıklarını kaydetti. Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün görevleriyle 
TBD’nin gönüllü katkı ile yürütülen 
çalışmalarının örtüştüğüne dikkat çeken 
Menteş, yapılan işbirliğinin ileride çok büyük 
olanaklar getireceğini düşündüğünü söyledi.  
Türkiye’deki bilgisayar okuryazarlığı alanda 
ilk farkındalık oluşturma çalışmalarının TBD 
tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Menteş, 
bilgisayar okuryazarlığı seviyesinin yüzde 
80’lere çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. 
Menteş, yapılan işbirliğiyle sürecin çok daha 
hızlanacağını belirtti. 

 “MEB ile işbirliği her zaman bizim 
hayalimizdi” diyen Menteş, Fatih Projesi ile 
üretimi Türkiye’den olacak ürünlere doğru 
gidildiğini ama bir yandan da hâlâ nüfusun 
yarısının teknoloji ile tanışmadığına dikkat 
çekti. 

Konuşmaların ardından Biçerli ve Menteş, 
işbirliği protokolünü  imzaladı.
1739 Sayılı MEB Temel Kanunu ile MEB Yaygın 
Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan protokol kapsamında 
gerçekleştirilecek sınavlar için merkezler,  
“Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 
11 Temmuz 2008 tarih ve 150 sayılı kararı 

İşbirliği, ileride çok büyük olanaklar getirecek
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ile kabul edilen ECDL sınavlarına hazırlık 
modüler eğitim programı düzenleyecekler.

Bu programı başarıyla tamamlayanlar 
merkezlerce “Bilgisayar İşletmenliği Başarı 
Belgesi” verilecek. ECDL için gereken eğitim, 
yüz yüze olabileceği gibi TBD işbirliğinde 
uzaktan öğretim yöntemi ile de sunulabilecek. 
Uzaktan öğretime ilişkin materyal, kaynak, 
eğitmen vb. altyapı TBD tarafından 
sağlanacak. 

148 ülkede, 41 dilde
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Protokol 
gereği, müdürlüklerin çalışmaya tam 
katılımları; ECDL müfredatının uygulanması; 
eğitim ve sertifika sınavları için ortam 
hazırlanması; programın standart bir 
yetkinlik faaliyeti olarak yürütülmesi ile 
Bakanlığa ait mevcut teknik donanım, ölçme 
araçları ve diğer olanaklardan gerektiğinde 
yararlanılmasını sağlamakla yükümlü. Genel 

müdürlük ayrıca, ECDL’in geçerliliğini ilgili 
kişi ve kuruluşlara bildirecek, protokol 
kapsamındaki çalışmada yer alan iş ve 
işlemlerin yürütülmesi için gerekli emir, 
onay vb. işlemleri hazırlayıp ilgili birim ve 
yetkililere ulaştıracak. Eğitimin düzenli ve 
verimli yürütülmesi; devamlılığı ve katılımın 
yüksek olması sağlayacak gerekli önlem 
ve yaptırımları uygulama; eğitim ve sınav 
yapılacak merkezlerin kural ve standartlarına 
uygunluğunu sağlama, faaliyetleri yerinde 
izleme ve denetlemek de Genel Müdürlüğün 
yükümlülükleri arasında bulunuyor. 
TBD ise, ECDL müfredatına uygun eğitim 
materyalinin akreditasyonu; eğitim ve test 
merkezlerinin düzenlenmesi ve prosedürlere 
uygunluğu; eğitim hizmetinin düzenli ve 
verimli yürütülmesi; sınav ve sertifikalandırma 
prosedürü; belirlenen koordinatör ve yerel 
eğitmenlerin eğitimi; çalışma ara ve sonuç 
raporlarının hazırlayıp taraflara sunmakla 
yükümlü. Ayrıca ulusal ve/veya uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile iş birliği geliştirip 

ihtiyaç duyulan konularda eğitim alma; 
STK’ların desteklerini sağlama konularında 
sorumlu olacak.

ECDL KPSS klavuzunda yer alacak
Bilindiği gibi bazı mesleklerde MEB bilgisayar 
işletmenlik sertifikası KPSS’de önşart 
olarak aranıyor. Artık ECDL’i olanlar için 
MEB işletmenlik sertifikası alması zorunlu 
olmayacak. Çünkü uygulamalı sınavlar 
sonucunda verilen ECDL, bundan böyle MEB 
tarafından onaylı olarak verilen işletmenlik 
sertifikasını ile denk olacak.
Halk Eğitim Merkezleri’nde (HEM) 
alınan bilgisayar dersleri sonunda ya da 
eğitim alma şartı olmaksızın bilgisayar 
yetkinliğine sahip olduğunu düşünenler, 
ECDL sınavlarına girerek bilgilerini ölçüp 
belgelendirebilecekler. Bakanlık işbirliğinde 
tanzim edilen ECDL, kişilere okul ve iş 
yaşamında bir ayrıcalık getirirken özellikle 
yurt dışına gitme, okuma veya yaşamayı 
düşünenlere önemli avantaj sağlayacak.

Dünyada ECDL
İngiltere’de Ulusal İngiliz Sağlık Kurumu 
(National Health Service -NHS) tarafından 
benimsenen ECDL, ülke çapında bütün 
NHS personeline sunuldu. ECDL Savunma 
ve Eğitim Bakanlıkları tarafından onaylandı 
ve personel için benimsendi. İngiliz Kabine 
Dairesi ECDL’i kullanırken İngiliz Bilgisayar 
Birliği engelli vatandaşlar için ICT’nin 
erişilebilirliğini geliştiriyor. 
Yunanistan’da Ocak 2006’da çıkarılan 
kararname, ECDL Core sertifikasının kamu 
sektöründeki bütün çalışanlar için zorunlu 
olduğu belirtilirken Hırvatistan’da ilk ve 
ortaokullarda bütün öğretmenler ECDL 

sahibi, Tarım, Orman ve Su Bakanlığı’nın 
tüm çalışanlarına ECDL sağlandı. Çek 
Cumhuriyeti’nde hükümet, ECDL’yi ana 
sertifikalandırma sistemi olarak, Mısır 
hükümeti ise ICDL’i en az 1 milyon memurun 
bilgisayar becerilerini sertifikalandırmak için 
onayladı. Macaristan, öğrenciler için ECDL, 
bu sertifikanın ücretsiz ve başarılı edinimine 
destek vermeyi taahhüt ederken ECDL 
Başbakanlık tarafından destekleniyor. ECDL 
İsviçre, 2007’de Birleşmiş Milletler Mülteci 
Dairesi (UNHCR) ile bir anlaşma imzaladı, 
ECDL/ICDL artık UNHCR’nin bütün dünyadaki 
çalışanları için uygulanıyor.
 
Mayıs 2012 itibari ile tüm dünyada, 148 
ülkede, 41 dilde 24 binden fazla test 
merkezinde yapılan 47 milyon test sonucu 
yaklaşık 12 milyon ECDL / ICDL verildi. 
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