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Gerçekleştirilecek 
işbirliğinin, 
Türkiye’de hayal 
edilen bilgisayar 
okuryazarlığına 
ulaşmaya önemli 
katkı sağlayacağına 
inandığını 
vurgulayan 
Tüfekçi, üç yıl 
için geçerli olan 
protokolün,  her 
yıl otomatik olarak 
birer yıllık süreyle 
uzatılabileceğini 
bildirdi.

Yrd.Doç. Dr. Tüfekci: Avrupa’da birçok ülkede, işe girişlerde ECDL aranıyor

TBD ECDL’den sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslıhan 
Tüfekci, MEB Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü ile imzalanan 
protokol gereği gerçekleştirilecek 
işbirliğine ilişkin sorularımızı yanıtladı.  

-MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
ile imzalanan işbirliği protokolü ile TBD 
neyi hedefliyor? Protokol kaç yıl süreyle 
geçerlidir ve çalışmanın hedef kitlesi 
kimlerdir?

-Bu protokol ile hayata geçireceğimiz 
projenin ülkemizde hayal ettiğimiz bilgisayar 
okuryazarlığı oranına ulaşmakta önemli 
katkıları olacağına inanıyoruz. Türkiye’de  
969 adet Halk Eğitim Merkezi (HEM) var 
ve bu merkezlerin çoğunda halihazırda 
Bilgisayar İşletmenliği kursları veriliyor. 
Verilen bu eğitimlerin sonunda adayların 
HEM’lerinde ECDL sınavlarına girerek 
sertifikalandırılmasını sağlamayı hedefliyoruz. 
Böylelikle Genel Müdürlüğün hedefi olan 
hayatboyu öğrenmeye katılım oranının 
artmasına da katkı sağlamış olacağız.
Protokol üç yıl için geçerli olmakla birlikte 
her yıl otomatik olarak birer yıllık süreyle 
uzatılacak. Amacımız bilgisayar eğitimleri 
ve ECDLsertifikasyonunun  tüm ülkede uzun 
yıllar boyunca yaygınlaştırılmasına katkıda 
bulunmak.
Bilgisayar eğitimi, her kademede (örgün 
eğitim ve sonrasında) HEM’lerde olduğu gibi 
hayat boyu verilmesi ve gelişen teknolojiyle 
de yenilenmesi gereken bir eğitim. Bu 

eğitimlerin bağımsız bir kuruluş olan ECDL 
Vakfı ölçütlerinde değerlendirilerek başarılı 
olan kişilerin uluslararası geçerliliğe sahip 
olan ECDLsertifikası  ile belgelendirmelerini 
sağlamayı amaçlıyoruz.

-Protokol çerçevesinde önümüzdeki günlerde 
süreç nasıl işleyecek? Ne gibi çalışmalar 
yapılacak? Kurslar ne zaman başlayacak, 
ne kadar sürecek? Sınavların kural ve 
standartları nedir?

-Protokol ile ilgili resmi yazılar il valiliklerine 
gönderildi. Bu süreci takiben “Test Merkezi” 
olmak isteyen HEM’leri TBD’ye başvuracaklar. 
Sınavlar, bilgisayar ortamında, uygulamalı 
ve on-line yapıldığı için test merkezlerinin 
bir takım teknik koşullara sahip olması 
gerekiyor. Bu koşullara sahip olduğu tespit 
edilen merkezler, gerekli denetim ve eğitim 
süreçlerini tamamladıktan sonra sınav 
yapmaya başlayacaklar. 
ECDL sınavları, eğitim önşartı olmayan 
sınavlardır. Dolayısıyla eğitim almaksızın 
bilgisini belgelemek isteyen herkes, doğrudan 
kendisine en yakın ECDL test merkezine 
başvurarak sınava girebilir. Halen eğitimlerine 
devam edenler de eğitimlerinin ardından 
sınava girip sertifika alabilirler.

Fatma Ağaç
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- ECDL alınabilecek merkezleri MEB 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü mü 
belirleyecek? Bu merkezlerin belirlenmiş bir 
sayısı var mı?

-MEB ile daha önce başlattığımız bir projede, 
37 HEM, ECDL Test Merkezi yapılmıştı. 
Önceliği bu HEM’lere vermek üzere, dileyen ve 
şartları uygun olan tüm HEM’leri test merkezi 
yaparak bu projeyi olabildiğince ülke genelinde 
yaygınlaştırmak amacındayız.

-Protokol kapsamında alınacak ECDL’in 
önemi nedir? Sertifikalar, sahiplerine ne gibi 
yararlar sağlayacak? Türkiye’den ve uluslar 
arası alanda sertifikaların denk olacağı 
belgelere örnekler verebilir misiniz? 

-Günümüzde ülke vatandaşlıklarından 
çok, çok uluslu birlik vatandaşlığı, hatta 
dünya vatandaşlığından söz ediliyor. 
Artık bireyler bırakın doğdukları şehri 
doğdukları ülkede dahi eğitim ve iş 
hayatlarını sürdürmeyebiliyorlar. Böyle 
bir sirkülasyon içerisinde, bireylerin sahip 
oldukları yeterlilikleri uluslararası düzeyde 
belgelemeleri kaçınılmaz bir durum. ECDL, 
bilgisayar kullanımı konusunda bunu sağlıyor. 

Şöyle ki; Türkiye’de ECDL sahibi olan biri, 
yurtdışına okuma ya da çalışmaya gittiğinde, 
148 ülkede iş bulma ya da okula kayıt sırasında 

kolaylık sağlayabilir. Bu arada Avrupa’da 
birçok ülkede, işe girişlerde ECDL arandığını 
belirtmekte yarar var.

TBD olarak biz de bu tür bir girişimde 
bulunuyoruz.  İmzalan bu protokol ile birlikte 
“MEB İşletmenlik Sertifikası” na denklik almış 
olduk. Ülkemizde de kamuda, işe alımlarda 
bazı kadrolar için MEB İşletmenlik Sertifikası 
şartı aranıyor. Bundan böyle ECDL sertifikanız 
var ise aynı kadrolara müracaat edebilirsiniz. 

Böylece kişilere, bilgisayar kullanımını 
uluslararası platformda belgelenmesinin yanı 
sıra ulusal platformda da aldıkları belgenin 
tanınır olmasının yolunu açılmış oldu.

Diğer taraftan önemli bir konu da, AB 
çalışmaları kapsamında Bolonya Süreci’nde 
yer verilen lisans mezunu her yetişkinin 
ileri düzey ECDL sahip olması gerekliliği. 
Bu gereklilik, uluslararası yeterlilikler 
çerçevesinde her üniversite mezununun ECDL 
Advanced düzeyinde bilişim teknolojilerini 
kullanabiliyor olmasını gerektirmekte. 

Bu protokol ile ECDL Core ile başlanan 
temel bilgisayar okuryazarlığı yeterliliğine 
daha sonra HEM’lerde düzenlenecek ECDL 
Advanced eğitim ve sertifikasyon programları 
ile devam edilebilir.
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