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CEPİS, Avrupa bilişim politikalarına yön veriyor
32 Avrupa ülkesinden ulusal bilişim 
dernek temsilcilerinin üye olduğu Avrupa 
Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi, 
300 bin üyeye sahip. 1989’dan beri faaliyet 
gösteren, TBD’nin de üyesi olduğu Konsey, 
BT uzmanlığı ve e-yetenek projelerinin 
yönetimini üstleniyor.
Fatma Ağaç

M erkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi 
(Council of European Professional Informatics Societies – CEPİS) 1989 yılından 
bu yana faaliyet gösteriyor. 32 Avrupa ülkesinden yaklaşık 300 bin üyesi 

bulunan CEPİS, Avrupa bilişim politikalarına yön veriyor. Türkiye Bilişim Derneği’nin 
(TBD) de 2000 yılında üyesi olduğu Konsey’de, 3 yıldır TBD Yönetim Kurulu Üyesi 
R.Erdem Erkul, ülkemizi temsil ediyor.
Avrupa genelinde ulusal bilişim dernek temsilcilerinin üye olduğu CEPİS’in temel amacı, 
Avrupa’da bilgi toplumunun gelişimini teşvik etmek olarak özetleniyor. Konsey, sayısal 
ortamdaki hukuk ve güvenlik konularının yanı sıra çeşitli sertifikasyon programları ile 
“dijital Avrupa”yı oluşturmayı hedefliyor. CEPİS, son derece başarılı Avrupa Bilgisayar 
Yetkinlik Sertifikası (European Computer Driving License-ECDL) ve Avrupa Bilişim 
Uzmanları Sertifikası (European Certification of Informatics Professionals-EUCIP) 
programlarının da sorumlusu. CEPİS tarafından kurulan ECDL Vakfı’na Türkiye, Türk 
Bilişim Derneği (TBD) aracılığı ile katıldı.

http://www.bilisimdergisi.org/s145
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Konsey:
CEPİS’in bir yönetim organı. Toplantılar yılda iki kez yapılıyor 
ve üye dernekleri temsilcileri katılıyor. Konsey, CEPİS ve 
faaliyetleri üzerinde tam kontrole sahip; strateji, finans, proje 
ve üyelik konusunda karar alıyor.
 
Yönetim Kurulu:
Konsey tarafından seçiliyor ve organizasyon için genel 
rehberlik sağlıyor.
-Nello Scarabottolo- Başkan
-AICA (Bilişim ve Otomatik Hesaplama İtalyan Birliği)
Vasile Baltac - Geçmiş Başkanı
-ATIC (Bilgi Teknolojisi ve Romanya İletişim Derneği)
Byron Nicolaides - Fahri Sekreter
-HEPIS (Hellenic Profesyonel Bilişim Derneği)
Jorg Ruegg - Onursal Sayman
-SI (İsviçre Bilişim Derneği)
Declan Brady - Başkan Yardımcısı
-ICS (İrlanda Bilgisayar Topluluğu)
Djordje Dukiç - Başkan Yardımcısı
-Jíša (Sırp Bilgi Teknolojisi Derneği)
Luis Fernández Sanz - Başkan Yardımcısı
-ATI (Asociación de Informática de Técnicos)

Sekreterlik:
Fiona Fanning, Genel Sekreter
Carol-Ann Kogelman, İletişim ve Politika Sorumlusu
Dimitris Theodorakis, Politika ve Araştırma Görevlisi

Misyon ve hedefler:
-Avrupa kurumları bünyesinde, Avrupa bilişim toplumları ve 
profesyonellerin görüşlerini teşvik etmek,
-Dijital okur yazarlık, beceri, eğitim ve araştırma ve profesyonelliği ile bilişim toplumunun 
gelişimini sağlamak,
-Bağımsız Avrupa Bilgi İletişim Teknolojileri (Information Communication Technologies-ICT) 
belgelendirme kuruluşlarının liderliğini sürdürmek.

Yeni  “e-Yetkinlik” projesi
CEPİS, Avrupa’daki bilişim teknolojileri (BT) profesyonellerinin sanal yetkinliklerini analiz 
eden ve onların iş piyasası gereklerine nasıl uyum sağladıklarını araştıran bir pan-Avrupa 
Profesyonel e-Yetkinlik Projesi2 düzenledi. Araştırma projesi, Avrupa Standartlar Komitesi 
(European Standardization Committee –CEN) tarafından geliştirilen ve Avrupa Komisyonu ile 
Meclisi tarafından desteklenen Avrupa e-Yetkinlik çerçevesine (e-cF) bağlı bir İnternet anketiyle 
sürdürülüyor.  Şu ana kadar Avrupa’dan 2 bin profesyonelin yer aldığı araştırmanın ilk ülke 
tabanlı taslağı, Malta’da yayınlandı. Taslak araştırmaya katılan tüm BT uzmanlarının beğenisine 
sunuldu. Araştırma sonucunda Avrupa’da ihtiyaç duyulan yetkinliklerin belirlenmesi amacıyla 
bir pan-Avrupa raporu derlenecek. Raporla,  Avrupa’daki BT profesyonellerinin konumu ile ilgili 
daha net bir resim elde edilerek bu alandaki eksiklikler saptanacak. 
Avrupa’da 300 binin üzerinde BT uzmanını temsil eden CEPİS’in üye topluluklarının 
desteğiyle, kendi geniş ağını Avrupa’nın endüstri uzmanlığıyla, bireysel profesyonellerle ve 

akademisyenlerle birleştirerek profesyonellik alanını geliştiriyor. Innovation Value Institute 
(IVI) ile birlikte, Avrupa Konseyi Girişim ve Endüstri Direktörlüğü’nün finanse ettiği CEPİS, BT 
uzmanlığı ve e-yetenek projelerinin yönetimini üstleniyor.

Kadınlar için teknolojiye önem veriyor
Rekabetçi ve sanal ekonominin başarısı için, çok sayıda BT profesyonelinin iş dünyasında 
olması gerektiğine dikkat çeken CEPİS, kadınlar için teknoloji projelerine daha fazla önem 
verilmesini öneriyor.
5-6 Mayıs 2012 tarihlerinde İtalya Milano’da Bahar Konsey toplantısı, gerçekleştirildi. Konsey 
toplantısında üyeler, Avrupa’nın 25 farklı ülkesinden gelen bilişim teknolojileri sivil toplum 
kuruluşu (STK) başkan ve temsilcileri Radisson Blu Hotel’de bir araya geldi. Toplantıda, 
Avrupalı bilişim STK’ları yöneticileri, çevreci bilişim, BT profesyonelliği, e-yetkinlik ve kadın 
için teknoloji konularında deneyimlerini paylaştılar.
Bilişim teknolojileri alanındaki mesleki gelişmeler ve Avrupa’daki bilişim topluluğunun 
etkinliğine yardımcı olacak stratejileri belirlemek üzere gerçekleştirilen 48. CEPİS 
Konseyi’nde, Avrupa’nın geleceği olan rekabetçi ve sanal ekonominin, ancak doğru 
yeteneklerle donatılan BT profesyonellerinin iş alanlarını doldurabilmesiyle başarıya 
ulaşabileceği belirtildi. Çevreci bilişime dikkat edilmesi gereğinin altı çizilen toplantıda, kadın 
için teknoloji projelerine önümüzdeki dönemde daha fazla önem verileceği vurgulandı. 
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