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Eğitim sistemi, yenilikçi 
ve nitelikli iş gücü 
yetiştiremiyor!...

Bilindiği gibi, günümüzde hemen hemen her sektörde çalışanların çok 
büyük bir bölümü hizmetlerini bilgisayarla gerçekleştiriyorlar. Tüm dünya 
ve Türkiye’de de şu anda bilgisayar kullanılmayan sektörler de gelecekte 

bilgisayar kullanımına gereksinim duyacaklar. Bu nedenle, bilgi teknolojileri 
konusunda donanım ve yazılım geliştirecek nitelikli elemanlar, sektörlerdeki 
açığı kapatmak ve ülkeye bu alanda yetişmiş işgücü kazandırma anlamında 
büyük önem taşıyor. Bilişim Dergisi olarak “Türkiye’de nitelikli bilişim işgücünün 
oluşumunda mevcut eğitim sistemi ve üniversitelerimiz yeterli mi?” sorusuna 
yanıt aradık. Bu çerçevede bilişim sektörünün yetkili kurumları, sivil toplum 
kuruluşları (STK) ve sektör aktörlerinin konuya ilişkin değerlendirmelerini aldık. 

“Üniversitelerimiz, sektörün ihtiyacını karşılayacak elemanlar yetiştirebiliyor mu? 
Türkiye’nin, bilişim işgücünde global arenada ucuz işgücü kaynağı olan Hindistan, 
Çin gibi ülkelerle ileride rekabet edebilmesi için yapması gerekenleri sıralayabilir 
misiniz?” sorumuza Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, İnternet 
Kurulu Başkanı, İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat Özeren, Bilgi 
Güvenliği Derneği (BGD) Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye Bilişim Sektörü 
Derneği (TÜBİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Erkin Fındık, IBM Türk Teknoloji 
Lideri Kıvanç Uslu, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Nalbantoğlu, Microsoft 
Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Software AG Türkiye Başkan Yardımcısı 
Gökhan Arıksoy ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv yanıt verdi. Bilgisayar 
Mühendisliği eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerine de yönelttiğimiz 
sorulara hiçbir üniversiteden yanıt gelmedi.

Sorularımızı yanıtlayan ilgililer, yetişmiş insan gücü dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de en büyük sıkıntı olduğuna değinip eğitim sistemimizin yenilikçi 
ve nitelikli iş gücü yetiştiremediği konusunda hem fikir. Türkiye’nin Avrupa, 
Amerika, Kore ve Japonya gibi yenilikçi ve yaratıcı işgücüne sahip ülkeler ile 
rekabeti hedeflemesi gerektiğine dikkat çeken ilgililer, ilkokuldan başlayarak 
üniversitelere kadar eğitimin her aşamasında yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç 
olduğunu vurguladılar. Stratejik bir model hazırlanması gerektiğini bildiren 
ilgililer, üniversite, İŞKUR ve MYK’nin birlikte çalışacağı modellerle, endüstri ile 
işbirliğiyle program ve müfredatların yenilenmesinden yana. Ayrıca, firmaların 
ticari uygulama ve yazılımlarının lise ile üniversitelerin müfredatlarına girmesi de 
önerildi.

Türkiye’de mevcut 
eğitim sisteminin bilişim 
sektöründeki nitelikli 
işgücünü yetiştiremediği 
belirtilirken ilkokuldan 
başlayıp üniversiteye 
kadar eğitimin her 
aşamasında yeniden 
yapılanmaya ihtiyaç 
olduğu vurgulandı. 
Ayrıca, üniversite, İŞKUR 
ve MYK’nın işbirliği 
yapması, program 
ve müfredatların 
yenilenmesi önerildi. 

Aslıhan Bozkurt
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Yıldırım: Eğitim sistemimiz, 
yenilikçi ve nitelikli iş gücü 
yetiştiremiyor

Türkiye, nüfusunun yarısından çoğu 30 
yaş altında genç ve dinamik, aynı zamanda 
değişime açık ve yeniliklere meraklı bir nüfus 
yapısına sahip. Bu yapısı ile doğal olarak 
yüksek bir bilişim işgücü potansiyeline de 
sahip. Ancak mevcut eğitim sistemimiz, 
aynı oranda yenilikçi ve nitelikli iş gücü 
yetiştiremiyor.
Türkiye, küresel pazarda Hindistan ve Çin 
gibi ucuz iş gücü kaynakları ile değil, Avrupa, 
Amerika, Kore ve Japonya gibi yenilikçi ve 
yaratıcı işgücüne sahip ülkeler ile rekabeti 
hedeflemiyor.
Bunun için ilkokuldan başlayarak 
üniversitelere kadar eğitimin her aşamasında 
bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. FATİH 
projesi ile hükümetimiz bu değişim ve 
dönüşümün fitilini ateşlemiş durumda. 
Bununla birlikte Fizik, Kimya, Matematik gibi 
temel bilimlere verilen önem arttırılmalı, 
mühendislik gibi uygulamalı bilimler ise 
endüstri ile işbirliği içinde program ve 
müfredatları yenilemeli.

TBV Başkanı Eczacıbaşı: Üniversite, 
İŞKUR ve MYK’nin birlikte çalışacağı 
modeller olmalı

Nitelikli iş gücü konusunda tek bir eğitim 
modeline bakarak değerlendirme yapmak 
yanlış olur. Üniversitelerimizden sadece 
bilişim/yazılım mühendislerinin çıkması yeterli 
değil, belli nitelikte ara eleman ihtiyacının da 
karşılanması gerekir. 
Konuyu ucuz iş gücüne indirgemek 
yerine; uygun maliyetli ama katma değer 
yaratabilecek ve kalitede rekabetçi olabilecek 
nitelikte iş insanları yetiştirmeye doğru 
yönlendirmek daha önemli. Bu nedenle 

de rekabet modelini doğru düşünmek 
ve elemanların niteliklerini buna göre 
şekillendirmek önem kazanıyor. 
Üniversitelerin yanı sıra, İŞKUR ve Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) gibi kamu birimlerinin 
de birlikte çalışacağı modellerle, mutlaka 
yabancı dil (İngilizce) bilen, yurt dışı iş 
yapmada da geçerli olabilecek uluslar arası 
sertifika ve eğitimlerle donatılmış iş gücü 
yetiştirmeden rekabet edemeyiz. 
Sadece iş gücüne sahip olmak da yetmiyor, 
bu insan kaynaklarını yurt dışı pazarlara 
sunabilecek pazarlama ve satış faaliyetlerini, 
veri merkezlerinin rekabetçi olmasını 
sağlayacak enerji maliyetlerini düşürme gibi 
konuları da düşünmek gerekiyor.
Sonuç olarak bu da bir stratejik model ve 
mutlaka hazırlanması lazım.
 
İnternet Kurulu Başkanı Özeren: 
Sadece üniversiteler değil, orta 
ve alt kademede bilişim işgücü 
ihtiyacını karşılayabilecek 
mekanizmalar üretilmeli

Üniversitelerimiz eğitim konusunda güncel 
ihtiyaçları daha yakından takip etmeli. Güncel 
ihtiyaçların da ötesine geçerek gelecekte 
oluşacak ihtiyaçların da öngörülmesi 
gerekiyor. Bu noktada üniversitelerimizin 
sanayi işbirliklerini artırması önemli. 
Bilişim sektöründeki hızlı büyüme, sadece 
ülkemiz için değil dünya için de nitelikli 
işgücü ihtiyacını da aynı oranda artırıyor. 
Buradaki kritik nokta, sadece üniversitelerden 
çıkan mezunlar değil orta ve alt kademe 
bilişim işgücü ihtiyacını karşılayabilecek 
mekanizmaların da üretilmesinden geçiyor.
 
BGD Başkanı Atalay: Eğitim 
sistemimiz nitelikli iş gücü 
yetiştirme konusunda yeterli değil

Türkiye, küresel pazarda Hindistan ve Çin gibi 

ucuz iş gücü kaynaklarına sahip ülkeler ile 
değil, ABD, G.Kore ve Japonya gibi yenilikçi 
ve yaratıcı işgücüne sahip ve yüksek katma 
değer üreten gelişmiş ülkeler ile rekabeti 
hedeflemeli.
Türkiye, genç ve yeniliklere meraklı nüfus 
yapısı ile bilişim işgücü açısından önemli 
bir potansiyele sahip. Ancak pazarın sığlığı 
nedeniyle bilişim alanında çalışan insan sayısı 
açısından gelişmiş ülkeler ortalamasının 
oldukça uzağında kalıyor. Ayrıca mevcut eğitim 
sistemimiz bilişim pazarının ihtiyacı olan 
nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda yeterli 
durumda değil.
Bilişim alanında daha rekabetçi bir yapıya 
kavuşmak üzere, pazarının ihtiyacı olan 
araştırmacı ve yenilikçi iş gücü yetiştirmek 
için ilkokuldan üniversiteye eğitimin her 
aşamasında yeniden yapılanmaya ihtiyaç 
var. Bir yandan Fizik, Kimya, Matematik gibi 
temel bilimlere verilen önem ve bu alanda 
yetişmiş insan sayısı arttırılırken diğer yandan 
Mühendislik gibi uygulamalı bilimler için 
endüstri ile işbirliği içinde müfredat ve eğitim 
programları yenilemeli.

TÜBİDER Başkanı Fındık: Staj 
zorunlulukları gözden geçirilmeli 
sektörle iç içe yaşanmalı 

Üniversitelerimizin müfredatının ve verilen 
eğitimin –elbette bir kısmını ayrı tutarak-  
yeterli olduğunu söylemek çok iyimser bir 
yaklaşım olurdu, bu durum ülkemizdeki 
örgün eğitimin her dönemi için geçerli 
olmasına rağmen, bilişim sektörünün çok 
hızlı geliştiği ve değiştiğini düşündüğümüzde 
bizim sektörümüz için sorun daha da 
büyüyor. Örneğin bir dalda üniversite eğitimi 
alan gençlerimiz doğrudan iş arayışına 
başlarken, bilgisayar mühendisliğinde okuyan 
gençlerimiz ya bir yandan üniversitede eğitim 
alırken ya da mezun olduktan sonra özel 
eğitim kurumlarından çoğunlukla marka 
sertifikasyonlarına ait kurslara devam 

ediyorlar. Bilişim sektöründe, özellikle bilgi 
teknolojilerinde staj olanakları çok kısıtlı 
olduğu için mezun olan gençlerimizin bir 
işe başlamaları ve uyum sağlamaları çok 
fazla zaman alıyor. İşletmeler kısa dönemde 
(özellikle yazılım alanında) bir stajyer’den 
verim alamayacaklarını bildikleri için stajyer 
almak istemiyorlar, dolayısı ile de yeni mezun 
gençlerimiz de sektör bilgisi ve tecrübesi 
olmadan mezun oluyorlar. Bilişim sektörüne 
konu olan meslekler için staj zorunluluklarının 
mutlaka gözden geçirilmesi ve ilgili bölümlerin 
son 2 yılının bazı meslek liselerinde olduğu 
gibi sektörle iç içe yaşanması gerektiğini 
düşünüyorum.  
Ara eleman konusunda Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) tarafından yürütülen ve 2 
yıldır TÜBİDER olarak çok yoğun çalıştığımız 
mesleki standartlar, yeterlilikler ve 
mesleki (VOC) test merkezi projesinde sona 
yaklaşıyoruz. Çok yakında akredite bir kurum 
olarak bilgisayar donanım elemanı ve ağ 
teknolojileri elemanı mesleklerinde resmi 
meslek sertifikası vermeye başlayacağız. 
Zaman içinde diğer meslekler için de bu 
yapı genişleyecek. Bu proje çerçevesinde 
yapılan deneme sınavlarında sektörümüzde 
önemsenen sertifikalara sahip alaylı 
diyebileceğimiz sektör mensuplarının ilgili 
sertifikasyonlarına ait mesleki performans 
sınavlarında başarısız olabildiğini gördük. 
Bu sertifikaların önemi ve prestiji arttıkça 
sertifikasyon öncesi alınacak eğitimlere 
de talebin artacağını ve sektörde çıtanın 
yükseleceğini düşünüyorum.
Bu konudaki eksikliğin giderilmesi için 
Üniversiteler ile sektörün uygulanan 
müfredatın güncelliğinin korunması, 
geliştirilmesi amacını taşıyan işbirliği 
yapılarının kurulması gerekiyor, sektör bu 
konuya sıcak bakacaktır çünkü yetişmiş 
eleman açıklarını kapatabilmeleri için 
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kaynak ayırmalarına gerek kalmayacaktır. 
Ancak örgün eğitim kurumlarının bu 
konuya kaynak veya zaman ayırabileceğini 
düşünmek deneyimlerimiz açısından çok zor. 
Örneğin hazırladığımız ve resmi gazetede 
yayınma aşamasına gelen bilgi işlem destek 
elemanı mesleğinin meslek yeterlilikleri 
için üniversiteler ve meslek örgütlerine 
görüş sorduğumuzda ODTÜ bu yeterlilikleri 
değerlendirebileceği uzmanının olmadığını 
bildirdi. 
Ancak örgün eğitim kurumlarında müfredatın 
yenilenmesine ilişkin olarak bu yıl Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın (MEB) nihai faydalanıcı olacağı 
bir hibe programı açıldı ve derneğimiz buna 
davet edilmesine rağmen derneğimizin “ana” 
faaliyet konularında olmaması nedeni ile bu 
programa katılmama kararı aldık. Ayrıca 
ilgili program çerçevesinin örgün eğitim 
kurumlarının müfredatlarının yenilenmesi 

içi yeterli olmadığını düşünüyorduk. Ancak 
bu kamu yönetimi ve MEB’in müfredatın 
yenilenmesi konusuna gösterdiği ilgiyi 
açıkça ortaya koyduğundan Üniversite-
sektör buluşmasının yakın bir gelecekte 
sağlanacağına daha fazla umutla bakmaktayız.
Ülke bilişim sektörünün küresel pazarda 
ucuz işgücü olmaması için katma değerli 
hizmetlerin üretilerek ülke markalarının 
oluşturulmasının gerektiğine inanıyorum. 
Ürün, çözüm veya hizmet üretildikten sonra 
markalaştırılabilir ise değer kazanıyor. 
Hindistan şu an hepimizin gıpta ettiği toplam 
rakamlarla bilişim işgücü ve yazılım ihraç 
ediyor ama ucuz işgücü Hindistan için şu anda 
büyük bir problem. Bu belki ülkenin nüfusu 
açısından bakıldığında doğru bir başlangıç 
stratejisiydi ama şimdi onlar da sektörün 
toplam istihdamı yanında yaratılan kişi başı 
katma değeri artırmaya çalışıyorlar.

IBM Türk Teknoloji Lideri Uslu:  
Değerlerimizi ortaya koyup bunu 
devlet, özel sektör, vatandaş ve 
eğitim hedefi haline getirmeliyiz

Üniversitelerdeki programlara baktığınızda 
aslında büyük çoğunluğunun temel 
mühendislik konularından oluşan içeriklerle 
mezun etmeyi hedeflediğini görüyoruz. 
Öğrenciler bu programlarla, genel bilgi 
düzeyine sahip şekilde mezun oluyorlar ve 
uzmanlık alanları olamıyor. Burada aslında 
iki tür bakış var: Birincisi “sektöre göre 
yetiştirmem” diyen üniversiteler, bir de 
“sektöre yakın olmak ve onların ihtiyaçlarına 
göre programımı belirleyip öğrenci mezun 
etmek istiyorum” diyen üniversiteler. Her ikisi 
de kendi açısından haklı, ancak öğrenciler 
açısından baktığımızda bu genel bilgilerle 
eğer mezun olduğunuz üniversite en iyi 5-6 
isim arasında değilse, iş bulmak çok zor 
oluyor. Aynı zamanda kurumlar açısından da 
istenilen verimlilikte veya uzmanlıkta elemana 
ulaşmak için yapılması gereken yatırım 
maliyeti çok yüksek oluyor. Her iki taraf için 
de zor ve uzun bir dönemden bahsediyoruz. 
Oysa günümüz koşullarında vakit çok 
önemli. Bu nedenle, öğrencilere öğrencilik 
yıllarında uygun olan öğretim üyelerinden 
danışmanlık alma imkânı tanınarak yetenek 
açıkları olan alanlarda uzmanlaşmalarına 
destek olunabilir. Tabii ki üniversitelerin de 
bunu sağlayacak şekilde esnek uzmanlık 
alanları geliştiren zincir programları 4 
yıllık eğitim içerisinde sunabilmesi gerekir. 
Üniversiteler bulundukları bölgelerin 
ekonomik gelişimine katkıda bulunacak en 
önemli kurumlardandır, o nedenle bölgesel 
kalkınma ve işgücünü destekleyici kendi 
programlarını oluşturabilmeliler.  Bunun için 
gerekirse sektördeki belli başlı kurumlarla, 
firmalarla kapsamlı işbirliklerine girmeliler. 
IBM’in “Üniversite İlişkileri” ekibi, bahsettiğim 
alanlarda üniversitelerle devamlı iletişim 
içerisinde ve IBM’in Akademik İşbirliği 

çerçevesinde üniversitelerde ortak program 
geliştirme, değerlendirme ve gerektiğinde 
ders destekleri sunuyor.  
Örneğin Hindistan’ın gelişimi bir tesadüf değil. 
Aslında önemli bir vaka analizi olabilir. Devlet 
“ucuz işgücünde dünya lideri olma” hedefi 
koydu, tüm ekosistemini dahil etti, ardından 
bunu desteklemek için teşvikleri, yatırımları 
planladı ve hayata geçirdi. Bu süreçte özel 
sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler 
bu hedefe doğru ilerlerken üzerine düşenleri 
yaptı.  Hindistan’ı bilişim sektöründe gelişmesi 
son 5-10 yılın değil son 30 yılda yapılan 
yatırımların bir sonucu.
Bizimde benzer şekilde “Her işi yaparız” 
bakış açısıyla değil, “Bize özgü olan 
becerilerimiz nelerdir, hangi konuda öne 
çıkabiliriz?” sorularını sorarak bu cevaplara 
odaklanmalıyız. Buna ön ayak olacak bir devlet 
stratejisi olmalı ve tüm yatırım ile programlar 
bu stratejiyi destekleyecek şekilde hayata 
geçirilmeli. Kendi değerlerimizi objektif 
olarak ortaya koyup, bunu devlet, özel sektör, 
vatandaş ve eğitim hedefi haline getirmeliyiz.
 
KoçSistem Genel Müdürü 
Nalbantoğlu: Firmaların ticari 
uygulama ile yazılımları lise ve 
üniversitelerin müfredatlarına 
girmeli

Yetişmiş insan gücü dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de en büyük sıkıntı. Bunun 
çözümüne temel eğitimle başlamak 
gerekiyor. Bu noktada; firmaların ticari 
uygulamaları ile yazılımlarının lise ve 
üniversitelerin müfredatlarına girmesini 
öneriyoruz. Yani Microsoft, Oracle, SAP gibi 
yazılım şirketlerinin uluslararası sertifika 
programları okullarda ders olarak verilebilir. 
Bildiğiniz gibi bu eğitimler, özel dershanelerde 
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verilen pahalı eğitimler. Bu sertifikalar 
uluslararası geçerliliğe sahip olduğu için 
eğitimleri alan kişiler, dünyanın dört bir 
yanında çalışma imkânını sahip oluyorlar. 
Sektörün, bilgisayarın nasıl çalıştığı gibi basit 
bilgileri bilen adama değil, örneğin Microsoft 
Sharepoint’in nasıl çalıştığını bilen adama 
ihtiyacı var. Ülkemizin en büyük gücü olan 
genç nüfusumuzun eğitimine bu şekilde 
yön verebilirsek, sadece sektörümüzün 
gelişime katkı sağlamış olmaz, aynı zamanda 
gençlerimizin uluslararası arenada iş bulma 
imkânlarını da artırmış oluruz. 

Microsoft Türkiye Genel Müdürü 
Özmen: Eğitim alanında hem büyük 
ölçekli kurumlar hem de devletin 
önemli girişimlerde bulunması şart

Devamlı bir gelişim içerisinde olan bilişim 
sektörüne gerekli işgücü sağlanması Türk 
ekonomisinin de küresel rekabeti için 
çok önemli. Eğitim alanında hem büyük 
ölçekli kurumların hem de devletin önemli 
girişimlerde bulunması şart. 2012 yılı başında 
Microsoft Türkiye olarak kendi geliştirdiğimiz, 
girişimci ekonomisi yaratmak ve uygulama 
pazarı sektörünü oluşturabilmek amacıyla 
planlanan Açık Akademi Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Projesi’ni hayata geçirdik. 

Açık Akademi platformu açıldığı günden bu 
güne ulaştığı kayıtlı sayısı ile dev bir kampüse 
dönüştü. Ayrıca ülkemizde, 15 ile 25 yaş arası 
250 bin genç insana temel bilgisayar eğitimi 
sunma hedefiyle başlattığımız “Bilenler 
Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” projemiz 
bilgisayar okuryazarlığı oranın artması ve 
bilişim teknolojilerinin sosyal imkânları kısıtlı 
kimseler tarafından da kullanılabilmesi da 
olanak sağlıyor. Gelecek dönemde de bilişim 
sektörüne gerekli işgücü sağlama ve gençlere 
destek olma yolunda çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.

Software AG Türkiye Başkan 
Yardımcısı Arıksoy: İşgücü açısında 
eleman yetiştirmek Türkiye’nin 
öncelikli hedeflerinden olmalı

Bilişim sektöründe alanında uzmanlaşan kişi 
sayısı, sektörün ihtiyacını karşılamıyor. 2023 
yılında 300 binin üstünde çalışana ihtiyaç 
duyulması bekleniyor. Bu nedenle işgücü 
açısında eleman yetiştirmek Türkiye’nin 
öncelikli hedeflerinden olmalı. Türkiye’de 
üniversite ve kurum ilişkileri yeteri kadar 
kuvvetli değil. Ar-Ge projeleri kapsamında 
oluşturulacak ortaklıklarla hem sektörün 
ihtiyacı karşılanabilir hem de bilişim alanında 
yeniliklere imza atılarak rekabet avantajı 
kazanılabilir.

Turkcell Genel Müdürü Ciliv: Eğitim 
sistemindeki sıkıntıların aşılması 
uzun zaman alacak

Genç nüfusuyla özellikle teknoloji alanında 
her türlü yeniliği yakından takip eden ve bu 
alandaki tüm gelişmelere en kısa sürede 
adapte olmaya hazır bir ülke olan Türkiye’de 
teknolojinin kullanıcısı konumundan 
üreticisi konumuna geçmemiz büyük önem 
taşıyor. Türkiye gibi büyük bir ülkede eğitim 
sistemindeki bazı sıkıntıların aşılması doğal 
olarak uzun zaman alacak. Ancak özellikle 
mobil İnternet’teki gelişmelerin yarattığı fırsat 
eşitliği sayesinde bu konudaki engellerin 
aşılması mümkün. Bilişim sektörü açısından 
gençlerin doğru yönlendirilmesi ve ihtiyaç 
duydukları fırsatlarla karşılaşmaları için 
Turkcell olarak üniversitelerle işbirliğine 
büyük önem veriyoruz. Üniversitelerin 
sektörün ihtiyacına yönelik eleman yetiştirme 
konusundaki sıkıntılarını aşmak için şirketlerin 
kendi iç eğitim, staj gibi olanaklarını 
geliştirmeleri gerek. Çalışanlarımıza 
her zaman kendilerine geliştirme fırsatı 
sağladığımız Turkcell Akademi bunun en iyi 
örneklerinden birini oluşturuyor.  

Türkiye’de IT sektörü ve işgücü raporu
EnUygun.com Genel Müdürü Çağlar Erol, Eylül 2012’de Webrazzi için yazdığı “IT’de nitelikli 
işgücü krizi ve çözümü” başlıklı değerlendirme ve anketinde, IT sektöründeki işgücü sorununa 
parmak bastı. Değerlendirmede IT sektörü çalışanlarıyla ilgili genel ve demografik bilgiler de 
paylaşıldı. Yüzde 3.4 oranla kadın yazılımcı veya tasarımcı bulunduğu sektöre yüzde 96.5 oranla 
erkekler egemen. IT sektörü çalışanlarının yüzde 58.1’i 25-32, yüzde 30.9 ile 18-24 yaş grubu 
bulunuyor. Sektörde 33-40 yaş aralığında çalışanların oranı yüzde 11.02 iken, 44 yaş üzerinde 
bulunanların oranı yüzde 0.7 olarak sonuçlara yansıyor.
Sektörde çalışanların durumunda kurumsal bir şirkette kadrolu olarak çalışanlar öne çıkıyor. 
Yüzde 51.4 oranla kurumsal bir şirkette kadrolu olarak çalışanlar birinci sırada yer alırken, 
Freelance olarak çalışanların sayısıysa yüzde 20.5. Freelancer olarak çalışanlarıysa yüzde 19.1 
ile startup çalışanları, yüzde 8.8 ile dijital ajans çalışanları takip ediyor.
IT çalışanlarının tecrübe yıllarına baktığımızda ankete katılanların hemen hemen yarısı 5 
yıldan fazla deneyime sahip. Birinci sırada yüzde 45.2 ile 5 yıldan fazla tecrübeye sahip olanlar 
bulunurken, 3-4 tecrübeye sahip olanların yüzde 20.05. 1-2 yıl deneyime sahip olanlar yüzde 
16.9 payla üçüncü sırada yer alıyor.

Geliştirici yurt dışında çalışmak istiyor
Ankete katılanların yüzde 76.6‘sı Türkiye yerine yurt dışında çalışmayı tercih ediyor. Geriye 
kalan yüzde 23.3‘lük kısımsa Türkiye’de çalışmaktan memnun. Yurt dışındaki yaşam 
standartlarından dolayı Türkiye’den ayrılmak isteyen çalışanların oranı yüzde 54.1. İkinci 
sıradaysa yüzde 20.9 ile yurt dışındaki maaş oranları yerli yazılımcıları etkiliyor. Yüzde 13.3 
ile çalışma ortamı, yüzde 7.1 ile hisse opsiyonu ve yüzde 4.3 ile yeni iş olanaklarına yakınlık 
sonuçlarda yer alıyor.
“Alaylı mı, okullu mu?” sorusunun sıkça sorulduğu sektörlerden biri de IT. Ankete katılan 
çalışanların yüzde 63.2’si üniversite mezunu. Geriye kalan payın yüzde 17’sini yüksek lisans 
ve doktora diplomalılar, yüzde 11.4’ünüyse meslek yüksek okullu diplomalılar alıyor. Son 
sıradaysa yüzde 8.4 oranla lise diplomalılar bulunuyor.
Her ne kadar IT sektörü çalışanlarının birçoğu, üniversite, yüksek lisans veya doktora 
diplomasına sahip olsa da geliştiricilikte kişisel çabayla kendini geliştirmenin önemli olduğunu 
düşünüyor. Katılımcıların yüzde 64.6’sı kişisel çabayla gelişime önem verirken, yüzde 11.8’i 
staj imkanlarının önemli olduğunu söylüyor. Öte yandan ankete katılanların yüzde 74.1’i IT 
sektöründe istihdam açığı olduğuna inanıyor.


