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CEPIS, Türkiye ve tüm Avrupa’da 
e-yeterlik Bilişim Karşılaştırma Anketi yapacak

TBD’nin de üyesi olduğu Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri 
Meclisi, Mayıs’ta Türkiye ile tüm Avrupa ülkelerinde e- yeterlik 
Bilişim Karşılaştırma Anketi düzenleyecek. Meclis, “Kişisel Verilerin 
Korunması” ve Avrupa vatandaşlık inisiyatifini de tartıştı.

Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Meclisi (Council of European Professional 
Informatics Societies-CEPIS) Meclisi, 20-21 Nisan 2013 tarihlerinde Hırvatıstan’ın 
Dubrovnik kentinde gerçekleştirildi. Merkezi Brüksel’de bulunan, 33 Avrupa ülkesi ve 350 

binin üzerinde BT uzmanının üyesi olduğu CEPIS’in 50. Meclis toplantısında üyeler, Avrupa’nın 
25 farklı ülkesinden gelen bilişim teknolojileri (BT) sivil toplum kuruluşu (STK) başkan ve 
temsilcileri Başkan Nello Scarabottolo başkanlığında toplandı.

Avrupalı bilişim STK’ları yöneticileri, “e-yeterlik”, “kadın için teknoloji” ve “yeşil bilişim” 
konularında deneyimlerini paylaştıkları Meclis toplantısında ayrıca, Mayıs ayında Türkiye ile 
birlikte tüm Avrupa ülkelerinde başlatılması planlanan Bilişim Karşılaştırma Anketi yapılması 
tartışıldı ve karara bağlandı. CEPIS Meclisi’nde, “Kişisel Verilerin Korunması” ve Avrupa 
vatandaşlık inisiyatifi de ele alındı.

Bilişim teknolojileri (BT) alanındaki mesleki gelişmeler ve Avrupa’daki bilişim topluluğunun 
etkinliğine yardımcı olacak stratejileri belirlemek üzere gerçekleştirilen 50. CEPIS Meclisi’nde, 
e-Avrupa’nın geleceği olan rekabetçi ve sanal ekonomi, çevreci bilişim ve kadın için teknoloji 
projelerinin önemine dikkat çekildi.  
Avrupa bilişim politikalarına yön veren CEPIS’te (www.cepis.org)  Türkiye’yi 3 yıldır Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) adına temsil eden TBD Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı R. Erdem Erkul, toplantıya ilişkin bilgiler verdi. Erkul, CEPIS’in sayısal ortamdaki 

hukuki ve güvenlik konularının yanı sıra çeşitli sertifikasyon programları ile “dijital 
Avrupa”nın yaratılması konularında çalıştığını söyledi.
CEPIS’te, Türkiye’nin 2023 vizyonu ve 2023 vizyonundaki “bilişim politikalarını” anlatan 
Erkul, Türkiye’de son yıllarda bilişim alanındaki yapılan atılım ve başarılı BT projelerini ve 
deneyimlerimizi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki bilişim STK başkan ve temsilcileri ile 
paylamış olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. 
CEPIS Meclisi’nde tartışılan birçok konunun TBD’nin çeşitli çalışma gruplarında Avrupa ile 
eşzamanlı ve öncesinde çalışılmaya başlanmış olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten 
Erkul, TBD’nin son 3 yıldır Meclis’de daha aktif bir şekilde yer aldığı ve karar aşamalarında 
aktif rol olduğunu vurguladı.

Mayıs 2013’te Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde, “e-yeterlik Bilişim Karşılaştırma Anketi” 
başlatılması konusunun ele alınıp planın karara bağlandığını duyurdu. CEPIS Meclisi’nde, 
“Kişisel Verilerin Korunması” ve Avrupa vatandaşlık inisiyatifi de ele alınıp konunun öneminin 
altını çizdiğini bildiren Erkul, sözlerine şöyle devam etti:

“E-yeterlik Anket çalışması, AB ülkeleri için önem arz ediyor. Avrupa ülkeleri ile eş zamanlı 
olarak bu anketi ülkemizde de gerçekleştirmemiz çok önemli. Anket sonrası çıkan sonuçları, 
ülkemiz ve dünya kamuoyu ile paylaşacağız. Şimdiye kadar, Avrupa’daki BT çalışanları 
tarafından hangi “e-yeterlilikler”in (e-competences) yürütüldüğü konusunda çok az bilgi 
bulunuyor. Anket, Avrupa’daki BT çalışanlarının e-yeterliğinin tespiti ve geliştirilmesi, 
sektördeki çalışanların doğru işlerle eşleştirilmesine yardımcı olacak.”

Erkul’un verdiği bilgiye göre, Avrupa’da 350 binin üzerinde BT uzmanını temsil eden 
CEPIS, 33 Avrupa ülkesini desteğiyle Bilişim Karşılaştırma Anketi”  çalışmasını 33 ülkede 
düzenleyecek.   
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