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Bilgisayar Mühendisleri, 
Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’na dava açtı

“Sertifikalar diplomalara 
eşdeğer tutulamaz” diyen BMO, 
Danıştay’dan “Ulusal Meslek 
Standartları” uygulamasını 
durdurmasını istedi. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
tarafından 26 Şubat 2013 tarihli 
ve 28571 sayılı (Mükerrer) Resmi 

Gazete’de yayınlanan “Ulusal Meslek 
Standartları”na, Bilgisayar Mühendisleri 
Odası (BMO) itiraz etti. Bilgisayar 
mühendisleri, söz konusu düzenlemelerin 
Türkiye’de bilgisayar mühendisliği 
diplomasının “geçerliliğini yitirme” ve 
mesleğin “yetkisiz kurumlarca verilecek 
yetkilendirme belgelerine mahkûm 
edilme”  riski taşıdığına dikkat çekti. 
12 Nisan 2013’te Danıştay’a yürütmeyi 
durdurma istemiyle dava açan BMO 1. 
Dönem Yönetim Kurulu, tüm meslektaş 
ve akademisyenleri, kendilerine destek 
olmaya çağırdı. 
“Meslek, üye ve ülke çıkarlarını korumakla 
görevli” olduğunu anımsatan BMO, 36 
yıldır eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği 

meslekleri ile en az lisans düzeyinde 
öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş 
şartları kanunla düzenlenmiş olan 
meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır’ 
şeklinde belirtilmesine rağmen, ‘Avrupa 
Yeterlilik Çerçevesi”nde Lisans olarak 
belirtilmiş olan 6. seviyede, Yüksek 
Lisans olarak belirtilmiş olan 7. seviyede 
aşağıdaki standartları hazırlamıştır;
‘Ağ Teknolojileri Uzmanı Seviye 6’, ‘Sistem 
Yöneticisi Sev iye 6’, ‘BT Çözümleri Uzmanı 
Seviye 6’, ‘BT Güvenlik Uzmanı Seviye 
6’ ve ‘BT Güvenlik Denetmeni Seviye 7’ 
düzenlemeleri açıkça Türkiye’de bilgisayar 
mühendisliği diplomasının geçerliliğini 
yitirmesi ve meslektaşlarımızın yetkisiz 
kurumlarca verilecek yetkilendirme 
belgelerine mahkûm edilmesi demektir.”

23 Kasım 2012’de toplanan Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm Başkanları da ortak 
bir görüş oluşturup kamuoyuna ve ilgili 
taraflara duyurmuştu. 5544 sayılı kanun ile 
7 Ekim 2006’da kurulan MYK’nin kuruluş 
yasasında belirtilen yetki alanına aykırı 
olarak Bilgisayar Mühendisliği mesleği 
için, “alt meslek alanları tanımlaması, 
kısa süreli bir kurs ve sınav ile meslekte 
yeterlilik belgesi verilmesi yönünde” 
çalışmalar yaptığı anımsatılan ortak 
görüşte, “Bilgisayar Mühendisliği alanında 
lisans (Avrupa Yeterlilik Çerçevesi – 6.) ve 
lisansüstü (Avrupa Yeterlilik Çerçevesi – 
7. ve 8. ) seviyelerdeki her türlü inisiyatif 
üniversitelerin uhdesinde bulunmakta 
olup; bu kapsamda MYK tarafından iş 
tanımlarının yapılması, ilgili her türlü 
eğitim, sınav, vb. faaliyetlerin üstlenilmesi, 
planlanması, tarif edilmesi tarafımızca 
uygun bulunmamaktadır” denilmişti. 

bölümlerinin de görmezden gelindiğini 
kaydetti. Dava dilekçesinde, “Yasayla 
tanımlı olmadığımızı gerekçe göstererek, 
kuruluş yasasının verdiği yetkiler dışına 
çıkarak, meslek alanlarımızı belgelere 
mahkûm etmeye çalışan Mesleki Yeterlilik 
Kurumu ile aylardır süren yazışma ve 
görüşmelerden bir sonuç alamadığı için” 
konunun Danıştay’a taşındığı bildirildi. 
MYK’nin, meslek standartlarını temel 
alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal 
yeterliliklerin esaslarını belirlemek; 
denetim, ölçme ve değerlendirme, 
belgelendirme ve sertifikalandırmaya 
ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere kurulan 
bir devlet kurumu olduğu belirtilen dava 
dilekçesinde şöyle denildi:
“İlgili kanunda açıkça; ‘Tabiplik, diş 
hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, 
veterinerlik, mühendislik ve mimarlık 
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