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Bilgisayar Mühendisliği için sertifika gerekli mi?

MYK’dan Ordukaya, AB’den alacakları yeni projeyle alanlarında yeterliliklerini 
belgelendirenlere bireysel hibeler verileceğini duyururken BMO Başkanı 
Şakiroğulları, “Niye hiçbir meslek alanında belge istenmiyor da bizden isteniyor?” 
diye sordu.

30. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın ilk gün açılış töreninden sonra “Bilişim Mesleği nereye 
gidiyor?” sorusunun yanıtı “Sertifikalılaştıramadıklarımızdan mısınız?” oturumunda ele 
alındı. TBD Antalya Şubesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yazılım Meclisi 
Başkanı Mehmet Akyelli yönettiği oturumun açılışında sektörün ihtiyaç duyduğu eleman 
konusunda ön bilgilendirme yaptı. Oturuma katılan Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 
Başkanı Gölay Şakiroğulları, Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) Sınav ve Değerlendirme 
Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, Türkiye Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)YK Üyesi 
Niyazi Saral, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) YK Üyesi Atilla Zeybek ve Bilişim 
Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Arslan,  TBD Genç YK Üyesi Aykut Aslantaş, kendi bakış 
açılarına göre bilişim alanında çalışan ve çalışacak uzmanların mesleki geleceklerini ele 
aldılar. 
“Standartsız, sertifikasız geçirdiğimiz yıllardan sonra sektörümüzde uluslar arası birçok 

belgesi yayınladığına değinen Ordukaya, 12 adet bağımsız 
belgelendirme kurumu olduğunu, yaklaşık 13 bin MYK 
belgesi düzenlendiğini bildirdi. AB’den destek aldıklarını, 
26 kuruluşa hibe desteği verildiğini açıklayan Ordukaya, 
“2014 yılında 30-40 civarında belgelendirme yapan kuruluş 
olmasını bekliyoruz” dedi. 
Ordukaya, AB’den bir proje alma aşamasında olduklarını, 
söz konusu projede alanlarında beceri ve yeterliliklerini 

Standart ve sertifika kullanmaya başladık” diyen TÜBİDER)YK Üyesi Saral, Türkiye’nin 
ihtiyacı olan yazılım üretimini karşılayacak düzeyde olmadığını, ara çözümlerle çözüm 
bulunmaya çalışıldığını anlattı. Zamanla bilişimcilerin TOBB’da temsil edildiğini, 
2006’da MYK’nin 2012’de de BMO’nun kurulduğunu anımsatan Saral, 28 adet meslek 
standardının tamamlandığını, şimdi ikinci faza geçildiğini söyledi. Saral, sertifika ve 
bunun standardının adım adım belirlendiğini ve bunun kolay bir iş olmadığına değindi.
MYK Sınav ve Değerlendirme Daire Başkanı Ordukaya, kurumun yaptığı yeterlilik ve 
sertifika tanımı ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye’de 7 bine yakın 
meslek olduğunu, 480 tane meslek standardı belirlediklerini belirten Ordukaya, 
meslek standardının hazırlanış sürecini anlattı. MYK’nin 225 tane ulusal yeterlilik 
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test edenlere (belgelendirenlere) bireysel hibeler verileceğini duyurdu. MYK’ye, bilişim 
alanında da başvurular geldiğini söyleyen Ordukaya, 28 tane bilişim meslek standardı 
hazırlandığını bildirdi.
TBD Genç YK Üyesi Aslantaş, sektörün yaşadığı sorunları anlattı. 21 yıllık STK 
olduklarına değinen YASAD YK Üyesi Zeybek, yazılım geliştirme sektörü ve projelerden 
söz etti. Zeybek, panelde yazılım pazarını büyütebilme, nitelikli bilgisayar mühendisliği, 
programcı, analist ile birlikte sürecin hemen hemen tüm alanlarında yetişmiş nitelikli 
sertifikalanmış elemen ihtiyacının konusuna açıklık kazandıracağını belirtti.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Arslan ise, kurs ve sertifikasyon alanında gereken 
yeniden yapılanma için önerilen hedef, politika ve stratejilerden söz etti. Türkiye’de 
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemi’ndeki bilişim teknolojileri eğitimi ile yürütülen 
projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 
“Diploma akademik eğitime geçiş şartıdır. Diploma çoğu zaman tek başına yeterli 
değildir. Firmalar ek özellikleri olan kişileri tercih etmektedir. Bu bağlamda 
sertifikaların önemi daha da artmaktadır” diyen Arslan, sertifika programlarının, son 
yıllarda giderek yaygınlaşan bir eğitim seçeneği olduğuna işaret etti. 
Panelin son konuşması olan BMO Başkanı Şakiroğulları, aslında diploma almayanların 
konuyu tanımlamansın gündemde olduğunu, diploma ile sertifika arasında bir tercih 
yapılma zorunda kalınmaması gerektiğinin altını çizerek “Yasa ile tanımlı disiplinlerde 
tanımlama ve sertifikalandırma yapılmamalı” uyarısında bulundu. 
MYK tarafından 26 Şubat 2013’te yayınlanan Ulusal Meslek Standartları hakkında 
Danıştay’a yürütmeyi durdurma istemiyle dava açtıklarını anımsatan Şakiroğulları, 
MYK’nin, tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik 
ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş 

şartları, kanunla düzenlenmiş olan mesleklerin kanun kapsamı dışında olduğunun 
belirtilmesine karşın “Avrupa Yeterlilik Çerçevesi”nde Lisans için 6., Yüksek Lisans için 
7. seviyede standartlar hazırladığını anlattı.
“Bu düzenlemeler açıkça Türkiye’de bilgisayar mühendisliği diplomasının geçerliliğini 
yitirmesi ve meslektaşlarımızın yetkisiz kurumlarca verilecek yetkilendirme belgelerine 
mahkûm edilmesi demektir” diyen Şakiroğulları, 5 ve yukarısı seviyenin YÖK’ün yetki 
alanında olduğunu bunun altındakileri MYK’nin tanımlayabileceğini söyledi.
Başka hiçbir alanda 6 seviyeye standart çıkarılmadığı ancak bilişim alanında standardın 
6 seviyeye çıkarıldığına işaret eden Şakiroğulları, “Bilgisayar mühendisliği lisans eğitimi 
olan alandır. Benim aldığım eğitimden sonra yeniden tanımlanmama gerek yok” dedi.

BMO olarak defalarca MYK ile görüştüklerine değinen Şakiroğulları, “Meslektaşlarımız 
kamuya girerken markaya dayalı belgeler isteniyor. Niye hiçbir meslek alanında belge 
istenmiyor da bizden isteniyor?” diye sordu.

Karar vericilerin meslekten gelmediği için kabul edemeyecekleri 
düzenlemelerle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Şakiroğulları, 
“Çin bundan 20 yıl sonra kaç bilişim elemanına sahip olması 
gerektiğini belirleyip ona göre eğitim sistemini yaparken 
biz nelerle uğraşıyoruz. Sorunumuz sertifika, mühendislik 
alanlarının yeniden tanımlanması değil. Çünkü mühendisler 
Avrupa’ya gittiğinde bir sorun yaşamıyor. O nedenle bunları 
belgelendirmelerle uğramamalıyız. Ayrıca standart ve sertifikalar 
sadece MYK’nin uktesinde değil” diye konuşmasını tamamladı.
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