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“Nitelikli bilişim personeli” 
için özel bir proje yürütüyoruz 

İŞKUR Genel Müdürü Yazıcı: 

Hangi 
sektörde 

olursa olsun “nitelikli 
eleman” sıkıntısının o 

sektörün gelişimini olumsuz 
yönde etkilediğine dikkati çeken 

İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, 
kalifiye eleman sıkıntısının yaşandığı 

sektörlerden birinin de bilişim 
olduğunun altını çizdi. Yazıcı, bilişim 
sektörünün; uygun niteliklere sahip 

çalışanlara ulaşması için yetişmiş 
insan kaynağının bulunmasını 

hedeflediklerini bildirdi.

“Gündem: İşe alımlarda bilişim teknolojileri” sayfalarımız için “Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı ile görüştük. Yazıcı, İŞKUR’un, doğru işe doğru elemanın 
bulunmasını sağlayarak, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi bilişim sektöründe de oldukça 
önemli olan aracılık hizmetini ücretsiz olarak sunduğunu belirtti. 
Bilişim teknolojilerinde uzman personelin bulunması sürecinin, firmaların Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlükleri’ne başvurarak ya da www.iskur.gov.tr web sitesinden kayıt yaptırarak, 
ihtiyaç duydukları işgücüne yönelik talepte bulunmaları ile başladığını anlatan Yazıcı, işe alım 
sürecinin kamu sektörü ve özel sektörde farklı işlediğine işaret etti. 
İŞKUR Sistemi’nin 2008 yılında dış kullanıcıya açılması ile birlikte “e-istihdam” portalı 
üzerinden hizmetlerini sunmaya başladığını anımsatan Yazıcı, iş arayan ve işverenlerin kuruma 
gelmeden internet üzerinden elektronik ortamda üye kaydı oluşturarak, hizmetlerinden 
yararlanabildiklerini, tüm iş eşleştirme süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiğinin 
altını çizdi. 
Yazıcı, bilişim sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere işgücü piyasası talep 
araştırmaları ve işverenlerin işgücü talepleri doğrultusunda mesleki eğitim kursları ve işbaşı 
eğitim programları gerçekleştirdiklerini söyledi. 
İŞKUR tarafından değişen ve gelişen işgücü piyasasına uyum için sektörel bazlı çalışmalar 
yapıyor, bilişim sektörü başta olmak üzere öncelikli sektörlerin ihtiyaçları tespit ediliyor ve bu 
alanlarda istihdam edilebilecek nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. 
Aktif işgücü programları kapsamında bilişim sektörüne yönelik düzenledikleri ve üzerinde 
önemle durdukları bir başka faaliyetin de “İşbaşı Eğitim Programları” olduğuna değinen Yazıcı, 
bilişim sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere son yıllarda ağırlıklı olarak 
Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Programcısı, Bilgisayar İşletmeni, Ağ Teknolojileri Elemanı, 
Veri Tabanı Programcısı, Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı gibi mesleklerde eğitim verildiği ifade 
etti. 
İŞKUR’un sektörel bazda yaptığı çalışmalarda bilişim sektörüne öncelik verdiğini vurgulayan 
Yazıcı, “Kurum olarak bilişim sektörünün sorunlarını sektör temsilcileri ile el ele vererek çözme 
noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyor, sektörün sorunlarını çözmek için, 2015 Yılı 
Yatırım Programları çerçevesinde özel bir proje yürütüyoruz” dedi.  
Bilgi iletişim teknolojileri sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen “nitelikli işgücü /
personel açığı” konusunda geçmişten günümüze kadar çeşitli çalışmalar yaptıklarına değinen 
Yazıcı, bilişim alanındaki mesleki eğitim kurslarının “standartlarını” daha da yükselterek çeşitli 
kurslar düzenlemeye başladıklarını dile getirdi.  
Yazıcı, bilişim sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayarak gelişimini arttırması noktasında 
sektör yetkililerinin, İŞKUR ile işbirliğini arttırmasının nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi 
anlamında yararlı olacağını düşündüğünü vurguladı. 
Bilişim sektörünün yıllardır her türlü ortamda dile getirdiği güncel teknolojik gelişmeleri 
bilen ve takip eden, uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip nitelikli işgücünün temin 
edilmesini hedeflediklerini belirten Yazıcı, toplam bütçesi 10 milyon TL olan iki yıllık bir 
projenin, 2015’te uygulama aşamasına geçildiğini bildirdi. Yazıcı, Kalkınma Bakanlığı 2015 Yılı 
Yatırım Programları çerçevesinde 2 yıl süreyle desteklenen ve Hazine’den ek kaynak tahsisi 
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yapılan önemli bir projenin de “Bireysel Gönderme Yöntemi ile Bilgi ve İletişim Sektöründe 
Nitelikli İşgücü İhtiyacının Karşılanması Projesi” olduğunu duyurdu. 
2015 Mart ayında İstanbul’da bilişim sektöründen çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinin 
katılımıyla “Bilişim Sektöründe Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Çözüm Önerileri” konulu bir toplantı 
gerçekleştirdiklerini anımsatan Yazıcı, “Bu toplantı sektör temsilcileri ve paydaşlarımızla; 
sektörün işgücü piyasası ihtiyaçlarını tespit etme ve düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında 
asgari standartların belirlenmesi hususlarında, sektörde hangi pozisyonlarda elemana ihtiyacı 
olduğu, düzenlenecek eğitimlerin hangi mesleklerde olması gerekliliği ve eğitimlerin hangi 
kriterler esas alınarak düzenlenmesi gerektiği konularında görüş alış verişinde bulunduk” diye 
konuştu.

-Firmalar kendi organizasyonlarına, 
faaliyetlerine uygun işgücü ile çalıştıklarında, 
diğer kuruluşlar karşısında rekabet edebilir 
duruma gelir. Bu yapının oluşturulması personel 
seçimindeki başarıyla doğru orantılı. Kurumunuz, 
firmaların doğru personel seçimi noktasında 
nasıl bir hizmet veriyor? 

-İŞKUR’un işe yerleştirme faaliyetleri başlığı 
altında sunduğu hizmetler, asli görevi çatısı 
altında toplanan işe yerleştirme ve ilgili diğer 
hizmetleri kapsıyor. Bu hizmetler aracılığı ile 
İŞKUR, doğru işe doğru elemanın bulunmasını 
sağlayarak diğer tüm sektörlerde olduğu gibi 
bilişim sektöründe oldukça önemli olan aracılık 
hizmetini ücretsiz olarak sunuyor. İŞKUR’da görev 
yapan yaklaşık 3 bin 800 İş ve Meslek Danışmanı 
aracılığıyla işyerinin sektörü, büyüklüğü ve 
coğrafi konumları dikkate alınarak oluşturulmuş 
işveren portföyü bulunuyor. Söz konusu portföyde 
tüm sektörlerden ve büyüklükte işyerinin eşit 
şekilde yer alması sağlanmıştır. Danışmanlarımız 
portföylerinde yer alan işverenleri ziyaret ederek 
onlara İŞKUR hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi 
alma, İŞKUR ile ilgili işlerini gerçekleştirme 
konularında yardımcı oluyorlar. Nitelikli elemana 
ihtiyaç duyan işverenlerimizin taleplerini 
karşılayarak işgücü piyasasının arz ve talep 
yönünü buluşturan bir köprü görevi üstleniyorlar. 
Ayrıca işgücü piyasasına tam anlamıyla hâkim 
olan danışmanlarımız, işverenlerimizin mevcut 
ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra gelecekte ihtiyaç 
duyacakları meslekleri de belirleyerek, onlar için 
bir yol haritası çiziyorlar. 

-İŞKUR aracılığıyla bilişim teknolojilerinde 
uzman personelin bulunması, değerlendirilmesi 
ve firmalarda istihdam edilmesi süreci nasıl 
işliyor? İşverenlerin İŞKUR aracılığıyla 
işe alımlarını kolaylaştırmak için kurum 
olarak bilişim teknolojilerinden nasıl 
yararlanıyorsunuz?

-Bilişim teknolojilerinde uzman personelin 
bulunması süreci, firmaların Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüklerimize başvurarak ya da www.iskur.
gov.tr web sitemizden kayıt oluşturarak ihtiyaç 
duydukları işgücüne yönelik talepte bulunmaları 
ile başlıyor. İşe alım süreci kamu sektörü ve özel 
sektörde farklı işliyor.

Kamu sektöründe, iş arayanların kamu 
kurum ve kuruluşlarının geçici/daimi işgücü 
taleplerine yerleştirilmelerine ilişkin işlemler 
09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve 
19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul 
Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştiriliyor. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim ve 
daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi talepleri KPSS 
puanıyla; ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki 

işçi talepleri ise noter huzurunda çekilen kura ile 
belirlenir.

Özel sektörde ise iş arayanların; özel sektör 
işyerlerinin açık işgücü taleplerine başvuru 
yapmaları ve işe yerleştirilmeleri 25.04.2009 
tarih ve 27210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri 
Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştiriliyor. Özel sektör işverenleri 
çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri İŞKUR 
aracılığı ile alabileceği gibi kendi imkânları ile de 
işe alabilirler.

Özel sektör işgücü istemleri, işverenlerin açık 
işlerini karşılamak üzere hizmet birimlerimize 
bildirdikleri, işgücü kayıtlarıdır. İşverenin işgücü 
istemleri esas olarak, kurumumuz internet 
portalına üye olmak suretiyle karşılanıyor. 
İşverenler işgücü istemlerini kurumun internet 
portalına üye olmak suretiyle doğrudan sisteme 
kayıt olarak karşılayabilecekleri gibi kuruma her 
türlü iletişim kanallarını/araçlarını kullanmak 

suretiyle ve kurum personeli aracılığıyla da 
karşılayabiliyorlar. 

İŞKUR, sisteminin 2008 yılında dış kullanıcıya 
açılması ile birlikte “e-istihdam” portalı 
üzerinden hizmetlerini sunuyor. İş arayan ve 
işverenler kuruma gelmeden internet üzerinden 
elektronik ortamda üye kaydı oluşturarak 
hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar. Tüm iş 
eşleştirme süreçlerimiz elektronik ortamda 
gerçekleştiriliyor. 

-Uygun niteliklere sahip çalışanların 
araştırılmasında yaşanan en önemli zorluk, 
bilişim gibi özel uzmanlık gerektiren ve 
piyasada sınırlı sayıda yetişmiş insan kaynağının 
bulunması gibi gözüküyor. Bu zorluğun 
aşılması için Türkiye İş Kurumu olarak neler 
yapıyor, bilişim sektörüne ne gibi destekler 
sunuyorsunuz?

-Bilişim sektörünün nitelikli eleman 
ihtiyacını karşılamak üzere işgücü piyasası talep 
araştırmaları ve işverenlerin işgücü talepleri 
doğrultusunda mesleki eğitim kursları ve işbaşı 
eğitim programları gerçekleştiriyoruz.
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Dünyada ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde 
işsizlik önemli boyutlara ulaşmışken, ülkemizde 
birçok sektörde nitelikli çalışan bulmakta 
zorluk yaşanıyor. Ücret beğenmeme, sosyal 
yardımların cazip hale gelmesi, eğitim ve istihdam 
tercihlerinde hizmetler sektörüne kayma gibi 
faktörler nitelikli eleman sıkıntısını işgücü 
piyasasında en önemli sorunlardan biri haline 
getirdi. Hangi sektörde olursa olsun nitelikli 
eleman sıkıntısı o sektörün gelişimini olumsuz 
yönde etkiliyor. Kalifiye eleman sıkıntısının 
yaşandığı sektörlerden biri de bildiğiniz üzere 
bilişim sektörüdür. 

Bu noktadan hareketle İŞKUR tarafından 
değişen ve gelişen işgücü piyasasına uyum için 
sektörel bazlı çalışmalar yürütüyor, bilişim 
sektörü başta olmak üzere öncelikli sektörlerin 
ihtiyaçları tespit ediliyor ve bu alanlarda istihdam 
edilebilecek nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için 
çalışmalar yapıyoruz. 

Düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim 
kursları ve işbaşı eğitim programlarına katılım 
sağlamak için kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını 
tamamlamış olmak, son altı ay içinde herhangi bir 
meslekte İŞKUR aracılığıyla düzenlenen kurslara 
katılmamış olmak şartlarını arıyoruz. Kurslara 
katılanların her birine, katıldıkları her fiili eğitim 
günü için, miktarı kurum Yönetim Kurulunca 
belirlenen kursiyer zaruri gideri (şu an için 20 
TL) ödüyor; ayrıca kursiyerlerin eğitim süresince 
genel sağlık sigortası primleri ve iş kazası meslek 
hastalığı sigorta primlerini de İŞKUR olarak 
yatırıyoruz.

Özel sektör işyerleri, çeşitli eğitim kurumları 
ve kamu kuruluşları ile birlikte düzenlediğimiz 
bu eğitimler sonrasında kursiyerlerin en az yüzde 
ellisi, yüz yirmi günden az olmamak üzere en az 
fiili kurs süresi kadar istihdam ediliyor.

Kurum olarak aktif işgücü programları 
kapsamında bilişim sektörüne yönelik 
düzenlediğimiz ve üzerinde önemle durduğumuz 
bir başka faaliyetimiz de “İşbaşı Eğitim 
Programları”dır. İşbaşı Eğitim Programlarını; 
kurumumuza kayıtlı işsizlerin yine kurumumuza 
kayıtlı işyerlerinde, daha önce edindikleri teorik 
bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini ve/
veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak 
amacıyla düzenliyoruz. Sınıf içi eğitimlerden 
farklı olarak işbaşı eğitimlere katılanlara miktarı 
Kurum Yönetim Kurulu’nca belirlenen katılımcı 
zaruri gideri (şu an için günlük 36,5 TL) ödüyor. 
Katılımcıların işbaşı eğitimi süresince genel sağlık 
sigortası primleri ve iş kazası meslek hastalığı 
sigorta primlerini de İŞKUR olarak biz karşılıyoruz.

Kurumumuz tarafından bilişim sektörünün 
nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere son 
yıllarda yapılan mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı 
eğitim programlarına baktığımızda ağırlıklı olarak; 
Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Programcısı, 
Bilgisayar İşletmeni, Ağ Teknolojileri Elemanı, Veri 
Tabanı Programcısı, Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı 
gibi mesleklerde eğitim verildiği görülüyor. 

Bilişim sektöründe 2014 yılında Kurumumuzca 
2.556’sı erkek 1.862’si kadın olmak üzere toplam 
4.418 kişiye; 2015 yılı Mart sonu itibariyle ise 

2.214’ü erkek ve 1.621’i kadın olmak üzere toplam 
3.835 kişiye eğitim verilmiş olup, bu kişilere bilişim 
sektöründe nitelik kazandırılmış veya bu kişilerin 
nitelikleri arttırılmıştır.

Düzenlediğimiz kurs ve programların bilişim 
sektöründe hizmet veren firmaların nitelikli 
eleman ihtiyacını temininde yararlı olduğu ve de 
sektörün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayarak 
gelişimini arttırması noktasında sektör 
yetkililerinin, İŞKUR ile işbirliğini arttırmasının 
nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi anlamında 
faydalı olacağı kanaatindeyim.

-Bilişim sektörü temsilcilerinin İŞKUR ile 
işbirliğini arttırmak için ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz? Sektör ile ortak yürüttüğünüz 
çalışmalar varsa bunlardan da söz eder misiniz?

-Bilişim sektörü, İŞKUR olarak sektörel 
bazda yaptığımız çalışmalarda öncelik verdiğimiz 
bir sektör. Kurum olarak bilişim sektörünün 
sorunlarını sektör temsilcileri ile el ele vererek 
çözme noktasında elimizden gelen gayreti 
gösteriyor, sektörün sorunlarını çözmek için 2015 
yılı Yatırım Programları çerçevesinde özel bir proje 
yürütüyoruz.  

Kurumumuz tarafından bilgi iletişim 
teknolojileri sektöründe yer alan sektör temsilcisi 
kurum ve kuruluşlar ile ilgili özel ve kamu 
kurumlarının çeşitli yayınları ile raporlarında yer 
verilen ve sektörün en önemli sorunları arasında 
gösterilen “nitelikli işgücü /personel açığı” 
konusunda geçmişten günümüze çeşitli çalışmalar 
yaptık.

İşgücü piyasasından alınan talepler üzerine 
çalışmalarımızı son 2 yıldır artırarak, 2014 
yılında yine sektör temsilcileri ile İstanbul’da 
çeşitli toplantılar gerçekleştik ve diğer illerde 
de yürütülen bilişim alanındaki mesleki eğitim 
kurslarının “standartlarını” daha da yükselterek 
çeşitli kurslar düzenlemeye başladık. 

Ayrıca Kalkınma Bakanlığı, 2015 Yılı 
Yatırım Programları çerçevesinde 2 yıl süreyle 
desteklenen ve Hazine’den ek kaynak tahsisi 
yapılan önemli projemizden biri de doğrudan 
bilişim sektörü ile ilgili. “Bireysel Gönderme 
Yöntemi ile Bilgi ve İletişim Sektöründe Nitelikli 
İşgücü İhtiyacının Karşılanması Projesi” ile 
bilişim sektörünün yıllardır her türlü ortamda 
dile getirdiği güncel teknolojik gelişmeleri 
bilen ve takip eden, uluslararası geçerliliği olan 
sertifikalara sahip nitelikli işgücünün temin 
edilmesini hedefliyoruz. Proje kapsamında İstanbul 
ilinde 1.000 kişiye kupon sistemi yönteminin 
uygulanması ile eğitim verilmesini planlıyoruz.

 Proje iki yıllık bir proje olup, 2015 yılında 
uygulama aşamasına geçilmiştir. Kalkınma 
Bakanlığı’ndan alınan fon ile finanse edilen 
projenin toplam bütçesi ise 10 milyon TL’dir. 

Bu kapsamda; başlayan çalışmaların paydaş 
kurum ve kuruluşlarla daha da genişletilerek 
hem gelinen noktanın değerlendirilmesi hem de 
yeni yapılacak çalışmaların ele alınması amacı 
ile Mart ayında İstanbul’da bilişim sektöründen 
çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinin 
katılımıyla “Bilişim Sektöründe Nitelikli İşgücü 
İhtiyacı ve Çözüm Önerileri” konusunda toplantı 
gerçekleştirdik. Bu toplantı sektör temsilcileri 
ve paydaşlarımızla; sektörün işgücü piyasası 
ihtiyaçlarını tespit etme ve düzenlenecek 
mesleki eğitim kurslarında asgari standartların 
belirlenmesi hususlarında, sektörde hangi 
pozisyonlarda elemana ihtiyacı olduğu, 
düzenlenecek eğitimlerin hangi mesleklerde 
olması gerekliliği ve eğitimlerin hangi kriterler 
esas alınarak düzenlenmesi gerektiği konularında 
görüş alış verişinde bulunduk. Biz bilişim 
sektörünün; uygun niteliklere sahip çalışanlara 
ulaşması için bilişim gibi özel uzmanlık gerektiren 
ve piyasada sınırlı sayıda yetişmiş insan kaynağının 
bulunmasını hedefliyoruz.
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