
 “70 bin bilişim uzmanına 
acilen ihtiyacımız var”

Bakan Işık, bu 
ihtiyacı karşılamak 
için Gebze Teknik 
Üniversitesi, Kocaeli 
Üniversitesi ve İŞKUR iş 
birliğiyle uluslararası 
sertifika programı 
düzenleyeceklerini 
bildirdi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, üniversite 
mezunu işsiz ama bilişime yatkın gençlere müjde verdi. 
24 Haziran 2015’te Bloomberg HT televizyonunda katıldığı 
Türkiye’nin bilişim ve yazılım alanındaki geldiği durumun 

değerlendirildiği programa katılan Işık, şu anda 70 bin bilişim 
uzmanına ihtiyacı olduğunu ancak bu sayının 2023 yılına kadar 300 
binin üzerine çıkacağını belirtti. 
Işık, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu ihtiyacı kodlama dersleri vererek eğiteceğimiz öğrencilerin yetiştirilmesiyle 
karşılayacağız. İŞKUR ile çalışma yaptık. Eylül ayında Kocaeli’de üniversite mezunu olup, işi 
olmayan ama bilişime yatkın gençlerin uluslararası sertifika programını başlatacağız. Sadece 
diploma yeterli değil. Artık nitelikli 70 bin bilişim uzmanına acilen ihtiyacımız var. Bunun için 
Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve İŞKUR iş birliğiyle uluslararası sertifika 
programı düzenleyeceğiz. İŞKUR günlük 35 lira cep harçlığı da verecek. İlk etapta yüzlerle 
başlayacağız, sonra sayıyı binlere çıkaracağız. Üniversite mezunu genç işsizler için bu kursları 
yaygınlaştıracağız.”

“Kodlama dersi liselerde zorunlu olması lazım”
Daha önce dile getirdiği kodlama dersiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Işık, söz 
konusu dersin sadece bilgisayarı iyi kullanmak için değil, bireyin sistematik düşünceyi 
kazanması için de önemli olduğunu vurguladı. Bakan Fikri Işık, problem çözmenin, insanların 
hayatının her alanında ihtiyaç duyduğu bir yetenek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Arzumuz, kodlama derslerinin liselerde zorunlu olmasıdır. Çocuk bilgisayarda sadece oyun 
oynamasın aynı zamanda oyunu yazsın, modifikasyon yapsın, karakter eklesin, interaktif 
şekilde eğlenirken öğrensin istiyoruz. Bunu başarmamız lazım. Yazılımın girmediği hiçbir alan 
kalmadı. İnsanın ilkokuldan yatkın olması lazım. Bilişim okuryazarlığından başlayıp zamanı 
tüketen değil, iyi değerlendiren, kendini geliştiren bireyler yetişmesi için ilkokulda da olması 
arzumuz ama liselerde zaruret. Gerekli adımları zamanında atmazsak bu treni kaçırabiliriz.”

Öğrenciler “daha yerli tablet” kullanacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Eğitimde Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayarların 
üretiminde yerlilik oranını yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile birlikte 
yürüttükleri çalışmada sona yaklaştıklarını belirterek, belirlenecek yerlilik oranına göre 
kamunun alıma çıkacağını bildirdi. Işık, “Yaklaşık 10 milyonun üzerinde tablet alımı yapılacak. 
Bu rakam büyük bir rakamdır. Bizim yerli üretimimizi de desteklemeli” dedi.

Tablet bilgisayarlarda yerlilik oranının hesaplanması çalışmalarının çok büyük bir titizlikle 
yürütüldüğüne dikkati çeken Işık, “Sadece kullanılan parçaları hesap etmek yerlilik oranında 
yeterli değil. Oradaki yazılım çok önemli bir faktör. Oradaki alt kırılımlar tek tek inceleniyor. 
Verilen işçilik önemli bir faktör. Biz yerliyi sadece montaj olarak düşünmüyoruz. Her bir parça 
için burada ne kadar emek veriliyor, ne kadarı burada üretiliyor, geliştiriliyor, bütün bunlara 
bakıyoruz. Bunun için kılı kırk yaran bir çalışmayı bakanlığımız yapıyor” diye konuştu.

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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