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28 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem
Planı’nda yer alan 89 No’lu “Nitelikli Đnsan Gücü Yetiştirme” eylemiyle, bilgi toplumuna
dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümesini
destekleyecek nitelikli sektör çalışanlarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Eylem kapsamında
yapılması öngörülen çalışmalardan biri de, özellikle teknik konularda ve bilgi ve iletişim
teknolojilerine aşina alanlarda eğitim almış meslek yüksek okulu veya lisans programlarından
mezun olup herhangi bir işte çalışmayanların, uluslararası geçerliliği olan sertifika
programları yoluyla eğitilerek sektöre kazandırılmasıdır. Söz konusu eylemin sorumlu
kuruluşu Yüksek Öğretim Kurulu, bitiş tarihi ise 2008 yılı sonu olarak belirlenmiştir. Ancak,
şu ana kadar bahsi geçen eylemle ilgili gelişme kaydedilememiştir.
Hâlihazırda, birçok eğitim kurumu (özel ve kamu) bilgi ve iletişim teknolojileri ile
ilgili farklı uzmanlık alanlarında eğitimler vermektedir. Söz konusu programlar yoluyla bilgi
ve iletişim teknolojileri alanında uzman çalışanların yetiştirilmesi, hem bu alanda ülkemizde
faaliyet gösteren firmaların nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması hem de istihdamın
geliştirilmesine katkıda bulunulması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle; 89 No’lu
“Nitelikli Đnsan Gücü Yetiştirilmesi” eylemi kapsamında yürütülmesi öngörülen sertifika
programları yoluyla nitelikli bilgi teknolojileri çalışanları yetiştirilmesine yönelik çalışmaların
hızlandırılmasına ve bu amaca yönelik bir program başlatılmasına karar verilmiştir. Bu
kapsamda;
1. Öncelikle, ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli
işgücü ihtiyacının tespitine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla, sektörde
halihazırda ihtiyaç duyulan ve önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulması muhtemel
uzmanlık alanları tespit edilecek, kısa ve orta vadede bu alanlarda ne kadar uzmana
ihtiyaç duyulacağına yönelik projeksiyon çalışması yapılacaktır.
2. Belirlenen uzmanlık alanlarında ülkemizde eğitim veren eğitim kurumları, bu
alanlarda sundukları eğitim içerikleri ve bahsi geçen eylem kapsamında yürütülecek
eğitim faaliyetlerine tahsis edebilecekleri kapasiteleri belirlenecektir. Mevcut
kapasitenin geliştirilmesine yönelik olanaklar da dikkate alınarak, tespit edilen
ihtiyacın ne kadar sürede karşılanabileceğine ilişkin planlama yapılacaktır.
3. Her bir uzmanlık alanında verilecek eğitimlerin kapsamı tespit edilecektir.
4. Tespit edilen uzmanlık alanlarında eğitilecek kişilerin seçimine esas teşkil edecek
kriterler belirlenecektir.
5. Yürütülen program konusunda, özellikle hedef kitle olan ve herhangi bir işte
çalışmayan üniversite mezunlarına veya mezuniyetine kısa bir süre kalan öğrencilere
yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.
6. Belirlenen eğitim programlarının süreleriyle de uyumlu olacak şekilde, belirli
aralıklarla bu eğitimleri almaya istekli kişilerin başvuruları toplanacaktır. Söz konusu
talepler, başvuranların seçim kriterlerine uygunluğu ve eğitim programlarının
kapasitesi de dikkate alınarak karşılanacaktır.

Yukarıda ifade edilen ve programın hayata geçirilmesine yönelik gerekli diğer
faaliyetler Türkiye Đş Kurumu’nun sorumluluğunda yürütülecektir. Bu program kapsamında
yürütülecek faaliyetler Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda yer alan 89 No’lu “Nitelikli
Đnsan Gücü Yetiştirilmesi” eyleminin kapsamından çıkarılmıştır.
Program kapsamında verilecek eğitimlerin maliyeti Türkiye Đş Kurumu tarafından
karşılanacaktır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe ihtiyaç duyulan işgücünün nitelikleri, miktarı
ve ihtiyacı karşılamaya yönelik eğitim programları Türkiye Đş Kurumu tarafından uygun
görülecek aralıklarla yapılacak araştırmalarla gözden geçirilecek ve çalışmalar bu doğrultuda
şekillendirilecektir.
Yapılacak tüm çalışmalar DPT Müsteşarlığı ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yakın
işbirliği içerisinde yürütülecektir.
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