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“Okulda Bilişim Köşesi” sayfamızda 
bu ay, Niğde’nin Çiftlik İlçesi’ne bağlı 
Divarlı Kasabası’ndaki Divarlı Şehit Er 
İlhan Çankaya İlköğretim Okulu’na yer 
veriyoruz. 
Okul, adını Şehit Piyade Er İlhan 
Çankaya’dan alan okul, 2003 yılında 
eğitim öğretime açılmış. Okul, eğitim 
gören her öğrencisini en iyi şekilde 
yetiştirip, geleceğe hazırlamak ve 
başarılı olmalarını sağlamak vizyonuyla 
hizmet sunuyor.  

Divarlı Şehit Er İlhan Çankaya İlköğretim 
Okulu Müdür Yardımcısı Mücahit 
Karabıyık’tan okul ve okulun bilgi ve 
iletişim teknolojilerini nasıl kullandıkları 
hakkında bilgiler edindik.
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BİT, kırsalda yaşayan öğrencilerin 
u f u k l a r ı n ı  a ç a b i l i r…
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Toplam 12 bilgisayara sahip olan Şehit Er İlhan Çankaya 
İlköğretim Okulu’nda her sınıf, haftalık bir plan çerçevesinde 
bilgisayar kullanımı konusunda pratik kazanmaya çalışıyor. 
Yedi yıldır eğitim hizmeti veren okul, çağı yakalayabilmek için 
BT sınıflarına destek bekliyor.
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Bu nedenle okul dışındaki boş vakitlerinde de 
İnternet’ten yararlanabilmeleri için, bilgisayar 
teknolojileri sınıfını kullanmaları sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2006 yılında, okull-
ardaki bilgisayar teknolojileri sınıflarının halkın 
hizmetine de açılması yönünde yayınladığı 
genelgeye göre, okulda ders saatleri dışında 
vatandaşlar bilgisayarlardan yararlanabiliyor-
lar.

Okul yöneticileri, bilgisayar ve öğrenci sayıları 
göz önünde bulundurulduğunda zaman za-
man problem yaşayabiliyorlar ancak ders 
saatleri dışında da bilgisayar teknolojisi sınıfını 
öğrencilerin kullanımına açarak öğrencilerin bu 
sınıftan daha fazla yararlanmasını sağlayarak 
teknolojiden mahrum kalma durumuna ilişkin 
sıkıntıyı gidermeye çalışıyorlar.

Divarlı Şehit Er İlhan Çankaya İlköğretim Oku-
lu Müdür Yardımcısı Mücahit Karabıyık, tüm 
öğrencilerinin geleceğe sağlam adımlarla 
yürüyebilmeleri için eğitim öğretimde 
kullanılacak her türlü materyalin en iyisini kul-
lanmak istediklerini söylüyor. Okulun eğitim 
teknolojileri bakımından gelişmesini istedikler-
ine işaret eden sınırlı imkânlarla öğrencilerinin 
ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalıştıklarını be-
lirten Karabıyık, “Devletin sunduğu imkânları, 
özel sektörün desteğiyle güçlendirmek, nitelik-
li öğrenci yetiştirebilmemizi kolaylaştıracaktır. 
Herkesi özellikle okulumuzun bulunduğu 
bölgeler gibi kırsalda yaşayan öğrencilerin 
ufuklarının açılmasına yardımcı olmaya 
çağırıyoruz” dedi.

Divarlı Şehit Er İlhan Çankaya İlköğretim Okulu 
web sitesi: http://divarliilhancankaya.meb.k12.
tr/

Adını Şehit Piyade Er İlhan Çankaya’dan alan Divarlı Şehit Er İlhan Çankaya İlköğretim Okulu, 
Niğde’nin, Çiftlik İlçesi’ne bağlı, Divarlı Kasabası’nda eğitim-öğretim hizmeti veriyor. 273 öğrencisi 
bulunan okulda 1 müdür, 9 öğretmen olmak üzere, 10 kişi görev yapıyor.  Okul, 2003 yılında eğitim 
öğretime başlamış. 

Divarlı Şehit Er İlhan Çankaya İlköğretim Okulu’nda görevli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
(MEB) sağladığı sunucular(server) üzerinden aktif olarak İnternet ve e postayı kullanabiliyorlar. 
Yönetici ve öğretmenlerin e-posta adresleri olmasına rağmen öğrencilerin e-posta adresleri 
mevcut değil.

Okulun 2005’te açılan 1 adet bilgi teknolojileri sınıfı var. Ayrıca okulda 1 bilgisayar formatör 
öğretmen görev alıyor. Okulda 2’si idare odasında, 10 tanesi bilgisayar teknoloji sınıfında olmak 
üzere 12 bilgisayar bulunuyor.

Okulda öğrencilerin birçoğu ders, konu araştırması ve etkinlik gibi nedenlerden dolayı bilgisayar-
lardan yararlanabiliyorlar.
Okul yönetimi bilgisayar dersleri haricindeki derslerin belli bölümlerinin bilgisayar teknoloji 
sınıfında işlenmesine özen gösteriyor. Seçmeli derslerde bilişim teknolojileri derslerini tercih 
ediliyor. Okulda bulunan her sınıfa haftalık bir planla, bilgisayar teknoloji sınıfında merak ettikleri 
konuları araştırmaları, bilgisayar kullanımı konusunda pratik kazanmaları ve bilgisayar teknolo-
jisini yakından tanıyabilmeleri için etkinlikler düzenlenmeye çalışılıyor.
Okul ilçeye  çok uzak olduğu için öğrencilerin okul dışındaki bir yerden İnternet’e bağlanmaları 
çok zor. 
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