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Ana teması “İnsan” olan Bilişim’2011 
Etkinlikleri dededen toruna kadar geniş bir 
yelpazedeki bilişimcilerin buluşma noktası 
oldu. X, Y ve Z kuşağı olarak adlandırılan 

1965 ve sonrası doğumluların yaşam biçimlerine 
bilişimin etkisinin öne çıktığı oturumlara genç 
bilişimcilerin katılımı yoğun oldu. Yeni kuşakların, 
ana-baba, büyükanne ve büyükbabalarına göre 
bilişim teknolojilerine daha yatkın olmaları onların 
Dijital Yerliler; ana-babalarının ise Dijital Göçmenler 
olarak tanımlanmasına neden olmuştur.

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) oturumları 
içinde ayrıntıları paylaşılan FATİH (Fırsatları Artırma ve 
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi ile ülkemizin 

bilişim toplumuna dönüşümünde önemli roller ve görevler 
üstlenecek çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi için 
teknolojiden en üst düzeyde yararlanılması amaçlanmaktadır.

Bilişim teknolojilerinin ışığı ile aydınlanan eğitimin kalkınma yolundaki önemi 
bilinmektedir. 
Bilişim teknolojileri ile güçlendirilmiş ve desteklenmiş eğitim ortamlarında 
yetişecek insanımızın başı dik, geleceği güvence altında, dünya ile rekabet 
edebilen bir birey olması kaçınılmazdır.

Uygulamaya alınma aşamaları açısından gerek teknik anlamdaki, gerekse 
içeriğine ilişkin çeşitli soruları da beraberinde getiren, bu nedenle tartışmalara 
konu olan FATİH Projesi, yine de sağlayacağı eğitim platformuyla önümüzdeki 
dönemde bilişim toplumuna dönüşümün bir simgesi olacaktır.

İnternet’in ve bilişimin yerlileri olarak tanımlanan, en yaşlısı 10 yaşında olan, 
2000 yılı ve sonrası doğumlu Z Kuşağı ile; en yaşlısı 30, en genci 20 yaşındaki, 
1980 – 2003 doğumlulardan oluşan Y Kuşağı’nın yaşamını doğrudan etkileyecek 
kararları alan ya da alacak olanların, İnternet ve bilişim dünyasına göçmen 
olarak katılan, 1965 – 1979 doğumlu, en yaşlısı 45, en genci 31 yaşındakilerden 
oluşan X Kuşağı ile 1946 – 1964 arasında doğmuş olan Baby Boomer Kuşağı 
(BB) olarak adlandırılan, en yaşlısı 64, en genci 46 yaş civarındakiler olması ise 
düşündürücüdür.

Yerliler ile Göçmenler arasındaki iletişimi artıracak, birbirlerini anlayabilmeyi 
sağlayacak, sayısal uçurumu kapatacak göçmenlere yönelik projelerin de 
ele alınması gerektiği ortadadır. Gereken önlemleri almak için gençlerin 
çalışmalarına destek verilmeli, önleri açılmalı. 

Yer l i ler  ve  Göçmenler
1997 yılı aralık ayında ilk kez Sivas’ta düzenlediğimiz 
BTIE Kongresi’ni 1998 yılı mayıs ayından itibaren, ayrı bir 
TBD etkinliği halinde IEEE/ODTÜ Öğrenci Kolu ile birlikte, 
düzenli olarak gerçekleştirmeye başladık. 2005 yılından 
beri Bilişim Etkinlikleri kapsamında yapılan BTIE’nin bu 
yılki ana konusu FATİH Projesi oldu.
İlk yıllarda bilgisayar destekli eğitimden, bilgisayarın 
okullarda yaygınlaşmasından, eğitim programlarına 
bilgisayar okur-yazarlığının eklenmesinden, İnternet’in 
yaygınlaştırılmasından söz ettiğimiz günleri geride 
bırakarak amaçlarımıza birkaç adım daha yaklaşmış 
olmanın sevinci ve gururunu yaşadığımız bugünlere 
ulaştık. Önceleri okullara bilgisayar, İnternet isterken 
bugün akıllı sınıflardan, akıllı tahtalardan ve hızlı 
İnternet’ten söz ediyoruz.

Geleceğimizin teminatı, bugünün öğrencilerinin, 
çocuklarımızın yani, Y ve Z kuşağı olarak da adlandırılan 
“Dijital Yerliler”in yeni toplum biçimine uygun olarak 
yetiştirilmesi için yapmak istediklerimizi, düşlerimizi 
yaşama geçirmenin yollarını arıyoruz.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre dünya nüfusu bugün 
(1 Kasım 2011) 7 milyara ulaşmıştır. Ülkemiz, 212 ülke 
içinde 74 milyonluk nüfusuyla 17. sırada yer almaktadır. 
17 milyon ilk ve ortaöğretim öğrencisi okula gitmektedir. 
Dünyadaki ülkelerden 155’inin nüfusu, öğrenci sayımız 
olan 17 milyonun altındadır. Bilgi, Bilinç ve Deprem

Çukurca’daki hain saldırıda şehit olan Mehmetçikler ile Van ve 
çevresinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza 
rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralılara da acil şifalar 
dilerim. Acılarınız, acımız olmuştur.

Van ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi ile depremin 
öldürmediğini, ölümün insanlıktan nasibini almamış kişilerin eksik 
malzeme ile yaptığı binaların yıkılmasından kaynaklandığını, bir kez 
daha üzülerek gördük. Yaşadığımız binaların deprem gibi felaketlere 
dayanıklı olup olmadığının denetlenmesi gerektiğini bilen bilinçli 
bireylerin, bilgiyi paylaşarak yetiştirilebileceği anlaşılmaktadır…

http://www.bilisimdergisi.org/s137


