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T ü r k l e r , 
b i l g i s a y a r  k l â v y e 
dünya şampiyonu

Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan Dünya 
Bilgisayar Klâvye Şampiyonaları’nda 
gerek ferdî ve gerekse takım halinde 
dağıtılan madalyaların 15’ini alan Türk 

Millî Takımı Dünya Şampiyonu oldu. Türk Millî 
Takımını, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 
makamında kabul etti.
Kabulde, İntersteno Konseyi Üyesi ve Türkiye 
Temsilcisi, Bilimsel Çalışma İletişim ve 
Gelişmeleri Destekleme Derneği Başkan 
Yardımcısı Seçkin Köse, 1955’ten beri Türkçeye 
en uygun F Klâvyenin yürürlüğe girmesini 
sağlayan INTERSTENO’nun çalışmalarını 
devam ettiğini anlatarak,  MEB’in bu 
yarışmalara destek vermesini talep etti. Köse, 
“Türkiye’de herkese 10 parmakla F klâvye 
bilgisayar klâvye kullanmalarını öneriyoruz. 
Tüm okullarda, üniversitelerde, özellikle 
ilköğretim okullarında 10 parmakla F Klâvye 
eğitimi verilmesini istiyoruz. Tüm kurumlarda 
F Klâvyenin yaygınlaşması için F Klâvye eğitimi 
verilmesi önem taşımaktadır” dedi.
Bakan Dinçer de,  Fatih Projesi kapsamında 
okullarda modern teknolojinin kullanılmasıyla 
ilgili önemli bir uygulamayı gelecek eğitim 
öğretim yılının ikinci döneminde başlatacaklarını 
belirterek şunları söyledi:

“Projenin ikinci boyutu ise tablet bilgisayar. 
Tablet bilgisayarlarda biliyorsunuz bir klâvye 
var. Biz şimdi onların hazırlıklarını da ona göre 
yapıyoruz. Türkiye’de F Klâvye bilgisayarların 
kullanılmasını da belki bir yönüyle teşvik 
edeceğimizi düşünerek, tablet bilgisayarlardaki 
klâvyelerin F Klâvye olması konusunda bizim bir 
çalışmamız, hazırlığımız da var. Bu çok önemli 
bir katkı sağlayacak. Türkiye’de yaklaşık olarak 
16 milyon 800 bin öğrencimiz var. 16 milyon 
800 bin öğrenci F Klâvyeli bilgisayar kullanmayı 
başarırsa toplumun geri kalan kısmının da 
giderek buna ayak uyduracağını varsayıyoruz.” 
İki yılda bir yapılan Dünya Şampiyonaları’nın 
49’uncusu 13-19 Temmuz 2013 tarihlerinde 
Belçika’nın Ghent kentinde yapılacak. 
INTERSTENO, 2013’ten itibaren, çoğunluğu 
yarışçı olmak üzere en az 20 kişi gönderilmeyi, 
masraflarının devletçe karşılanmasını ve 2 yılda 
bir yapılan İNTERSTENO Konsey toplantılarına 
Türkiye’nin 2 kişi ile temsil edilmesini önerdi.
İNTERSTENO ayrıca bilgisayar klâvyesinin F 
klâvyede eğitimi ve kullanılması için Türkiye 
çapında kampanya başlatılmasını ve başta 
kamu olmak tüm bilgisayar alımlarının F klâvye 
olmasını istiyor. 

Türk Millî Takımı Dünya Şampiyonu, Dünya 
Bilgisayar Klâvye Şampiyonaları’nda 15’ini 
alarak birinciliği aldı.
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