
Dosya: Milli eğitimdeki BÖTE öğretmenlerinin durumu
2012 NİSAN36 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 37

Eğitimde BİT öne çıkarılırken BT ders ve öğretmenleri ikinci plana itiliyor
BİT’in eğitimde etkili kullanılmasını sağlayacak önemli projeleri gündeme 
getirilirken ilköğretimde BT dersi kaldırıldı, 6,7 ve 8’inci sınıflarda 1, 
ortaöğretimde ise 15 seçmeli dersle birlikte haftada iki saate indirildi.  50 
üniversitenin BÖTE bölümlerinde 15 bin kişi eğitim alıyor, yaklaşık 6 bin kişi BT 
öğretmeni olarak atanmayı bekliyor. 17 bin öğretmen arasında sadece BT’ye 143 
kontenjan ayrılıyor. Ve 880 bin öğretmenin hizmet verdiği MEB’de, 13 bine yakın 
BT öğretmeni görev alıyor.
Aslıhan Bozkurt

Bilişim Dergisi olarak bu sayımızda, 
eğitimde bilgisayar, bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) kullanımı, 

okullardaki “bilişim teknolojisi (BT)” 
dersleri ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
bünyesinde görev alan BT öğretmenlerinin 
durumunu ele aldık. Dosya sayfalarımızda 
BT derslerinin nasıl değerlendirildiği, 
üniversitelerin “Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE)” 
Bölümü mezunlarının MEB’de BT 
öğretmeni olarak nasıl görevlendirildikleri, 
BT öğretmenlerinin mevcut eğitim 
sistemindeki konumları, kadroları, 
görevleri, ek ders noktasındaki durumları, 
eğitim sürecinde yaşadıkları sıkıntılar, 
çözüm önerileri ve beklentilerini ayrıntılı 
olarak aktarmaya çalıştık.

BT dersinin kaldırılmasıyla mağdur olan 
70 kadar BT öğretmeni, 24 Kasım 2010’da, 
Öğretmenler Günü’nde sorunlarını masaya 
yatırdı ve çözüm önerileri geliştirdi. 
Yaşadıkları sıkıntı ve talepleriyle ilgili 
olarak 12 Ocak 2011’de bir açıklama 
yayımlayan BT öğretmenleri, 9 Nisan 
2011’de MEB’in önünde protesto eylemi 
gerçekleştirdi. Aradan geçen yaklaşık iki 
yılda, taraflarda fazla bir farkındalık ve 
duyarlılık oluşmayan, çözümü noktasında 
önemli adımlar atılmayan bu konuya Bilişim 
Dergisi olarak inceledik. 

Dosya sayfalarımız için MEB eski 
Bakanı Metin Bostancıoğlu,  Bilişim 
Teknolojileri Eğitimcileri (BTE) Derneği 
Kurucu Başkanı Burcu Yılmaz, Memur 
Sen’e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası 
(Eğitim-Bir-Sen) Genel Basın Yayın 
Sekreteri Ali Yalçın, sorularımızı 
yanıtladılar.  Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD) de konuya ilişkin değerlendirmede 
bulundu. Kendilerine ulaşıp iletişime 
geçtiğimiz Kamu Sen’e bağlı Türk 
Eğitim-Sen (Eğitim-Sen) Genel Mevzuat 
ve Toplu Görüşme Sekreteri Mehmet 
Yaşar Şahindoğan ve MEB yetkilileri 
iş yoğunlukları nedeniyle sorularımızı 
yanıtlayamadılar. 
“Gerçek anlamda çocukların eğitim 
hayatına BT’yi soktuk diyebileceğimiz 
bir yılımız dahi olmadı” diyen Bilişim 
Teknolojileri Eğitimcileri Derneği 
Başkanı Burcu Yılmaz, ilköğretime BT 
dersleri güncellenerek geri getirilmesini 
istedi. Alanın öneminin kavranıp 
sıkıntıların çözümüne yönelik gerekli 
girişimlerde bulunulmamasından yakınan 
Yılmaz, bilişimin, eğitim hayatına bir ders 
aracından öte olarak girmesi gerektiğini 
söyledi. 

Eğitim sistemleri ile öğretim 
programlarının sürekli yapılandırılıp 
geliştirilmesinin önemini vurgulayan 
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MEB eski Bakanı Metin Bostancıoğlu, 
“üniversite” ile “mezunlarının” 
mesleki yaşamları süresince, bağlarını 
koparmadan sürdürecekleri ve 
“belgelendirmeye” dayalı bir sistem 
kurulmasını önerdi. 
Eğitim-Bir-Sen Genel Basın Yayın 
Sekreteri Yalçın, “sanal ortamdan gerçek 
ortama” çıkamadığından yakındığı BT 
öğretmenlerini, örgütlülüğe, sorununa 
sahip çıkmaya beraber enerji harcamaya 
davet etti.
Özel bir konuma geçip süreçte daha 
fazla anlam kazanmayı beklerken…
MEB’in 2011-2012 eğitim öğretim yılı 
istatistiklerine göre, 60 bin 165 okulda, 
toplam 25 milyon 429 bin 670 öğrenci 
eğitim görüyor, 880 bin 317 de öğretmen 
hizmet veriyor. Türkiye genelindeki tüm 
okullarda ise toplam 607 bin 98 derslik 
bulunuyor.  30 yılı aşkın bir süredir 
Türkiye’de, eğitimde bilgisayar, bilgi ve 
iletişim teknolojilerini (BİT) kullanımı 

yönünde atılan adımlar MEB, son olarak 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü “Fırsatları 
Araştırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi-
FATİH” Projesi’yle yeni bir ivme kazandı. 
Projeyle Türkiye genelindeki 600 bin 
dersliğin eğitim standardı, tamamen 
değişip bilinen kitaplı ve defterli eğitim 
yerine BT’den yararlanılan yeni bir 
sisteme geçilecek. Sınıflara akıllı tahtalar 
kurulacak, öğretmen ve öğrencilere tablet 
bilgisayarlar verilecek. 
Ancak yaptığımız görüşmelerde, 
“Peygamber emaneti” denilen mesleği 
icra eden, bilgi toplumuna geçiş sürecinde 
bilişim kültürünün yerleşmesi ve çocukların 
eğitimine en önemli harcı katan, geleceğin 
mimarı BT öğretmenlerinin, ne yazık ki 
sıkıntılı günler geçirdiğini gördük. BT 
öğretmenlerinin özellikle Başbakan ve 
Milli Eğitim Bakanı tarafından “yeni bir 
çağın başlangıcı”, “devrim gibi yenilik” gibi 
iddialı sözler ve büyük bütçelerle hayata 

geçirmeye çalıştığı FATİH Projesi’yle 
özel bir konuma geçip süreçte daha fazla 
anlam kazanmaları bekleniyordu.  Projeyle 
birlikte kendilerine verilecek görevi 
omuzlamayı bekleyen alanında uzman BT 
öğretmenleri, süreçte göz ardı edilmekten, 
“seyyar”, “tamirci” konumuna getirilmekten 
yakınıyorlar.

BT dersinde olmayan not, yetenek 
gerektiren derslerde bile var
Bilişim çağında gençlerin teknolojiye 
uzak kalmamasını sağlayacak rehber 
öğretmenler olan BT öğretmenleri, 
özellikle MEB’in 27 Temmuz 2010 tarihli 
75 sayılı karar ile ilköğretim 1,2,3,4,5 
sınıflardaki BT dersinin kaldırması, 6,7 ve 
8’inci sınıflarda 1, ortaöğretimde ise 15 
seçmeli dersle birlikte haftada iki saate 
indirmesiyle ortada kaldı, kan kaybetti, 
ikinci plana itildi. BT öğretmenleri, ders 
saatleri kaldırılıp azaltılarak mağdur edildi, 
“seyyar”, “tamirci” öğretmen konumuna 
getirildi. Yaklaşık 6 bin BT öğretmeni atama 
beklerken milyonlarca dolar harcanarak 
kurulan birçok BT sınıfına öğretmen 
atanmıyor, BT öğretmenleri okutacağı ders 
bulamıyor. Başlarda öğretmenliklerini bir 
yana bırakıp formatör/koordinatör olarak 
görevlendirilmek istemeyen öğretmenler, 
şimdi ders sayısı azaltıldığı, norm fazlası 
duruma geldikleri için mecburi olarak 
görevlendirilmeyi tercih eder hale geldi. 

Maaş karşılığını doldurabilmek için 
formatör öğretmenliği seçmek ya da birden 
çok okulda derse girmek zorunda kalan 
BT öğretmenleri, Müzik, Beden Eğitimi, 
Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım 
vb. branş dışı derslere girmek zorunda 
bırakılıyor. Yetenek gerektiren derslerde 
bile not uygulaması varken, BT dersinde 
not uygulamasının olmaması öğrencilerin 
dersi ciddiye almalarına neden oluyor, 
öğretmenlerin motivasyonunu bozuyor. 

Öğretmen ve öğrencilerin teknolojiyi 
hayatlarına adapte etmesi istenen FATİH 
Projesi’nin başarılı olabilmesinde en 
önemli katkı, alınan BİT, akıllı tahtalar 
ve dağıtılan tablet bilgisayarlarla değil 
güçlü ve dinamik eğitim kadrosuyla 
sağlanabilir. Bu nedenle öğretmenlerin 
teknolojiyi kullanabilmedeki beceri ve 
teknolojik “okur-yazarlığı”ndan çok, bu 
amaca dönük alınan eğitim, deneyim 
ve sahiplenme duygusunun etkisi daha 
büyük. Söz konusu eğitim kadrosunda, 
sadece 3–5 ay eğitim alıp projeye katılan 
öğretmenler değil, özellikle yüksek 
puanla girdikleri üniversitelerde, 4–5 
yıl boyunca bu alanda eğitim alan 
“Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği (BÖTE)” Bölümü 
mezunlarının yer alması önem taşıyor. 
Ancak, MEB’e bağlı okullarda çalışan, 
“Eğitim Teknoloğu” olarak da 
adlandırılan BÖTE Bölümü mezunu BT 
öğretmenlerinin yüzde 90’ı norm fazlası 
durumunda. Halen Türkiye’nin yaklaşık 
50 üniversitesinde BÖTE bölümlerinde 
eğitim alan yaklaşık 15 bin BT 
öğretmeni bulunuyor. Şubat 2012’de 
ataması yapılan 17 bin öğretmen 
arasında bilişim öğretmenlerine sadece 
143 kontenjan verildi. MEB Bakanı Ömer 
Dinçer, “Öğrenciler okula bilgisayar 
kullanmasını bilerek geliyorlar” 
açıklaması yaparken 23 Avrupa 
ülkesinde yürütülen Avrupa Çevrimiçi 
Çocuklar (EU Kids Online) Projesi’nin 
verilerine göre,  Türkiye’de çocuklar 
İnternet’i kullanmaya 10 yaşında 
başlıyor.
 
98’de kurulan BÖTE’ler, ilk 
mezunlarını 2002’de verdi
Bilişim teknolojilerinin en etkin 
kullanım alanlarından biri kuşkusuz 
eğitim. Günümüzde her toplum gelecek 
nesilleri, yeni eğitim yöntemleri 
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ve gelişmiş teknolojiler ışığında 
yetiştirmeye çalışıyor. Yeni eğitim 
yöntemleri kapsamında özellikle BT 
öne çıkarken öğrenci ve öğretmenlerin 
eğitimde teknolojinin son ürünlerini nasıl 
kullandıkları önem kazanıyor. 
Türkiye’de eğitimde teknoloji kullanımı 
yönündeki anlayışların ilk adımları, 
1980’li yılların sonunda MEB’in 
“Bilgisayar Destekli Eğitim-BDE” 
projeleriyle atıldı. Bilişim çağının 
gereklerini yerine getirmek adına 
okullarda bilgisayarlı eğitime geçilmeye 
çalışıldı, altyapı oluşturuldu, öncelik 
donanıma ağırlık verildi ve milyonlarca 
bilgisayar alındı. “Temel Eğitim Projesi 
(TEP1, TEP2), Eğitime %100 Destek, 
Bilgisayarlı Eğitime Destek gibi çok 
sayıda proje kapsamında MEB’in yanı 
sıra Dünya Bankası, Avrupa Yatırım 
Bankası, Ulaştırma Bakanlığı, sivil toplum 
kuruluşları, sendikalar, özel sektör 
ile birlikte birçok kurum ve kuruluşun 
olanakları da BT sınıfları için seferber 
edildi.

1998’de kurulan BÖTE bölümleri ilk 
mezunları, 2002’de verdi. BÖTE’ler, “İlk 
ve orta öğretim kurumları için, temel 
mesleki bilgi ve becerileri kazanmış 
bilgisayar öğretmenleri yetiştirmek” ve 
“Öğrenci kitlesinin eğitim düzeyine ve 
eğitim içeriğine uygun öğretim materyali 
ve eğitim yazılımı tasarlama, geliştirme, 
uygulama ve değerlendirme alanlarında 
donanımlı bilgisayar destekli öğretim 
uzmanları yetiştirmek” amacıyla açıldı.
 
Bölüm mezunları, BT öğretmeni olarak 
sadece ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarına atanıp BT derslerini veriyor, 
teknik liselere atanıp alanın atölye 
derslerini veremiyorlar. MEB Personel 
Genel Müdürlüğü, (Şimdiki yapılanmadaki 
adıyla İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü) 
yaptığı bir basın açıklamasında yaklaşık 

12.766 BT öğretmeninin görev yaptığını 
bildirdi.

BÖTE, BİTEFÖ ve EBİTEFO…
Okullara sağlanan olanakları etkili 
kullanacak ve kullandıracak insan 
gücüne olan acil gereksinimin nedeniyle 
MEB, 1990’lı yıllarda geçici bir çözüm 
olarak, Bilişim Teknolojileri Formatör 
Öğretmenleri (BİTEFÖ) adı altında 
bünyesindeki öğretmenleri yetiştirme 
yoluna gitti. Böylece kısa süreli eğitimlerle 
farklı alanlardan öğretmenlere sertifika 
verildi, bu öğretmenlerden diğer 
öğretmenlere bilgisayar öğretmeleri 
ve öğrendikleri bilgilerle teknolojiyi 
programlara uydurmaları beklendi. 
Formatör öğretmenlik kavramı zamanla 
daha da benimsendi, BÖTE bölümlerinden 
2002’de mezun verilmesi bile durumu 
değiştiremedi.
Geçen yıllar boyunca farklı alanlardan 
kurslarla yetiştirilip görevlendirilen 
formatör/koordinatörler ile BÖTE 
mezunu öğretmenler arasında sık sık 
problem yaşandı, bu işin eğitimini almış 
öğretmenlerle alanda yetişmiş öğretmenler 
karşı karşıya geldi. Bu arada sistem iyice 
benimsenen formatörleri denetlemek 
ve yetiştirmek üzere ilçe ve il milli 
eğitim müdürlüklerinde “Eğitici Bilişim 
Teknolojileri Formatör Öğretmenleri 
- EBİTEFO”  için kadrolar oluşturuldu. 
Formatör öğretmenlerin yanı sıra Bakanlar 
Kurulu’nun 2004/7894 nolu “Bilgisayar 
Öğreticiliği Görevlerinde Kısmi Zamanlı 
Geçici Personel İstihdamı İle Bu Personele 
Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar”ı gereği 
bilgisayar öğreticisi alımları da yapıldı.
BÖTE bölümü mezunlarının 
değerlendirilememesi, bu ihtiyacın MEB 
içinden ya da teknik bilgiye sahip her hangi 
bir alandan karşılanabileceği düşüncesi, 
kurulan BT sınıflarının ve bilgisayar 
dersinin geleceğine yön veren ilk karar 
oldu. Bilgisayar dersleri için 1998-2006 

yılları arasında MEB Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığı’nın 26 Ağustos 1998 tarih ve 180 
sayılı Kararı ile kabul edilen “İlköğretim 
Seçmeli Bilgisayar (4–8. Sınıflar) Dersi 
Öğretim Programı” okutuldu. Uygulama 
ağırlıklı işlenen bu dersin, her derste 
olduğu gibi notla değerlendirilmesi de 
yapıldı. 
1998’deki “Bilgisayar Dersi Öğretim 
Programı”, 2007–2008 öğretim yılında 
uygulamadan kaldırıldı ve Talim 
Terbiye’nin 28 Ağustos 2006 tarih ve 
347 sayılı kararı ile güncellendi. Dersin 
ismi bilgisayar kullanmanın öğretilmesi 
ötesindeki varlığını vurgulayacak şekilde 
bilgi, iletişim ve teknolojiyi kapsayarak 
“Bilişim Teknolojileri” olarak değiştirildi 
ve BT Dersi “ders kitabı” olmasa da hiç 
değilse bir “çalışma kitabına” kavuştu. 
Yeni öğretim programıyla, öğrencilerin 
donanımları tanıması, ofis programlarını en 
iyi şekilde kullanması, İnternet’te bilgiye 
ulaşırken seçici davranması, web sayfaları 
tasarlaması, küçük programlar yazması 
gibi derse ilişkin 150’den fazla kazanımın 
kazandırılması amaçlandı. Ders saati 4. 
ve 5. sınıflarda 2 saat olarak arttırıldı. 
Fakat bu kez de dersin geleceğindeki 

önemli karar daha verildi ve dersin 
notla değerlendirilmesi kaldırıldı. 
Öğretim programı güncellense de BT 
dersinin notla değerlendirilmemesi, 
öğrenci ve velilerin gözündeki değerinin 
kaybolmasına, yönetici ve diğer branş 
öğretmenlerince bir ders olarak 
algılanmaktan çıkmasına yol açtı.
 
BT dersi neden gerekli?
Talim Terbiye’nin, 20 Temmuz 2010 
tarih ve 75 sayılı Kararı ile BT dersinin, 
1.2.3.4.ve 5. sınıflarda okutulması  
“serbest etkinlik” dersi kapsamında 
sınıf öğretmenlerinin tercih, yeterliği ve 
keyfine bırakıldı. Sınıf öğretmenlerinin 
kendilerini yeterli bulmaması, 
önceliği gezi, tiyatro, beden eğitimi 
gibi daha kolay etkinliklere vermesi 
ve dersin alan öğretmeni uzmanlığı 
gerektirmesi nedeniyle BT dersi 
çoğunlukla okutulmuyor. BT dersi, 6. 
7.ve 8. sınıflarda 1 saat seçilebilecek 
bir ders olarak duruyor. Kurulun aynı 
kararında ortaöğretim kademesinde, 
Bilgi ve İletişim Dersi, 15 dersin yer 
aldığı 2.Grup Seçmeli Dersler başlığı 
altında yer alıyor. Haftada iki saat olan 
ders, 10 ve 11. sınıflarda bir saate 
düşürüldü. Gelinen bu son nokta, bilgi 
ve teknolojinin en büyük güç olduğu 
çağımızda BT derslerinin gerekliliğini 
tartışır kıldı.
Dersin seçmeli olarak verilmesi, saat 
sayısını bire düşürülmesi ve dersin 
notla değerlendirmemesi “Sayısal 
Uçurum (Digital Divide)” olarak geçen 
kavramın ülkemizde artık ikinci aşamaya 
geldiğini gösterdiği yorumu yapılıyor. 
Birinci aşamada, bilişim teknolojileri 
kullanımına olanak sağlayan araçlara 
sahip olmanın artık yetmeyeceği,  bunun 
yerine artık bunları nasıl kullanarak 
üretici olunabileceğinin önemli olduğu 
(İkinci yarılma) alan uzmanlarımızca 
vurgulanıyor.  2011 Haziran’ında 
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açıklanan Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programı (Programme for 
International Student Assessment - PISA) 
bilgi ve iletişim teknolojileri (Information 
Communication and Technology-ICT) 
raporunda,  “okullara sadece teknolojik 
araç-gereçleri doldurmak yeterli 
olmamaktadır” deniliyor.  Bu raporlar 
dikkatle incelendiğinde, dijital resim 
işleme; veri tabanı, hesap tablosu 
kullanarak grafik ile sunum oluşturma 
ve ses, görüntü ve resim içeren çoklu 
ortam materyali hazırlama olarak 5 ana 
alanda Türkiye’nin, Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü (Organisation for 
Economic Co-operation and Development 
–OECD) ülke ortalamalarının çok altında 
kaldığı görülüyor.
 
“Bilgisayar kullanmayı bilmenin 
ölçüsü yok”
Yüksek Öğrenin Kurumu’nca (YÖK) 
açılan 300’den fazla bölümün adında 
“bilgisayar” ya da “bilişim” kelimesinin 
geçmesi, binlerce öğrencinin bu alanda 
üniversite eğitimi alması, toplumun 
bu alanda yetişmiş insan gücüne olan 
gereksinim ve bu gereksinimin kendi 
kendine kazanılamadığının somut olarak 
gösteriyor. Bu arada öğrencilerin de 
sınırı olmayan bilişime, her geçen gün 
çeşitlenen, gelişen ve kabiliyeti artan 
bilgisayar programlarına, İnternet 
uygulamaları ve bilgisayarlara, ihtiyaç ve 
ilgisinin arttığı biliniyor. 
BT öğretmenleri ve bu eğitimlerin 
var olması gerektiğini düşünen 
eğitimciler, “Çocuklar bilgisayar 
kullanmayı biliyorlar” açıklamasına 
karşın, bilgisayar kullanmayı bilmenin 
formal bir ölçütü bulunmadığına dikkat 
çekiyorlar. Bilişim dersinin azaltılması/
kaldırılması nedeniyle yeterli bilişim 
eğitimi verilemediğine işaret eden 
ilgililer, öğrenciler güncel İnternet 

uygulamalarında (sosyal medya, forum 
ve oyunlar) başarılarına karşın bilişim 
kültürü kazanamadığı, bilgisayarı bir eğitim 
araştırma aracı olarak görmek yerine oyun 
ve eğlence aracı olarak gördüğünün altını 
çiziyorlar. 
Alan uzmanları, BT öğretmenlerinin aynı 
zamanda “Eğitim Teknoloğu” olduğunun 
anımsanması, onlardan hem doğru 
BT eğitimi hem de BT destekli eğitim 
çerçevesinde yararlanılması gerektiğine 
işaret ediyorlar. Bilişim eğitimi alması 
gereken en önemli kitle yani çocuklar, BT 
öğretmenlerinin verdiği eğitim olmadan, 
BİT’i bilinçsiz bir şekilde kullanmak 
zorunda kalacak.  “Günlük yaşantının 
vazgeçilmezi olan İnternet kullanımına 
güvenli ve formal bir hazırlık”, “bilişim 
kültürünün yerleşmesi ve 
geleceğimizi şekillendirecek 
olan çocukların eğitimine 
katılmış en önemli harç” 
olarak tanımlanan bilişim 
eğitiminin küçümsemeden ve 
doğru eğitimciler tarafından 
verilmesi büyük önem 
taşıyor. BT öğretmenleri, 
bir an önce norm kadroya 
kavuşmak, derslerini, 
çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi ve özlük 
haklarının eşitlenmesini 
istiyorlar. 
Kaliteli bir bilişim eğitimi 
veya BT’nin etkili bir şekilde 
eğitimde kullanılması 
için ilgililerin yapılmasını 
önerdiği adımlar şu başlıklar 
altında toplanıyor: 
- “Temel Bilişim 
Teknolojileri” dersi 4.5. ve 
6.sınıflarda zorunlu hale 
getirilip tüm sınıflarda 
okutulabilmeli, ders saati 
2 saat olmalı ve dersin 
notla değerlendirmesi geri 

getirilmeli ya da tüm derslerde kaldırılmalı.
-Norm durumları düzenlenmeli,  BT 
öğretmenleri, “formatörlük” gibi belirsiz 
ve geniş görev tanımlarından, kimi 
zaman zorunlu olan görevlendirmelerden 
kurtarılmalı.
-Derslerin öğretim programları sürekli 
geliştirilmeli ve güncellenmeli. Öğretim 
programları farklı okul şartlarına ve 
öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini 
dikkate alabilecek şekilde basamak 
basamak geliştirilmeli.
-Seçmeli ders sayısı arttırılmalı, “Grafik, 
Programcılık, Web Tasarım, Masaüstü 
Yayıncılık, Donanım” gibi öğrencilerin 
ilgilerine yönelik seçmeli dersler 
hazırlanmalı.
-Medya Okur Yazarlığı gibi bazı dersler BT 

Dersi kapsamında BT Öğretmenlerince 
okutulmalı.
-Ders-dışı Eğitim (egzersiz) Yönetmeliği 
güncellenmeli ve BT öğretmenlerince 
yürütülebilecek, web sitesi, elektronik 
dergi, afiş, eğitsel yazılım, belgesel 
video, grafik, hazırlama benzeri  ders 
süresince yapılması mümkün olmayan 
eğitsel çalışmalara yer verilmeli.
- BÖTE öğretmenlerinin 4-5 yıllık lisans 
eğitimi ile kazandıkları uzmanlıkları 
tanınmalı, bu öğretmenler üç-beş aylık 
eğitimlerle yetiştirilen ya da kişisel 
gelişimlerle deneyim kazanmış kişilerle 
bir tutulmamalı. 
-TTKB gibi Bakanlık birimlerinde BT 
alan uzmanlarına yer açılmalı.

http://www.bilisimdergisi.org/s143


