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BT öğretmenleri:
FATİH başarılı olmayacak, öğrenci başarısını artırmayacak
Yapılan bir araştırmaya göre, 1500 BT öğretmeninin yüzde 
61’i, FATİH projesinin mevcut haliyle başarılı olacağına 
inanmıyor, yüzde 63’ü de projenin öğrenci başarısını 
artırmayacağını düşünüyor.

BT Öğretmenleri Platformu (BBNet) ve Çizgi Tagem, bilişim 
teknolojileri (BT) öğretmenleri, bilişim teknolojileri formatör 
öğretmeni (BİTEFO), okulların BT donanımları ve Fırsatları 

Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ile ilgili bir 
anket yaptı. Ankete katılan 1500 BT öğretmeninin verdiği yanıtlara dayanan 
araştırma BBNet ve Çizgi Tagem tarafından ortaklaşa hazırlandı. Yoğunlukla 
ilköğretim okullarındaki BT öğretmenlerinin katıldığı anket sonuçlarına göre, 
BT öğretmenlerinin norm fazlası durumu çözülmüyor, aksine büyütülüyor. 

Bilişim öğretmenlerinin yüzde 80’i mecburen formatör öğretmen olarak 
görev alırken görev alan öğretmenlerin yüzde 35’i mevcut yönetmelikler yok 
sayılarak zorunlu olarak görevlendiriliyor. Okul idareleri, yüzde 72 oranla 
çok basit sorunların çözümü için bile BT öğretmenlerini çağırıyor, bu da 
mevcut idarecilerin bilgisayar kullanımı konusunda yeterince bilgi sahibi 
olmadıklarını sonucu ortaya çıkarıyor. Okullarda BT dersinin seçimine yüzde 
62’lik oranla kurum müdürleri karar vermekte hem bakanlık uygulamaları 
ve hem kurum idarecilerinin bilinçsizliği yüzünden hem öğrenciler hem 
de öğretmenler mağdur edilip bilişim eğitiminden mahrum bırakılıyor. 
Teknoloji çok hızlı ilerlediğinden okullardaki bilgisayarların seviyeleri 
mevcut yazılımları kaldıramıyor.  Öte yandan okullarda halen yüzde 67 
oranında bilgisayar destekli eğitim faaliyetinde hiç bulunmamış öğretmenler 
bulunuyor. 

BT sınıfları ve sınıflardaki teknolojik ekipmanların (sınıf bilgisayarı, 
projeksiyon, akıllı tahta vs) sürekli kullanıldığı okul sayısı halen yüzde 25. 
Öğretmenlerin yüzde 80’i, kaynakları İnternet’ten hazır olarak indiriyor. 
Kendi materyalini oluşturabilen öğretmenler sadece yüzde 5’lik bir bölümü 
oluşturuyor. Bu da, öğretmenlerin halen bilişim eğitimi konusunda geride 
olduğunu gösteriyor.

FATİH Projesi kapsamında planlanan kurslar çok yüzeysel bulunurken 
teknolojiyle en barışık olan branş olan BT öğretmenlerinin yüzde 61’i projenin 
mevcut haliyle başarılı olacağına inanmıyor yüzde 63’ü de öğrenci başarısını 
artırmayacağını düşünüyor. Öğretmenlerin yüzde 92’i, öğrencilerin de yüzde 
80’i FATİH Projesiyle gelen donanımları kullanmak konusunda yetersiz. Proje 
kapsamında gelen donanım ve materyallerin bilişim eğitim olmadan öğrenciler 
tarafından tamamen verimli kullanılabileceğini düşünen öğretmen sayısı 
yüzde 1. Fatih Projesi’nde “BT öğretmenlerinden yeterince yararlanılıyor 
mu?” sorusuna verilen yanıtlarda öğretmenlerin yüzde 56’sı sahip oldukları 
bilgi ve becerilerden hiç yararlanılmadığı, yüzde 37’si çok az yararlanıldığını 
bildiriyor.
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