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Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz:
İlköğretime BT dersleri güncellenerek geri getirilmeli

“Gerçek anlamda çocukların eğitim hayatına BT’yi soktuk 
diyebileceğimiz bir yılımız dahi olmadı” diyen Yılmaz, alanın 
öneminin kavranıp sıkıntıların çözümüne yönelik gerekli 
girişimlerde bulunulmamasından yakındı.  Yılmaz, bilişimin, 
eğitim hayatına bir ders aracından öte olarak girmesi  ve 
sanal dünya için de gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Dosya sayfalarımız kapsamında Merkezi Ankara’da bulunan amacıyla Bilişim 
Teknolojileri Eğitimcileri (BTE) Derneği Kurucu Başkanı, Burcu Yılmaz ile görüştük. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilköğretim okullarının ilk 5 sınıfından tamamen 
kaldırdığı, 6,7 ve 8’inci sınıflarda 1, ortaöğretimde ise 15 seçmeli dersle birlikte haftada 
iki saate indirdiği bilişim teknolojileri dersi öğretmenleri, sorunlarını dile getirmek 
amacıyla BTE Derneği şemsiyesi altında bir araya geldi.  
“Filtreler, yasaklar, cezalar dahi ancak belli bir eğitimi almış kişilerde işe yarayabilir. 
Sorunun içselleştirilip öncesinde çözüm üretebilmek ancak eğitimle ve özellikle küçük 
yaşlardaki eğitimlerle mümkün olabilir” sözleriyle küçük yaşlardaki BT eğitiminin 
önemini vurgulayan Yılmaz,  “Toplumdaki gereksinim bu kadar büyükken bu alanın 
öneminin kavranamaması  ve  sıkıntıların çözümüne yönelik gerekli girişimlerde 
bulunulmaması da sorunların çözülmemesi kadar üzücüdür” dedi. 
50 kadar üniversitede bulunan BÖTE bölümlerinden 10 yıldır öğretmen yetiştiğini ancak 
bunların uzmanlıklarının hâlâ tanınmadığını belirten Yılmaz, kısa süreli kurslarla 
eğitimden geçirilmiş kişilerle bir tutulduklarını ya da tamirci, bilgisayarcı vasıflarıyla 
kullanılmak istendiklerine işaret etti. “BÖTE, 4 yıllık lisans eğitiminin ardından 
seçmeli bir derse atanan, dersinde not verilemeyen, dersleri Bakanlık tarafından kısa 
süreli kursa alınan her öğretmence yürütülebilecek olan tek alandır” diyen Yılmaz, 
“Eğitim sistemimizde gerçek anlamda BT eğitimini hiçbir zaman veremedik, ciddi 
kaynaklarla büyük yatırımlarla donanım sağladık, öğretmenimiz yoktu.  Öğretmenleri 
yetiştirdik atadık ama dersin  öğretim programlarını hazırlayamadık. Öğretim programı 
güncellendi bu sefer dersin notu kaldırıldı. Kısaca gerçek anlamda çocuklarımızın 
eğitim hayatına bilişim teknolojilerini soktuk diyebileceğimiz bir yılımız dahi olmadı. Bu 
sebeple bu eğitimlerin etkisi ve önemi somut olarak hiç görülemedi” diye konuştu.     
Yılmaz, BT eğitiminde saptadıkları önemli eksiklikleri, toplumdaki gereksinimlerin 
doğru saptanamaması, güncelliği her an değişebilen dersin öğretim programlarının 
sık sık yenilenememesi, eğitimlerin öğretmenden çok bilgisayarcılar tarafından 
verilebilecek olduğunun düşünülmesi olarak sıraladı. Bu alanda yetişmiş kişilere 
özel ya da devlet kurumlarında ihtiyaç olmamasının beklenemeyeceğinin altını çizen 
Yılmaz, alanın öneminin tanıtılması ve kavratılması için ortak bir yaklaşım ve çalışma 
gerektiğini vurguladı. 
MEB’den “Bilgi-İnternet-medya ya da bilgisayar okuryazarlığını kapsayacak şekilde 
BT dersleri güncellenerek geri getirilmesi, ders saatinin ikiye çıkarılması ve bazı 
sınıflarda zorunlu olarak verilmesi”ni bekleyen Yılmaz, sendikalardan da konuyu, 
“atanamayan öğretmen sorunu” olmaktan çıkarıp eğitim sisteminin önemli bir eksiğinin 
tamamlanması şeklinde görmeleri ve kendilerini desteklemelerini istedi.
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-Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri 
Derneği’ni niçin ve ne zaman 
kurdunuz?
-Derneğimiz 22 Şubat 2012 tarihinde 
Ankara merkezli olarak kuruldu. Yönetim 
Kurulumuz, ODTÜ Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yaşar Özden, Hacettepe 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu ve Ankara 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hafize Keser 
gibi alanın önde gelen isimlerinin yanı sıra 
uygulamadan gelen öğretmenlerimizden 
oluşuyor.
 
Derneğimiz; toplumun bilişim teknolojileri 
eğitimi alanındaki gereksinimlerinin 
karşılanması, eğitimlerinin kalitesinin 
arttırılması, bu teknolojilerin kişilerce 
etkili kullanılmasının sağlanması, 
bilişim teknolojilerinin eğitimde 
kullanılmasında, eğitsel çalışmalara 
uyarlanmasında ve dünyadaki yeniliklere 
göre geliştirilmesinde gereksinim 
duyulan rehberlik ve eğitim hizmetlerinin 
sağlanması, yaşanan sorunların çözülmesi 
ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlara 
destek verilmesi gibi amaçlar ile kuruldu.  
Tüm bunların yanında öncelikli hedefimiz 
ise,  bilişim teknolojileri eğitimcilerini 
(BTE) bir araya toplamak, alanda 
çalışanların sorunlarına çözümler getirmek,  
gelişimlerine katkı sağlayabilmek.
  
-BÖTE mezunlarının başlıca temel 
sıkıntıları nelerdir?
-En temel sıkıntı, bizlerin yürüteceği 
derslerin haftalık ders çizelgesindeki 
durumudur. Ders zorunlu değil 
seçmelidir ve 6.7.8. sınıflarda 1 saat 
seçilebilmektedir. Ortaöğretimde 

ise 15 seçmeli dersin arasından seçimi 
mümkündür. Mevcut programında ciddi  
anlamda güncellenmesi gerekiyor ve mevcut 
ders toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için 
yetersiz. Bilgisayar/Medya/İnternet/Bilgi 
okuryazarlığı olarak Bilişim Teknolojisi 
Dersi kapsamında okutulması gereken 
birçok konu, çocuklarımızın eğitim hayatına 
giremiyor. Ama bu konu atanamayan BÖTE 
mezunlarının ötesinde, çocukları bilgisayar 
başında sahipsiz kalan, bilişim dünyasında 
yer edinmek zorunda olan tüm toplumun 
sorunudur.
 
50 kadar üniversitede kurulmuş olan 
BÖTE bölümlerinden 10 yıldır öğretmen 
yetişmekte ama bu kişilerin uzmanlıkları 
hâlâ tanınmıyor.  Hâlâ kısa süreli kurslarla 
eğitimden geçirilmiş kişilerle bir tutuluyor, 
ya da eğitimci kimlikleri yok sayılarak 
tamirci, bilgisayarcı vasıflarıyla kullanılmak 
isteniyor. BÖTE, 4 yıllık lisans eğitiminin 
ardından seçmeli bir derse atanan, 
dersinde not verilemeyen, dersleri Bakanlık 
tarafından kısa süreli kursa alınan her 
öğretmence yürütülebilecek olan tek alandır. 
Medya okur-yazarlığı dersini yürütebilecek 
mevcut tek öğretmenler BÖTE bölümlerde 
yetişmişken bu konuda bile yeterlilikleri 
değerlendirilmiyor dersin sosyal bilgiler 
öğretmenlerince yürütülmesi daha uygun 
görülüyor.  
Teknik ve meslek liselerde BÖTE 
bölümü mezunu BT öğretmenlerinin 
yürütebilecekleri çok sayıda ders 
bulunmasına rağmen bu okullara BÖTE 
bölümü çıkışlı öğretmen ataması yapılmıyor. 
BÖTE bölümlerinin ders programlarının 
genişletilmesi isteği de mezunlar tarafından 
sık sık dile getiriliyor. 
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Toplumdaki gereksinim bu kadar büyükken 
bu alanın öneminin kavranamaması  ve  
sıkıntıların çözümüne yönelik gerekli 
girişimlerde bulunulmaması da sorunların 
çözülmemesi kadar üzücüdür.
 
-Mezunların sıkıntılarını çözüm 
önerileriniz nedir?
-Dünyanın en büyük sektörü olan bilişim, 
her geçen gün bu alanda eğitim almış 
ve kendini geliştirmeye devam etmiş 
kişilere ihtiyaç duyuyor. Eğitim sektörü 
de özellikle ülkemizde aile bütçesinde 
büyük harcama payına sahip. Bu açıdan 
bakıldığında bu alanlarda yetişmiş kişilere 
özel ya da devlet kurumlarında ihtiyaç 
olmaması beklenemez. Kişinin aldığı 
eğitime inanması büyük önem taşıyor. 
Fakat bunların yanı sıra bu alanın öneminin 
tanıtılması ve kavratılması için ortak bir 
yaklaşım ve çalışma gerekiyor. Bu sebeple 
bizler de Derneğimiz çatısında bir araya 
gelmeli ve TBD gibi güçlü oluşumlarla 
işbirliği yaparak ortak çözüm arayışlarına 
gitmeliyiz.
  
-Bilgisayar ve teknoloji eğitiminde 
tespit ettiğiniz önemli eksiklik, 
yanlış ve sorunları maddeler halinde 
sıralayabilir misiniz?
-Okullarda ve okul dışında verilen 
eğitimlerin sıkıntıları farklılık 
göstermektedir. Ama genel olarak; 
1. Kalitenin arzu edilen seviyen uzak olması 
ve gelişen şartlarla artması beklenirken 
aksi yönde ilerlemesi 
2. Toplumdaki gereksinimlerin doğru 
saptanamaması
3. Uygun altyapı ve donanımın 
sağlanmasının maliyetinin yüksek olması,

4. Güncelliği her an değişebilen 
dersin öğretim programlarının sık sık 
yenilenememesi, 
5. Eğitimlerin öğretmenden çok 
bilgisayarcılar tarafından verilebilecek 
olduğunun düşünülmesi, 
6. Eğlence sektörünün daha hızlı gelişmesi, 
kullanıcıların zamanlarını bu aktivitelere 

daha fazla harcaması 
ve bu durumun bilişim 
teknolojileri eğitimini 
olumsuz etkilemesi
7. Sınıfların kalabalık 
olması, 
8. Temel eğitimlerin, 
hâkimiyetin ve 
alışkanlıkların küçük 
yaşlarda kazandırılamaması
9. Birçok özel kursta 
standartların düşük olması,  
olarak başlıca sıkıntılar 
sıralanabilir. 

Ama altını özellikle çizmek 
istediğim konu, biz milli 
eğitim sistemimiz içinde 
gerçek anlamda bilişim 
teknolojileri eğitimini 
hiçbir zaman veremedik. 
Ciddi kaynaklarla büyük 
yatırımlarla donanım 
sağladık, öğretmenimiz 
yoktu.  Öğretmenleri 
yetiştirdik atadık 
ama dersin  öğretim 
programlarını 
hazırlayamadık. Öğretim 
programı güncellendi bu 
sefer dersin notu kaldırıldı, 
donanımlar eskidi. 
Donanımlar ucuzlamaya 
başladı, okullar kendi 

imkânlarıyla bu araçları sağlamaya çalıştılar 
ama kalabalık sınıflara uygun ortamlar 
sağlanamadı.  Öğretim programı güncellendi, 
ders kitapları hazırlandı bu sefer de dersi 
bazı sınıflarda tamamen kaldırarak sadece 
6.7.8. sınıflarda 1 saat bıraktık. Kısaca 
gerçek anlamda çocuklarımızın eğitim 

hayatına bilişim teknolojilerini soktuk 
diyebileceğimiz bir yılımız dahi olmadı. 
Bu sebeple bu eğitimlerin etkisi ve önemi 
somut olarak hiç görülemedi.
     
 - Okullardaki bilgisayar ve teknoloji 
eğitiminde saptadığınız sorunları 
aşabilmek için Bakanlık neler yapmalı? 
Sendikalar  bu sürece nasıl dahil 
olabilir? Bakanlık ve sendikalardan ne 
yapmalarını bekliyor, öneriyorsunuz?
-Kişiyi hayata hazırlamakla yükümlü olan 
eğitim sistemimizde gerçek dünyanın 
yanı sıra bir de sanal dünya için gerekli 
düzenlemeler yapılmalı, geleceğe yön 
verecek bilişim eğitim hayatına bir ders 
aracından öte olarak girmelidir. 
Yaşadığımız sorunları aşabilmemiz 
için MEB’den beklediklerimizi şöyle 
sıralayabiliriz:
*Bilgi-İnternet-medya ya da bilgisayar 
okuryazarlığını kapsayacak şekilde bilişim 
teknolojileri dersleri güncellenerek geri 
getirilmeli, 
*Ders saati ikiye çıkarılmalı, notla 
değerlendirilmesi geri getirilmeli, bazı 
sınıflarda zorunlu olarak verilmeli, 
*Kalabalık sınıf mevcutları olan okullarda 
sınıflar bölünebilmeli, programcılık, web 
tasarımı, grafik gibi ilave seçimlik dersler 
konulmalı, 
*Futbol takımı çalıştıran beden eğitimi 
öğretmeni ya da koro çalıştıran müzik 
öğretmeni gibi BT öğretmeninin de web 
ekibi, programcılık takımı çalıştırabilmesi 
için düzenlemeler yapılmalı, 
*Bu alanın öğretmenleri formatörlük 
gibi belirsiz görev tanımları ile zorunlu 
görevlendirilmekten ve eğitimci vasfı 
taşımayan işlerle görevlendirilmekten 
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kurtarılmalı ama hepsinden önemlisi  bu 
alana ve öğretmenlerine gereken önem 
verilmelidir. 
*Sendikalarımızdan da meselenin  
“atanamayan öğretmen sorunu” noktasından 
çıkarılıp eğitim sistemimizin önemli bir 
eksiğinin tamamlanması şeklinde bir yaklaşım 
belirlemelerini, eski mevzuatlardan, illerdeki 
farklı uygulamalardan, yeni düzenlemeler 
yapılmamasından kaynaklanan  sıkıntılarımız 
giderilmesi için desteklerini beklemekteyiz.
  
- Hayatın her alanında gereksinim 
duyulduğu sürece de eğitimin bir 
bileşeni olarak varlığını sürdürecek olan 
bilişimden öğrencileri faydalanmasını 
kim hangi ders kapsamında sağlayacak? 
Gelişmiş ülkenin yanı sıra Hindistan, 
Singapur gibi bilişime yön veren 
ülkelerde çok sayıdaki dersin varlığı 
bilinirken bu gerçek niye göz ardı 
ediliyor? Ülkemizin bilgisayar ve 
öğretim teknolojileri açısından ihtiyacı 
nedir?
- Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(The Organisation for Economic Co-
operation and Development-OECD) 
tarafından 1997’de geliştirilen Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Programı 
(Programme for International Student 
Assessment - PISA) kapsamında uluslararası 
çapta üç yılda bir, 15 yaşındaki öğrencilerin 
başarısını ölçen bir sınav yapılıyor. PISA, 
eğitim yöntemlerinde standartlaştırma ve 
gelişmeyi arttırmakla birlikte dünyada okul 
çocuklarının başarısını karşılaştırma ve test 
etmeyi amaçlıyor. 
2009 yılında yapılmış sonuçlar, Aralık 2010 
yılında açıklandı. 65 ülkenin katılımıyla 15 
yaşındaki öğrencilerin edinmesi gereken 
yaşam becerilerini ne düzeyde edindikleri 

ölçülen sınava ülkemizden yaklaşık 5000 
öğrenci katıldı. Dijital resim işleme, 
veri tabanı oluşturma, hesap tablosu 
kullanarak grafik oluşturma, sunum 
oluşturma ve ses, görüntü ve resim içeren 
çoklu ortam materyali hazırlama olarak 
5 ana alanda OECD ülke ortalamalarının 
çok altında kaldığımız raporda açıkça 
görülüyor. Dernek olarak, 2012 yılında 
yapılacak olan PISA ICT (Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri) değerlendirmelerindeki 
durumumuzun daha da kötüye gideceğini 
öngörüyoruz. Katıldığımız Uluslararası 
Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Sınavı ise 
(EU KIDS Online) bir başka örnek 
olarak verilebiliriz.  Bu sınav 2009-2011 
yılları arasında 25 Avrupa ülkesinin 
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katılımıyla yapıldı.  Ülkemizden 9-16 
yaşlarında 1000 çocuk ve aileleri katıldı.  
Araştırmada İnternet konusunda 
en düşük bilgiye sahip kullanıcılar 
Türkiye’den çıktı.  Aileler arasında 
da Türkiye’deki ebeveynler İnternet 
hakkında en az bilgiye sahip olan grup 
olarak değerlendirildi. AB tarafından 
yayınlanan Avrupa’da Okullarda BIT 
Aracılığıyla Öğrenme ve Yenilik Üzerine 
Temel Veriler 2011 (Key Data on 
Learning and Innovation through ICT 
at School in Europe 2011) raporunda ise 
ülkemizdeki durumun sanıldığının aksine 
olduğunu gösteren çok sayıda veri 
bulunuyor. 

Halen ülkemizde 
300’den fazla üniversite 
bölümünde bilişim 
alanına ilişkin eğitim 
verilmesi ihtiyacın ne 
kadar büyük olduğunun 
ve kendi kendiliğine 
kazanılmayacağının ciddi 
bir göstergesi. 
Ama ihtiyacın bilgisayar 
kullanmanın ötesinde 
doğru ve etkili kullanma, 
seçici olma, güvenlik, 
bağımlık gibi çok sayıda 
açıdan değerlendirilmesi 
gerekiyor. Yabancı 
ülkelerdeki uygulamalar 
değerlendirilirken 
bizlere özel ihtiyaçlar 
da gözden kaçmamalı. 
Facebook kullanımında 
her zaman ilk 5’te 
olmamız, filtresiz, 
engelsiz öğrenci eline 
bilgisayar veremez hale 

gelişimiz böyle bir ihtiyacın öncelikle bizim 
ülkemizde ortaya çıkacağının göstergesi.

 - Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir 
Hastalıkları hastanesinde açılan 
“İnternet Bağımlılığı”, polikliniği 
durumun patolojik boyutlara vardığını 
gösterirken sizce, öncesinde nasıl 
önlemler alınabilir?
-Bu sıkıntıların eğitimden başka bir çözüm 
yolu yoktur. Filtreler, yasaklar, cezalar 
dahi ancak belli bir eğitimi almış kişilerde 
işe yarayabilir. Sorunun içselleştirilip 
öncesinde çözüm üretebilmek ancak eğitimle 
ve özellikle küçük yaşlardaki eğitimlerle 
mümkün olabilir. 
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