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Neden okullarımızda Bilişim Teknolojileri dersi 

d a h a  ç o k  o k u t u l m a l ı !
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and 
Development –OECD) tarafından 1997’de geliştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı (Programme for International Student Assessment - PISA) kapsamında uluslar 
arası çapta üç yılda bir, 15 yaşındaki öğrencilerin başarısını ölçen bir sınav yapılıyor. 
2010 yılı PISA sınavı sonuçlarına göre (ülkemizden 5000 öğrenci bu sınava katılmış) dijital 
resim işleme, veri tabanı oluşturma, hesap tablosu kullanarak grafik oluşturma, sunum 
oluşturma, ses, görüntü ve resim içeren çoklu ortam materyali hazırlama alanlarında 
Türkiye OECD ülke ortalamalarının çok altında kalmış.

2009-2011 yılları arasında 25 Avrupa ülkesinde yapılan Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Sınavı’nda 
(EU KIDS Online) Türkiye’den katılan 1000’e yakın öğrenci ve ailesi, İnternet konusunda en 
düşük bilgiye sahip grup olmuş.

FATİH Projesi ile ilgili yapılan bir ankete göre (üç derneğin ortaklaşa yaptırdığı anketin ayrıntılarını Dosya 
sayfalarımızda bulabilirsiniz) BT öğretmenlerinin yüzde 61’i planlanan kurslardan istenen sonucun elde 
edilemeyeceğini, yüzde 63’ü de kursların öğrenci başarısını artırmayacağını düşündükleri ortaya çıkmış. Dahası 
öğretmenlerin yüzde 92’si, öğrencilerin de yüzde 80’i, FATİH Projesi’yle gelen donanımları kullanmak konusunda 
yetersiz olduklarını, gelen donanım ve materyallerin bilişim eğitimi almayan öğrenciler tarafından verimli bir şekilde 
kullanılacağına ankete katılanların yalnızca yüzde 1’inin inandığı görülmüş. 

TBMM’de kurulan ve bilişim sektörü ile İnternet’in toplumsal etkilerini inceleyen araştırma komisyonunda, 11 
Nisan 2012’de yaptığı sunumda, Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay, televizyon ve İnternet yoluyla veri bombardımanı altında 
yaşayan günümüz çocuklarının, sorgulamayan, sabırsız, aceleci, hızla bir veriden diğerine atlayan, hızla tüketen ve bu 
yüzden de IQ değerleri düşen bireyler olarak yetiştiklerini ve insanlara ilham veren fikirlerin ve yaratıcı düşüncelerin 
yalnızken ortaya çıktığını belirterek, dijital teknolojinin insanı bu imkândan mahrum bıraktığını söylemiş. Aynı 
komisyonda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi İnternet Bağımlılığı Tedavi merkezi uzmanı Dr. Ömer 
Şenormancı’ysa “İnternet bağımlılığı yaygınlığının, yüzde 1.5 ile 8.2 oranında değiştiğini, bağımlılığının tedavisinde, 
alkol ve madde bağımlılığındaki gibi tekniklerden yararlanıldığını ve ABD, Çin, Güney Kore, Tayvan’da İnternet 
bağımlılığının ulusal bir problem olduğunu belirtmiş.

Dosya konumuz bilişim teknolojileri (BT) derslerinin 4 ve 5. sınıflarda sınıf öğretmenine bırakılması, daha yüksek 
sınıflardaysa seçmeli ders haline getirilmesi ve ders saati sayısının düşürülmesi; buna karşın 50 kadar üniversitede 
bu dersin aday öğretmenlerinin okumaya devam etmesi... Ayrıca bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarda 
zaman zaman bilgisayar tamir eden teknisyen durumuna düşerek işlevleri dışındaki işlere yönlendirilmeleri... 

Dosyamız için Milli Eğitim eski Bakanı Metin Bostancıoğlu, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri (BTE) Derneği Kurucu 
Başkanı Burcu Yılmaz, Eğitim-Bir-Sen. Gn. B.Y. Sekreteri Ali Yalçın’la görüştük. Bu konuda TBD’nin görüşünün de 
olduğu ve içinde öneriler de olan bir dosya hazırladık. Maalesef sorularımıza Milli Eğitim Bakanlığımızdan bir yanıt 
alamadık. Aynı vizyona kilitlenmiş taraflar olarak Bakanlığımızın bu konudaki görüşlerini gerçekten merak ediyoruz. 
2023 hedefine ancak bilişim sektörünün önderliğinde ulaşılacağını düşünen bizler, bilişim teknolojileri dersinin 
pedagojik dengeler gözetilerek müfredatta en yoğun bir biçimde yer alması gerektiğini ve BT derslerinin aynı Türkçe 
dersleri gibi okullarımızda çok önemli bir branş dersi haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl Türkçe 
konuşuyoruz diye kimse Türkçe dersi saatlerini kısıtlamayı aklından geçirmiyorsa, herkes sağdan soldan öğreniyor 
diye BT derslerini de bir kenara bırakmamamız gerekiyor. 
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