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Okul, öğretmen ve kitaplar kadar 

teknoloji de eğitimde 
vazgeçilmez olabildi mi?

Türkiye, yaklaşık 35 yıldır, 
eğitimde teknolojiden yararlanıp 
öğrenciler arasındaki eşitsizlikleri 
azaltmaya yönelik önemli 
projeler yürütüyor. Eğitimin artık 
teknoloji tabanlı gideceğine dikkat 
çekilirken eğitim ve teknoloji 
konusundaki geri kalmışlığın 
Türkiye’yi çok ciddi bir şekilde 
sarsacağı uyarısı yapılıyor.

Aslıhan Bozkurt

Y
aşadığımız “bilgi çağı”nda, her alanda verimli 
bir şekilde kullanılmaya çalışılan teknoloji, 
özellikle de bilişim teknolojileri, bir toplumun 
gelişmişlik göstergelerinin başında geliyor. 
Son 30 yıldır bilişim teknolojileri dünyanın tüm 

gelişmiş ülkelerinde eğitim alanında da yaygın bir kullanımla 
öne çıkıyor. Eğitim, dünyanın çoğu ülkesinde toplumsal 
sorunların çözümünde temel öğelerin başında geliyor. Bu 
nedenle ülkemizde birçok sorun ile karşılaşıldığında, “Eğitim 
şart” denilir. 
Tüm dünyada artan nüfusla birlikte ilgi ve ihtiyaçlar değişip 
çeşitlenirken ülkelerin geleneksel eğitim anlayışlarının yanı 
sıra hangi eğitim metotlarıyla hareket etmeyi tercih ettikleri 
önem kazanıyor. Yeni teknoloji ve yenilikçi yöntemlerle 
daha fazla öğrenciye ulaşmak ve kaliteli eğitim verilmesi 
hedefleniyor. Eğitimde çağdaş seviyeyi yakalamanın en 
önemli yolu, verilen içerik ile bu içeriğin sunulduğu araç 
ve yöntemlerden geçiyor. Söz konusu araç ve yöntemlerin 
en önemlisini ise teknoloji oluşturuyor. Eğitim alanında 
teknoloji, okul, öğretmen ve kitaplar kadar vazgeçilmez bir 
araç olarak göze çarpıyor. Hatta gelişmiş ülkeler, artık okur- 
yazarlık konusunu değil, bilgisayar okuryazarlığı konusunu 
tartışıyor. Dijital teknolojiler aracılığıyla yüksek kalite ve 
yenilikçi yöntemlerle eğitim amaçlanıyor.
Eğitimde teknoloji kullanımı değişik araştırmalarla da 
ortaya konulduğu gibi, öğrencilerin dersleri anlaması 
ve öğrenmesini kolaylaştırıp kalıcılığı arttırıyor. Bilişim 
teknolojilerinin eğitimde kullanılması, bilgiye hızlı erişim 
olanağı sunarken geniş kitlelere ulaşılmasıyla dijital 
uçurumun azalmasını sağlıyor. Bu arada teknolojiyi eğitimde 
kullanırken, bireyi farklı özellikleriyle kabul eden ve bu 
özelliklerine hitap eden bir şekilde kullanması gerektiğinin 
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de altı çiziliyor. Teknolojinin sadece yenilikçi 
özelliğinden dolayı eğitim ortamına taşınması 
durumunda yürütülen eğitime doğrudan bir 
katkısı olmayabileceği vurgulanıyor.
Bilindiği gibi, bireylerin dijital ortamlara erişimi 
ve bilişim teknolojileri, bir toplumun gelişmişlik 
göstergelerinin başında geliyor. Türkiye’de 
de yaklaşık 35 yıldır, eğitimde teknolojiden 
yararlanarak, öğrenciler arasındaki 
eşitsizlikleri azaltmaya yönelen katılımcı 
önemli projeler yürütülüyor. Peki Türkiye’de 
bilişim teknolojileri, okul, öğretmen ve kitaplar 
kadar eğitimde vazgeçilmez bir araç mı?
Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık yayını 
olan BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızın 
“Dosya” sayfalarında “Eğitimde bilişim 
teknolojileri kullanımı, projeleri ve etkileri” 
konusuna yer veriyoruz. Sayfalarımıza, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, 
Anadolu Üniversitesi, BÖTE’den Doç. Dr. Işıl 
Kabakçı Yurdakul, Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana 
Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Barış Sezer 
ile Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği 
Başkanı Burcu Yılmaz katkı verdi. Eğitim 
konusunda tabi ki Milli Eğitim Bakanlığı’na 
(MEB) da başvurduk. Ancak Bakanlık yetkilileri 
yoğun gündemleri nedeniyle sorularımızı 
yanıtlayamayacaklarını bildirdiler. Eğitim 
teknolojilerinde dünyada lider şirketlerden 
biri olmayı amaçlayan ve eğitim içeriği 
sağlayan Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri 
yetkilileri de yurtdışında oldukları için bu 
çalışmamıza katılamadılar. Ayrıca “eğitim 
için kullanılacak olan kitap, dergi, araç ve 
gereçlerin standartlarını oluşturup bunları 
geliştirmekte görevli” olan MEB Talim Terbiye 
Kurulu’nun teşkilat şemasında “Elektronik 
Eğitim İçerikleri Daire Başkanlığı” bulunuyor. 
Ancak yaptığımız aramalarda kurumun yeniden 
yapılanmaya gittiğini ve söz konusu dairenin 
henüz oluşturulamadığını öğrendik. Bu arada 
MEB ile önemli bilişim projeleri yürüttüklerini 
bildiğimiz Microsoft ve İntel’den de bir dönüş 
sağlayamadık. Dolayısıyla MEB, Talim Terbiye 
Kurumu, Sebit, Microsoft ve İntel gibi eğitimde 

bilişim teknolojilerini kullanan birçok proje ve 
uygulamaları yürüten ve geliştiren aktörler 
katkı veremediği için dosya sayfalarımızda 
yalnızca akademisyen ve uzman görüşlerine 
yer vermek durumunda kaldık. 
Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Türkiye’de eğitimde 
teknoloji kullanımının, yapılan büyük çaplı 
yatırımlara rağmen çok kısıtlı kaldığının 
altını çizdi. Türkiye’de eğitimde bilişim 
teknolojilerinin “kompartmentalist” bir 
yaklaşımla ilerlenmeye çalışıldığını bildiren 
Çağıltay, teknolojinin alan derslerinde bir 
kaldıraç rolü görmediği ve bir yol haritası veya 
politika bulunmadığını vurguladı.

Teknolojinin amaç olarak kullanımdan çok araç 
olarak kullanımına odaklanılması gerektiğine 
dikkat çeken Doç. Dr. Yurdakul ise, etkili 
teknoloji entegrasyonu ve öncelikle öğretmen 
eğitimi için teknopedagojik eğitim modelini 
önerdi. 

Araştırma Görevlisi Sezer, BT’nin eğitim 
sisteminde etkin, verimli ve sayısal uçurumu 
giderici bir şekilde kullanılabilmesi için 
öncelikle her okulda mutlaka bir teknoloji 
lideri olması gerektiğini belirtip teknik 
sorunların anında giderilebilmesi için bölgesel 
teknik sorun birimleri oluşturulmasından yana 
görüş bildirdi.
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği 
Başkanı Burcu Yılmaz ise, BT’nin bir araç 
olduğunu söyleyip asıl yatırımın ve bu araçları 
kullanacak kişilerin öğretmenler olduğunun 
unutulmamasını istedi.

Ardında dünyada yarım asır, Türkiye’de 
30 yılı aşkın bir geçmiş var 
Günümüzün çağdaş teknolojilerini oluşturan 
yeni bilgi teknolojilerinin, eğitim sürecindeki 
önemi ve işlevi büyük. Eğitimde teknoloji 

kullanma, kaliteli ve nitelikli eğitimin eşit 
bir şekilde sunulması, öğrencilerin dersleri 
daha kolay ve hızlı öğrenmesi, öğretmenlerin 
mesleki gelişimi ve eğitim yönetişiminin 
güçlendirilmesi, sayısal uçurumu azaltma gibi 
birçok noktada önemli katkı sağlayabilecek 
bir “politika tercihi” olarak görülüyor. Bu 
nedenle dünyada birçok ülkenin, okullarda BT 
entegrasyonu için başlattığı çok farklı projeleri 
bulunuyor. Bilgisayarlar eğitimde ilk olarak 
1950’li yılların sonunda Amerika Birleşik 
Devletleri’nin gelişmiş üniversitelerinde 
kullanıldı. İngiltere’de bilgisayar eğitimi 
ve bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) 
uygulamaları,1960’lı yıllarda üniversite ve 
yüksek okullarda, 1972’de ortaöğretimde, 
1979’da ise ilköğretimde başladı.
Türkiye’de 1960’lı yıllarda kullanılmaya 
başlanan bilgisayarın eğitim sektöründe 
kullanımı, diğer sektörlere göre daha geç oldu. 
Eğitim kurumlarında bilgisayar, ilk kez 1964’te 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kullanıldı. 
Dünyadaki gelişmelerden uzak kalmamak 
amacıyla MEB tarafından birtakım projeler 
geliştirildi ve uygulandı. 
Türkiye’de bilgisayarın öğretim hizmetinde 
kullanılması ile ilgili çalışmalar, ortaöğretimde 
bilgisayarla öğretim konusuyla gündeme geldi. 
1984’te MEB bünyesinde, üniversitelerdeki 
ilgili bölümlerin öğretim üyeleri ile bakanlık 
yetkililerinden oluşan bir özel ihtisas 
komisyonu olarak “Ortaöğretimde Bilgisayar 
İhtisas Komisyonu” kuruldu ve BDE Projesi 
uygulanmaya kondu. 1985-1986 öğretim 
yılında belirlenen bazı lise ve dengi okullarda 
bilgisayar öğretimi ve bilgisayar destekli 
öğretimin başlatılması, bu okullarda görev 
alacak öğretmenlerin yetiştirilmesi, pilot 
okullarda yapılan uygulama sonuçlarına 
göre sistemin yaygınlaştırılması konularında, 
tavsiye kararları alındı. 
1989’da hazırlanan VI. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nda, bilgisayar destekli öğretimin 
yaygınlaştırılması gereği üzerinde duruldu. 
1992’da MEB bünyesinde Bilgisayar Eğitimi ve 
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Hizmetleri Genel Müdürlüğü (BİLGEM) kuruldu. 
Bakanlık ile Dünya Bankası arasında Mart 
1990’da imzalanan projede, bilgisayar okur-
yazarlığı ve BDE hedeflendi. BDE konusunda 
MEB, Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Devlet 
Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında ortak 
çalışmalar yapıldı.
12 Mayıs 1994’te yayınlanan MEB’in “Teşkilat 
ve Görevleri Hakkındaki Kanun” uyarınca 
Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü kuruldu. Bilgisayar Eğitimi ve 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Film Radyo 
Televizyonla Eğitim Başkanlığı 1998’de birleşti 
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
(EĞİTEK) oluşturuldu. EĞİTEK’in adı da ise 
2011’de Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü olarak değiştirildi. Eğitim-öğretim 
sürecinde bilişim teknolojisi donanımlarını 
kullanarak etkin materyaller kullanmak 
amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü tarafından da Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) tasarlanıp uygulamaya konuldu. Ve 
Türkiye 2009’dan beri dünyadaki en büyük 
eğitim teknolojisi politikalarından biri olan 
Eğitimde Fırsatları Artırma Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’ni yaşama 
geçirme sürecine girdi. 

Türkiye’de MEB tarafından yaklaşık 30 yıldır 
yürütülen BDE projesinin uygulanması 
sürecinde yazılım ve donanım konularında ve 
öğretmen yetiştirmede çeşitli sorunlar yaşandı. 
Bilgisayar laboratuarları ve BT sınıflarının 
etkili ve verimli biçimde kullanılamadığına 
ilişkin eleştiriler uzun yıllar hep dillendirildi. 
Bilgisayar alımlarının erken yapılması, 
formatör öğretmen yetiştirme çabalarının çok 
geç başlatılması bilgisayarların kullanılmadan 
güncelliğini yitirmesine neden oldu. 

1996’da ülkemizin çeşitli Eğitim Fakültelerinde 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
bölümleri açıldı ve bu bölümlerin açılması, 
öğretmen sorununda çözümünde olumlu bir 
adım olarak görüldü.

Eğitim ve öğretimde bilişim
Eğitim süreçlerinde etkili ve anlamlı bir 
öğrenme için var olan yeni teknolojileri 
kullanmak her zaman önemli oldu. 5 bin 
yıl önce Sümer tabletlerindeki 2 bin çeşit 
resimsel-grafik sembolü, 1000 yıl önce müzik 
ve drama ile eğitimi, 500 yıl önce matbaa 
baskısını, 40 yıl önce eğitsel televizyonu, 30 yıl 
önce eğitsel bilgisayarı, 20 yıl önce internet-

web kullanımını, 15 yıl önce “Sanal Gerçeklik 
ve Yapay Zekâ” gibi konuları eğitimde “yeni 
teknolojiler” olarak isimlendirilebiliriz. 
Eğitim alanında kullanılan bilişim 
teknolojilerinde söz ederken ilk önce akla 
eğitim-öğretim sürecine bilgisayarların 
sokulmasıyla kullanılmaya başlanan bir 
kavram olan Bilgisayar Destekli Eğitim 
(BDE) geliyor. Genel olarak öğretimsel 
içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla 
aktarılması olarak bilinen BDE, bilgisayarın 
bir öğrenme ortamı olarak kullanıldığı; 
öğretim süreci ve öğrenci motivasyonunu 
güçlendiren; öğrencinin kendi öğrenme 
hızına göre yararlanabileceği; kendi kendine 
öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile 
birleşmesinden oluşmuş bir yöntem olarak 
kullanılıyor. 
Bilgisayar destekli eğitimin amaçları genel 
olarak şöyle sıralanabilir: 
Öğrencilerin derse olan motivasyonunu 
üst seviyeye çıkarmak; Öğrencilerin 
bilimsel düşünce yeteneğini geliştirmek; 
Öğrencinin kendi kendine öğrenmesine 
katkı sağlamak; Öğrenciyi hipotez kurmaya 
yönlendirmek ve öğrencinin mantık yoluyla 
problemleri çözmesini sağlamak; Öğrenme 
ve öğretme süreçlerini daha verimli bir 
sistem haline getirmek; Eğitim hizmetlerini 
büyük kitlelere kadar ulaştırmak; Bireysel 
eğitimin gerçekleşmesine olanak sağlamak; 
Eğitim ihtiyaçlarını ve olanaklarını tespit 
etmek; Eğitim kurumlarında uygulama 
alanları oluşturarak, öğretim programlarını 
sürekli hale getirmek; Çevre faktörlerinin 
olumsuzluklarını kaldırarak uygun 
hale getirmek ve kontrol etmek; Eğitim 
programlarını öğrenci yeteneklerine göre 
geliştirmek ve uyarlamak.
Bilgisayarın eğitim alanına verdiği destek; 
Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ), Bilgisayara 
Dayalı Eğitim (BDE), Bilgisayar Destekli 
Öğrenme (BDÖ), Bilgisayarların Öğretsel 
Uygulamaları (BÖU), Bilgisayar Tabanlı 
Öğretim (BTÖ) gibi değişik biçimlerde ifade 

ediliyor.
Uzmanlar, teknolojinin sadece yenilikçi 
özelliğinden dolayı eğitim ortamına taşınması 
halinde yürütülen eğitime doğrudan bir katkısı 
olmayacağına dikkat çekerken günümüzde 
eğitim artık teknoloji tabanlı gideceğinin de 
altını çiziyor. Türkiye’nin genç nüfusunu, 
teknolojiyi öğrenen ve üreten bir potansiyel 
haline getirmesinin önemi vurgulanırken 
eğitim ve teknoloji konusundaki geri 
kalmışlığın Türkiye’yi çok ciddi bir şekilde 
sarsacağı uyarısı yapılıyor.
Bu arada teknolojinin sadece bir araç gereç 
değil bir metot olduğu, eğitimde kullanılan 
teknolojiler konusunda Türkiye’nin en temel 
sorununun, “teknolojinin genelde amaç 
olarak kabul edilmesi” olduğu bildiriliyor. 
Bugüne kadar eğitim sisteminde, belli 
bilişim teknolojilerinin nasıl kullanılacağının 
öğrencilere öğretilmesi şeklinde gerçekleştiği, 
bu yaklaşımda beklentinin, teknoloji 
kullanımını öğrenen kişilerin bunları etkin 
öğretim için de kullanabilecekleri yönünde 
olduğu belirtiliyor. Eğitim teknolojileri 
konusunda Türkiye’de harcanan çabalar 
etkin öğrenme ortamları yaratma merkezli 
olmadığından alan derslerinin (Matematik, 
Fen, Sosyal) öğretiminde hiçbir zaman 
etkin olarak kullanılamadığı kaydediliyor. 
Ayrıca alan öğretmenlerinin derslerini 
bilişim teknolojileri ile nasıl daha etkin hale 
getirebileceği konusunda ciddi bir çaba sarf 
edilmediği bunun yerine teknoloji amaç olarak 
kabul edilip “Bilgisayar Öğretmenliği” gibi 
dünyada örneği olmayan bazı öğretmenlik 
alanları oluşturulduğuna işaret ediliyor. 
Uzmanlar çözümün, eğitim teknolojileri 
konusunda şimdiye kadar izlenen, “teknoloji 
amaçtır” yaklaşımından “teknoloji araçtır” 
yaklaşımına dönülmesinde yattığını vuruluyor. 
Eğitimde en önemli unsurun “insan” 
olduğuna işaret eden uzmanlar teknolojinin 
sadece eğitimin verimini artırmak için bir 
araç olduğunun unutulmaması gerektiğini 
bildiriyor.
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