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Hacettepe Tıp Eğitimi ve Bilişimi’nden Sezer:

Çalışmalar, teknoloji-pedagoji 
bağlamında ele alındığında yalnızca 
donanım sağlama projesi olmaktan 
bir ölçüde sıyrılabilir

BT’nin eğitim sisteminde 
etkin, verimli ve sayısal 
uçurumu giderici bir 
şekilde kullanılabilmesi 
için öncelikle hizmet 
öncesi öğretmen 
eğitiminde, uygulamalı 
derslerin teknoloji odaklı 
yürütülmesiyle işe 
başlanması, hizmet içinde 
de her okulda mutlaka 
bir teknoloji lideri olması 
gerektiğini vurgulayan 
Sezer, teknik sorunların 
anında giderilebilmesi 
için bölgesel teknik sorun 
birimleri oluşturulmasını 
önerdi.

“Eğitimde bilişim teknolojileri kullanımı, 
projeleri ve etkileri” konulu “Dosya” 
sayfalarımıza Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana 
Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Barış Sezer 
de katkıda bulundu. Eğitimde bilişim 
teknolojileri kullanımının oldukça fazla 
olan gereklerinden bazılarını sıralayan 
Sezer, “21. yy becerilerine uygun olarak 
sadece okur-yazar değil,  teknoloji okur-
yazar bireyler yetiştirmek” ve “Etkili, 
verimli ve çekici öğrenme ortamları 
yaratmak” vurgusu yaptı. Geçmişteki 
projelerin hemen hemen hepsinin yalnızca 
teknoloji donanım ve yazılımı sağlama 
projesi olarak gerçekleştirildiğine işaret 
eden Sezer, “niteliği sorgulanmaya 
açık hizmet içi eğitimler ve öğretmen 
yetiştirme politikaları”nın göz ardı 
edildiğini belirtti. 
“Bu haliyle maalesef yalnızca okullara ve 
bireylere donanım sağlıyoruz. Bu durum 
fayda/maliyet açısından soru işaretlerini 
doğuruyor” diyen Sezer,  yalnızca 
teknolojik araçlar değil, pedagoji bilgisinin 
de önem kazandığına dikkat çekerek 
“Sonuç olarak yürütülen çalışmalar, 
teknoloji-pedagoji bağlamında ele alındığı 
takdirde, yalnızca donanım sağlama 
projesi olmaktan bir ölçüde sıyrılabilir” 
dedi. 

Doğru zamanda, etkin ve etkili teknoloji 
kullanıma ilişkin bilgi ve beceriyle 
donatılmış öğretmenler yetiştirmenin 
önemli olduğunu vurgulayan Sezer,  
yeterli ölçüde bilgi, beceri ve tutuma 
sahip olmayan öğretmenlere, teknolojiyi 
kullanmak için zoraki dayatmaların 
sakıncalı olabileceğini bildirdi. FATİH 
Projesi’nin kesinlikle yanlış bir 
proje olmadığı, uzun vadede öğrenci 
öğrenmelerine anlamlı katkı yapacağını 
düşünen Sezer, etkili analizler yapılmadan 
tasarlanıp geliştirilmesi, e-materyal 
havuzunun yetersizliği, niteliksiz hizmetiçi 
eğitimlerin ise projenin eksik hamleleri 
olduğu görüşünde.  

BT’nin eğitim sisteminde etkin, verimli 
ve sayısal uçurumu giderici bir şekilde 
kullanılabilmesi için Sezer, öncelikle 
hizmet öncesi öğretmen eğitiminde, 
uygulamalı derslerin teknoloji odaklı 
yürütülmesi ile işe başlanmasını ve hizmet 
içinde ise her okulda mutlaka bir teknoloji 
lideri olmasını önerdi. Teknik sorunların 
anında giderilebilmesi için bölgesel teknik 
sorun birimleri oluşturulmasını isteyen 
Sezer,  “Dağıtılan/dağıtılacak olan tablet 
bilgisayarların kesinlikle internete açık 
olması (gerekirse filtreleme programları 
kullanılabilir) gerekiyor. Öğretmen 
istediği materyale ulaşamazsa, öğrenci 
bir konuyu sadece belirli sitelerde 
araştırabilecekse öğrenen özerkliğine ket 
vurmuş olacağız. Bu durum da teknoloji 
kabulüne olumsuz yansıyacaktır”  diye 
konuştu.

Eğitimde BT kullanılmasına ilişkin 
hedef belirlemenin “işin en kolay kısmı” 
olduğunun altını çizen Sezer, bu hedeflere 
ulaşabilmek için ne yapılması gerektiğini 
iyi analiz edip gerçekleştirmenin önemli 
olduğunu vurgulayıp “Maalesef bu konuda 
hep sınıfta kaldık. Bu sürece mutlaka 
geniş bir akademik ekip, kullanıcılar 
(öğretmen, öğrenci, yönetici, veli) dahil 
edilmeli ve ortak bir paylaşılan vizyon ve 
analiz/tasarım dokümanları oluşturulmalı. 
Bizde maalesef pilot uygulamalardaki 
başarısızlıklara rağmen döngü başa 
dönmeden rota dahilinde devam ediyor. 
Sanırım burada bir yanlış yapıyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Sezer, işlevsel elektronik materyallerin 
çeşitlendirilmesi, öğretmenlerin rahat 
ulaşabileceği biçimde sınıf ortamlarında 
etkin olarak kullanılması, her bir okulda 
olmasa bile, okullardaki teknoloji liderinin 
(okul yönetimi veya bilişim teknolojileri 
öğretmeni) eş güdümünde etkin işleyen 
teknik destek bürolarının kurulmasını 
önerdi.
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-Eğitimde bilgi teknolojilerinin 
neden kullanıldığını başlıklar 
halinde sıralayabilir misiniz?

-Neden kullanılıyor sorusuna 
verilecek yanıtlar çok fazla ama bu 
amacımıza hitap etmeyebilir. Çünkü 
bazı durumda teknolojilerin yönetici/
öğretmenler tarafından yalnızca hazır 
yıllık planları arama motorlarından 
indirmek, yazıcıdan çıktı almak, 
e-okula veri girişi yapmak vb. 
içinde kullanıldığı görülüyor. Bu 
soruyu neden kullanılması gerektiği 
yönünde güncellemek daha doğru 
olabilir. Eğitimde bilişim teknolojileri 
kullanımının oldukça fazla olan 
gereklerinden bazılarını şöyle 
sıralayabiliriz: 
- 21. yy becerilerine uygun olarak 
sadece okur-yazar değil,  teknoloji 
okur-yazar bireyler yetiştirmek,
- Etkili, verimli ve çekici öğrenme ortamları 
yaratmak,
-Sınıf dışında da etkili öğrenme sürecinin 
devam etmesini sağlamak,
- İşbirlikçi uygulamaların sınıf içi-dışında 
yürütülmesine katkı vermek, 
- Bireysel farklılıkları (ön bilgi, ilgi, öğrenme 
hızı, ihtiyaçları, öğrenme stilleri, öğrenme 
biçemleri, motivasyon, öz yeterlik vb.) dikkate 
alarak, öğrencilerin öğrenmesine anlamlı 
katkıda bulunmak,
- Öğrenme durumunu bireyselleştirmek,
- Dijital uçurumu en aza indirgemek,
- Öğrencilerin var olan bilgilerini farklı 
durumlara yansıtmasını (bilgi transferi) 
kolaylaştırmak,
- Öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen, 
öğretmen-öğretmen, öğrenci-içerik gibi 
etkileşim durumları yaratmak,
- Bilgiye ulaşım, bilgi depolama ve transferini 
kolaylaştırmak vb.

-Türkiye’de bilişim teknolojileri kullanımına 
ilişkin yürütülen çalışmaları kısaca anlatır 
mısınız?

-Geçmişte birçok çalışma (Temel Eğitim 
Projeleri, Müfredat Laboratuar Okulları, 
Okullara ADSL Projesi vb.) olmasına rağmen, 

FATİH Projesi şu an gündemimizde olan 
önemli bir projedir. Geçmişteki projelerin 
hemen hemen hepsinin yalnızca teknoloji 
donanım ve yazılımı sağlama projesi olarak 
gerçekleştirildiği söylenebilir. Burada göz ardı 
edilen en önemli unsur; niteliği sorgulanmaya 
açık hizmet içi eğitimler ve öğretmen yetiştirme 
politikalarıdır. Daha gerçekçi ihtiyaç analizleri 
yapılarak ve daha uygun zamanlarda (örneğin 
Eylül ayı başlarındaki seminer zamanlarında) 
yüz yüze veya çevrimiçi hizmet içi eğitimlerin, 
uygulamalı öğretimle bütünleştirilmesiyle 
(harmanlanmış eğitimler) eğitimde teknoloji 
entegrasyonunda önemli adımlar atabiliriz. 
Bu haliyle maalesef yalnızca okullara ve 
bireylere donanım sağlıyoruz. Bu durum fayda/
maliyet açısından soru işaretlerini doğuruyor. 
Eğitim teknolojisinin temel amaçlarından 
birinin “Eğitsel hedefleri öğrenenlere nasıl 
kazandırabiliriz?” sorusuna yanıt vermesi 
gerektiği düşünüldüğünde, yalnızca teknolojik 
araçlar değil, pedagoji bilgisi de önem 
kazanıyor. Sonuç olarak yürütülen çalışmalar, 
teknoloji-pedagoji bağlamında ele alındığı 
takdirde, yalnızca donanım sağlama projesi 
olmaktan bir ölçüde sıyrılabilir.
 
- Birçok yararının yanında bilişim 
teknolojilerinin eğitimde kullanımının 
yaşatacağı sakıncalar nelerdir?

-Ne tür bir sakıncası olabilir ki? Örneğin 
bazı kesimlerin iddia ettiği üzere, “Tablet 
bilgisayarların radyasyon yayarak, sağlık 
sorunlarına neden olacağı” gibi asılsız 
endişeler gibi kendi kendimize yarattığımız 
sorunları saymazsak. Önemli olan, doğru 
zamanda, etkin ve etkili teknoloji kullanıma 
ilişkin bilgi ve beceri ile donatılmış 
öğretmenler yetiştirmektir. Tek sakıncası 
etkili biçimde kullanımına ilişkin yeterli 
ölçüde bilgi, beceri ve tutuma sahip olmayan 
öğretmenlere, teknolojiyi kullanmak için 
zoraki dayatmalar olabilir. Bu durumu 
öğretmenlerin özyeterliklerinin artırıldığı 
hizmet içi eğitimlerle çözüme kavuşturabiliriz 
diye düşünüyorum.

- Türkiye’de bilişim teknolojileri eğitimde 
nasıl bir yaygınlıkta kullanılıyor? Bu anlamda 
yürütülen önemli projeler nelerdir? 

-Ülkemizde teknoloji şu an maalesef 
beklediğimiz ölçüde etkili kullanılmıyor. 
Bunun üzerine gerçekleştirilmiş yüzlerce 
çalışma bulgusu var. Örneğin FATİH Projesi 
kapsamında sınıfta yer alan etkileşimli 
tahtaların yalnızca projeksiyon cihazı olarak 
kullanılması, tablet bilgisayarların daha çok 

öğretmenlerin e-okul işlerini 
yapmak (yönetsel işler) için 
kullanması, öğrencilerin 
tabletler bozulacak diye 
kullanmaktan korkmaları, 
tabletlerin okul dışında 
internete erişememesi, çoğu 
okulda yer alan bilgisayar 
laboratuarlarının birçok okul 
yönetici tarafından (hafta 
sonları halkın kullanımına 
açık olması yasal olarak 
belirli olmasına rağmen) 
hafta içi ders saatlerinde bile 
kullanılmamaya zorlanması 
vb. birçok neden sayılabilir.

- Türkiye eğitim sisteminde 
teknoloji, öncelikli amaçlar 
arasında yer almalı mı? 

-En öncelikli olmasa bile evet önemli bir konu. 
Kişisel fikrim, FATİH Projesinin kesinlikle 
yanlış bir proje olmadığı yönünde. Sadece 
birtakım eksik yapılan hamleler (etkili 
analizler yapılmadan tasarlanıp geliştirilmesi, 
e-materyal havuzunun yetersizliği, niteliksiz 
hizmetiçi eğitimler vb.) mevcut. Ancak 2015 
yılına yaklaştığımız bu dönemde bile hâlâ 
taşımalı eğitim yapan okulların yer alması, 
50’nin üstünde sınıf mevcudunun olduğu 
okulların yer alması, ön lisans mezunu 
bireylerin ücretli öğretmenlik yapmaları, okul 
sayısının yeterli olmaması nedeniyle saat  
06:30’da ders başı yapan öğrencilerin olması 
vb. birçok sorunda acilen çözülmesi gereken 
problemler arasında bulunuyor.

-Bilişim teknolojilerinin eğitim sisteminde 
etkin, verimli ve sayısal uçurumu giderici 
bir şekilde kullanılabilmesi için önerileriniz 
nelerdir?

-Öncelikle hizmet öncesi öğretmen eğitiminde, 
uygulamalı derslerin (okul deneyimi), teknoloji 
odaklı yürütülmesi ile işe başlanabilir. Küçük 
bir örnek verecek olursak; henüz etkileşimli 
tahta ve tablet bilgisayara eli dokunmayan 
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öğretmen adaylarını mezun ediyoruz. Hizmet 
içinde ise her okulda mutlaka bir teknoloji 
lideri (BÖTE-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi mezunları olabilir) olması, etkin 
ve verimli teknoloji kullanımına destek 
sağlayabilir. 

Bu arada son dönem araştırmalarda sıklıkla 
bulgulanan teknik sorunların (özellikle 
etkileşimli tahta için) anında giderilebilmesi 
için bölgesel teknik sorun birimleri 
oluşturulmalı. 

Öte yandan dağıtılan/dağıtılacak olan tablet 
bilgisayarların kesinlikle internete açık olması 
(gerekirse filtreleme programları kullanılabilir) 
gerekiyor. Öğretmen istediği materyale 
ulaşamazsa, öğrenci bir konuyu sadece belirli 
sitelerde araştırabilecekse öğrenen özerkliğine 

ket vurmuş olacağız. Bu durum da teknoloji 
kabulüne olumsuz yansıyacaktır.

-Bilişim teknolojilerinin eğitimde 
kullanılmasına ilişkin hedeflerin somut olarak 
tanımlanması ve izleme & değerlendirme 
çerçevesinin oluşturulması önem taşıyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın mevcut durumunu bu 
açıdan değerlendirebilir misiniz? Kurumsal 
liderliği ve paydaşlarla iletişimi nasıl 
buluyorsunuz?

-Hedef belirlemek işin en kolay kısmı. Önemli 
olan bu hedeflere ulaşabilmek için ne yapılması 
gerektiğini iyi analiz edip, gerçekleştirmek. 
Maalesef bu konuda hep sınıfta kaldık. Bu 
sürece mutlaka geniş bir akademik ekip, 
kullanıcılar (öğretmen, öğrenci, yönetici, veli) 
dahil edilmeli ve ortak bir paylaşılan vizyon ve 

analiz/tasarım dokümanları oluşturulmalı. 
Biçimlendirici değerlendirmelerle süreç 
devam etmeli. Pilot uygulamalar bu yüzden 
olmalı. Bizde maalesef pilot uygulamalardaki 
başarısızlıklara rağmen döngü başa 
dönmeden rota dahilinde devam ediyor. 
Sanırım burada bir yanlış yapıyoruz. 

-Eğitimde Fırsatları Artırma Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’nin 
eğitim sistemine yansımalarına ilişkin 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Şu an lise düzeyinde yaygınlaşması 
devam eden projenin 2016 yılında bitmesi 
öngörülüyor. Bittiği takdirde 620 bin 
derslikte etkileşimli tahta, her öğretmen 
ve öğrencide birer tablet bilgisayar olacak. 
Kimi araştırmalarda bu projenin iyi analiz 
yapılmadan geliştirildiği bulgusu olsa da, bu 
projenin uzun vadede öğrenci öğrenmelerine 
anlamlı katkı yapacağı kanısındayım. Özellikle 
bu projenin yalnızca donanım sağlama projesi 
olmadığı gerçeğini iyi kavramak gerekir. Bu 
bakımdan işlevsel elektronik materyaller 
çeşitlendirilmeli ve öğretmenlerin rahat 
ulaşabileceği biçimde sınıf ortamlarında 
etkin olarak kullanılmalı. Bu kritik bir 
unsur. Bu unsurun faaliyete geçmemesi 
durumu ne yazık ki etkileşimli tahtaları, 
birer projeksiyonun yansıması olan beyaz 
perdeden farklı bir duruma getirmeyecek. 
Öte yandan tablet bilgisayarların da çok 
etkili kullanılmadığı bulgularına ulaşan 
araştırma sayısı oldukça fazla. Bu durumun 
başlıca nedenlerinden biri, öğretmenlerin bu 
kaynağı etkili kullanımı konusundaki olumsuz 
tutumları. Tam burada teknoloji kabulleri 
önem taşıyor. İlgili makamlar öğretmenlerin 
gerçekçi ihtiyaçlarını analiz ederek; etkileşimli 
tahta ve tablet bilgisayarın kullanımının 
kolay olduğu, mesleki verimlilik açısından 
öğretmenlere katkı yapacağı yarar durumları 
iyi biçimde anlatılmalı. Bu arada çalışmalar 
göstermektedir ki, akademik desteğin yanında 
teknik destek de bu araçlarının kullanılmasına 
etki ediyor. Bu açıdan, her bir okulda olmasa 
bile (çok zor bir seçenek olur) okullardaki 

teknoloji liderinin (okul yönetimi veya bilişim 
teknolojileri öğretmeni) eş güdümünde etkin 
işleyen teknik destek bürolarının var olması bu 
sorunu çözebilir.

-İçerik yani yazılım, eğitimde bilişim 
teknolojilerinin kullanımı açısından büyük 
önem taşıyor. MEB’in eğitim yazılımları 
konusunda yürüttüğü çalışma ve projelere 
ilişkin bilgi verir misiniz?

-Bildiğim kadarıyla şu an MEB’in bünyesindeki 
EBA en popüler olan yazılım deposu. Ancak 
içerisinde yer alan materyallerin sayısı, 
niteliği, kullanılabilirliği ve uygunluğu tam 
bir soru işareti!!! Bu konuda özel sektör, 
akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler 
ile birlikte hareket edilebilir. Böylelikle 
ihtiyaçlar daha iyi ortaya konularak, daha 
etkili, verimli ve çekici ürünler hızlı bir biçimde 
geliştirilebilinir.

- Bilişim teknolojilerinin Türkiye’de eğitimde 
yaygın olarak kullanılmasının önündeki 
engelleri nasıl sıralayabiliriz?

-Fikrimce bilişim teknolojilerinin Türkiye’de 
eğitimde yaygın olarak kullanılmasının 
önündeki engeller önem sırasına göre şöyle 
sıralanıyor: 
-Karar aşamalarında paydaşlara yeterince yer 
verilmemesi,
- Hizmet içi eğitimlerin niteliksizliği (uygun 
pedagoji ve teknoloji entegrasyonu açısından),
-E-materyallerin nitelik ve miktar sorunu,
- Müfredat katılığı (öğretmen özerkliğine 
yeterince açık fırsatlar vermemesi),
-BÖTE mezunlarının hamle yapacağı yeterince 
fırsatların olmaması,
-Yöneticilerin ve öğretmenlerin kaygıları/
tutumları/özyeterlik algıları,
- Bilişim teknolojisi ile ilişkin derslerin 
okullarda yeterince yer almaması, 
-Teknoloji okuryazarlığının yalnızca MS Word 
ile yazı yazıp, Facebook ile arkadaşlarımızın 
hareketlerini takip etmekten ibaret sayılması 
durumu.
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