
G.Ü. Bilişim Enstitüsü 

Müdür Yardımcısı 

Doç. Dr. Tüfekçi: 

Öğrencilerin öğretmen olacaklarını düşünüp bölümlerine kayıt yaptırdığına 
değinen Tüfekci, son yıllarda atanma oranlarının azaldığına işaret etti. Orta 
öğretimdeki “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersinin içeriği ve süresini 
uygun bulmayan Tüfekci,  “Öğretmen adayları mutlaka yapılandırmacı 
yaklaşımla yetiştirilmeli” dedi. Tüfekci, FATİH Projesi’nin uygulanmasının 
yaygınlaşmasıyla en çok BÖTE mezunlarına ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Aslıhan Bozkurt

B
u sayımızda Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Aslıhan Tüfekci ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Enstitünün kuruluş süreci ve 
amacına ilişkin bilgiler veren Tüfekci, bugüne kadar yaklaşık 700 yüksek lisans, 
50’ye yakın doktora öğrencisinin mezun edildiğini bildirdi. Halen 100’den 

fazla öğretim üyesi ile 1397 öğrenciye hizmet verildiğine değinen Tüfekci, akademik 
ve idari otuz kişilik deneyimli bir ekiple çeşitli örgün ve uzaktan öğretim programları 
yürüttüklerini anlattı. Enstitüdeki sekiz araştırma görevlisiyle çeşitli projeler üzerinde de 

çalıştıklarını aktaran Tüfekci, Enstitünün, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Adli Bilişim, 
Sağlık Bilişimi ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere 5 anabilim dalı olduğunu, anabilim dallarında 
doktora, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları 
sunduklarını kaydetti. 
Hacettepe, İTÜ Bilişim Enstitüsü ile ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nde benzer eğitim ve akademik 
çalışmalar yapıldığını bildiren Tüfekci, benzerliklerinin yanı sıra anabilim dalı ve derilen dersler 
bazında farklılıkları olduğunu söyledi. 
Eğitim Fakültesi çatısı altında oldukları için, öğrencilerin öğretmen olarak iş hayatına atılacaklarını 
düşünüp bölümlerine kayıt yaptırdığına işaret eden Tüfekci, ancak son yıllardaki müfredat 
değişiklikleri ve öğretmen adaylarındaki yığılma nedeniyle atanma oranlarının azaldığını belirtti. 
“Değişen koşullar karşısında öğrencilerimize onların geleceği için farklı alternatiflerin neler 
olabileceğini göstermeye çalışıyoruz” diyen Tüfekci, kuruluş amacı doğrudan özel sektöre çalışan 
yetiştirmek olmasa da, gelinen noktada özel sektörün BÖTE mezunlarına gerçekten duyduğuna dikkat 
çekti. 
Orta öğretimde “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersinin müfredata eklendiğini anımsatan Tüfekci, 
programın verilme süresinin yeterli olmadığı görüşünde. Programlamanın daha küçük yaşlarda ve 
daha uzun sürelerde verilmesi gerektiğini vurgulayan Tüfekci, sözlerine şöyle devam etti:

Bilişim ve programlama 
dersleri, daha erken yaşlarda 
ve yeterli sürelerde verilmeli

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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“Ayrıca yeni program, esnek bir öğretim programı. Yani öğretmenlerin alışageldiği şekilde hangi gün, 
hangi derste, hangi içeriğin anlatılması gerektiği kendilerine verilmiyor. Öğretmenlerden ‘öğrencilerin 
hazır bulunuşluk’ durumlarına göre, kendi programlarını uygulamaları bekleniyor. Bu özünde çok 
modern ve desteklediğim bir program olmasına karşın eğitim sistemimiz ve öğretmenlerimizin 
buna hazır olmadığı düşünüyorum. Eğitim sistemimizi yapılandırmacı yaklaşıma taşımak istiyoruz 
ancak öğretmenlerimizi yapılandırmacı yaklaşımla yetiştiremiyoruz maalesef. Dolayısıyla esnek bir 
öğretim programının bu şekilde yetiştirilen öğretmenler tarafından kolaylıkla ve etkin bir şeklide 
uygulanabilirliği konusunda endişelerim var.” 
Tüfekci, bu konuda yapılması gerekenleri ise, “MEB’de bilişim ve programlama derslerinin daha erken 
yaşlarda ve yeterli ders saati sürelerinde verilmeye başlanması, hazırlanacak olan öğretim programı 
ile öğretmen yetiştiren fakültelerdeki ders programlarının birbiriyle uyumlu olması ve öğretmen 
adaylarının mutlaka yapılandırmacı yaklaşımla yetiştirilmesi” şeklinde sıraladı. 
FATİH Projesi’nin uygulanmasının yaygınlaşmasıyla en çok BÖTE mezunlarına ihtiyaç duyulacağının 
altını çizen Tüfekci, söyleşiyi “BÖTE mezunlarından polis, diğer branş öğretmenlerinden de 100 saatlik 
kursla bilişim teknolojisi uzmanı yapmak benim içime sinmiyor açıkçası” ifadesiyle tamamladı. 

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü hangi 
amaçla, ne zaman kuruldu? Kuruluş 
öyküsünden kısaca söz eder misiniz?

-Gazi Üniversitesinde Bilişim Enstitüsü’nün 
kurulması, 2000’li yılların başlarında bilişim 
teknolojilerinin hayatımızın her alanında 
kullanılmaya başlanması ile birlikte, 
geliştirilmekte olan teknolojilerin daha iyiye ve 
daha ileriye taşınması adına üniversitemizin öncü 
hareketlerinden biridir. 
Enstitümüzün kuruluş kararı, 8 Kasım 2005 
tarihinde üniversitemiz senatosunda kabul edildi 
ve 21 Haziran 2006 tarihinde de Resmi Gazete’de 
yayınlanarak çalışmalarına başladı. Temel 
amacımızı bilişim teknolojileri alanında lisansüstü 
öğrenci yetiştirmek ve akademik çalışmalar 
yapılmasını sağlamak şeklinde özetlemek 
mümkün.
Enstitümüz, kurulduğu tarihten bu yana yaklaşık 
700 yüksek lisans, 50’ye yakın doktora öğrencisi 
mezun etti. Halen 100’den fazla öğretim üyesi ile 
1397 öğrencisine hizmet veriyor. 

- Enstitü’nün misyon ve vizyonu nedir? Neler 
yapıyorsunuz?

-Enstitümüzün misyonu; bilgi ve iletişim 
teknolojileri alanında üstün nitelikli bireyler 
yetiştirmek,  disiplinler arası lisansüstü 
öğretim programları geliştirmek, yürütmek ve 

değerlendirmek, bilişim teknolojilerini temel alan 
eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlamaktır.
Vizyonu ise; nitelikli, etik değerlere bağlı, 
araştırmacı ve sorgulayıcı kişiliğe sahip, bilimsel 
araştırma ve uygulama yapmak isteyenlere, bilişim 
teknolojilerine dayalı örgün ve uzaktan eğitim 
programlarıyla lisansüstü eğitim fırsatları sunan 
bir kurum olmaktır.

Bu misyon ve vizyon çerçevesinde çeşitli örgün 
ve uzaktan öğretim programlarımızla yüksek 
lisans ve doktora çalışmaları yürütmekteyiz. İlgili 
alanlarda derinlemesine çalışmak ve bilgilerini 
artırmak isteyen öğrencilerimize deneyimli 
öğretim üyelerimizin rehberliğinde olanak ve fırsat 
sağlıyoruz.
Yürüttüğümüz lisansüstü programların yanı sıra 
enstitümüz bünyesinde görevli sekiz araştırma 
görevlisi arkadaşımızla çeşitli projeler üzerinde 
birlikte çalışıyoruz.

Ayrıca hem enstitümüz bünyesinde görevli öğretim 
üyelerinin hem de diğer meslektaşlarımızın 
yaptıkları değerli çalışmaları yayımlayabilmeleri 
için “Bilişim Teknolojileri” isimli bir dergimiz 
var. Dergimiz, 2008 yılından bu yana dört ayda 
bir ve yılda üç sayı olarak yayınlanmakta. EBSCO, 
TÜBİTAK-ULAKBİM, Inno Space, Universal 
ImpactFactor ve Google Scholar tarafından 
taranmaktadır. İlgilenenler, http://www.ijit.info/ 
adresinden dergimize ulaşabilir, yayın gönderebilir 

ya da makale arşivine ulaşabilirler.
Tüm bu bahsettiğim çalışmaları, akademik ve idari 
otuz kişilik deneyimli bir ekip ile yürütmekteyiz.

-Enstitü’nün ana bilim dalları nelerdir? Hangi 
anabilim dallarında doktora, yüksek lisans ve 
uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı 
vermektesiniz? Programlara ilişkin kısa bilgi 
alabilir miyiz?

-Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, 
Adli Bilişim, Sağlık Bilişimi ve Bilgisayar Bilimleri 
olmak üzere 5 anabilim dalımız var. Bu anabilim 
dallarında doktora, tezli yüksek 
lisans, tezsiz yüksek lisans ve 
uzaktan öğretim tezsiz yüksek 
lisans programları sunuyoruz. 
Bildiğiniz gibi bilişim alanı 
son derece dinamik bir alan 
dolayısıyla güncel gereksinimler 
doğrultusunda önümüzdeki 
dönemlerde yeni anabilim 
dallarında da lisansüstü eğitim 
sunmayı planlıyoruz.
İlgi duyabilecekler için bu 
anabilim dalları hakkında kısaca 
bilgi vermek isterim:
Yönetim Bilişim Sistemleri 
Anabilim Dalı, iş süreçleri 
ile birlikte bilgi ve iletişim 
teknolojilerine odaklanan 
bir uzmanlık alanı. Bilişim 
sistemlerinin teknik ve işletme 
fonksiyonlarının yönetimsel 
bakış açılarını birbirine bağlayan 
konuları kapsıyor. Bu alanda 
elde edilen beceriler muhasebe, 
finans, pazarlama gibi işletme 
fonksiyonlarında teknolojik 
gelişmeleri açıklamaya 
yardımcı olan yaratıcı çözümler 
geliştirmeyi, bu çözümleri 
geliştirecek ekipleri kurmayı ve 
yönetmeyi, iş gereksinimlerini 
anlamaya teknolojik bir 
perspektiften bakmayı sağlayan, 
iş uygulamalarında son derece 
ilgi gören uzmanlıkları içeriyor.

Bu alanda Doktora Programı, 

Tezli Yüksek Lisans Programı, Tezsiz Yüksek 
Lisans Programı ve Uzaktan Öğretim Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı olmak üzere 4 ayrı 
programda eğitim veriliyor. Ülkemizde bu 
anabilim dalında lisans programlarının sayısının 
her geçen gün arttığını ve Üniversiteler Arası 
Kurul’da doçentlik bilim kodunun bulunduğunu 
çalışmalarını akademisyen olarak sürdürmek 
isteyenler için önemle anımsatmak isterim.

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, bütün 
disiplinlerden mezun adaylara açık. Adaylarda alan 
kriteri aranmıyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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İnternetin yaygın kullanımı 
ile hızla gelişen sanal 
ortamlarda işlenen suçların 
da hızla artması ve maalesef 
bu teknolojilerin kötü niyetli 
kişiler tarafından bir suç 
aracı olarak kullanılarak bu 
durumun kişilerin hak ve 
özgürlüklerini tehdit eder 
düzeye gelmesi nedeniyle 
Adli Bilişim Anabilim Dalı 
kurulması ihtiyacı duyuldu. Bu 
alan, suçluların bilgisayar ve 
bilişim teknolojileri kullanarak 
yapmış oldukları suçların, 
suçlunun şüpheli olduğu 
süreçten başlayarak olay 
yerinin analiz edilmesi, gerekli işlemler yapılarak 
verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, 
varsa eğer suç ile ilgili gerekli ilişkilendirmeler 
yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama 
neticesinde adli makamlara sunulması ile bilişim 
teknolojilerine ilişkin güvenliğin sağlanmasına 
kadar geniş bir perspektifi kapsıyor.

Enstitümüzün en yeni anabilim dalı olan Adli 
Bilişim Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans, 
Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz 
Yüksek Lisans olmak üzere 3 ayrı programda 
eğitim veriliyor. Doktora programına öğrenci 
kabulü, önümüzdeki dönemlerde bu alanda 
yetişmiş yüksek lisans mezunları ile birlikte 
başlayacak.

Adli Bilişim Anabilim Dalı programlarına; Hukuk 
Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Sistem 
Mühendisliği Bölümü, Polis Akademisi ve 
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü mezunları 
başvurabiliyor.

Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı,  bilginin 
toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, 
ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip 
kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan 
iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri 
kapsıyor. Bu bölüm, kapsamının genişliği ve 
derslerin çeşitliliği nedeniyle enstitümüzün en çok 
öğrencisi olan anabilim dalıdır.

Bu alanda Doktora Programı, Tezli Yüksek Lisans 
Programı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve 
Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
olmak üzere 4 ayrı programda eğitim veriliyor. 
Çok çeşitli alanlardan mezun olanların başvuru 
yapabildiği Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı ile 
ilgilenenler enstitümüz web sayfasını ziyaret 
edebilirler.

Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı,  bilgisayar 
bilimlerindeki teknik birikimlerini uygulama 
yapma olanağıyla pratiğe dökerek liderlik veya 
destekleyici pozisyonlarda kendi mesleğinde 
başarılı bilgisayar uzmanları yetiştirme ve bu 
pozisyonlarda yazılım ve sistem geliştirmedeki 
becerilerini kullanmayı öğrenme yetisi 
kazandırmak amacıyla kuruldu.

Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı, disiplinler arası 
bir alan olup diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik 
ve sağlık bilimleriyle birlikte bilgisayar bilimini, 
mühendisliğini, bilişim yönetimini, biyoistatistiği 
ve matematiği birleştiriyor. Bu farklı disiplinleri 
anlamak ve keşfetmek, hem kavramsal hem 
de pratik altyapı bilgisi gerektiriyor. Sağlık 
bilişiminin yaygınlaştırılmasının, hastalıkların 
tedavisi, sağlığın korunması, sağlık bilimleri ve 
eğitimi, ilaç araştırmaları, klinik/tıbbi karar verme 
ve sağlığın geri kazandırılması gibi karmaşık 
problemlerin çözümünde önemli bir etken olarak 
değerlendiriliyor. Program, sağlık sektöründe 
çalışanların çalışma koşulları göz önünde 
bulundurularak sadece Tezsiz Uzaktan Eğitim 
yöntemi ile yapılıyor.

- Türkiye’de kaç üniversitede Bilişim 
Enstitüsü var? Müdür Yardımcısı olduğunuz 
Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nün diğer 
Enstitülerden farkı nedir?

-Enstitümüz haricinde Hacettepe Üniversitesi 
ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilişim 
Enstitüsü’nde, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) ise Enformatik Enstitüsü’nde benzer 
eğitim ve akademik çalışmalar yapılıyor. Bazı 
üniversitelerde de Enformatik Bölümü altında 
benzer lisansüstü çalışmalar yürütülüyor. Bahsi 
geçen kurumlarla temel olarak benzerliklerimiz 
olsa da anabilim dalı ve derilen dersler bazında 
farklılıklarımız mevcut.

-Mart ayında Doçent oldunuz, kutlarız. Geçen 
dönem Türkiye Bilişim Derneği (TBD Yönetim 
Kurulu Üyesi idiniz. Sizi tanımak isteriz, bize 
kendinizden söz eder misiniz? Kimdir Aslıhan 
Tüfekci?

-Aslıhan Tüfekci, öğretim üyesi kimliğinin yanı sıra 
TBD kimliği ile ülkemizde bilişim okuryazarlığının 
yaygınlaştırılması çalışmaları ve ECDL sertifikası 
ile tanınır ve anılır aslında. 20 yıllık akademik 
deneyimim ile paralel devam etmiştir dernekteki 
çalışmalarım. Kutlamanız için çok teşekkür 
ederim, biraz geç olsa da akademik yolda da 
çok daha önce olması gereken bir basamağı 
atlamış oldum. Sosyal sorumluluk projelerinin ve 
dernek çalışmalarının bana daha çok haz vermesi 
sebeplerden biri olsa gerek. Diğer bir sebebi 
ise, annesi olmaktan gurur duyduğum bir kız 
çocuğunun sorumlulukları olabilir. Şu an Bilkent 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. 
sınıfta okuyan bir kızım var. Üstelik 
yüksek şeref listesinde! Sanırım 
dünyadaki en güzel haz bu…

Akademik yolculuğum 1994 yılında 
Gazi Üniversitesi Endüstriyel 
Sanatlar Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar Eğitimi Bölümü’nde 
araştırma görevlisi olarak başladı 
ve şu an Gazi Üniversitesi Gazi 
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bölümü’nde doçent olarak devam 
ediyor. Yuvarlak bir hesapla binin 
üzerinde öğrenci mezun etmiş 
durumdayım ve uzun zamandır 

öğrencilerimin öğrencileri tekrar öğrencim oluyor. 
İş hayatımla ilgili kendimi en çok mutlu hissettiğim 
husus bu olmuştur. Eğitimci olmanın, özellikle 
de eğitim fakültesinde eğitimci olmanın en güzel 
kısmı burası. Vermek istediğiniz mesajın, yaymak 
istediğiniz ışığın katlanarak yıllar sonra size tekrar 
döndüğünü görmek. 

-Üniversite-sanayi işbirliği ve mezunlarınızın 
kendilerini sadece BT öğretmeni olarak 
görmemelerini sağlamak için neler yapıyor, 
neler öneriyorsunuz?

-Bölümümüz Eğitim Fakültesi çatısı altında 
olduğu için, öğrencilerimiz öğretmen olarak iş 
hayatına atılacaklarını düşünerek bölümümüze 
kayıt yaptırıyorlar. Ancak son yıllarda Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) tarafındaki müfredat değişiklikleri 
ve öğretmen olmak isteyen adaylarda yığılma 
yaşanması atanma oranlarını son derece azaltmış 
durumda. Öyle ki öğrencilerimizin büyük bir 
kısmının polis olmak için başvuru yaptığını, hatta 
bir kısmının da Polis Akademisi’nde eğitimlerine 
başladıklarını biliyoruz. 

Değişen koşullar karşısında öğrencilerimize 
onların geleceği için farklı alternatiflerin neler 
olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Örneğin, 
dördüncü sınıflarla yürüttüğüm “Kariyer 
Planlama” dersi kapsamında öğrencilerime 
özellikle bu konuda yeni bakış açıları 
kazandırmaya çalışıyorum. Derse davet ettiğim 
değişik görevlerdeki eski mezunlar ve özel 
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sektör temsilcilerini öğrencilerimin tanımasını, 
deneyimlerini dinlemelerini sağlıyorum. Alanımızla 
ilgili sektörde tanınan firmaları ziyaret ediyoruz. 
Mevcut ve potansiyel tüm alternatifleri görmelerini 
sağlamaya çalışıyorum. Yine öğrencilerimin 
alandaki sivil toplum kuruluşlarını (STK) 
tanımalarına olanak sağlamaya, sivil toplum ruhu 
ve gücü konusunda farkındalık sahibi olmalarını 
sağlama çabası veriyorum. Öğrencilerimden bu 
girişimlerin oldukça yararlı olduğu yönünde geri 
dönütler alıyorum. Bir öğrenciye dahi bu yolla 
yardımcı olabilirsek geri dönüşünün hem öğrenci 
hem ülke için yararlı olacağına inanıyorum. 

-Özel sektörün Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) mezunlarına 
olan ihtiyacı konusundaki değerlendirmenizi 
alabilir miyiz?

-Kuruluş amacı doğrudan özel sektöre çalışan 
yetiştirmek olmasa da, geldiğimiz noktada özel 
sektörün BÖTE mezunlarına gerçekten ihtiyacı 
olduğu bir gerçek. İş ilanlarına bakıldığında, 
uzaktan eğitim firmalarında “Öğretim Teknoloğu” 
ilanlarının yanı sıra bugün bir otomotiv firmasının 
“BÖTE mezunu Öğretim Tasarımcısı aranmaktadır” 
ilanı bunun için çarpıcı örnekler. Özel sektör uzun 
zamandır hizmet içi eğitimin öneminin farkında idi 
ancak şimdi herhangi bir hizmet içi eğitimin değil, 
bir öğretim tasarımcısı tarafından hazırlanmış 
etkili hizmet içi eğitimin farkında. Ve bu eğitimi 
sadece BÖTE bölümleri veriyor ülkemizde. Bunun 
önemli bir fırsat olabileceğini düşünüyorum 
mezunlarımız açısından.

-Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri, 5000 
atamalık hakları için Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz’da açık mektup 
gönderip taleplerini ilettiler. Birçok ülkede 
ilkokuldan başlayarak yazılım ve program 
geliştirme dersleri verilmeye başlandı. 
Ancak Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) tarafından bilişim teknolojileri 
öğretmenleri kenara itilmiş durumda ve 
kendilerinden yeterince yararlanılmıyor. Her 
yıl öğretmen atamalarında Bilişim Teknolojileri 
Öğretmenlerine yeteri kadar kadro açılmazken 
okullarda diğer branş öğretmenlerine 100 
saatlik kurslar ile bilişim öğretmenlerinin 
hakları dağıtılıyor. Bu konudaki düşüncenizi 
bizimle paylaşır mısınız?

-Bu tür girişimlerin sonucunda orta öğretimde 
“Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi 
müfredata eklendi aslında ancak programın 
içeriği ile verilmesi istenen süre uygun değil 
bana göre. Programlama daha küçük yaşlarda 
ve daha uzun sürelerde verilmesi gereken bir 
eğitim. Ayrıca yeni program, esnek bir öğretim 
programı. Yani öğretmenlerin alışageldiği 
şekilde hangi gün, hangi derste, hangi içeriğin 
anlatılması gerektiği kendilerine verilmiyor. 
Öğretmenlerden “öğrencilerin hazır bulunuşluk” 
durumlarına göre, kendi programlarını 
uygulamaları bekleniyor. Bu özünde çok modern 
ve desteklediğim bir program olmasına karşın 
eğitim sistemimiz ve öğretmenlerimizin buna 
hazır olmadığı düşünüyorum. Eğitim sistemimizi 
yapılandırmacı yaklaşıma taşımak istiyoruz ancak 
öğretmenlerimizi yapılandırmacı yaklaşımla 
yetiştiremiyoruz maalesef. Dolayısıyla esnek 
bir öğretim programının bu şekilde yetiştirilen 
öğretmenler tarafından kolaylıkla ve etkin bir 
şeklide uygulanabilirliği konusunda endişelerim 
var.

Özetle, MEB’de bilişim ve programlama derslerinin 
daha erken yaşlarda ve yeterli ders saati 
sürelerinde verilmeye başlanması, hazırlanacak 
olan öğretim programı ile öğretmen yetiştiren 
fakültelerdeki ders programlarının birbiriyle 
uyumlu olması ve öğretmen adaylarının mutlaka 
yapılandırmacı yaklaşımla yetiştirilmesi gerekiyor. 
Ayrıca Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme 
Hareketi (FATİH) Projesi’nin uygulanmasının 
yaygınlaşmasıyla en çok BÖTE mezunlarına ihtiyaç 
duyulacağını düşünüyorum. Bilişim Teknolojileri 
öğretmeni tanımıyla birlikte, okullarda proje 
kapsamında duyulacak ihtiyaçlara verilecek 
desteği tam olarak karşılayabilecek diğer bir 
pozisyon da yine BÖTE mezunlarından olmalıdır. 
Son sorunuzla ilgili olarak da, BÖTE 
mezunlarından polis, diğer branş 
öğretmenlerinden de 100 saatlik kursla bilişim 
teknolojisi uzmanı yapmak benim içime sinmiyor 
açıkçası.
 
Dernek olarak Bilişim Teknolojisi öğretmenlerinin 
son yıllardaki atanamama sıkıntılarını yakından 
takip ettiğinizi biliyorum. Bunun için özellikle 
teşekkür etmek isterim eski ve mevcut yönetim 
kurullarına.

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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