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Özet 

İçinde yaşadığımız çağda bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler ekonomik 
sistemleri olduğu kadar eğitim sistemlerini ve sosyal sistemleri de etkilemektedir. 

Çağımızda gelişmiş toplumlarda ekonomik gelişmelerin anahtarı bilgidir, eğitim 
sürecinin geliştirilmesinde ise teknoloji önemli bir yere sahiptir. Bilgi teknolojilerinde 

meydana gelen hızlı gelişme bilgi toplumlarının oluşmasını sağlamış ve toplumların 

teknolojik gelişmeleri takip etmeleri ile kendilerine uyarlamaları zorunlu hale gelmiştir. 
Bilgide ve öğrenci sayısında meydana gelen hızlı artış birçok sorunu beraberinde 

getirmiş, eğitimin sürecinin ve niteliğinin gelişmesinde çok önemli rol oynayan yeni 
teknolojilerin eğitim kurumlarında kullanılması bir zorunluluk olmuştur (Gürol, 1990, 

Aktaran Uşun, 2004:35). Eğitim sistemlerinde kullanılan bu yeni teknoloji 
sistemlerinden birisi de bilgisayarlardır. Betimsel nitelikli bu çalışmada bilgisayar, 

bilgisayarın tarihi ve ilk bilgisayarlar, bilgisayar destekli öğretim, dünyada ve 

Türkiye’de bilgisayar destekli öğretimin tarihi gelişimi incelenmiştir. 

 
Anahtar Sözcükler: Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Destekli Öğretimin  

Tarihi Gelişimi. 

 
1. GĠRĠġ 

 
İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda her toplumda ve neredeyse tüm alanlarda köklü değişiklikler 

meydana gelmektedir. Bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağın en önemli özelliği, bilgi teknolojilerinin 
yoğun olarak kullanılmasıdır. Bilgi çağı, insanların bilgiye ulaşmak ve yaymak için ileri teknolojilere 

ihtiyaç duydukları bir çağdır. Bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uyumlu hale getirebilen 
ve buna yenilerini katabilen, bu bilgiyi yayabilen toplumlar ya da bireyler güçlü kabul edilmektedir. 

Bilgi ve teknolojinin bu kadar önemli olması ve toplumsal alanlarda yoğun olarak kullanılması her 

alanda olduğu gibi eğitim sisteminde de yapısal değişimleri gerekli kılan etmenlerin başında 
gelmektedir (Erişen ve Çeliköz, 2007). 

 
Bilgisayarın son yıllarda hızlı bir şekilde gelişimi eğitim sistemimizi de etkileyerek sistemde bazı 

değişiklikler yapılmasını gerekli kılmıştır. Dünya ülkelerinde görüldüğü gibi eğitimde yeni teknolojilerin 

kullanılması, öğrenme ortamında geleneksel yönteme göre daha çok duyu organının etkileşimde 
bulunması sonucu eğitim-öğretim faaliyetlerini kolaylaştırmakta ve öğrenmeyi zevkli hale getirmektedir 

(Yanpar, 2007).   
 

Bilgisayarın eğitimde kullanılma gereksinimi öğrenci sayısının hızla çoğalması, bilgi miktarının 
çoğalması ve içeriğin karmaşıklaşması, öğretmen yetersizliği, bireysel kabiliyet ve farklılıklarım önem 

kazanması gibi nedenlerden doğmuştur (Alkan, 2005). 

 

 
1.1. AMAÇ 

 
Bu çalışmanın amacı, Dünyada ve Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretim'in Tarihi Gelişimi'ni 

incelemektir.  
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2. YÖNTEM 

 
Bu çalışma betimsel modelde yapılmış bir çalışmadır. Çalışmada incelenen kaynaklar; Türkiye'de ve 
bazı dünya ülkelerinde Bilgisayar Destekli Öğretim'in Tarihi Gelişimini inceleyen kaynaklardır.  

 
3. BĠLGĠSAYAR NEDĠR?  

 
Bilgisayar, verileri çok hızlı ve hatasız bir şekilde işleyerek bilgiye dönüştürebilen elektronik aygıtlardır. 

Dış ortamlardan veri alan, onları matematiksel ve mantıksal işlemlerden geçirip yeni anlamlı değerlere 

dönüştüren, elde edilen bu bilgileri sıralayabilen ve sınıflayabilen, gerekirse verileri depolayabilen ya da 
dış ortama aktarabilen elektronik ve elektro-mekanik makinelerdir (Temur ve Yalçın,2001: 5).  

 
Bilgisayar sayısal ve alfabetik verileri işleyen elektronik bir aygıttır. Bilgisayar, verileri belirli bir program 

mantığında okuyarak, onları kendi anlayacağı dile çeviren, sonuçları kullanıcıya sunan, verileri 

saklayabilen ve belleğinde tutabilen elektronik bir araçtır (Seferoğlu, 2007: 112).  
 

Bilgisayarlar kısaca veri işleme makinesi olarak tanımlanabilir. Veri işleme sırasında kullanılan fiziksel 
birimlere donanım, işlemlerin nasıl gerçekleşeceğini bildiren yönergelere de yazılım denir (Yıldız, 2004: 

109).  
 

Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık işlemleri büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara 

dayalı karar verip işlem yürüten makinedir (Bal, 2002).  
 

Bilgisayarlar ile şu işlemler yapılabilir (Bal, 2002):  
 

 Girdi işlemleri: Bilgisayara verilerin girilmesini sağlayan işlemlerdir. Programlarda kullanılan 

verilerin girilmesi gibi. 
 Aritmetik İşlemler: Çarpma, toplama, çıkarma, bölme, üs alma gibi aritmetik işlemlerin yanında 

karşılaştırmalar yapabilir.  
 Çıktı işlemleri: Girilen bilgilerin kullanılır hale gelmesini sağlar.  

 Saklanmış bir programı işletmek: Programcının komut kümelerini her defasında yeniden girmesi 
gerekmeden bir defa girince bu programı sürekli işletebilir.  

 
4. BĠLGĠSAYAR TARĠHĠ  

 
İnsanoğlu, sayı sayma ve aritmetik işlemleri gerçekleştirme ihtiyacı duyduğundan beri bu ihtiyaçları 
karşılayacak bir takım cihazları icat etmeye çalışmıştır. Bu icatlar, M.Ö. Abaküs ile başlayıp günümüze 

gelene kadar hesap makinesi, bilgisayar ile sürdürülmüştür (Yıldız, Gündüz, Baykan ve Uğuz, 2001:1). 
 

Alman Kondrad Zuse 1936 yılında Z1 adında ikili sayı sistemiyle çalışan ilk mekanik bilgisayarı 

yapmıştır. 1947’de transistorün bulunması ve 1952’de ticari amaçla kullanılması bilgisayar alanında hızlı 
bir gelişme başlatmıştır. 1955 yılında üç önemli gelişme olmuştur. Bunlar: radyo yerine transistör 

kullanılması, çekirdek belleğin üretilmesi ve programlama dillerinin gelişmesidir. 1958 yılında 
bütünleşik devrelerin kullanılmasıyla bilgisayarlar küçülmüş ve kapasiteleri artırılmıştır (Kaya, 2006).  

 
1960’lı yıllarda hafızalama ve kodlama sistemleri üzerine çeşitli çalışmalar yapıldı, IBM bilgisayarları 

geliştirildi. 1970’li yıllarda kişisel bilgisayar olan PC’ler geliştirildi. Pascal, C dilleri ve disketler geliştirildi. 

1980’lerde CD-ROM teknolojisi geliştirildi. Bireysel bilgisayarların hızı ve kapasiteleri gelişmeye başladı. 
1990’lı yıllarda Laptop bilgisayarlar geliştirildi. Pentium bilgisayarlar piyasaya sürüldü. Telekonferans 

çalışmaları yapıldı. 2000 yılları ve sonrasında çok hızlı işlem yapan bilgisayarlar geliştirildi. Günümüzde 
yapay zekanın kullanılacağı bilgisayarlar geliştirildi (İşman, 2003).  
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5. BĠLGĠSAYAR DETEKLĠ ÖĞRETĠM  

 

 
Bilgisayar Destekli Öğretim; öğrencilerin programlı öğrenme materyalleri ile bilgisayar kullanarak 
etkileşimde bulunduğu, bilgisayar programları ile öğrenmeyi gerçekleştirdiği, öğrenmelerini izleyip 

kendi kendilerini değerlendirebildiği bir öğretim biçimidir (Senemoğlu, 2009). 
 

Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ);  bilgisayarların sistem içine programlanan dersler aracılıyla 

öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek veya önceden kazandırılmış davranışları pekiştirmek 
amacıyla kullanılmasıdır (Yalın, 2004: 165).  

 
Bilgisayar Destekli Öğretim; psikologlar tarafından geliştirilen, yeni öğrenme-öğretme ilkelerinin 

eğitimciler tarafından programlı öğretim ve değişik öğrenme stratejilerine göre elektronik araçlara 

uygulanmasına dayanan bir öğretim yöntemidir (Alkan, 2005: 181) 
 

Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ)’de özellikle davranışçı yaklaşımın ödül, ceza, etki, tepki ve dönüt 
verme gibi ilkeleri kullanılmaktadır. Skinner’ın Edimsel Koşullanma kuramına dayalı Programlı Öğretim 

ilkeleri BDÖ’nün temelini oluşturmaktadır (Erişen ve Çeliköz, 2007):  
 

Küçük Adımlar Ġlkesi: Programlı öğretimde öğretilecek bilgi küçük birimlere bölünür ve her biri 

birbirinin ön koşulu olacak şekilde basitten karmaşığa doğru aşamalı olarak verilir.  
 

Etkin Katılım Ġlkesi: Her bilgi biriminden sonra öğrencinin kazandırılmak istenen davranışı 
göstermesi istenir, böylece öğrenci etkin olarak katılmış olur. 

 

BaĢarı Ġlkesi: Materyalde yer alan soruların öğrencilerin yanıtlayabileceği güçlükte ve yeterince ipucu 
vermesi gerekir.  

 
Anında Düzeltme Ġlkesi: Öğrencinin verdiği cevaplar hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Cevap doğru 

ise bu hem geri bildirim hem pekiştireç olur.  
 

Bireysel Hız Ġlkesi: En iyi öğrenme biçimi bireyin kendi hızı ile gerçekleştirdiği öğrenme biçimidir.  

 
Bilgisayar Destekli Eğitim yazılımları genel olarak şu şekilde sınıflandırılır (Seferoğlu, 2007):  

 
AlıĢtırma ve Uygulama Yazılımları: bu yazılımlar öğrencilerin derste öğrendikleri ile ilgili uygulama 

yapmasını sağlayan yazılımlardır. Bu tür yazılımlarda bilgisayar öğrenciye soru sorar, öğrenci cevap 

verir, bilgisayar yanıtın doğruluğunu kontrol eder ve geri bildirim verir.  
 

Öğretici Yazılımlar: Yeni öğretilen kavramları ve becerileri yazı, benzetmeler, sorular, tanımlar ile 
öğrenciye sunar.    

 

Benzetim (Simülasyon) Yazılımları: Doğal ve gerçek ortamların özellikle sınıf ortamında 
gösterilmesi zor ya da olanaksız olayların ya da deneylerin bilgisayarda sanal olarak oluşturulmasıdır.  

 
Problem Çözme Yazılımları: Öğrencilerin o ana kadar görmediği bir problemi eski bilgilerini, 

yaratıcılıklarını ve muhakeme gücünü kullanarak çözmesini sağlayan programlardır.  
 

Eğitsel Oyunlar: Oyun formatı ile öğrencinin konuları öğrenmesini sağlayan veya problem çözme 

yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.    
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6. DÜNYADA BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ ÖĞRETĠM UYGULAMALARI  

 
Bu bölümde bilgisayar destekli öğretimin dünyadaki kullanımı ile ilgili olarak seçilmiş olan İngiltere, 
Fransa, Japonya, Amerika ve Almanya’daki uygulamaları hakkında bilgi verilecektir. 

 
ĠNGĠLTERE  

 
1973 yılında The NDPCAL (National Development Programme İn Computer Assited Learning- Bilgisayar 

Destekli Öğrenme İçin ulusal Kalkınma Programı) direktörlüğü kuruldu. NDPCAL programının Bilgisayar 

Destekli Öğrenme (Computer Aided Learning) ve Bilgisayar Yönetimli Öğretim (Computer Managed 
Instruction) olmak üzere iki amacı vardı. Bilgisayar Destekli Öğrenme projeleri kapsamında; Bilgisayara 

Dayalı Öğrenme, Mühendislik Bilimi projesi, Bilgisayarlı Fizik Öğretimi Laboratuarı Klinik Teşhis/Tıp ve 
CALCHEM (Kimya), MATHLAB, Üniversite fen programlarında bilgisayar, temel matematik, Bilgisayar 

Destekli Öğrenme projeleri bulunuyordu. Bu projelerin büyük bir kısmı çoğu kurumda yürütülmüştür. 

Bilgisayar Yönetimli Öğretim ise bilgisayardan eğitim yönetiminde bir yardımcı olarak (kayıt tutma, not 
verme, yöneltme, rapor etme vb.) kullanılmasıyla ilgilidir. (Hebenstreit, J. Çev: Akif ERGİN). 

 
The Micro Electronics Education Prpgramme (MEP-Mikroelektronik Eğitim Programı) projesi 

kapsamında Sanayi Bakanlığınca “Mikrolar Okulda” projesi başlatıldı ve proje sonucunda 1982 yılı 
sonunda yaklaşık beş bin okul birer bilgisayar sahibi olmuştur: Bu projenin iki amacı vardı 

(Hebenstreit, J, Çev: Akif ERGİN): 

 
1. Bilgisayarların öğretme-öğrenme sürecinde her bir çocuğa rehber olmak, küçük 

öğrenci gruplarına öğrenme yardımcısı olmak ve tüm sınıfı kapsayan bir sistem 

olarak kullanılmasında en uygun yöntemi geliştirmek,  
 

2. Ayrı bir disiplin olarak ya da mevcut konuların yeni elemanları olarak programda 

yer verilen yeni başlıkları tanıtmak,  
 

JAPONYA  

 
İlk kez Üniversitelere bağlı yüksekokullarda 1960’larda bilgisayar kullanımı başlamıştır. Eğitimde 

bilgisayar uygulamaları 1972 yılında mesleki ve teknik okulların programlarına girmiş ve öğretmen 
yetiştirme programları desteklenmiştir. 1983 yılında Milli Eğitim Reform Kurulu okullarda bilgisayar 

kullanımı ve öğretmen eğitimi konusunda milli bir politika belirlemek üzere görevlendirilmiş ve 1984’te 

ilk, orta ve liselerde plan uygulanmaya başlanmıştır. 1985’ten itibaren okullardaki bilgisayarlaşma 
oranında büyük bir artış olmuştur (İlkokul: % 21, ortaokul: % 13,8 ve liseler: % 80,6). (Altınkaya, 

1998).  

 
AMERĠKA  

 
ABD’de 1982 yılında okullardaki bilgisayar sayısı 130.000 iken kamuoyunun eğitimde bilgisayar 

kullanımı hususundaki olumlu tutumu üzerine 1985 yılında 700.000’e çıkmıştır.  (Ergin, 1988; Akt: 
Uşun, 2004).  

 
ABD’de Bilgisayar Destekli öğretimin başarılı bir şekilde uygulanmasında çeşitli üniversiteler tarafından 

yapılan çalışmaları şöyle özetleyebiliriz (MEB, 2002):  

 
 Standford Üniversitesi: BDÖ için ilk proje Standford Üniversitesi’nde yapılmıştır. Bu 

çalışma da Patrick Super matematik dersinde bilgisayarı ilk kez öğrencilerin 

kullanımına sunmuştur.  
 California Üniversitesi: PDCP (Phiysics Computer Development Project-Fizik Bilgisayar 

Geliştirme Projesi). 1960’ların sonunda California Üniversitesi’nde eğitim teknolojisi 
merkezi kurulmuştur. Burada fizik ve fene dayalı bilgisayar destekli öğretim 

malzemeleri geliştirildi. 
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 Iowa Üniversitesi: Iowa Üniversitesinde yapılan çalışmalar sonrasında bilgisayar 

destekli öğretim programlarında sistemler arasındaki alışverişler gerçekleştirildi.  
 Llionois Üniversitesi: 1960’lı yıllarda burada PLATO projesi başlatıldı. Bu projenin 

amacı, bilgisayarların eğitim faaliyetlerindeki bütün rollerini kişi başına düşen maliyet 
açısından geleneksel eğitim sistemi ile yarışabilecek düzeye getirmeyi planlamaktı.  

 

1996 yılı sonu itibariyle devlet okullarının % 65’inde internet bulunmakta, bu oran ilkokullarda % 61, 
orta ve lise düzeyi için % 77’dir (Uşun, 2004).  

 
ALMANYA  

 
Almanya’da uygulamalar daha çok “Bilgisayar Eğitimi” ve “Bilgi Teknolojisi eğitimi” kapsamında 

gelişmiştir. 1975’ten sonra 16–18 yaş grubu öğrenciler için başlatılmış, öğretim araçları, ders kitapları 

geliştirilmiştir ve öğretmenler yetiştirilmiştir. 1983’te bu eğitimin 13 yaşından itibaren verilmesine 
yönelik çalışmalar ve tartışmalar başlamıştır. Alman stratejilerinin diğerlerinden en önemli bir farkı 

bilgisayarın öğrenci tarafından bir araç olarak kullanılmasına ağırlık vererek öğrencinin tecrübesini 
artırmayı hedeflemiştir. Bilgisayarın öğretime yardımcı olma fonksiyonu ikinci plana itilmiştir (Altınkaya, 

1998: 42).    
   

FRANSA  

 
1970–1976 yılları arasında Fransız Ulusal Eğitim Araştırmaları Enstitüsü tarafından 5000’den fazla 
öğretmen orta öğretimde kurulan ve bu kesime yönelik bilgisayar uygulamaları ile ilgili eğitimden 

geçirildiler. 1976’da ortaokullarda 58 mikrobilgisayar yerleştirilmiş oluyordu. Eğitimden geçen 
öğretmenlerin büyük çoğunluğu bilgisayarın yapısı ve programlamaya daha çok önem vermiş ve 

bilgisayarın ayrı bir disiplin olarak okutulması görüşünü benimsemişti (Hebenstreit, J. Çev: Akif 

ERGİN). 

 
1979’ların başında 600 öğretmen ders yazılım paketi hazırlayacak şekilde yetişmiş, 5000 öğretmen de 

bilgisayar biliminin temelleri ve eğitimde kullanılması konusundaki kursu tamamlamıştı. 1985’te 
120.000’lik mikrobilgisayar ile 100.000 öğretmenin eğitimi planlandı (Hebenstreit, J. Çev: Akif ERGİN). 

 
7. TÜRKĠYE'DE BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ ÖĞRETĠM  

 

Türkiye'de örgün eğitimde bilgisayar eğitimine yönelik çalışmalar, 1984 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından yürütülen “Yeni Enformasyon ve İletişim Teknolojisi” çalışmaları çerçevesinde 1100 adet 
bilgisayarın ortaöğretim kurumlarına alınması ile başlamıştır. Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretimi 

aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz (Uşun, 2004): 
 1984-1988 ön hazırlık çalışmaları 

 1989-1991 bilgisayar destekli eğitim çalışmaları  

 -1992-1999 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar 
 2000'li yıllardan günümüze  

 
1984-1988 Ön Hazırlık ÇalıĢmaları:  
 
1984 yılından itibaren MEB tarafından yürütülen “Yeni Enformasyon ve İletişim Teknolojisi” projesi ile 
ilgili çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir (Uşun, 2004) :  

 

 1985-1986 öğretim yılından itibaren 101 orta dereceli okula biri öğretmene diğeri 10'u öğrenciye 
olmak üzere toplam 1111 adet bilgisayar alındı. Her okuldan iki öğretmene 5 hafta süre ile 

hizmetiçi eğitim verildi. 1987-1988 eğitim-öğretim yılından itibaren 2 saat teorik, 1 saat uygulamalı 
dersler seçmeli dersler arasına alındı. 

 1985-1986 öğretim yılından itibaren Ticaret, Turizm-Otelcilik okullarında başlatılan çalışmada 13 

okula 10'ar adet olmak üzere 130 bilgisayar sağlandı. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi bütün 
okullara yaygınlaştırıldı. 3 saatlik bilgisayar dersi her okula kondu.  
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1988-1989 öğretim yılından itibaren Ticaret ve Teknik Eğitimle ilgili orta dereceli okullarda Dünya 
Bankası kredisiyle başlatılan Endüstriyel Okullar projesi çerçevesinde 805 adet bilgisayar kullanıma 

başlandı (Altınkaya, 1998).  
 

Ön hazırlık çalışmalarından sonra MEB firmaları okullarda BDE'i uygulamaya davet etmiştir. Firmaların 

uyguladığı bu proje için Türkiye genelinde toplam 130 okul seçilmiştir. Uygulamaya katılan bir kısım 
yerli firmalar yazılım hazırlama ve öğretmenlerin BDE'e hazırlanması için üniversiteler ile işbirliğine 

gitmiş ve üniversitelerde bu projeye dahil olmuş, bazı yabancı firmalarda seçtikleri pilot okullara 
giderek müfredat programlarını inceleyerek, okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşmeler yapmış, 

öğretmenlerin bu sürece aktif katılımını sağlamıştır (Altınkaya, 1998).  

 
1988-1989 BDE Uygulamaları:  
 
1988-1989 yılında yapılan pilot proje uygulamaları kademeli olarak değerlendirmelere tutulmuş ve son 

olarak 5-6 Ağustos 1989'da İstanbul'da Türk Üniversitelerinde bilgisayar uzmanı olarak çalışan bilim 
adamları, eğitim uzmanları, uygulayıcı ve MEB yetkililerinin katıldığı Danışma Kurulu Toplantısı'nda 

değerlendirme yapılmış; bu değerlendirme sonunda pilot proje uygulamalarına katılan 28 firmadan 

10'u ile devam etme kararı alınmıştır (Uşun, 2004).  
 

MEB tarafından başlatılan pilot projedeki değerlendirme çalışmalarından sonra 9 firma ile anlaşma 
yapılarak 58 okulda yapılan denemeler için yaklaşık 6 milyar harcanmıştır. Bu esnada; 18 okul için 

toplam 378 bilgisayar alındı, 37 derse toplam 2000 saatlik yazılım geliştirildi, 750 öğretmenin eğitimi 

tamamlandı. ABD'den Ticaret ve Kalkınma Projesi çerçevesinde sağlanan hibe ile “Yeni Enformasyon 
Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Eğitim” konusunda eğitim görmek üzere 10 adet MEB personeli 

ABD'ye gönderildi (Uşun, 2004).  
 

1990-1991 Uygulamaları:  
 
MEB bünyesindeki Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 9 okulda Bilgisayar Programlama 

bölümü açılmıştır. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 okulda Bilgi-İşlem bölümü 
açılmış,263 okulda 3 saat bilgisayar dersi veriliyordu. Ortaöğretim genel Müdürlüğü'ne bağlı 189 

okulda 1461 adet bilgisayar bulunmaktayken 1990 yılı içinde 11 okula 231 bilgisayar, 1991 yılı içinde 
47 Genel Lise'ye 710, 13 Fen lisesine 260, 72 Anadolu Lisesi'ne 1070, 18 Anadolu Öğretmen Lisesi'ne 

360 bilgisayar satın alınmıştır. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda verilen 

programlar genelde bilgisayarın montaj, bakım ve onarım konularını kapsamaktaydı. 1991 yılında BDE 
kapsamında 73 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne 1100 bilgisayar, 30 İmam-Hatip Lisesi'ne 460 

bilgisayar alınmıştır. (METARGEM, 1991, Aktaran: Altınkaya, 1998). 
  

Mart 1990'da Dünya Bankası ile MEB arasında Milli Eğitimi Projesi imzalandı. Bu projenin en önemli 

amaçlarından birisi Yeni Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinim eğitim sistemine girmesi idi. Bu proje 
kapsamında 53 lisenin 2. sınıfında bilgisayar okur-yazarlığı ve bilgisayar destekli eğitim hedeflenmiştir. 

Bu proje kapsamında 73 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerini merkez ile irtibatlandıracak bir bilgisayar ağı 
kurulması da hedeflendi. Personeli teçhizat, alt yapı imkânla ve eğitim istatistikleri ile ilgili bilgilerin 

transferi sağlanarak Yönetim Enformasyon Sistemi'nin oluşturulması hedeflenmiştir (Uşun, 2004).  
 

1992 ve sonrası:  
 
55. hükümet döneminde 8 yıllık kesintisiz eğitim çalışmaları kapsamında “Eğitimde Çağı Yakalamak 

2000” adlı proje çerçevesinde 1998’de 6200 okulun bilgisayar destekli öğretime başlaması 
öngörülmüştür. (Yazar, 1998, Akt: Uşun, 2004). 

 

53 BDO ve 182 BLO projesi: Dünya Bankası destekli olarak yürütülen projelerde Milli eğitimi 
Geliştirme Projesi kapsamında yürütülen alt projelerdir. Bunlar 58 Bilgisayar Deneme Okulu (BDO) ve 

1882 Bilgisayar Laboratuar Okulu (BLO) projeleridir. Bu projelerin amaçları Bilgisayar destekli eğitimin 
ve bilgisayar eğitiminin geliştirilmesidir. BDO kapsamında 14 genel lise, 24 süper lise, 15 Anadolu 
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lisesi; BLO kapsamında ilköğretim, Ortaöğretim ve Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne 

bağlı okullarda bilgisayar laboratuarı kurulmuştur. Okullardaki uygulamalar doğrultusunda her iki 
projede de öğretmenler bilgisayar okur-yazarlığı eğitimine alınmıştır. 182 BLO projesinde kullanılmak 

üzere eğitim yazılımları seçmek üzere “Ders Yazılımı İnceleme Komisyonu” oluşturulmuştur. Bu 
çalışmayı takiben bilgisayar okur-yazarlık eğitiminin 4. sınıftan itibaren liselerde ise seçmeli olarak 

(Bilgisayar I-II, Bilgi Teknolojileri I-II) verilmesi kararlaştırılmıştır (MEB, 2002).  

  
Temel Eğitim Projesi: Temel eğitim projesinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte 81 il ve her ilçeden 

en az iki ilköğretim okuluna Bilgisayar Teknolojisi (BT) sınıfı kurulmuştur. Bu doğrultuda toplam 2802 
ilköğretim okuluna 2837 BT sınıfı kurulmuştur. BT sınıflarında eğitim yazılımları, eğitsel içerikli oyunlar, 

elektronik referanslar, video, tepegöz, televizyon, eğitsel içerikli videokaset ve saydamlar, ofis 

yazılımları bulunmaktadır. Eğitimde Çağı Yakalamak 2000 projesi ile “Bilgi Merkezleri Projesi” de 
hayata geçirilmiştir. Bu projenin amacı herkese, her yerde, her zaman eğitim ve öğrenme ortamı 

sağlamak idi (MEB, 2002).  
 
Fatih Projesi: Bu projenin amacı, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki 
teknolojiyi iyileştirmek amacıyla BT araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına 

hitap edilecek şekilde derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki 

tüm okulların 620.000 dersliğine dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet altyapısı sağlamaktır. 
FATİH projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar: 1- Donanım ve Yazılım Altyapısının 

Sağlanması, 2- Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi, 3-Öğretim Programlarında Etkin BT 
Kullanımı, 4- Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi, 5- Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT 

Kullanımının sağlanmasıdır. Fatih Projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, Ulaştırma 

Bakanlığı tarafından desteklenen bir projedir. 3 yılda tamamlanması planlanmaktadır. 1. Yıl ortaöğretim 
okulları, 2. Yıl ilköğretim ikinci kademe, 3. Yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının 

BT donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, 
öğretmenler için hizmetiçi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı 

ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflenmektedir (MEB).  
 
8. SONUÇ 

 
Bilgisayar Destekli Öğretim; kısaca bilgisayar teknolojilerinin getirdiği imkanların eğitim ortamında 
kullanılmasıdır. Bilgisayar Destekli Öğretim davranışçı yaklaşımın ödül, ceza, etki, tepki ve dönüt verme 

gibi ilkerine dayanmaktadır. Skinner'ın edimsel koşullanma ilkelerine dayalı programlı öğretim BDÖ'ün 
temelini oluşturmaktadır.  Bilgisayar Destekli Öğretim yazılımları genel olarak Alıştırma ve uygulama 

yazılımları, öğretici yazılımlar, simülasyon, problem çözme ve eğitsel oyunlar olarak sınıflandırılır.  

Tüm dünya ülkelerinde ve ülkemizde bilgisayar destekli öğretim sürekli yaygınlaşmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde bilgisayar destekli öğretim adına büyük ve ciddi adımların 

1983-1984 yıllarında atıldığı görülmektedir. İngiltere'de BDÖ'ün gelişim süreci NDPCAL ve MEP gibi 
projelerle desteklenirken Amerika'da üniversitelerin yürüttüğü çalışmaların etkili olduğu görülmektedir.  

Ülkemizde ise bilgisayarın eğitim ortamına girmesi 1984 yılında Yeni Enformasyon ve İletişim 

Teknolojisi projesi ile başlamış ve birçok okula bilgisayar temin edilmiştir. 1984–1988 yılları arasındaki 
bu gelişmeler ön hazırlık çalışmaları olarak isimlendirilmektedir. Mart 1990'da Dünya Bankası ile MEB 

arasında Milli Eğitim Projesi imzalandı. Bu projenin en önemli amaçlarından birisi Yeni Enformasyon ve 
İletişim Teknolojilerinim eğitim sistemine girmesi idi. 1992 ve sonrasında ise Eğitimde Çağı Yakalamak 

2000, 53 BDO ve 182 BLO ve Temel Eğitim Projesi ile Bilgisayar Destekli Öğretimin yaygınlaştırılma 
çalışmaları devam etmiştir. Günümüzde ise Fatih projesi ile bilgisayarın eğitimde daha aktif kullanılması 

amaçlanmaktadır.  

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler hayatın her alanını olduğu gibi eğitim sistemlerini de etkilemiştir. 
Bilgisayarlar, eğitim sistemi içinde var olan öğretmen ve öğrencilerin rollerini, öğretme ve öğrenme 

yöntemlerini değiştirmiş ve öğretmenlerin en önemli yardımcısı olma noktasına ulaşmıştır. Günümüzde 
bilgisayarlar eğitimin her alanında kullanılmaktadır. Bilginin sürekli yenilenerek ve gelişerek arttığı 

günümüzde bilgisayarların önemi de eğitim-öğretimde giderek artmaktadır ve bilgisayarların eğitime 

katkıları gün geçtikçe daha fazla anlaşılmaktadır.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v3fTjxxdJ94J:okulweb.meb.gov.tr/18/01/965671/belgeler/bde/bakanlik_okullarda_bilgi_teknolojileri.mht+meb+bilgisayar+destekli+eğitim+projeleri&cd=4&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&client=firefox-a&source=www.google.com.tr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v3fTjxxdJ94J:okulweb.meb.gov.tr/18/01/965671/belgeler/bde/bakanlik_okullarda_bilgi_teknolojileri.mht+meb+bilgisayar+destekli+eğitim+projeleri&cd=4&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&client=firefox-a&source=www.google.com.tr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v3fTjxxdJ94J:okulweb.meb.gov.tr/18/01/965671/belgeler/bde/bakanlik_okullarda_bilgi_teknolojileri.mht+meb+bilgisayar+destekli+eğitim+projeleri&cd=4&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&client=firefox-a&source=www.google.com.tr
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