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GİRiŞ
Sacede bir nesil önce - ilk kuşak bilgisayarlar zamanında - bilgisayar olgusunu iyi anlamayan pek çok insanın en büyük korkusu; bilgisayarların
ergeç insanların istihdam edildikleri işleri onların ellerinden alacağı ve bu
durumun büyük çaplı bir işsizlikle sonuçlanacağı şeklindeydi. O zaman bu
korku gerçekten akla yatkın görünüyordu. Bu korkunun kaynağı, insanların pek çoğunun bilgisayarların tarihsel gelişimlerini bilmemeleri onların
hangi aşamalardan gelip bu güne değin ne gibi istihdam yarattığını ve
daha da yaratacağını kavrayamamalarından kaynaklanıyordu.

Denilebilir ki bilgisayarlar ilk insanların varlığı ile ilkelde olsa kulve Matematikçiler bu gelişimi ana başlıkları ile

lanılabiliyordu. Eğitimciler
şöyle sıralamaktadırlar.

-ilk insan zamanında hesaplamalar insanın parmakları ile yapılmaktaydı.
- Giderek Abacuslar gelişti.
-Napierian çubukları ve logaritma gelişti.
-Blaise Pascal'ın keşifleri ile kollu hesap makinaları devreye girdi.
-Gott Fried Leibnitz'in yeni hesap makinaları tasarımları gelişti.
-Charles Babbage'in gayretleri ile dahada kullanışlı hale geldi.
-Dr.Herman Hollerit'in hesaplama araçlarına katkısı ile etkinlik kazandı
ve ENIAC - UNIVAC - IBM ve diğer bilgisayarlar üretilerek gerek sanayi, gerekse ticari hayatta kullanılmaya ve istihdam yaratmaya başladı.
Elektronik devrim ve Endüstriyel devrim bilgisayarları kaçınılmaz olarak
Ticaret - sanayi, tıp, mühendislik ve diğer sahalarda yaygın bir kullanıma
ulaştırdı. Bu kadar etkinliğin yanında niçin insanların çoğu bilgisayara
kuşku ile bakıyordu? Niçin bilgisayarların kullanımının istihdamı azaltacağına inanılıyordu? Çünkü bu konuda verilen eğitim ve bilgisayarların tüm
kapasitelerini anlayıp onları kullanabilen eğitilmiş insan sayısı istenen oranda arttırılamamıştı. Eğitim politikaları yanlıştı. Korku buradan geliyordu. Bu
korkunun asılsızlığı zamanın geçmesi ve eğttim düzeyinin artması ile kanıt-
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landı. J3ilgisayarlar büyük birişsizliğe yol açmamakla kalmadı, aksine, insanlara milyonlarca iş verdi. Sadece iş vermekle kalmayıp insanların
çalışmalarını daha hafif, hatta zevkli hale getirdi. Bilgisayarlar kullanıcısına
işlem zamanı, doğruluğu ve kolaylığıda sağladı.

Bilgisayar devrimi, Elektronik ve Endüstri devrimiyle birlikte yüzyılın
en ilginç gelişmelerinden biri haline geldi. (3erçek bilgisayar gücünü bireyin ellerine koymak; insanların çalışma, düşünme, birçokları için boş zaman
yaratma yollarını öğrenmek, iletişim ve davranışlarını geliştirme gibi yeteneklerinin ortaya çıkmasına yol açtı. ·
Günümüzde bilgisayar öğrenimi hızla okumak ve yazmak kadar belli
başlı bir yetenek haline gelmektedir. Giderek telefon gibi her yerde bulunabilme, herkesin her an kullanabilm e durumu artmaktadır. Böyle
olağanüstü büyüme yayılma gösteren olayı yönlendirec ek üst düzeyde
becerikli personel ile, onu kullanacak sıradan insanların ondan haberdar
edilmesi ve kısaca eğitilmesi gerekir. Bu makalenin amacı en üst düzey
eğitimi, kullanıcı eğitimi ve sıradan eğitimle bu sahada bilim üretecek bilim
adamlarına yapılan eğitim planlamalarının dünyada ne yönde seyrettiğinin
bir gezintisini yapmak ve ülkemizin bu eğitimde yerinin tespitine bir ışık tutmaktır. Bilgisayar eğitimi batı ve doğu bloku ülkelerinde matematik
eğitiminden asla kopuk ol~amaktadır.
ABD iş istatistik bürosu "U.S. Bureau of Labor Statistics" tarafından
verilen bilgilere göre 1980 - 1990 arası 1O yılda iş sayılarında aşağıdaki gibi
bir büyüme olacağı tahmin edilmiştir.
Matematik uzmanlarındaki iş hacmi
Bilgisayar uzmanlarındaki iş hacmi
Bilgisayar programcılarındaki iş hacmi
Sistem analizlerindeki iş hacmi
Diğer Bilgisayar Uzmanlarındaki iş hacmi

%
%
%
%
%

25.9
27.3

25.1
30.5
30.1

Bu işlerdeki büyüme tahmin edilenden de fazla artmış ABD de açık
giderek büyüme eğilimi göstermiştir (1 ).
Ayrıca

24 Ağustos 1981 tarihli Wall Street Journal gazetesinde
bir rapora göre 1981 yılındaki programlama işlerinin sayısı yak· laşık 54.000 civarında idi. O gün için bu_sahadaki yüksek okul mezunlarının sayısı ise 11.000 civarında idi, günümüzde bu sayı iş sayısı olarak on
kat, mezun sayısı ise beş kat artmış ve aradaki açık gederek büyümüştür.
yayınlanan

(1) New York Tımes on October 4, 1979
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Birleşik Devletler iş idaresi 1990 yılında bu talebin iki kat artacağını hesakplamıştır (2) . .Görüldüğü gibi talep hızla artmakta mezunlar ise artmama
Okulu
e
tadır. Buva ek olarak NewYork Üniversitesinin Eğitimi Sürdürm
· (Yetişkinler Eğitimi Bölümü) nda bilgisayar kurslarına kayıtlar her yıl% 20 25 arasında bir artış göstermektedir. Buna rağmen yetenekli, eğitilmiş personel açığı ve nitelikli öğretim persöneli açığı hala büyüktür (3). Ayrıca sadece IBM yüksek okullardan direkt toplama yoluyla normal olarak her yıl
1000 dolayında mezun alır. Eğitim istatistikleri 1980 yılında 3600 kişinin
master derecelerini bilgisayardan aldığını açıklıyor. Yıllar ttibari ile bu oranın
% 15 - 20 dolayında artacağını ifade. ediyor. Talebin ise bu sayının 10 katı
r bilimolduğu ifade ediliyor (4). Yapılan bir diğer araştırmaya göre bilgisaya
lerinden B.A ile mezun bir öğrenci endüstride bir işe girmeyi ve en az yılda
23.000 $ almayı ummaktadır. Ayrıca bu öğrencilerin Ph.D. derecesi almaktansa endüstride daha kazançlı pozisyonları tercih ettiğini saptıyordu. Bu
ise daha üst düzey eğitimi engelleyen ve bilim üretmeyi kısıtlayan bir olgudur. Bu ülkemizde de geçerli bir durumdur (5).

hükümet ülke çapında her yüksek okula bilbunu orta
gisayarların yerleştirilmesi için milli bir tahaütü kabul etti ve
öğretim için geliştirerek uygulamaya başladı.
Fransa'da 1980 li

yıllarda

Japonya bu tür daha yaygın bir programı 1972 de başlattı. Bunun
sonucunda Japonya, ABD nin nüfusunun yarısı kadar bir nüfusa sahip ol·
masına rağmen şimdi ABD den daha fazla bilgisayar mühendisine sahiptir.
iş istatistik Bürosu ABD için mevcut bilgisayar işlerinin yıllara göre

gibi bir seyir izleyeceğini
dev boyutlarda olduğu görülür (6).
aşağıdaki

bulmuşt~r.

Bu

incelendiğinde açığın

ABD deki Elektronik firmaları mühendis açığının bu ciddi problemi ile
arasında
uğraşmak için bir komite oluşturmuşlardır. 1981 - 1988 yılları
ise
katılmış
kişi
229.000
ordusuna
aylar
d
a·
yetenekli
için
işlevi
slik
mühendi
de açık 130.000 kişi dolayında olmuştur. Bu açığın doksanlı yıllarda
500.000 kişi Civarında olacağı hesaplanmıştır. Elektronik firmaları bu açığı
kapatmak için enteresan bir yol seçmişlerdir; Fen Fakültesi mezunu için
2.000 $ M.S. derecesi için 3.000 $ve ayrıca belirli sürelerde ikramiye verilmesi kararlaştırılarak Matematik öğretimi ödüllendirilmiştir. Ülkemizde ise
(2) . U.S. Bureau of Labor Statistics 1986
1982
(3) NewYork Üniversty School of Continuing (the adult education division) statistics.
1982,
Statistics.
l
(4) The National Center For Educationa
(5) Rensselaer Poliftechric lnstitute and Carnegie - Mellon Universty Statistics 1983.
(6) The Bureau of Labor Startistics 1985
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devletin ücret politikası sonucu en az yetenekli öğrenc
iler - en aza yakın
puan alan öğrenciler - fen fakültelerini tercih etmek
te bu sahada mezun
olanlardan istenen başarı alınamamaktadır. Sonuçta
da Bilgisayar Uzmanı
açığı çığ gibi büyümektedir. problemin ciddiy
eti bir günlük gazetede çıkan
makaleyle ABD kamuoyuna duyurulmuş ve otorite
harekete geçirilmeye

çalışılmıştır

(7).

Sadece çok az bir istisna dışinda, birinci sınıf ünive
rsite mezunlarını
.kabul eden fakült elerin tümün ün ABD de bulun
ması; diğer ülkele rde
karşılaştırıldığinda Nobe l Ödüll eri sayısında
ve Teme l Mate matik
·araştırmalarda başta olmasına karşılık ABD
de de fen eğitiminde büyük bir
kanşıklık vardır.
Karışıklık

genellikle orta okul ve lise düzeyindeki okullardadır.
Bu okulFen eğitimi için ders programlarında ayrılan zaman
ı doğu bloku
ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak vermeye çalı~lım (8).
ların

*ABD de lise öğrencilerinin sadece 1/6 sı matematik
veya fen derslerinden birini 1O. derecenin üstünde almaktadır.
* Sovye tler Birliğindeki öğrencilerin aldığı eğitim seviye
sini sadece
küçük bir kesim Amerikan öğrencisi almaktadır.
* Sovyetler Birliğinde öğrencilerin% 97 si Orta Okul
ve Liseden mezun olurken ABD de bu oran% 75 tir.
·
* Sovyet vatandaşların yaklaşık 13 yıllık bir temel eğitim
görürken ABD
12 yılda kalmaktadır.
*Tüm Sovyet orta ve lise mezunları zorunlu olarak en
az 2 yıl Yüksek
Matematik (Calculus) dersi alırken ABD de 1 yıl Calcu
lus alan öğrencilerin
sayısı 150.000 dir.
* 5 yıllık Fizik, 4 yıllık Coğrafya, 1 yıllık Astronomi içeren
Sovyetler Birliği Fen müfredatı oldukça yoğundur. ABD
nin orta öğretim öğrencilerinin
sadece % 9 u bir yıllık Fizik, % 16 sı bir yıllık Kimya, %
45 i bir yıllık Bioloji ve
% 17 si bir yıllık fen dersi.alarak mezun olmaktadır.
Daha önce de değinildiği gibi fen eğitimine büyük
ağırlık veren sadece Sovyetler değil, doğu bloku ülkelerinin pek çoğu,
Kanada, Fransa
ve diğer ülkelerden bazılarıda fen eğitimine oldukça
ağırlık vermektedirler.
Bunun en çarpıcı örneklerinden biri 1980 ekiminde bizzat
dönemin Fran (7) 18 March 1986 Wall Street Jouma l
(8) Universty of Chicago, Mathem atic departm ent
reports 19n, Chicago.
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sa Cumhurbaşkanı Valery Giscardd'East ing bilgisayar olayının ve
eğitiminin önemini vurgulamak için "Toplumda Bilgisayarlar" adlı özel bir
program ve özel bir hafta ilan etmesidir. Fransa buna bağlı olarak sadece
1981 yılı için yüksek okullarına 10.000 bilgisayar yerleştirdi. Bu çalışma
günümüze kadar artarak sürdü. Görülüyorki hem batı hem doğu ülkeleri
önce temel fen eğitiminde geleceğe yönelik insanı yetiştirmek için büyük
çaba harcamaktadırfar. Sonuç olarak ABD, Japonya, Batı Almanya ve diğer
pek çok ülke bilgisayar öğrenimindeki diğer belli başlt rakiplerinin gerisine
düşmemek için büyük yatırımlar1a insanına fen eğitimi ve bilgisayar eğitimi
vermek için çabalamaktadır. Bu eğitimin esaslı ve ileriye dönük olması için
matematik öğretmenleri Milli Konseyi tarafından 1980 nisanında matematik
öğretiminde başarı için bir seri öneriler getirildi. Bu öneriler;
-Problem çözme ve çözümleme okul matematiğinin odağı olmalıdır.
-Matematikteki temel yetenekler hesaplamaı kolaylığından çok, olayı
kavrama ve analize etme yönünde olmalıdır.
-Tüm sınıf seviyelerinde matematik programları hesap makineleri ve
bilgisayarın gücünden faydalanabilme doğrultusunda geliştirilmelidir.
-Etkinliğin ve verimliliğin kesin standartları matematik öğretimine uygulanmalıdır.

-Okullarda etkin ve

yaygın

bilgisayar kullanımına gidilmelidir.

-Öğrenciler yaratıcılığa ve üretkenliğe yöneltilmelidir (9)

Rapor mikrobilgisayarların azalan maliyetlerindeki artan faydası ile birlikte, çok fazla fonksiyonun bilgisayarlarca yapıldığı bir dünyada yaşamak
için okulların 1990 tarın öğrencilerini hazırlamada aktif bir rol oynaması zorunluluğunu çok açık bir şekilde belirtmiştir. Ayrıca, tüm öğrencilerin okul
matematiği programları boyunca hesap makinelerini ve artan bir şekilde bilgisayarlara alışmaları ve bilgisayar kullanımının öz matematik müfredatı ile
bütünleştirilmesi gerekliliğini tavsiye etmiştir. Diğer bir tavsiye, tüm okulların, öğrenciyi bilgisayarın rolü ve etkisi ile tanıştıran bir bilgisayar öğrenme
kursunu sağlamalarıdır. Böyle bir kurs her öğrencinin gene.ı öğreniminin
bir parçası olmalıdır. Son olarak vurgulanan nokta, bilgisayarın hayatlarındaki etkileri ile ilgilenmek ve öğrencilerin bilimle yarışabilmelerini
sağlayacak olan tüm matematik öğretmenlerinin bilgisayar öğrenmeleri gerekliliğidir.

Kaliforniya Üniversitesinin eğitimle ilgili programlar bölümü tarafından
ulaşılan bir sonuç ise (10); dünya ev bilgisayarı pazarında Birleşik Devletle(9) National Concil ve Teachers of Mathematics, Reports 1980.
(10) University of California lnterdisciplinary Programs report (1987)
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rin liderliğinin geleceğine, dikkat çekm
ektedir. Yönettikleri bir çalışmada;
kişisel bilgisayarların evrensel
pazarının Birleşik Devletler paza
rının ilerleme hızının yarısı kadar büyümesine
ve Birleşik Devletler firmalarının şu
anda bu pazarda uluslararası ticarete
hakim olmalarına rağmen, elektronik

ve bilgisayar teknolojisi üretiminin, özel
likle Japonya, Fransa, Batı Almanya
ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkelerin
ekonomik planlarının bunu hedeflediğini orta ya koymuştur. Kişis
el bilgisayarlar için Birleşik Dev
letler Pazarının 1990 'da 21,5 Mily ar
Dolara ulaşacağı rapo r tarafından
da
hatırlatılmaktadır.
Bu kısa gezintiden sonra diyebiliriz ki,
dünya_nın bu gelişen bilgisayar
Fen eğitimine verdiği öne m bizim ülke
miz içinde
geçerlidir. Ülkemiz de zaman geçirilme
den Fen eğitimine · gereken önem
've .bilgisayar kullanımına yaygınlık getir
ilmelidir.
olayına karşı bakışı,
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