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Eğitim-Bir-Sen: 
BT öğretmenlerinin sorunu çözülebilir, çözülmeli

Sanal ortamdaki yakınmaları, MEB ve 
kamuoyunun dikkatlerine sunan sendika 
olduklarını belirten Eğitim-Bir-Sen Genel 
Basın Yayın Sekreteri Yalçın, “sanal 
ortamdan gerçek ortama” çıkamadığından 
yakındığı BT öğretmenlerini, örgütlülüğe, 
sorununa sahip çıkmaya beraber enerji 
harcamaya davet etti.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Basın Yayın Sekreteri Ali Yalçın ile BT 
öğretmenlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştuk. 

Eğitim-Bir-Sen, 14 Şubat 1992’de eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan ve 
arkadaşları tarafından kuruldu. 25 Haziran 2001’de kabul edilen 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu ile diğer memur sendikaları gibi yasal dayanağa 
kavuştu. 22 Aralık 2002’de Olağanüstü Kongre ile ilk profesyonel yönetim kurulunu 
seçen Eğitim-Bir-Sen, 15 Mayıs 2009 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) 
yetkili sendika oldu. 

Bilişimin okullardaki temsilcilerinin norm fazlası olması, derslerinin ilköğretim içindeki 
saatinin düşürülmesini “kabul edilebilir bir durum değil” diye değerlendiren Yalçın, 
BT öğretmenlerinin de “sanal ortamdan gerçek ortama” çıkamadığından yakındı. BT 
öğretmenleri için yapılan“tek özel” eyleme 20 kişinin geldiğini anımsatan Yalçın, “BT 
öğretmenleri sendikaları taşeron olarak görüyor ve benim adıma eylem yapsınlar 
ses çıkarsınlar ama ben olmayayım. Diğer branşlardan bindirilmiş kıtalarla benim 
sorunumu çözsünler anlayışı hâkim” dedi.

Sorunların, kendiliğinden çözülmediğini, örgütlü hareket ederek, çözüm önerileri 
geliştirerek ve çözüme zorlayarak yol alınabileceğinin altını çizen Yalçın, sendikasızları 
öncelikle örgütlülüğe, sendikalı olanları da sorununa sahip çıkıp, sorunu yönetimlere 
havale ederek değil beraber enerji harcayarak çözmeye davet etti. BT öğretmenlerinin 
sorunlarının çözülebileceği ve çözülmesi gerektiğini düşünen Yalçın, bu konuya 
yoğunlaşıp belirsizliği gidermek için uğraştıklarını anlattı. 

BT öğretmenlerinin norm fazlası konumuna düşmelerinin önüne geçecek, dersin daha 
verimli işlenmesini sağlayacak öneri sunduklarını bildiren Yalçın, web tasarım, grafik, 
elektronik ortamda yayıncılık, belgesel video gibi alanlarda BT öğretmenlerinden 
yararlanılmaması, bu alanların ders dışı egzersiz alanları olarak tanımlanması ve 
öğretmenlerin isteğiyle oluşacak gruplara ücretli çalışma yapabilmesini MEB’e 
önerdiklerini söyledi.
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- Bilgi toplumunda geleceğin 
mimarları olacak olan BT 
öğretmenleri bu gün ciddi sorunlar 
yaşıyorlar. Sendika olarak konudan 
haberdar mısınız? Bu sorunların 
çözümü konusunda çalışmalarınız oldu 
mu?

-BT öğretmenlerinin sorunlarını sanal 
ortamda yakınmalardan çıkarıp Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinin ve 
kamuoyunun dikkatlerine sunan sendikayız. 
Konu ilk defa gündeme, benim genel 
merkez yöneticisi olmadan önce, şube 
başkanıyken Pendik’te 40 BT öğretmeni 
ile yaptığım bir toplantı sonucunda 
talepleri sıralamam ile geldi. 24 Kasım 
öğretmenler gününde “Bilişim Çağında 
Bilişim Öğretmenleri İsyan Etti” başlığı 
ile gündeme taşıdığımız açıklamamızda 
sorunları sıralamış ve çözüm önerileri 
geliştirmiştik. Konuya ilişkin kamuya 
yönelik haber yapan sitelerde çeşitli 
vesilelerle dikkat çekmeyi sürdürdük. 
Konunun gündemden düşmeye başladığı 
bir anda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 
önünde BT öğretmenleri özel eylem 
yaparak “Başbakan FATİH Dedi, Bakanlık 
Fatiha Anladı” diye sesimizi yükselttik. 
Eğitimde fırsatları artırma ve teknolojiyi 
iyileştirme diyeceksiniz ama teknoloji 
ve bilişimin okullardaki temsilcilerini 
norm fazlası yapacaksınız, derslerinin 
ilköğretim içindeki saatini düşüreceksiniz. 
Bu kabul edilebilir bir durum değildir. 
Bu açıklamamızda bu konuya dikkat 
çektik. Ama üzülerek ifade edeyim ki; BT 
öğretmenlerimiz sanal ortamdan gerçek 
ortama çıkamamaktadır. BT Öğretmenleri 

için yapılmış olan tek özel eyleme 50–60 kişi 
geleceklerini belirtirken 20 kişi geldiler. 
BT öğretmenleri sendikaları taşeron olarak 
görüyor ve benim adıma eylem yapsınlar 
ses çıkarsınlar ama ben olmayayım. Diğer 
branşlardan bindirilmiş kıtalarla benim 
sorunumu çözsünler anlayışı hâkim.

- Peki, eylemin ve yaptığınız ilk 
toplantı ve basın açıklamanızın katkısı 
oldu mu?

-Şüphesiz oldu tabii. Konu kamuoyunda 
yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Soruna 
ilişkin çeşitli yazıların yayınlanmasını 
tetikledi. Sendika Genel Merkezimiz o 
zaman Bakanlık ile yapılan Kurum İdari Kurul 
Toplantılarında konuyu gündeme getirdi. 
Ben merkeze seçildikten sonra konuyu 
“BT Öğretmenlerinin Sorunları Çözülebilir 
mi?” başlığı ile genel merkez sayfamızdaki 
köşemden yazdım ve eğitim özelinde yayın 
yapan bütün siteler yazıyı kamuoyunun 
gündemine taşıdı.

- Merkeze seçildikten sonra konuyu 
Bakanlık Merkez Teşkilatının gündemine 
getirme fırsatınız oldu mu?

-Tabii ki. 11 Kasım 2010’da zamanın Milli 
Eğitim Müsteşarına BT öğretmenlerinin 
sorunlarını içeren dosya Genel Merkezimizce 
sunulmuştu. Daha sonra Genel Sekreterimiz 
ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme 
Sekreterimizle birlikte yeni ismi ile Yenilik 
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü 
Mahmut Tüncel’e yaptığımız ziyarette, 
“uygulamaya konulan yeni ders çizelgesiyle 
2. kademede 1 saat olan BT dersinin, 
seçmeli olduğu 4 ve 5. sınıflarda tamamen 

kaldırılmasıyla BT öğretmenlerinin norm 
fazlası duruma düştüğüne” dikkat çektik. 
Her okulda, ders yüküne bakılmaksızın bir 
normun her halükarda olması gerektiğini 
belirttik. Bu konuyu 23 Mayıs 2011’de 
sendikamızı ziyarete gelen atama bekleyen 
BT öğretmeni adaylarıyla paylaştık. Genel 
Müdür Tüncel, konuyu takip ettiğini bildirip 
2011–2012 yılını kastederek “seçmeli 
derslerde BT sınıfı olanların özellikle bu 
dersi seçmesi için (zorunlu seçmeli ders) 
genelge çıkarma hazırlığımız var” diyerek 
konuyla yakından ilgilendiğini belirtti. Talim 
Terbiye ile görüşeceğini söyledi. Seçimler ve 
akabinde kabine değişikliği, MEB’de yeniden 
yapılanma süreci somut adım atılmasını 
askıya aldırdı. 

- Sizce bu sorun nasıl çözülebilir, 
sizin önerilerini neler oldu?

-Sorun eğitimde ve istihdamdaki 
değişikliklere göre şekil alıyor. 
Hatırlarsanız daha önce sözleşmeli çalışan 
BT öğretmenlerimizin “formatör olamama” 
sorunu vardı. Sözleşmeli öğretmenlerin 
kadroya geçişini sağladık bu sorun ortadan 
kalktı. Kısacası eğitimin teknolojik alt 
yapısı güçlendiriliyor. FATİH Projesi, 
bütün okullarda uygulamaya konulduğunda 
farklı sorunları konuşuyor olacağız. Bu 
sorunun her gün değişeceği anlamına 
gelmemeli ama konuştuğumuz şeylerde 
değişiklik olacaktır demektir.
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Biz BT öğretmenlerinin norm fazlası 
konumuna düşmelerinin önüne geçecek 
ve aynı zamanda dersin daha verimli 
işlenmesini sağlayacak öneri sunduk. 
Teknoloji Tasarım Dersi gibi sınıfın ikiye 
bölünerek işlenmesini önerdik. 40 kişilik 
sınıf 16-18 bilgisayarlı sınıfta ders işliyor. 
Bir kişiye bir bilgisayar düşmüyor. Bir kişi 
uyguluyor diğeri seyrediyor bu verimli bir 
uygulama yöntemi değil. Eğer ders sınıflar 
bölünerek işlenirse bu ders saatini ikiye 
katlayacak başarıyı da yükseltecektir. 
Fakat uygulama aşamasında güçlükler 
çıkacağı endişesi vardır. Dersin not 
zorunluluğunun olmamasının derse olan 
ilgiyi de düşürdüğünün altını çizdik. 
Formatörlüğün çalışma saatleri ve görev 
tanımı ile de ilgili boşluk var. 

Diğer bir sorun ise; bazı derslerle ilgili 

ders dışı egzersiz yapılabilirken, günümüzde 
en ilgi gören özel kurs ve hobi alanlarından 
web tasarım, grafik, elektronik ortamda 
yayıncılık, belgesel video gibi alanlarda BT 
öğretmenlerinden faydalanılmamasıdır. Bu 
alanlar okullarda ders dışı egzersiz alanları 
olarak tanımlanmalı ve öğretmenlerimiz 
istek dâhilinde oluşacak gruplara ücretine 
mukabil çalışma yapabilmelidir. Ya da 
insanların okul dışında yığınlarca para 
harcayarak kendilerini yetiştirmek istediği, 
teknolojideki yeniliklerin gereği bazı meslek 
grupları içine giren masa üstü yayıncılık, 
web gibi ilgi gören konular seçmeli ders 
statüsünde tercihe sunulabilir.

Ben sorunun çözülebileceğini ve çözülmesi 
gerektiğini düşünenlerdenim. Bu konudaki 
belirsizliğin giderilmesi için uğraşıyoruz. 
BT öğretmenlerinin sorunlarını çözmemiz 

gereken bir sorun olarak görüyor ve 
üzerinde yoğunlaşıyoruz. Önümüzdeki 
günlerde Kurum İdari Kurul Toplantısı var ve 
masaya taşıyacağımız sorunlardan birisi de 
BT öğretmenlerinin sorunudur.

- BT öğretmenlerinin neler yapmasını 
önerirsiniz?

-BT öğretmenlerinde örgütsüz olanların 
öncelikle örgütlü olmasını ve sendikaya 
üye olmasını öneririm. BT öğretmenleri ile 
Pendik’te yaptığım ilk toplantıda sendika 
üyesi olmayıp sendikalardan yardım bekleyip, 
sendikaları eleştiren arkadaşlara rastladım. 
Bu bir çelişkidir. Örgütlü olmadan bu işi 
çözmek mümkün değil. Sendikaları taşeron 
olarak görüp sorunu onlara havale edip siz 
çözün ben o zaman üye olurum demek de etik 
değil. Bir Kızılderili sözü var. “Benden önde 

yürüme sana yetişemeyebilirim. Benden 
geri kalma sana örnek olamayabilirim. 
Benimle birlikte aynı hizada kol kola 
yürü.” Çözülen sorunlar, kendiliğinden 
çözülmüyor. Birlikte hareket ederek, 
çözüm önerileri geliştirerek, tenkit değil 
teklif esasıyla çözüme zorlayarak mesafe 
alınabiliyor. Onun için sendikasızları 
öncelikle örgütlülüğe, sendikalı olanları da 
sorununa sahip çıkıp, sorunu yönetimlere 
havale ederek değil beraber enerji 
harcayarak çözmeye davet ediyorum. 
Sendikaya eylem yapın baskısı yapıp, 
geleceğiz taahhüdünde bulunup eylem 
alanında yüzde ellisi BT öğretmeni 
olamayan 20 kişi ile kimse bir anda ses 
getirmeyi düşünmemeli. Netice de biz bu 
sorunu çözmek için uğraşıyoruz ve hep 
birlikte çözeceğiz diyorum. 
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