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Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz:

BT’nin bir araç, asıl yatırımın ve bu 
araçları kullanacak kişilerin öğretmenler 
olduğunu asla unutmamalıyız

Bilişim Teknolojileri 
Rehber (BTR) Öğretmenlik 
sistemini çözdüğünden 
daha fazla problem 
yaratan “zavallı bir 
uygulama” olarak 
değerlendiren Yılmaz, 
MEB’in, BTR’leri, “akıllı 
tahta ve tabletlerin 
çobanı” olarak 
kullandığını ileri sürüp 
BT öğretmenlerinin BTR 
öğretmenliğini hakkıyla 
yerine getirebilecek 
vasıflara sahip olduğunun 
altını çizdi. Yılmaz, 
BT öğretmenlerinin 
okullarda web ekibi, 
programlama takımı gibi 
ekipler kurabilmeleri için 
mevzuatta düzenleme 
yapılmasını istedi.

“Eğitimde bilişim teknolojileri kullanımı, 
projeleri ve etkileri” konusuna yer 
verdiğimiz “Dosya” sayfalarımıza Bilişim 
Teknolojileri Eğitimcileri (BTE) Derneği 
Başkanı Burcu Yılmaz, sorularımızı 
yanıtlayarak katkı verdi.
MEB’in “çocuklar her şeyi biliyor bu 
derse ve öğretmenine ihtiyacımız yoktur” 
anlayışını değiştirip 5.6. sınıflarda zorunlu 
7. ve 8. sınıflarda seçmeli olarak “bilişim 
teknolojileri ve yazılım” adıyla yeni bir 
ders okutmaya başladığını anlatan Yılmaz, 
dersin 15 seçmeli ders arasından seçilme 
oranının geleceğe umutla bakmalarını 
sağladığını belirtti. Yılmaz, gelecekte 
grafik, ileri programlama, donanım gibi ek 
seçmeli dersler konulacağına inandığını 
söyledi.
On binlerce BT öğretmeninin bulunduğu 
alana istatistik, matematik gibi 19 
ayrı bölümden başvuru alınıp atama 
yapıldığından yakınan Yılmaz bunu, 
alanları için “kaygı verici bir durum” 
olarak değerlendirdi. Tüm bu bölümlerden 
atanan öğretmen sayısının 15 bini geçtiğini 
bildiren Yılmaz, “Bir yanda FATİH gibi akıl 
almaz bütçesi olan bir proje, diğer tarafta 
fare (mouse), hoparlör vb. için sağa sola 
haber salan öğretmenler, BT çöplüğüne 
dönüşmüş okullar, tam bir çelişkiyi gözler 
önüne seriyor” dedi. 
Kalabalık sınıflar, BT araçları (internet 
bağlantısı ve teknik altyapı)  ile kitap ve 
materyal eksikliğine işaret eden Yılmaz, 
MEB bazı materyaller sunması, BT 
öğretmenlerince hazırlanmış milyonlarca 
materyalin gruplanıp paylaşılmasına 
önayak olmasını istedi. 
Bilişim Teknolojileri Rehber (BTR) 
Öğretmenlik sisteminin, çözdüğünden 
daha fazla problem yaratan “zavallı bir 
uygulama” olarak değerlendiren Yılmaz, 
MEB’in, BTR’leri, öğretmeni olarak 
değil sadece “akıllı tahta ve tabletlerin 
çobanı” olarak kullandığını iddia edip 
BT öğretmenlerinin BTR öğretmenliğini 
hakkıyla yerine getirebilecek vasıflara 
sahip olduğunun altını çizdi. “İşin 

özünde, ‘uzmanlığı hafife alma’ ve geçici 
çözümlerle ‘günü kurtarma’ mantığı var” 
diyen Yılmaz, bu yaklaşımla matematik 
ya da fen öğretmenini de kendi alanında 
kullanmayarak bir yanlış yapıldığını 
söyledi.
“BT’nin bir araç, asıl yatırımın ve bu 
araçları kullanacak kişilerin öğretmenler 
olduğunu asla unutmamalıyız” vurgusu 
yapan Yılmaz, eğitim sisteminde etkisini 
arttırmak için dersin daha erken sınıflarda 
verilmesini önererek sözlerini şöyle 
sürdürdü:
 “Bir Müzik Öğretmeninin koro, bir Beden 
Eğitimi Öğretmeninin basketbol takımı, 
bir Türkçe Öğretmeninin tiyatro topluluğu 
çalıştırması gibi Bilişim Teknolojileri 
öğretmenlerinin de ekipleroluşturup 
çalıştırabilmesi gerekiyor. Belirli günlerde 
etkinlik ve yarışmalar düzenlenmeli, bu 
etkinlik ve müsabakalar desteklenmeli 
web ekibi, programlama takımı vb. 
oluşturulabilmesi için mevzuatta 
düzenleme yapılmalı.”

- Bilişim Teknolojisi dersi, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitim 
nasıl sisteminde (hangi sınıflarda, kaç 
saat) veriliyor?“Bilgisayarlı eğitim” 
kampanyalarının yerini “Bilişime gerek yok” 
çalışmalarının aldığından yakınılıyor. Bu 
konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-MEB, teknoloji konusunda “çocuklar her şeyi 
biliyor bu derse ve öğretmenine ihtiyacımız 
yoktur” anlayışını nihayet değiştirerek “bilişim 
teknolojileri ve yazılım- BTY” adıyla yeni bir 
ders okutmaya başladı. 5.6.sınıflarda zorunlu 
7. ve 8.sınıflarda seçmeli olarak okutulmaya 
başlanan bu ders ile önemli bir adım atıldı. 
Ama bunun bir başlangıç olduğuna, grafik, 
ileri programlama, donanım vb. ilave seçimlik 
dersler konulacağına, hâlâ seçmeli olarak 
sadece liselerde bir yıl okutulabilen ve onlar 
teknoloji kullanma alışkanlıklarını oturtmadan 
bazı kazanımları verebileceğimiz ilkokullarda 
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da umulan adımların atılacağına inancımız 
büyük.
Özellikle bilişim teknolojileri (BT) sınıfı, 

internet bağlantısı vb. dersimiz için gerekli 
altyapının mevcut olduğu okullarda Bilişim 
Teknolojileri Dersi’nin diğer 15 seçmeli ders 
arasından seçilme oranı geleceğe umutla 
bakmamızı sağlayacak derecede yüksek.  Bazı 
okullarımızda her iki öğrenciden birinin bilişim 
teknolojileri dersini seçtiğini söyleyebiliriz. 

- MEB bünyesinde 4 yıl boyunca eğitim alıp 
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni unvanını 
almış kaç öğretmeni görev alıyor? Talim 
Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın (TTKB) 
80 sayılı kararında Bilişim Teknolojileri 
Öğretmenlerine ilişkin neler yer alıyor? 

-Karar Şubat 2014’te değişti, 9 sayılı karar oldu.
MEB’e öğretmen olarak atanacakların hangi 
alanlardan mezun olması gerektiği Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın (TTKB) kararları 
ile belirleniyor. On binlerce bilişim teknolojileri 
öğretmenimizin bulunduğu bu alana istatistik, 

matematik vb. 19 ayrı bölümden başvuru 
alınıyor ve atama yapılıyor. Maalesef Anayasada 
bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmış olan 
öğretmenlik mesleği ve alanımız için bu durum 
kaygı vericidir. Bizler yürürlükten kaldırılan 80 
sayılı karardaki “Bilgi Teknolojisi” gibi 2 yıllık 
bölümlerin temizlenmesi için başvurularda 
bulunmuşken bu 12 bölüme yeni bölümler 
eklenmesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Tüm bu bölümlerden atanmış öğretmen sayısı 
15 bini geçti.
  
-Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin 
sorunlarını kısaca anlatır mısınız?Bilişim 
Teknolojileri Eğitimcileri Derneği olarak 
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin eğitim 
sisteminde daha etkin ve verimli olabilmesi 
için önerileriniz nelerdir?
-BTY dersi ile birlikte yeni sorunlarla karşı 
karşıyayız. Önceliklerimize göre bazılarını şöyle 
sıralayabiliriz: 
-BT araçları, internet bağlantısı ve teknik 
altyapı eksikliği,
-Kalabalık sınıflar,
-Kitap ve materyaller,
-MEB Politikaları,
- Bilişim Teknolojileri Rehber (BTR) sistemi.
Öncelikle vereceğimiz eğitimin kalitesi, BT 
sınıfı içinde bulunan donanımlar ve internet 
bağlantısı ile ilgilidir. Maalesef hâlâ bilgi 
teknolojilerindeki hâkimiyetimizin bizi dar 
boğaz çıkmazından kurtarabilecek tek şansımız 
olduğunu görmeyen, görse de yakacak odun ve 
tuvaletlerin temizliğini daha öncelikli tutmak 
zorunda olan yöneticiler için BT sınıflarına 
yatırım yapmak söz konusu dahi olmuyor. 
Bir yanda Eğitimde Fırsatları Artırma 
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi 
gibi akıl almaz bütçesi olan bir proje, diğer 
tarafta fare (mouse), hoparlör vb. için sağa 
sola haber salan öğretmenler, BT çöplüğüne 
dönüşmüş okullar, tam bir çelişkiyi gözler 
önüne seriyor. 
 Bu arada KDV vb. muafiyetleri, toplu alımlar 
düşünüldüğünde 40-50 tane akıllı tahta 
bağlanan bir okulda, 15-20 bilgisayarın ancak 
bir iki akıllı tahta kadar maliyet getireceği 
dikkate değerdir. 
Buradan tüm hayırseverler ve teknoloji 
firmalarına sesleniyorum: Vergiden 
düşebileceğiniz bu yardımlarınızınihtiyacı olan 

okullara, bu araçları hakkıyla kullanabilecek 
öğretmenlerimize iletmek konusunda hemen 
hemen her ilde üyesi bulunan derneğimiz 
göreve hazırdır. Kimi zaman bizlere bu konuda 
yardımcı olan firmalara da teşekkür etmek 
isteriz.
 BT araçlarından sonraki en büyük sıkıntımız, 
kalabalık sınıf mevcutlarıdır. Bugün BT 
sınıflarında ortalama 15-20 bilgisayar 
kapasitesi bulunuyor. Hiçbir okulumuzun 
40-50 öğrencinin çalışabileceği 
büyüklükte bir BT sınıf yapma 
imkânı yok. Bilgisayar başında 
3-4 kişinin oturduğu sınıflarda 
eğitim, ancak öğretmenimizin 
doğaüstü özverisiyle yürütülüyor. 
Bu konuda teknoloji ve 
tasarım derslerinde olduğu 
gibi 25 kişiden kalabalık olan 
sınıfların okul şartları uygunsa 
bölünebileceği yönündeki 
kararın bir benzerinin getirilmesi 
yeterlidir. 
Sanırım bir sonraki sıkıntıda 
ders kitabı ve kaynak eksikliğidir. 
Ders kitabı yoktur. Aslında bu 
dersin kitabının olmamasının 
sebeplerinden birazdan söz 
edeceğim. Öğretmenlerimiz 
gerçekten çok zor bir durumda 
bırakıldı. MEB, ders kitabı 
basmadı, öğrenci kitaplarını 
ücretsiz dağıttığı için 
öğrencilere kitap önerilmesini 
de yasakladı. Bulduğu ya da 
hazırladığı materyalleri çoğaltıp 
dağıtmak istemesi halinde 
de fotokopi nedeniyle para 
toplanmasıda yasaklandığı için 
öğretmenlerimizin çoğunun 
eli kolu bağlandı. Özellikle BT 
sınıfı olmayan okullarımızda 
öğretmenlerimizin nasıl bir 
özveri gösterdiklerini anlamaya 
çalışmalıyız.
Kanımca bu dersin kitabı 
da olmaz. Çünkü öğretim 
programımız çerçeve 

niteliğindedir. Yani öğretmen kendisi dersini, 
etkinliklerini belirler diyebiliriz. İçerik her yıl 
güncelleniyor. BT sınıfı olan, BT sınıfı olmayan, 
interneti olan olmayan, dersi birinci kez seçen 
ikinci kez seçen derken 30 ayrı kitap çıkıyor 
karşımıza. MEB de bu işin altından kalkamaz 
ama yine de MEB bazı materyaller sunmalı 
hiç değilse, BT öğretmenlerince hazırlanmış 
milyonlarca materyalin gruplanması 
ve paylaşılmasına önayak olmalı. Kendi 
imkânlarıyla kitaplar hazırlayan hocalarımızın 
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bile alanımızdaki öğretmenlere ulaşamaması 
büyük sorundur. Örneğin Olcay Büyükçapar 
hocamız, BT öğretmenlerine yönelik bir 
kitap hazırladı, kitap sayfalarının fotokopi ile 
çoğaltılarak öğrencilere dağıtılabileceğini 
kendisi belirtti ama bundan öğretmenlerimizin 
haberdar olması bir hayli zor. Özellikle 
yeni atanmış öğretmenlerimize çok faydalı 
olacağına inanıyorum.  
Ve son olarak formatörlük yeni adıyla BTR 
öğretmenliği sistemi…

-Eğitimde Fırsatları Artırma Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’nin, 
Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri olmadan 
okullarda etkin bir şekilde kullanamayacağı 
belirtiliyor. Ancak çoğu okulda atamaları 
gerçekleştiğinde sadece tekniker olarak 
görülen Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin 
atanma ile ilgili mağduriyetlerine ilişkin bilgi 
verir misiniz?

- Bilişim Teknolojileri Rehber (BTR) 
Öğretmenlik sistemi, eski adıyla formatörlük, 
MEB’in 20 yıldan fazla süredir devam ettirmeye 
çalıştığı o zamanın koşullarıyla bazı çözümler 
sunabilmiş ama şimdiki şartlarda çözdüğünden 
daha fazla problem yaratan zavallı bir 
uygulamadır. FATİH Projesi, gündemde 
olmasaydı ya da bütçesi bu kadar fazla 
olmasaydı şimdiye kadar belki de uygulamadan 
kaldırılacaktı. Çünkü adına öğretmenlik dense 

de MEB, BTR’leri öğretmen ya da öğrencilerin 
öğretmeni olarak değil sadece “akıllı tahta ve 
tabletlerin çobanı” olarak kullanabilmiştir. 
Oysaki BT öğretmenleri BTR öğretmenliğini 
hakkıyla yerine getirebilecek vasıflara sahip. 
MEB, yüzlerce, binlerce proje yürütmüş hiçbiri 
için de BTR sistemi gibi bir görevlendirmeye 
gitmemiştir. 

İşin özünde, “uzmanlığı hafife alma” ve geçici 
çözümlerle “günü kurtarma” mantığı vardır. 
100 saatlik kurslarla, BT öğretmenlerinin 
lisans eğitimlerinin özetini verdiğini varsayarak 
alan dışı öğretmenleri BT rehber öğretmeni 
yaptığını varsaymak, böyle büyük projelerin 
sorumluluğunu vermek gerçekten eğitim 
adına yapılmış bir hamle olamaz.  Üstelik 
bunu sadece BT öğretmenleri açısından da 
değerlendirmemek gerekli. Siz bu matematik 
ya da fen öğretmenini, kendi alanında 
kullanmayarak da bir yanlış yapıyorsunuz.
 
BTR sistemi ile öğretmenlerin atanması 
arasında bir bağlantı da bulunmuyor. Çünkü 
bu sadece bir görevlendirme. MEB, kitap 
yazımından, sınav komisyonuna kadar binlerce 
öğretmeni çeşitli işlerle görevlendirmekte 
hiçbir zaman da bunlar için bir kadro 
düşünülmüyor. Hatta illerin sorumluluğunda 
olan görevlendirmelerde bazı iller, “ihtiyacımız 
yoktur” diyerek görevlendirme dahi yapmıyor. 
Bazı iller de sadece FATİH Projesi kapsamında 
okullara görevlendirme yapılırken bazı okullar 
da böyle bir ihtiyaç olmadığını varsaymışlar.
 
İnanın bilgi ve iletişim çağında bu ihtiyaç 
artarak devam edecek ve çözüm üretmek 
mecburi olacak. Aslında çözüm de sanıldığı 
kadar zor değil. BT öğretmenlerini belli bir 
saate kadar rehberlik hizmetleri kapsamında 
ders tanımlama ve ücretinden yararlandırma, 
hem bu işlerin daha makul ve planlı yürümesi 
hem de öğretmen-öğrenci-okul-bakanlık 
herkesin ihtiyaçlarının karşılanmasını 
sağlayacaktır.
 
FATİH Projesi gibi girişimlerde bulunan bazı 
ülkeler incelendiğinde, “piyasayı canlandırma” 
vb. eğitimle doğrudan alakası bulunmayan 
amaçlar dikkatinizi çeker. Bu amaçların bizim 
ülkemizde de geçerli olduğunu düşünmemek 
elde değil. Özellikle bir okulun internet 
altyapısı kurmak vb. girişimlerde kendi 
imkânlarıyla bulunması maalesef söz konusu 
dahi olamıyor. Bu girişimler ancak böyle büyük 
projelerle sağlanabiliyor. 

Fakat bizim açımızdan yapılan önemli yanlışlar 
var. Yapılan yatırım miktarı, özellikle bütçe 
dikkate alındığında bu kadar büyükken 
doğrusu böyle yanlış yapma lüksümüzün de 
bulunmadığı ortada. Ne amaçlarla olursa 
olsun, böyle bir işe giriştiyseniz ülke olarak 
bundan en büyük faydayı sağlamak için 
tüm kaynaklar seferber edilmeli, çok yönlü 
düşünceler hayta geçirilmeli. 

İlk hata olarak, bu yatırımları kullanacak olan 
öğretmenlerde, istek ve ihtiyaç doğurmadan, 
verdim oldu şeklinde bir politika izlendi. 
Oysaweb sitesinden, “isteyen öğretmenlerin 
sınıfına akıllı tahta kurulumu yapılacaktır, 
başvuran okulların altyapısı güncellenecek, 
sınıflar akıllı tahtalarla donatılacaktır” diye bir 
duyuru yazmanız, başvuru imkânı tanımanız, 
bir anda binlerce öğretmenin projeyi 
sahiplenmesi, hatta “Bakanlığım bana akıllı 
tahta istedim, kurdu” diye gurur duymasına 
vesile olurdu. 

Ayrıca işbirliğinde yetersizlik söz konusu. MEB, 
yıllardır kendi bünyesindeki öğretmenleri 
hizmet-içi eğitimlerle projeye hazırlamaya 
çalışıyor. Oysaki üniversitelere sağlanacak 
bir akıllı tahta ile binlerce öğretmenin eğitim 
masrafı ve harcanan zamandan kurtulurken 
büyük bir işbirliğine fırsat sağlanacaktı.
Ama yanlışların bizim açımızdan en önemlisi 
FATİH Projesi’nin okullarda sahipsiz 
kalmasıdır.  Alanda olanlar bilir ki,merkez 
teşkilatı ile okulların iletişimini sağlamanın tek 
yolu her zaman işi sahiplenmiş vasıflı elemana 
sahip olmaktır. Eğer elemanının işin önemine 
inanmamış, sadece “norm fazlası olduğu için 
bari gideyim biraz da ders ücreti kazanayım” 
diye bu göreve talip olmuşsa umulan faydayı 
sağlamak pek mümkün olmaz.

Öncelikle BT’ninbir araç, asıl yatırımın ve bu 
araçları kullanacak kişilerin öğretmenler 
olduğunu asla unutmamalıyız. Kitap ne kadar 
iyi olursa olsun, sıralar, tahtalar, grafikler 
ne kadar mükemmel olursa olsun hepsi, 
öğretmenin aracı ve dersini destekleyici 
öğelerdir. Üstelik her öğretmenin bir stili, iyi 
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olduğu yöntemleri ve etkinlikleri vardır. Ona 
alternatif götürürken kesinlikle işe yaraması 
ve kolay kullanılması gerekir. Öğretmen 
bir bilgiyi bir cümle ile sunabilecekken, 
sunduğunuz sistem, teknik sıkıntılar 
yaratacak, sınıfın kontrolünü kaybetmeye 
sebep olacak ve öğretim programını 
yetiştirmeyi zorlaştıracaksa kullanılabilir 
değildir. Siz bir materyal deposu hazırlayıp 
öğretmenin aradığı bir materyali bulması için 
saatlerce araştırma yapmasını beklerseniz 
sonuç alamazsınız. Okullar teknolojiyle 
donatıldı ama çocuklar sadece oyun oynadı, 
internet sağlandı ama uygunsuz sitelerle 
karşılaşıldı, öğretmen dersini teknoloji 
destekli planladı ama internete ulaşamadı, 
projeksiyon cihazı bozuldu bütün planlar 
aksadı. MEB’in şimdiye kadar sunduğu tüm 
projelerde öğretmenlerimiz benzer durumlar 
yaşadı. Önyargı geliştirdikleri için maalesef 
işler tamamen BT öğretmeninin rehberlik 
vasıflarına kaldı.

- Bilişim Teknolojisi dersinin eğitim 
sisteminde etkisini arttırmak için ne gibi 
düzenlemeler yapılması gerekiyor?

-Biraz önce deBilişim Teknolojileri 
Öğretmenlerinin sorunları ve karşılaştıkları 
sıkıntılara (Kalabalık sınıf, teknik altyapı 
eksikliği, BT aracı ve materyal vb.) değindim. 
Dersin eğitim sisteminde etkisini arttırmak için 
şunları söyleyebilirim: 
Öncelikle dersler, 5. sınıfta öğrenciler 
teknolojiyle ve bilişim ile tanıştıktan kendi 
başlarına bu ortamlarda deneyim kazandıktan 
çok daha sonra verilmeye başlanıyor. Bir 
çeşit deneme yanılma döneminin ardından 
yönlendirme ve rehberlik çabaları gerektiği 
etkiyle yapılamıyor.

Bir Müzik Öğretmeninin koro, bir Beden 
Eğitimi Öğretmeninin basketbol takımı, 
bir Türkçe Öğretmeninin tiyatro topluluğu 
çalıştırması gibi Bilişim Teknolojileri 
ekiplerinin oluşturulması ve çalıştırılması 
gerekiyor. Sosyal kulüp çalışmaları 
yürütülemiyor, bilişim teknolojileri ekipleri 

çalıştırılamıyor. İnternet haftası vb. belirli 
günlerde etkinlik ve yarışmalar düzenlenmeli, 
bu etkinlik ve müsabakalar desteklenmeli 
web ekibi, programlama takımı vb. 
oluşturulabilmesi için mevzuatta düzenleme 
yapılmalı.
 
-Yabancı ülkelerde Bilişim Teknolojileri 
Öğretmenlerinin durumu hakkında bilgi verir 
misiniz?

-Çok farklı uygulamalar ile karşılaşıyoruz. 
Mükemmel sistemin, tüm öğretmenlerin 
BT öğretmeni gibi teknolojiye hakim, BT 
derslerinin tüm kazanımlarının da tüm 
derslere entegreedildiğibir sistem olduğunu 
söyleyebiliriz. Fakat bu sistem, özellikle 
bizim gibi ülkeler için hayalî olmaktan 
öteye gidemiyor. Bir müzik öğretmeni gibi 
enstrüman kullanan, yabancı dil konuşan, 
resim yapabilen sınıf öğretmenleri 
yetiştirdiğimiz zamanlar olmadı mı desek tabii 
ki oldu fakat günümüz şartlarında uzmanlık 
söz konusu olmuyor. Bazı ülkeler, ayrı bir 
ders olarak “ICT Teacher” olarak öğretmen 
istihdam ederken bazı ülkeler bu işi yıllar 
önce bitirdiklerini artık böyle bir öğretmene 
ihtiyaç kalmadığını tüm öğretmenlerini 
teknolojik yeterliliklerle mezun ettiklerini öne 
sürmüş fakat ilerleyen zamanda diğer ders 
öğretmenlerinden “teknoloji öğretmekten 
kendi dersimizi işleyemiyoruz” şikâyetleri 
gelmeye başlamıştır. Bu sebeplerle ülkeler 
hem öğrencilerin ilgilerini karşılamak hem de 
ihtiyaçları gidermek için ayrı dersler okutmak 
ve öğretmenler istihdam etmek yoluna 
gitmeye başlamıştır.
 
- “Gezici öğretmenlik sistemi” ve “Re’sen 
atama” konusunda Bilişim Teknolojileri 
Öğretmenlerinin yaşadıkları sıkıntılar 
nelerdir?

-Gezici öğretmenlik ve resen atama sıkıntıları 
artık yeni bir dersi olan biz BT öğretmenleri 
için diğer öğretmenlerimizden daha da büyük 
bir sorun olmaktan çıktı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s170

http://www.bilisimdergisi.org/s170
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