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MEB eski Bakanı Bostancıoğlu:
Eğitim sistemleri ile öğretim programları, sürekli yapılandırılıp geliştirilmeli

Türkiye’nin uluslar arası sınavlara 
katılıp konumunu belirlemesi, 
okul ve eğitim sistemleri ile 
öğretim programlarını sürekli 
yapılandırması ve geliştirmesi 
gerektiğinin altını çizen 
Bostancıoğlu, “üniversite” 
ile “mezunlarının” mesleki 
yaşamları süresince, bağlarını 
koparmadan sürdürecekleri ve 
“belgelendirmeye” dayalı bir 
sistem kurulmasını önerdi. 

Dosya sayfalarımız kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eski Bakanı Metin 
Bostancıoğlu ile bir görüşme yaptık. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
bitiren Bostancıoğlu, serbest Avukat ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. Bir süre 

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, İş 
Hukuku ve Hukuka Giriş derslerini okutan Bostancıoğlu, 20. ve 21. dönem Demokratik 
Sol Parti (DSP) Sinop Milletvekili seçildi. Bostancıoğlu, TBMM Partilerarası Uyum 
Komisyonu ve Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı, TBMM DSP Grup Başkanvekilliği 
görevini yürüttü. 
Bülent Ecevit Başbakanlığı’nda kurulan 56 ve 57’nci hükümetlerde Milli Eğitim 
Bakanlığı yapan Bostancıoğlu, zorunlu eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılması, eğitim 
sisteminin bilim ve aklın aydınlattığı Atatürkçü düşünce sistemine dayanması yolunda 
Bakanlığı döneminde önemli adımlar attı. 
Çağdaş insanın mutlaka kullanmak zorunda olduğu yeterlikler olarak tanımladığı  “bilgi 
işlemciler” ve “bilgi işlem teknolojileri (BİT)”nin, eğitimsel süreçlerin her kademesinde 
yer almasını öneren Bostancıoğlu, çocukların erken yaşlarda tanıştırıldığı eğitim 
ortamlarında bunlarla karşılaşmasının doğru olacağını düşünüyor.
“Bilgi işlemciler” ve  BİT’in, her öğretmenin mesleki yetişkinliğinin bir parçası olması 
gerektiğini vurgulayan Bostancıoğlu, Türkiye’nin eğitim sisteminin başarısını ölçen 
uluslararası sınavlara katılıp konumunu belirlemesi, okul ve eğitim sistemleri ile 
öğretim programlarını sürekli yapılandırması ve geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi. 
“Bilgisayar içerikli” derslerin, öncelikle “temel ders” olarak ele alınması, ileri 

aşamalarda “disiplin alanlarında bilgisayar kullanımı” şeklinde geliştirilmesinin uygun 
olacağını belirten Bostancıoğlu, BÖTE öğretmenlerinin dışlanmadan yeni gelişmelere göre 
eğitilip sisteme katkı vermesinin sağlamasını istedi. Bostancıoğlu, alandaki öğretmenlerin 
mesleki formasyonlarının güncellenmesi sorununun, “üniversite” ile “mezunlarının” 
mesleki yaşamları süresince, bağlarını koparmadan sürdürecekleri ve “belgelendirmeye” 
dayalı bir sistem kurularak çözülebileceğini söyledi.
Sorularımıza yanıt vermeden önce konuyla ilgili bazı tespitler yapmak isteyen 
Bostancıoğlu, genel olarak bakıldığında küreselleşme sürecinin oluşumuna katkı yapan, 
süreci hızlandıran ve sürece damgasını vuran periyodik gelişmeleri şu şekilde dönemlere 
ayırdı:
-Endüstrileşme dönemi (teknoloji ve makine üretimindeki gelişmeler ve otomotiv),
-Mikroteknoloji ve mikroişlemci dönemi (bilgisayar ve bilgisayar destekli üretim 
teknolojileri),
-Bilişim teknolojileri dönemi (mikroişlemcilerin; üretim, teknoloji, mühendislik, tıp, eğitim 
iletişim, hizmet, haberleşme vb her alanda yoğun olarak kullanılmaya başlanması),
-Nanoteknoloji dönemi (Mikrochiplerden de yararlanarak mikro ölçekte üretim 
teknolojilerinin endüstriyel üretim ile sağlık alanlarına uygulanması),
-Bioteknoloji ve genetik (tarımsal ve gıda teknoloji uygulamaları).

“Ana hatlarıyla belirlemiş olduğum bu dönemlerde Türkiye’nin yeri ve katkısı nedir diye 
baktığımızda üzülerek belirteyim ki hep sürecin gerisinden geldiği ortadadır” diyen 
Bostancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: 
Özellikle nanoteknoloji sürecinin, ulusların varlığı ve bekası üzerinde stratejik önemi 
var. Bu süreci yakalayamayan ulusların geleceği ve kaderi, sürece hâkim olan ulusların 
insafına kalacak.
Giderek ivmelenen şekilde yaşamakta olduğumuz küreselleşme sürecinde; mal ve 
ürünlerin, nitelikli insan gücünün, üretim ve hizmetlerin ve kapitalin serbest dolaşımı 
hızlanıyor, birkaç kapalı ekonomi hariç, dünyamız küresel ölçekteki bir pazara dönüşüyor. 
Küreselleşme sürecine katkısı ne olursa olsun sonuçlarından mutlak suretle etkilenecek 
olan Türkiye’nin, süreçte etkin rol oynayan ve süreci yakından takip eden ülkeler arasında 
olmaktan başka seçeneği bulunmuyor. Özellikle ülkemizin coğrafi konumu, jeopolitiği, 
bölge özellikleri, komşuluk ilişkileri ve başat güçlerin oluşturduğu yeni “dünya düzeni”  
bunu zorunlu kılıyor. 
Süreçteki başarıda en önemli etki, insan gücünü yetiştirmekle görevli eğitimden gelecek. 
Türkiye küresel pazarların rekabetçi ortamlarında, diğerleriyle rekabet edebilecek becerili 
insan gücünü yetiştirmeli. Bunun için bilim ve teknolojide gelişmiş ileri ülkelerin izlediği 
eğitimsel süreçleri, yol ve yöntemleri izlemeli ve en az onlar kadar başarılı olmalıyız. 
Çağdaş insan gücünün yetişmesinde en önemli ölçü, bireyin, aklının, vicdanının, irfanının 
hür olması ve bilimsel süreçleri izlenmesidir. 

http://www.bilisimdergisi.org/s143



Dosya: Milli eğitimdeki BÖTE öğretmenlerinin durumu
2012 NİSAN64 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 65

- Bülent Ecevit Başbakanlığında 
kurulan 56 ve 57’nci hükümetlerde 
Milli Eğitim Bakanı olarak görev 
aldınız. Bilgi toplumuna geçiş 
sürecinde bilişim kültürünün 
yerleşmesi ve geleceği 
şekillendirecek olan çocukların 
eğitimine en önemli harcı katan 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi (BÖTE) Öğretmenleri’nin 
mevcut eğitim sistemindeki 
konumları, atamaları, kadroları, 
görevleri, ek ders noktasındaki 
durumları sizce nasıl olmalı?

-“Bilgi işlemciler” ve “bilgi işlem 
teknolojileri”, çağdaş insan gücünün, 
“işinde” ve “günlük yaşamında” mutlak 
suretle kullanmak zorunda olduğu 
yeterliklerdendir. Bu nedenle “bilgi 
işlemciler” ve “bilgi işlem teknolojileri”,  
eğitimsel süreçlerin her kademesinde yer 
almalı. Çocuklarımız, en erken yaşlarda 
eğitim ortamlarıyla tanıştırılmalı ve 
burada “bilgi işlemciler” ve “bilgi işlem 
teknolojileriyle” karşılaşmalı. Bunun için 
bu dersin öğretmenliğini yapacak olanların 
mesleki yetişkinlikleri, görev yapacakları 
çeşitli eğitim kademelerine göre olmalı. 
Bilgi işlem öğretmenlerinin hizmetiçi 
mesleki yetişkinlikleri periyodik işleyen 
bir yapıya kavuşturularak sürekli, güncel 
ve çağdaş olmaları sağlanmalı. Bunu yanı 
sıra “bilgi işlemciler” ve “bilgi işlem 
teknolojileri”, branşı ne olursa olsun, her 
öğretmenin mesleki yetişkinliğinin de bir 
parçası olmalı.

-MEB, “artık okullarda BT 
öğretmenlerine gereksinim kalmadı, 
çünkü zaten tüm öğrenciler bilgisayar 
ve İnternet’i kullanmayı biliyor” 

tezini öne sürüyor. Bu konuda 
katıldığımız PISA ve EU Kids online 
gibi uluslararası sınavlardaki bilgi ve 
iletişim teknolojileri alanına yönelik 
ortalamaların çok altındaki yerimizi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı (Programme for International 
Student Assessment - PISA), Uluslararası 
Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 
(Third International Mathematicsand 
Science Study-TİMS) ve PEARL gibi 

uluslar arası sınavlar, gerçekte o ülkenin, 
diğer ülkelere göre,  eğitimsel seviyesinin 
bir göstergesi. Çağdaş insan gücünün 
yeterliklerini ölçecek ve yönlendirecek 
şekilde yapılandırılmış bu sınavlarda 
alınacak neticeler, eğitim sisteminin 
başarısının ölçeği konumunda. Bu sınavlara 
katılarak, diğerlerine göre konumumuzu 
belirlemeli, okul ve eğitim sistemleri ve 
öğretim programlarını sürekli yapılandırmalı 
ve geliştirmeliyiz. Sınavlarda başarılı 
olmak ise ancak, başarılı olan ülkelerin 
izlediği eğitimsel yol ve yöntemlerin 

izlenmesiyle olasıdır. Türkiye, eğitim 
sistemini, mutlak suretle demokratik, 
laik ve bilimsel ortamlara kavuşturmalı 
eğitimde çağdaş yaklaşımları benimsemeli. 
Eğitimde, geçmişi devam ettirmek, ancak 
yeni nesli geçmişe hazırlar, geleceğe 
hazırlanmak ise güncel ve çağdaş bilimsel 
yaklaşımlarla mümkün.

-Ders sayısının arttırılması ve 
dersinin önemini vurgulayan çok 
sayıda alan uzmanına rağmen ders 
saatleri düşürüldü. Sizce ilköğretim 
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ve ortaöğretimde bilgisayar içerikli 
derslerin seçmeli ders olmaktan 
çıkarılıp zorunlu ders yapılmalı ve 
ders sayıları arttırılmalı mı?

-Günümüzde istihdam edilebilirliğin 
ölçütlerinden biri de meslek alanının yanı 
sıra “bilgisayar kullanım” yeterlikleridir. 
Bu yeterlik, içeriğe bağlı olarak,  eğitimin 
her kademesinde verilmelidir. Genel 
olarak okullarımızdaki ders sayıları 
çok fazladır. Eğitimde “disiplinlerarası 
yaklaşım”ın önem kazandığı günümüzde 
daha az sayıda ders fakat daha çok 
sayıda ders saati kullanmanın daha 
doğru ve gerekli olduğunu düşünürüm. 
Bu anlamda “bilgisayar içerikli” 
derslerin öncelikle “temel ders” olarak 
ele alınması, ileri aşamalarda “disiplin 
alanlarında bilgisayar kullanımı” şeklinde 
geliştirilmesi uygun olacaktır.

-BÖTE öğretmenlerinin, eğitimdeki 
4+4+4 yapılandırılmasındaki 
yerleri ve görevlendirilmeleri 
nasıl olabilir? Teknik ve meslek 
liselerde BÖTE bölümü mezunu BT 
öğretmenlerinin yürütebilecekleri 
çok sayıda ders bulunmasına rağmen 
bu okullara BÖTE bölümü çıkışlı 
öğretmen ataması yapılmıyor. 
BÖTE öğretmenlerinin sorunlarını 
aşabilmeleri için neler önerirsiniz? 
Nasıl bir düzenleme yapılmalı?

-Eğitimde temel sorunlardan bir tanesi 
de özellikle yüksek öğretim kurumlarında 
öğrencinin mezuniyetinden itibaren 
kurumla ilişkisinin kesilmesidir. Hâlbuki 
teknoloji ve endüstriyel uygulamalar, 

sürekli gelişim halindedir. Mezunların da 
bu paralelde mezun oldukları kurumlarla 
organik bağı devam etmeli. Bu anlamda 
BÖTE öğretmenleri kesinlikle dışlanmamalı, 
yeni gelişmelere göre eğitilerek sisteme 
katkıları sağlanmalı. Mesleki okulların bazı 
bölümlerindeki mesleki dersler,-örneğin 
CNC’li torna, freze gibi, bilgisayar destekli 
veya bilgisayar uygulamalı olarak veriliyor. 
Gerçekte kazandırılan ilgili mesleğe 
ait formasyon olup ilgili meslek dersi 
öğretmenlerince verilmeli. Bu nedenle daha 
öncede vurguladığım gibi “bilgi işlemciler” 
ve “bilgi işlem teknolojileri” özellikle meslek 
öğretmenleri başta olmak üzere “öğretmen 
yeterliklerinin” bir parçası olarak görülmeli.

- Çocuklarımız hangi bilişim 
becerilerine sahip olmalı? Gelişmiş 
ülkenin yanı sıra Hindistan, Singapur 
gibi bilişime yön veren ülkelerde çok 
sayıdaki dersin varlığı bilinirken sizce 
bu gerçek Türk milli eğitim sisteminde 
niye göz ardı ediliyor? Ülkemizin 
bilgisayar ve öğretim teknolojileri 
açısından ihtiyacı nedir?

-Öğrencilerimiz, özellikle küresel ölçekte 
her türlü “bilişim kaynağına” ulaşabilmeli. 
Bunun için iletişim altyapının yanı sıra 
“bilgisayar, İnternet vb. kullanım 
yeterlikleri” ile “yabancı dil” yeterlikleri 
çağımızın olmazsa olmaz türden eğitim 
gereksinimleridir. Buna böyle yaklaşan 
sizinde belirttiğiniz Singapur, Finlandiya, 
İskandinavya vb. ülkelerin çocukları daha 
çağdaş eğitimsel yeterliklere sahip oluyorlar. 
Ve sonuç olarak dünya nimetlerinden daha 
fazla yararlanabilecekler. 

 -MEB’in, bünyesindeki öğretmenleri,  
üniversitelerle işbirliğine giderek 
formatör/koordinatör (BİTEFO) adı 
altında yetiştirmesinin nedeni neydi? 
Başlangıçta “geçici bir çözüm” olarak 
ortaya atılan formatör öğretmenlik 
kavramı neden zamanla daha da fazla 
benimsendi? BÖTE bölümlerinden 2002 
yılında mezun verilmeye başlanması 
bile durumu değiştiremedi. Bu konudaki 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Formatör öğretmenlik, genel anlamda 
çok sayıda öğretmenin hepsine birden 
ulaşılamadığı durumlarda, bazılarını alıp 
eğitimsel yeterlikleri onlara formatladığınız 
ve onların da bölgelerine dönüp bunları 
diğerlerine aktarmalarını istediğiniz bir 
yöntemdir. Gerektikçe denenebilir. 

Bu yaklaşım, özellikle 
ülkemizde 
bilgisayarın 
telaffuz edilmeye 
başlandığı 80’li, 90’lı 
yıllarda zorunlu ve akılcı 
bir yaklaşımdı. Yapılan 
“bilgi işlem teknolojilerine” 
ait bazı altyapıya sahip 
olan öğretmenlere gerekli “bilgi işlem” 
yeterlikler kazandırılarak, bilgisayarın 
öğretime sokulma çabalarıydı. Daha sonra 
“bilgisayar öğretmenliği” bölümleri açılmaya 
başlandı. 

Ancak alandaki bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin hızlı olması, mezunların da 
gelişen durumlara ayak uyduramayıp 
geçmişte donup kalmaları tehlikesini de 
beraberinde getirdi. 

Bu nedenle alandaki öğretmenlerin 
mesleki formasyonlarının 
güncellenmesiyle ilgili gerçek çözüm, 
“üniversite” ile “mezunlarının” mesleki 
yaşamları süresince, bağlarını koparmadan 
sürdürecekleri ve “belgelendirmeye” 
dayalı bir sistem ile kurulabilir.
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