
Yaklaşık 1,5 milyar TL’ye mal olacak 
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme 
Hareketi’yle, 570 bin dersliğe dizüstü 
bilgisayar ve akıllı tahta konulacak
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“ F A T İ H  ” 
projesi başlıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla Fırsatları Arttırma, 
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) 

Projesi başlatılıyor. FATİH Projesi’nin imza 
töreni, Başbakan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu ve Ulaştırma Bakanı Yıldırım’ın 
katılımıyla Rixos Otel’de 22 Kasım 2010’da 
gerçekleştirildi.
Milli Eğitim (MEB) ve Ulaştırma bakanlıklarınca 
ortak yürütülecek proje ile, her öğrenci, 
bilgisayarı kendi sınıfında kullanacak. Orta 
öğretimde başlatılan ve üç yılda tamamlanacak 
proje ile 40 bin okuldaki 570 bin dersliğe 
dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı, İnternet 
ve çok amaçlı yazıcı ve akıllı tahta sağlanacak. 
Fatih Projesi’yle okullar, bilişim teknolojileri 
laboratuarlarındaki bilgisayar, İnternet 
bağlantısı ve teknolojik donanım daha ileri bir 
aşamaya taşınacak. 
Türkiye’nin her yerinde, bütün öğrencilerin 
“Sosyo ekonomik durumu ne olursa olsun, 
bilişim teknolojisi olanaklarından yararlanması” 
amacını taşıyan proje kapsamında, başlangıçta 

600 bin öğretmene, donanımın altyapısı ve 
kullanılmasıyla ilgili eğitim verilecek. Öğretim 
programları bilişim teknolojisi destekli öğretime 
uyumlu hâle getirilerek “eğitsel-e içerikler” 
oluşturulacak. Projenin ilk yılında ortaöğretim 
okulları, ikinci yılında ilköğretim ikinci kademe 
ve üçüncü yılında ise ilköğretimin ilk kademesi 
ve okul öncesi kurumlar tamamlanmış olacak.

FATİH Projesi ile her sınıfta İnternet’e bağlı 
bir bilgisayar bulunması hedefleniyor. Daha 
önce okullara kurulan bilgisayar teknoloji 
(BT) sınıfları, proje tamamlanana kadar 
kullanılmaya devam edilecek. Projenin hayata 
geçmesiyle BT sınıflarındaki bilgisayarlar okul 
içerisinde dağıtılacak.

Akıllı tahta ve çok amaçlı ağ yazıcısı
Projede, kara tahtanın yerini, “akıllı tahta” tahta 
alacak. Öğretmenler; bilgisayar, projeksiyon 
cihazı, özel kalem, tahta olarak kullanılacak 
platform ve yazılımdan oluşan “akıllı tahtada” 
harita, grafik ve video gösterimleri yapabilecek. 

1.5 milyar TL harcanacak projede köy okullarına 
da bilgisayar ulaştırılacak. 
Sınıflarda, e-kitaplarla ders yapılacak. 
Öğretmenler, klasik tahta yerine, doğrudan 
bilgisayara bağlı tahtalarla ders işleyecek. 
Öğrenciler, işlenen konuları, tahtadan kendi 
bilgisayarına aktarabilecek. 

Projeyle okulların donanım alt yapısının 
geliştirileceğini belirten MEB Bakanı 
Çubukçu, 40 bin okula projeyle ilgili cihazların 
kurulacağını, her dersliğe geniş bant internet 
erişim ağı sağlanarak okullara yeni bir internet 
omurgası yükleneceğini belirtti. Çubukçu, 
ayrıca okullara akıllı tahta ve çok amaçlı ağ 
yazıcısı kurulacağını da bildirdi.  

Proje kapsamında projektör cihazları, 38 bin 
688 çok amaçlı fotokopi makinesi ve akıllı 
tahtaların 40 bin okula dağıtılacağını söyleyen 
Çubukçu, projenin 3 yılda bitirilmesinin 
hedeflendiğini söyledi.
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