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Kocaeli, BM’nin hayalini gerçekleştiriyor
6. sınıf öğrencilerine 5 yılda 130 bin bilgisayar dağıtılmasını öngören projenin 2 etabı için Kocaeli genelinde 26 bin 587 
öğrenciye, 29 Aralık’tan itibaren laptoplar dağıtılmaya başlandı.

B irleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNPD) tarafından kabul gören 
ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

tarafından “Her öğrenciye bir bilgisayar” 
sloganıyla geçen yıl hayata geçirilen proje, 2.nci 
yılında. 5 yılda toplam 130 bin 6. sınıf öğrencisine 
bilgisayar dağıtılması planlanan projeyle geçen 
yıl 26 bin 587 öğrenciye ücretsiz bilgisayar 
dağıtan belediye, bu yıl 26 bin 709 öğrenciyi 
daha bilgisayar sahibi yapacak.   Öğrenciye 
verilecek “BilgePisi” olarak adlandırılan dizüstü 
bilgisayarlar (laptoplar), 29 Aralık 2010’dan 
itibaren dağıtılmaya başlanacak. 
Beş yılda toplam 130 bin çocuğu bilgisayar 
sahibi yapmayı hedefleyen ve Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) tarafından düzenlenen “Bilişim 
2009 Yerel Yönetim Uygulama” dalında birincilik 
ödülü alan projenin ikinci etabı, 21 Aralık 2010’da 
İstanbul Swiss Otel’de Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 
ve Exper Genel Müdürü Orhan Korkusuz’un 
katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Karaosmanoğlu,2009’da 26 bin 587 bilgisayar 
için 14 Milyon TL fatura ödediklerini bildirdi. 
Dağıtılan bu bilgisayarlarla Kocaeli’ndeki bilişim 
sınıflarının 900’e ulaştığını, bu yıl ki dağıtımla 
birlikte 1800 bilişim sınıfına ulaşacaklarını 
anlatan Karaosmanoğlu, 242 köy okulunun da 
bu projeden yararlandığını belirtti.
Projenin bilgisayarlarını geliştiren Exper’in 
Genel Müdürü Korkusuz ise, Intel ile 
geliştirdikleri BilgePisi’ler sayesinde 
çocukların eğitimlerindeki tüm ihtiyaçlarını 
rahatlıkla karşılayabileceklerini söyledi.

Çalınma ve satılması engellendi
Çalınmaya ve kırılmaya karşı bir yıl sigortalı 
olan BilgePisi’ler, Intel Anti-Theft teknolojisi 
ile uzaktan kilitlenebiliyor. Bu özellik sayesinde 
ürünler çalındıkları ya da kaybolduklarında 

merkezden kilitlenebiliyor. Formatlama, sabit 
disk değişikliği, işletim sistemi değişikliği 
gibi durumlarda sistem açılamayarak 
bilgisayarların çalınması veya satılmasını 
anlamsız kılıyor.  Çocukların düşürebileceği, 
zaman zaman üzerine bir şeyler dökebileceği 
hesap edilerek geliştirilen bilgisayarlar, darbe 
ve düşmelere dayanıklı kırılmayan gövde, su 
geçirmez tuş takımı ve 6 saate varan uzun pil 
ömrüne sahip.

1.54 kg ağırlığa sahip olan bilgisayarlar, özel 
tasarımı nedeniyle çocuklar tarafından kolayca 
taşınabilen BilgePisi’lerde Intel® Atom® 
işlemcisi bulunuyor. 160 GB hard diske sahip 
olacak laptoplarda 1 GB RAM mevcut. 10,1 inç 
büyüklüğünde ekrana sahip olan bilgisayarlar 
üzerinde, kablosuz iletişim için tümleşik ağ 
kartı, tümleşik ses kartı, 1.3 megapiksel dahili 
webcam, tümleşik hoparlör ve mikrofon var.
Okul yöneticileri bilgisayarları teslim alırken, 
diğer yandan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
öğretmenlere dizüstü bilgisayarların 
kullanımına yönelik özel eğitimler veriliyor. 
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