
2010’da başlatılıp 4 yıl içerisinde 
bitirilmesi hedeflenen Fatih Projesi, 
bilgi çağının tüm olanaklarını kullanıma 
sunarak zaman ve mekândan bağımsız 
eğitim sağlayacak,  eğitimde fırsat 
eşitliğini artıracak.
Aslıhan Bozkurt-Ebru Altunok
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EĞİTEK Genel Müdür Yardımcısı Tunay Alkan:
Fatih Projesi,  
“topyekûn bir dijital dönüşüm” projesidir

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 
Stratejik Planı ve BT Politika Raporunda 
yer alan hedefler doğrultusunda 
yürütülen ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 22 Kasım 
2010’de tanıtılan Fırsatları Artırma 
ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
(FATİH) Projesi, dersliklere bilişim 
teknolojisi (BT) araçları sağlanarak, BT 
destekli öğretimin gerçekleştirilmesini 
amaçlıyor. 
Finansmanı Ulaştırma Bakanlığı’nın 
iletişim şirketlerinden tahsil ettiği 
paralarla hayata geçirilen Evrensel 
Hizmet Fonu’ndan karşılanan projeyle, 
eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini 
sağlamak ve okullardaki teknolojiyi 
iyileştirmek hedefleniyor. BT araçlarının 
öğrenme-öğretme sürecinde daha 
fazla duyu organına hitap edilecek 

şekilde derslerde etkin kullanımı için; 
okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim 
düzeyindeki tüm okulların 620 bin 
dersliğine dizüstü bilgisayar, çok amaçlı 
yazıcı, akıllı tahta projeksiyon cihazı ve 
İnternet altyapısı sağlanacak. Dersliklere 
kurulan BT donanımının öğrenme-
öğretme sürecinde etkin kullanımını 
sağlamak amacıyla öğretmenlere 
hizmet içi eğitimler verilecek, bu 
süreçte öğretim programları BT destekli 
öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel 
e-içerikler oluşturulacak.
14 milyarlık dev bütçeli proje tablet 
üreticileri kadar altyapı, İnternet ve 
içerik şirketlerini de harekete geçirdi. 
1990’lı yılların ortasında gündeme 
gelen Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) 
projeleri daha çok donanım üzerine 
kurgulanmış ve eğitimin içeriği ve 
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öğretmen eğitimi konusunda kayda 
değer bir ilerleme olmamıştı. Asıl 
yatırımın öğretmen eğitimi, içerik ve 
İnternet altyapısına yapılacağı FATİH 
Projesi’nde öğrenci ve öğretmenlere 
verilecek tablet bilgisayarlarda yerli 
üretim şartı konulması da üreticileri 
harekete geçirdi. 

4 yılda tamamlanması öngörülen projenin 
ilk yılında ortaöğretim, ikinci yılında 
ilköğretim ikinci kademe, üçüncü yılında 
ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi 
kurumlarında BT donanım ve yazılım 
altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen 
kılavuz kitaplarının güncellenmesi, 
öğretmenler için hizmet içi eğitimler 
ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT 
ve internet kullanımı ihtiyaçlarının 
tamamlanması planlanıyor.
 
Fatih Projesi konusunda Yenilik ve 
Eğitimde Bilişim Teknolojileri EĞİTEK 
Genel Müdür Yardımcısı Tunay Alkan 
ile bir söyleşi gerçekleştirdik.  İsmin 21 
yaşında İstanbul’u fethederek çağ açıp 
çağ kapayarak bir dönüşüm meydana 
getiren 

Fatih Sultan Mehmet’ten alan projenin 
sloganlarından birinin “yarınımızı 
bugünden fethetmeye” şeklinde 
olduğuna dikkat çeken Alkan, projeyle 
öğrenci, öğretmen, idareci, eğitim 
ortamı çalışanları ve hatta velilerde 
dijital dünyada yaşamaya yönelik bilinç 
kazandırılacağını vurguladı. Alkan, 
“toplumun tüm kesimlerine hitap eden” 
Fatih Projesi’nin Türkiye’de eğitimden 
başlayarak 21. yüzyıl yeterliklerine 
sahip vatandaş yetiştirmeyi hedefleyen 
bir dönüşüm –transformasyon- 
amaçladığının altını çizdi.

-Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi (FATİH) 
Projesi’nden kısaca söz eder misiniz? 
Projenin amacı ve hedefi nedir?
 
-“Bilgi çağı” olarak adlandırdığımız bu çağda, 
dünya üzerindeki tüm ülkelerin nihai hedefi, 
toplumsal refah seviyesini yükselterek 
toplumsal arenada daha fazla rekabet edebilme 
gücüne erişmektir. Küreselleşme olgusunun 
da etkisiyle ülkemizin de bilgi toplumu 
olma yolunda ilerlemesi kaçınılmazdır. Bu 
anlamda Türkiye’nin, “Bilgi Toplumuna 
Dönüşüm Politikası” kabul edildi. Millî Eğitim 
Bakanlığı (MEB) olarak devletimizin Bilgi 
Toplumu Strateji Belgesi’nde yer alan “Bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin, eğitim sürecinin 
temel destek araçlarından biri olması, öğrenci 
ve öğretmenlerin bu teknolojileri etkin 
kullanabilmesi” hedefine ulaşmak için çeşitli 
çalışmalar yürütülüyor.

Zaman içerisinde süregelen ve yapılmaya 
devam eden bu çalışmaların yanı sıra, son 
günlerde adından sıkça bahsedilen “Eğitimde 
FATİH Projesi”, bu alanda dünyada önemli 
projeler arasında yer alıyor. Projenin amacı, 
ülkemizdeki tüm okulları aynı bilişim 
teknolojileri (BT) imkânları ile donatarak, 
iyileştirmek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak. 

Fatih Projesi’nin 4 yılda tamamlanması 
hedefleniyor. 1. yıl ortaöğretim okulları, 2. yıl 
ilköğretim ikinci kademe, 3. yıl ise ilköğretim 
birinci kademe ile okulöncesi kurumlarının BT 
donanım altyapısı kurulumları planlanıyor. 

Paralel çalışmalar ile aynı süreler içerisinde 
e-içerik, öğretim programlarına uygun BT 
cihazlarının kullanımı, öğretmenlerin hizmet içi 
eğitim ile bilinçli ve güvenli İnternet kullanımı 
bileşenlerinin tamamlanması öngörülüyor. Bu 
bileşenler ile devam edecek Eğitimde Fatih 
Projesi, ülkemizde eğitimden başlayarak 21. 
yüzyıl yeterliklerine sahip vatandaş yetiştirmeyi 
hedefleyen bir dönüşüm –transformasyon- 
amaçlıyor.   

-Projenin ismi neden Fatih? Özellikle 
mi tercih edildi? 

-“Eğitimde Fatih Projesi” cümlesi, Fırsatları 
Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
cümlesinin baş harflerinden oluşuyor. Bu 
büyük projenin eğitim alanında yapılıyor olması 
sebebiyle kısaca “Eğitimde Fatih Projesi” 
şeklinde kullanılması, kullanım kolaylığı 
açısından da avantaj sağlıyor. 

İstanbul’u fethederek 21 yaşında Fatih unvanını 
alarak çağ açıp çağ kapayarak bir dönüşüm 
meydana getiren Sultan Mehmet Han’a da bir 
atıf var. Zira projenin sloganlarından biri de 
“yarınımızı bugünden fethetmeye” şeklindedir. 
Genç nüfus yoğunluğu fazla olan ülkemizde 
gerçek dünyanın yanında dijital dünyaları 
da fethetmeyi düşünen insanlar yetiştirmek 
gerekiyor. 

-FATİH Projesi şu anda hangi aşamada 
ve kaç yılda tamamlanacak?
 
-4 yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenen 
“Eğitimde Fatih Projesi” ile, bilgi çağının tüm 
imkânları zaman ve mekândan bağımsız 
olarak öğretmen ve öğrencilerin kullanımına 
sunulup eğitimde fırsat eşitliği artacaktır. 
Öğretmenlerin hizmet içi eğitim çalışmaları için 
eğitici eğitimleri ile bir taraftan da öğretmen 
eğitimleri il merkezlerinde başladı. E-içerikler 
konusunda kriterler yayınlandı içeriklerin 
incelenmesi ve temin çalışmaları devam 
ediyor. Müfredatlara uygun bir şekilde teknoloji 
kullanımı konusunda kılavuz kitap çalışmaları 
sürüyor. Bilinçli ve güvenli İnternet kullanımı 
konusunda kapsamlı bir çalışma yapılıyor. 
Günümüzde bireyler, gerçek dünyada yaşamak 
için eğitildikleri gibi sanal –dijital- dünya içinde 
eğitilmelidirler. Proje ile okullarda sadece 
öğrenciler değil öğretmenler, idareciler, eğitim 
ortamı çalışanları ve hatta velileri oluşturan 
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ebeveynlerde dijital dünyada yaşamaya 
yönelik bilinç kazanacaklar. Her ailenin, her 
bireyin bu sürece dahil olması gerekiyor. Bu 
nedenle ortak çalıştığımız bakanlık birimleri 
haricinde, iletişimde olduğumuz başka 
kurumlar da var. Fatih Projesi, toplumun tüm 
kesimlerine hitap eden büyük ve devamlılığı 
olan bir proje. Bu nedenle yapılan çalışmaların 
öngörülen tamamlanma sürelerinin haricinde, 
teknolojinin gelişimindeki sınırsızlığı göz 
önünde bulundurulduğunda proje için aslında 
“son nokta” gibi bir kavramdan da tam olarak 
söz etmek mümkün değil.

-Projenin bütçesi nedir, ihaleye çıkıldı, 
alımlar yapıldı mı? Projenin kaynağı ne 
olacak, maliyet nasıl karşılanacak?

- Projenin kaynağı Ulaştırma Bakanlığının 
Evrensel Hizmet Bütçesi’dir. Projenin birinci 
yılında uygulanacak kısmı ile ilgili donanım ve 
altyapı ihaleleri ile ilgili çalışmalar tamamlandı 
ve ilk kısmı ile ilgili ihale ilana çıkıldı. 

-Proje kapsamında MEB’de hangi 
birimde, nasıl bir yapılanmaya 

(donanım/yazılım ve görevli eleman 
açısından) gidildi? Bakanlıkta kaç kişi 
proje ile ilgili olarak görev yapıyor?

-Genel Müdürlüğümüzde, sürekli çalışmalar 
yapmak ve bu çalışmaların takibi için 
görevlendirilen yaklaşık 90 kişilik bir FATİH 
Proje Ekibi var. Bakanlığa bağlı tüm birimler 
ile çalışıyoruz. Bunun dışında konu ile ilgili 
bakanlıklar ve kurumlar ile sıkı işbirliği 
içerisindeyiz. Projenin hem bakanlığımızda 
hem de diğer bakanlıklar arasında koordineyi 
sağlayan kurulları var. Ayrıca akademik 
danışma kurulu ve genel müdürlüğümüzde 
proje yürütme kurulu bulunuyor.
 
-FATİH Projesi, eğitim ve toplum 
hayatını nasıl değiştirecek? Projenin 
eğitime getirisi ne olacak?

-Projenin topluma faydalarına az öncede 
değindim. Tekrar söylüyorum bu bir “dijital 
dönüşüm” projesidir. Biliyorsunuz günümüzde 
ülkeler ve toplumlar arasında gelişmişlik 
karşılaştırması yapılırken artık “sayısal 
uçurum” diye bir parametreden de bahsediliyor. 

Bu genelde gelişmiş ülkeler ile geri kalmış 
ülkeler arasında daha çok kendini olumsuz 
yönde belli eden bir parametredir. Ülkemiz 
için bu projenin uygulanması sonrasında 
sayısal uçurum olumlu yönde kullanılan bir 
gelişmişlik parametresi haline gelecektir. 
Projenin eğitime katacakları için de projeyi 
anlatırken kullandığım bir cümleyi tekrar 
etmek istiyorum. O da “Bu öğretmen merkezli 
bir projedir” cümlesidir. Tabii ki öğretmen ve 
hatta eğitim sistemi de öğrenci merkezlidir. 
Zira bunların hepsi, öğrenci için vardır. Ama 
proje, öğretmenlerin öğrenciye kalıcı eğitim 
ve öğretimine dönük çabalarına yardımcı 
olan, onların işlerini kolaylaştıran eğitim 
araçları yöntem ve metotlarını sonuçta ortaya 
koymaktadır. Bu da projenin 21 yy niteliklerine 
sahip birey yetiştirilmesini hedeflediğini ortaya 
koymaktadır. 

Bu projenin şu anda hedeflediğimizden 
daha fazla şimdiden öngöremediğimiz 
katma değerleri sonradan ortaya çıkacaktır. 
Ülkemizde İnternet altyapısının iyileşmesinden 
tutun da elektronik sayım ve elektronik seçimin 
altyapısına varıncaya kadar…

-Yurtdışında da benzer projeler var mı? 
Bakanlığın konuya ilişkin incelemelerini 
okurlarımızla paylaşabilir misiniz?

-Yurtdışında benzer uygulamalar var ancak 
bire bir aynı bire bir konsept uyumlu bir proje 
yok. Bu proje beş bileşeniyle, “topyekûn bir 
dijital dönüşüm” projesidir. Ve bittiğinde, 
ülke sathında, tüm eğitim seviyelerinde ve 
bileşenleri ile dünyada tek olacak. Projenin 
küçük ölçekli ve yakın konseptli uygulamaları 
var. Bunlar proje ekibimiz tarafından Portekiz, 
İngiltere, Kore, Japonya ABD gibi ülkelerde 
incelendi.

-Projenin başlangıç aşamasında 
kamu ve özel sektörde nitel araştırma 
çalışmaları yapıldı mı?
 

-Öncelikle DPT’nin 9. Kalkınma Planı ve 
Bilgi Toplumu Strateji Belgesi’nde yer alan 
veriler en önemli kaynaklarımız. Bakanlığımız 
bünyesinde 2004’te yapılan BT Sınıflarının Temel 
Araştırması, 2007’de yapılan BT Sınıflarının Etki 
Araştırması ise projenin oluşum aşamasında 
yolumuza ışık tutan büyük ölçekli araştırmalar. 
Bakanlığa bağlı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı (EARGED) tarafından da 
bazı araştırmalar yapıldı. Ayrıca proje ekibinin 
sahada mevcut BT kullanımına yönelik yaptığı 
çalışmaların yanı sıra pilot okulumuzda 
yapılan araştırmalarda var ve halen de yeni 
aşamalarına yönelik araştırma çalışmaları da 
devam ediliyor.

-Proje bileşenleri nelerdir? Neden?

-Proje, 1-Donanım ve Yazılım Altyapısının 
Sağlanması, 2-Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması 
ve Yönetilmesi, 3-Öğretim Programlarında 
Etkin BT Kullanımı, 4-Öğretmenlerin Hizmetiçi 
Eğitimi, 5-Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir 
ve Ölçülebilir BT Kullanımı sağlanması 
bileşenlerinden oluşuyor. Her bileşende ayrı 
çalışmalar yapılıyor. Donanım altyapısının 
iyileştirilmesi bileşeni kapsamında, okulöncesi, 
ilköğretim ve ortaöğretim kademesi 
okullarındaki bütün dersliklere birer adet 
bilgisayar donanımlı Panel Tip Etkileşimli 
Tahta kurulacak ve her dersliğe geniş bant 
İnternet erişimi sağlanacak. Her okula en az 
bir adet çok amaçlı fotokopi, tarayıcı özelliği 
olan network yazıcısı, mikroskopa bağlanabilen 
doküman kamera kurulacak. Eğitsel e-içeriğin 
sağlanması bileşeni kapsamında; öğretim 
programlarında yer alan ders içerikleri için 
öğrenme nesneleri hazırlanacak ve e-kitap 
formatında elektronik ortama aktarılacak. Bu 
e-içeriklere öğretmen ve öğrenciler web tabanlı 
ortamlarda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı 
biçimde ulaşabilecek. 
Öğretim programlarının BT içerecek 
hale getirilmesi proje bileşeni, öğretmen 
kılavuzlarının programları okullarımızın 
dersliklerine sağlanan donanım altyapısının 
ve eğitsel e-içeriğin etkin kullanımını içerecek 
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şekilde yenilenmesini içeriyor. Öğretmen 
Hizmetiçi Eğitimi proje bileşeni kapsamında; 
okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 
sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel 
e-içerik ve BT’ye uyumlu hale getirilen 
öğretmen kılavuzlarıyla birlikte etkin biçimde 
kullanma becerilerini geliştirmelerine dönük 
yüz yüze ve uzaktan eğitim aracılığıyla hizmet 
içi eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanacak. 
Proje sonunda öğretmen eğitimine dönük diğer 
kamu kurumlarının da kullanabileceği her ilde 
en az bir adet olmak üzere toplam 110 adet 
uzaktan hizmet içi eğitim sınıfları kurulacak. 
Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması 
adlı proje bileşeni kapsamında ise eğitim-
öğretim süreçlerinde BT araçlarıyla birlikte 
İnternet’in de bilinçli ve güvenli kullanımını 
sağlamak için gerekli donanım ve yazılım 
altyapısının kurulmasının yanında düzenleyici 
metin çıkarılması da öngörülüyor.

-FATİH Projesi ile okullarda öğretmeni 
teknoloji ile barıştırabileceğinizi 
düşünüyor musunuz? Verilen eğitimler 
yeterli olacak mı? Projenin ‘Ekmek 

bulamazsanız pasta yiyin 
dayatması’ olduğu yönünde 
eleştirileri var? Bu konudaki 
değerlendirmenizi alabilir miyiz? 

-Proje ülkemiz için hemen şimdi 
uygulanması gereken bir projedir. Zira 
ülkemiz şu an genç nüfusa sahip ülkeler 
arasında sayılıyor ancak yakın gelecekte 
orta yaşlı ülkeler sınıfına gireceği 
öngörülüyor. Buradan hareketle 
bu genç nüfus, eğitim ordusuna da 
yansımaktadır. Ülkemiz Avrupa ülkeleri 
arasında öğretmen yaş ortalaması ile de 
şu an genç ülkeler sınıfında yer alıyor. 
Orta yaşlı ülkeler sınıfına girmeden bu 
değişimi yapmak zorundayız. Bunun için 
uygun zaman, en yakın zamandır.  Tabiidir 
ki direnç gösteren eğitimciler olacak. 
Ama bunu ne kadar geç yaparsanız o 
kadar büyük dirençle karşılaşırsınız. 

Öğretmenlerimize hizmet içi eğitim 
vererek bu noktada bu dönüşüme hazır 
bulunuşluklarını arttırmayı hedefliyoruz.

-Eğitim seminerleri sonrası 
öğretmen yeterliliğini ölçecek 
değerlendirme çalışmaları mevcut 
mu?

-Yedi bölgede yer alan 44 ilimizde hizmet 
içi eğitimler başlatıldı. Eğitimlerin ardından 
uygulamalar yapılıyor ve anket uygulamaları 
ile ortaya çıkan sonuçlar değerlendiriliyor.

Bu konuda koordinasyonda olduğumuz 
üniversiteler var ve bu üniversiteler 
kanalı ile etki analizi yapılacak. Ancak 
etki analizinin yapılabilmesi için eğitim 
alan öğretmenlerimizin en az bir yıllık bir 
uygulama süreci yaşamaları gerekiyor. Bu 
nedenle planlanan araştırmaların büyük 
bir bölümü projenin sahaya çıkması ile 
gerçekleştirilecek.

-Pilot uygulamalar nerelerde 
başlatıldı? 

-Bilindiği üzere Ankara’nın Sincan İlçesi’nde 
bir deneme pilot okulumuz vardı ve bizim 
konseptimize ait ilk uygulamalar burada yapıldı.

-Projeden elde edilen dönütlerin 
objektif ve bilimselliği için kriterleriniz 
nelerdir? Bu yönde gelebilecek 
eleştirilere yanıtınız ne olur?

-Proje ekibinin yanı sıra yönetim ve yürütme 
kurullarımız var. Ayrıca ulusal politikalarımızı 
belirleyen bir Akademik Danışma Kurulu ile 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Proje uygulama 
aşamasında çağrı merkezi hizmeti de 
sunulacak.
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