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Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Eğitimde niteliği artırmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla bilişim teknolojisi (BT) araçlarının ders 
süreçlerinde etkin kullanımı için ilköğretim II. kademe ve ortaöğretim okullarındaki 259 bin dersliğin 220 
bin (39 bin derslikte şu anda projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunduğu tahmin edilmektedir.) tanesine 
bilgisayar, projeksiyon cihazı ve İnternet altyapısı sağlanacaktır. 
Bu proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olup, Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenecek 
ve 3 yılda tamamlanacaktır.

-Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması: 
Öğretim programlarında yer alan bütün ders 
içerikleri öğrenme nesnesi (yaklaşık 10.000 
öğrenme nesnesi) ve e-kitap formatında 
elektronik ortama aktarılacaktır. Bu 
e-içerikler web tabanlı ortamlarda hem 
çevrimiçi hem çevrimdışı çalışabilecektir.

-Öğretim Programlarının BT Uyumlu 
Hale Getirilmesi: Öğretim Programları 
okullarımızın dersliklerine sağlanan donanım 
altyapısının ve eğitsel e-içeriğin etkin 
kullanımını içerecek şekilde uyumlu hale 
getirilecektir.

P r o j e  5  a n a  m o d ü l d e n  m e y d a n a  g e l m e k t e d i r :
-Donanım Altyapısının İyileştirilmesi: İlköğretim II. kademe ve ortaöğretim kademesi 
okullarındaki bütün dersliklere (220.000 derslik) birer adet bilgisayar, projeksiyon cihazı 
kurulacaktır. Her dersliğe geniş bant İnternet erişimi sağlanacaktır.

-Öğretmen Eğitimi: 
İlköğretim II. Kademe ve ortaöğretim 
okullarında görev yapan 300.000 öğretmenin; 
sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel 
e-içeriği ve BT’ye uyumlu hale getirilen öğretim 
programlarıyla birlikte etkin biçimde kullanma 
becerilerini geliştirmeleri için hizmet içi eğitim 
faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır.  

-Bilinçli ve Güvenli BT Kullanımının Sağlanması: 
Eğitim-öğretim süreçlerinde BT araçlarıyla 
birlikte internetin de bilinçli ve güvenli 
kullanımını sağlamak için gerekli mevzuat 
düzenlemesi yapılacaktır.

teknik sorunların çözümü için gerekli destek 
verilmediği sürece, donanımsal gereksinimlerin 
karşılanması beklenen hedeflere ulaşılması 
için yeterli olmayacak.
 
Geçen 13 yılda gerçekleştirilen benzer 3-4 
projede ne yazık ki benzer sonuçlarla karşılaştık. 
Saydığımız sorunlar giderilmediği takdirde, 
FATİH projesinden farklı sonuç beklemek çok 
doğru olmayacaktır. Öğretmenlere sadece 
teknoloji ile tanıştırma ile sınırlı birer eğitim 
vermek veya bazı derslerle ilgili birkaç 
bin tane dijital içeriğin paylaşıma açılması 
da yine beklenen çıktıların yakalanmasını 
sağlamayacak.
 
Geçmiş tecrübelerden çıkarılan dersler 
göstermektedir ki eldeki proje bütçesinin yüzde 
95’ini donanımlara ve sadece yüzde 5’i eğitim 
ve içeriklere ayırmak, piyangodan 500 bin TL 
kazanan bir kişinin tüm parayla kendisine süper 
lüks bir araba alıp, daha sonra benzin, bakım 
ve vergi parasını bulamayıp kullanamamasına 
benzetebiliriz. 

Umarım, FATİH projesinde her şey farklı olur 
ve bu projenin bütçesi Uzakdoğulu şirketlerin 
kârını yükseltmenin ötesinde olumlu sonuçlar 
verir.  

Y ukarıdaki bilgilerin tamamı, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) FATİH 
projesiyle ilgili yaptığı tanıtım 
bilgilerinden meydana geliyor. 

MEB ve üniversitelerden (ben de kısa bir süre 
yer aldım çalışmalarda) çok iyi niyetli büyük 
bir ekip yoğun bir şekilde projenin hedeflerine 
ulaşması için çaba gösteriyor.
 
Donanımla ilgili modül, yakın zamanda 
meyvelerini yavaş yavaş vermeye başlayacak. 
Okullarımıza yoğun bir biçimde araç ve gereçler 
gönderilmeye başlanacak, İnternet bağlantıları 
tamamlanacak ve altyapı gereksinimleri 
giderilecek. Şimdiye kadar yapılan benzer tüm 
projelerde de en rahat şekilde tamamlanan 
yine donanımsal ve fiziksel gereksinimlerdi. 
Buna rağmen, önceki projelerde hedeflere 
ulaşıldığını söylemek oldukça zor olacak.

MEB, bu teknolojileri kullanacak olan 
öğretmenlere teknik ve pedagojik olarak kısa 
süreli sık eğitimler vermediği; öğretmen ve okul 
yöneticilerinde eğitimde teknoloji kullanımına 
yönelik olumlu bir inanç gelişmediği; farklı 
derslerin kazanımlarını kapsayan dijital 
eğitim materyalleri geliştirilip öğretmen ve 
öğrencilerin kullanımına sunulmadığı ve 

http://www.bilisimdergisi.org/s137


