
BİLİŞİM AJANDASI2012 OCAK12 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 13

FATİH Projesi’nde tablet dağıtımı 
resmen başladı
İlk tablet dağıtımına Başbakan Erdoğan’ın da 
katıldığı proje kapsamında 17 il ve bu illerde toplam 
51 okul, pilot bölge olarak seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yürüttüğü 
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İlerletme 
Hareketi Projesi’nin (FATİH) ilk tablet dağıtımı, 
6 Şub 2012’de yapıldı. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da Sabahattin 
Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi’nde yapılan 
törene, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım da katıldı. Milli eğitim adına tar-
ihi bir an yaşandığını, eğitim ve öğretimin me-
todunun köklü bir şekilde değiştiğini vurgulay-
an Başbakan Erdoğan, “Fatih Sultan İstanbul’u 
fethederek yeni bir çağı başlatmıştır. İşte bizde 
FATİH Projesi’yle sadece eğitim projesinde 
değil bir çağı kapatıyor, yeni bir çağı bilgi te-
knolojileri çağını açıyoruz” dedi.

Fatih Projesi kapsamında, 
51 pilot okulda tam 12 
bin tablet dağıtılarak 
öğrencilerin tablet devrine, 
dijital eğitim çağına geçişi 
sağlanacak.  Bu tablet-
lerin 9 binini öğrencilere 
verecek olan Bakanlık, 2 
bin 259’unu öğretmenlere, 
169’u ise okul yönetici-
lerine vermeyi planlıyor.  
Ankara, Balıkesir, Bingöl, 
Diyarbakır, Erzincan, 
Erzurum, Hatay, İstanbul, 
İzmir, Karaman, Kay-

seri, Kocaeli, Mersin, Rize, Samsun, Uşak 
ve Yozgat’ta seçilen okullar, akıllı tahtalarla 
donatılırken başlangıç olarak 5. sınıf ve 9. 
sınıf öğrencileri tabletlerden yararlanacak. 
Öğrencilere derslerle ilgili slayt, animasyon 
gibi görseller de sunularak dijital eğitim 
destekleniyor.

MEB’in eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini 
sağlamak, okullardaki teknolojiyi iyileştirmek 
amacıyla BT araçlarının öğrenme-öğretme 
sürecinde daha fazla duyu organına hitap 
edilecek şekilde derslerde etkin kullanımı 
için yürüttüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı tarafından desteklenen 
FATİH Projesi, 3 yılda tamamlanacak.  

INETD: FATİH Projesi katılımcı bir 
şekilde hayata geçirilmeli
İnternet Teknolojileri Derneği’nin (INETD) 
Fatih Projesine ilişkin açıklaması şöyle:

“FATİH, MEB’in okullardaki bilgi teknolojisi 
kullanımını bir ileri düzeye götürme proje-
sidir. Bu ülkemiz için çok önemli bir pro-
jedir. Başarılı olduğu takdirde ülkemize ciddi 
katkıları olacaktır: bilişimi etkin kullanan 
kuşaklar, daha eğitimli kuşaklar, bilişim 
insan kaynağı zenginliği ve ülkemizde bilişim 
sektörünün gelişmesine önemli katkıda bu-
lunacak, ülkemizin bilgi toplumuna yönelm-
esine önemli bir ivme verecektir. Bu projeyi 
başarılı bir şekilde hayata geçirmek hepi-
mizin; başta MEB ve TÜBİTAK olarak kamu, 
üniversiteler, bilişim ve eğitim sektörleri, ilgili 
STK’lar ve yurttaşların ortak sorumluğu ve 
görevidir. Bu nedenle, Fatih Projesi’nin tüm 
paydaşların katılımı ile, saydam, planlı ve 
bilimsel bir şekilde hayata geçirilmesi gerekir. 
En önemlisi de “Bilgisayar Destekli Eğitim” 
adı altında ülkemizde yaşadığımız önceki 
deneyler ve uygulamalardan edindiğimiz 
deneyimlerden ve başka ülkelerin deneyim-
lerinden yararlanmalıyız. Süreç, plan ve pro-
gramlar, ortak aklımızı ortaya çıkartmak için 
açık ortamlarda tüm paydaşların katılımı ile 
tartışılmalıdır. 

FATİH Projesi maliyeti yüksek bir projedir. 
Bu tür projeler yüksek risk içeren pro-
jelerdir; başarısız olma ihtimali ciddidir. 
Bu tür projelere aşamalı olarak, kapsamlı 
araştırmalar, pilot uygulamalar sonrasında 
hayata geçirilmelidir. Donanım ve yazılımlar 
sürekli gelişmektedir. Bu nedenle farklılıklar 
kaçınılmaz olacaktır. Pilot aşamasında farklı 
seçenekler ve platformlar planlı bir şekilde 
denenmelidir. Farklı firmaların seçenekleri, 
firma ve MEB katkısıyla, bağımsız bilimsel 
kurulların denetiminde yeterli uzunlukta ve 
kapsamda bilimsel olarak denenmeli, sonuçlar 
açık ortamlarda tartışılmalıdır. Ana aktörler 
öğretmen ve öğrencilerin farklı etkinliklerini 
kurgulayan alternatif öğrenme senaryoları 
kurulmalı ve bunlar da pilot değerlendirme 
çalışmalarında yer almalıdır. Bir büyük pro-
jenin başarısı için proje maliyetinin önemli bir 
kısmı araştırma ve geliştirmeye ayrılmalıdır. 
 Tüm süreci yönetecek çeşitli ‘Bilimsel Kur-
ullar’ oluşturulmalı, sonuçlar açık ortamlarda 
tartışılmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. 
Buna özen gösterilmezse, sadece milyar-
lar heba olmaz, Türkiye ciddi zaman kay-
beder ve her birlikte hayal kırıklığı yaşarız. 
İlgili tüm paydaşları, üniversiteler, bilişim ve 
eğitim STK’ları, uzmanlar, özel sektör, kamu, 
öğretmen, öğrenci ve velileri bu projeyi sağlıklı 
bir şekilde hayata geçirmek için çaba harca-
maya davet ediyoruz. Hep birlikte, katılımcı, 
saydam ve bilimsel bir şekilde FATİH Projesi’ni 
hayata geçirebiliriz.”
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