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Akademisyenlerden hükümete FATİH Projesi raporu:
Tabletlerin özellikle evlerde İnternet’e bağlanabilmesi mutlaka sağlanmalı…

Düzenlenen bir çalıştay kapsamında 
yayımlanan Fatih Projesi raporunda,  
projeye özgü özel bir yöneticinin 
MEB’den seçilip atanması istendi. 
Tablet seçiminde tek seçenek yerine 
belirlenen temel özellikleri taşıyan 
birden fazla ürün seçilmesine dikkat 
çekilen raporda, olabildiğince az 
filtrelemeye gidilmesi, öğrenci ve 
velilerin bilinçlendirilmesine ağırlık 
verilmesi önerildi.

Anadolu, Atılım, Boğaziçi, Bilkent, 
Hacettepe, ODTÜ, Yıldız, Yüzüncü Yıl 
üniversiteleri ve Hisar Okulları’ndan 
bir grup akademisyen,  “Fırsatları 

Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi - 
FATİH” Projesi hakkında hükümete öneriler 
içeren bir rapor yayımladı. Düzenlenen bir 
çalıştay kapsamında yapılan değerlendirmeler 
sonucu hazırlanan raporda, FATİH Projesi’nin 
yönetimi konusunda daha yapısal bir 
düzenlemeye ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) başkanınca yürütülmesine 
karşın projenin asıl sahibinin Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) olduğu ve uygulamaların 
büyük ölçüde bakanlık tarafından 
gerçekleştirildiği anımsatılan raporda “Bu 
projeye özgü özel bir yönetici, MEB içinden 
seçilerek atanmalıdır. Bu yöneticinin tek işi, 
projenin yürütülmesi olmalıdır. Bu yönetici 
TÜBİTAK Başkanı ile eş başkan, ya da ona 
yardımcı olabilir” denildi. 
Projenin tüm paydaşlara şeffaf ve açık biçimde 
sunulması için bir iletişim/halkla ilişkiler 
sistemi kurulması, iletişim kanallarını bir an 
önce kurması ve profesyonel yardım alınması 
önerilen raporda, projenin hem iç hem de 
dış değerlendirme ekipleri tarafından sürekli 
değerlendirilmesi, yapılan değerlendirmelerin 
sonuçlarına göre yeni düzenlemeler yapılması 
istendi.
Özellikle öğretmenler ve sınıf içi 
uygulamalarla ilgili değerlendirmelerin 
MEB’den bağımsız birimlerce (üniversitelerin 
eğitim fakültelerince) gerçekleştirilmesinin 
projeye ilişkin alınacak geri bildirimlerin 
(verilerin) sağlıklı olması açısından önemli 

olduğuna işaret edilen raporda, şu ifadelere 
yer verildi: 
“Tabletlerin İnternet’e çıkışı ve özellikle 
evlerde İnternet’e bağlanabilmesi mutlaka 
sağlanmalıdır. Bu özellikle dar gelirli aileler 
için önemlidir. Belli bölgelerde Wimax ve 
benzeri teknolojiler kullanılarak, Evrensel 
Hizmet Fonu desteğiyle İnternet’e erişim 
sağlanmalıdır. 100 Dolarlık bilgisayar, her 
çocuğa bir dizüstü projelerinde gözlem, 
bilgisayarı rahatça kullanan öğrenci ve 
ailenin hayata bakışının olumlu değişimidir. 
Okullar, dar gelirli bölgelerde, bir kamu 
İnternet erişim merkezleri (KİEM)  gibi 
hizmet vermelidir. Öğretmen ve öğrencilerin, 
İnternet’i kullanmaları, içerik üretmeleri, 
işbirliği yapmaları teşvik edilmelidir. Öğrenci, 
öğretmen blogları, okul gazeteleri, ders 
wikileri gibi; ve benzeri konularda yarışmalar 
gibi.” 
FATİH Projesi kapsamında donanımla ilgili 
yapılan çalışmaların genelde olumlu olduğu, 
İnternet ağ altyapısı ve okul içi yerel alan 
ağları ile ilgili çalışmaların iyi bir şekilde 
yürütüldüğünü belirten akademisyenler, 
“Donanım bu projenin göreceli en kolay 
bileşenidir. Maliyeti yüksek ve kamuoyunun 
dikkati donanıma odaklanmıştır. Asıl 
sorun öğretmenin kazanılması, doğru 
içeriğin hazırlanması ve doğru senaryoyla 
sunulmasıdır. Bu teknolojiler öğretmen ve 
öğrenciye yardım için vardır. Bu noktalara 
yeterli özen gösterilmezse, okullarımızın 
elektronik çöplükler haline gelmesi riski 
vardır” uyarısında bulundu. 
Raporda, tabletlerin öğrenciler için sadece 
bir ders materyali olmaktan çıkıp hayatlarının 
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bir parçası haline gelebileceği, akıllı tahta 
ile başlayan projede interaktif tahtaya 
doğru yaşanan dönüşümün sürecinin 
oldukça başarılı olduğu, sürecin bu noktada 
bitirilmemesi, gelişen teknolojiler, öğretmen 
ve öğrencilerden gelecek geri bildirimler 
ile süreklilik göstermesi gerektiği bildirildi. 
İnteraktif tahta ile ilgili sıkıntılara da değinilen 
raporda, tabletlerin seçiminde tek seçenek 
yerine, pilot uygulamalar sonucu belirlenen 
temel özellikleri taşıyan, birden fazla ürün 
seçilebilmesi önerildi. “Bu süreçte mümkün 
olabildiği ölçüde yerli üretim yapılmasının 
teşvik edilmesi ve bu amaçla yerli firmaların 
desteklenmesi yararlı olacaktır. 

Öte yandan tabletlerin üzerinde bulunan 
donanımsal ve yazılımsal kısıtlamalar, 
cihazın yalnızca bir tüketim cihazı olmasına 
yol açmaktadır. Cihaz üzerinde herhangi 
bir üretim, bilgiye erişim ve etkileşimin bu 
kısıtlama nedenle istenilen düzeyde olması 
önlenmiş olmaktadır. Bu nedenle tabletlerin 
İnternet kullanımına, yeni programların 
kurulumuna, USB gibi veri giriş çıkışı 
sağlayacak kanalların kullanımına açık olması 
gerekmektedir” denilen raporda, tabletlerin 
öğrenciler için sadece bir ders materyali 
olmaktan çıkıp hayatlarının bir parçası haline 
gelebileceği, bunun için tabletin İnternet’e 
çıkması, gelişimi sağlayacak program ve 
içerik yükleyebilmesinin önemine dikkat 
çekildi. Akademisyenler tabletler için somut 
önerilerini ise şöyle sıraladı: 

“  Tabletler ve onların etkin 
kullanımı, bu projenin temel amacı olan 
fırsat eşitliğinin sağlanması anlamında 
oldukça önemsenmektedir fakat kullanım 
kısıtlılıkları bu cihazların kişisel bir cihaz 
olmasına istenilen yerde, istenilen şekilde, 
istenildiği gibi bilgiye ulaşılmasına olanak 
sağlamamaktadır. Bir mobil cihazın bütün 
esnekliğini ve anlamını kaybetmesine neden 
olmaktadır. Çünkü öğrenme sadece okul çatısı 

altında gerçekleştirilen 
bir olay değildir. Serviste, 
parklarda, bahçelerde, 
evlerinde bu cihazları 
gerçekten kullanan 
öğrenciler görmek istiyorsak 
daha az sınırlayıcı olmalıyız. 
Bu haliyle öğrenciler 
cihazları zaten çözmüşler 
hatta sıkılmaya başlamışlar 
gibi görünüyor. 

Tabletler tanıtılırken 
z-kitaplar üzerinde fazlaca 
durulması amacın yine 
gözden kaçmasına neden 
olmaktadır. Bu sağlanan 
donanımların ve z-kitapların 
yalnızca bir araç oldukları 
gerçeği vurgulanmalıdır. 
Amacımız derste z-kitapları 
kullanmak değil bunların sağladığı zengin 
öğrenme ortamından faydalanmaktır. 

BT öğretmenlerine bu cihazların 
etkin kullanımı anlamında büyük görevler 
düşmektedir. Bu kapsamda öğretim 
teknolojileri konusunda uzman olan bu 
öğretmenlerin sorumlulukları artırılmalı ve 
daha net bir görev tanımı ile okullarda daha 
etkin çalışmalarına olanak sağlanmalı. 

Bu noktada Anadolu’da hâlâ daha ciddi 
bir öğretmen ve öğrenci kitlesinin sınırlı 
bilgisayar okuryazarlığı kabiliyetlerine sahip 
olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. BT 
anlamında bu öğretmenlerimize ciddi görevler 
düşmektedir. 

 Tabletlerin etkin kullanılabilmesi 
anlamında bir diğer önemli yaklaşım da 
bu cihazların kullanım yöntemleridir. Artık 
bilgisayardan öğrenme (learning from 
computer) kavramı yerine bilgisayar ile 
öğrenme (learnin with computer) kavramı 
ön plana çıkmaktadır. Etkinlik tabanlı 
eğitim sistemimizde bu cihazların z-kitaplar 
aracılığı ile sadece içeriğin sunumunda 
kullanımı yerine, etkinliklerde bu cihazların 
kullanımını da teşvik eden zenginleştirilmiş 
öğrenme ortamları sağlanmalıdır. 
Z-kitaplar ile sağlanan zenginleştirilmiş 
içerikler öğrencilerin tabletleri kullanarak 
gerçekleştirebileceği etkinlikler ile 
bilgiye kendi ulaşmasını, oluşturmasını 
sağlamalı. Kendinden bir şeyler katabileceği 
simülasyonlar, oyunlar, ders içi dışı aktiviteler 
z-kitaplarda yer almalı ya da z-kitaplar bunlar 
vb. yöntemler ile desteklenmelidir.”

Yazılımlarda yerli ürün ve 
üreticiler teşvik edilsin
Sınıf yönetim sistemi ve etkileşimli tahta 
işletim sistemi gibi yazılımlarda yerli ürün ve 
üreticilerin (pozitif ayrımcılık) teşvik edilmesini 
öneren akademisyenler, etkileşimli tahtada 
kullanılacak işletim sistemi konusunda yapılan 
çalışmaları yeterli bulmadı.  Farklı işletim 
sistemlerinde donanım ve eğitsel yazılımların 
sağlıklı çalışabilmesi için gerekli önlemler 
alınmasına dikkat çeken akademisyenler, 
etkileşimli tahtanın tüm işletim sistemlerinde 
aynı özellikleri desteklemesinin hedeflenmesi 
gerektiğinin altını çizdi.  
Pardus’un gelişmesi, kamuoyunda bilinmesi 
için Fatih Projesi’nin önemli bir fırsat 
oluşturduğu vurgulanırken tabletlerde 
kullanılan işletim sistemine paralel bir 
işletim sisteminin etkileşimli tahtada da 
kullanılması seçeneğinin incelenmesi istendi. 
İçerik seçiminin öğretmene bırakılmasını 
öneren akademisyenler, içerik üretiminde 
eğitim fakülteleri ile işbirliği yapılabileceği, 
bu süreçte onlardan danışmanlık desteği 
alınabileceğini belirti. 
MEB, TÜBİTAK ve DPT tarafından eğitimde 
Ar-Ge ve içerik geliştirme çalışmaları için 
bir destek yapısı kurulması istenirken bu 
desteklerin, hem içerik geliştirme açısından 
hem de ihtiyaç analizi, değerlendirme ve 
kuramsal boyuttaki çalışmaları kapsaması 
gerektiğine işaret edildi.

Öğretmenin kazanılması/ projeyi 
benimsemesi için önlemler 
Raporda konuya ilişkin şu değerlendirmede 
bulunuldu:
“Bu projenin başarıya ulaşmasında en kritik 
ve önemli unsur öğretmendir. Ders materyali 
geliştiren öğretmene her an ulaşabileceği 
pedagojik ve teknik destek verilmeli, bu 
pedagojik ve teknik destek sürecinde, bizzat 
sistemde yer alan Bilişim Teknolojileri 
öğretmenlerinde (BÖTE mezunlarından) 
yararlanılabilir. 
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Ancak son bir kaç yılda çok sınırlı sayıda BT 
öğretmeni ataması yapılmıştır. Okullardaki 
Bilişim Teknolojileri dersi aşamalı bir şekilde 
kaldırıldığı için bu dersi verecek öğretmenlerin 
atamaları da yapılmamaktadır. Bu nedenle 
öncelikle Bilişim Teknolojileri dersi yeniden 
bir zorunlu kredili ders olarak programlara 
konmalıdır. Bu dersin öğretim programı günün 
koşullarına göre yeniden tasarlanmalıdır. 
Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görev 
tanımları yeniden yapılmalı ve şu anda 
atamaları neredeyse hiç yapılmayan BT 
öğretmenlerinin atamaları yapılmalıdır.
 
Milli Eğitim Bakanlığının eğitim fakültelerine 
yapacağı ifade edilen etkileşimli tahta 
sağlanması olumlu bulunmuştur. (Tablet de 
öneriyoruz!). Bu durum, eğitim fakülteleri 
öğretim programlarına ve uygulamalarına 
yansıtılmalıdır. Öğretim ortamının sadece 
etkileşimli tahta ve tablete bağımlı kalmayıp 
öğrenme hedeflerini gerçekleştirmeye en 
uygun çeşitli araç gereçlerin de amaçlara 
uyumlu bir biçimde kullanılmalıdır. 
MEB ve YÖK işbirliği yaparak eğitim 
fakültelerinin, Fatih projesinde 
öğretmenlerden beklenen yeterlikleri 
kazandırmalarına yardımcı olacak donanıma 
sahip olmalarını sağlamalıdırlar. Ayrıca, bu 
yeterlikler doğrultusunda müfredatlar da 
güncellemelidir. 

Üniversitelerde kendi müfredatını yapamayan 
tek fakülte Eğitim fakülteleridir bu da bu 
kurumların elini kolunu bağlamaktadır. 
Hizmet içi eğitimde uzaktan eğitimden 
yararlanılmalıdır. Öğretmenlerin uzaktan 
eğitim yoluyla mesleki gelişimlerinin 
sağlanması için uygun bir sistem kurulmalıdır. 
Bu sistem için gerekirse profesyonel yardım 
alınabilir. Kurulacak sistemin en önemli 
özelliği geliştirilebilir bir sistem olması 
gerektiğidir.

 

Bilişim eğitimi, e-atıklar ve 
güvenli İnternet kullanımı 
Yalnızca bu projenin başarıya ulaşması için 
değil, bilgi toplumu hedeflerine ulaşılması 
için öğrencilere sunulan bilişim 
eğitiminin süresi ve kapsamı 
artırılarak zorunlu hale getirilmeli. 
Bilişim herkesin kullanacağı bir 
araç olmanın yanında, geleceği 
şekillendireceği için bu konuda 
uzman kadrolar yetiştirmek hayati 
önemdedir.
 
Temel öğretim programı bilgi 
okuryazarlığı, teknoloji kullanımı ve 
üretiminde etik değerler, estetik, 
mahremiyet, bilgi güvenliği, siber 
suçlar gibi konuları içermelidir. 
Orta öğretim düzeyinde ise 
bilgisayar bilimleri temel kavramları 
(programlama, bilgi sistemleri, veri 
tabanları, ağ ve bilgi güvenliği, vs.) 
kazandırılmalıdır. 

e-Atık konusuna dikkat edilmeli 
ve planlar yapılmalıdır. Okullarda 
önemli sayıda etkileşimli tahta 
bulunmaktadır. Proje kapsamındaki 
etkileşimli tahtalar kuruldukça 
mevcut tahtaların daha geç 
kurulacak olan okullara gönderilmesi 
konusunda bir sistem kurulmalıdır. 
Gerekirse yeni ihalelerde yeni 
ürünü sağlayacak firmanın, eskileri 
MEB’nın göstereceği okullara 
kurması da istenebilir. Benzer 
biçimde tabletlerden çıkacak pillerin 
geri dönüşümü gibi konularda 
planlar yapılmalıdır. 

Olabildiğince az filtrelemeye gidilmeli, 
öğrencilerin ve velilerin bilinçlendirilmesine 
daha fazla ağırlık verilmelidir. 
Öğrenciler tabletlerini her yerde özgürce 
kullanabilmelidir.”  
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