
BİLİŞİM AJANDASI2014 OCAK198 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 199

FATİH’te 100 bin tablet daha dağıtıldı
Mart sonuna kadar 575 bin öğrenci ve 100 bin öğretmene daha 
tablet dağıtımı yapılacak. Başbakan Erdoğan, “En uygun F klavyedir; 
tabletlerimiz F klavye olacak” dedi.

E
ğitimde, Fırsatları Artırma 
ve Teknolojiyi İyileştirme 
Hareketi (FATİH) Projesi 
kapsamında tablet dağıtımı 
devam etti. Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), ihalesi 
tamamlanan tabletler, 

Mart ayı sonuna kadar 575 bin tanesi 
9. sınıf öğrencilerine, 100 bin tanesi de 
öğretmenlere verilmek üzere toplam 675 bin 
tablet dağıtımı yapılmış olacak. Yine FATİH 
Projesi kapsamında Nisan ayında 350 bin 
etkileşimli tahta da sınıflara kurulacak. Pilot 
uygulamaları tamamlanan proje sonucunda 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
katılımıyla 17 Şubat 2014’te Ankara ve 81 
ilde 100 bin tablet bilgisayar dağıtımı töreni 
yapıldı. Mart sonuna kadar toplam 3 bin 500 
okulda 675 bin öğrenci ve öğretmene tablet 
bilgisayar dağıtımı tamamlanacak. 
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden 81 ilde 
tüm öğretmen ve öğrencilere de canlı 
olarak iletilen törene, Başbakan Erdoğan’ın 
yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, eski 
Milli Eğitim Bakanları Nimet Baş, Ömer 
Dinçer, Vehbi Dinçerler ve Hasan Celal 
Güzel, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Numan Kurtulmuş ve Salih Kapusuz ile 
milletvekilleri de katıldı.
Congresium’da düzenlenen “Eğitimde Fatih 
Projesi Tablet Dağıtım Töreni”nde, konuşan 
Başbakan Erdoğan, daha önce 63 bin 
tablet bilgisayarı öğrencilere dağıttıklarını 
anımsattı. “Dünyada örneği olmayan 
son derece modern eğitim altyapısını 
Türkiye’de inşa ediyoruz” diyen Erdoğan, 
Türkiye’de bütçeden en fazla payı eğitime 
ayırdıklarını, 11 yılda 205 bin yeni derslik 
açtıklarını ve sınıflardaki öğrenci sayısını 
düşürdüklerini anlattı. Eğitim alanında 
yaptıkları yatırımlardan söz eden Erdoğan, 
11 yıl önce okullarda 19 bin laboratuar 
olduğunu, şu anda 305 bin laboratuar, 12 
bin olan kütüphane sayısının ise şu an 22 bin 
kütüphane olduğunu belirtti.
“Güzel Türkçemize en uygun klavye F 
klavyedir” diyen Erdoğan, “Biz tabletlerimizi 
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F klavye olarak hazırlıyoruz. Özellikle 
bilgisayar üreticilerinin satıcılarının bu 
hassasiyeti gözetmelerini istiyorum” 
değerlendirmesinde bulundu. 10 milyon 600 
bin adet tablet bilgisayarı ihalesinin belli 
aşamaya geldiğine değinen Erdoğan, dünyanın 
en büyük firmaların bu iş için yarıştıklarını 
belirtti.  
“Siz bilgisayarın esiri olmayın, bilgisayar sizin 
esiriniz olsun. Bilgisayar sizin eğitim olarak 
kullandığınız bir araç olarak kalsın. Şu anda 
dünyada gerek ülkemizde bilgisayarın esiri 
haline gelen, çok kötü örnekler var” diyen 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu bilgisayarlar, tabletler bunun altını 
özellikle çiziyorum, sizi kitap okumaktan 
kâğıttan kalemden ve silgiden asla uzak 
tutmasın. Bilgisayar sizi öğretmenlerinizden, 
arkadaşlarınızdan ve ailenizden 
koparmasın. Özellikle de sokakları parkları 
oyun alanlarını bilgisayara aldanıp boş 
bırakmayın. Oralardan muhakkak istifade 
edin. Televizyonu da bilgisayarı da lütfen 
gerektiği kadar kullanın. Tablet sadece 
eğitim araçlarından bir tanesidir. Tablet, 
anne baba ve öğretmenlerimizle yüz yüze 
kalp kalbe eğitimi ne olur asla unutturmasın. 
Çünkü evladın anneye olan sevgisi asla 

kaybolmamalı. İlim gözle kulakla elde edilen 
değil, kalple elde edilen bir değerdir. Gözden 
kulaktan akıldan öte kalbin açık olması kalbe 
hitap edilmesi gerekir. Öğrencilerimizin de 
öğretmenlerimizin de anne babalarımızın da 
buna dikkat etmelerini istiyorum.

Eğitim Bilişim Ağı kuruldu
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı,  proje kapsamında sınıfların akıllı 
tahtalarla donatıldığını, binlerce kilometrelik 
ağ altyapısının kurulduğunu, ağ altyapısına 
ulaşılamayan kırsal bölgeler gözden 
çıkarılmadan 4 bin okula uydu bağlantısı 
yapıldığını dile getirdi. Avcı, “Toplamda 500 
bin dersliğimizin hepsinde etkileşimli tahta 
bulunacak ve 50 bin okulumuzun hepsi 
İnternet bağlantısına sahip olacak. Bütün 
okullarımızdaki öğretmenlerimize, ortaokul ve 
lisedeki öğrencilerimize toplam 10 milyondan 
fazla tablet bilgisayarı ve her okulumuza çok 
fonksiyonlu fotokopi makinelerini dağıtacağız” 
diye konuştu.
Bakan Avcı, FATİH Projesi’nde en çok bunların 
bilindiğini ancak projeyi çok önemli ve özel 
kılanın çocuklara, öğretmenlere ve okullara 
sağlanan araç gereç olmadığını belirterek, 
şöyle devam etti:

“Projede görev alan arkadaşlarımız en 
başta eğitim içeriği olmak üzere projenin 
başarısı için gereken emek-yoğun bileşenler 
konusunda olağanüstü çaba harcadılar, 
harcıyorlar. Bu kapsamda Eğitim Bilişim 
Ağı’nı (EBA) kurup geliştirdiler. Şimdiye kadar 
EBA bünyesinde 5 binden fazla ders anlatım 
ve tanıtım videosu, kazanımlara yönelik 3 
binden fazla sesli metin, 50 binden fazla görsel 
malzeme, binden fazla dergi, bin 500’e yakın 
kitap yayımlandı. Ayrıca 11 kamu portalı, 
öğretmen ve öğrenciler için 43 eğitim portalı 
ve özellikle öğretmenlerimize özgü 27 portal 
oluşturuldu. Bunların yanı sıra 2 bin 222 
haber de EBA üzerinden yayımlandı. Dünya 
çapında kullanılan eğitim kaynakları bulut 
teknolojisiyle EBA içeriği olarak öğretmen ve 
öğrencilerimizin kullanımına sunuldu.”

FATİH Sınıf Yönetim Yazılımı
Tabletlerde ve etkileşimli tahtalarda yer 
alan “FATİH Sınıf Yönetim Yazılımını” 
geliştirdiklerini bildiren Avcı,  şunları söyledi:
“Öğretmenlerimiz bu yazılım yardımıyla 
istedikleri derslerin istedikleri süreçlerini 
dijital ortama aktararak öğrencileriyle 
paylaşabilecek. Hazırladıkları soruları 
öğrencilerine gönderip küçük sınavlar 

yapabilecek, onlarla ihtiyaç duydukları 
süre boyunca temas içinde kalarak, gerekli 
gördükleri malzemeyi paylaşabilecekler. Bu 
da orta vadede sınavları kaldırarak, ders içi 
başarıları esas alan bir sistemi oturtmamız 
konusunda bize çok yardımcı olacak” dedi.
Bakan Avcı, proje kapsamında, coğrafi karar 
destek sistemi, kimlik yönetim sistemi, veri 
merkezi, çağrı merkezleri, lokal sunucular, 
MMS sistemi, karar destek sistemi, e-posta, 
sınıf yönetimi, EBA portal, EBA market, 
bulut  hesabı, ödev paylaşımı, bireysel üretim 
materyalleri, içerik geliştirme stüdyosu gibi 
sistemlerin de geliştirildiğini anlattı.
Yazılımların yurt dışından da edinilmesi imkânı 
olduğunu belirten Avcı, “Şunu da gururla ifade 
edeyim bunların hepsini bizim uzmanlarımız, 
bizim öğretmenlerimiz yapıyor” dedi. 
22 Kasım 2010’da MEB ile Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
arasında yapılan protokolle başlatılan proje 
kapsamında, 2011-2012 eğitim- öğretim 
yılında, 17 pilot ilde, 52 okulda 8 bin 500 tablet 
dağıtıldı. MEB, FATİH Projesi kapsamında 
bugüne kadar öğrenci ve öğretmenlere 62 
bin 800 adet tablet dağıtıldığını açıkladı. Proje 
kapsamında 2013 yılı için 1,4 milyar lira bütçe 
ödeneği ayrıldığı belirtildi.
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