
Ankara’da 5 Kasım’da düzenlenen zirvede, projeye ilişkin fikir ve 
tecrübelerinin paylaşılması amaçlandı. Zirvenin açılışında konuşan Bakan 
Avcı, eğitim süreçleri ve eğitim ortamlarının, sürekli bir güncelleme ve 
yenilenmenin neredeyse otomatiğe bağlandığı bir dinamizme kavuşturmak 
gerektiğini vurguladı. 

FATİH Projesi Eğitim 
Teknolojileri Zirvesi 
ilk kez düzenlendi

Zirvede “Kodlama ve Kod Eğitimi”, “Genç Yazılımcılar”, 
“Geleceğin Teknoloji Sınıfları”, “e-İçerik Oluşturma/e-
İçerik Oluşturma Araçları”, “Üç Boyutlu Teknolojiler”, 
“Oyun Tabanlı Öğrenme”, “Eğitsel Oyun”, “Eğitimde Mobil 
Öğrenme” “Sosyal Medya ve Bloglar”, “Eğitimde Bilinçli ve 
Güvenli İnternet Kullanımı”, “Eğitimde Etkin ET (Etkileşimli 
Tahta) Kullanımı”, “Eğitimde Engelsiz Bilişim” ile “Öğrenci 
Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar” 
konularının aralarında bulunduğu yeni nesil eğitim 
teknolojileri ele alındı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürü Dinçer Ateş, FATİH projesinin plan olmaktan çıkarak 
hayat bulduğunu, adına yakışır şekilde bir eğitim hareketine, 
teknolojide bir kalkınma hamlesine dönüştüğünü ifade 
etti. Ateş, FATİH´in Türkiye’de yerli bilişim sektörünü teşvik 
eden, sektörde çok önemli bir istihdamın oluşmasını 
sağlayan, küresel bilişim sektörünün dikkatini ülkeye çeken, 
Türkiye’nin kısa ve orta vadede eğitim donanımı, eğitim 
içeriği ve eğitim yazılımları ihraç eden konuma ulaşmasına 
önayak olacak bir hacme sahip olduğunu kaydetti. 

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, FATİH projesi kapsamında 
ilki düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesi´nin açılışında 
yaptığı konuşmada, eğitimin dünyanın tüm ülkelerinde 
artık daha karmaşık ve daha meşakkatli bir görev haline 
geldiğini söyledi. Eğitimin öğretmen-öğrenci ilişkisi üzerine 

inşa edilen bir başka özelliğinin bulunduğuna değinen Bakan 
Avcı, “Eğitim süreçlerini ve eğitim ortamlarını, esas cevheri, 
ana özü koruyarak sürekli bir güncellemenin ve yenilenmenin 
neredeyse otomatiğe bağlandığı bir dinamizme kavuşturmak 
gerekiyor” dedi. 

İnsanlığın 20. yüzyılın sonlarında büyük bir dönüşüm 
yaşadığı, dijital devrimin, çalışma biçimleri ve iletişim 
becerilerini değiştirdiğini, sosyalleşmenin, bir toplum içinde 
yaşama ihtiyacının da şekil ve yön değiştirdiğini anlatan 
Bakan Avcı, şehirlerin, mahallelerin, okulların tesis ettiği 
ilişki biçimlerinin, büyük oranda artık dijital veriler üzerinde 
yükselen sanal dünyaya kaydığını belirtti. Bakan Avcı, bu 
değişimin bir sonucu olarak okul dışı bilgi merkezlerinin 
çoğaldığını, okulların bilgi ve enformasyon aktarımında merkez 
olma özelliklerini kaybettiğini dile getirdi.

Türkiye´nin FATİH projesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
ile eğitim teknolojilerinde önemli bir konuma yükseldiğini 
bildiren Bakan Avcı, Bakanlığın teknolojideki yenilikleri 
eğitime yansıtma çalışmalarını sadece cihaz temin etme ya da 
tablet dağıtma düzeyinde bırakmadığını, donanım imkanlarını 
müfredatla ve yeni eğitim mimarisiyle birleştirme konusunda 
da çok önemli ve ciddi çalışmalar yaptığını belirtti.

Öğrenci, öğretmen, akademisyen, eğitim 
teknologları, teknoloji sağlayıcılarının, özel 
okulların, fikir ve tecrübelerinin paylaşılması 

amacıyla, 5 Kasım 2015 tarihinde Ankara Rixos Grand 
Otel’de Eğitimde Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme 
Hareketi (FATİH) Projesi’ne ilişkin bir zirve düzenlendi.  Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen  FATİH Projesi Eğitim 
Teknolojileri Zirvesi’nde, FATİH Projesi’nin  

bütün paydaşları bir araya getirildi. Türkiye ve dünyadan 
öğretmenler, akademisyenler ve sektör temsilcileri, 
son geliştirdikleri teknolojilerin sergilendi. Öğretmen 
gereksinimleri, öğrenci motivasyonu, teknolojinin geldiği 
nokta ve FATİH Projesi’nin ihtiyaçları, farklı yöntem ve araçların 
değerlendirildiği zirvede, yurtdışı ve yurtiçinden üniversiteler, 
özel ve devlet okulları, Bakanlık uzmanları, yazılım firma, 
bilgisayar firma temsilcileri, illerden Fatih Projesi uzmanları,bazı 
milli eğitim müdürleri ve bazı özel sektör temsilcileri katıldı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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