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Özet:  

 

Bu araştırmanın amacı, lise düzeyinde eğitim veren okullarda uygulamaya 

konulan FATİH Projesine ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerini almak ve alınan 

görüşleri incelemektir. Çalışmaya 7 okul yöneticisi katılmıştır. Yapılandırılmış 

görüşme formu ile alınan yanıtlar içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun FATİH 

Projesi kapsamında teknoloji entegrasyonu hakkında olumlu düşündüğü 

görülmüştür. FATIH projesinin sağladığı yararlar, bu süreçte yaşanan sorunlar ve 

çözüm önerileri çalışmada yer almaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: FATIH projesi, teknoloji entegrasyonu, okul yöneticileri. 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to get and examine the opinions of the school 

administrators about the Fatih Project implemented at the high school level. The 

participants of the study were 7 school administrators. The data were gathered 

though structured interviews with the form and were analyzed by content 

analysis method. According to the results, most of the school administrators were 

thinking positively about technology integration in the scope of FATIH Project. 

The benefits of the FATIH project, the problems and solutions in this process are 

included in the study. 
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Giriş 

 

Yaşamın vazgeçilmez bir parçası 

haline gelen Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri (BİT), bir takım 

yeniliklerin ve bu yeniliklerin 

günlük hayattaki uygulamalarının 

giderek yaygınlaşmasına neden 

olmaktadır (Birişçi ve Karal, 2010). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu 

etkisi eğitim üzerine de yansımaya 

başlamıştır. Eğitim için yepyeni 

fırsatlar doğuran bilgi ve iletişim 

teknolojileri, büyük bir gelişime 

uğrayarak bilgisayar kullanımının 

yanında eğitim amaçlı birçok 

teknoloji tabanlı ürünün kullanımını 

da beraberinde getirmiştir. Bunların 

başında etkileşimli tahtalar, tablet 

PC’ler, projeksiyon cihazı ve yazıcı 

gelmektedir. 

 

Ülkemizde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin eğitimle 

bütünleşmesi, 2010 yılında FATİH 

“Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi 

İyileştirme Hareketi” Projesi ile 

birlikte gerçekleşmiştir. FATİH 

Projesi Milli Eğitim Bakanlığı 

(MEB) tarafından yürütülmekte 

olup, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 

desteklenen bir projedir. FATİH 

Projesi kapsamında 570.000 dersliğe 

LCD panel akıllı (etkileşimli) tahta, 

dizüstü bilgisayar, projeksiyon 

cihazı ve internet alt yapısı 

sağlanmıştır. Ulaşılmak istenen 

amaç, öğrenme-öğretme ortamında 

daha fazla duyu organına hitap 

ederek kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır 

(MEB, 2013). 

 

FATİH Projesi kapsamında sınıflara 

getirilen teknolojik yeniliklerden 

ilki etkileşimli tahtalardır. Hall ve 

Higgins (2005) etkileşimli tahtaları, 

bir bilgisayara ve projeksiyon 

cihazına bağlı dokunmatik bir ekran 

ve bilgisayarı bu ekrana dokunarak 

kontrol edebilme olanağı sağlayan 

bir araç olarak tanımlamaktadır. 

Etkileşimli tahtalar ile öğretmenler 

kendi hazırlamış olduğu 

materyalleri ve diğer çoklu ortam 

kaynaklarını sunabilir ayrıca 

internet üzerinden resim, dosya vb. 

öğeleri de derste 

kullanabilmektedirler (Klemmer ve 

diğerleri, 2001).  

 

FATİH Projesi kapsamında öğrenci 

ve öğretmenlerin kullanımına 

sunulan teknolojik yenliklerden 

ikinci ise tablet PC’lerdir 

(bilgisayarlardır). Bir Tablet PC, 

kullanıcı ekranında yazı yazmak ya 

da işlemek için etkinleştirilmiş bir 

dokunmatik ekran ve kalemle 

donatılmış bir dizüstü bilgisayardır 

(Galligan ve diğerleri, 2010). Tablet 

PC’ler boyut olarak masaüstü 

bilgisayar ve dizüstü bilgisayardan 

daha küçük ve taşınabilirliği daha 

kolay olan bir bilgisayar olduğu için 

kullanımda daha çok tercih 

edilmektedir (Daşdemir ve diğerleri, 

2012). 

 

EBA (Eğitim Bilişim Ağı), Yenilik 

ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülen 

çevrimiçi bir sosyal eğitim 

platformudur. EBA platformunun 

amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç 

duyulan her yerde bilgi ve iletişim 

teknolojileri araçlarını kullanarak 

etkili materyal kullanımını 



destekleyip teknolojinin eğitimle 

bütünleşmesini sağlamaktır.  

 

FATİH Projesi eğitim-öğretim 

hayatına girdiğinden bu yana bu 

proje kapsamında etkileşimli tahta 

kullanımı, tablet PC kullanımı, 

öğrenci veya öğretmenlerin 

bilgisayar öz yeterlik durumları, 

öğretmen yeterlik durumları 

konularında bazı çalışmalar 

yapılmıştır. Tekerek, Udum ve 

Saman (2012), bilgi ve iletişim 

teknolojileri öğretmenliği 

adaylarının bilgisayar öz-

yeterliklerini tarama modeli 

kullanarak inceledikleri 

çalışmalarında erkek öğrencilerin 

kız öğrencilere göre, meslek lisesi 

mezunu öğrencilerin, genel lise 

mezunu öğrencilere göre, 3 ve 4. 

sınıfa devam eden öğrencilerin 1. 

sınıf öğrencilerine göre daha yüksek 

bilgisayar öz yeterlik algısına sahip 

olduğu sonuçlarına varmışlardır. 
Daşdemir ve arkadaşları (2012) ise 

tablet bilgisayarların fen ve 

teknoloji derslerinde kullanımına 

ilişkin fen ve teknoloji 

öğretmenlerinin görüşlerini farklı 

değişkenler açısından 

incelemişlerdir. Bu çalışmada 

öğretmenlerin tablet PC’yi 

destekleme durumları mezuniyet 

branşına göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. Baydaş, Gedik ve 

Göktaş (2012) ilköğretim 

öğretmenlerinin derslerinde bilişim 

teknolojilerini kullanma durumlarını 

inceledikleri çalışmalarında 

öğretmenlerin derslerine hazırlık 

amacıyla, meslekleriyle ilgili web 

sitelerinin içeriklerini ve MEB’in 

web sitesindeki içeriklerini 

inceledikleri öne çıkmıştır. Derslere 

destek amacıyla internetten 

yararlanma şekillerinde ise 

öğretmenlerin sıklıkla kullandıkları 

donanımların başında bilgisayar, 

projeksiyon cihazı ve yazıcı olduğu 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin 

derslerinde sıklıkla kullandıkları 

yazılımların başında ise kelime 

işlemci, internet göz gezdirici ve 

sunu araçları yer almaktadır. 

 

Bu araştırmanın amacı, lise 

düzeyinde eğitim veren okullarda 

uygulamaya konulan FATİH 

Projesine ilişkin okul yöneticilerinin 

görüşlerini almak ve alınan görüşleri 

incelemektir. 

 

Yöntem 

 

Katılımcılar 

 

Ankara ilinde Fatih projesinde pilot 

okul olarak seçilen dört okulda 

görev yapan okul yöneticileri ile 

görüşme yapılmıştır. Araştırmaya 5 

müdür yardımcısı, 1 müdür ve 1 de 

baş muavin olmak üzere toplam 7 

okul yöneticisi katılmıştır. 

Katılımcılardan 5 tanesi erkek ve 2 

tanesi ise bayandır. Yöneticilik 

yaptıkları yıl aralığı 2,5 yıl ile 20 yıl 

arasında değişmektedir.  Fatih 

projesindeki deneyimleri ise 2 ay ile 

3 yıl arasında değişmektedir. 

Katılımcıların bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanım düzeyleri 

incelendiğinde 3 tanesinin gelişmiş; 

2 tanesinin orta ve 2 tanesinin 

başlangıç düzeyinde olduğu 

görülmüştür. Son olarak tüm 

katılımcılar FATIH Projesi 

kapsamında hizmet içi eğitim 

almıştır. 

 



Veri toplama araçları 

 

Yapılandırılmış görüşme formunda 

aşağıda bulunan açık uçlu sorular 

yer almıştır.  

 

 FATİH Projesi kapsamında 

okullarda yapılan değişiklikler 

ve uygulamalar nelerdir? 

 FATİH Projesi kapsamında 

teknoloji entegrasyonu 

hakkında görüşleriniz nelerdir? 

 Etkileşimli tahta ve tablet PC 

içerisindeki uygulamalar veya 

programlar hakkındaki 

görüşleriniz nelerdir? 

 FATİH Projesi öğrencilere, 

öğretmenlere, okul 

yöneticilerine ve velilere ne 

gibi yararlar sağlamıştır? 

 FATİH Projesi kapsamında 

yaşanan sorunlar nelerdir? Bu 

soruların çözümünde size 

yardımcı olunuyor mu? 

 Öğretmenlere mesleki gelişim 

ve teknoloji konusunda verilen 

hizmet içi eğitimler hakkında 

görüşleriniz nelerdir? 

 FATIH Projesinin daha etkili 

verimli uygulanabilmesi için 

neler yapılabilir? Önerileriniz 

nelerdir? 

 

Veri Analizi 

 

Ses kayıt cihazı ile kayıt altına 

alınan görüşmeler için içerik analiz 

çalışması yapılmıştır. Kayıtlar, önce 

bilgisayar ortamına aktarılmış, daha 

sonra birden fazla okunarak 

kodlama yapılmıştır. Kodlama 

sonrasında ortaya çıkan temalar 

belirlenmiş, temalar ile kodlar tekrar 

gözden geçirilmiştir.  

 

Bulgular 

 

FATİH Projesi kapsamında 

okullarda yapılan değişiklikler ve 

uygulamalar 

Okul yöneticilerine FATİH Projesi 

kapsamında okullarda yapılan 

değişiklikler ve uygulamalar 

sorulduğunda alınan yanıtlar Tablo-

1’de belirtilmiştir. Buna göre 7 okul 

yöneticisi sınıflara etkileşimli tahta 

ve tablet PC takıldığını, 6 okul 

yöneticisi alt yapı çalışmalarının 

tamamlandığını, özellikle kablo 

döşeme ve Internet bağlantısının 

sağladığını ifade etmiştir. 2 okul 

yöneticisi öğretmenlerin etkileşimli 

tahta kullanmasıyla görsel olarak 

ders anlatım yaptıklarını, 1 okul 

yöneticisi özellikle süreçte yaşanan 

sorunlara destek olması amacıyla 

formatör öğretmen 

görevlendirildiğini ve son olarak 

başka bir yönetici ise EBA sitesini 

kullanmaya başlanmadığı 

açıklamıştır. 

 

Tablo-1 FATIH Projesi kapsamında 

okullarda yapılan değişiklikler ve 

uygulamalar 

 

Görüşler f 

Sınıflara etkileşimli tahta ve 

tablet PC sağlandı. 

7 

Alt yapı çalışmaları 

tamamlandı. 

6 

Öğretmenler etkileşimli tahta 

ile görsel anlatımlara 

başladılar. 

2 

Formatör bir öğretmen 

görevlendirildi. 

1 

EBA market kullanılmaya 

başlandı. 

1 



FATİH Projesi kapsamında 

teknoloji entegrasyonu hakkında 

görüşler 

Okul yöneticilerine FATİH Projesi 

kapsamında teknoloji entegrasyonu 

hakkında görüşleri sorulduğunda 

alınan yanıtlar Tablo-2’de 

belirtilmiştir. Olumlu görüşler 

başlığı altında yöneticilerin; 4 tanesi 

öğrencilerin teknolojiye kolay uyum 

sağladığını, yine 4 tanesi 

öğrencilerin teknolojileri iyi 

kullandığını, 2 tanesi öğrencilerin 

öğretmenlere teknoloji kullanımı 

konusunda yardımcı olduğunu, 2 

tanesi etkileşimli tahta kullanımı ile 

birlikte dersin verimli geçtiğini, 1 

tanesi etkileşimli tahtanın iyi bir 

öğretim aracı olduğunu ve 1 tanesi 

de bazı öğretmenlerin etkileşimli 

tahtayı aktif kullandığını dile 

getirmiştir. Olumsuz görüşler başlığı 

altında ise yöneticilerin; 1 tanesi 

tablet PC kullanımının sınıf 

yönetimini zorlaştırdığını, 1 tanesi 

eğitimin dijitalleşmemesi gerektiğini 

ve 1 tanesi de tablet PC 

kullanımının dersin işleyişini 

yavaşlattığını belirtmiştir. 

 

Tablo-2 FATİH Projesi kapsamında 

teknoloji entegrasyonu hakkında 

görüşler 

 

Görüşler f 

Olumlu Görüşler  

Öğrenciler teknolojiye kolay 

uyum sağladı. 

4 

Öğrenciler teknolojileri iyi 

kullanıyor. 

4 

Öğrenciler öğretmenlere 2 

yardımcı oluyor 

Etkileşimli tahta kullanımı 

ile ders verimli oluyor. 

2 

Teknoloji entegrayonu 

konusunda iyi seviyedeyiz. 

1 

Etkileşimli tahta iyi bir 

öğretim aracı oldu. 

1 

Bazı öğretmenler etkileşimli 

tahtayı aktif olarak 

kullanıyor. 

1 

Olumsuz Görüşler  

Tablet PC kullanımı sınıf 

yönetimini zorlaştırıyor. 

1 

Eğitim dijitalleşmemeli. 1 

Tablet PC kullanımı dersi 

yavaşlatıyor. 

1 

 

Etkileşimli tahta ve tablet PC 

içerisindeki uygulamalar veya 

programlar hakkındaki görüşler 

 

Okul yöneticilerine FATİH Projesi 

kapsamında etkileşimli tahta ve 

tablet PC içerisindeki uygulamalar 

veya programlar hakkındaki 

görüşleri sorulduğunda alınan 

yanıtlar Tablo-3’de belirtilmiştir. 

Olumlu görüşler başlığı altında 

yöneticilerin; 4 tanesi cihazların 

içerisinde birçok uygulama 

olduğunu, 3 tanesi EBA market ve 

Vitamin’in içerik konusunda hizmet 

sağladığını ve 3 tanesi de içeriklerin 

zenginleştiğini belirtmiştir. Olumsuz 

görüşler başlığı altında 

yöneticilerin; 2 tanesi cihazların 

içerisindeki programların yetersiz 

olduğunu, 1 tanesi etkileşimli tahta 

ile tablet PC’nin birbiri ile uyumsuz 

olduğunu, 1 tanesi cihaz içindeki 

uygulamaların güncel olmadığını, 1 

tanesi de kitap tarayıp içeriğe 



koymanın yeterli olmadığını dile 

getirmiştir. 

 

Tablo-3 Etkileşimli tahta ve tablet 

PC içerisindeki uygulamalar veya 

programlar hakkındaki görüşler 

 

Görüşler f 

Olumlu Görüşler  

Birçok uygulama var. 4 

EBA market ve Vitamin 

içerik konusunda hizmet 

sağlıyor. 

3 

İçerikler gittikçe 

zenginleşiyor. 

3 

Olumsuz Görüşler  

Cihaz içerisindeki 

programlar yetersiz. 

2 

Etkileşimli tahta ile tablet 

PC birbiri ile uyumlu değil. 

1 

Uygulamalar güncel değil. 1 

Kitap tarayıp içeriğe koymak 

yeterli değil. 

1 

 

FATİH Projesinin öğrencilere, 

öğretmenlere, okul yöneticilerine ve 

velilere sağladığı yararlar  

Okul yöneticilerine FATİH 

Projesinin öğrencilere, 

öğretmenlere, okul yöneticilerine ve 

velilere sağladığı yararları 

sorulduğunda alınan yanıtlar Tablo-

4’de belirtilmiştir. Okul 

yöneticilerinden; 4 tanesi zamandan 

tasarruf sağladığını, 3 tanesi 

derslerin daha verimli geçtiğini, 2 

tanesi görsel sunum sayısının 

arttığını, 2 tanesi öğrencilere fırsat 

eşitliğinin sunulduğunu, 1 tanesi 

derste daha verimli soru 

çözüldüğünü, 1 tanesi içerik 

paylaşımı yapılabildiğini, 1 tanesi 

teknolojiye olan ilginin arttığını, 1 

tanesi velilerin de bu proje 

sürecinden memnun olduğunu, 1 

tanesi anında İnternete 

bağlanılabildiğini, 1 tanesi bilgiye 

ulaşma yolunun çoğaldığını, 1 tanesi 

diğer teknolojik cihazlara gerek 

kalmadığını, 1 tanesi öğretmenlerin 

derste anlatım yapmak için 

etkileşimli tahtaya aktarılabilecek 

materyal hazırlamaya başladığını, 1 

tanesi teknolojiye uzak olan 

öğretmenlere eğitim verildiğini, 1 

tanesi sınıfların teknoloji donanımlı 

sınıflara dönüştüğünü, 1 tanesi 

öğrencilerin konuyu anlamasının 

kolaylaştığını ve son olarak 1 tanesi 

de bu projenin öğretmeni 

yenilediğini belirtmiştir. 

 

Tablo-4 FATİH Projesinin 

öğrencilere, öğretmenlere, okul 

yöneticilerine ve velilere sağladığı 

yararlar 

 

Görüşler f 

Zamandan tasarruf sağlıyor. 4 

Dersler daha verimli geçiyor. 3 

Görsel sunum sayısı arttı. 2 

Öğrencilere fırsat eşitliği 

sunuldu. 

2 

İçerik paylaşımı 

yapılabiliyor. 

1 

Teknolojiye olan ilgi arttı. 1 

Veliler de süreçten memnun 1 

Anında İnternete 

bağlanılabiliyor. 

1 

Bilgiye ulaşma yolu çoğaldı. 1 

Diğer teknolojik cihazlara 

gerek kalmadı. 

1 

Öğretmenler materyal 

hazırlamaya başladı. 

1 



Teknolojiye uzak olan 

öğretmenlere eğitim verildi. 

1 

Sınıflar teknoloji donanımlı 

sınıflara dönüştü. 

1 

Öğrencilerin konuyu 

anlaması kolaylaştı. 

1 

Bu proje öğretmeni 

yeniliyor. 

1 

 

FATİH Projesi kapsamında yaşanan 

sorunlar 

Okul yöneticilerine FATİH Projesi 

kapsamında yaşanan sorunlar 

sorulduğunda alınan yanıtlar Tablo-

5(a)’da belirtilmiştir. Okul 

yöneticilerinden; 3 tanesi cihazların 

arızalandığını, 2 tanesi öğrencilerin 

tablet PC şifrelerini kırabildiğini, 2 

tanesi öğretmenlerin materyal 

hazırlamakta zorlandığını, 2 tanesi 

Internet bağlantısı sorunu 

yaşandığını, 2 tanesi hizmet içi 

eğitim sorunu var olduğunu, 1 tanesi 

öğrencilerin cihazlara lisanssız 

uygulamalar yükleyebildiğini, 1 

tanesi cihaz içine programlar 

yüklendikçe cihazların 

yavaşladığını, 1 tanesi ders 

işleyişinde yavaşlamalar olduğunu, 

1 tanesi içerik bulma sorunu 

yaşandığını, 1 tanesi okulların 

teknoloji mezarlıklarına 

dönüştüğünü, 1 tanesi projenin 

içeriğe ulaşmada öğrenciyi 

kısıtladığını, 1 tanesi öğrencilerin 

cihazlara zarar verdiğini, 1 tanesi 

öğretmenlerin teknoloji konusunda 

girişimci olmadığını, 1 tanesi 

güncellemelerin yapılmadığını, 1 

tanesi teknik destek sağlama 

sıkıntısı olduğunu, 1 tanesi proje 

başlamadan idarecilerden herhangi 

bir görüş alınmadığını ve 1 tanesi de 

bazı öğrencilerin teknolojiyi 

kullanmadığını belirtmiştir. 

 

Tablo-5(a) FATİH Projesi 

kapsamında yaşanan sorunlar 

 

Görüşler f 

Cihazlar arızalanıyor. 3 

Öğrenciler Tablet PC 

şifrelerini kırabiliyor. 

2 

Öğretmen materyal 

hazırlamakta zorlanıyor. 

2 

Internet bağlantısı sorunu 

yaşanıyor. 

2 

Hizmet içi eğitim sorunu 

var. 

2 

Öğrenci lisanssız uygulama 

yükleyebiliyor. 

1 

Cihazlara program 

yüklendikçe cihaz 

yavaşlıyor. 

1 

Ders işleyişinde 

yavaşlamalar oluyor. 

1 

İçerik bulma sorunu 

yaşanıyor. 

1 

Okullar teknoloji 

mezarlığına döndü. 

1 

Proje içeriğe ulaşmada 

öğrenciyi kısıtlıyor. 

1 

Öğrenciler cihazlara zarar 

veriyor. 

1 

Öğretmenler teknoloji 

kullanımı konusunda 

girişimci değiller. 

1 

Güncellemeler yapılamıyor. 1 

Teknik destek sağlama 

sıkıntısı var. 

1 

Proje başlamadan herhangi 

bir görüş alınmadı. 

1 

Bazı öğrenciler teknolojiyi 

kullanamadı. 

1 

 

 



Sorunların çözüm yolları 

Okul yöneticilerine yaşanan 

sorunların çözümünde yardımda 

bulunan sorumlular sorulduğunda 

alınan yanıtlar Tablo-5(b)’de 

belirtilmiştir. Okul yöneticilerinden; 

6 tanesi yaşanan problemlerde 

formatör öğretmenin yardımda 

bulunduğunu, 5 tanesi daha zor 

sorunları firmanın çözdüğünü ve 1 

tanesi ders öğretmeninin bazı 

sorunları çözdüğünü dile getirmiştir. 

 

Tablo-5(b) Sorunların çözümünde 

yardımda bulunanlar 

 

Görüşler f 

Yaşanan problemlerde 

formatör öğretmen yardımda 

bulunuyor. 

6 

Daha zor sorunları firma 

çözüyor. 

5 

Ders öğretmeni bazı 

sorunları çözüyor. 

1 

 

Öğretmenlere mesleki gelişim ve 

teknoloji konusunda verilen hizmet 

içi eğitim 

Okul yöneticilerine öğretmenlere 

mesleki gelişim ve teknoloji 

konusunda verilen hizmet içi eğitim 

ve içeriği sorulduğunda alınan 

yanıtlar Tablo-6’da belirtilmiştir. 

Yöneticilerden; 5 tanesi etkileşimli 

tahta kullanımı gösterildiğini, 4 

tanesi eğitimlerin iki hafta 

sürdüğünü, 4 tanesi Starboad 

yazılımı anlatıldığını, 3 tanesi bir 

kere hizmet içi eğitim verildiğini, 3 

tanesi eğitimlerin akşamüstü 

verildiğini, 3 tanesi materyal 

hazırlamaya yer verildiğini, 3 tanesi 

şekil çizimi gösterildiğini, 2 tanesi 

bilgisayar kullanmayı dahi bilmeyen 

öğretmenlere temel eğitim 

verildiğini, 1 tanesi formatör 

öğretmenin 1 ay eğitim verdiğini, 1 

tanesi soru bankalarına nasıl 

ulaşılacağının anlatıldığını ve 1 

tanesi de yarım kalan derse nasıl 

dönülür anlatıldığını belirtmiştir. 

 

Tablo-6 Öğretmenlere mesleki 

gelişim ve teknoloji konusunda 

verilen hizmet içi eğitim 

 

Görüşler f 

Etkileşimli tahta kullanımı 

gösterildi. 

5 

Eğitimler iki hafta sürdü. 4 

Starboard yazılımı anlatıldı. 4 

Bir kere hizmet içi eğitim 

verildi. 

3 

Eğitim akşamüstü verildi. 3 

Materyal hazırlamaya yer 

verildi. 

3 

Şekil çizimi gösterildi. 3 

Temel eğitim verildi. 2 

Formatör öğretmen bir ay 

eğitim verdi. 

1 

Soru bankalarına nasıl 

ulaşılır anlatıldı. 

1 

Yarım kalan derse nasıl 

dönülür anlatıldı. 

1 

 

FATIH Projesinin daha etkili ve 

verimli uygulanabilmesi için yapılan 

öneriler 

Okul yöneticilerine FATIH 

Projesinin daha etkili ve verimli 

uygulanabilmesi için yapılan 

önerileri sorulduğunda alınan 

yanıtlar Tablo-7’de belirtilmiştir. 



Yöneticilerden, 5 tanesi hizmet içi 

eğitimin sürekli hale gelmesini 

gerektiğini, 4 tanesi teknik destek 

sağlanması gerektiğini, 3 tanesi 

okullarda elektrik kesintilerine karşı 

jeneratör bulundurlması gerektiğini, 

3 tanesi cihaz içeriklerinin 

geliştirilmesi gerektiğini, 2 tanesi alt 

yapı eksikliklerinin giderilmesi 

gerektiğini, 1 tanesi bakanlığın 

projede çok aceleci davrandığını, 1 

tanesi öğretmenlerin teknoloji 

kullanımında iyi olması gerektiğini, 

1 tanesi içeriklerin önceden 

hazırlanması gerektğini, 1 tanesi 

Internet bağlantısında sorun 

yaşanmaması gerektiğini, 1 tanesi 

bakanlığın öğretmenleri materyal 

hazırlama konusunda zorlaması 

gerektiğini, 1 tanesi okullar, 

üniversiteler arası sunumların 

paylaşılması gerektiğini, 1 tanesi 

okulda bu proje konusunda uzman 

bir kişinin bulunması gerektiğini, 1 

tanesi tablet PC’nin Internete 

kısıtlama olmadan bağlanması 

gerektiğini, 1 tanesi etkileşimli tahta 

ile kara tahtanın birbirinden 

ayrılması gerektiğini, 1 tanesi 

bakanlık içerisindeki sorumluların 

sık sık değişmemesi gerektiğini, 1 

tanesi bakanlığın tahta kullanımında 

ısrarcı olması gerektiğini, 1 tanesi 

Tablet PC kullanımının 

desteklenmemesi gerektiğini, 1 

tanesi var olan teknolojilerin 

kullanılması gerektiğini, 1 tanesi de 

ihtiyaçlar belirlendikten sonra 

projenin başlatılması gerektiğini ve 

son olark 1 tanesi de cihazların 

içindeki yazılımların güncellenmesi 

gerektiğini dile getirmişlerdir. 

 

Tablo-7 FATIH Projesinin daha 

etkili ve verimli uygulanabilmesi 

için yapılan öneriler 

 

Öneriler f 

Hizmet içi eğitim sürekli 

hale gelmelidir. 

5 

Teknik destek sağlanmalıdır. 4 

Jeneratör bulundurulmalıdır. 3 

Cihaz içerikleri 

geliştirilmelidir. 

3 

Altyapı eksiklikleri 

giderilmelidir. 

2 

Projede çok aceleci 

davranıldı. 

1 

Öğretmen teknoloji 

kullanımında iyi olmalıdır. 

1 

İçerik önceden 

hazırlanmalıdır. 

1 

Internet bağlantısında sorun 

yaşanmamalıdır. 

1 

Bakanlık öğretmenleri 

materyal hazırlamak için 

zorlamalıdır. 

1 

Okullar, üniversiteler arası 

sunumlar paylaşılmalıdır. 

1 

Okulda uzman bir kişi 

olmalıdır. 

1 

Tablet PC İnternete 

kısıtlama olmadan 

bağlanabilmelidir. 

1 

Etkileşimli tahta ile kara 

tahta birbirinden 

ayrılmalıdır. 

1 

Bakanlık içerisindeki 

sorumlular sık sık 

değişmemelidir. 

1 

Bakanlık tahta kullanımında 

ısrarcı olmalıdır. 

1 

Tablet PC kullanımı 

desteklenmemelidir. 

1 

Var olan teknoloji iyi 

kullanılmalıdır. 

1 



İhtiyaç belirlendikten sonra 

proje başlatılmalıdır. 

1 Cihazların içindeki 

yazılımlar güncellenmelidir. 

1 

 

Sonuç 

Fatih projesinin okul yöneticileri 

tarafından değerlendirilmesi 

kapsamında yapılan bu çalışmada, 

proje ile beraber okullarda benzer 

değişiklikler ve uygulamalar olduğu 

görülmüştür. Okul yöneticilerinin 

büyük bir çoğunluğunun FATİH 

Projesi kapsamında teknoloji 

entegrasyonu hakkında olumlu 

düşündüğü ortaya çıkmıştır. 

 

Etkileşimli tahta ve tablet PC 

içerisindeki uygulamalar veya 

programlar hakkındaki görüşler 

incelendiğinde ise EBA marketin bu 

süreçte kullanıldığını, ancak 

programların yeterli ve güncel 

olmadığı vurgulanmıştır. FATİH 

Projesinin, zamandan tasarruf 

sağlama, derslerin daha verimli 

geçmesi, görsel sunumların artması, 

öğrencilere fırsat eşitliği sunması 

gibi yararlar sağladığı ifade 

edilmiştir. 

 

FATİH Projesi kapsamında yaşanan 

sorunlar arasında cihazların çabuk 

arızalandığı, öğrencilerin Tablet 

Pc’yi şifresiz kullandıkları, materyal 

hazırlama, alt yapı sorunları ve 

hizmet içi eğitim eksikliği okul 

yöneticileri tarafından 

vurgulanmıştır. Bu sorunların 

çözümde öğretmenler ve yetkili 

firmanın desteği olduğu 

görülmüştür.  

 

Öğretmenlere mesleki gelişim ve 

teknoloji konusunda verilen hizmet 

içi eğitimin kısıtlı bir zaman  

 

diliminde etkileşimli tahta kullanımı 

ve yazılımının anlatıldığı 

görülmüştür.  

 

FATIH Projesinin daha etkili ve 

verimli uygulanabilmesi için yapılan 

öneriler arasında hizmet içi eğitimin 

sürekli olması, teknik destek 

sunulması, elektrik kesintilerine 

karşı jeneratörün bulunması ve alt 

yapı sorunlarının giderilmesi yer 

almıştır. 
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