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SUNUŞ
q

FATİH Projesi, teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesi adına Türkiye’de yapılan en önemli projelerden 
birisidir. Böylesine önemli bir projenin eğitim hayatında etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak 
en önemli aktörler hiç şüphesiz öğretmenlerdir. Bu yüzden öğretmenlerin hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitimlerinde, eğitim içerikleri, eğitim ortamları gibi konularda yapılacak değişikliklerle 
teknolojiyi kullanım kapasiteleri artırılmalıdır. Eğitimleri planlayan karar vericilere bir model önerisi 
sunan bu çalışma arkasında birçok emeği barındırmaktadır. İlk başta bu çalışmayı yürütmek için 
bize fırsat veren ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün tüm imkânlarını sunan 
Genel Müdürümüz Bilal TIRNAKÇI’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.   Araştırma fikrini destekleyen 
ve ekibine inanan Daire Başkanımız Mustafa Hakan BÜCÜK’e de şükranlarımızı sunuyoruz. 
FATİH Projesi eğitimlerini araştırdığımızı öğrenen ve o andan itibaren çok değerli eğitim ekibiyle 
birlikte bizden desteklerini esirgemeyen Daire Başkanımıza ve eğitimler hakkındaki deneyimi 
ve tecrübeleriyle bilgilerini her daim bizimle paylaşan başta eğitim koordinatörü Rukiye ORMAN 
olmak üzere tüm eğitim planlama ekibine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu araştırmaların fikir babası 
Dr. Cemalettin MADEN ve Dr. Atilla DEMİRBAŞ’a hem araştırmada yaptıkları rehberlikler hem de 
koordinasyon sağlamak için harcadıkları yüksek eforlarından dolayı teşekkür ediyoruz. En son 
olarak da bu çalışmaların olmazsa olmazı, alanda emeklerini, birikimlerini ve alın terlerini bu 
çalışmalara adayan BT Rehber öğretmenlerimize ve onların verdiği eğitimlerden faydalanmak için 
arkalarında çocuklarını, ailelerini bırakıp daha nitelikli bir nesil yetiştirme ülküsüyle FATİH Projesi 
eğitimlerine koşturan değerli öğretmenlerimize en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu çalışma, 
FATİH Projesi kapsamında yapılan eğitimlerin daha nitelikli hale gelmesi için bir ışık olacaksa bu 
ışığı yakan burada ismi zikredilenlerdir.

Araştırma Ekibi • Ankara, 2017
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Araştırmanın Önemi. FATİH Projesi teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesi adına Türkiye’de 
yapılan en önemli projelerden birisidir. Böylesine önemli bir projenin eğitim hayatında etkili bir 
şekilde kullanılmasını hiç şüphesiz ki öğretmenler sağlayacaktır. Bu yüzden öğretmenlerin hizmet 
öncesi ve hizmet içi eğitimlerinde, eğitim içerikleri, eğitim ortamları gibi konularda yapılacak 
değişikliklerle teknolojiyi kullanım kapasiteleri artırılmalıdır. Bu çalışma, FATİH Projesi kapsamında 
öğretmenlere verilen eğitimlerin daha etkili ve verimli nasıl aktarılabileceği konusunda katkı 
sağlamayı hedeflemektedir. Araştırmanın bu yönüyle Millî Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticilerine 
bir fikir vereceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra FATİH Projesi kapsamında araştırma yapacak 
bilim insanlarına da ışık tutacağı değerlendirilmektedir.

Araştırmanın Amacı. Bu araştırmanın amacı, FATİH Projesi kapsamında verilen öğretmen 
eğitimlerinin değerlendirmesini yapmak ve gelecekte yapılması planlanan eğitimlere bir model 
oluşturmaktır. Araştırma da odaklanılan konular; eğitimleri planlayanların, eğitim verenlerin ve 
eğitim alanların FATİH projesi eğitimlerini değerlendirmeleri üzerinedir. 

Araştırmanın Yöntemi. Araştırma da hem nicel hem de nitel yöntemler kullanılmıştır. Her iki 
yöntemin tek başına uygulanmasında oluşabilecek olası eksiklikleri gidermek için iki yöntem bir 
arada kullanılarak karma model tercih edilmiştir. Nicel yöntemlerle yapılan araştırmalar genele 
ait bir görüş elde ederken, nitel araştırmalarda genellemeye gidilememektedir. Bu nedenle 
bu araştırma için karma modelin en uygun model olduğu düşünülmüştür. Araştırmanın nicel 
boyutunun tarama modeli olduğu görülmektedir. Bu çalışmada araştırma örneklemi olarak 81 
ilden 3958 öğretmene ulaşılmıştır. 

Araştırmanın Deseni. Araştırmanın nitel kısmında ise eğitimi değerlendirmek için bir gözlem 
formu oluşturulmuş, bunun yanı sıra bu eğitimleri planlayanlar, eğitim verenler ve eğitim alan 
öğretmenler için ayrı ayrı hazırlanmış yarı yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuştur. Yarı 
yapılandırılmış sorular yardımıyla FATİH Projesi eğitimlerinden sorumlu daire başkanı, koordinatör 
ve eğitim veren 5 FATİH Projesi Eğitmeni ile görüşme yapılmıştır. Odak grup görüşmesine katılan 
ilk gruptaki öğretmen sayısı 8, ikinci gruptaki öğretmen sayısı 7 ve son gruptaki öğretmen sayısı 
10’dur. Görüşme (mülakat), sorular yardımıyla veri toplama şeklindedir.

Araştırmanın deseni aşağıda yer almaktadır:

Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi. Bu araştırmanın sonuçları irdelenirken iki temel yaklaşımdan 
yola çıkılmıştır. Bunlardan birisi, Koehler ve Mishra’nın teknolojik pedagojik içerik bilgisi 
yaklaşımıdır. FATİH Projesi eğitimleri de bu yaklaşıma uygun hale getirilmelidir. Son zamanlarda 
yapılan alan bazlı eğitimler, Koehler ve Mishra’nın yaklaşımına en uygun eğitim şekilleri olup, yüz 
yüze ve uzaktan eğitim modelinin bir karma modeli oluşturarak alan bazlı eğitimler bu doğrultuda 
geliştirilmelidir.    

Yorumlama
ve

Raporlama

Anket
(Fatih Projesi BT Koordinatörleri ve

eğitimi katılan öğretmenler)

Görüşme
(Eğitimden Sorumlu Daire Başkanı

ve eğitimden sorumlu birim;
BT Rehberler ve öğretmenler)

Gözlem
(Merkezi iki eğitim ile mahalli
bir eğitimin gözlemlenmesi)
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Araştırmada kullanılan ikinci yaklaşım ise sistem yaklaşımıdır. Burada eğitimler girdi, süreç, çıktı 
ve geri bildirim düzeylerinde tek tek değerlendirilmiş ve sistem yaklaşımı üzerinden sonuç ve 
öneriler geliştirilmiştir.

Araştırmanın Sonuçları.

1. FATİH Projesi eğitimlerine katılan öğretmenlerin internet ve bilgisayar kullanma düzeyi 
genel olarak orta düzeyde olduğu, öğretmenlerin eğitimde FATİH Projesi donanımlarından en 
çok etkileşimli tahtayı kullandıkları ve en fazla etkileşimli sınıf yönetimi eğitimi-FATİH Projesi 
eğitim teknolojileri kullanımı eğitimlerine katıldıkları, en az ise alan bazlı eğitimlere katıldıkları 
saptanmıştır.

2. Yapılan incelemeye göre eğitim alan öğretmenlerin interneti bilinçli güvenli kullanma 
konusundaki farkındalıklarının üst düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ancak öğretmenler genel olarak 
donanım, materyal tasarlama, etkileşimli tahtaya yazılım yükleme ve çoğunlukla teknik konularda 
sorun yaşamaktadırlar. Ayrıca öğretmenlerle yapılan görüşme sonucunda, öğretmenlerin ders 
işlenişinde EBA’yı yetersiz ve karmaşık gördükleri; e-içeriklerin de nicel ve nitel olarak yetersiz 
olduğu tespit edilmiştir.

3. FATİH Projesi eğitimlerinde eğitici olarak görev yapan BT rehber öğretmenlerin FATİH Projesi 
kapsamında verdikleri eğitimlerde yeterli oldukları saptanmıştır. Fakat eğitim verilen ortamların 
internet ve alt yapısının FATİH Projesi eğitimlerini vermeye uygun olmadığı ifade edilmiştir. 
Özellikle hizmet içi eğitim enstitüleri ve okullarda eğitim için ayrılan sınıfların, ergonomik bir 
yapıda olmadığı ve sınıf içi etkileşim için uygun ortamlar olmadığı gözlemler sonucunda tespit 
edilmiştir.  

4. FATİH Projesi eğitimlerine katılan öğretmenlerin heterojen yapıda olmalarının eğitimin niteliğini 
olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Bu nedenle eğitimlere seçilen katılımcıların branş, yaş ve 
bilgisayar okuryazarlık düzeyleri gibi kriterlere göre belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

İçerik Pedagoji

Teknoloji

Teknolojik Pedagojik
İçerik Bilgisi

Geri Bildirim

Süreç Çıktı

Yöntem

Eğitim
Ortamı

Eğitimcinin
Rolü

Eğitim
Alan Rolü

Teşvik ve
Yaptırım

Eğitimden
Tatmin

Verilen
Eğitimleri
Değerlen-

dirme Alana
Uyarlaya-

bilme

Materyal

Girdi

İçerik

Eğitim
Planlaması

Eğitim
Veren

Eğitim
Politikası

Eğitim
Alan
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5. Eğitimlerde hazırlık aşaması, eğitim esnası ve eğitim sonrası aşamalarında etkili bir izleme 
değerlendirme mekanizması bulunmadığı görülmüştür. Bu durum öğretmenlere verilen eğitimlerin 
ne kadar etkili olduğunu, öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımını uygulayıp uygulamadıklarını 
takip etme açısından sorun teşkil etmektedir. Bunun sonucunda eğitimin hazırlık aşaması, eğitim 
esnası ve eğitim sonrası için etkili bir ölçme değerlendirme mekanizması oluşturulması gerektiği 
ortaya çıkmıştır.

6. Çalışmada öğretmenlerin eğitimlere katılım açısından isteksiz olması vurgulanmıştır. FATİH 
Projesi bileşenleri birbiri ile iç içe düşünülmüştür. Birinin yürütülmesindeki kopukluk diğer 
bileşenleri de etkilemektedir. Projede ilk başta donanım, sonra eğitim ve eğitim içerikleri geldiği 
için hem projeye inanmışlık azalmış hem de bu durum eğitimlerin niteliğini sekteye uğratmıştır.

7. FATİH Projesi kapsamında, eğitimlerin öğretmenlerin ilgisini çekmesi için teşvik edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca Bakanlık birimleri, YÖK ve üniversiteler arasında teknolojinin eğitimde 
kullanımı konusunda koordinasyon bulunmadığı görülmüştür. Bu koordinasyon eksikliğinin FATİH 
Projesi kapsamında problemlere yol açtığı belirlenmiştir. 

Araştırmanın Önerileri. 

1. Bu çalışma sonucunda belirtilen problemlere yönelik olarak eğitim alan öğretmenlerin 
seçiminde branş, yaş ve bilgisayar okuryazarlık düzeyleri en temel kriterler olarak belirlenebilir. 
Bununla birlikte FATİH Projesi eğitimleri kapsamında alan bazlı olarak mahallî eğitimlere ağırlık 
verilebilir ve bu eğitimlerin ilk ve son günü yüz yüze eğitim diğer günleri ise uzaktan eğitim 
şeklinde tasarlanabilir. Uzaktan eğitim kısmında V sınıf yönetimi, e-içerik geliştirme, 5E modeli, 
web 2.0 araçlarının kullanımı vb. konuların anlatımına yer verilirken yüz yüze eğitimde de bunların 
pratikteki uygulamalarına yer verilebilir. Pratikte yapılan çalışmaların daha etkili olabilmesi için 
EBA e-içerik açısından zenginleştirilebilir ve e-içerikler ders anlatım şeklinde değil de animasyon, 
benzetim vb. şeklinde düzenlenebilir.

2. FATİH Projesi eğitimlerinde eğitici olarak görev alan BT rehber öğretmenlerin kendilerini 
güncellemeleri için yürütülen merkezi eğitimlerin sürdürülmesinde fayda olacağı düşünülmektedir. 
FATİH Projesi eğitimleri kapsamında her bir aşamanın ( hazırlık, eğitim ve eğitim sonrası) 
değerlendirmesi için etkili bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulabilir. Oluşturulan 
sistemde sadece eğitimlerin niteliği değil eğitim verenin ve eğitim alanların niteliklerinin de 
değerlendirmeye alınması önerilmektedir. Oluşturulacak izleme değerlendirme mekanizmasında, 
özellikle eğitim öncesinde eğitim alanların hazır bulunuşluk seviyeleri ile eğitim verenlerin 
kapasiteleri takip edilirken, eğitim esnasında da bu iki grubun performanslarına odaklanılabilir. 
Eğitim sonrasında da eğitim alanların bunu sınıf ortamına nasıl taşıdıkları ve eğitim verenlerin 
eğitim alanlara nasıl mentörlük yaptıkları izlenebilir. Bu izleme ve değerlendirme sonucunda da 
eğitim alan öğretmenler ve eğitim verenler için üç aşamayı da (eğitim öncesi- eğitim esnası ve 
eğitim sonrası) değerlendiren bir karne sistemi oluşturulabilir.   

3. Eğitim ortamlarının FATİH Projesi eğitimlerine daha uygun hale getirilmesi için internet ve alt yapı 
çalışmalarının geliştirilmesi gerekmektedir.  Mahallî düzeyde UZEM merkezleri kurularak eğitimler 
bu merkezlerde verilebilir. Böylece eğitim ortamı sayısı artırılarak daha fazla öğretmene eğitim 
alabilmeleri için ulaşma imkânı sağlanabilir. Bununla birlikte öğretmenlerin teknolojiyi eğitimde 
kullanmalarını teşvik edici bir mekanizma oluşturulabilirse (ek ödeme, ek hizmet puanı, sertifika 
vb.), öğretmenler FATİH Projesi eğitimlerine daha ilgili katılım sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu 
sayede öğretmenlerin, eğitimde teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmaları sağlanabilir. 

4. Bilgisayar Teknolojilerinin eğitimde kullanımı konusunda strateji belgesi oluşturularak MEB 
merkez ve taşra teşkilatı, YÖK ve üniversiteler arasında koordinasyon sağlanması, FATİH Projesi 
eğitimlerinin ulaşması gereken öğretmen sayısını azaltacak ve yeni gelen öğretmenlerin bilgisayar 
konusunda donanımlı olarak mesleğe başlamalarını sağlayacaktır.

5. FATİH Projesi gibi teknoloji temelli projelerde öncelikle e-içerik hazırlanması, sonrasında ise 
verilecek eğitimlerle, donanım dağıtımının eş zamanlı yapılması sağlanabilir. Bu sayede hem 
donanımlar daha güncel olacak hem de projeye olan inanmışlık artacaktır. 
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6. FATİH Projesi eğitimleri kapsamında araştırmacılar, öğretmenlerin teknoloji kullanma düzeylerini 
belirleme kriterleri üzerine bir araştırma yapabilirler. Bu kriterleri öğretmenlere uygulayarak 
Türkiye’de öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerini ortaya koyabilirler. Bunun yanı sıra, 
FATİH projesi eğitimlerinin öncesi, esnası ve sonrası safhaları için izleme değerlendirme ve ölçme 
değerlendirme modelleri oluşturabilirler. Ayrıca, FATİH Projesi eğitimleri ve bu eğitimlerin okullarda 
ders süreçlerinde nasıl kullanıldığını örnek olay çalışması ile inceleyebilirler.  En son olarak da 
YEĞİTEK tarafından araştırmacılar için bir konu havuzu oluşturabilir ve araştırmacıların da bu konu 
havuzundan araştırma yapmasını teşvik edici mekanizmalar oluşturabilir.  
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BÖLÜM I q

GİRİŞ

1.1. Problem Durumu
Dünyada bilgi toplumuna geçiş ve bilgiden bilgi üretme yaklaşımının ortaya çıkışı ile birlikte 
teknoloji hızla gelişmeye, yayılmaya başlamış; böylece hayatımızın her yanını kuşatmıştır (Drucker, 
2000). Sosyal yaşamın önemli parçalarından biri olan eğitimin de bu gelişmeden etkilenmemesi 
imkânsızdır. Burada asıl olan teknoloji ile eğitimi birbiriyle bütünleştirmek gerektiğini bilmek 
(NCES, 2002) ve eğitimde teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanabilmektir 
(MEB, 2016). Başka bir ifade ile entegrasyonda teknolojik bakış açısı ile pedagojik bakış açısını 
(Mumcu, Haşlaman, & Usluel, 2008) sentezleyerek bir bütünleştirme süreci gerçekleştirebilmek-
tir. Türkiye’de eğitim sisteminde geçmişte önce radyo ve televizyondan faydalanılmış, sonrasında 
ise bilgisayar teknolojisinin gelişimiyle birlikte, bilgisayar teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. 
Ancak teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesi genellikle teknolojik bakış açısı ile olmuştur. 
Özellikle 2010 yılında başlayan FATİH Projesi ile birlikte eğitim ve teknoloji bütünleşmesi daha da 
önem kazanmıştır. Bu bütünleşmenin teknolojik bakış açısının yanı sıra pedagojik bakış açısıyla 
oluşmaya başladığının emareleri görülmeye başlamıştır (Mumcu, Haşlaman, & Usluel, 2008). 
Teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesi ile ilgili yapılan araştırmalarda, öğretmen, öğrenci, okul 
yönetimi, eğitim programları ve okul kültürü gibi birçok dinamiği barındırdığı ama bütün bu 
dinamikler içinde en etkili aktörün öğretmen olduğu görülmüştür (Cradler, 1996; Christiensen, 
2002; Cartwright & Hammond, 2003; Demetriadis, ve diğerleri, 2003; Usluel & Demiraslan, 2005). 
FATİH Projesi bileşenleri de incelendiğinde (MEB, 2012), eğitim ile teknolojinin bir arada olduğu tek 
bileşenin öğretmen eğitimleri olduğu görülmektedir. 
FATİH Projesi ile ilgili araştırmalar incelendiğinde, genellikle bu çalışmaların donanımsal işlevler, 
öğretmen ve öğrencinin bilgisayar okuryazarlığı, proje ile ilgili kullanıcıların ve faydalanıcıların 
tutum ve algısı üzerinde durduğu görülmektedir (Alkan, Bilici, Akdur, Temizhan, & Çiçek, 2011; 
Bilici, 2011; Dinçer, 2011; Dinçer, Bulut & Koçoğlu, 2012; Sünkür, Arabacı, & Şanlı, 2012; Şenkal, 
& Sezgin, 2013). FATİH Projesi araştırmalarında teknoloji kullanımı konusunda öğretmenlerin 
eğitimleri ve bu eğitimlerin içeriklerinin nasıl olması gerektiği üzerinde neredeyse hiçbir araştırma 
bulunmamaktadır. 
Yukarıda belirtilen boşluğu gidermeyi hedefleyen bu çalışmanın amacı, FATİH Projesi kapsamında 
verilen eğitimleri değerlendirmek ve gelecek eğitimler konusunda bir model ortaya koymaktır.

1.2. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, FATİH Projesi kapsamında verilen eğitimlerin değerlendirmesini yapmak ve 
gelecekte yapılması planlanan eğitimlere bir model oluşturmaktır. Bu amaçla aşağıda yer alan 
sorulara yanıt aranacaktır:
1. Eğitimleri planlayanlar FATİH Projesi Eğitimlerini nasıl değerlendirmektedirler?
2. Eğitimleri verenler FATİH Projesi Eğitimlerini nasıl değerlendirmektedirler?
3. Eğitimleri alanlar FATİH Projesi Eğitimlerini nasıl değerlendirmektedirler?

1.3. Araştırmanın Önemi
FATİH Projesi teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesi adına Türkiye’de yapılan en önemli projelerden 
birisidir. Böylesine önemli bir projenin eğitim hayatında etkili bir şekilde kullanılmasını hiç 
şüphesiz ki öğretmenler sağlayacaktır. Bu yüzden öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet 
içi eğitimlerinde, eğitim içerikleri, eğitim ortamları gibi konularda yapılacak değişikliklerle 
teknolojiyi kullanım kapasiteleri artırılmalıdır. Bu çalışma, FATİH Projesi kapsamında öğretmenlere 
verilen eğitimlerin daha etkili ve verimli nasıl yürütülebileceği konusunda katkı sağlamayı 
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hedeflemektedir. Araştırmanın bu yönüyle Millî Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticilerine bir fikir 
vereceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra FATİH Projesi kapsamında araştırma yapacak bilim 
insanlarına da ışık tutacağı değerlendirilmektedir.

1.4. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlıkları
Bu araştırma, MEB bünyesindeki resmi okullarda FATİH Projesi eğitimlerini alan öğretmenlerin 
eğitimle ilgili ortaya koyduğu görüşleri içermektedir.
Bu araştırmanın sınırlılığı, sürenin kısıtlı olmasından dolayı sadece 3 eğitimin gözlenmiş olmasıdır.  

1.5. Yurt Dışında Teknolojinin Eğitimde Kullanımı
Eğitimde teknolojinin kullanımı konusunda üzerinde durulan en önemli nokta eğitimle teknolojiyi 
bütünleştirmedir. Bütünleştirmeden kasıt NCES’in de ortaya koyduğu gibi teknolojik araçların 
ve teknolojik tabanlı uygulamaların eğitim hayatı ile kaynaştırılmasıdır (NCES , 2002). ISTE 
de benzer şekilde, bütünleşmeyi “belirli bir içerik alanında ya da disiplinler arası bir bağlamda 
öğrenmenin artırılması için teknolojinin sürece dâhil edilmesi, öğretimle ilgili işlevlerin bir parçası 
haline getirilerek, diğer eğitsel araçlar gibi erişilebilir olması” olarak tanımlamıştır (ISTE, 2000). 
Bütünleştirmenin nasıl olacağı veya bütünleştirme sürecinin nasıl işleyeceği ile ilgili olarak iki 
baskın yaklaşım ortaya konulmaktadır: teknolojik bakış açısı ve pedagojik bakış açısı (Mumcu, 
Haşlaman, & Usluel, 2008). İlk yaklaşımda teknoloji kullanımı merkezdedir ve teknolojik araçların 
üzerinde durur. İkinci yaklaşım olan pedagojik bakış açısı ise bilgisayar tabanlı ağların sosyal 
etkileşimi oluşturacağı ve öğrenme sürecini destekleyeceğini savunur. Mishra ve Koehler’in 
ortaya koyduğu gibi asıl olan pedagojik ve teknolojik bakış açılarının birbirine yaklaştırılması 
ve oluşturulacak içerik ve ders akışları ile pedagojik ve teknolojik bağları kuvvetli bir şekilde 
oluşturmaktır (Mishra & Koehler, 2006). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli olarak ortaya 
konan bu yaklaşımla yapılacak bir bütünleştirme, teknolojinin bir amaç değil bir araç olarak eğitime 
hizmet etmesini sağlayacaktır. Daha da önemlisi teknolojinin öğretim programını destekleyecek, 
ulaşılacak hedef ve kazanımları daha anlamlı hale getirecek, öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini ve 
yaratıcılıklarını sağlayacak şekilde eğitim öğretim bağlamında arka planda sürekli ve kendini ayrı 
bir parça olarak göstermeden var olmasını garanti edecektir (Mazman & Usluel, 2011).

ABD eğitimde teknolojiye yer vermeye birçok ülkeden daha önce başlamıştır. Teknolojiyle ilgili 
yapılan çalışmalar ve ayrılan bütçe açısından bakıldığında da en fazla yatırımı yapan ülkeler 
arasında yer almaktadır. Ülkede okullardaki internet erişimi neredeyse % 95 oranına ulaşmıştır. 
Bazı eyaletlerde teknolojinin etkin kullanılması amacıyla öğretmen ve öğrencilere dizüstü 
bilgisayarlar dağıtılmıştır (Bonifaz & Zucker, 2004). Özellikle 2002 yılında Maine eyaletinde 
başlatılan büyük çaplı projede tüm ortaokul öğrencilerine ve öğretmenlerine dizüstü bilgisayar 
dağıtılmıştır. Projenin uygulanmasından sonra öğrencilerin yazarlık becerilerinin arttığı (3,44 puan) 
saptanmıştır. İlerleyen yıllarda farklı eyaletlerde de dizüstü bilgisayarların öğretmen ve öğrencilere 
dağıtılmasıyla ilgili projeler gerçekleştirilmiştir. ABD’de projelerin değerlendirme süreçlerinde 
yapılan gözlemlerde eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili olarak öğrenci ve öğretmenlerin 
genellikle olumlu tutum içerisinde olduğu gözlenmiştir. Birçok eyalet kendi projesini başlatmasına 
rağmen, projelerin ortak amacının eğitimde teknolojinin kullanılması, eğitimde fırsat eşitsizliğinin 
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azaltılması ve bireylerin teknoloji okur-yazarlıklarının artırılması yönünde olduğu görülmektedir 
(Bonifaz & Zucker, 2004). Bu projelerle okullara sadece donanım sağlanmamış aynı zamanda 
teknik destek ve mesleki gelişimin imkânları da sunulmuştur (Laptops for Learning Task Force, 
2004). Russell, O’Dwyer, Bebell ve Tao (2007) tarafından yapılan araştırmaya göre, bu projelerin 
bütçeleri 1995-2001 yılları arasında 21 milyon dolar iken, 2001-2007 arasında 729 milyon dolara 
çıkmıştır (Russel, O’Dwyer, Bebell, & Tao, 2007).
İngiltere’de 2009 yılında 270.000 ailenin, internet ve bilgisayar kullanımına yönelik çalışmalar 
yapılmıştır. Ekonomik şartları düşük, internet ve bilgisayarı olmayan başarısı düşük öğrencilerin, 
daha başarılı ve donanımlı bireyler olması amacıyla proje başlatılmıştır. Hem öğrencilerin eğitimde 
teknolojiyi kullanarak başarılarının artırılması hem de ailelerin teknolojiyi kullanarak kendi 
gelişimlerini arttırabilmeleri açısından proje önem teşkil etmektedir (Education, 2010). 
Portekiz, 2008 yılında Macellan Projesini başlatmıştır. 16. yüzyıl Portekizli gezgin Macellan’ın 
adı verilen projede ilköğretim öğrencilerine dizüstü bilgisayar dağıtılmıştır.  Dizüstü bilgisayar 
dağıtımının yanı sıra, öğretmen eğitimi ve içerikle desteklenmiştir (Alıntılanan Fourgous, 2010; 
akt. Pamuk, Ergun, Çakır, Yılmaz, ss.1800-1801). Proje hem devlet tarafından hem de bağımsız 
araştırmacılar tarafından değerlendirilmektedir. Bu amaçla bakanlıkta Koordinasyon, İzleme ve 
Değerlendirme grubu oluşturulmuştur.
Macellan Projesi’nin temel hedefleri arasında teknoloji konusunda donanımlı öğrenciler yetiştirme, 
öğrencilerin iyi meslek sahibi olmalarını ve teknoloji çağına ayak uydurabilmelerini sağlama, iş 
gücünün artırılması ve bireyler arasındaki teknoloji kullanımı farkının kapanması bulunmaktadır.  
(Coppock, Smith, Howell, 2009; aktaran Pamuk, Ergun, Çakır, Yılmaz, ss.1800-1801). 2006-2010 
yılları arasında bilgisayar kullanımının yaklaşık % 15 arttığı belirlenmiştir. Proje ile Portekiz’de 
bilgisayar ve internet kullanım oranını oldukça artmıştır.
Projenin değerlendirilmesinde; öğretmenlerin bilgisayarları sınıf içerisinde eğitim amaçlı 
kullandığı, öğrencilerin öğrenme düzeylerinin arttığı ve kullanılan materyallerin faydalı görüldüğü 
belirtilmiştir.  (Coppock, Smith, Howell, 2009; akt. Pamuk, Ergun, Çakır, Yılmaz, 2013, ss.1800-1801).
İskoçya’da 2011 yılında yapılan pilot uygulamada 5-15 yaş arasında olan öğrencilere tablet 
bilgisayar dağıtılmıştır. Pilot uygulamada öğrenci başarısına etkisiyle ilgili herhangi somut veriye 
ulaşılamamasına rağmen dağıtılan tablet bilgisayarlar sınıf içerisinde eğitim materyali olarak 
kullanılmaya başlanmıştır (Fritic, 2010; akt. Pamuk, Ergun, Çakır, Yılmaz, 2013, ss.1800-1801). 
Arjantin’de ise  “Conectar Igualdad” projesi, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda en önemli 
projelerden birisidir. Projenin amaçları; devlet okullarında eğitimi iyileştirmek ve öğrenciler arası 
eşitsizliği ortadan kaldırmaktır. 2011 tarihine kadar öğrenci ve öğretmenlere diz üstü bilgisayar 
dağıtılmıştır. Projenin her bir kısmını farklı bir kurum yönetmektedir (Zapata, 2010). Ayrıca 
projede sadece donanım dağıtımı değil, aynı zamanda okullara internet bağlantısı kurulumu da 
gerçekleşmiştir.
Fransa’da 7 farklı akademi ortaklığı ile öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılmıştır. Her akademi kendi 
belirlediği branşlar için eğitim-öğretimde derslerde kullanılan tabletin etkisini incelemektedir. 
(Marcant, 2012; Masse, 2012; akt. Pamuk, Ergun, Çakır, Yılmaz, 2013, ss.1800-1801). 2012 yılında 
Tayland “Her Çocuğa Bir Tablet Bilgisayar” Projesi ile öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı 
yapılmıştır. Projenin hedefleri; teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla öğrencilerin niteliklerinin 
artırılması ve teknoloji kullanımını öğrencilerin erken yaşta öğrenmelerini sağlayarak ilerideki 
meslek yaşantılarına yardımcı olmaktır. Bu projeye 47 milyon € bütçe ayrılmıştır (Lesardoises, 
2012; akt. Pamuk, Ergun, Çakır, Yılmaz, 2013, ss.1800-1801).
Singapur’da üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleriyle yapılan pilot uygulamada, üniversite 
öğrencilerine tablet bilgisayar dağıtılmıştır. Yapılan uygulamanın ilk değerlendirmesinde öğretim 
üyelerinin sınıf içinde tablet bilgisayar kullanımı konusunda endişeleri olsa da pilot uygulama 
2012’den itibaren ilk-orta öğretim seviyesinde genişletilmiştir.  Eğitimde teknolojinin kullanımı 
amacıyla planlanan projede, okulların dünya ile bağlantı kurması, eğitimde yenilikçi yaklaşımların 
gelişmesi, eleştirel düşünme, hayat boyu öğrenme ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi 
vb. özellikler temel alınmıştır. Müfredatta teori ve uygulamanın birlikte yer alması, öğrencilere 
bağımsız düşünme becerileri kazandırılması ve değerlendirme süreci içerisinde bilgi, düşünme 
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ve iletişim becerilerine yer verilmiştir. Eğitim ortamında öğrencilerin çevrimiçi eğitim kaynaklarını 
kullanmalarını ve internetten doğru bilgiye ulaşmanın önemi üzerinde durulmuştur. Öğretmenler 
BT kullanımı konusunda eğitimlere alınmış ve okullara internet bağlanarak teknolojinin eğitim 
ortamında kullanılması yaygınlaştırılmıştır (Wagner, ve diğerleri, 2005).
Çin’in teknoloji alanında yaptığı önemli projelerden biri, hükümetin öğretmenin bilgisayar 
konusunda eğitimi ve kalitesini arttırmaya yöneliktir. Asian Development Bank tarafından 
desteklenen bu proje sosyo ekonomik düzeyi düşük bir bölgede uygulanmıştır. Geniş donanım 
dağıtımını kapsayan projede, Çin hükümeti sadece donanımın yeterli olmadığını, öğretmenlerin 
teknoloji konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olması gerektiğini öngörmüştür. Öğretmenlerin 
gerekli meslekî gelişimi ve eğitimde teknoloji konusundaki uygulamalarının artırılması için 
planlanan projede,  bölgedeki İngilizce ve fen bilgisi öğretmenlerinin eğitilmesi, öğrenci merkezli 
yaklaşımlara yönelik materyal geliştirilmesi ve geniş networking uygulamalarının hayata geçmesi 
hedeflenmektedir. Proje sayesinde, öğretmenlerin birbirleriyle paylaşımda bulunmaları, idarecilere 
destek sağlanması ve yerel eğitim yönetiminin desteklenmesi büyük oranda artmıştır (Wagner, ve 
diğerleri, 2005).

1.6. Türkiye’de Teknolojinin Eğitimde Kullanımı
Türkiye’de eğitimde teknolojinin kullanımıyla ilgili tartışmalar 1970’li yıllarda başlamıştır. Bu yıllarda 
MEB tarafından, okulların teknolojik kaynak eksikliklerine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Öte 
yandan, 1989 yılında eğitim niteliğinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ve 1996 yılında hazırlanan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında, 
bilim ve teknolojideki gelişmeler ışığında öğretim programlarının güncellenmesi gerekliliği 
belirtilmiştir. MEB tarafından “bilişim çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak için 
evrensel düşünen ve ulusal düşünen insanı yetiştirmek, insanımızın ve toplumumuzun rekabet 
gücünü sürekli artırmak için eğitim sistemimizin her kademesini teknolojiyle donatmak” biçiminde 
belirlenen hedef doğrultusunda birçok proje uygulamaya konulmuştur. Teknoloji kullanımına 
ilişkin geliştirilen bu ilk projelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
Bilgisayar Deneme Okulu (BDO) ve Bilgisayar Laboratuvar Okulu (BLO) Projeleri, Dünya Bankası 
desteği ile yürütülen Millî Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında, bilgisayar destekli eğitimin 
ve bilgisayar eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla iki alt proje gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar 
Deneme Okulu Projesi (BDO) kapsamında; 14 Genel Lise, 24 Süper Lise ve 15 Anadolu Lisesine, 
Bilgisayar Laboratuvar Okulu Projesi (BLO) kapsamında ise; İlköğretim, Ortaöğretim ve Öğretmen 
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullara bilgisayar laboratuvarları kurulmuştur. 
Proje okullarında bilgisayar laboratuvarlarının kullanımı, haftada 20 saat bilgisayar eğitimi, 
10 saat bilgisayar destekli eğitim, 10 saat ise serbest kullanım olarak belirlenmiştir. Projenin 
yürütüldüğü okullarda görevli olan öğretmenler bilgisayar okuryazarlık eğitimine alınmıştır. Her 
okuldan bir ya da iki öğretmene bilgisayar formatörlük eğitimi verilmiştir. Ayrıca ders saatleri 
dışında okulda bilgisayar okuryazarlığı kurslarının verilmesinin sağlanması amacıyla, gerekli 
planlamayı yapmaları için okul yöneticileri görevlendirilmiştir (MEB, 2002).
Müfredat Laboratuvar Okulları (MLO) Projesi, geliştirilen öğretim programlarının, yeni 
eğitim-öğretim ve yönetim yaklaşımlarının sistem geneline yaygınlaştırılmasından önce denendiği 
ve teknolojik gelişmelerin eğitime yansıtıldığı okullar olarak tanımlanmıştır. Bu proje kapsamında, 
23 ilde her türlü teknoloji olanağına sahip müfredat laboratuvar okulları açılmıştır. Bu okulların 
147 tanesi İlköğretim Okulu, 53 tanesi Anadolu Lisesi ve Genel Lise, 8 tanesi ise Anadolu Öğretmen 
Lisesidir. Bu okullara bir bilgisayar laboratuvarı kurulmuş olup, gereksinimler doğrultusunda 
teknolojik kaynaklar da sağlanmıştır (MEB, 1999). (MEB, 2009)
World Links Projesi, bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarında kullanımını yaygınlaştırmak 
amacıyla MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası Ekonomik Gelişme Kurumu 
(EDI) ortaklığında, Dünya Bağlantıları Gelişim Programı çerçevesinde, Bilgi Sistemleri Yönetimi 
Daire Başkanlığı İnternet Hizmetleri Şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir.  1998 yılından 
itibaren 15 ildeki 22 okulda pilot uygulama olarak başlatılan, ülkemizin de içinde yer aldığı 25 
ülkenin katıldığı uluslararası bu projede, her ilden birer proje merkezi okulu seçilmiş olup, çevre 
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okulların da bu okullara bağlı kardeş okul olarak yer alarak, proje kapsamındaki okul sayısının 
hızla arttırılması hedeflenmiştir. Bu proje aracılığıyla öğretmen ve öğrencilere; projeye dayalı 
öğrenme, interneti kullanarak işbirlikçi öğrenme ve diğer okullarla birlikte ortak internet projeleri 
gerçekleştirme yollarının öğretilmesi hedeflenmiştir (MEB, 2002). Bu proje, dünyanın çeşitli 
ülkelerindeki öğretmen ve öğrencileri internet ortamında buluşturarak, işbirliğine dayalı öğrenci 
merkezli öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmeye çalışmıştır. 
Okullara İnternet Projesi (ADSL), MEB ile Ulaştırma Bakanlığı arasında MEB’e bağlı okul ve kurumlara 
kesintisiz internet bağlantıları kurulmasına yönelik Türk Telekom A.Ş. ile 5 Aralık 2003 tarihinde bir 
protokol imzalanmıştır. Bu projenin amacı; okullara hızlı ve kesintisiz internet bağlantısı sağlamak, 
bu sayede okulların e-devlet uygulamalarına daha kolay erişimini sağlamak, okullarda bulunan 
bilgisayar laboratuvarlarının internete bağlantısını gerçekleştirerek eğitimde kaliteyi arttırmaktır. 
Bu bağlamda e-burs, e-yurt, e-okul, e-taşınır mal gibi birçok e-dönüşüm projesi uygulamaya 
konulmuştur. Her öğretmene bilgisayar, her okula ücretsiz web sayfası yayınlama alanı ve her 
öğretmene ücretsiz e-posta adresi Bakanlığın diğer çalışma alanları olmuştur (MEB, 2009).
Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de gelişen teknoloji kapsamında birçok yenilik yapılmıştır. 
1984 yılında okullara bilgisayar alımı ve bilgisayar eğitimi verilmeye başlanmıştır. Daha sonra, 
1985-1986 yılında METARGEM (Mesleki Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme) kurulmuş ve bu 
kapsamda 1100 bilgisayar satın alınmıştır. Teknik destek ve işin idamesi için yeterli kaynak 
ayrılamaması bu çalışmayı kısa sürede sona erdirmiştir (Arslan, 2003). 
Daha sonra eğitimde bilgisayarın kullanılmasına daha fazla yer verilmesi amacıyla bilgisayar 
destekli eğitim uygulamalarına yer verilmiştir. 1987-1988 yıllarından başlayarak okullara 
uygulamalı olmak üzere seçmeli dersler konulmuştur (Uşun, 2004, s.183). Bilgisayar destekli eğitim 
(BDE) in yaygınlaştırılması amacıyla 58 okulda pilot uygulama yapılmıştır. 1989 yılında BDE devlet 
politikası haline getirilmiş ve gerekli yazılım, donanım ve elemanların sağlanması yoluyla yaygın-
laştırılması hedeflenmiştir (Devlet Planlama Teşkilatı, 1989). 1990 yılında MEB projesi sayesinde 
okullarda bilgisayar sayısı artmıştır. Proje kapsamında 28 lisede bilgisayar laboratuvarı kurulması 
sağlanmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda ortaöğretim kurumlarında oluşturulan bilgisayar la-
boratuvarlarının % 70’inde bilgisayar eğitimi verilmesi amacıyla % 30 ‘unun bilgisayar destekli 
eğitim amacıyla kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır (Uşun, 2004).
Temel Eğitim Projesi 1, 1998 yılında başlatılmış ve proje kapsamında öğretmenlere bilgisayar 
sınıflarının kullanımı, donanım ve yazılım kullanımı hakkında eğitim verilmiştir (Milli Eğitim 
Bakanlığı, 2010). Bu proje kapsamında 3.188 bilgi teknolojisi sınıfı kurulmuş ve 45.000 bilgisayar, 
donanım, yazılım ve çevre ekipmanı satın alınmıştır. 
Temel Eğitim Projesi 2 projesi, 2002-2007 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. 4.002 bilgisayar 
sınıfı bu kapsamda kurulmuş ve 4.000 ilköğretim okuluna eğitim materyali alınmıştır. Temel Eğitimi 
Geliştirme kapsamında 2007 yılına kadar Temel Eğitim Projesi I. Faz ve Temel Eğitim Projesi II. Faz 
kapsamında yaklaşık 7500 BİT (Bilgisayar İletişim Teknolojileri) sınıfı kurulmuştur. Bu sınıflarda 
projeksiyon cihazı ve çoklu ortam cihazları da yer almıştır. 
Eğitimde Çağı Yakalamak 2000 projesi de diğer projeler gibi bilgisayar sayısının çoğaltılması 
amacıyla başlatılmıştır. Bu projenin diğerlerinden farkı Türkçe, matematik, fen bilgisi, yabancı dil ve 
sosyal bilgiler derslerine ait yazılımlarının geliştirilmesi ve okullara internet bağlanmasıdır. Fakat 
etkileşimli yazılımların tasarlanamaması, yazılımların esnek olmaması gibi nedenler projenin 
istenilen başarıya ulaşılamamasını sağlamıştır (Uşun, 2004).

1.7. FATİH Projesi
Bilgisayar destekli eğitim projeleri kapsamında son yıllarda en önemli proje olan “Fırsatları 
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)” Projesi’nin lansmanı 2010 yılında yapılmıştır. 
FATİH Projesi eğitimde BT kullanımını arttırmayı amaçlayan, en kapsamlı ve en büyük bütçeli 
projedir. Projenin 2012 yılındaki planlanmasında ise her sınıfa bir etkileşimli tahta, her öğrenci ve 
öğretmene bir tablet bilgisayar seti verilmesi planlanmıştır. FATİH Projesi Vizyon 2023, “e-Dönüşüm 
Türkiye Projesi” kapsamında üretilen ve Türkiye’nin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemlerini 
tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, MEB Stratejik Planı ve BT Politika 
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Raporuna dayandırılarak hazırlanmıştır. Eğitimde FATİH projesinin amacı teknoloji okuryazarlığının 
artırılması, öğrencilerin hızla değişen dünyada 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak 
hazırlanması ve daha fazla kişinin teknolojiden faydalanmasını sağlamaktır. Projenin 5 bileşeni 
bulunmaktadır. Bunlar; donanım ve yazılım altyapısı, öğretim programlarında etkin BİT kullanımı, 
eğitsel e-İçeriğin sağlanması ve yönetilmesi, derslerde BİT kullanımı için öğretmenlerin hizmet içi 
eğitimi ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BİT kullanımının sağlanmasıdır. Bu bağlamda 
proje tanıtımları yapılmış, öğretmenlere eğitim verilmiş, okullara etkileşimli tahtalar kurulmuş, bu 
tahtalara internet bağlantıları eklenmiş ve öğrencilere tablet bilgisayarlar dağıtılmıştır. 
Etkileşimli tahtalarla uyumlu bir şekilde kullanılabilecek eğitim-öğretim içeriklerinin elektronik 
ortamda sunulması ve bunların etkin olarak kullanılması; öğrencileri daha aktif kılarak bilgiye 
erişimi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla EBA (Eğitim Bilişim Ağı) hayata geçirilmiştir. EBA, 
öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için tasarlanan “eğitim-öğretim 
sürecinde bilişim teknolojisi donanımlarını kullanarak etkin materyaller kullanmak amacıyla 
tasarlanan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş bilimsel açıdan doğruluğu 
kanıtlanmış e-içeriklerin bulunabileceği sosyal bir platform” olarak tanımlanmaktadır (EBA, 2012). 
Bilgi teknolojilerini her düzey eğitimde kullanmak, bütün dünyada olduğu gibi halkla ilişkiler 
konusunda da programın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla MEB ve TÜBİTAK bu konuda ortak 
çalışmalar yaparak e-içerik materyalleri geliştirmiştir. Okullarda okutulan ders kitaplarının; öğretim 
programları esas alınarak, animasyon, video, ses, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyon vb. 
öğelerle etkileşimli hâle getirilmiştir (MEB, 2012). EBA ile de eğitim öğretim ortamında kullanılacak 
dijital içerikler hazırlanmaya başlanmıştır (Pamuk, Çakır, Ergün, Yılmaz, & Ayas, 2013)

1.7.1. FATİH Projesinin Hedefleri 
Proje kapsamında her sınıfa bilgisayar, etkileşimli tahta, doküman kamera, hızlı ve güçlü internet 
ağı, her okula çok fonksiyonlu yazıcı ve her öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi hedeflenmiştir. 
Bu proje kapsamında fırsat eşitliğinin sağlanması ve ileri teknoloji sayesinde eğitim-öğretim 
ortamlarının daha etkili olması amaçlanmıştır (MEB, 2012).
2010 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen proje öğretmen ve öğrencilerin eğitimini 
hedeflemiştir. Projenin adımları ise şu şekildedir (MEB, 2010)
1. Donanım ve yazılım altyapısının sağlanması
2. Eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi
3. Öğretim programlarında etkin BT kullanımı
4. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi
5. Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT kullanımını

1.7.2. FATİH Projesi Eğitimleri ve Eğitimlerin İçeriği
FATİH Projesinde öğrencilerin teknoloji yardımıyla daha etkin bir eğitim almasının yanı sıra 
öğretmenlerin de teknolojiyle bütünleştirilmiş bir eğitim sunabilme konusunda yeterli olması 
gerektiği öngörülmüştür. Eğitimde teknoloji kullanımını amaçlanan seviyeye çıkarmak için 
öğretmenlerin teknolojiye hâkim olmaları, uygun pedagojik yöntemlerle ders akışını planlamaları, 
öğrencilere teknoloji konusunda rehberlik edebilmeleri amacı ile hizmet içi eğitim verilmesi 
planlanmıştır. FATİH Projesi kapsamında öğretmen hizmet içi eğitimleri yüz yüze ve uzaktan olmak 
üzere planlanmıştır. Bu eğitimlerde öğretmenlerin teknoloji destekli eğitim ve teknolojinin bilinçli 
kullanımı konularında bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. 
Projenin bileşenlerinden biri olan öğretmen eğitimleri kapsamında 1. Faz eğitimler tamamlanmış ve 
2. Faz eğitimlere geçilmiştir. Bu güne kadar 600.000 öğretmene çeşitli eğitimler verilmiştir. Eğitim 
içerikleri 2010 yılında ODTÜ, 19 Mayıs Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinden 
akademisyenler ile 9 aylık bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır. 
İlk olarak 17 ilde pilot uygulamalar başlatılmıştır. Eğitim içeriklerinin hazırlanmasından sonra, 
2011 yılında 17 pilot ilde merkezi eğitmen eğitimi yapılarak, eğitici eğitimi vermesi amacı ile 500 
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eğitmen yetiştirilmiştir. 2012- 2015 yılları arasında yüz yüze mahallî eğitimler yapılmış ve illerdeki 
eğitmen sayısı Haziran 2016 yılı itibarı ile 2.600’e ulaşmış ve uzaktan eğitimler başlatılmıştır. 
Ayrıca 81 İl Millî Eğitim Müdürüne, tüm ilçe Millî eğitim müdürlerine ve FATİH Projesinden sorumlu 
şube müdürlerine de bilgilendirme eğitimi verilmiş ve ihtiyaç duyulduğunda tekrarlanması 
hedeflenmiştir. Uzaktan eğitim içerikleri Çerçeve Eğitim Planına uygun olarak hazırlanarak 
uygulamaya konulmuştur. Eğitimlerin önce Lise, sonra Ortaokul ve daha sonra da İlkokullarda 
uygulanması planlanmaktadır. Uzaktan eğitimlerin içeriği 4 ana başlık altında toplanmıştır.
1- Fatih Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi 
2- Fatih Projesi BT’nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Eğitimi
3- Fatih Projesi Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi
4- Fatih Projesi Ağ Altyapısı Semineri
Bilinçli ve güvenli internet kullanımı da uzaktan eğitim kapsamında öğretilmektedir. FATİH Eğitimi 
alan bir öğretmenin kendi içeriğini nasıl oluşturması gerektiğini, teknolojik araçları eğitimin 
hedefleri doğrultusunda nasıl kullanacağını bilmesi beklenmektedir. 
Uzaktan eğitimler genellikle 5.000 veya 10.000 kişilik gruplar halinde yapılmaktadır. Bu eğitimler 
aktif bir sistem içermektedir. Eğitimler esnasında katılımcılar, sistem tarafından kendilerine 
atanan danışmanlarına mesaj yoluyla sorular sorabilmektedirler. Eğitimlerde ön test ve son test 
uygulanmakta, katılımcıların görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır. Bünyesinde internet alt 
yapısı olmayan ve gerekli donanımı sağlanmamış okullarda çalışan öğretmenlerin, aldıkları eğitimi 
etkili bir biçimde uygulamaya koyabilmeleri ve eğitim verebilmeleri mümkün değildir. Ayrıca tüm 
branşlara yönelik içeriklerin olmaması, projeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Eylül 2016 itibarı ile 
yaklaşık 200.000 öğretmen uzaktan eğitimini tamamlamıştır. Aday öğretmenler de bu eğitimlere 
dâhil edilmiş durumdadır.
 
Yüz yüze Eğitimler
FATİH Projesi kapsamında yürütülen yüz yüze eğitimler, merkezi ve mahallî düzeyde yapılmakta 
olup içerikleri şu şekildedir: 
FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi: Proje kapsamında sağlanan BT 
ekipmanlarının kurulumunu, kullanımını bilme, karşılaşılan temel problemleri çözme, etkileşimli 
tahta ve yazılımını kullanma, internet üzerinde yayımlanan ders etkinliklerinde kullanılabilecek 
materyalleri arama, bulma ve telif haklarına uygun olarak seçme, materyal tasarlama ve ders planı 
hazırlamaya yönelik uygulama yapmayı hedefleyen temel eğitimlerdir.
FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitici Eğitimi: Etkileşimli Mobil İşletim Sistemleri tanıma, 
Mobil cihazlara uygulama kurma ve kaldırabilme, etkileşimli sınıf yönetimi yazılımını etkileşimli 
tahta ve mobil cihazlara yükleme, EBA, EBA ders, içerik geliştirme araçları ve EBA V sınıf tahta 
tablet bilgisayar etkileşimini içeren eğitimdir
FATİH Projesi Pardus Temel Eğitimi: Bilişimde etik değerler, Pardus işletim sistemi ve özgür yazılım 
kavramı, sunu hazırlama yazılımı, kelime işlemci yazılımı, video-ses işleme yazılımları, resim/
fotoğraf işleme yazılımları, e-posta ve anlık mesajlaşma programları, internet tarayıcıları ve 
elektronik tablolama yazılımını kullanmayı içeren eğitimdir.
FATİH Projesi Ders Akışı Tasarımı Eğitimler: EBAV2 ve EBA Portal üzerindeki branşına ait e-içeriklere 
erişme, EBA Ders Öğrenim Yönetim sistemini öğretim sürecinde kullanma, Etkileşimli Sınıf Yönetimi 
(ESY) ile ders işleyebilme ve 5E modeline göre ders akışı oluşturma gibi amaçları olan alan bazlı 
eğitimlerdir.
FATİH Projesi Teknoloji Destekli Eğitimler: Öğretmenlerin kendi branşlarına özgü EBA, EBA Ders 
ve EBA Market üzerindeki kaynakları, çevrimiçi/ çevrim dışı yazılımları, elektronik materyalleri ve 
android uygulamalarını da derslerinin bir parçası olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan 
alan bazlı eğitimlerdir.
Network Eğitimleri: Mesleki ve Teknik okullarda görev yapan öğretmenlere ve eğitici bilişim 
teknolojileri il formatör öğretmenlere, teknik okullarda bulunan bilgisayar, iletişim ağları, internet 
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teknolojileri ile ağ uzmanlığı konularında eğitim içeriği, ağ teknolojileri ve ağ güvenliği konularında 
verilen eğitimlerdir.
Yönetici Seminerleri: İl/İlçe Millî eğitim müdürlüklerinde görevli yöneticilere ve Proje okullarında 
görevli yöneticilere projenin uygulama süreçleri ve mahallî uygulamalar hakkında bilgi vermek 
amacıyla yapılan seminerlerdir.
2016 yılında FATİH Projesi kapsamında yapılan eğitimlerin büyük bir bölümünün uzaktan eğitim 
yöntemi ile yapılması planlanmıştır. Eğitimler öncelikli olarak projenin 1. Faz okullarında görevli 
öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlere açıktır. Yeni hazırlanan Etkileşimli Sınıf Yönetimi 
Eğitimi içerisinde; Eğitimde Teknoloji Kullanımı, EBA Ders ve EBA V sınıf konuları bulunmaktadır. 
Ayrıca yapılacak uzaktan eğitimler yeni bir yöntem olarak uygulama destekli yapılmaktadır. Eğitime 
katılacak öğretmenler eğitimin ikinci haftasında öğrencileri ile birlikte EBA, EBA Ders veya EBA 
V sınıf uygulaması yapmaktadır. Bu uygulamaya okulundaki FATİH Projesi Eğitmeni veya görevli 
FATİH Projesi eğitmenleri destek vermektedir.
Mahallî Eğitimler
Mahallî eğitimler proje kapsamında eğitim alan FATİH Projesi Eğitmenleri tarafından verilmektedir. 
Mahallî yapılan “FATİH Projesi- Eğitimde Teknoloji Kullanımı” kurslarına, projenin 1. Fazında görev 
yapan 114.308 öğretmen katılmıştır ve Faz 1 eğitimleri tamamlanmıştır. Faz 2 eğitimleri 2015-2016 
yıllarında yüz yüze ve uzaktan eğitimler olarak devam etmektedir. Eğitimde FATİH Projesi ile ilgili 
olarak bugüne kadar toplam 424.250 öğretmenimize hizmet içi eğitim verilmiştir.
Uzaktan Eğitimler 
FATİH Projesi kapsamında yürütülen uzaktan eğitim içerikleri aşağıdaki gibi sırlanmıştır:
FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi: Eğitimde Teknoloji Kullanımı, EBA V-Sınıf, EBA 
ve EBA ders materyallerinin ders sürecinde kullanımı konularını kapsayan eğitimdir. Yüz yüze ve 
uzaktan eğitim olmak üzere iki farklı yöntemle yürütülmektedir. Uzaktan eğitim yöntemi projenin 
birinci faz okullarında görevli öğretmenler öncelikli olmak üzere planlanmıştır. Bu yöntemin 
tüm öğretmenler bazında yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Uzaktan eğitimler uygulamalı 
eğitim modeli şeklinde yürütülmekte olup eğitime katılan öğretmenlerin, eğitmen rehberliğinde 
öğrencilerle birlikte bir ders işlenişi uygulaması yapmasını kapsamaktadır.
FATİH Projesi BT’nin ve İnternetin Bilinçli Güvenli Kullanımı Eğitimi: Öğretmenlerimizin gerek günlük 
hayatta, gerekse eğitim-öğretim sürecinde bilinçli internet kullanımı konusunda bilgi düzeylerini 
artırmayı hedefleyen bir eğitimdir. Önceki yıllarda yüz yüze eğitim yöntemi ile sürdürülmüş olan 
faaliyet 2016 yılı itibarı ile uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülmeye başlanmıştır.
FATİH Projesi Ağ Altyapısı Semineri: Proje kapsamında ağ alt yapısı ile ilgili keşif, uygulama ve 
muayene kabul süreçleri ile ilgili yapılan seminerdir.
FATİH Projesi kapsamında yapılan eğitimler incelendiğinde, özellikle alan bazlı eğitimler ile birlikte 
salt teknolojik bakış açısından uzaklaşılmaya başlandığı ve pedagojik ve içerikle teknolojinin 
harmanlandığı bir eğitime doğru gidildiği görülmektedir. 5E modeli temelinde yapılan bu eğitimler 
sayesinde öğretmenler, ders içeriklerini nasıl geliştireceklerini öğrenmektedir. Dolayısıyla bu 
eğitimlerde, Koehler ve Mishra’nın ortaya koyduğu teknolojik pedagojik içerik modeline doğru 
yol alınmaktadır (Koehler & Mishra, 2006).  Bu çalışmada da FATİH Projesi eğitimleri, teknolojik 
pedagojik içerik modele göre irdelenecek, bunun yanı sıra girdi, süreç, çıktı ve geri bildirim çerçevesi 
ile de eğitim sürecine ait her bir unsur ayrı ayrı ele alınacaktır. 

GİRDİ
İçerik Eğitim ortamının uygunluğu

Geri Bildirim (İzleme Değerlendirme)

Başarı değerlendirmesi (sınav 
sonucu vb)

Kazanımların verilmesi Kaç öğrencinin eğitimden 
faydalandığı

Eğitim verenin rolü Bunu istenilen alana ne derece 
taşındığı

Kazanımlar

Materyaller

Eğitim alanın rolü Görüşlerin değerlendirilmesiEğitimi verenlerin özellikleri (alan 
bilgisi, eğitim verme kapasitesi vb)

Yöntem Sınıfta da eğitim alanların 
ölçülmesi

Eğitimi alanlarının özellikleri (yaş, 
bilgisayar okuryazarlık düzeyi vb)

SÜREÇ ÇIKTI
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ve Geri Bildirim 
Çerçevesi
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BÖLÜM II
q

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları ve verilerin toplanması 
yer almaktadır.

YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada veri toplama ve veri analizi süreçlerinde hem nicel hem de nitel yöntemlerin 
kullanılması söz konusu olup araştırma karma modelde yapılmıştır. Karma model, hem nicel 
hem de nitel araştırmanın olduğu bir modeldir (Karasar, 2004). Karma modelin seçilmesindeki 
amaç, üçgenleme yaparak daha sağlıklı veriler toplayabilmektir (Glesne, 2014). Burada eş zamanlı 
karma yöntem kullanılmıştır. Başka bir ifadeyle aynı anda hem nicel hem de nitel veri toplanmıştır 
(Creswell, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Nicel yöntemlerle yapılan araştırmalarda genele ait bir 
görüş elde ederken, derinlemesine bilgi sahibi olunamamaktadır. Nitel araştırmalarda genellemeye 
gidilmemekte, ancak derinlemesine veri toplanabilmektedir. Bu iki tür araştırma bir arada 
kullanıldığında iki yöntemin birbirinin zayıf noktalarını örttüğü belirtilmektedir (Glesne, 2014; 
Patton, 2014). Bu araştırmanın nicel boyutuna bakıldığında ise tarama modeli olduğu görülür. 
Tarama modeli, geçmişte ya da o anda var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyen, 
tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmacı, araştırmaya konu olan her neyse 
onları değiştirme ve etkileme çabası yoktur. Tarama modeli, gözlemle kaydetme, olaylar arasındaki 
ilişkileri tespit etme, kontrol edilen değişmez ilişkiler üzerinde genellemelere varmayı içerir. Yani 
bilimin tasvir fonksiyonu ön plandadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012).

Şekil 3. Araştırma modeli

Yorumlama
ve

Raporlama

Anket
(Fatih Projesi BT Koordinatörleri ve

eğitimi katılan öğretmenler)

Görüşme
(Eğitimden Sorumlu Daire Başkanı

ve eğitimden sorumlu birim;
BT Rehberler ve öğretmenler)

Gözlem
(Merkezi iki eğitim ile mahalli
bir eğitimin gözlemlenmesi)

2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, 2016 yılı itibarıyla MEB’e bağlı resmi kurumlarda çalışan ve FATİH Projesi 
eğitimleri kapsamında olan 300.000 öğretmen oluşturmaktadır. Evren birim sayısı 10.000’in 
üzerinde olduğu için; 
    

formülü kullanılmış ve +- 0.03 örnekleme hatası (d) baz alınarak en az 1060 birim örneklem 
olarak belirlenmiştir (Büyüköztürk vd., 2012).  Bu hesaplamalardan yola çıkılarak ve örnekleme 
hatasını minimize etmek için hesaplanan örneklem biriminin iki katından fazlası alınmış ve 
araştırmanın örneklemi olarak 81 ilden 3958 öğretmene ulaşılmıştır.
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2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmanın nicel kısmında, MEB’e bağlı resmi okullarda görev yapıp FATİH projesi eğitimi 
kapsamında yer alan öğretmenlerin görüşlerini almak için araştırmacılar tarafından oluşturulan 
bir anket kullanılmıştır. Bu anketteki sorular irdelendiğinde iki temel yapı üzerinde oluşturulduğu 
görülmektedir. Bunlardan ilki araştırmaya katılan öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlık düzeyini 
ortaya koymak diğeri ise katılımcı öğretmenlerin FATİH Projesi eğitimleri hakkındaki görüşlerini 
almaktır. Anketin kişisel bilgiler bölümünde 5 soru, bilgisayar okuryazarlığı ile ilgili 10 soru ve 
FATİH Projesi eğitimlerini değerlendirme ile ilgili 35 soru yer almaktadır.
Araştırmanın nitel kısmında ise eğitimi değerlendirmek için bir gözlem formu oluşturulmuş, 
bunun yanı sıra bu eğitimleri planlayanlar (daire başkanı ve FATİH Projesi eğitimleri koordinatörü), 
eğitim verenler (FATİH Projesi Eğitmeni) ve eğitim alan öğretmenler için ayrı ayrı hazırlanmış yarı 
yapılandırılmış sorulardan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur. Gözlem formu alan yazın 
taraması sonucunda oluşturulmuş olup, eğitimciyi, eğitim ortamını, eğitimin içeriğini ve eğitim 
alanları gözlemlemeyi amaçlayan bir formdur. Geliştirilen bu form ve yarı yapılandırılmış sorulardan 
oluşan görüşme formu, alan uzmanı beş uzmanın görüşü ile nihai hale getirilmiştir. 
Nitel boyutta oluşturulan yarı yapılandırılmış sorular yardımıyla FATİH Projesi eğitimlerinden 
sorumlu daire başkanı, koordinatör ve eğitim veren 5 FATİH Projesi Eğitmeni ile görüşme yapılmıştır. 
Bunun yanı sıra, eğitimlere katılan üç grup öğretmen ile de odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak 
grup görüşmesine katılan ilk gruptaki öğretmen sayısı 8, ikinci gruptaki öğretmen sayısı 7 ve son 
gruptaki öğretmen sayısı 10’dur. Görüşme (mülakat), sorular yardımıyla veri toplama şeklidir. Odak 
grup görüşmesi ise 7-10 kişilik bir grubun bir araya gelerek belli bir konu hakkında etkileşimli 
olarak konuşmasıdır (Glesne, 2014; Patton, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi
a. Nicel Verilerin Toplanması ve Analizi
Nicel araştırmada Survey Monkey anket programında hazırlanan FATİH Projesi Değerlendirme anketi 
ile FATİH Projesi kapsamında eğitim almış öğretmenlere ulaşılmış olup bu öğretmenlerin 3.958’i 
anketi cevaplamıştır. Nicel kısımdan elde edilen veriler, SPSS.23 istatistik programı vasıtasıyla 
yüzde ve frekans değerleri üzerinden analiz edilmiştir.  
b. Nitel Verilerin Toplanması ve Analizi
Nitel boyutta oluşturulan yarı yapılandırılmış sorular yardımıyla FATİH Projesi eğitimlerinden 
sorumlu daire başkanı, koordinatör ve eğitim veren 5 FATİH Projesi Eğitmeni ile görüşme yapılmıştır. 
Görüşmeler 20 dakika ile 45 dakika arasında sürmüş, odak grup görüşmeleri ise 45 dakika ila 80 
dakika arasında devam etmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler iki uzman tarafından 
elle kodlanmış ve %90 güvenirlik sağlanmıştır. Daha sonra ortaya çıkan veriler NVIVO 11 programı 
ile değerlendirilmiştir.  Bunun yanı sıra, gözlem formu da analiz edilmiş olup ona ait bulgular da 
eğitimcinin yeterlikleri, eğitim ortamı, eğitim içeriği ve eğitim alanların yeterliği şeklinde analiz 
edilmiştir.
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BÖLÜM III
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BULGULAR ve YORUM
Bu bölümde araştırmadan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan bulgular ve 
bu bulguların yorumlanması yer almaktadır. Öncelikli olarak Survey Monkey ortamında oluşturulan 
anketin değerlendirilmesi SPSS.23 programında yüzde ve frekans hesabı ile ortaya konulmuştur. 
Ankette yer alan demografik özelliklere yönelik bulgular, katılımcıların bilgisayar okuryazarlık 
düzeyine yönelik bulgular ve FATİH Projesi eğitimlerinin değerlendirmesine yönelik bulgular 
başlıkları altında ele alınmıştır. 
Bu bölümde ayrıca eğitimi planlayanlar (eğitimden sorumlu daire başkanı ve eğitimden sorumlu 
koordinatör), eğitimi verenler (FATİH Projesi Eğitmenleri) ve eğitimi alanlarla yarı yapılandırılmış 
sorularla yapılmış görüşmeler NVivo.11 programı ile analiz edilmiştir. Ortaya çıkan temalar ve alt 
temalar sistem modelini ortaya koymuş (Bakınız: Şekil 4, s.35) ve analizler bu model üzerinden 
yapılmıştır. En son olarak da yerinde gözlemlenen 3 eğitimdeki gözlem sonucuna dair bulgulara 
yer verilmiştir. Bu bölümde adı geçen analizden elde edilen bulguların yanı sıra bu bulgulara dair 
yorumlar da yer almaktadır. 

Katılımcıların Demografik Bilgilerine Yönelik Bulgular
Araştırmaya 2.192 erkek, 1.766 kadın olmak üzere toplam 3.958 kişi katılmıştır. Katılımcıların 
cinsiyete göre dağılım yüzdeleri Grafik 1’de verilmiştir.

Grafik 1’e göre katılımcıların %45’i kadın, %55’i ise erkeklerden oluşmaktadır. Araştırmaya 
katılanların yaş gruplarına göre dağılımı Grafik 2’de verilmiştir.

Grafik 1. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı

Fatih Projesi Eğitimlerinin Değerlendirilmesi 2017
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Grafik 2’ye göre katılımcıların yaklaşık % 80’i 24 yaş ile 44 yaş aralığındadır. 23 yaş ve altı ile 56 
yaş ve üzeri katılımcılar, toplam katılımcıların  % 4’ünü oluşturmaktadır. Grafik 3’te katılımcıların 
kıdemlerine göre dağılımı verilmiştir.

Grafik 3’te 1 yıldan az kıdeme sahip olanlar (% 9,2) dışarıda tutulduğunda diğer kıdem grupları 
arasında yakınlık olduğu görülmektedir. Her kıdemden yaklaşık eşit değerde görüş alınması 
sonuçların geçerliğinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Grafik 4’te katılımcıların branşlara 
göre dağılımı verilmiştir.

Grafik 4 incelendiğinde, katılımcıların çoğunluğunun bilişim teknolojileri (% 12), Türk dili ve 
edebiyatı (%11,7), fen bilimleri (%11,4), matematik (%10,8), yabancı dil (%10,3) branşlarındaki 
öğretmenlerin olduğu görülmektedir. Branşlar bazında en az katılımın ise PDR (% 3,5), beden 
eğitimi (% 3,5) ve okul öncesi (% 1,8) öğretmenleri olduğu saptanmıştır. Grafik 5’te katılımcıların 
mezuniyet durumlarına göre dağılımı verilmiştir.
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Grafik 5 incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun (%86,9) lisans mezunu olduğu 
görülmektedir. Diğer taraftan yaklaşık %12’lik bir kısmının lisansüstü eğitim almış olduğu 
saptanmıştır.

Katılımcıların Bilgisayar Okur Yazarlık Düzeylerine Yönelik Bulgular
Grafik 6’da çalışmaya katılan öğretmenlerin bilgisayar kullanma becerileri düzeyi ve grafik 7’de 
internet kullanma becerileri düzeyi gösterilmektedir. 

Grafik 6 ve 7 incelendiğinde, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bilgisayar (% 71) ve internet 
kullanma (% 67) becerilerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Grafik 8’de öğretmenlerin 
Bilgisayar Kullanma Beceri Düzeyinin Branşlara Göre Dağılımı verilmiştir.

Fatih Projesi Eğitimlerinin Değerlendirilmesi 2017
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Tablo 1’deki veriler incelendiğinde, BT öğretmenlerinin çoğunluğunun kendilerini bilgisayar 
kullanma becerilerinde üst düzeyde gördükleri, diğer branş öğretmenlerinin ise genelde kendilerini 
bilgisayar kullanma becerilerinde orta düzeyde gördükleri görülebilir. Grafik 9’da öğretmenlerin 
İnternet Kullanma Beceri Düzeyinin Branşlara Göre Dağılımı verilmiştir.

Tablo 2. İnternet Kullanma Beceri Düzeyinin Branşlara Göre Dağılımı

Fatih Projesi Eğitimlerinin Değerlendirilmesi 2017
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Tablo 2’deki veriler incelendiğinde, BT öğretmenlerinin çoğunluğunun kendilerini internet kullanma 
becerilerinde üst düzeyde gördükleri, diğer branş öğretmenlerinin ise genelde kendilerini internet 
kullanma becerilerinde orta düzeyde gördükleri belirlenmiştir. Grafik 10’da Öğretmenlerin 
Bilgisayar Kullanma Beceri Düzeyinin Yaşa Göre Dağılımı verilmiştir.

Tablo 3’teki veriler incelendiğinde tüm yaş gruplarındaki öğretmenlerinin çoğunluğunun kendilerini 
bilgisayar kullanma becerilerinde orta düzeyde gördükleri belirlenmiştir. Grafik 11’de Öğretmenlerin 
İnternet Kullanma Becerileri Düzeyinin Yaşa Göre Dağılımı yer almaktadır.

Tablo 3. Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanma Beceri Düzeyinin Yaşa Göre Dağılımı
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Tablo 4’teki veriler incelendiğinde tüm yaş gruplarındaki öğretmenlerinin çoğunluğunun kendilerini 
internet kullanma becerilerinde orta düzeyde gördükleri belirlenmiştir. Grafik 12’de Öğretmenlerin 
FATİH Projesi Eğitimlerine Katılım durumları verilmiştir.

Grafik 12 incelendiğinde öğretmenlerin en çok FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu 
(Uzaktan Eğitim) aldıkları en az ise FATİH Projesi Teknoloji Destekli Alan Bazlı Eğitim (Yüz Yüze 
Eğitim) aldıkları görülmektedir. Grafik 13’te okullarda bulunan FATİH Projesi Donanım durumu 
verilmiştir.

Tablo 4. Öğretmenlerin İnternet Kullanma Beceri Düzeyinin Yaşa Göre Dağılımı 
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Grafik 13’e göre okullarda FATİH Projesi ile ilgili donanım durumlarına bakıldığında en fazla 
sağlanan donanımın etkileşimli tahta olduğu, en az sağlanan donanımın doküman kamera olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların % 3,3’ü okullarında FATİH Projesi kapsamında hiçbir donanımın 
sağlanmadığını belirtmiştir. Grafik 14’te öğretmenlerin derste etkileşimli tahta kullanma sıklığı 
verilmiştir.

Grafik 14 incelendiğinde öğretmenlerin % 58,4’ünün etkileşimli tahtayı hemen hemen her ders 
kullandığı görülmektedir. Öğretmenlerin yaklaşık % 25’i ise etkileşimli tahtayı en az haftada 
bir kez kullanmaktadır. Grafik 15’te Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımında Teknik Desteğe İhtiyaç 
Duyma Durumu verilmiştir.

Grafik 15 incelendiğinde öğretmenlerin % 42’sinin teknoloji kullanımında teknik desteğe ihtiyaç 
duydukları görülmektedir. Grafik 16’da öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda teknik desteğe 
ihtiyaç duydukları alanlar verilmiştir.
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Grafik 16 incelendiğinde öğretmenlerin en çok donanımsal sıkıntılar (%39,4), eğitim materyali 
tasarlama (%32,8) ve etkileşimli tahtaya yazılım yükleme (%28,7) konularında teknik desteğe 
ihtiyaç duydukları görülmektedir. En az teknik desteğe ihtiyaç duydukları konu ise tablet 
kullanımıdır (%9,5). Grafik 17’de öğretmenlerin öğrencilerle dosya paylaşımı yöntemleri verilmiştir.

Grafik 17 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunlukla dosya paylaşımını USB disk kullanarak ve EBA 
dosya paylaşım yoluyla yaptıkları görülmektedir. Dosya paylaşımında en az Google drive, one drive 
vb. kullandıkları belirlenmiştir. Grafik 18’de öğretmenlerin öğrencilerle dosya paylaşımı sıklığı yer 
almaktadır.

Fatih Projesi Eğitimlerinin Değerlendirilmesi 2017
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Grafik 18 incelendiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun öğrencileriyle nadiren dosya 
paylaştıkları görülmüştür. Grafik 19’da öğretmenlerin eğitim materyali seçerken dikkat ettikleri 
özellikler verilmiştir.

Grafik 19 incelendiğinde öğretmenlerin materyal seçerken en çok öğrenci düzeyine uygunluğuna 
dikkat ettiği görülmüştür. Daha sonra sırasıyla kazanıma uygunluk ve içeriğin doğruluğu öğretmenin 
dikkat ettiği diğer hususlardır. Materyal seçiminde öğretmenlerin en az dikkat ettikleri husus ise 
materyalin başarısının kanıtlanmışlığıdır.

Fatih Projesi Eğitimlerinin Değerlendirilmesi 2017

19



FATİH Projesi Eğitimlerine Yönelik Bulgular
FATİH Projesi eğitimlerine yönelik bulguların ilk bölümünde öğretmenlerin derste teknoloji 
kullanımına yönelik görüşlerine yer verilmiştir. Tablo 5’te de öğretmenlerin derste teknoloji 
kullanımı konusundaki görüşlerine yer verilmiştir. 

Tablo 5. Öğretmenlerin Derste Teknoloji Kullanımı Konusundaki Görüşleri
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TTablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin derste teknolojiyi kullanımı konusunda “E-içerik seçiminde 
etik kurallara uyarım” (%42,1), “EBA içerik portalında ses, video, görsel vb. arama yapabilirim” 
(%40,4), “İnternet bağımlılığı konusunda öğrencilerimi bilgilendirebilirim” (%39,8) ve “EBA Portaller 
içerisinde bulunan içerikleri (Morpa Kampüs, Vitamin vb.) kullanabilirim” (%37,4) ifadelerine 
tamamen katıldıkları görülmektedir. Öğretmenlerin derste teknoloji kullanımı konusunda “Ders 
akışı editörünü (İYS) etkili olarak kullanabilirim” (%28,8), “Etkileşimli sınıf yönetimi yazılımı ile 
ders akışı oluşturabilirim” (%25,3), “EBA Ders ile verdiğim ödevlerin raporlarını görüntüleyebili-
rim” (%25,1) ve “EBA Ders ile verdiğim ödevleri takip edebilirim” (%23,8) ifadelerine bakıldığında 
bu hususlarda sorun yaşadıkları söylenebilir. Tablo 6’da öğretmenlerin bilinçli ve güvenli internet 
kullanımıyla ilgili görüşleri yer almaktadır.

Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenlerin bilinçli ve güvenli internet kullanımı konusunda en çok önem 
verdikleri konuların “İnternet kullanımında etik kuralları göz önünde bulundurmaya başladım.” 
(%34,3), “İnternet ve BT kullanımının insani boyutu hakkında bilgi sahibiyim.” ( %30,3) ve “İnterneti 
bilinçli ve güvenli kullanabilecek duruma geldim.” (%29)  olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin 
bilinçli ve güvenli internet kullanımı konusunda kendilerini fazla yeterli görmedikleri konular ise 
şunlardır: “Dijital vatandaşlık konusunda öğrencilere rehberlik yapabilecek bilgiye sahip oldum.” 
(%6,3), “Aldığım FATİH Projesi eğitimlerinin beni EBA V Sınıf Yönetimi konusunda geliştirdiğini 
düşünüyorum.” (%3,7) ve “Aldığım FATİH Projesi eğitimlerinin beni EBA Market kullanımı konusunda 
geliştirdiğini düşünüyorum.” (%3,6). Tablo 7’de öğretmenlerin branşlarıyla ilgili olarak FATİH 
Projesi donanımlarını kullanma yeterlilikleri ve FATİH Projesi farkındalıkları ile ilgili görüşleri yer 
almaktadır.

Tablo 6. Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımıyla İlgili Öğretmen Görüşleri
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Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin branşlarıyla ilgili olarak teknoloji kullanımında genel olarak 
sorun yaşamadıkları ancak FATİH Projesi kapsamında yer alan teknik konularda sıkıntı yaşadıkları 
görülmektedir. En çok sorun yaşanan konulara bakıldığında ise bunların Pardus işletim sistemi, 
kelime işlemci yazılımı ve altyapı olduğu görülmektedir.

FATİH Projesi Kapsamında Yapılan Görüşmelerin İncelenmesi
FATİH Projesi kapsamında, 2 eğitim planlayıcısı, 5 BT Formatörü ile 7 kez yüz yüze görüşme 
yapılmış, ayrıca 3 odak grup görüşmesi (birinci odak grup görüşmesi 7 öğretmenle, ikinci odak grup 
görüşmesi 5 öğretmenle ve üçüncü odak grup görüşmesi 10 öğretmenle) yapılmıştır. Bunun yanı 
sıra, 2 merkezi eğitim (Formatör öğretmen yetiştirme eğitimi ve alan bazlı eğitim- Tarih ve Coğrafya 
öğretmenleri için) ve bir mahallî eğitim olmak üzere toplam 3 eğitim, yerinde 4 kişilik bir gözlem 
ekibi tarafından ayrı ayrı gözlemlenmiştir. Tablo 8’de bu görüşmeler ve gözlemler sonucunda 
ortaya çıkan tema ve alt temalara ve onların frekans tablosuna ve alt tema ve temalardan oluşan 
modele yer verilmiştir. 

Tablo 7. Öğretmenlerin FATİH Projesi Donanımlarını Derslerinde Kullanma Yeterlilikleri
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Tablo 8. Katılımcıların Görüşlerine Dair Frekans Tablosu

Tablo 8 incelendiğinde, yüz yüze görüşme ve odak görüşme toplamı olarak 12 görüşme yapılmıştır. 
Bu görüşmelerde katılımcıların en çok eğitim planlaması ve mevzuat (n= 11, f= 62); eğitim alanların 
özellikleri n= 10, f= 23); başarı değerlendirme n= 9, f= 12); eğitim politikası n= 8, f= 23) ve materyal 
n= 8, f= 13) konuları hakkında görüş bildirdikleri görülmektedir. En az görüş bildirdikleri konular ise 
eğitimden tatmin (n= 1, f= 1) ve yöntem (n= 2, f= 2) konularıdır. 
Girdi teması altında yer alan eğitim politikası alt teması irdelendiğinde, genellikle katılımcıların 
YÖK’le hizmet öncesi eğitim için çalışma planlanması gerekliliği, üniversitelerle protokol yapılması, 
yerel yönetimde farkındalığın sağlanması, bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve MEB 
internet erişim sınırlamasının esnetilmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır.   
K2 hizmet öncesi eğitimle ilgili şu ifadeleri kullanmıştır: “Bakanlık daha önce eğitim fakültelerinde 
böyle bir eğitime başlasaydı şu anda yaklaşık 150.000 öğretmen için bu eğitimlere gerek 
duyulmayacaktı zaten. Var olan personeli önleyici bir hizmet vermemiş Bakanlık. Personele 
müdahale ile vermeye çalışıyor bu eğitimi.”

Geri Bildirim

Süreç Çıktı

Yöntem

Eğitim
Ortamı

Eğitimcinin
Rolü

Eğitim
Alan Rolü

Teşvik ve
Yaptırım

Eğitimden
Tatmin

Verilen
Eğitimleri
Değerlen-

dirme Alana
Uyarlaya-

bilme

Materyal

Girdi

İçerik

Eğitim
Planlaması

Eğitim
Veren

Eğitim
Politikası

Eğitim
Alan

Şekil 4. Tema ve Alt Temalardan Oluşan Model

Fatih Projesi Eğitimlerinin Değerlendirilmesi 2017

23



Girdi teması altında yer alan diğer bir alt tema olan eğitim planlaması ve mevzuat konusunda 
ise mahallî eğitimlerdeki zorluklar, kurs saatlerinin uygun olmaması, alan bazlı eğitimlerin 
önemi, eğitimlerin cazip hale getirilmesi, eğitimler planlanırken katılımcı özelliklerine dikkat 
edilmesi, uzaktan eğitimleri yüz yüze eğitimlerle bütünleştirme, eğitimlerin küçük gruplara 
bölünerek verilmesi, e-içeriklerin alan bazlı tasarlanması, katılımcıların eğitim hakkında önceden 
bilgilendirilmesi, eğitim ortamlarının planlanması, katılımcı seçiminde şeffaflık konuları üzerinde 
durulmuştur. 
K3 eğitimin katılımcılara önceden bilgilendirilmesi konusunda şunlar söylemiştir: “Mesaj geldi. 
Mail gelecek dedi ama gelmedi. Her şeyi kendimiz yaptık. Ulaşım, eğitimin yerinin nerede olduğu 
vb. konuları kendi imkânlarımızla öğrendik. Tablet bilgisayar vb. getirin denmesini beklerdik. 
Tabletleri aktif kullanacağımızı düşünüyorduk. En azından 1 hafta önce haberimiz olursa daha 
hazırlıklı gelebiliriz. Daha etkili olabilirdi eğitim. Hazırlık aşaması zayıftı.”
Bu temanın diğer bir alt teması da eğitim alanlardır. Eğitim alanlar alt teması altında, eğitim alan 
öğretmenlerin isteksizliği, teknolojiye olan dirençleri, öğretmenlerin uzaktan eğitimleri üstün körü 
yapması, yeni yaklaşımlara açık olmama, bazı branşların bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin düşük 
olması, farklı yaş gruplarının bilgisayar kullanma becerilerindeki farklılık, bilgisayar okuryazarlık 
düzeyi düşük öğretmenlerin teknoloji kullanımından kaçınması ve teknolojinin derste fayda 
sağlayacağına olan inancın düşüklüğü konuları yer almaktadır. Olumlu olarak da 2010 yılından 
itibaren öğretmenlerin aldıkları eğitimler sonucunda bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin artmış 
olması ve mesai saatleri dışında olmasına rağmen ailesini, çocuklarını arkalarında bırakarak bu 
eğitimlere gelmeye çalışmaları katılımcılar tarafından belirtilmiştir.  Bu konuda K9’un görüşü şu 
şekildedir: “Mahallî eğitimlerde öğretmen eğitime alındığı saatlerde benim hayatımdan çalınıyor 
olgusu olmamalı. Bu öğretmenlere eğitimin gerekli olduğu bilgisi verilmeli. İhtiyaç hissetmeli 
öğretmen ve karşımıza böyle gelmeli.”
Bu tema altındaki eğitim verenler alt teması incelendiğinde,  genellikle katılımcıların eğitim 
verenlerin kapasitesi ve gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri üzerinde durdukları 
görülmektedir. Eğitim verenlerin kapasitesi konusunda, K1: “Ben bakanlığın içerik geliştirme 
eğitimlerinde de yer aldım. Üst düzeyde 5-6 eğitime de girdim. Daha önce 1000 kişilik bir eğitime 
alındık, sonra elenerek 25 kişiye düşürüldü. Bu ilk 25 kişi arasında bende bulunuyordum. Bu 
kişilerin teknoloji anlamında gerçekten yeterli olduğunu düşünüyorum. Hepimizi aynı anda 
eğitime almıyorlar. Ben tarih, coğrafya, sosyal ve Türkçeyi gördüm. Biz 5 branşta 16 kişiydik. Belki 1 
kişi biraz zayıftı. Diğerleri bilgisayara hâkimdi. Bu da iyi bir oran bence.” görüşünü dile getirmiştir. 
Girdi teması içinde yer alan içerik alt temasında katılımcılar genellikle, içeriğin hazırlanması, 
içeriğin nicel boyutu, içeriğin nitel boyutu, içerik geliştirme yöntemindeki aksaklıklar ve alan bazlı 
içeriklere ağırlık verilmesi üzerinde durmuşlardır. K8 içerik geliştirme yöntemindeki aksaklıklara 
değinerek, “Bakanlıkta 10 kişilik bir grup var içerik geliştirme için. Biz onların neye göre seçildiğini 
bilmiyoruz. Neden bu çalışmalar ilçelerde veya illerde olmuyor. Her ilçede farklı branşlarda 4-5 
kişilik ekipler kurulabilir. Ortak çalışılarak içerik geliştirme yapılabilir. EBA’nın içindeki çalışmalar 
çok karışık ve içerik çöplüğü oluşturulmuş. Bir süzgeçten geçirilmesi gerekiyor. Bakanlığın yaptığı 
içerikler de çok kötü.” şeklinde görüş bildirmiştir. 
Girdi temasının son alt teması olan materyal alt teması incelendiğinde, katılımcıların eğitim 
materyallerinin (e-içerik) yetersiz olması, yaygın tablet kullanımının olmaması, yazılımların 
daha etkin yer alması (Antropi, Starboard, animasyon ve canlandırma yazılımları), materyalin 
FATİH eğitimleri içinde nasıl kullanılacağının net bir şekilde verilmesi, VSınıf yazılımının sınıf içi 
donanımsal materyal kullanımına katkısı üzerinde durmuşlardır. Bu konuda K1 : “Alt yapı, içerik, 
erişim ve etkileşim tamamlanmadığı için tabletler yetersiz. Şu an tabletler eğitim materyali değil 
fakat alt yapı oluşturulunca olacaktır.”
Süreç temasının alt temalarından ilki eğitim alanın rolüdür. Eğitim alanın rolü ile ilgili görüşlere 
bakıldığında, uzaktan eğitimleri üstünkörü yapma, alan bazlı eğitimlerde daha istekli olma, 
kadın öğretmenlerin yükümlülüklerinden dolayı yeterince eğitime odaklanamaması, materyal 
geliştirmede farklı uygulamaları görme ve yapma, ölçme değerlendirme ve ders işleme konusunda 
daha zengin bir bakış açısına sahip olma konularında yoğunlaştığı görülmektedir. 
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K2 materyal geliştirmede farklı uygulamaları görme ve yapma konusunda şunları ifade etmiştir: 
“Örneğin bu eğitimden önce video kesme programının ücretsiz versiyonunu bilmiyordum.  Bu 
eğitimle onu öğrendim. Videolarda uygunsuz görüntüleri kesmeyi bilmiyordum. O kısım geldiğinde 
durdurup o kısmı atlıyordum daha önce ama şimdi video kesme ve birleştirmeyi öğrendikten sonra 
sıkıntısız bir şekilde derslerde paylaşıyorum. Eğitimleri aldıktan sonra dokümanları daha etkili 
kullanabiliyorum. Dersin akışına göre istediğimiz resmi ve sunuyu vb. star board da hazırlayıp 
kullanabiliyoruz.”
Süreç temasının bir diğer alt teması olan eğitimcinin rolünde ise, yetişkin eğitimi, esnek olma, 
eğitimleri planlama, izleme değerlendirme, mentörlük, gerekli durumlarda teknolojiyi kullanmayı 
teşvik etme ve kendini güncelleme konularından bahsedilmiştir. Mentörlükle ilgili olarak K3: “Şu 
anda uzaktan eğitim var ve birçok arkadaşımız alıyor. Ben gerektiğinde öğretmenlere yardım 
ediyorum veya eğer uygunsam öğretmenle birlikte derse giriyorum. Bu zaten benim görevim.” 
ifadelerini dile getirmiştir.
Süreç temasının eğitim ortamı uygunluğu alt temasında, UZEM merkezleri oluşturma ve bu 
merkezlerde teknolojik alt yapıyı yeterli bir şekilde sunma, mevcut eğitim merkezlerinin yetersizliği 
üzerinde durmuşlardır. K7 mevcut eğitim merkezlerinin yetersizliği konusunda şunları ifade 
etmiştir: “Mersin’de mesela bir tane bilgisayar laboratuvarı var. Ancak 40 kişilik bir ekip olarak 2 
laboratuvara İhtiyacımız var. Bunu gidermek için kursiyerden bilgisayar getirmesi isteniyor. Kursiyer 
getirmediği zamanda sorun oluyor. Eğitim merkezlerinde en az 2 veya 3 bilgisayar laboratuvarı 
olmalı. Elektrik gittiği zaman, donanımlar arızalı olduğu zaman sorun oluyor.”
Süreç temasının son alt teması olan yöntem incelendiğinde, 5E modeli, alan bazlı eğitim, örnek 
içerik paylaşımı, Web 2.0 araçlarının kullanılması, e-içerik oluşturabilme ve öğrencilere sunabilme 
üzerinde durulduğu görülmektedir. K9 bu konuda “Aldığımız eğitimde örneklemelerle ilgili sıkıntı 
var. Mesela çok fazla örnek verilmedi. Örneklemeler yapıp aynı zamanda uygulama aşamasında 
sadece bir konu vererek değil, 5E ve 7E modülü ile ilgili örneklemeler yapılmalı. 5E anlatıldı ama 
bir şablon verilmedi. Bir ödev hazırladım ama tam olarak içime sinmedi. Örnekleme işine daha çok 
yoğunlaşırlarsa daha faydalı olur. 5 günlük eğitim nasıl değerlendirdiğimize bağlı. Bizim buraya 
gönderiliş amacımız; aldığımız eğitimi başkalarına da aktarmak. Onun için böyle konularda daha 
hassas olunmalı ve işe önem verilmeli. Eğitmenlerimizden memnunuz ama örneklemelere daha 
fazla öncelik verilmeli.” demiştir.
Çıktı teması altındaki ilk alt tema alana uyarlamadır. Bu alt temada üstünde durulan konular 
ise, eğitimler alınmasına klasik metot ile ders işlenmesinin sürdürülmesi, teknolojinin araçtan 
çok amaç haline gelme tehlikesi, e-içerik eksikliği, teknolojinin iş yükü getireceği endişesidir. 
Teknolojinin araçtan çok amaç haline gelme tehlikesi konusunda K5: “Evet dönemiyorum ben 
tamamıyla akıllı tahtayı kullanmıyorum. Çocuk dersin multimedya işlendiğini gördükten sonra 
çocuğun motivasyonu düşüyor çünkü herhangi bir şeyi görsel olarak görmüyor. Benim dersimde 
konuşmada var dinlemede var. Çocuğun görmesi de lazım, dinlemesi de lazım, konuşması da ve 
yazması da lazım. Bunu da sadece kara tahta üzerinden yaparsak çocuk için çok sıkıcı oluyor.” 
İfadelerini kullanmış ve teknolojinin eğitimde bir araç olması gerektiğini vurgulamıştır. 
Çıktı temasının bir diğer alt teması da verilen eğitimin değerlendirmesidir. Bu alt tema altında, 
eğitim alanların ve verenlerin başarı durumlarının değerlendirilmesi ve verilen eğitimlerin genel 
bir değerlendirmesi üzerinde durulmuştur. Bu konuda K2: “Öğretmen yetiştirme kurslarının altında 
yapılan eğitimin ölçmesi yapılmıyor. Sadece eğitim alanların değerlendirmesi yapılıyor.  Eğiticilerin 
değerlendirilmesi birebir gözlemle gerçekleşiyor. Ayrıca il koordinatörlerine eğitim zamanları 
raporlar geliyor. Eğiticilerin performansı oradan değerlendiriliyor.” 
Çıktı temasının eğitimden tatmin alt temasında ise eğitimin sonunda alınan tatmin duygusuna yer 
verilmiştir. Bu konuda K10: “Yükleme yaptık fakat profesyonel anlamda bir yükleme değildi ama 
ürün ortaya koymak mutluluk verici. Bu kadar eğitimin sonunda bir ürün çıkması için bu eğitim 
insanları zorluyor ve önemli.” ifadelerini kullanmıştır.
Çıktı temasının son alt teması ise teşvik ve yaptırımdır. Bu alt tema ile ilgili görüşler incelendiğinde, 
bu eğitimler sonucunda eğitimin hakkını veren ve bunu okul yaşamlarında da içselleştiren 
öğretmenlere karar vericiler tarafından bir teşvik mekanizmasının kurulması gerektiği, yine 
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bu eğitimleri önemsemeyen ve teknolojinin eğitimde kullanımı konusunda direnç gösteren 
öğretmenlere ise bir yaptırım yapısının olması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Direnç gösteren 
öğretmenlerle ilgili olarak K8: “Okullarımıza FATİH Projesi kapsamında inanılmaz maliyetli 
yatırımlar yapıldıysa eğitimde teknoloji çağını yakalayacak öğretmenlerle yola devam etmek 
istiyorsak bunları zorlayıcı önlemleri almalıyız. En azından performans değerlendirme yapılırken 
bir ölçütü de eğitimde bilgisayar teknolojileri kullanımı olmalı.” demiştir.
Son tema olan geri bildirim teması altında yer alan izleme değerlendirme alt temasında ise, etkili bir 
şekilde eğitim alanı, eğitim vereni ve eğitimdeki uygulamaları sınıf ortamına taşınıp taşınmadığını 
takip edecek bir sistemin olmadığı üzerinde durulmuştur. Bu konuda K10: “Hazırlık aşaması, eğitim 
ve eğitim sonrası üçü birlikte olmalı.  …şimdiye kadar katıldığım hizmet içi eğitimlerin hiç birinde 
sonucunda herhangi bir şey yapmadım. Değerlendirme yapmadım, ürün oluşturmadım, paylaşım 
yapmadım, daha sonra bir araya gelip bunların sonuçları üzerinde konuşmadık. …Eğitimin sonunda 
illere öğrendiklerimiz yaymamız gerekir. Ama kurstan sonra bakanlık peşine düşmüyor. Burada 
yapılan harcama boşa gidiyor. Eğitimli elemandan faydalanılmıyor.” derken, K2: “BT rehber 
öğretmenler belirleniyor ve gözlem formu dolduruluyor. İllerden, il koordinatörleri tarafından eğitim 
alan öğretmenlerin sayısı alınıyor.  İl koordinatörleri aynı zamanda öğretmenlerin eksikliklerini 
gidermelerine de yardımcı oluyorlar. Öğretmenlerin hareketliliği fazla olduğu için takip etmek 
zor. BT rehber öğretmenleri okulda öğretmenlerin destek ihtiyacını karşılamak için bulunuyorlar.” 
demiştir. 
Eğitimlerin gözlemlenmesi aşamasında 4 kişilik gözlem ekibi ayrı ayrı eğitim veren kişiyi, eğitim 
alanları, eğitim içeriğini ve eğitim ortamını gözlemlemiştir. Eğitim alan kişi ile ilgili yapılan 
gözlemlerde ortaya çıkan önemli noktalar şunlardır: Eğitim alanların alan bilgileri genel olarak 
üst düzeydedir. Yetişkin eğitimi konusunda uygun yöntem ve teknikleri nasıl kullanacaklarını 
bilmektedirler. 5E modelini aktarma ve eğitimlerin sonunda eğitime katılanlardan ne beklendiği 
konularını açık bir şekilde katılımcılara aktarmışlardır. Eğitim verenler, öğretim araç-gereç ve 
materyalini sınıf düzeyinde uygun biçimde kullanabilmektedirler. Eğitim alanların etkin katılımı 
için etkinlikler düzenleme konusunda yüksek becerilere sahiptirler. Ancak zamanı verimli kullanma 
konusunda bazı sıkıntılar yaşamaktadırlar. Katılımcıların kazanımlarını ölçebilme ve geri bildirim 
verme konularında yetersiz oldukları söylenebilir.
Eğitim alanlar genelde sınıflarda 20 kişilik gruplar şeklindedir. Gözlem yapılan gruplarda 
katılımcılar genelde 25-40 yaş aralığındadırlar. Katılımcıların %80’i erkek ve %20’si kadınlardan 
oluşmaktadır. Eğitimlerde toplumsal cinsiyete duyarlı olunmalı ve bu dağılım daha özenli olmalıdır. 
Genelde bilgisayar okuryazarlık düzeyleri iyi seviyededir. Eğitim esnasındaki motivasyonları yüksek 
ve eğitimlerdeki etkinliklerde gönüllü katılımları üst seviyededir. Aldıkları eğitimi sınıflarında 
nasıl uygulayacaklarını sorgulamaktadırlar ve alana uyarlama ile ilgili yönlendirmeye ihtiyaç 
duymaktadırlar. Büyük çoğunluğu eğitimin sonunda kendi branşları ile ilgili örnek ders işleyecek 
hale gelmiştir. Özellikle mahallî eğitimde derse giriş çıkış saatlerine riayet etme konusunda biraz 
sıkıntı yaşanmıştır.  
Eğitim ortamı ile ilgili gözlemler sonucunda ise, internet bağlantısı ve teknolojik alt yapıda sıkıntılar 
olduğu, hizmet içi eğitim enstitüleri ve sınıflarda bu eğitimlerin verilmesinin ergonomik ve alt yapı 
açısından yeterince uygun olmadığı, eğitim ortamının etkileşime uygun olmadığı gözlemlenmiştir.
Eğitim içeriği ile ilgili gözlemlerde ise, özellikle alan bazlı eğitimlerde e-içerik sıkıntısı olduğu, 
MEB’in katı filtrelemesi yüzünden çoğu içeriğe ulaşılamadığı sorunları tespit edilmiştir. FATİH 
Projesi eğitimlerinde alan bazlı eğitimlerin diğer eğitimlere göre daha çok ilgi gördüğü, sınıf ve 
okul hayatına bu eğitimlerde öğrenilenlerin daha rahat transfer edilebildiği gözlemlenmiştir.
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SONUÇLAR ve ÖNERİLER

4.1. Sonuçlar
Bu araştırmanın sonucunda FATİH Projesi eğitimlerine katılan öğretmenlerin internet ve bilgisayar 
kullanma düzeyi genel olarak orta düzeyde olduğu, öğretmenlerin eğitimde FATİH Projesi 
donanımlarından en çok etkileşimli tahtayı kullandıkları ve en fazla etkileşimli sınıf yönetimi 
eğitimi-FATİH Projesi eğitim teknolojileri kullanımı eğitimlerine katıldıkları, en az ise alan bazlı 
eğitimlere katıldıkları saptanmıştır.
Yapılan incelemeye göre eğitim alan öğretmenlerin interneti bilinçli güvenli kullanma konusundaki 
farkındalıklarının üst düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ancak öğretmenler genel olarak donanım, 
materyal tasarlama, etkileşimli tahtaya yazılım yükleme ve çoğunlukla teknik konularda sorun 
yaşamaktadırlar. Ayrıca öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda, öğretmenlerin ders 
işlenişinde EBA’yı yetersiz ve karmaşık gördükleri saptanmıştır. E-içeriklerin de nicel ve nitel olarak 
yetersiz olduğu tespit edilmiştir.
FATİH Projesi eğitimlerinde eğitici olarak görev yapan BT rehber öğretmenlerin FATİH Projesi 
kapsamında verdikleri eğitimlerde yeterli oldukları saptanmıştır. Fakat eğitim verilen ortamların 
internet ve alt yapısının FATİH Projesi eğitimlerini vermeye uygun olmadığı ifade edilmiştir. 
Özellikle hizmet içi eğitim enstitüleri ve okullarda eğitim için ayrılan sınıfların, ergonomik bir 
yapıda olmadığı ve sınıf içi etkileşim için uygun ortamlar olmadığı gözlemler sonucunda tespit 
edilmiştir.  
FATİH Projesi eğitimlerine katılan öğretmenlerin heterojen yapıda olmalarının eğitimin niteliğini 
olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Bu nedenle eğitimlere seçilen katılımcıların branş, yaş ve 
bilgisayar okuryazarlık düzeyleri gibi kriterlere göre belirlenmesi önerilmektedir.
Eğitimlerde hazırlık aşaması, eğitim esnası ve eğitim sonrası aşamalarında etkili bir izleme 
değerlendirme mekanizması bulunmadığı görülmüştür. Bu durum öğretmenlerin eğitimlerin ne 
kadar etkili olduğunu, öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımını uygulayıp uygulamadıklarını 
takip etme açısından sorun teşkil etmektedir. Bununla birlikte eğitimin hazırlık aşaması, eğitim 
esnası ve eğitim sonrası için etkili bir ölçme değerlendirme mekanizması oluşturulması gerektiği 
ortaya çıkmıştır.
Çalışmada öğretmenlerin eğitimlere katılım açısından isteksiz olması vurgulanmıştır. FATİH Projesi 
bileşenleri birbiri ile iç içe düşünülmüştür. Birinin yürütülmesindeki kopukluk diğer bileşenleri de 
etkilemektedir. Projede ilk başta donanım, sonra eğitim ve eğitim içerikleri geldiği için hem projeye 
inanmışlık azalmış hem de bu durum eğitimlerin niteliğini sekteye uğratmıştır.
FATİH Projesi kapsamında, eğitimlerin öğretmenlerin ilgisini çekmesi için teşvik edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca Bakanlık birimleri kendi aralarında ve Bakanlık, YÖK ve üniversiteler 
arasında teknolojinin eğitimde kullanımı konusunda koordinasyon bulunmadığı görülmüştür. Bu 
koordinasyon eksikliğinin FATİH Projesi kapsamında problemlere yol açtığı belirlenmiştir. 

4.2. Öneriler
Bu çalışma sonucunda belirtilen problemlere yönelik olarak eğitim alan öğretmenlerin seçiminde 
branş, yaş ve bilgisayar okuryazarlık düzeyleri en temel kriterler olarak belirlenebilir. Bununla 
birlikte FATİH Projesi eğitimleri kapsamında alan bazlı olarak mahallî eğitimlere ağırlık verilebilir 
ve bu eğitimlerin ilk ve son günü yüz yüze eğitim diğer günleri ise uzaktan eğitim şeklinde 
tasarlanabilir. Uzaktan eğitim kısmında V sınıf yönetimi, e-içerik geliştirme, 5E modeli, web 
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2.0 araçlarının kullanımı vb. konuların anlatımına yer verilirken yüz yüze eğitimde de bunların 
pratikteki uygulamalarına yer verilebilir. Pratikte yapılan çalışmaların daha etkili olabilmesi için 
EBA e-içerik açısından zenginleştirilebilir ve e-içerikler ders anlatım şeklinde değil de animasyon, 
benzetim vb. şeklinde düzenlenebilir.
FATİH Projesi eğitimlerinde eğitici olarak görev alan BT rehber öğretmenlerin kendilerini 
güncellemeleri için yürütülen merkezi eğitimlerin sürdürülmesinde fayda olacağı düşünülmektedir. 
FATİH Projesi eğitimleri kapsamında her bir aşamanın ( hazırlık, eğitim ve eğitim sonrası) 
değerlendirmesi için etkili bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulabilir. Oluşturulan 
sistemde sadece eğitimlerin niteliği değil eğitim verenin ve eğitim alanların niteliklerinin de 
değerlendirmeye alınması önerilmektedir. Oluşturulacak izleme değerlendirme mekanizmasında, 
özellikle eğitim öncesinde eğitim alanların hazır bulunuşluk seviyeleri ile eğitim verenlerin 
kapasiteleri takip edilirken, eğitim esnasında da bu iki grubun performanslarına odaklanılabilir. 
Eğitim sonrasında da eğitim alanların bunu sınıf ortamına nasıl taşıdıkları ve eğitim verenlerin 
eğitim alanlara nasıl mentörlük yaptıkları izlenebilir. Bu izleme ve değerlendirme sonucunda da 
eğitim alan öğretmenler ve eğitim verenler için üç aşamayı da (eğitim öncesi- eğitim esnası ve 
eğitim sonrası) değerlendiren bir karne sistemi oluşturulabilir.   
Öğretmenlerin eğitimde teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak için eğitim 
ortamlarının FATİH Projesi eğitimlerine daha uygun hale getirilmesi, internet ve alt yapı 
çalışmalarının geliştirilmesi gerekmektedir.  Mahallî düzeyde UZEM merkezleri kurularak eğitimler 
bu merkezlerde verilebilir. Böylece eğitim ortamı sayısı artırılarak daha fazla öğretmenin bu 
eğitimlere ulaşma imkânı sağlanabilir. Bununla birlikte öğretmenlerin teknolojiyi eğitimde 
kullanmalarını teşvik edici bir mekanizma oluşturulabilirse (ek ödeme, ek hizmet puanı, sertifika 
vb.), öğretmenlerin FATİH Projesi eğitimlerine katılma isteklerinin artacağı düşünülmektedir. 
Bilgisayar Teknolojilerinin eğitimde kullanımı konusunda strateji belgesi oluşturularak MEB merkez 
ve taşra teşkilatı arasında koordinasyon sağlanabilir. Ayrıca MEB, YÖK ve üniversiteler arasında 
sağlanacak koordinasyon ile öğretmenlere hizmet öncesi FATİH Projesi eğitimleri verilebilir. Bu 
sayede eğitim alması gereken öğretmen sayısı azaltılabilir ve yeni gelen öğretmenlerin bilgisayar 
teknolojileri konusunda donanımlı olarak mesleğe başlamaları sağlanabilir.
FATİH Projesi gibi teknoloji temelli projelerde öncelikle e-içerik hazırlanması, sonrasında ise 
verilecek eğitimlerle, donanım dağıtımının eş zamanlı yapılması sağlanabilir. Bu sayede hem 
donanımlar daha güncel olacak hem de projeye olan inanmışlık artacaktır. 
FATİH Projesi eğitimleri kapsamında araştırmacılar, öğretmenlerin teknoloji kullanma düzeylerini 
belirlemede kullanılacak kriterler üzerine bir araştırma yapabilirler. Bu kriterleri öğretmenlere 
uygulayarak Türkiye’de öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerini ortaya koyabilirler. Bunun 
yanı sıra, FATİH projesi eğitimlerinin öncesi, esnası ve sonrası safhaları için izleme değerlendirme 
ve ölçme değerlendirme modelleri oluşturabilirler. Ayrıca, FATİH Projesi eğitimleri ve bu eğitimlerin 
okullarda ders süreçlerinde nasıl kullanıldığını örnek olay çalışması ile inceleyebilirler.  En son 
olarak da YEĞİTEK araştırmacılar için bir konu havuzu oluşturabilir ve araştırmacıların da bu konu 
havuzundan araştırma yapmasını teşvik edici mekanizmalar oluşturabilir.
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