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BOLUⅣII

GIRIs

EEitim SiSteminin temcl ama91arindan biri ё二renCilere bilgiyc ulasma becerileri

kazandllHlaktir.Kurcscl dunyada teknolaiden cn iyi sckildc faydalanmak geli,mi§  ulkcler

scviycsine erismcnin ёn kosuludur.En gcli§ mis tCknol● iyi kullanan 口lkeicrin ustun refah

seviyesine sahip olduklarl gё riilrnektedir. Detti§ en diinya §artlarl ettitirnli bir kiside aranan

6zeHikleri de dettistillllCktedir. Bu sartlara ayak uydurabilecek bireyler yetistillllek i9in her iilke

farkll eЁitim politikalan gelistilllli§ tir.

Diinyada bilirnsel siire9 becerileriyle ilgili 9all§ malar 1960'1l ylllarda yapllmlstir.Ulkemizde

ise bu konuda yapllan 9all§ malar 1990'1l y11larda ba§ lamlstir.Gunumuzun ettitim SiStemieri ёttrenCi

merkezli bir ettitimi savunmaktadlr.Bu cttitim sisteminde ёttretmen rehber durumundadir.

Ottrenciler pek 9ok kaynaktan bilgiye ula§ abilir,ё ttretrnen bu durumda ёttrcncilere bilgiye ula§ ma

yolarini gё stellllekle gё revlidir.Guniimiizde bilgisayarlar bilgiyc ula§ mada ve bilginin payla,1lmasl

ile depolamada en ёnemli ara91ardandlr.Bu nedcnle bilgisayann cttitim Ortammda kullanllmasl

daha ctHli Ыr ёttredmh gcr9ckL,meshi sa」 ayaЫ lI.Ettdmde teknoui kulhnlminm anhmaソ

kolaylastlrdl言 1,pek 9ok konuyu somutla§ tirdlこ 1,bilgiyc en hlzll§ ekilde ulasma imkanl sunmasl gibi

bir9ok yarari vardir.

Bilgi ve ileti§ im teknolttileHnin olanaklaHndan hcr okulun,ё Ёrencinin ve ёttrctmenin esit

yararlanma olanaklarina sahip olrnasl amaclyla 22 Kasirn 2010 tarihinde ba§ latllan Firsatlarl

Artllllla ve Teknol可 iyi lyilestilllle Hareketi(FATiH)pr● esi baslatllml,tlr.FATiH Pr● esi viZyOn

2023,“ e‐ Dёn薔,um TurkiyC Praesi''kapSaminda urctilen ve Turkiyeinin bilgi toplumu olma

surecindeki eylemlerini tanlmlayan Bilgi Toplumu Stratttisi Belgesi,Kalkinma Planlarl,MEB

Stratttik Plani ve Bilisim Tcknol倒 ileri Politika Raporuna dayandirilarak hazlrlanml§ tlr・ EEitimdC

FATIH pracsinin amaci teknoui OkuryazaJIЁ inln anrllmasl,ё ttrenCi艶Hn htth deЁ i§en dunyada

21.yuzyll beceriに rine sahip bireybr olarak hazlrlanmasl ve daha fazla kisinin teknolaiden

faydalanmasml sattlamaktlr.Pr輌 enin 5 bile§eni bulunmaktadir.Bunlar;donanim ve yazlllm

altyaplsl,ёttrctim programlarinda ctkin Bilgi lletisim Teknolailerinin(BIT)kullanlml,cЁ itsel e_

19erittin sattlanmasi ve yёnetilmesi,derslerde BIT kullaniml i9in ёЁretmenlerin hizmct i9i cttitimi

ve bilin91i,givenli,yё netilebilir ve 61911ebilir BiT kullaniminin sattlanmasldir.Bu ba二 lamda pr● e

tanltimlarl yapllml,,ё ttretmenlere ettitim Verilmi,,okullara ctkilesimli tahtalar kurulmus,bu

tahtalara intemet battlantllarl cklcnmi,ve ёttrenCilere tablet bilgisayarlar dattltllml,tir.Etkilc,imli

tahtalarla uyurnlu bir ,ekilde kuHanllabilecek egltirn― ogretirn 19eriklerinin elektronik ortamda

1



sunulinasi ve bunlarin etkin olarak kunanllmasl;ё ttrencilCri daha aktif kllarak bilgiye erisirni ve

6ЁrCnmcyi kolaylastlllllak amaclyla EEitim Bilisim A言 1(EBA)hayata ge9irilmi§tir.Bilgi

teknol倒 ilerini her duzcy cttitimde kullanmak,butun dunyada 01duttu gibi halkla iliskiler konusunda

da programin surdurulcbilirlittini Sattlamak amaclyla MEB ve TUBITAK bu konuda ortak

9all§ malar yaparak elektronik e-19erik matcryaHeri gelistirrnistir.  OkuHarda okutulan ders

kitaplarinin;ёttretinl prOgranllarl esas ahnarak,anirnasyon,video,ses,fotottrat harita,graflk,tablo,

simulasyOn vb.ё ttelerle etkile,imli hale getirilmistir(MEB,2012).

EBA platfollHu uzerinden olusturulan c-19erikler sunulmaktadir.EBA, ёttretmen ve

ёЁrenCiler basta olmak uzere ettitimin tum payda§ larl i9in tasarlanan“ ettitim_ё ttretim surecindc

bilisim teknolaisi donanlmlarinl kullanarak etkin materyallcr kullanmak amaclyla Yenilik ve

E二itim Tekn01輌 ileri Genel Mudurluttu taraflndan tasarlanan,sinif se宙 yelerine uygun,guvenilir ve

incclcmeden  ge9rnis  dogru  c‐ i9eriklcrin  bulunabilccctti  SOSyal  bir  platfollll''  01arak

tanlmlanmaktadlr(EBA,2012).

Halkla ili§ kiler a91sindan bilisim teknolttilerinin kullanlmi ve yayginla§ tirllmasl bir

zorunluluktur.OЁ retmen_6言 renci― Veli議 9geninde hcr bir paydasa bilgi ve iletisim teknolailerini

ёttrCnmc ve kuHanma flrsati sunulrnu§ tur.0言 rencilerin okul dl,inda da bu cihazlarl kuHanirni sё z

konusudur.Dotta1 01arak velilerin de bilin91endirilmesi gcrckmektedir.Gunumuzde bilgiye eri§ im

vc medya okuryazarilЁi battlaminda dunya standartlarinin yakalanmasi baklmindan FATiH praesi

olduk9a ёnernli bir yer tutrnaktadir.

FATIH Praesi vc cttidm uygulamalaHna yё nelik okullarin intemet alt yaplsinin

gu91endirilmesi ve gunumuz tekn01● ileri ilC donatllmasinin sattlanmasinin ardindan,teknol輌 inin

kuHanlrnina iliskin faaliyctlerin toplumun tiim kesirnlerinc tanitllmasi amaclyla 9all,malar

yapllmaktadlr. Bu 9all§ malar 9esitli yarl,malarl, sosyal etkinlikleri, basin, medya, fuar ve tё ren

araclllЁlyla tanitlm faaliyetlerini i9e11llektedir.Praenin tanitim faaliyetlerindc halkla ili§ kiler

birirnlerine 9ok ёnernli roHer diismektedir 9unkil etkin bir ilctisirn,farkll ktilttirel ve organizasyonel

gc9mi,leri,farkll dencyim dttzeylerini ve farkll bakl§ a911arini birle§ tirerek prttCyle ili§ kili 9ok farkll

ёzelliklerc sahip payda§ lar arasinda bir kё prii olu,turur・  Etkin ileti§ irn,bilginin dottru f01111atta,

dOЁru Zamanda ve doЁ ru ctkiyi yaratacak sekilde sunulrnasl demektir.Etkin bir ilctisiln kurabilmek,

olusan sorunlara anmda mudahale etmek ve bilgilendil11lck amaClyla Gencl NIIudurluttumuzun

Halkla lliskilcr birirni sadece Ocak― Haziran 2015 dё nerninde 4 bin 19 adet e― posta ve telefonlarl

cevaplandirarak ilgili birirnlere yё nicndirnli§ ve takibini yaprnlstir.Haziran 2015 tarihinde Samsun
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ve Kocacli'nde duzenlcnen kitap fuarlannda FATiH pr● esinin tanitlml yapllmls ayrlca fuara

katllanlann tanitlm faaliyetlerini detterlendi111leleri i9in ankct uygulanml,tlr.

BOLUⅣIII

BULGULAR VE YORUⅣ ILAR

Arastirmaya katilanlarin hangi kitap fuarindan ara§ tlllllaya katlldlklarl Tablo  l'de

verilrni§ tir.

Tablo l.Arastlrmaya Katllanlarln Fuarlara Gё re Dattlllml

ｒ
ｌ %

Kocaeli 221 78,6

Samsun 41 14,6

Toplam 262 93,2

Tablo l'c gё re Ettitimde Fatih Praesi ve EBA tanitim faaliyeticri detteriCndilllle anketine

kat11lFnCllarin O/078,6'sl Kocacli ve %14,6'sl ise Samsun ilinde fuar alanini ziyaret edenlerdir.

Ara§ tirmaya katllanlarin cinsiyete gё rc dattlhml Tablo 2'de verilmistir.

Tablo 2.Arastlrmaya Katllanlarln Cinsiyete Gё re Daこ 11lml

f %

Erkek 129 46,1

Kadrn 151 53,9

Toplam 280 100,0

Tablo 2'ye gё re katlllrncllarin %46,1'i crkek,0/。 53,9'u isc kadinlardan olu§ maktadlr.

Ara§ nllllaya katllanlarin eЁ itim durumlarina gё re dattlhml Tablo 3'de verilmistir.
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Tablo 3.Arastlrmaya Katllanlarln Ettitim DurumlarE

ｒ
ｉ

0/0

Ortaokul 89 32,1

Lise/6n lisans 96 34,7

Lisans 77 27,8

Lisanstisti.i 8 2,9

Doktora 7 2,5

Toplam 277 100,0

Tablo 3'e gё re kat11lrncllarin en 9ok Lise/ё n lisans inezunu%34,7 ve Ortaokulrnezunu

%32,l olduЁ u gё riilrnektedir.Arastlllllaya katllanlarin ya§ gruplarina gё re daЁ lllrnlarl Tablo 4'de

verilini§ tir.

Tablo 4.Ara,tlrmaya KatElanlaHn Yas Gruplarlna Gё re Dattlllml

ｒ
ｌ %

10-14 77 28,0

15-24 93 33,8

25-34 47 17,1

35…50 50 18,2

50 ve daha iistii 8 2,9

Toplam 275 100,0

Tablo 4'c gё re kat11lrncllarin 9o言unlugunun%33,8'inin 15-24 yas arasinda olduttu

gёrtilinti§ tiir・  Ara,tlrinaya katllanlarin``Fuardan nasll haberdar oldunuz''SOrusuna verdikleri

cevaplar Tab10 5'te verilmi,tir.

Tablo 5. Katrhmcrlann Fuardan Haberdar Olma Yollarl *

ｒ
ｉ %

Radyo 6 2,1

Televizyon 21 7,5

Gazete-dergi 23 8,2

Poster-afig 112 39,9

Web 25 8,9

Sosyal Medya 49 17,4

Ⅳ〔ail 14 5,0

DiЁer 180 35,9

*Katrhmcrlar birden tazla seqenek igaretlemigtir.



Tablo 5'c gё rc arastlrlnaya katllanlarin Fuardan haberdar olina dururnlarinin

90二 unluЁunun poster ve afl§ ler araclll言 lyla 01duttu gё rtilintistiir・

Katllimcllann ``Kitap Fuarlarlnda EEitimde FATIH Pracsi ve EBA'nin tanitlminin

yapllmasini nasll karslllyorsunuz"sorusuna vcrdikleri cevaplarin daЁ lllrnl Tablo 6'da vcrilnlistir.

Tablo 6.Katlllmcllarln“ Kitap Fuarlarlnda Ettitimde FATIH Projesi ve EBA'nin
Tanltlmlnln Yaplimaslnl Nasll Kar,11lyorsunuz?"Sorusuna Verdikleri Cevabln Dattlhml

%

Olumlu 265 95,7

Olumsuz 12 4,3

Toplam 277 100,0

Tablo 6'ya gё re kat11lmcllarin kitap fuarlarinda cttitimde FATiH Pttesi vC EBA'nin

tanltiminm yapllmasinl%95,7 oraninda olumlu kar,1ladlklari gё rulmu§ tur.Katlllmcllarin FATiH

standinl ziyaret etine sebepleri Tablo 7'de verilrni,tir.

Tablo 7.Katllumcllarln FATiH Standlnl Ziyaret Etme Sebeplerinin Daこ lllml

FATIH Standrnr Ziyaret Etme
Sebepleri

f %

Tesaduf 130 47,4

MEB'in stand a9色 言inl duydum 74 27,0

Tavsiye 36 13,1

DiЁer 34 12,4

Tablo 7'yc gё re katlllmcllarin O/。 47,4'u FATiH

belirtmislerdir.Katlllmcllarin EEitimdC FATiH Prttesi Ve

dattlllmi Tab10 8'de verilmi§ tir.

standrnr tesadiifen gezdiklerini

EBA hakkrnda bilgi diizeylerinin
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Tablo 8.KatlllmcllaHn Eこ itimde FATIH PrttesiVe EBA Hakklnda Bilgi Sahibi Olma

D轟zeyleri

f °
/0

Ne OlduЁ unu hi9 duymadim 48 17,5

Duydum ama i9erttini bilmiyorum 97 35,3

Genel olarak biliyorum 85 30,9

Ayrrntrh olarak biliyorum 45 16,4

Toplam 275 100,0

Tablo 8'c gё re kat11lmcllar%35,3 oraninda EEitimde FATiH Praesi ve EBA proJelerini

duyduklarl ama i9eriЁ ini bilmediklerini ifade ctmi§ lerdir.Pracyi hi9 bilmeyenlerin oranl%17,5

olmasma karsm arastlmaya kaphnhHn%16,4'unun pnC hakkinda ayHnt11l bi聴
けe sahわ

olduklarl dikkat 9ckmektedir.ArastHlllaya katllanlarln Ettitimde FATiH Pttesi ve EBA tanitim

faaliyetierini yeterli bulma duzeylc面 nin daЁ lllml Tablo 9'da vc面 Imi,tir.

Tablo 9。 Katlllmcllarln Fatih proiesi Ve EBA Tanltlm Faaliyetlerini Yeterli Bulma

Diizeyleri

Anket maddesi

Yetersiz Krsmen Yeterli Tamamen
Yeterli

TOPLAⅣl

5.EEitimde Fatih Praesi ve EBA

19in hazlrlanan tanitim brostirleri

bilgilendirme a91sindan yeterli mi?
% 7,6 30,0 52,7 9,7 100

6.Etkile§ imli tahta ve tabletler

prac tanltiml i9in yeterli mi?
% 10,3 23,8 49,5 16,5 100

7.EEittmde Fatih ProJesi ve EBA

lle ilgili gё sterilen sine vizyon ve

tanitici fllinleri nasll buldunuz?
% 9,8 24,1 52,6 13,5 100

8.Standimlzda EEitimde Fatih

PrdeSi Ve EBA hakkinda bilgi

sahibi oldunuz mu?
% 8,0 22,3 48,2 21,5 100

10. Stant tasanmlnl tanrtrm igin
nasrl buldunuz?

% 4,6 つ
４ 50,2 33,l 100

21
３
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８

一一．
.‐ 1誓
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ｆ

一
28 65 ■13‐51 45

273‐ t
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Tablo 9'a gё re katllimcllar EEitimde Fatih Prttesi VC EBA 19in hazlrlanan tanltlm

brosiirlerini bilgilendi111le a91sindan O/09,7 oraninda tamamen ycterli, %52,7 oraninda isc ycterli

bulmu,lardlr.Katlllmcllar ctkilcsimli tahta ve tableticH prtte tanltlml i9in%16,5 oraninda tamamen

yeterli bulurkcn%49,5 oraninda yeterli, %10,3 oraninda isc yetersiz bulinusiardir. Katlllrncllar

Ettitimde Fatih Prttesi Ve EBA ile ilgili g6sterilen sinc vizyon ve taniticl■ lmlerini%13,5 oraninda

tamamen ycterli,0/052,6 oraninda yeterli,%9,8 oraninda ise yetersiz bullnusiardlr. Kat11lincllarin

%48,2'si standlmizda EЁ himde Fatih PЮjesi vc EBA hakkinda yeterli bilgiye sahip olduklannl

belirtmi§lerdir.%21,5 oranindaki kat11lmcl isc stanttaki bilgilendillllenin tamamen yeterli olduttu

gё rti§ undedir. Katillrncllarin O/033,1'i stant tasarirn tanitlrnini tamamen yctcrli, %50,2'si yetcrli,

%4,6'sl ise yetersiz bulrnu§ lardlr.

Katlllmcllarin bilgilendillllc a91sindan etkili gё rdiikleri ara91arin dattlllml Tablo 10'da

verilllli§ tir.

Tablo 10. Katrhmcrlann Bilgilendirme Agrsrndan Etkili Giirdiikleri Araglar*

Araglar ｒ
ｌ

°
/0

Ornek ders anlatlrnlarl 80 28,5

Etkileqimli tahta 86 30,6

Tablet kullanrmr 45 16,0

Broqtirler 36 12,8

Yiz yize gdriiqmeler 92 32,7

*Katrhmcrlar birden fazla segenek igaretlemigtir.

Tablo 10'a gёre kat11lmcllarin prac bilgilendirmelerindc en etkili bulduklarl ara9%32,7

oraninda yuz ytize gё rusmelerdir.lkinci slralamada%30,6'1lk bir oranla ctkilc§ imli tahta kullanlml

gellllektedir. Ornek ders anlatirnlarl ise %28,5 ile ti9iincu Slrayl alrnakta iken tablet kunanlrnl

O/016,0'dlr.Bro§ urler bilgilendilllic a91sindan diЁ er ara91ara gё re daha az etkili gё riilrnustiir.
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BOLUⅣI ⅡI

SONUc ve ONERILER

FATiH Pr● esi ile ilgili uretilen belgelerden clde edilen bilgilerin Prac Dё ngusu Yё netimi

yakla§ lmina gёre detteriCndirildiЁ inde praenin belirlencn hedenere ula§mak i9in izleditti Strattti

gё stergelcri kamuoyu ile payla,1lmaktadlr.Milli Ettitim Bakanllこ l eЁitimin tum payda§ lan olan

ёttretmen,6Ёrenci,VCli,idareci ve teknoltti k00rdinatё rleri birbirleri i9in bir ёttrenme modeli veya

CЁhimCi haline gclebilmelcrinde ёmekler olu,turmu,ve ulkc geneline pr● eyi yayginlasti111laya

9alisml,ur.FATiH praesinin ba§ arlya ula§abilmcsi ve kamuoyu ile payla§1lmasl amaclyla sosyal

medyanin yani sira fuar,prtte SCrgileri gibi ёzel etkinliklerdc proJe uygulamalari payla,1lmaktadlr.

EЁitimde FATiH Pnesi vc EBA tanitim faaliyetleri dcEcrlendime anketinc 280 kisi

katllml§tlr.Katlllmcllarin FATIH Praesi ve EBA tanitim faaliyetlerinden poster ve afl§ araclll量lyla

haberdar olduklarl gё riilinti§ tiir. Katlllmcllarin ya§  oraninin 15-24 arallttinda Olmasl dolaylslyla

sosyal  medya  ara91arinin  tanitlm  faaliyetlerinde  kunanlimasinin  daha  ctkili  olacattl

dusunulmektedir.Fuar alan1 19crisinde FATIH Pro」 esi ve EBA tanitim stantlarinin tesadufen

gёrulduЁ u tespit edilmi§ tir.Katlllmcllarin fuara gelmedcn ёnce tanitim stantlarindan olduk9a 9ok

haberdar olmasl saЁ lanabilirse standl ziyarct edenlerin saylsi da artacaktir. Katlllmcllarin

bilgilendilllle a91sindan yuz yuze gё rii§ meleri daha 9ok tercih ettikleri gё riilrniistiir・  Tanitlin

faaliyetlerinde de ytiz yuze gё rusmelerin yapllmasl ёnerilmektedir.

FATiH pracsinin kitap fuarlan,proJe sergileH vb.etkinliklerin sosyal medyada daha fazla

duyurulmasl,a■§lerin asllmasl,okullara duyurularin zamaninda yapllmasl vc ёttrctmCn_ёЁrenci_

velilerin bilgilendirilmesi sattlanmalldir.
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