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Fatih  projesi  başlığı  altında  sunulan  girişim  kapsamı,  finansman  büyüklüğü, 
ilgilendirdiği  kişi  sayısı  açısından  Cumhuriyet  tarihinin  en  büyük  ve  sağlayacağı 
katkılar açısında en önemli projelerinden birisi olmaya aday. Böyle bir projeyle ilgili 
beklentilerimizin  de  yüksek  olması  doğal.  Bu  ölçekte  bir  projenin  ülkenin  eğitim 
sorunlarına çözüm getirici nitelikte en azından hafifletici olması beklenir. 

Ancak  başlatılan projeyle  ilgili  birçok kesimin endişeleri,  kaygıları  var;  bunları  dile 
getirelim, tartışalım, sonuçta projeye katkısı olabilecek bazı  tespitlerimiz, önerilerimiz 
varsa bunları ilgililere, yetkililere iletelim istiyoruz. 
Söz konusu endişeleri aşağıdaki başlıklarda toplayabiliriz: 

1.    Fatih Projesinin kapsamı, stratejisi ve yönetimi
Türkiye’nin  eğitim reformu ihtiyacı  olduğu yıllardır  dile  getirilen bir  olgudur.  Eğitim 
reformu çalışmalarında eğitim sisteminin bir bütün olarak ele alınması ve belirlenen 
sorunlar ışığında çözüm seçenekleri geliştirilmesi beklenir. Günümüz bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin  bu  sorunların  çözümünde,  daha  önce  olmayan  birçok  olanağı 
sunmakta olduğu dikkate alındığında bir eğitim reformu girişiminin odağında bilişim 
teknolojilerinin  olması  ve  çözümlerin  bunun etrafında oluşturulmasının  yerinde bir 
strateji  olacağı  açıktır.  Bu  bağlamda  Fatih  Projesine  bir  eğitim  reformu  girişimi 
diyebilir  miyiz?  Projenin  stratejisi  ve  yönetimi  yeterli,  midir?  Eğitim  sistemimizde 
yaşanan sorunları aşmada katkısı ne olacaktır? 
 
 
2.    Türkiye’de bilişim teknolojilerini  eğitime kaynaştırma konusunda yapılmış 
diğer çalışmalar/projeler ışığında Fatih Projesi
1990’lı yıllardan itibaren hemen hepsi “ bilişim çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji 
toplumu  olmak,  eğitim  sistemimizi  bilgi  teknolojileriyle  zenginleştirmek,  geleceğin 
evrensel bireyini yetiştirmek, vb. sloganlarla başlatılan birçok proje bulunmaktadır, bu 
projelere milyarlarca TL. kaynak aktarılmıştır. Bu projelerin mikro ve makro ölçekte 
sonuçları ne olmuştur. Fatih projesi daha önceki projelerin sonuçları üzerine mi inşa 
edilmektedir?
 
3.    Dünya’da benzer projeler ve sonuçları nelerdir? Alınacak dersler var mıdır?
20. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte bilgisayar, enformasyon ve iletişim teknolojisindeki 
gelişmelere  paralel  olarak  bu  teknolojileri  eğitime  entegre  etmek  konusunda,  çok 
büyük ölçekte ve bütçeye sahip projeler, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede, 
Fatih  projesine  benzer  hedeflerle  ve  büyük  umutlarla hayata  geçirilmeye 
başlanmıştır.  Bunlardan  alınacak  dersler  var  mıdır?  Bu  konuda  özellikle  PISA 
sınavlarında rekabet içinde olduğumuz ülkelerde neler yapılmaktadır?
 
4.    Yükseköğretim kurumlarının katılım ve desteği
Bu  tür  projelerde  öğretmenlerin  anahtar  konumda  oldukları  bilinen  bir  olgudur. 
Öğretmen  yetiştiren  kurumların  konuya  hangi  boyut  ve  ölçüde  katılımı 
öngörülmektedir? Özellikle eğitim fakülteleri konuyu eğitim teknolojisi çerçevesinden 
ve   pedagojik açıdan nasıl değerlendirmektedir?



Değerli  panelistlerimizden  eğitim  sistemimizin  bilgi  ve  iletişim  teknolojileriyle 
entegrasyonu   bağlamında   ve  yukarıdaki  hususlar  ışığında  Fatih  projesini 
değerlendirmelerini rica ediyoruz.


