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Özet: Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde, hayatın her alanında olduğu gibi 
eğitim alanında da yeni arayışlar ve gelişmeler yaşanmaktadır. 2010 Yılının Kasım ayında, sınıf-
larda teknolojinin etkin kullanımıyla öğrenci başarısını artırma amacını güden Fırsatları Artırma ve 
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) isimli bir proje kamuoyuna açıklanmıştır. Milli Eğitim 
Bakanlığının Ulaştırma Bakanlığıyla işbirliği yaparak uygulamaya koymayı planladığı bu projenin 
3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. FATİH Projesinin kendisinden beklenen başarıyı sağla-
ması toplum için çok önemlidir. Bu nedenle birçok açıdan değerlendirilmesinin gerekli olduğu ileri 
sürülebilir. Ancak bunlardan belki de en önemlisi projenin okullardaki uygulayıcılar yani öğret-
menler açısından ele alınmasıdır. Başka bir ifadeyle, projenin merkezinde yer alan uygulayıcıların 
projenin gerektirdiği temel bilgi ve becerilere ne derece sahip olduklarının incelenmesi gerekir. 

Bu çalışmada öğretmen yeterlikleri ve öğretmenlerin sınıflarda bilgi ve iletişim teknolojilerini 
(BİT) kullanımı hakkındaki mevcut durum ışığında FATİH Projesinin uygulanabilirliği tartışıl-
maktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin durumunun incelendiği çalışmalara bakıldığında öğret-
menlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma konusunda ciddi eksikliklerinin olduğu anlaşıl-
maktadır. Örneğin araştırma bulgularına göre bazı öğretmenlerin nadiren bilgisayar kullandıkları 
ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçtan hareketle FATİH projesinin amacına ulaşabilmesi için bilgisayar 
okur-yazarlığının yaygınlaştırılması ve projenin uygulayıcıları olan öğretmenlere yönelik eğitim-
lerin sunulmasının hayati önem taşıdığı söylenebilir.

Anahtar Sözcükler: FATİH projesi, Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi, 
öğretmen yeterlikleri, öğretmenlerin BİT kullanımı

Investigation of “Increasing Opportunities and Improvement of Technology”                                         
Project in Terms of Teacher Competencies

Abstract: Today, because of the rapid development in technology, traditional education norms 
and methods are greatly challenged by the fast-changing learning environment. The new types 
of learning environment provide students of today with ever greater access to the internet, so-
cial networks and computing resources. These changes require changes in implementations as 
well. The FATIH project (Increasing Opportunities and Improvement of Technology Movement), 
which was announced in November 2010 by the Ministry of National Education (MoNE), is a 
joint project of MoNE and Ministry of Transport and Communications. The purpose of the FATIH 
project is increasing the success of the students by using technology effectively in classrooms and 
planned to be completed in three years. The FATIH project needs be examined in many ways to 
ensure the expected success. However, the most important aspect of this examination would be 
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investigating the status of teachers who happen to be in the center of the project. Teachers are 
the people who would be using the technology that would be offered during the implementation 
process of FATIH process. Thus, it is important to investigate whether teacher have the necessary 
information and skills to be able to use those technologies effectively. 

In this paper, feasibility of the FATIH project was discussed in the light of teacher competencies 
and teachers’ use of ICT. Literature on the use of ICT by teachers revealed that teachers’ lack of 
necessary knowledge and skills is a serious problem in schools. For example according the results 
of one study, teachers rarely used technology. Therefore, in order for FATIH project to be success-
ful, teachers who would be the key persons in the implementation of the projects should be offered 
in-service training activities on the use of technology and integration of technology in school. 

Keywords: FATIH Project, Increasing Opportunities and Improvement of Technology 
Movement Project, teacher competencies, teachers’ use of ICT

1. Giriş

Günümüzde teknoloji baş döndürücü bir hızla 
ilerlemektedir. Bu değişim her alanı olduğu 
gibi eğitim alanını da etkilemektedir. Bilim 
ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde 
bilginin aktarılmasında geleneksel öğretim 
yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Bu bağlam-
da, okullarda uygulanmakta olan öğretim 
programlarında değişiklikler yapılmaktadır. 
Bu süreçte temel amaç; ezbere dayalı bilgi ile 
yüklenmiş bireyler yerine, özgür, yaratıcı ve 
bilimsel düşünen, olayları sorgulayan, sorun-
ların farkına vararak çözüm üretebilen, karar 
verme yetisine sahip, bilgi üreten ve öz güveni 
yüksek bireylerin yetiştirilmesidir [23]. 

Teknolojik gelişmelerin toplumun her alanını 
etkilemesiyle, bütün dünyada iletişim tekno-
lojilerinin ilerlemesine paralel olarak, eğitim 
bilimlerinde de yeni arayışlar içine girilmiştir. 
Ülkemizde de gelişen teknolojinin sınıflarda 
etkin kullanımıyla öğrenci başarısını artırmak 
amaçlı çeşitli projeler hayata geçirilmektedir. 
Bunlardan sonuncusu, Kasım 2010’da kamu-
oyuna duyurulan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Ulaştırma Bakanlığı’nın işbirliği içinde yürüt-
tüğü, Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileş-
tirme Hareketi isimli ve kısaca FATİH olarak 
bilinen projedir. Türk Eğitim Sistemi için re-
form niteliğinde değişimler içerdiği iddia edi-
len FATİH projesiyle “her okula bilgisayar dö-

neminden her sınıfa bilgisayar” dönemine ge-
çiş amaçlanmıştır. Üç yıl içinde tamamlanması 
planlanan proje kapsamında sınıflara internete 
bağlı bilgisayar, akıllı tahta ve projeksiyon ci-
hazının konulacağı belirtilmektedir. 

Ülkemizde okulların şu andaki teknolojik du-
rumlarıyla ilgili verilere bakıldığında, okulla-
rın tamamına yakınında bilgisayar sınıflarının 
mevcut olduğu ve % 96’sının internet bağlan-
tısına sahip olduğu, bu okulların 1500’ünde 
bilgisayar destekli fen laboratuarları, 18 bin 
500’ünde yazarlık yazılım programlarının kul-
lanıldığı anlaşılmaktadır. FATİH projesiyle 3 
yıl içerisinde, 40 bin okuldaki 500 binden fazla 
dersliğe 614 bin 364 adet dizüstü bilgisayar ve 
projeksiyon cihazı ile 38 bin 688 çok amaçlı 
fotokopi makinesi ve bir o kadar da akıllı tah-
tanın sağlanacağı belirtilmektedir. 

Bu proje sayesinde öğrencilerin artık ihtiyaç 
duydukları bilgiye ulaşmalarının son derece ko-
laylaşacağı ve hızlanacağı belirtilmektedir [12]. 

Araştırmalar, bilgi teknolojilerinin öğretmenler 
tarafından benimsenmesi, uygulamaya konma-
sı ve kurumsallaştırılması sürecinin, diğer eği-
tim teknolojilerinin okullarda kullanılmasından 
daha zor ve zaman alıcı olduğunu göstermekte-
dir [10]. Bu nedenle mevcut teknik altyapı ile 
öğretmenlerin şu andaki BİT kullanım durum-
larının incelenmesi, FATİH projesiyle birlikte 
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gerçekleşmesi hedeflenen durumların değer-
lendirilmesi açısından önemli görülmektedir. 

2. Ülkemizde BİT Kullanımı

Ülkemizde öğretmenlerin BİT kullanımıyla 
ilgili var olan durumu incelemek üzere yapı-
lan çalışmalar incelendiğinde çarpıcı sonuç-
lara ulaşıldığı görülmektedir. Örneğin Cüre 
ve Özdener [7] çalışmalarında öğretmenlerin 
BİT kullanımı konusunda ciddi eksiklikleri-
nin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmada 
gerçekleştirilen uygulama sınavı sonuçlarına 
göre; başarı ortalamasının en yüksek olduğu 
kelime işlemciler uygulamasında, öğretmen-
lerin %80’inin satır aralığını değiştirebilme, 
%55’inin sayfa kenar boşluklarını ayarlaya-
bilme ve sayfa numarası ekleyebilme davra-
nışlarını gerçekleştiremedikleri gözlenmiştir. 
Bilgisayar teknolojilerini kullanabilme uygu-
lamasında, öğretmenlerin %95’inin tarayıcı, 
%55’inin dijital fotoğraf makinesi, %80’inin 
ise projeksiyon gibi çevre birimlerini kullana-
madığı tespit edilmiştir. Bu araçları derslerinde 
kullanamayan öğretmenlerin BİT’i, eğitim-
öğretim etkinliklerine kaynaştırmada ne kadar 
başarılı olabilecekleri ve sınıfta bilgisayar tek-
nolojilerini kullanmada özgüven yeterlilikleri-
nin ne düzeyde olabileceği doğal olarak tartış-
ma konusu olmaktadır. .

Seferoğlu ve Akbıyık  [17] tarafından 51 ilköğ-
retim öğretmeni ile yürütülen bir başka çalış-
manın bulgularına göre ise öğretmenlerin na-
diren bilgisayar kullandıkları anlaşılmaktadır. 
Aşkar ve Usluel [6], tarafından öğretmenlerin 
bilgisayar kullanımına ilişkin algılarını sapta-
mak amacıyla yapılan araştırmada, yönetsel ve 
kişisel amaçlı işlerde öğretmenlerin bilgisayar 
kullanmayı yararlı, gözlemlenebilir, denetlene-
bilir buldukları, öğretim amaçlı işlerde ise bil-
gisayar kullanımının yararı konusunda şüpheli 
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Öte yandan Akkoyunlu [1], bilgisayar labora-
tuarı olan okullarda görev yapan 682 öğretmen 
üzerinde yürüttüğü araştırmasında katılımcıların 

yalnızca %9’unun İnterneti kullandığını, 40 yaş 
üzerindekilerin ise İnterneti hiç kullanmadıkla-
rını saptamıştır. Araştırmaya katılan öğretmen-
lerin %84’ü “İnternetin öğretim sürecine katkı-
da bulunduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?” 
şeklindeki soruya “evet” yanıtını vermiş, ancak 
bu öğretmenlerin yalnızca %7’si “niçin” soru-
sunu “gereksinim duyulan bilgiye ulaşma, sını-
fa materyal getirme ya da öğrenci projelerinde 
katkıda bulunma” biçiminde yanıtlamıştır. 

Başka bir araştırmada, Ankara,  İstanbul ve 
Denizli’de görev yapan 202 öğretmen üzerin-
de yürütülen bir araştırmada öğretmenlerin 
%56’sının bilgisayar kullanmayla çok ilgili, 
%42’sinin orta derecede ilgili, %2’sinin ilgisiz 
olduğu ve %41’inin ise hiç bilgisayar kullan-
madığı sonucuna ulaşılmıştır [8].

Araştırma sonuçları genel olarak BİT’i dersle-
rinde kullanmayan öğretmen sayısının kulla-
nanlardan fazla olduğunu, kullanan öğretmen-
lerin ise genelde kelime işlemci ve sunum prog-
ramlarıyla sınırlı kaldıklarını göstermektedir. 

Sınıflarda BİT kullanımına engel olarak; 
çeşitli altyapı eksiklikleri, • 
diğer öğretmenlerin bilgisayarlara yönelik • 
olumsuz tutumları, 
eğitimde bilgisayar kullanımına mesafeli • 
duran veli ve yöneticilerin baskısı [18], 
bilgi eksikliği ve yetersiz hizmetiçi eği-• 
timler [22], 
yeterli sayıda bilgisayarın olmayışı, • 
öğretim programının buna uygun bir şekil-• 
de hazırlanmamış olması ve 
öğretmenlerin bu konuda yeterince eğitil-• 
memiş olması [8] 

şeklinde nedenler sıralanabilir. 

Tüm bu etkenlere ilave olarak üzerinde durul-
ması gereken belki de en önemli öğe BİT’in 
sınıflarda uygulayıcıları olan öğretmenlerin 
tutumlarıdır. Öğretmenlerin gelişen yeni uygu-
lamalara yönelik takınacakları olumsuz tavır 
ya da yeterlik durumlarıyla ilgili yaşayacak-
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ları eksiklikler karşılaşılabilecek en zorlu en-
gellerdir. Bu nedenle öğretmenlerin yeterlik 
durumlarının incelenmesi FATİH projesinin 
uygulanabilirliğiyle ilgili değerlendirmelerin 
yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

3. FATİH Projesinin Öğretmenlerin 
Yeterlilik Durumları Açısından 
Değerlendirilmesi

Eğitim uygulamalarında yaşanan değişimler 
öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlilik-
ler konusunda da değişiklikler yapılması sonu-
cunu doğurmaktadır. Günümüz koşullarında 
öğretmenlerden beklenen yeterlikler incelendi-
ğinde bazı uluslar arası ölçütlerin dikkat çekti-
ği görülmektedir. Örneğin, Uluslararası Eğitim 
Teknolojileri Birliği (International Society for 
Technology in Education, ISTE), öğretmenler-
de bulunması gereken becerileri 

“teknoloji okur-yazarı olma, derslerinde tek-
nolojiden istifade edebilme, öğrencilerini tek-
noloji kullanmaya yöneltebilme, öğrencilerine 
bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerileri-
ni kazandırmada öğrenme çevresini teknolo-
ji kullanabilecekleri şekilde düzenleyebilme, 
mesleki gelişimleri ve deneyim paylaşımı için 
meslektaşları ile internet üzerinden iş birliği 
yapabilme” [11] 

şeklinde temel bir takım standartlar kapsamın-
da belirlemiştir. 

Ülkemizde ise Milli Eğitim Bakanlığınca 2006 
yılında yayınlanan Öğretmenlik Mesleği Genel 
Yeterliklerinde BİT alanında öğretmenlerde 
bulunması gereken beceriler

“BİT ile ilgili yasal ve ahlaki sorumlulukları 
bilme ve bunları öğrencilere kazandırabilme, 
teknoloji okur-yazarı olma, BİT’deki gelişme-
leri izleyebilme, meslekî gelişimini desteklemek 
ve verimliliğini artırmak için BİT’den yararla-
nabilme, BİT’den (çevrimiçi dergi, uygulama 
yazılımları, e-posta, vb.) bilgiyi paylaşma ama-
cıyla yararlanabilme, BİT’i de kullanarak fark-

lı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip 
öğrencilere uygun öğrenme ortamları hazırla-
yabilme, ders planında BİT’in nasıl kullanıla-
cağına yer verebilme, materyal hazırlamada 
bilgisayar ve diğer teknolojik araçlardan yarar-
lanabilme, teknolojik ortamlardaki (veritaban-
ları, çevrimiçi kaynaklar vb.) öğretme-öğrenme 
ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, bunların doğ-
ruluk ve uygunlukları açısından değerlendire-
bilme, teknoloji kaynaklarının etkili kullanı-
mına model olabilme ve bunları öğretebilme, 
öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak 
öğrenci merkezli stratejileri destekleyen tekno-
lojiler kullanabilme, teknoloji yoğun öğrenme 
ortamlarında davranış yönetimi için stratejiler 
geliştirebilme ve uygulayabilme, BİT’i kullana-
rak verileri analiz edebilme, BİT’i kullanarak 
sonuçlardan velileri, okul yönetimini ve diğer 
eğitimcileri haberdar edebilme 

şeklinde belirlenmiştir [14].

Milli Eğitim Bakanlığınca geliştirilen Öğret-
menlik Mesleği Genel Yeterlikleri kapsamında 
öğretmenlerin, teknoloji kullanabilen ve bu ko-
nuda öğrencilere model olabilen kişiler olması 
beklenmektedir. Öte yandan FATİH projesinin 
başarıya ulaşmasında ise öğretmenlerin bekle-
nen bu yeterliklerin ne kadarının sağlandığının 
belirlenmesinin bu projenin başarısı açısından 
önemli olabileceği söylenebilir.

Öğretmenlerin sınıflarında etkin BİT kulla-
nımını sağlamak ve desteklemek amacıyla 
hizmet-içi eğitimler verilmektedir. Bu hizmet-
içi eğitimlerin içerikleri incelendiğinde ağırlık-
lı olarak bilgisayar ile ilgili temel kavramlar, 
kelime işlemciler, internet kullanımı ve e-posta 
konularına yer verildiği görülmektedir. Gelişen 
teknoloji ile birlikte bir gereklilik halini alan 
bilgi teknolojilerine yönelik tutumları olumlu 
dahi olsa öğretim sürecinde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin derslerle kaynaştırılması ile il-
gili uygulamalı eğitim almamış öğretmenlerin 
BİT’i eğitim-öğretim etkinliklerinde (sınıfta 
bilgisayar ve internet teknolojilerini) kullan-
mada eksiklikleri olacağı söylenebilir.
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Bu projenin hedefine ulaşabilmesi ve verim-
li bir şekilde uygulanabilmesi için bazı temel 
unsurların incelenmesi gerekmektedir. Mevcut 
durum içinde öncelikle ele alınması gereken 
bu projenin uygulayıcıları olan öğretmenlerin 
durumudur. Öğretmenlerin olumlu tutum geliş-
tirmiş olmalarının ve yeniliği kabullenerek uy-
gulamaya dönüştürmelerinin, eğitimde uygula-
maya konulan yeniliklerin başarılı olmasında 
anahtar öğeler olduğu söylenebilir. Olumlu tu-
tumların öğrenmeyi kolaylaştırdığı, öğrenci ve 
öğretmen başarısını yükselttiği ve programın 
etkililiğini arttırdığı; olumsuz tutumların ise 
öğrenmeyi engellediği, bu nedenle de öğrenci 
ve öğretmen başarısını düşürdüğü ve programın 
etkililiğini azalttığı ileri sürülmektedir [13]. 

Bu noktadan hareketle FATİH projesinin etkili 
olabilmesinde öz yeterlilik kavramının üzerin-
de durulmasının gerekli olduğu söylenebilir. 
FATİH projesinin etkili olabilmesi için öğret-
menin etkili ve başarılı bir öğrenme ortamı ya-
ratabilmesi, bir anlamda da kendisinin öğret-
menliğine ilişkin öz yeterlik inancının gelişmiş 
olması gerekmektedir. Öğretmenlik öz yeterlik 
inancı Ashton [5] tarafından, “öğrencilerin 
performanslarını etkileme kapasitelerine olan 
inançları” olarak tanımlanmaktadır. Ashton, 
öğretmenlik öz yeterlik inancının, öğrenci ba-
şarısı ile çok yakından ilişkili olan öğretmenlik 
özelliğinden biri olduğunu belirtmektedir. Bu 
alanda yapılan çalışmalarda, öz yeterlik inanç-
larının öğretmenlerin sınıf içindeki uygulama-
larını yakından etkilediği ve öz yeterlik inancı 
güçlü olan bir öğretmenin öğretim konusunda 
daha istekli olduğunu ortaya koymaktadır [9]; 
[16]; [19]. Bu yönüyle bakıldığında öğretmen-
lerin öz-yeterliğinin FATİH projesinin başarılı 
olmasında önemli olabileceği görülmektedir. 

Bir başka çalışmada [13], öğretmenlerin Bil-
gisayar Destekli Eğitim (BDE)’e ilişkin tu-
tumları ile BDE’ye ilişkin öz-yeterlik algıları 
arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu so-
nuçtan hareketle öğretmenlerin, FATİH proje-
sine ilişkin uygulamalarla ilgili olumlu tutum 
geliştirebilmeleri için, bu projenin gerektirdiği 

uygulamalar konusunda öz-yeterliliğe sahip 
olmaları gerektiği ileri sürülebilir. Öte yandan 
öğretmenlik öz yeterlik inançları ile öğrenci 
başarısı arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalış-
malarda [4], [15] bu iki unsur arasında yüksek 
korelasyon bulunduğu anlaşılmaktadır. Yani 
öğretmenliğe ilişkin öz yeterlik inancı güçlü 
olan öğretmenlerin, öğrencilerini daha başarılı 
kılacak yöntemleri kullanma arzularının daha 
fazla olduğu ve üst düzey performans göster-
dikleri görülmektedir. Buradan da anlaşıldığı 
üzere FATİH projesinin etkili bir şekilde uy-
gulanmasında öğretmenlerin öz yeterlilik ve 
tutumlarının önemli olduğu görülmektedir.

4. Sonuç ve Öneriler

FATİH projesinin başarıya ulaşabilmesinde, bu 
projenin en önemli uygulayıcıları olan öğret-
menlerin yeterlik durumlarının ve altyapıdaki 
mevcut durumun incelenmesi önemlidir. Mil-
li Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenlik Mesleği 
Genel Yeterliliklerinde belirlenen ölçütlere 
bakıldığında öğretmenlerin, teknolojiyi kul-
lanabilen ve bu konuda öğrencilerine model 
olabilen kişiler olabilmesinin beklendiği an-
laşılmaktadır. Öğretmenlerin sahip olmaları 
gereken mevcut yeterlilik durumlarının ortaya 
çıkarılması ve eğitim-öğretim ortamlarındaki 
mevcut durumun incelenmesi gerekmektedir. 
Bu durum FATİH projesinin başarıya ulaşması 
açısından yararlı olacaktır.

Buradan hareketle mevcut durum içinde bu 
projenin başarısını etkileyebilecek öğeleri lis-
teleyecek olursak;

Öğretmenlerin bilgisayar/teknoloji kulla-• 
nımına ilişkin algıları,

* Öğretmenlerin yönetsel ve kişisel 
amaçlı işlerde bilgisayar/teknoloji kul-
lanım algıları
* Öğretmenlerin öğretim amaçlı işlerde 
bilgisayarı/teknolojiyi kullanım algıları
* Öğretmenlerin bilgisayarı/teknolojiyi 
kullanım durumları
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Öğretmenlerin bilgisayarın/teknolojinin • 
öğretim etkinlikleriyle kaynaştırılmasına 
ilişkin özgüvenleri,
Öğretmenlerin bilgisayara/teknolojiye • 
ilişkin tutumları,
Öğretmenlerin bilgisayara/teknolojiye • 
ilişkin öz yeterlilikleri,
Çeşitli altyapı eksiklikleri,• 
Diğer öğretmenlerin bilgisayarlara yönelik • 
olumsuz tutumları, 
Eğitimde bilgisayar kullanımına mesafeli • 
duran veli ve yöneticilerin baskısı,
Bilgi eksikliği ve yetersiz hizmet-içi • 
eğitimler, 
Yeterli sayıda bilgisayarın olmayışı,• 
Öğretim programının buna uygun • 
hazırlanmamış olması, 
Öğretmenlerin bu konuda yeterince • 
eğitilmemiş olması
gibi durumlar sayılabilir. Bu durumlardan • 
hareketle Türkiye’de mevcut durumu 
ortaya koyan çalışmalara bakıldığında ise;
Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri • 
kullanma konusunda ciddi eksikliklerinin 
olduğu [7]
Öğretmenlerin nadiren bilgisayar • 
kullandıkları [17],
Öğretmenlerin yönetsel ve kişisel amaçlı • 
işlerde bilgisayar kullanmayı yararlı, 
öğretim amaçlı işlerde ise bilgisayar 
kullanımının yararı konusunda şüpheli 
oldukları [6]

anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, bir devrim ni-
teliği taşıyan FATİH projesinin amacına ula-
şabilmesi için bilgisayar okur-yazarlığının 
yaygınlaştırılması ve projenin uygulayıcıları 
olan öğretmenlere yönelik eğitimlerin sunul-
masının hayati önem taşıdığı söylenebilir. Bu 
kapsamda öğretmenlere yönelik yüz yüze veya 
çevrim-içi hizmet-içi eğitimler sunulmalı ve bu 
eğitimlerin sürekli olması sağlanmalıdır. Böy-
lelikle, sınıflara sağlanan donanımın alt yapı-
sının, eğitsel olarak oluşturulan e-içeriğin ve 
bilişim teknolojileriyle uyumlu hale getirilen 
öğretmen kılavuzlarıyla birlikte öğretmenlerin 
teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmeleri 

mümkün olabilecektir. Ancak bunun sonuçları-
nı alabilmek için uzun yıllar bu desteklerin sür-
dürülmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan 
yatırımların boşa gitmesi söz konusu olacaktır. 
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