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ÖZET 

Milli Eğitim Bakanlığı 2010 yılı kasım ayında Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi olarak adlandırdığı 

FATİH projesini duyurmuştur. Proje  3 yıl içerisinde, 40 bin okuldaki 500 binden fazla dersliğe projeksiyon, akıllı tahta , 

öğretmen bilgisayarı ve öğrenci tabletleri dağıtılmasını öngörüyor. Şüphesiz ki eğitim araç gereçlerini yalnızca sınıflarımıza 

yerleştirmek eğitim amaçlarımız bakımından bir katkı sağlamayacaktır. Yeni teknoloji beraberinde yeni bir öğretim sistemi 

getirmeli ve eski anlayışlarımızda da farklılıklar yaratmalıdır. Bu noktadan hareketle sınıf içi öğretim tekniklerinden soru 

cevap tekniğini FATİH projesine uygun şekilde yeniden ele aldık. Öğrenci tabletlerinin akıllı tahta ve öğretmen bilgisayarı ile 

bağlantı kurabilecekleri online bir  değerlendirme sistemi geliştirilerek ,bu sistemin öğrenci, öğretmen ve eğitim ortamında 

yarattığı farklılıkları inceledik. 

 

Anahtar Kelimeler: Fatih Projesi, Soru Cevap Tekniği, Ölçme ve Değerlendirme, Tablet PC, Akıllı Tahta 

 

ABSTRACT 

In November of 2010, the Ministry of Education, announced Enhancement Opportunities, and 

Technology Improvement Movement  which called as Fatih project  The project aims to deliver pojectors, smart boards, tablet 

pcs and teacher computers to more than 500 thousand classrooms  in 40 thousand schools  within 3 years..Surely just 

contributing educational materails don’t help us in our educational purposes. New Technologies should  bring  a 

new education system with itself and change our old understandings. From this point   we considered again the question and 

answer technique in using Fatih Project. By developing a new assessment system , we focus on the impact of the system on 

educational envorment.  
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Giriş 

 

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 akıllı tahta sağlanacaktır. Ayrıca projeye tablet 

bilgisayarların da eklenmesi düşünülmektedir. Projenin ortaöğretim kurumlarından başlayarak kademe kademe okulöncesi 

seviyesindeki kurumlara kadar inmesi planlanmaktadır. Üzerine çok konuşulan bir konu olmakla birlikte projenin hayata 

geçmesinin ardından eğitim ortamlarına yapacağı katkı konusunda bir belirsizlik mevcuttur.  

Öte yandan eğitimde bilişimin kullanılmasıyla ilgili geçmiş başarısızlıklar ve öğretmenlerimizin bilişim teknolojilerini 

kullanma yeterlilikleri proje başarısı açısında soru işaretleri oluşturmaktadır.  Eğitimde FATİH Projesinin Öğretmenlerin 

Yeterlik Durumları Açısından İncelenmesi ‘ çalışmasında bu durum şöyle ifade edilmektedir.” Çalışmada gerçekleştirilen 

uygulama sınavı sonuçlarına göre; başarı ortalamasının en yüksek olduğu kelime işlemciler uygulamasında, öğretmenlerin 

%80’inin satır aralığını değiştirebilme, %55’inin sayfa kenar boşluklarını ayarlayabilme ve sayfa numarası ekleyebilme 

davranışlarını gerçekleştiremedikleri gözlenmiştir. “ ( Kayaduman, Sırakaya, Seferoğlu, 2011, 3 ) 

Eğitim dünyasında pek çok fikrin ve ön kabulün bulunduğu bir ortamda projenin getirileri ile ilgili sağlıklı bir 

değerlendirme yapma imkanı bulunmamaktadır. Bu noktadan hareketle FATİH Projesinin eğitim dünyamıza katkılarını 

anlayabilmek için geleneksel öğretim tekniklerini proje kapsamında yeniden ele almak gereği duyulmuştur. Öğretim  teknikleri 

içerisinde bulunan soru cevap tekniği yeterince bilinen ve uygulanan bir teknik olmasından dolayı çalışma kapsamına dahil 

edilmiştir. Soru cevap tekniğine yönelik bir yazılım oluşturularak geleneksel soru cevap tekniği ile karşılaştırılmıştır. 

 

Geleneksel Soru  evap Tekniği 

Soru cevap tekniği her dersin öğretiminde yararlanılabilecek eski fakat kullanışlı bir teknik olarak bilinmektedir. Teknik, 

öğretmenin sözel olarak sorduğu sorulara sınıf içerisinden seçilecek bir öğrencinin yine sözel olarak cevap vermesine dayanır. 

İhtiyaca göre ders içerisinde dikkat çekme , öğretilen konunun pekiştirilmesi veya eksik öğrenmelerin tespit edilmesi gibi pek 

çok amaçla ilişkili olarak kullanılabilir. Biz çalışmamızda soru cevap tekniğini bir değerlendirme aracı olarak ele alacağız.  
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Yapılan pek çok çalışma soru cevap tekniğinin öğretim teknikleri arasında en çok kullanılan teknik olduğunu ortaya 

koymaktadır.( Fidan,1997 ;Saracaloğlu , Karasakaloğlu,2011) Aynı şekilde güncel bazı çalışmalardan da benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Öğretmenlerin derste en fazla kullanmış olduğu geleneksel ölçme değerlendirme tekniğinin soru-cevap tekniği 

olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin soru cevap tekniği ile dersi işlemesinin nedeni sürekli sorular sorarak 

öğrencileri derse aktif şekilde katmak istemesi ile ilişkilendirilebilir. Buradan ister alternatif ister geleneksel ölçme 

değerlendirme teknikleri olsun öğretmenlerin her ikisinde de vazgeçemediği tekniğin soru-cevap tekniği olduğu 

görülmüştür.( Çepni, Çoruhlu, 2010 ) 

Teknoloji  estekli Soru  evap Uygulaması 

Bahsedildiği üzere FATİH projesinin taşımakta olduğu potansiyeli görebilmek için proje imkanları dahilinde 

kullanılmaya uygun online bir soru-cevap sistemi tasarlanmıştır. Sistemin işleyişi Şekil1 de görülmektedir. 

 

Şekil 1 

Sistem soruların kaydedildiği bir soru havuzu, öğrenci kayıtları ve istatistik modülünden oluşmaktadır. Sistemin kullanımı şu 

aşamalardan oluşmaktadır. 

A - Öğrenci Kayıtlarının Yapılması 

 

Öğretmen öğrenci kayıt modülünü kullanarak sınıfında bulunan öğrencileri sisteme kayıt edecek.Bu işlem için öğrencinin 

numarası, sınıfı ve adı ‘nın bir kez kaydedilmesi yeterlidir. 

B - Soru Havuzunun Oluşturulması 

Öğretmen istediği  ders ve konu için soru-cevap uygulamasında kullanmayı düşündüğü soruları sisteme kaydedecek. 

C - Soru Cevap Uygulamasının Sınıfta Kullanımı 

Yazılımın sınıfdaki uygulamasında şu aşamalar izlenir. 

 Öğretmen kendi şifresi ile sisteme giriş yapar. 

 Havuzda ders ve konuya göre filtreleme yaparak sormak istediği soruya ulaşır. 

 Öğrenciler sisteme öğrenci numaraları ile girerek soruyu beklemeye başlarlar. 

 Öğretmen soruyu aktif hale getirir ,isterse zaman sınırlaması koyar. 

 Soru öğrenci bilgisayarlarında/tablet bilgisayarlarında görüntülenir. 

 Öğrenciler soruya uygulama arayüzünü kullanarak cevap verirler. 

 Cevaplar uygulamanın kurulu olduğu öğretmen bilgisayarında toplanır. 

 Gerekli istatistikler ekrana yansır. 

 

Sistemin Teknik Alt Yapısı  

Sistemin çalışması için ihtiyaç duyulan cihazlar;  öğrenci bilgisayarları ( tablet bilgisayar,  dizüstü bilgisayar  ya da pc ) 

,projeksiyon (ya da akıllı tahta), öğretmen bilgisayarı,modem (tablet bilgisayarlar için kablosuz modem) den 

oluşmaktadır.Uygulama yerel ağ üzerinde çalışacağı için internet gerekmemekte fakat öğrenci bilgisayarları yerel ağa bağlı  

olmak durumundadır. 

 

Sistemin geliştirilmesi aşamasında mümkün olduğunca esnek araçlardan yararlanılarak henüz pilot uygulamaları yapılmakta 

olan Fatih projesinin son halinde dahi çalışabilmesi hedeflenmiştir. Kullanılan uygulama geliştirme dili açık kaynak bir web 

programlama dili olan PHP dir.Verilerin depolanması amacıyla kullanılacak veritabanı MySql (MyOracle) olarak 

belirlenmiştir. Uygulamaları çalıştırmakta kullanılan web server programı Apache’dir. Seçilen bu öğelerin en önemli  
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özellikleri hem Linux ,hem de Windows platformlarında çalışabilmeleridir. Ayrıca bahsi geçen uygulamalar ücretsizdir. 

 

Fatih projesi kapsamında seçilen akıllı tahta, uygulama yüklenmesine izin verirse, sistemin çalıştırılacağı ana bilgisayar olarak 

tercihen akıllı tahtanın kendisi de seçilebilir. Bu seçim aynı sınıfta birden fazla öğretmenin ders vermesi halinde tercih 

edilebilir. Fakat tavsiye edilen ana bilgisayar olarak öğretmen bilgisayarının kullanılmasıdır. Bu sayede öğretmen havuza 

eklemesi gereken soruları okul dışında da   ekleyebilir. Uygulamanın çalıştırılacağı bilgisayara Web Server ve veritabanı ve 

php kurulumunun ardından bu öğrenci pclerinin ana bilgisayara erişebilmesi için bu bilgisayara sabit bir yerel IP numarası 

atanmalıdır.Bu ayarlama Windows üzerinde  Kontrol Paneli > Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi > Ağ Bağlantısı > 

Bağlantı Ayarları yolu ile ulaşılabilir.IP’ye verilecek değer şu şekilde olabilmektedir: 192.168.1.X 

 

Şekil 2 

Uygulamada kullanılan kodlama bildiri kapsamı dışında kalmakla birlikte htdocs ya da wwwroot klasörüne 

yerleştirilmelidir.Bu noktadan sonra öğrenci bilgisayarları http://tanımlanan-ip-adresi ni adres satırına yazarak uygulamaya 

ulaşabilir hale geleceklerdir.Öğretmen bilgisayarında ise erişim için http://localhost kullanılması yeterlidir. 

 

Şekil 3 

 

 

Sistemin Avantajları 

 Ders etkinliklerinden yararlanma derecesinin tespiti için kullanılan soru cevap tekniğinde öğretmen soruyu tüm sınıfa 

yöneltmekle beraber sorunun yanıtlanması için birkaç öğrenciye söz hakkı tanır. Bu aşamada öğretmenler çoğunlukla 

yeterli sayıda öğrenciye soru yöneltemezler. Bu durum izleme değerlendirmesinin gerçekçi olmayan sonuçlar 

vermesine neden olur. Özellikle tam öğrenme modeli kullanılan etkinliklerde öğretmen öğrencilerin bir sonraki konu 

için gerekli ön öğrenme seviyesi konusunda yanılabilir. Eksik öğrenmelerin tamamlanması için gerekli etkinlikler 

ihmal edilecektir. Sistemimizde soruların tüm sınıfa yöneltilmesi ve cevaplar üzerinden doğru yanlış istatistikleri 

çıkarılması tam öğrenme modeli’nin ihtiyaç duyduğu değerlendirmenin daha başarılı yapılmasını sağlayacaktır. 

 

 Geleneksel soru cevap tekniğinde öğretmenin birkaç öğrenciyi cevabı vermeleri için seçiyor olması esasında büyük 

bir sorunun kaynağını oluşturmaktadır. Öğrenci algıları bu seçimi dikkatle takip eder ve çıkarsama yapar. Sonuç 

sıklıkla öğretmenin sınıf içerisinde bazı öğrencilere özel bir ilgi gösterdiği şeklinde gelişir. Kimi zaman da öğretmen 

bu seçimi bilinçli yapar.Bu durum sınıf içerisinde eşitsizlik ve dışlanmışlık duygusu oluşturur.Zamanla öğrenciler 

soru cevap tekniğinin amacına zıt şekilde ders etkinliğine ilgilerini kaybederler.Bu sorun aynı öğretmenin diğer 

derslerine de yayılacaktır.Sistemimizde öğretmen soruları sınıfın tamamına yönelttiği için bu algı 

oluşmayacaktır.Soru cevap etkinliğine öğrencide oluşması muhtemel dışlanmışlık duygusu yerini her soruya hazır 

olabilmek amaçlı dikkate bırakacaktır. 

 

. 

 Soru cevap etkinlikleri sırasında ifade güçlüğü çeken ya da sosyal fobilere sahip  öğrenciler etkinliğe katılmakta 

çekingen davranabilirler. Cevap vermeleri de zaman alıcıdır. Öğretmenler  etkinliği yavaşlatacağından bu öğrencileri 
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etkinliğe katmak istemeyebilirler. Uygulamamız bu ve benzer sıkıntılar yaşamakta olan öğrencilerde ve özel 

öğretimde kullanılmaya elverişlidir. 

 

 İstenirse soruya doğru yanıt verenler arasında en hızlı cevap verenler sıralaması yapılarak rekabetçi bir sınıf etkinliği 

oluşturulabilir. 

 

 Doğru yanıtlara puan verilerek ( sembolik ödül yoluyla)  kanaat notuna gerçekçi ve objektif bir dayanak oluşturur. 

 

 Soru cevap tekniğinde sınıfta oluşabilecek karmaşayı önler. 

 

  Ayrıntılı istatistiksel veriler elde edilebilinir. Bu veriler;en çabuk cevaplayan öğrenciler, bir ders etkinliği boyunca 

etkinliklerden en fazla ve en az yararlanan öğrenciler, aynı konuyu en iyi öğrenen sınıfı tespit etmek ,okul çapında en 

az öğrenilen konu vb. olabilir. 

 

 Diğer avantajlar Tablo1’de geleneksel soru cevap sistemi ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 

 

Geleneksel Soru Cevap Tekniği Teknoloji Destekli Soru Cevap Sistemi 

Öğretmen soruları sözel olarak iletir. Öğretmen soruları sözel ve görsel olarak iletebilir. 

Soru öğretmenin seçtiği bir ya da bir kaç öğrenci 

tarafından cevaplanır. 

Soru tüm öğrenciler tarafından cevaplanır. 

Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. Kalabalık sınıflarda da rahatlıkla uygulanabilir. 

Tüm konu alanı değerlendirilmeye çalışıldığında 

uzun zaman alır. 

Tüm konu alanı değerlendirildiğinde nispeten kısa 

bir süreye ihtiyaç duyulur. 

Öğrenci yanlış yapma korkusuyla cevap vermeye 

çekinir. 

- 

İfade sıkıntısı çeken öğrencilerin katılımını 

sağlamak zordur. 

- 

Rekabetçi ortam oluşturulmaya çalışıldığında 

sınıfta kargaşaya sebep olur. 

- 

Sözlü değerlendirme olduğu algısına kapılan 

öğrencide heyecan ve tedirginlik yaratır. 

- 

Tablo 1 

 

Sistemin en önemli dezavantajı; soru cevap tekniğinde öğrencinin kendini ifade kabiliyeti gelişirken sistemimizde bunun 

mümkün olmamasıdır. Bu yüzden sistem ilköğretim ilk kademe için tavsiye edilmemektedir. 

Sonuç 

Tablo1’de de görüldüğü üzere geleneksel öğretim tekniklerinde eğitim teknolojisinin işe koşulması  

ciddi farklılıklar yaratmaktadır. Özellikle öğrenme ortamında  istenmeyen durumların kontrolü konusunda oldukça etkilidir. 

FATİH projesi kapsamında düşünüldüğünde öğrenci merkezli etkinliklerde olumlu sonuçların elde edilmesi beklenmektedir. 

Bu beklenti ancak FATİH projesi kapsamında alınacak donanımların salt fiziksel araç gereçler olmadığını insan psikolojisi ve 

davranışları üzerinde etkileri olacak ögeler olduklarını kavramamız sayesinde gerçekleşecektir. Geçmişte yaşanmış olduğu gibi 

eğitim ortamında modern eğitim araç gereçleri bulunduğu halde öğretmenlerin eski anlayışlarla öğretimi yürütmeye çalışmaları 

kabul edilemez. Kamuran Çilenti , Eğitim Teknolojisi ve Öğretim adlı kitabında durumu şöyle ifade etmektedir.  

Şüphesiz ki bu teknolojiler,fiziksel bilimlerin teknolojik ürünü olan sesli, sessiz elektronik araçlarla , projektör 

ve mekanik araçlar kullanılmaktadır, fakat bu kullanımda önemli olan araçlarla insanların fizyolojik 

psikolojileri arasındaki ilişkilerin insan davranışlarında yaptığı değişikliklerin ön planda tutulmasıdır.(Çilenti, 

1988, 30) 

Bölümü bitirirken söylenecek son söz, bilgisayarın bütün eğitim problemlerini çözebilecek sihirli araçlar 

olduğunu düşünmemek gereğidir. Onların insan yapısı programlarla çalıştığı hiç hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Eğitimde yararlı olacak eğitim programlarının ise , eğitimi yapılacak konu alanını iyi bilen uzmanlar ile, 

eğitimde program geliştirme yöntemlerini ve programlı öğretim ilke ve tekniklerini iyi bilen ve uygulayabilen 

uzmanların bir arada çalışmasıyla ortaya konulabileceğini unutmamak gerekir.(Çilenti,1988,123) 

Salt yapılabilirlik bir öğretim sistemi geliştirilmesi için yeterli kıstas değildir. FATİH projesi için öğretim sistemleri 

geliştirilirken bunun öğretme ortamında yol açacağı değişiklikler dikkatlice incelenmelidir. Bu incelemelerle içerik tasarımı da 

birlikte düşünülmelidir.Kolay ulaşılabilir,maliyetsiz ve işlevsel içerik ve sistemlerin tasarımı FATİH projesinin amaçlarına 

ulaşma derecesi üzerinde etkili olacaktır. Proje üzerindeki tartışmaları da göz önüne alarak diyebiliriz ki ; bir yanlış 

yapacaksak hiç olmazsa onu doğru yapalım. Bunun da yolu kaliteli öğretim sistemleri tasarlamaktan geçmektedir. 
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ABSTRACT 

Chemical coagulation of wastewater proceeded by bioadsorption of soluble fraction is the main aim of the prevailing study. 

Chemical precipitation process was investigated to remove the colloidal and coarse-suspended solids COD fractions of 

domestic sewage whereas the soluble COD fraction was reduced by the preaeration process. The semi-technical scale field 

installation has been run in “Suez Wastewater Treatment Plant” that receives domestic wastewater produced from Suez 

Governorate. 

The field-scale updated installation could be designed to investigate the treatment scheme on real ground (continuous flow 

configuration). The preaeration has been processed using pressurized diffused air at concentration range of 2.0-3.0 mg       

O2 /lit. Two runs depending on the aeration period of the preaeration process have been investigated to evaluate the system 

set-up for which each run has been continued for six days. The flow rates of these runs were 0.5 & 0.35 l/min as a result of 

using aeration time one hour & one and half hour respectively. Ferric chloride has been added to the aerated wastewater in 

the rapid mixing vessel with dose 60 mg/ l (this dose was determined previously by using Jar Test in the laboratory with 

different types of coagulants and different doses for each). The degree of concentration was 10% so the rates of the solution 

which have been added through the two runs were 17.7, 12.4 ml/hr respectively. Mixing and flocculation processes have 

been carried out by using pressurized diffused air. Sedimentation process has been carried out to remove readily settleable 

solids and floating material of sewage coming from the flocculation basin and thus reduce the suspended solids content.  

The treatment system using preaeration and chemical precipitation induces a good performance for removal of colloidal and 

coarse suspended solids fractions. The removal of soluble fraction is not high enough to permit for final effluent for disposal 

into waterways. Post treatment using activated sludge is suggested to reduce the residual soluble fraction so as the final 

effluent characteristics can comply with the regular standards for disposal into waterways. 

Key Words 

COD-fractions; flash mixing; chemical precipitation; preaeration; coagulation; flocculation; complete treatment.  

 
1. INTRODUCTION 

Sewage discharge has a highly important effect on human health because it can spread disease-causing bacteria and viruses. 

Initial efforts to control human wastes evolved from the need to prevent the spread of diseases. Although untreated 

wastewater contains many billions of bacteria per liter, most of these are not harmful to humans, and some are even helpful 

in wastewater treatment processes. The goal is to reduce or remove organic matter, solids, nutrients, disease-causing 

organisms and other pollutants from wastewater. Therefore, all sewage treatment plants must hold a permit listing the 
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allowable levels of biological oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand (COD), suspended solids, coliform 

bacteria and other pollutants. 

Wastewater solids that include all types of pollutants can be categorized into three different fractions based on particle size. 

On the chemical oxygen demand (COD) basis, these fractions include the soluble fraction (CODsol), the colloidal fraction 

(CODcol), and the coarse suspended solids fraction (CODss). 

Preaeration process for the raw sewage plays an important role in the activation of the microorganisms that already are there 

in it and gives them a choice to use the organic soluble fraction in the sewage as a source of food, partly to maintain life and 

partly to synthesis new cell material whereas the addition of chemicals to the preaerated sewage removes the other two 

fractions of the sewage by processes including coagulation, flocculation and precipitation. As a result of addition of certain 

reactants, flocs of considerable dimensions can form and be removed by sedimentation or filtration processes.  

The two basic methods of aerating wastewater include the Introducing air or pure oxygen into the wastewater with 

submerged diffusers or other aeration devices and the agitation of wastewater mechanically to promote solution of air from 

the atmosphere. The air mixing may be considered better than the mechanical paddles because paddles cause vortex action, 

destroy flocs and cost much for maintenance and handling.                              

This study involves the investigation of the continuous flow semi-technical installation incorporated both preaeration and 

chemical precipitation processes for complete removal of all fractions (CODSS, CODCOL & CODSOL) according to the results 

of the preliminary investigation which used laboratory installation (jar-test simulator) to determine the most effective 

coagulant and the optimum dosage can be used for full treatment of a preaerated sewage sample coagulated and flocculated 

using air-mixing diffusers as shown in Fig.1. 

2. MATERIALS & METHODS 

2.1 Semi-Technical Scale Pilot Plant  

The semi-technical scale field installation is constructed according to the basic flow line as shown in Fig.2. This 

system is consisted of three separate spiro-plastic basins (6 mm thickness), which were connected by plastic pipes and 

fittings like elbows and tees. The first one is a rectangular aeration basin and its internal dimensions are 40 cm in length, 25 

cm in width and 31 cm in height at the influent and effluent. The second one is the chemical feeding unit, which is a small 

circular tank, its diameter is 8 cm and its height is 20 cm as well as a flash-mixing basin attached by a rectangular 

flocculation basin. The internal dimensions of the flash-mixing basin are 15 cm in length, 15 cm in width and 23 cm in 

height at the influent and effluent. The internal dimensions of the flocculation basin are 40 cm in length, 25 cm in width and 

33 cm in height at the influent and effluent. The third one is a rectangular sedimentation basin with inclined plates at the 

bottom and its internal dimensions are 25 cm in length, 25 cm in width and 60 cm in height. The height of the influent is 30 

cm but the height of the effluent is 50 cm. The sludge effluent is at the bottom of the basin. The heights of the basins to 

achieve the required balance are  90, 73, 41 cm respectively. The details of the semi-technical scale pilot plant are shown in 

Fig.3and Fig.4. 

2.2 Source of Wastewater  

The semi-technical field system was constructed at the inlet of “Suez Wastewater Treatment Plant”, after the grit removal 

champers. The raw wastewater was lifted to the system by using a submerged pump. The collected samples were transmitted 

and analyzed within one hour from collection. The analysis work was carried out in the laboratory of this plant. 

 

Figure 1: The Jar Test Laboratory Installation Set-up 
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