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TÜBİTAK-ARDEB 
BT01 – FATİH Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çağrı Programı 

BT0103 – FATİH Projesi İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Çağrı Metni 
 
1. Genel Çerçeve 
 
 
İnsan-bilgisayar etkileşimi, günümüz yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Eğitim 
çağındaki bireylerin bu etkileşime olan yatkınlıkları, eğitim-öğretim sürecinde hem bir 
fırsat hem de bir tehdit teşkil etmektedir. Bu etkileşimin bilimsel yöntemlerle ele 
alınması ve araştırılması, ilk ve orta öğrenim seviyesinde bu fırsatın 
değerlendirilmesi ve eğitim-öğretim etkinliğinin artması ile sonuçlanacaktır. 
 
Ülkemizde uygulamaya geçirilmekte olan Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesi 
(Eğitimde Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) kapsamında ele alınan 
teknolojik unsurlarla uyumlu yazılım, içerik ve bilgi erişim model ve sistemlerinin 
geliştirilmesi, yukarıda bahsedilen fırsatın hayata geçirilmesine katkıda bulunacaktır. 
Ülkemizde bilgisayar teknolojileri alanındaki insan ve araştırma altyapısının gücü 
göz önüne alındığında, insan-bilgisayar etkileşimi sistemlerinin hayata geçirilmesi bu 
çağrı programı çerçevesinde gerçekleştirilecek projelerin katkısı ile mümkün 
olacaktır. 
 
 
2. Amaç ve Hedefler 
 
 
BT0103-FATİH Projesi İnsan-Bilgisayar Etkileşimi çağrısının temel amacı, FATİH 
projesi kapsamında oluşturulacak bilgi erişim ve yönetim sistemlerinin kullanıcı 
davranışlarını temel alarak öğrenci, öğretmen ve diğer paydaşlar tarafından etkin ve 
verimli kullanılmasını sağlamaya yönelik araştırmaların yapılması ve sistemlerin 
geliştirilmesidir. 
 
Söz konusu çağrı kapsamında ele alınacak temel konular insan-bilgisayar etkileşimi 
olmakla birlikte, bu konuların alt başlıkları verilmiştir. Proje çağrısı sadece bu liste ile 
sınırlı olmayıp, “İnsan-Bilgisayar Etkileşimi” kapsamında FATİH Projesi ile 
ilişkilendirilebilecek başka konular da proje önerisine konu olabilir. Çağrı konusu 
kapsamında önerilecek projeler; bu alt konulardan sadece birini ele alabileceği gibi 
bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir. 
 

 Veri görselleştirme 
 Yenilikçi arayüz geliştirme 
 Sanal gerçeklik (VR – Virtual Reality) 
 Zenginleştirilmiş gerçeklik (AR – Augmented Reality) 
 Zenginleştirilmiş kitap standartları, editör ve görselleştirici 
 Eğitsel olarak içeriklerin sınıflandırılması 
 Animasyon ve çizim programları 
 Engelliler için yardımcı teknolojiler ve alternatif arayüzlerin geliştirilmesi 
 Oyun tabanlı öğrenme 
 Geliştirilen arayüzlerin eğitsel etkinliklerinin araştırılması 
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 Akıllı eğitmen 
 Doğal dilde etkileşim 
 Kullanıcı davranış analizi 
 Çoklu ortam arayüzleri 
 Bilgisayar destekli işbirlikçi çalışmalar 
 Duygu analizi (sentiment analysis) 

 
 
3. İlgili Destek Programı 
 
 
BT0103 – FATİH Projesi İnsan-Bilgisayar Etkileşimi çağrı konusu çerçevesinde 
önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” 
kapsamında destek verilecektir. İlgili programa ilişkin başvuru, değerlendirme, 
izleme ve mevzuat bilgilerine http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003 linkinden 
erişilebilmektedir. 
 
BT0103 – FATİH Projesi İnsan-Bilgisayar Etkileşimi çağrısı başvuruları 
http://ardeb1003.tubitak.gov.tr/ internet sitesi üzerinden alınacaktır. 
 
 
4. Çağrıya Özel Hususlar 
 
 
Çağrıya özel teknik hususlar aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır: 

 Önerilecek projelerin, FATİH Projesinde uygulanabilir olması gerekmektedir. 
 Proje önerilerinin MEB müfredat yapısına, mevcut teknolojik altyapı 

durumuna ve FATİH Projesi kapsamında dağıtımı yapılacak tabletler ve akıllı 
tahtaların hedef kitlelerine uyumlu olması gerekmektedir. Bu bağlamda 
tabletlerin ortaokul ve lise, etkileşimli tahtaların ise ilkokul, ortaokul ve 
liselerde kullanılacak olması göz önünde bulundurulmalıdır. 

 FATİH Projesi ile ilişkisinin belirtilmesinin yanı sıra, bu çağrı programı 
kapsamında önerilecek projelerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 
araştırma niteliğinin bulunması gerekmektedir (mevcut bilim/teknolojideki 
eksiklikleri ve/veya  problem(ler)i ortaya koymak; bu eksikliklerin giderilmesi 
veya problemlerin  çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler 
sunmak ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına 
metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmak). 

 
Çağrıya özel idari ve mali hususlar aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır: 

 Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin ödeneği, TÜBİTAK ve Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından eşit oranda karşılanacaktır. 

 Bu çağrı konusu kapsamında önerilen projeler küçük veya orta ölçekli proje 
olarak hazırlanmalıdır. 

 Bu çağrı programına özel kuruluş, en fazla bir proje önerisinde bulunabilir. 
 Orta ölçekli projelerin üniversite ve sektör (özel/kamu, sanayi, hizmet vb.) 

işbirliği ile hazırlanmış olması gerekmektedir. 
 Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım gözetilmelidir. 
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5. Çağrı Takvimi  
 
Tarih Aşama 
19 Temmuz 2013 Çağrının Açılışı 
25 Ekim 2013 Birinci Aşama Başvuru Son Tarihi 
14 Mart 2014 İkinci Aşama Başvuru Son Tarihi 
 
6. İrtibat 
 
Ahmet BALCI 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı 
Tel: 0 312 468 53 00/2013, ahmet.balci@tubitak.gov.tr 
 
Onur JANE 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı 
Tel: 0312 468 53 00/1985, onur.jane@tubitak.gov.tr 


