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Ülke çapında teknolojinin kullanılması olumlu bir yaklaşım olmakla birlikte esas olanın teknolojiyi 
üretmek olduğunu yine unutmuşa benziyoruz.

M illi Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ulaştırma Bakanlığı’nın ortak projesi olan ve kısaca 
F@tih olarak adlandırılan “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” 
projesinin tanıtımı bu ay içinde yapıldı. Proje kapsamında, okullarımızın 3 yıl içinde 

akıllı olacağı söyleniyor. Akıllı olmayan okul nasıl olur bunu da tartışmak gerekiyor sanırım. 
Eğitimde teknolojik imkânların kullanılmasını hepimiz arzu ediyoruz. Umarım proje tanıtımında 
verilen demeçler ve çizilen pembe tablolar gerçekleşir. 
Ben olayın başka boyutuna bakmaya çalışacağım. Proje tanıtımında yer alan birkaç sayı benim 
dikkatimi çekti. Bunları kısaca hatırlayalım. 570 bin dersliğe dizüstü bilgisayar ile projeksiyon 
cihazı, 40 bin okula akıllı tahta, her okula çok amaçlı fotokopi makinesi dağıtılacak (Bu arada 

İnternet’in bilinçli kullanımı için yapılan düzenlemeler yeterli gelmemiş olacak ki yeni 
düzenlemeler yapılacakmış). Projenin toplam maliyetinin gazete haberlerinde 1.5 milyar TL 
olacağı öngörülüyor. Her zaman olduğu gibi hesaplamalarda yanılacağımız için bence bu rakam 
2 milyar TL’ye çıkar (BTHaber’in 797’inci sayısında proje maliyetinin yaklaşık 3 milyar TL olduğu 
belirtilmektedir).

Şimdi gelelim benim takıldığım noktaya. Bu teknolojik yatırımlar üç yıllık bir süre içinde yapılacak. 
Peki bunun planlaması bir ya da iki yıl öncesinden yapılsa, yerli üreticilere ürünlerini geliştirmeleri 
için makul süreler verilse iyi olmaz mıydı? 570 bin dizüstü bilgisayarının ve projeksiyon cihazının 
ülkemizde üretildiğini düşünebiliyor musunuz? Şimdi; “Üretmek zor, zaten biz montajını 
yapıyoruz” da denebilir. Olsun, dünya markası olmak da böyle bir şey zaten. Sizin ürünleriniz 
üretildiği ülkede satılamaz iken, yurtdışındaki tüketicilerin satın almasını beklemek biraz hayal 
kurmak olmuyor mu? Bu kadar büyük miktarda bir alım için ihale açılması ve global firmaların 
ölçüsüz fiyat indirimleri sonucunda, teknoloji transferi yapmadan ülkemizde üretmeden tamamen 
montaja dayalı ve yerli firmaları ezerek alımların yapılması yerine, farklı modeller oluşturulabilir. 
Belki işlerliği tartışılabilir ancak “Gelin Türkiye’de fabrikanızı kurun size işi verelim” denebilir. 
Vaktinde bir devlet büyüğümüz “Verdiysem ben verdim ne olmuş…” demedi mi? İkinci olarak 
satın alınacak ürünlerde yerli malzeme oranının belli sınırlar altında olmaması istenebilir. Bu 
konuda Avrupa Birliği mevzuatındaki sıkıntılar bahane edilecektir. Ancak bu bahanelerin neden 
Avrupa ülkelerinde geçerli olmadığına da cevap verilmesi gerekebilir. 
Projenin adını iyi yorumlamak gerektiğine inanıyorum. Proje adında yer alan “Fırsatları Artırma“ 
açısından bakıldığında, bu ve benzeri projelerin teknolojinin üretilmesi ve daha sonra bakımı ve 
iyileştirilmesi gibi teknik destek konularında, ülkemizde belli yeteneklerin sağlanmasına katkıda 
bulanacağı ortada. Özellikle çevre ülkelere bakıldığında bu tecrübelerin yaygınlaştırılması yeni 
fırsatların doğmasına yol açabilir. Proje adında yer alan “Teknolojinin İyileştirilmesi” terimi 
iyimser bir hava yaratması ve kamuoyu oluşturması açısından oldukça olumlu. Ancak bence, 
iyileştirmek yerine üretmek ve yaygınlaştırmak daha doğru olurdu. Ama iyileştirdikten sonra sıra 
üretmeye ve yaygınlaştırmaya da gelecek sanırım. 
Son yıllarda teknolojinin yaygınlaştırılması ve özellikle eğitim alanında kullanılması konusunda 
yapılan çalışmaların artması sevindirici biri durum. Ancak bunları yaparken birbirinden kopuk 
olunmaması ve yarını kurtaran değil, daha uzun vadeli kalıcı çözümlerin planlanması ve 
ülkemizde belli kapasitelerin oluşmasının sağlanmasına da özen gösterilmesine çalışılmalıdır. 
Genç beyinlerin tüketim yerine üretime yoğunlaştırılarak, teknolojik fırsatların ve kazançların 
ülke geneline yaygınlaştırılabileceğini unutmamak gerekiyor. 

Kaynak: http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1055824&title=egitimde-dev-proje-3-yil-icinde-
butun-okullar-akilli-olacak
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