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Türkiye 2. Bilişim Şûrâsı 10-11 Mayıs’ta Ankara’da toplandı. Ortaya konan görüş ve öneriler
yayımlanan Sonuç Bildirisi’nde özetlendi. İlk Bilişim Şûrâsı toplantısı 10-12 Mayıs 2002
tarihlerinde yine Ankara’da yapılmış ve o toplantının sonunda da bir bildiri yayımlanmıştı.
Açık kâlplilikle söylemek gerekir ki, o bildiride dile getirilenlerin pek çoğu hayata geçmedi.
Şimdi, önce iğneyi kendimize batıralım: İstenenlerin hayata geçmediği doğru da, acaba,
bilişimcilerin kendileri, o bildiride dile getirdikleri görüş ve önerilerinin tâkipçileri olabildiler
mi? O bildiri şöyle bitiyordu: “Türkiye Bilişim Şûrâsı Düzenleme Kurulu [ki o kurul,
bilişimcilerin kendi örgüt temsilcilerinden oluşuyordu] gelişmeleri izlemek üzere üç ayda bir
toplanacaktır. Gelişmeler web sayfasından kamuoyuna sürekli olarak duyurulacaktır.” Bu
yapılamadı. Hükûmetin değişmiş olması mâzeret olarak ileri sürülemez. Tam aksine, bildiride
dile getirilenlerin özellikle de hükûmet değiştiği için daha iyi tâkibi gerekirdi. Hadi bu
yapılamadı diyelim; hiç olmazsa 2. Şûrâ’da, önceki öngörülerin niçin hayata
geçirilemediğinin ve bu işin niçin tâkipçisi olunamadığının tam bir çözümlemesi yapılabildi
mi?
Unutulmamalı ki, önerilerimizin tâkipçisi olmak, bunların uygulanıp uygulanmadığını
denetlemekten daha öte bir şeydir. Şûrâ ve benzeri toplantılarda katılımcıların ortaya koyduğu
öneriler, uygulamacılar için yeterli açıklıktan uzak ya da yeterince somut olmayabilir; işin can
alıcı ayrıntılarını içermeyebilir. İstenenin, bunun nasıl yapılacağı düşünülmeden istendiği de
olur. Uzun vâdeli bakış açısından yoksunsak, asıl belirleyici olan stratejik öncelikler, ortalıkta
hiç gözükmeyebilir; ya da, yaşadığımız sıkıntıların etkisiyle kısa vâdeli çözümler hep öne
çıktığı için, stratejik önemdeki, uzun vâdeli önlemler gözden kaçabilir. Bu açıdan, ortaya
konan fikirlerin tâkipçiliğinde bilişimcilere öncülük yapacak örgütlerinin, bu fikirleri zaman
içinde olgunlaştırmaları; uygulayıcılara sürekli olarak ışık tutmaları da gerekir. Bilişimcilerin
ve örgütlerinin, bu kez işi bu anlamda da sıkı tutacakları inancıyla, 2. Bilişim Şûrâsı
Bildirisi’nde yer alan, can alıcı birkaç noktanın altını çizmek istiyorum; bunları dikkate
almadıkları takdirde, çuvaldızı da siyasîlere batırmak üzere… Söylenenleri biraz açarak
aktarıyorum:
BİLGİ EKONOMİSİ İÇİN ULUSAL SEFERBERLİK...
“Türkiye’yi dünyadaki en rekâbetçi bilgi ekonomileri ve bilgi toplumlarından biri hâline
getirebilmek üzere ulusal seferberlik ilân edilmeli... Ama önce, bilgi ekonomisi ve bilgi
toplumunun ancak Ulusal ARGE ve İnovasyon Sistemi üzerinde yükselebileceği bilinmeli; ve
Türkiye’yi bilişimde kendi teknolojilerini üretebilen bir ülke hâline getirecek gerekli
düzenlemeler yapılmalı. Bunun için:
-

“Bilgi ekonomisinin omurgasını oluşturmak ve Türkiye’yi geleceğin bilgi toplumuna
taşımak üzere, teknolojide gelinen aşamanın gereklerini karşılayacak, ucuz, hızlı ve
güvenli bir iletişim altyapısı artık kurulmalı...

-

“Ulusal inovasyon sistemimizin eksik halkaları tamamlanmalı... Türkiye’nin kendi
araştırma alanı bir an önce yaratılmalı... Zâten, Avrupa Araştırma Alanı ile
bütünleşmenin olmazsa olmaz koşulu Türkiye’nin [bugünkü ARGE birikimini, geleceği
için stratejik öneme sahip bilim ve teknoloji alanlarında geliştirerek] önce kendi
araştırma alanını yaratmasıdır.

-

“Türkiye’nin bilişim alanında, ARGE ve inovasyonda yetkinleşebilmesi için, kamu
alımlarını düzenleyen kamu tedârik politikasından, özellikle de savunma tedâriklerinden
yararlanılmalı. Kamuda ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, ürün tedâriki yerine ARGE’ye
dayalı tedarik ve teknoloji tedariki öne çıkarılmalı ve bu bağlamda, kamuda, teknoloji
yönetimi ve ARGE yönetimi gibi, hâlen eksik olan kavram ve uygulamaların yerleşmesi
sağlanmalı. Bu amaca hizmet edecek ARGE liderleri yetiştirilmeli...”

Bildirinin tamamına ve özetlediği raporlara <http://www.bilisimsurasi.org.tr> adresinden
erişebilirsiniz; benimsediğiniz önerilerin tâkipçisi olmak üzere...
http://www.inovasyon.org
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