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Bir şûra ve bir kongreden izlenimler (I)
Aykut Göker
İzlenimlerimi aktaracağım şûra, 10-12 Mayıs 2002 tarihleri arasında Ankara’da toplanan
Türkiye Bilişim Şûrası... Kongre ise, 21 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan, TÜBİTAK-TTGVTÜSİAD IV. Teknoloji Kongresi. Bilişim Şurası’nda ‘bilişimciler’ bir araya geldiler ve
sektörlerinin meselelerini görüştüler. ‘Bilişimciler’ denilince, “bilgisayar bilim, teknoloji ve
mühendisliği, kütüphane bilimi, dilbilim, psikoloji, semantik gibi çeşitli disiplinlerin ve diğer
bilim, teknoloji ve mühendisliklerin kavram ve yöntemlerini bir araya getirerek, enformasyon
ve/veya bilginin toplanması, düzenlenmesi, saklanması, yeniden üretilmesi, yorumlanması,
iletilmesi ve kullanılmasına yardımcı olacak tekniklerin, yazılım, donanım ve sistemlerin
tasarlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, pazarlanması (satış sonrası verilen teknik hizmetler
dâhil) ve işletilmesiyle uğraşanlar” anlaşılıyor. Ayrıca, her türlü mal ve hizmet üretiminin
otomatik olarak düzenlenmesi, denetlenmesi, verilen hizmetlere uzaktan erişilmesinin
sağlanması gibi konular da, geniş anlamıyla, bilişimcilerin uğraş alanına giriyor.
Sözün kısası, bilişimciler, ekonomik ve toplumsal faaliyet alanlarının hemen hemen hepsinde
varlar. Bunun nedeni, yaptıkları işin dayandığı, çağımızın enformasyon teknolojisinin jenerik
karakterde olması. İster ekonomik isterse toplumsal amaçlı olsun, hemen her alandaki üretme
ve iş yapma tarzı-biçimi, 1960’lı yıllardan bu yana, bu teknolojiden yararlanılarak yeniden
düzenlendi. Üstelik, bilişimcilerin ürettikleri mal ve hizmetleri, sabahtan akşama, hepimiz
kullanıyoruz. Ama, bilişimciler, Şûra’da, meselelerini kendi aralarında tartışmayı yeğlediler.
Bir daha ki Şûra’da, varlık nedenleri olan, diğer bütün üretici kesimler ile kullanıcıların
temsilcilerini de çağırıp dinleyeceklerini sanıyorum. Bu kesimlerin bilişimcilere iletmek
istedikleri pek çok şey olsa gerek. Muhtemeldir ki, bu kesimler, çağımız açısından bu denli
belirleyicilik kazanan enformasyon teknolojisinde Türkiye’nin yeterince yetkinleşememiş
olmasının doğurduğu, daha da önemlisi, ileride doğuracağı büyük sorunları tartışmak ve
bunlara birlikte çözüm üretmek isteyeceklerdir. Biz henüz, enformasyon teknolojisinde
yetkinleşememişken, VI. Çerçeve Program’da çarpıcı bir örneğini gördüğümüz gibi, ileri
sanayi ülkelerinde, bilgi teknolojisine doğru da bir açılımın gündeme girmesi, meseleyi daha
da ciddi bir boyuta taşıyor. Kanımca, bilişim sektörümüzdeki asıl sıkıntı, yeterince
üretemeyen, dolayısıyla da, bu sektör için yeterince talep yaratamayan bir ekonomi
olmamızdan ve teknolojideki zayıflığımızdan kaynaklanıyor. Bu sorunlara çözüm
bulabilmenin ve geleceğe hazırlanabilmenin, birlikte hareket etmekten başka çaresi yok.
Haklarını yememek için, hemen belirtmeliyim ki, bilişimciler meselelerini kendi aralarında
görüştüler ama, sektör olarak, siyaset adamlarının ilgisini çekmeyi başardılar. Şûra öncesinde
TBMM’de bilişimi konu alan özel bir oturum yapıldı; her partinin temsilcisi bu oturumda
sektörün meselelerine sahip çıktı; bu sahiplikteki ortaklık, Şûra’daki bir panele katılan bütün
parti temsilcilerince tekrar dile getirildi. Verilen sözlerin kuvveden fiile çıkıp çıkmayacağını
zaman gösterecek Tabii, verilen sözlerin tutulması, bilişimcilerin işin peşini bırakmamalarına
ve işaret ettiğim diğer kesimlerin haklı taleplerini de karşılayacak bir açılımla ve onlarla
birlikte hareket edebilmelerine bağlı.
Şûra’nın ardından gelen IV. Teknoloji Kongresi’nde siyasi erkin hiçbir temsilcisini ve
TBMM’nin, Ahmet Arkan hariç, hiçbir üyesini göremeyince, izleyicilerin ne düşündüğünü
tahmin edersiniz. İyi niyetli bir yorumla, bu siyasi ilgi yokluğu, Ankara’daki geçici duruma
bağlanabilir; TBMM’nin Şûra’ya gösterdiği ilgi, bu yorumu güçlendirici bir kanıt olarak ileri

sürülebilir. Hâttâ, BTYK’da yer alan bakanlık ve müsteşarlıklardan hiçbir üst düzey yetkilinin
Kongre’ye katılmamış olması da, yine Ankara’daki durum ile açıklanmak istenebilir. Ne var
ki, bütün bu iyi niyetli yorumlar, bilim ve teknolojiyi, siyaset adamlarımızın, siyasi bir mesele
olarak, bir türlü içselleştiremedikleri; zaman zaman gösterdikleri ilgininse geçici olduğu
gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Tam da, bilim ve teknoloji alanıyla ilgili olarak hazırlanan yol
haritalarına siyasi erkin sahip çıkması gereğini defalarca vurguladığım bir dizi yazıdan sonra,
bir şûra ve bir kongreden aktaracağım ilk izlenimler bunlar.
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