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Partiler, seçimde  BT vaatlerinde  de yarışıyor

Seçim vaatlerini Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümüne 
göre kurgulayan AK Parti, CHP ve farklı hedeflerine 
rağmen adları başka olan Bakanlık,  e-Türkiye, yerli 
üretim, Ar-Ge payının artırılması ve genişbantın tüm 
ülkeyi kapsaması gibi ortak hedeflere sahip. Sadece 
CHP, bilişim çalışanlarının kadro tanımlarını yeniden 
düzenleyecek.
Aslıhan Bozkurt

12 Haziran 2011’de yapılacak genel seçimleriyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 24. 
dönem milletvekilleri seçilecek. İlk kez 25 
yaşındakilerin milletvekili adayı olabileceği, 
tahta oy sandıkları tarihe karışıp şeffaf, 
ısıya ve kırılmaya dayanıklı sert plastikten 
oy sandıklarının kullanılacağı seçimlerde, 
Türkçe propaganda “esas” olacak, ancak ilk 
kez Türkçe dışındaki dillerde propagandaya 
hapis cezası verilmeyecek. 
27 partinin katılma hakkı olduğu bu seçimlere 
15 parti katılacak ve siyasi partilerin toplam 
aday sayısı 7 bin 492.  Yurtiçinden 50 milyon 
189 bin 930; yurtdışından 2 milyon 568 bin 977 
seçmenin oy kullanacağı seçimin maliyeti ise 
246 milyon 298 bin 170 TL olacak. Seçimlerde 
199 bin 207 sandık kurulacak ve bir sandıkta 
300 seçmen oy kullanacak. Seçimde sandık 
kurulu başkan ve üyeleri olarak 1 milyon 394 
bin 449 kişi görev alacak.
Türkiye’yi tamamen seçim heyecanı sararken 
bilişim sektörü de seçim sonrasını merakla 
bekliyor. Siyasi partilerin toplumsal, sosyal ve 
ekonomi alanında birçok projenin sunulduğu 
seçim beyannamelerinde, bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) konusundaki vaatlerini 
inceledik. 2011 seçim beyannamelerinde 
partiler, daha önceki beyannamelerine 
oranla, bilişim, bilgi toplumu, e-devlet ve BİT 
kavram ve projelerine daha çok ve ayrıntılı 
bir şekilde yer veriyor. Seçime katılacak üç 
büyük parti olarak Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) seçim 
beyannamelerini değerlendirdiğimizde, üç 
partinin de BİT konusundaki vaatleriyle de 
birbirleriyle yarıştığını görüyoruz. Üç partinin 
beyannamelerinde genel vizyon, hedef 
ve vaatlerinin Cumhuriyetin 100. kuruluş 

yıldönümü nedeniyle 2023’e göre kurgulandığı 
göze çarpıyor. Ayrıca Bakanlık, yerli üretim, 
Ar-Ge payının artırılması ve genişbant erişimin 
tüm ülkeyi kapsaması konusunda benzer 
hedefleri paylaşıyorlar. 
AK Parti, bilişim sektörü hacminin GSYH’daki 
payının yüzde 8’e ulaşmasını ve Türkiye’nin, 
uluslar arası e-dönüşüm sıralamalarında ilk 
10 arasına gireceğini öngörüyor. 2019’a kadar 
kâğıt ortamında verilen kamu hizmetlerinin 
tamamını e-ortamda sunulacağını belirten 
AK Parti, 2015’e kadar Türkiye’nin kritik bilgi 
altyapılarının siber tehditlerden korunmasını 
sağlayacak.
“Türkiye, bilişim alanında bilgiyi üreten, 
geliştiren bir ülke olacaktır” diyen AK Parti, 
Bilişim sektöründe yerli ürün ve hizmet 
kullanımını 2023’te yarı yarıya seviyesine 
çıkartmayı, Türkiye’nin Avrupa ve bölgenin 
çağrı merkezi ve veri merkezi üssü olmasını 
hedefliyor. AK Parti ayrıca uzaya canlı 
göndermek üzere yerli füze çalışmalarını 
başlatmayı kendi uydumuzu uzaya 
yerleştirecek teknolojiye sahip hale getirmeyi 
planlıyor.
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Beyannamesinde “Türkiye’nin bilgi teknolojilerini tüketen değil, üreten bir ülke olması 
hedefimizdir” diyen CHP, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı ile Tıbbi Teknoloji ve Eczacılık 
Genel Müdürlüğü kurmayı hedefliyor. İnternet üzerindeki aşırı düzenlemeleri kaldırmayı ve 
yasaklayıcı zihniyeti değiştirmeyi vaat eden CHP, Ulusal Yenileşim (İnovasyon) kapsamlı hale 
getirecek, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payını AB standardı olan yüzde 3’e 
çıkaracak. BİT sektörüne tam destek sözü veren CHP, yıllık Bilişim Şuraları düzenleyecek. 
Yerli yazılım kullanma bilincini oluşturacak ve gerekli teşvik edici önlemleri alacak olan CHP, 
kamudaki bilişim çalışanlarının kadro tanımlarını yeniden düzenleyecek, bilişim alanında ara 
eleman eğitimine önem verecek. CHP, KDV ve özel iletişim vergisi (ÖTV) gibi dolaylı vergileri en 
az düzeylere indirecek ve yazılım ihracatını destekleyecek.

MHP’nin seçim bildirgesinde bilgi toplumuna geçişin her türlü altyapısının oluşturulması 
amacıyla Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı kurulacağını açıklıyor.  Özel sektörün; Ar-Ge ve 
teknoloji üretimi yatırımlarını destekleyip daha fazla kaynak ayırması sağlayacak olan MHP, 
Ar-Ge’nin GSYH içindeki payını yüzde 2,5’e çıkaracak.

MHP, Milli Yenilik Sistemi’ni kuracak, stratejik teknolojileri destekleyecek, Bilişim Vadisi 
Projesi’n, hayata geçirecek. e-yaşam tarzının bir gereği olarak herkese nüfus, eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik, vergi gibi vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı “akıllı kart” vererek hayatı 
kolaylaştıracak olan MHP, eğitim programlarına ilişkin milli yazılım üretimini sağlayacak.

“Bilişim Bakanlığı” bu kez kurulacak mı? 

Hükümetin Meclis’in son günlerinde aldığı KHK ile bilişim sektörünü kapsayacak bir 
Bakanlık kuracağı bildirilirken CHP, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı MHP ise 
Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı kuracağını vaat ediyor. 

61. hükümetin son günlerinde TBMM’den 6 aylığına aldığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
çıkarma yetkisi ile bakanlar kurulunu yeniden yapılandıracağı bildiriliyor. KHK kapsamında 
12 Haziran seçimlerinden sonra 8 Devlet Bakanlığı’nın kapatılıp 11 yeni bakanlık kurulacak. 
Halen Başbakan dahil 26 kişiden oluşan Kabine, yeni yapılanmada Başbakan’ın yanı sıra toplam 
21 bakandan oluşacak, 4 bakan aynı zamanda başbakan yardımcısı olarak görev yapacak. Bazı 
bakanlıklar tamamen kapatılırken bazı bakanlıklar da bölünecek veya değişecek. 
Yeni yapılanmada  “Bilişim” adını taşımasa da, sektörü de kapsayacağı bildirilen bir bakanlıktan ilk 
kez bu kadar somut bir şekilde söz edilmesi nedeniyle bilişim sektörü gelişmeleri yakından izliyor. 
Çünkü özellikle KHK ile kurulacak bakanlıklar arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 
bulunuyor. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kapanırken yerine 2 bakanlık kurulacak. Bunlardan biri Bilim, Sanayi 
diğeri ise Teknoloji Bakanlığı. Bu bakanlık sanayi ilgili tüm görevleri devralırken teknolojinin 
gelişmesi için de çalışma yapacak. Şu anda başbakanlığa bağlı olan TÜBİTAK ve yakın gelecekte 
kurulması planlanan Türk Uzay Kurumu bu bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösterecek.
Bu arada 2011 Genel Seçimleri’ne ilişkin beyannamelerinde CHP, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Bakanlığı MHP ise Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı kuracağını taahhüt ediyor. 
Sektör temsilcileri, “bilişimin sahiplenilmesi, strateji ve politikaların belirlenip gerekli adımların 
atılması” adına bir Bakanlık kurulmasını istiyor.
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