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Dünyayı kasıp kavuran 
krizin ülkemizi de 
etkileyeceğini düşünerek, 
Türkiye Bilişim Derneği’nin 
uzun erimli bir bakış 
açısıyla sektörümüze 
hâkim olmasını sağlamak 
gibi ağır bir görevi 
yerine getirebileceğine 
inananlardanım. Bu 
nedenle bakış açımımızın 
merkezine doğru bir 
yolculuk yapmakta yarar 
var.

Şimdi, böyle bir şeye neden 
ihtiyaç var, diye düşünenler 
olabilir. O zaman biraz 
açıklamakta yarar 
görüyorum. Dünya nüfusu 
dünden bu yana artık yedi 
milyarın üzerine çıkmış, 
Avrupa’daki durgunluk 
II. Dünya Savaşı sonrası 
düzeye ulaşmış, insan 
ölümleri oranı Afrika’da 
yükselmiş, bölgesel savaş 
olasılıkları hızla artmış,  
her yıl ortaya çıkan yeni 
virüsler insan yaşamını 
tehdit altına almış bir 
ortamda yaşıyoruz.

Ş
u itirazları duyabiliyorum: “Tamam 
da bu sayılanlar insanlığın genel 
sorunları. Türkiye Bilişim Derneği 
gibi ulusal nitelikte bir dernek bu tür 
konularla neden ilgilensin?” Doğru 

gibi gözükse de bu görüş ‘yerel yaşa ama 
küresel düşün’ söylemi ile taban tabana zıt. 
Küresel düşünmekten kasıt hiç bir etkimizin 
olamayacağı küresel olaylar hakkında arpacı 
kumrusu gibi durmak değildir. 

Küresel düşünmek demek, içinde yaşadığımız 
evrende ortaya çıkan küresel sorunları doğru 
kavrayıp onlara doğru çözümler üretmektir.
Bu da elimizde doğru bir pusula olması ile 
gerçekleşebilir. Bu doğru pusula ya da o 
pusulanın göstermesi gereken doğru yön 
nedir? Bu doğru yön tüm stratejik planlarımızın 
ana eksenine insanı koymakla başarılabilir 
görüşündeyim. Şu anda yürüttüğümüz 
çalışmaların ana eksenine insanı koyup 
koymadığımızı açık yüreklilikle tartışmak, 
koymadığımız takdirde ne kaybettiğimizi, 
eğer koyarsak topyekun ne kazanacağımızı 
belirlemek zorundayız.
Şu anda dernek çalışmaları, çalışma 
guruplarının çalışmalarının üzerine merkez 
ve şubelerin yönetim kurullarının gönüllü 
katkısı biçiminde yürümektedir. Bu çalışma 
guruplarımız temel olarak aşağıdaki konuları 
tartışmaktadırlar. 

Kamu-BİB : Kamuda verimliliğin arttırılması ve 
e-Devlet Üst yapısı Nasıl Olmalıdır.

Yerel Yönetimler Çalışma Gurubu:  Akıllı 
Kentler

Türk Cumhuriyetleri Bilgi Teknolojileri 
Çalışma Gurubu: Türk Cumhuriyetleri ile 
Bilişim Alanında İşbirliği

Hukuk Çalışma Grubu: Bilişim teknolojilerinin 

toplumsal yaşantıya etkilerinin hukuk 
bağlamında incelenmesi ve sözkonusu 
teknolojilerin bireyi özgür ve etkin kılması için 
çizilmesi gereken hukusal çerçevenin ortaya 
konması gibi bir amacı olmasına rağmen daha 
çok hukuk sisteminin daha etkin yürütülmesi 
için yapılması gerekenlere odaklaşmış 
durumda.

Hiçbir çalışma gurubumuzun çalışmalarının 
ekseni insan üzerine kurulmuş gibi 
gözükmemektedir. Her çalışma gurubunun 
böyle bir eleştiriye vereceği yanıtı olabilir. 
Denebilir ki e-devlet üst yapısının iyi işlemesi 
vatandaşın bu hizmetleri daha iyi almasına 
neden olacaktır ya da Akıllı Kent insana en iyi 
hizmet veren kenttir ya da Türk Cumhuriyetleri 
ile iyi ilişkiler uzun vadede bireylerin yararına 
olan çalışmalardır.
Bu yanıtların hepsi kendi içerisinde haklılık payı 
taşımaktadırlar ama hiç birisinin ana ekseninin 
insan odaklı  olmadığı, sadece sonuçlarından 
insanların yararlanacağı açıktır.

Sonuçlarına bakarsak e-devlet uygulamalarının 
gelişmesinden devletin elde ettiği yarar 
insanların elde ettiği yarardan kat be kat fazla 
olduğu ortadadır. Bir çok otomasyon sorunu 
çözülmüş ama kişisel haklar konusunda  hala 
bir arpa boyu yol gidilememiştir.

Örneğin vergi tahsilatı eskiye göre çok daha 
hızlı olmakta ama toplam vergi oranları 
düşmemektedir. İlaçlar daha iyi izlenmekte 
ama insanların daha sağlıklı olduğu tartışma 
konusudur. Kentler akıllanmakta ama trafikte 
harcadığımız zaman azalmamaktadır.

Görüşüm odur ki eksen değişmeli en azından 
insan odaklı projelerimiz için bir başka çalışma 
gurubu kurmalı ya da çalışma guruplarımız için 
bir başka bakış açısı çalıştayı düzenlememiz 
gerekmektedir.
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