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Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı:
Bilişimi, “kalkınma aracı” olarak gören bir politika benimsemesini bekliyoruz

Hızlı ve yetkin kararlar alabilen 
bir mekanizmayı gerekli 
gördüklerine dikkat çeken 
Eczacıbaşı, sorunun sadece 
bilişim değil, bilişimin de içinde 
yer aldığı genel bir bilim ve 
teknoloji politikası olduğunun 
altını çizdi. 

 Bence, bilişim sektörünün 2011’de attığı en önemli adım, Türkiye’de bilgi, iletişim ve 
elektronik alanında faal beş sivil toplum kuruluşunun, BİT’le ilgili konuların ülkemizde 
araştırılması ve bu alanın sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek üzere güç birliği 
yapmaya karar vermesi oldu. “Dijital Türkiye Platformu” adını verdiğimiz bu birlik, Avrupa 
Birliği’nin yine bu konuda belirlediği stratejiden ilham alarak oluşturuldu. 

Bu stratejide üç ayak var: Akıllı Büyüme, Sürdürülebilir Büyüme ve Kapsayıcı Büyüme. 
AB, “Dijital Avrupa 2020 Stratejisi”ni 4 Mayıs 2010’de açıkladı ve uygulamaya başladı. Biz 
de Türkiye’yi AB’nin bu oluşumunda Türkiye Bilişim Vakfı TBV, Türkiye 
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk 
Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları 
Derneği (ECİD) temsil etmek üzere yola çıktık.

AB’nin gelişim için koymuş olduğu yol haritalarını, belli bir birikim 
ve çalışma ürünü oldukları için biz de ülkemiz için yol haritası olarak 
benimsiyoruz. Çünkü, Türkiye’nin AB üyelik adaylığı makro bir hedeftir. Ve 
STK’lar olarak bizler, bu hedefte, kendi payımıza düşen rolü oynamalıyız. 
AB’nin 2020 hedeflerini arkasında yatan temel faktörlerin doğruluğu 
nedeniyle, ülkemizin ekonomik ve sosyal büyüme hedefleri olarak kabul 
ediyoruz. 

Bu konularda strateji ve politika önerileri oluşturmayı hedefliyoruz. Ortak 
görüş ve hareket stratejimizi belirleyeceğiz ve uygulayacağız. Uluslararası 
kurumlarla Türkiye’nin bilgi, iletişim ve elektronik alanının temsilcileri 
sıfatıyla işbirlikleri geliştirmeyi sürdüreceğiz. Kamu kurumları ve siyasi 
iradeye bilgi, iletişim ve elektronik alanının sorunlarını anlatmaya 
devam edeceğiz. Kısacası, söz konusu alanları temsil eden sivil toplum 
kuruluşları, hem sektörler olarak hem toplumsal fayda yaratma açısından 
bilişimin Türkiye’nin geleceğindeki stratejik önemini vurgulamak istiyoruz. 
Çünkü devletin, bilişimi stratejik öneme sahip bir alan olarak görmesini 
istiyoruz. İşte biz, beş kuruluş bir araya gelerek, bu konu başta olmak 
üzere, bilişimi, kamuoyu ve devlet politikaları içinde yerleşik bir hale 
getirmeye odaklanmak amacıyla bir girişim başlattık. Bunu ben, 
bilişim sektörünün 2011 yılı içindeki en anlamlı ve önemli adımı 
olarak görüyorum.

 Türkiye’nin, dünyanın “neresinde” olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Burada, uluslararası göstergeleri tekrar tekrar 
hatırlatmayı gereksiz buluyorum. Bence önemli olan, 
Türkiye’nin “yeri”nin nasıl daha iyileştirileceği? Bu konuda 
büyük sorumluluk hükümete düşüyor. Eğer bilişim 
hala stratejik bir sektör olarak görülmüyorsa, bizlerin 
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STK’lar olarak bu konuda daha ikna edici olmaya çalışmamız gerekiyor. Eğer Hindistan’da, 
İrlanda’da ve İsrail’de bilişim, bir kalkınma aracı olduysa, bunda, o hükümetlerin “bir bilim 
ve teknoloji stratejisine” sadık kalarak bu stratejiyi dikkatle uygulaması sayesinde oldu. 
Ve bu dönüşüm, adı geçen tüm ülkelerde 1980’lerin başından itibaren farklı stratejilerin 
değişik detayları doğrultusunda sonuç alan bir noktaya geldi. 
2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi’nin ne kadar uygulanabildiğini sektördeki herkes 
biliyor. Bu strateji hem hedefine ulaşmadı hem de yenisi yapılmadı. Oysa AB’de de Lizbon 
2000-2010 Stratejisi de hedefine varamadı ama, pes etmediler. 2010-2020 dönemini 
kapsayacak “Ufuk 2020 Stratejisi” hazırladılar. Digital Europe 2020 işte bu genel stratejinin 
bir parçası. Hükümet, yeni bir strateji hazırlayacak mı bilmiyoruz. Ama en azından biz 
Bilişim STK’ları olarak, bu AB stratejisine paralel bir çalışma yapmayı 
hedefliyoruz. Böyle bir strateji üzerinde konuşulmadan, tartışılmadan, 
bilişim sektörümüzün dünya ile nasıl rekabet edeceğini saptayamayız. Bu iş, 
başarılı ülkelerin hiç birinde stratejisiz yapılmadı.  

 AB’de BİT, GDP’nin yüzde 4.6’sını oluşturuyor. Bunun parasal karşılığı 
574 milyar 300 milyon Euro. Yine AB’de BİT, toplam istihdamın yüzde 
3.7’sini oluşturuyor. Sayı olarak 8 milyon kişiden söz ediyoruz. Ve BİT 
sektörünün AB’nin 1999-2008 arasındaki ortalama yıllık büyümesine katkısı 
yüzde 5.
 
Türkiye için bu hesapları yapabiliyor muyuz?
Bu hesapları bu kadar ayrıntılı ve sağlam yapacak veriye sahip olmadan, 
“bilişim sektörünün büyümesi ve ülke kalkınmasına katkı vermesi” gibi bir 
konuda konuşamayız. 
Çünkü söyleyeceğimiz her şey temenniden ibaret kalacaktır.
TBV olarak, hükümetin, bilişimi, “bilim ve teknoloji bağlamında” bir 
kalkınma aracı olarak gören bir politika benimsemesini bekliyoruz. Buna 
göre hazırlayacağı eylem planlarını hayata geçirmesi için hızlı ve yetkin 
kararlar alabilen bir mekanizmayı gerekli görüyoruz. Bu mekanizmanın 
arkasında net bir siyasi kararlılık olmalı. Ve strateji, aksamadan ve 
“ölçülebilir” bir şekilde uygulanmalı. Sorun sadece bilişim değil, bilişimin 
de içinde yer aldığı genel bir bilim ve teknoloji (kısacası= kalkınma) 
politikasıdır. Çünkü BİT, etkin kazanç sağlamada tek başına yeterli olmaz. 
Ar-Ge ve inovasyondan azami ölçüde yararlanarak ekonomiyi daha verimli 
ve rekabetçi kılmadan, sadece bilişimle kalkınmayı sağlayan ülke örneği 
yok.  

 Bu sorunuzun muhatabı, gece-gündüz bu konularla meşgul olan ve 
sektörün MR’ını çekerek, 300 küsur sayfalık mükemmel bir raporla 
kamuoyuna sunacak olan TÜBİSAD olmalıdır. 
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