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Doğallıkla bu olgu değişik kesimler tarafından farklı algılanmaktadır. Bazı gönüllü 
kuruluşlar bu olguyu bilişim sektörünün büyümesi olarak algılarken, bazıları sektör 
çalışanlarının özlük haklarının geliştirilmesi olarak, başka bir kesimde toplumsal 
kalkınmanın arttırılması olarak algılamaktadır.

Bu algılar konusunda şu doğru, ya da bu doğru biçiminde bir yorum yapmak sadece 
görüşlerden birine destek çıkmaktan başka bir anlam ifade etmeyeceği için bu konuya 
bakış açımızı değiştirerek ülkemizin bilişim ile kalkınması için yapması gerekenler 
konusunda ‘sivil toplum örgütleri nasıl davranmalıdır’ teması üzerine görüşlerimi 
açıklamak istiyorum.

Eleştirmekten yorulmadığımız kamu önce e-dönüşüm eylem planı sonra da 2023 Vizyonu 
ile bilişim altyapısını nasıl geliştireceği konusunda stratejik belge üretimini tamamlamış 
ve uygulamalarına bu belgeler doğrultusunda başlamıştır. 

Sivil toplum kuruluşlarının ise ülkede sivil toplum bilişim ilişkilerinin nasıl düzenleneceği 
konusunda stratejik bir planı ve bu planının yaşama geçirilmesi için oluşturduğu bir 
örgütsel planı yoktur.

Üzülerek belirtmek isterim ki bilişim teknolojisinin gelişmesi birlikte kişisel bilgilerin 
korunması konusunda inanılmaz derecede kötü bir duruma düştüğümüz gibi, bilişim 
teknolojisi yanlış kullanımlar nedeni ile de  bir çok kişi için olumsuz bilgi hızla 
yaygınlaşmakta ve bilişim suçları ya da bilişim teknolojisi kullanarak suç üretme 
mekanizmaları ortaya çıkmaktadır.

Ülkemiz halkı hızla gelişen bilişim teknolojisine karşı gereken gelişmiş sivil toplum 
organizasyonunu geliştirememiştir.

Bu organizasyonu sokaktan geçen insanların kendiliğinden yapmasını beklemenin doğru 
olmayacağını konusunda hepimiz aynı görüşteyiz. Pekiyi de, doğru olan nedir?

Bence sivil toplum örgütlerince hazırlanacak olan Bilişim Sivil Toplum Stratejik planı ve 
Uygulama Adımlarının bir an önce hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. 
Bu plan Toplumsal Kalkınma, Bilişim Sektörünün Geliştirilmesi, Bilişim Teknolojisinin 
Yarattığı Olumsuz Etkilerin Azaltılması ve Çalışanları Sosyal Haklarının İyileştirilmesi ana 
başlıklarını mutlaka içermeli buna eklenecek diğer başlıklar belirlenmelidir.

Sivil Toplum kuruluşu olmanın sorumluluğu bu çerçevede yeniden ele alınmalıdır.

Bilişim sektörünü temsil eden çok sayıda 
şirket kurum ve kuruluşla birlikte, 
sayılarını her geçen gün artan dernek, 
vakıf ya da kooperatif olarak örgütlenmeye 
çalışan bir çok  sivil toplum kuruluşumuz 
da  oluştu.

Bu sivil toplum kuruluşlarının 
kuruluşlarındaki özgün amaç, temsil 
ettikleri kesimin sosyal ve ekonomik 
hakları konusunda savaşım vermek 
olmakla birlikte, ortak bir genel amaçları 
var o da ülkemizdeki bilişim olgusunun 
sağlıklı bir biçimde yaşama geçmesi.
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