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Toplumlar, bilgisayar ve İnternet 
ile büyük dönüşüm yaşıyor

Yeni Nesil Siyaset Paneli’nde AKP Genel 
Başkan Yardımcısı Soylu, bilgisayar ve 
İnternet’in kapalı toplumları dünyaya 
açtığına işaret ederken CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Halıcı, sosyal 
medyayı çok önemsediğini belirtti. 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel 
ise yeni nesil iletişim teknolojilerinin 
toplumların dil zenginliği üzerinde 
olumsuz etkilere yol açtığına dikkat 
çekti.

Bilişim teknolojileri ve İnternet’in 
yaygınlaşmasıyla günümüzde özellikle 
yeni neslin siyaset algı ve beklentileri 
farklılaştı. Artık İnternet ve bilişim, şeffaflığı 
artırırken siyasetçiyi zorluyor ve daha fazla 
sorumluluk yüklüyor. Günümüzde vatandaşlar, 
siyasetçiden hesap sorarken siyasetçi de 
yeni neslin ihtiyaç ve beklentilerine yanıt 
vermek durumunda kalıyor. Özellikle 
yeni nesil, tüm aktivitelerini İnternet 
ortamında gerçekleştirmeyi istiyor, bilişim 
teknolojilerinin özgürleştirici olanaklarını 
çok seviyor ve ittifaklar oluşturmak, 
bilgilendirmek, görüş, öneri ve tepkilerini 
paylaşıp yaymak amacıyla kullanıyor. 
Çok değil, bundan birkaç yıl önce biri; “siyasi 
parti liderlerine arkadaşlık teklif edecek, 
fotoğraf ve mesajlarını beğenip ve beğendiğini 
onlara söyleyeceksin” dese inanmaz, hatta akıl 
sağlığından şüphelenirdik değil mi?   
Ancak bugün bunu yapan kişi sayısı, 

azımsanmayacak kadar fazla. İnternet’e 
bağlanabilen herkes, parti liderleri ve 
milletvekilleriyle İnternet ortamında arkadaş 
olup mesaj ve fotoğrafını beğeniyor, yorum 
yapabiliyor.   
Siyasiler artık bir tık ötede… Ve, siyasete 
devam etmek isteyen siyasiler ile yeni nesil 
siyasetçilerin, dijital ortamı iyi kullanması; 
çalışma, proje, program, vaat ve görüşlerini 
kendisine ait sayfasında seçmenleriyle 
paylaşması;  bloglar oluşturması kaçınılmaz 
bir durum. Sosyal medyanın politikadaki gücü 
en iyi son dünya seçimlerinde görüyoruz. 
Yeni nesil teknolojiler sayesinde yeni nesil 
seçmenin nabzı iyi tutuldu, eleştirileri dikkate 
alındı. Hatta, söz konusu seçim kampanyasına 
dünyanın dört bir yanından katılım 
gerçekleştirildi.
Değişime dönüşüme uygun yapısıyla 
teknolojiyi çok kolay benimseyen Türkiye, 
bugün sosyal paylaşım sitelerini en yoğun 
kullanan dünyanın beş ülkesinden biri. Ve, 

Türkiye’de de yeni nesil siyasetçiler,  yeni 
neslin siyaset algı ve beklentilerini karşılamak 
durumunda. Peki, “Yeni nesil siyasetçi, bilişimi 
kullanarak başarıyı nasıl yakalar, hedeflerini 
nasıl tutturur? Siyasette başarıyı getiren 
yeni nesil teknolojiler nelerdir?” Tüm bu 
sorularının yanıtları, Bilişim 2012 etkinliğinde 
irdelendi. Etkinlik kapsamında 23 Kasım 
2012’de Marriott Otel Angora – 3 Salonu’nda 
gerçekleştirilen “Yeni Nesil Siyaset Paneli”nin 
oturum yöneticiliğini Gazeteci Ömer Şahin 
yaptı. Panelde konuşmacı olarak AKP Genel 
Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, CHP 

Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı 
ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar 
Demirel yer aldı. Panelde, AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Soylu, bilgisayar ve İnternet’in 
kapalı toplumları dünyaya açtığını söyledi, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Halıcı da sosyal 
medyayı çok önemsediğini ifade etti. MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Demirel ise yeni 
nesil iletişim teknolojilerinin toplumların dil 
zenginliği üzerinde olumsuz etkilere neden 
olduğunu ileri sürdü.

Soylu: Bilime önem veren bir toplumla karşı 
karşıyayız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Soylu, “Bilime 
önem veren, onun farkındalığını yakalayan, 
entegrasyonu ve dünyaya açılmayı ilke edinen, 
öz değerlerini yakalama konusunda da inat 
eden bir toplumla karşı karşıyayız” diye 
konuştu.BİLİŞİM’12 

Etkinliği

Dosya: 

http://www.bilisimdergisi.org/s149
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Soylu, sanayi devriminin ardından toplumların 
bilgisayar ve İnternet sayesinde çok 
büyük bir dönüşüm yaşadığını, bunların 
kapalı toplumları dünyaya açtığını söyledi. 
Günümüzün bilişim dünyasının, ülkelerin 
birbirleriyle rekabet edebilecekleri yeni 
yapılar oluşturmasını zorunlu kıldığına dikkat 
çeken Soylu, gelişmekte olan ülkelerin 
gelişmiş ülke standartlarını yakalayabilmesi 
için bunu yapmalarının zorunlu olduğunu 
kaydetti.

Twitter ve Facebook gibi yeni iletişim 
platformlarının, saydamlaşmanın yanı sıra 
herkesin birbirini etkileyebildiği yeni bir 
ortam yarattığını vurgulayan Soylu, siyaset 
aracılığıyla gücünü topluma yansıtan devletin 
artık yeni iletişim olanaklarıyla birey ve 
toplumdan etkilenir konuma geldiğini belitti.
Soylu, yepyeni bir dünya modeli ile karşı 
karşıya olduğumuzu belirterek, “Bu dünyayı 
takip etmek ve rekabet edilebilir bir yapı 
oluşturmak zorundayız” dedi. Küreselleşme 
hızının yerelleşmeyi destekleyecek bir süreç 
yaşandığının altını çizen Soylu, yabancı dille 
birlikte entegrasyona gönüllü bir yapı ile karşı 
karşıya olduğumuzu anlattı.
 
Halıcı: Bilişim camiası olarak siyaseti nasıl 
etkileriz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Halıcı da 
“Bilişim camiası olarak siyaseti nasıl etkilerizi 
kendi kendimize sormak durumundayız” 
diyerek, Bilişim Kurultayı’nın, sektör 
temsilcilerinin bir araya geldiği ve bilişim 
alanına ilişkin önemli bilgi paylaşımlarının 
yapıldığı bir organizasyon olduğunu dile 
getirdi.

Kurultayın, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da hükümet temsilcilerinin bilgi paylaşımında 
bulunduğu bir organizasyon olarak 
gerçekleştiğini iddia eden Halıcı, bunun yerine 

kurultayın, alandaki sivil toplum örgütlerinin 
siyasetten beklentilerini dile getirebildiği bir 
platform olması gerektiğini söyledi. Sosyal 
medyayı çok önemsediğini belirten Halıcı, 
pazarlama yaklaşımı ile bilgi teknolojilerinin 
popüler bir alan haline geldiğini söyledi. 
Halıcı, Meclis Televizyonu’nun izlenmesinin 
engellenmesinin demokratik olmadığını ve 
hükümetin bir ayıbı olduğunu söyledi. Seçim 
sisteminde düzenlemeye ihtiyaç olduğunu 
vurgulayan Halıcı, Yüksek Seçim Kurulu’nun 
(YSK) söyledikleri değişiklikleri yapmadığını 
öne sürdü. Halıcı, seçim sisteminin değişmesi 
için çok mücadele verdiklerini dile getirdi.

Demirel: Teknoloji bizi tek dile doğru 
götürüyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel ise, 
yeni nesil iletişim teknolojilerinin toplumların 
dil zenginliği üzerinde olumsuz etkilere neden 
olduğunu savundu. Demirel, “Teknoloji bizi 
tek dile doğru götürüyor. Bunu haberleşme 
adına iyi, insanlık adına kötü olarak 
değerlendiriyorum” dedi. 

Parti içi eğitim için İnternet Televizyonu 
kurduklarını anlatan Demirel, siyasi partilerin 
bilişimle ilgili gelişmeleri kullanmasından 
yana olduklarını söyledi. Türkiye’de bilişimin 
çok yolunda gittiği kanaatinde olmadığını dile 
getiren Demirel, partiye katılanlara sosyal 
medyayı kullanmalarını önerdiklerini kaydetti.  

BİLİŞİM’12 
Etkinliği
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