
Parlamenterlerden ciddi 
i d d i a  v e  t e s p i t l e r

MHP Milletvekili Edis, Evrensel Hizmet Fonu’nda biriken 1 Milyar 
Lira’nın Hazine’ye aktarıldığını; CHP Milletvekili Aksünger de, 
FATİH Projesi’nin çöpe atıldığını bildirdi. Denemeç ise, bilgi çağını 
yakalamayan ulusların geleceğinin karanlık olduğunu vurguladı. 

17. Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği 
(Türkiye Bilişim Derneği-TBD Kamu-BİB) Kamu 
Bilişim Platformu’nun ilk günü öğleden sonra TBD 
Başkanı İlker Tabak’ın yönetiminde “Parlamenter 
gözüyle bilişim toplumu” oturumu düzenlendi. 
Oturuma Avrupa Birliği Karma Parlamento 
Komisyonu Türk Grubu Başkanı, AK Parti Ankara 
eski Milletvekili Reha Denemeç, CHP İzmir eski 
Milletvekili Erdal Aksünger ve MHP Samsun 
Milletvekili Hüseyin Edis katıldı. 

İlk söz alan MHP Samsun Milletvekili Edis, 
sanayi devrimini kaçırdığımızı anımsatıp 

endüstriler yani bilinmeyen pazar payıdır. 

Edis, inovasyonun ana kaynağının “bilişim” 
olduğunu belirterek “Buradaki çalışmalar inanın 
zamanla iyi sonuçlar verecektir, buna inanıyorum” 
dedi. 
 
Siyasi irade ile bürokrasinin beklentisi arasında 
ciddi bir fark olduğunu ifade eden Edis, sektörün 
büyümesi için ortaya siyasi bir iradenin konulması 
gerektiğini belirtip “Bu sektör büyümezse ülkenin 
önü kapalı. Ayrıca artık e-kültürün bize öğretilmesi 
gerekiyor. Söylemimizi e-devletten e-kültüre 
dönüştürmeliyiz” diye konuştu. 

CHP İzmir eski Milletvekili Aksünger de 25 
yıldır bu dünyanın içinde bulunduğunu bildirip 
gelinen noktada sadece teknoloji tüketicisi 
olmamızın çok büyük bir sıkıntı olduğunu kaydetti. 
Bilgisayar kullanımına ilişkin TBMM’de de önemli 
çalışmalar yapılıp raporlar hazırlandığına değinen 
Aksünger, raporda ortaya konulan bazı tespitleri 
katılımcılarla paylştı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi’nde 
(TÜBA) neler olduğunu kimsenin bilmediğini 
kaydeden Aksünger, bu kurumların artık bilim ve 
teknolojik araştırmalar adına önemli çalışmalar 
yürütmediklerini ileri sürdü. 

17. Telekomünikasyon Kurumu’nda görevdeyken 
yaşadığı ilginç olayları anlatıp Evrensel Hizmet 
Fonu’nda biriken 1 Milyar Liraya yakın parayı 
kullanamayıp sektöre aktaramadıkları için 
Hazine’ye kaptırdıklarını açıkladı. 

“Biz niye gençlerimize yazılım ürettiremiyoruz. 
Ve hâlâ bunu yapamıyoruz” diyen Edis,  son 
günlerde iş dünyasında dillendirilen iki farklı 
strateji modeli olan “kırmızı” ve “mavi” okyanus 
stratejisi kavramına değindi. Kırmızı okyanus 
modeli bugünün varolan endüstrileri yani bilinen 
pazar;  mavi okyanus modeli ise henüz varolmayan 

Dünyada yayınlanan raporlarda ortaya konan 
saptamaları aktaran Aksünger, Türkiye’de analitik 
zekânın gelişmesinde sıkıntı olduğunu, eğitimde 
dogmatik bir eğitime gidildiğini söyledi. Aksünger, 
“10-20 yıllık planlamaları yapmak zorundayız. 
Geleceğimizi yeniden şekillendireceksek eğitim 
alanında doğru stratejiler belirlememiz gerekiyor” 
diye konuştu.   

Aksünger, 2010 yılında başlatılan ve bu yıl 
tamamlanması öngörülen Fırsatları Artırma ve 
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’nin 
de şu an çöpe atılmış durumda olduğunu iddia etti.

Oturumun son konuşmacısı olan Avrupa Birliği 
Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu 
Başkanı, AK Parti Ankara eski Milletvekili 
Denemeç, “e-devlet ve siber güvenlik” başlıklı bir 
sunum yaptı.

Denemeç, “Makroekonomik büyümede teknoloji 
büyük bir fark yaratıyor” vurgusu yaparak bilgi 
devrimini birey, toplum ve devlet olarak ele 
alınması gerektiğini kaydetti. 

Devletin bilgi toplumuna ulaşmada her zaman 
bireyin gerisinde kaldığını söyleyen Denemeç, 
2000’den sonra Türkiye’de bilişimle yapılanlar ve 
e-dönüşüme ilişkin bilgiler de verdi. 

Denemeç, paradigma değişimi 
yaşadığımıza dikkat çekip bilgi 
çağını yakalamayan ulusların 
geleceğinin karanlık olduğunu 
belirtip “e-dönüşümü 
yaşatmak zorundayız. 
Ancak bunu, öncü ulusların 
geçmişini taklit etmek yerine 
deneyimlerinde yararlanmalı 
ve kendi sentezimizi bularak 
yapmalıyız” diye konuştu.  

“Siber” tehdidin hukuka 
bile girdiğini anlatan 
Denemeç, yabancı hazır 
yazılımların kullanılmasının 
azaltılması, milli yazılımların 
geliştirilmesini istedi.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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