
KR‹ZLER DEVAM EDECEK

T
ürkiye son y›llarda, yo¤un bunal›mlar ve krizlerle karfl› karfl›ya

kalm›flt›r. Türkiye’nin ekonomi, sa¤l›k, e¤itim, kentleflme sistem-

leri ve en önemlisi halk›n›n güvenini yitirmifl olan politik sistemi ç›k-

maza girmifltir. Bütün bu sistemlerin ayn› anda bozulmas› ve ç›kmaza

girmesinin nedeni nedir?

Bu durum asl›nda hemen hemen bütün ülkelerde belirli dönem-

lerde yaflanm›flt›r. Çünkü küreselleflmeyle birlikte dünya düzeni de¤ifl-

mifl ve bu de¤iflim tüm ülkelerin yap›lar›n› etkilemeye bafllam›flt›r. Te-

lekomünikasyon ve ‹nternet dünyay› mega bir köye çevirmifltir. Orta-

ya “yeni dünya düzeni” dedi¤imiz, bugüne kadar görmedi¤imiz bir ya-

p› ç›km›flt›r. Bu yap›da “sa¤-sol” ya da “liberal-muhafazakâr” gibi

kavramlar›n art›k pek önemi kalmam›flt›r. Bugün Rusya’daki komü-

nistlerden “liberaller”, reformculardan ise “radikaller” diye söz ediyo-

ruz. Daha flafl›rt›c›s› ise eski düzende güçlü olanlar›n, bu güçlerini

elektronik olarak birbirlerine ba¤l› olan sivil gruplara ve medyaya b›-

rakmalar›d›r. Türkiye’de yaflanan benzer politik ve ekonomik kargafla-

lar›, yaln›zca yanl›fl uygulanan ekonomik programlara ba¤layamay›z.
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Türkiye, kendi içsel problemlerinden dolay› da birçok bunal›m yafla-

mak zorunda kalm›flt›r. Bir ölçüde bu bunal›mlar›n sebebi, Türkiye’nin

ayn› zamanda tüm dünyan›n ifl yapma flekillerini de¤ifltiren de¤iflim

dalgalar›n›n etki alan›na girmesidir. Lâkin, yaflanan krizler sadece ye-

ni dünya düzeninin getirmifl oldu¤u s›k›nt›lardan kaynaklanmamakta-

d›r. Bir türlü Sanayi Devrimi’ni tamamlayamayan Türkiye, 21. yüzy›-

la girerken, yar› sanayileflmifl bir ülke olarak, yeni bir devrimle yüz yü-

ze gelmifltir: Dijital Devrim...

Toplumun kendini sanayileflmeye adapte etmeye çal›flt›¤› bir dö-

nemde, dünya yeni bir yap›lanma sürecine girmifl ve h›zla bu yöne

do¤ru ilerlemeye bafllam›flt›r. Kan›mca, Türkiye’de yaflanan bu krizler

ve bunal›mlar sadece ekonominin veya politik sistemin yozlaflmas› ile

aç›klanamaz. Bu sorunlar ayn› zamanda aile hayat›m›zda, ifl hayat›-

m›zda, kültürümüzde ve de¤erlerimizde meydan gelen derin de¤ifliklik-

lere paralel bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r.

Türkiye, ayn› anda iki de¤iflim rüzgâr›n›n etkisi alt›na girmifltir.

Bunlardan birincisi Sanayi Devrimi’ni tamamlamak ve sanayi toplu-

muna geçmek için gerekli olan de¤iflim rüzgâr›d›r. Di¤eri ise henüz bi-

rincisi tamamlanmadan ortaya ç›kan ve dünyada h›zla esen Dijital

Devrim’in getirdi¤i bilgi toplumu olma rüzgâr›d›r. Bu iki rüzgâr›n etki

alan›na giren Türkiye, f›rt›nalar, flimflekler ve sürekli alabora olan bir

ortamda yolunu bulmaya çal›flmaktad›r. Böylesine karmafl›k, neredey-

se sokak kavgalar›n› and›ran çat›flmalarla dolu bir toplumda, yüksek

h›zl› bir de¤iflimi iyi yönetebilme sorunu yaflanmaktad›r. Yeni düzen,

politikac›lar›n, köfle yazarlar›n›n ve hatta akademisyenlerin kafas›n›

kar›flt›rmaya bafllam›flt›r. Çünkü ço¤umuz, eski düzenin güçlü metod-

lar› ile yeni dünya düzeninin problemlerine çözüm bulmaya çal›fl›yo-

ruz. Bu sorunlar›n üstesinden ancak, 21. yüzy›l› iyi anlayarak ve tutar-

l› bir yaklafl›ma sahip olarak gelebiliriz. fiiddetli esen bu de¤iflim rüz-

gârlar› alt›nda, Türkiye’nin iki seçene¤i vard›r: ‹lk seçenek, de¤iflim

rüzgârlar›n›n h›z›n› kesmesini beklemek ve bu arada bir s›¤›nak bulup

hayatta kalmaya çal›flmakt›r. Di¤er seçenek ise kendimize bir gemi ya-

p›p bu de¤iflim rüzgârlar›yla yelkenler fora diyerek gelecekte daha ça¤-
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dafl, müreffeh bir ülke yap›s›na ulaflmak için yola ç›kmakt›r. Yoksa ge-

çici çözümlerle, önümüzdeki dönemlerde bizleri bekleyen daha büyük

de¤iflimlere ayak uydurmam›z mümkün olmayacakt›r. Sorunun bu çer-

çevede kavranmas›, ortaya ç›kacak de¤iflimleri biçimlendirebilmemizi

ve de¤iflim rüzgârlar›na esir düflmektense onu yönlendirebilmemizi

sa¤layacakt›r.

21. yüzy›lda, insanl›k ileriye do¤ru bir ad›m daha atmak üzere-

dir. Bu s›çray›fl beraberinde yeni yaflam tarzlar› getirecektir. Baflka bir

deyiflle, bizler eski uygarl›¤›n son, yeni uygarl›¤›n da ilk kufla¤›y›z. Bu-

nu iyi anlad›¤›m›zda, ülkemizde çözülemez olarak gözüken birçok so-

runun birdenbire daha kolay çözülebilecek hale geldi¤ini görece¤iz.

K›sacas›, problemlerimizin çözümü hem eskiyi hem yeniyi, hem çocu-

¤umuzun içinde do¤du¤u bu dönemi, hem de bizim ve çocuklar›m›z›n

içinde yaflayaca¤› dijital uygarl›¤›, her iki dönemi de çok iyi anlamaya

ba¤l›d›r.

Türkiye Dijital Devrim’i zaman›nda kavrayabilirse bugüne ka-

dar kaderimiz gibi gözüken azgeliflmifllik yaftas› üzerimizden at›labilir

ve krizler h›zla çözülebilir. Dijital Devrim, beraberinde yeni f›rsatlar

getirmektedir. E-devlet kavram›, bu devrimin önemli yap›lanma f›rsat-

lar›ndan biridir. 21. yüzy›lda bilgi toplumunu yönetmek, geleneksel

devlet anlay›fl› ve yap›s›yla mümkün olmayacakt›r. Bunun yerini e-

devlet dönüflümünün getirece¤i yeni bir yönetim yap›s› alacakt›r.

Türkiye, e-devlet yap›s›n› h›zla hayata geçirirse bu durumdan

di¤er sanayileflmifl ülkelere göre daha fazla faydalanabilir. Çünkü, eko-

nominin yüzde 60’› halen kamu kurulufllar› taraf›ndan gerçeklefltiril-

mektedir. Merkeziyetçi yap›n›n varl›¤› ve birçok hizmetin halen devlet

taraf›ndan veriliyor olmas›, e-devlet uygulamalar›n›n baflar› flans›n› ar-

t›rmaktad›r. Birçok geliflmifl ülkede sa¤l›k, e¤itim ve ekonominin bü-

yük k›sm› özellefltirildi¤inden, e-devlet uygulamalar› genelde ba¤›ms›z

birimlerin kendileri için yapt›¤› çal›flmalar sonucunda ortaya ç›kmak-

tad›r. Oysa Türkiye’de merkeziyetçi yap›n›n halen devam etmekte ol-

mas›, e-devlet çal›flmalar›n›n ulusal bir politika halinde uygulanma

flans›n› art›rmaktad›r. Haz›rlanacak ulusal bir e-devlet politikas› ile di-



¤er ülkelere göre daha h›zl› ve etkin bir çal›flma ortam› yarat›labilir.

Çünkü gelecekte dijital ça¤›n lider ülkeleri, dönüflüm h›z›na ayak uy-

durabilenler olacakt›r. Geçmiflte Tar›m Devrimi’nin 1.000 y›l, buna

karfl›n Sanayi Devrimi’nin 300 y›l sürdü¤ünü görüyoruz. Oysa Dijital

Devrim’in daha k›sa bir sürede gerçekleflece¤i tahmin ediliyor. Dolay›-

s›yla Türkiye, e-devlet projelerini ne kadar bütünsel ve h›zl› bir biçim-

de uygulamaya sokarsa, yani dönüflüm h›z›n› ne kadar art›rabilirse, di-

jital ça¤›n geliflmifllik düzeyine o kadar h›zl› ulaflabilir. Bu dönüflüm,

toplumun her kesiminin kat›l›m›yla sa¤lanmal›d›r. E-devlet için gere-

ken yap›lanmay› gerçeklefltiremedi¤imiz takdirde, Türkiye Sanayi

Devrimi’ni kaç›rd›¤› gibi Dijital Devrim’i de kaç›racakt›r.

E-devlet uygulamalar› sayesinde bugün ülkemizde kronik hale

gelmifl birçok sorunun çözümü mümkündür. Bu sorunlar›n bafl›nda ge-

len yolsuzluk, verimsizlik, devletin hantallaflmas›, vatandafl›n devleti-

ne karfl› güvensizli¤i ve bezdiren bürokrasi, e-devlet uygulamalar›nda

h›zla çözüme kavuflturulabilir ve yeniden halk›n devlete güveni tesis

edilebilir. Devlet, vatandafllar› ve kurumlar›yla gerçeklefltirdi¤i ifllemle-

ri elektronik ortama tafl›yarak, birçok verimsizli¤i ortadan kald›rabi-

lir. Elektronik ortamda yap›lan ifllemlerin rahatl›kla takip edilebilmesi

ve görülebilmesi, fleffafl›¤› ve beraberinde devlete karfl› güveni getire-

cektir. Bu dönüflüm süreci geciktirildi¤i takdirde, Türkiye, yap›sal s›-

k›nt›lardan dolay› belli periyodlarda bu krizleri yaflamaya devam ede-

cektir. Ülkemiz art›k yeni bir kalk›nma hamlesi yaparak bu sosyal ve

ekonomik krizlerden kurtulabilir. Bu yeni kalk›nma hamlesi salt eko-

nomik programlara bafllaman›n ötesinde, Dijital Devrim’in getirdi¤i

f›rsatlar› iyi kullanarak yap›lacak yeniden bir yap›lanma hamlesi ola-

rak görülmelidir. E-devlet kapsam›nda teknolojinin kullan›m› sayesin-

de gerçeklefltirilecek yeniden yap›lanma, sosyal ve ekonomik geliflme-

de bir s›çrama etkisi oluflturabilecektir.

BÜYÜMEK ‹Ç‹N E-DEVLET MODEL‹

Ekonomi teorilerindeki üretim fonksiyonu emek, kapital (sermaye) ve

do¤al kaynaklardan olufltu¤una göre bir ülke ekonomisinde büyüme-
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yi sa¤layabilmek için kapitalin, yani sermaye birikiminin art›r›lmas›

amaçlan›r. Fakat ekonomide kaynaklar›n k›t oldu¤u varsay›m›na da-

yanarak, kapital yani sermaye ne kadar artsa da, di¤er kaynaklar›n ay-

n› oranda artamayaca¤› kabul edilir. Bu flartlar alt›nda büyümenin de

sonsuza kadar devam edemeyece¤i tespit edilmifltir.

E-devlet modeli bizlere ülke ekonomilerinde büyümeyi yakala-

ma ve sürdürme yolunda büyük bir avantaj sunmaktad›r. E¤er bilgi ve

teknolojiyi üretim faktörleri olarak kabul edersek, verimlili¤in art›r›l-

mas› ile sürekli bir büyümeyi yakalayabiliriz. Çünkü bilgi ve teknolo-

jinin üretim sürecine dahil olmas› marjinal verimi art›racak, bu da is-

tikrarl› bir büyümenin yolunu açacakt›r. Zaten günümüzde birçok ül-

ke bilgi teknolojilerini üretim fonksiyonunun en önemli faktörü olarak

görmeye bafllam›fl ve ancak bu flekilde ekonomilerinin büyüyebilece¤i-

ni kabul etmifllerdir. Bu noktada, azgeliflmifl ve geliflmekte olan ülkele-

rin yapmas› gereken geliflmifl ülkeler ile aralar›ndaki bilgi aç›¤›n› ka-

patmak üzere stratejik kamu politikalar› üretmektir. Devletler di¤er ül-

kelerle bilgi paylafl›m›nda bulunmak ve entegrasyonu sa¤lamak için

biran önce e-devletlere, yani vatandafllar›, flirketleri ve devleti a¤larla

birbirine ba¤l› bilgi toplumlar›na dönüflmek zorundad›r.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, bilgi toplumuna geçiflte

ve bilgi aç›¤›n›n kapat›lmas›nda geliflmekte olan ülkelerin net bir stra-

teji gelifltirmeden birçok biliflim projesini hayata geçirmeye çal›flmalar›-

d›r. Oluflturulacak strateji, biliflim teknolojilerini kullanarak büyümeyi

sa¤layacak bir yap›da tasarlanmal›d›r. Biliflimi do¤ru kullanarak büyü-

meyi yakalayan ülkelerin tecrübeleri, bu stratejilerin oluflturulmas›nda

do¤ru bir perspektif oluflturabilir. Biliflimi etkin kullanarak büyümeyi

sa¤layan ülkeleri analiz etti¤imizde, üç önemli unsuru görüyoruz. Bun-

lar, devletin h›zla dijital platforma tafl›nmas›, ekonominin dijital a¤lar›

kullanarak küresel ekonominin bir parças› olmas› ve vatandafllar›n ye-

ni teknolojileri yayg›n olarak kullanmas›d›r. Bu üç unsurun, özellikle

geliflmekte olan ülkelerin büyüme ve kalk›nma hedefleri için uygun po-

litikalar gelifltirilmesi sürecinde önemli yer tutmas› gerekmektedir.

Ülkemiz de böylesine büyük bir h›zla ortaya ç›kan yeni ekono-
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mi ve teknoloji de¤iflimi karfl›s›nda bir devlet politikas› oluflturmak zo-

rundad›r. Yeni ekonominin co¤rafi s›n›r tan›mayan üretim anlay›fl›na

ve bu yeni anlay›flla ortaya ç›kan de¤iflimlere cevap verebilmek için ül-

kemizin yeni büyüme ve kalk›nma stratejilerini h›zla benzer flekilde ge-

lifltirmesi gerekmektedir. Dijital Devrim’le birlikte devletin yeni asli gö-

revlerinden biri, vatandafllar›n›n bilgi fakiri olmas›n› engellemek ve di-

¤er bilgi toplumlar›na göre bilgi aç›¤›n› kapatmakt›r. Bu yönde politi-

ka üretemeyen ülkeler, kendi vatandafllar›n› flimdiden bilgi uçurumu-

nun alt k›sm›nda b›rakmaya mahkum k›lm›fllard›r. Dolay›s›yla Türki-

ye de h›zla Dijital Devrim’in gere¤i olan bir yeniden yap›lanma ve dö-

nüflüm program›n› hayata geçirmelidir. Bu program bir ulusal politika

olarak uygulanmal› ve ülkenin tüm bireylerini, sivil toplum örgütleri-

ni, flirketlerini, k›sacas› tüm oyuncular› kapsamal›d›r.

Dijital Devrim’de, bilgi teknolojileri, oluflturulacak yeni büyü-

me ve kalk›nma politikalar›nda vazgeçilmez bir unsur haline gelmifltir.

Dijital ortama tafl›nan ekonomi, art›k kendi devletinden de bu de¤iflik-

li¤e ayn› flekilde cevap vermesini istiyor. ‹flte bu kitap, ortaya ç›kan bu

de¤iflimlere cevap verme ihtiyac›ndan do¤mufltur. Bilgi ça¤›nda, devle-

tin bir büyüme ve kalk›nma stratejisi olarak kullanabilece¤i model e-

devlet’tir. Topyekün, toplumun her kesimi taraf›ndan uygulanacak bir

e-devlet modelinin gelifltirilmesi, bu de¤iflime cevap verebilmenin en

ak›lc› yolu olacakt›r.

E-devlet biliflimi kullanarak birçok reformu gerçeklefltirebilir.

Bu da ulusal düzeyde yeni ekonominin ve bilgi toplumunun oluflmas›

için iyi bir zemin yaratacakt›r. Uluslararas› düzeyde de ülkenin di¤er

bilgi topluluklar› ile entegre olmas›n› sa¤layacakt›r. Özellikle devletin

bilgi toplumuna geçiflte önemli rol oynamas›, büyüme ve kalk›nmada

s›çrama yaratabilir. Öncelikle, e-devlet modeli devletin hantal ve ve-

rimsiz taraf›n› de¤ifltirerek daha etkin bir yönetimi getirecektir. Daha

sonra, fleffaf çal›flan etkin bir yönetiflim, sosyal ve ekonomik kalk›n-

mada yeni bir dönem bafllatacakt›r. Bu nedenle devletin biliflimi daha

fazla önemsemesi, hatta büyüme modelini elektronik devlet anlay›fl›na

göre haz›rlamas› gerekmektedir.
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VER‹ML‹L‹K ‹Ç‹N DÖNÜfiÜM

Tarihe flöyle bir göz atacak olursak; her yeni ça¤›n ortak paydas› insan-

o¤lunun verimlilik aray›fl› olmufltur. Verimlili¤i sa¤layabilmek için dö-

nüflebilmek ve zamana ayak uydurabilmek flartt›r; bu da önce kafada,

sonra yap›da dönüflebilmek demektir. Bu yüzden dönüflüm kaç›n›lmaz-

d›r. Kifliler, kurumlar ve devletler dönüflüyor. Peki ama neye dönüflüyo-

ruz?

Devlet taraf›nda bu sorunun cevab› e-devlet’e dönüflümdür.

Devletler bu dönüflümü daha verimli olmak ve bilgi toplumunun ihti-

yaçlar›na cevap verebilmek için yap›yorlar. Bu dönüflümle, devletin di-

¤er devletlerle, kurumlarla ve vatandafllar›yla olan iliflkilerini elektro-

nik ortamda gerçeklefltirebilmesi sa¤lan›yor. E-devlet asl›nda bir viz-

yondur ve devletin vatandafllar›na daha etkin hizmet verebilmesi için

gerekli bir araçt›r. Bu kavram devlete yeni bir tan›m getirmemektedir.

Sadece, devletin ifl yapma fleklini farkl› bir boyuta tafl›maktad›r.
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