Politik Bilim
e-Dönüşüm Türkiye
Aykut Göker
Türkiye Bilişim Şûrâsı ikinci toplantısını Mayıs ayında Ankara’da yapacak. İlk Şûrâ
toplantısı, önceki Başbakan Sayın Ecevit’in çağrısıyla, 10-12 Mayıs 2002 tarihlerinde yine
Ankara’da yapılmıştı. İkinci Şûrâ toplantısının ana gündemini, Başbakan Sayın Erdoğan’ın
Ocak ayında yayımladığı genelgeye göre, “iletişim altyapısının imkânları ile e-Dönüşüm
Türkiye Projesinin [altı tarafımdan çizildi] eğitim, sağlık, hukuk, kamu yönetimi ve ekonomi
alanlarında uygulamaya geçirilmesi sürecinde karşılaşılması muhtemel olumlu ve olumsuz
sonuçlar ile bilişim reformunun yaratacağı fırsat ve tehditlerin” tartışılması oluşturacak...
Bilişim Şûrâsı başbakanların çağrısıyla toplanıyor; ama, düzenleyiciliğini bilişim sektörünün
önde gelen dernek ve vakıfları yapıyor. İlk Şûrâ’nın düzenleyiciliğini TBD (Türkiye Bilişim
Derneği), TBV (Türkiye Bilişim Vakfı), TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri ve İşadamları
Derneği) ve TZV (Türkiye Zekâ Vakfı) yapmıştı. Bu kez, konuyla olan yakın ilgisi nedeniyle
TTGV de düzenlemede yer aldı.
Şûrâ tartışmalarında öne çıkarılması istenen e-Dönüşüm Türkiye Projesi nedir? Aslında,
hepimizi ilgilendiren bu projeden ve gidişattan ne ölçüde haberdârız? Konuyu bilenler
hatırlayacaklardır; proje AB’nin eAvrupa Eylem Plânı’na dayanıyor. 23-24 Mart 2000
tarihlerinde Lizbon’daki Avrupa Konseyi toplantısında, 15 üye ülkenin Hükûmet ve Devlet
Başkanları iddialı bir hedef ortaya koymuşlar ve Avrupa’nın, on yıl içinde, dünyanın en
dinamik ve rekâbet gücüne sahip, bilgiye dayalı ekonomisi hâline gelmesini öngörmüşler;
bunun için, özellikle Internet’in yarattığı fırsatlardan yararlanılması gerektiğini
vurgulamışlardı. Bu gereksinmeye yanıt vermek üzere de, 19-20 Haziran’da Feira’da yapılan
toplantıda, söz konusu eAvrupa Eylem Plânı yürürlüğe konmuştu.
O arada Varşova’da toplanan (11-12 Mayıs 2000) Avrupa Bakanlar Konferansı’nda, Orta ve
Doğu Avrupa ülkeleri de, Lizbon’da Avrupa için ortaya konan stratejik hedefi
benimsediklerini açıklamışlar ve bu hedefe üye ülkelerle birlikte ulaşabilmek için, “eAvrupa
benzeri bir Eylem Plânı” yürürlüğe koyma kararı almışlardı. 2001 Şubat’ında, Avrupa
Komisyonu, Kıbrıs ve Malta ile birlikte Türkiye’yi de “eAvrupa+ Eylem Plânı” adıyla anılan
bu plâna katılmaya dâvet etti. Türkiye dâveti kabûl etti ve bu plâna uyum sağlayıp gereklerini
yerine getirmek üzere, 2001 sonlarında, Başbakanlık Müsteşarlığı’nın eşgüdümünde, Türkiye
için bir eylem plânı hazırlama çalışmalarının başlatılmasıyla da, o zamanlar “e-Türkiye”,
şimdilerde “e-Dönüşüm Türkiye” adıyla anılan proje serüveni başlamış oldu.
Başbakanlık tarafından yayımlanan 15 Ocak 2002 tarihli genelgede e-Türkiye projesinin
hedefi, “2003 yılı sonuna kadar daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli Internet kullanımının
yaygınlaştırılması ile tüm hizmetlerin elektronik ortamda verilmesi” olarak açıklanıyordu.
Kamu hizmetleri, “e-Devlet” yaklaşımı çerçevesinde, elektronik ortamda verilecek
hizmetlerin başında geliyordu. Genelgede, gerekli çalışmaları yapmak üzere 13 çalışma
gurubu oluşturulduğu ve bunlardan birinin, TBD’nin koordinatörlüğünde, çalışmaları ulusal
bazda izlemek ve koordinasyonu sağlamakla görevlendirildiği belirtiliyordu. 2002
Ağustos’una gelindiğinde, “e-Türkiye Girişimi Eylem Plânı” adını taşıyan bir taslak ortaya
konduğu biliniyor. Sonra da, başka örneklerde görüldüğü gibi, projenin gündemden düştüğüne
ve 58. Hükûmet’in aynı doğrultuda, ama “yeni bir proje” tanımladığına tanık oluyoruz.
Başlatılan yeni proje e-Dönüşüm Türkiye Projesi’dir ve hedefi de 27 Şubat 2003 tarihli
genelgede şöyle ortaya konmuştur: “Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti
sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş

bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanması; bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları
ve mevzuatının öncelikle AB müktesebâtı çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden
düzenlenmesi ve e-Avrupa+ kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem plânının ülkemize
uyarlanmasıdır.”
Evet, sevgili okurlar, sürekli bir şeyler hazırlıyoruz; sonra yeniden hazırlamaya başlıyoruz;
öte yandaysa hayat sürüp gidiyor. Birileri de, örneğin, “e-Devlet”i Türkiye’de fiîlen kuruyor.
Kuruyor da, nasıl kuruyor; onu da iki hafta sonra ele alacağız
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