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Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları,
Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte gelenekselleştirdiğimiz ve bu yıl yedincisini düzenlediğimiz
“eTürkiye Ödülleri”ne hoşgeldiniz.
eDevlet kavramı, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin en önemli bileşenlerinden birisi. Biz de
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünün önemine ve çağdaş kamu yönetimi anlayışına
inancımız doğrultusunda, 2003 yılında ortak etkinliğimizin temellerini attık. Bir taraftan kamu
ve yerel yönetimlerdeki başarılı projeleri ortaya çıkarmayı, kamuoyuna bu projeleri tanıtmayı,
diğer taraftan da daha kaliteli bir hizmet için talep yaratmayı hedefledik.
Yaklaşık yedi sene önce büyük bir heyecanla başlattığımız çalışmalarımızın, bugün, devletin
en üst kademesinde sahiplenilerek, yoğun ilgi gören bir etkinlik haline gelmiş olması bize
haklı bir gurur veriyor. eTR Ödülleri’nin artan değerinin, eDönüşüme verilen önemin bir
göstergesi olduğunu düşünüyoruz.
Türkiye’nin teknoloji ve inovasyonda yetkinleşmesinin ve bilgi toplumuna dönüşmesinin,
toplumsal refah üzerinde çok olumlu bir etki yapacağı açıktır. Kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin konuyu sahiplenmesiyle bu
hedefin gerçekleşeceği inancındayız.
eDevlet uygulamaları anlamında gösterdiğimiz ilerleme, eDönüşümün en temel
unsurlarındandır. Bilgi toplumuna geçiş ise, küresel ekonomide daha etkin ve güçlü bir
konuma sahip olmak ve uluslararası rekabette bir adım öne çıkmak anlamına gelmektedir.
Ulusal ekonomik gelişme ve rekabet stratejisini bilgi ekonomisine dayandıran ülkeler, mevcut
kurumsal yapılarını bilim, teknoloji ve bilişim odağıyla yeniden düzenlemektedir. Aynı
zamanda ülkeler, bu yeni ekonominin gereklerine uygun yeni kurumsal yapılarını da
oluşturmaktadır. e-Devlet yönetimi açısından baktığımızda, gerekli politikaların, bu kurumsal
yapıların dinamik ve çok aktörlü bir çevrede faaliyet göstermesini mümkün kılacak şekilde
oluşturulduğunu görüyoruz. Bu yapılar “ağ yapılanma modeli”yle, dinamik ve esnek bir
şekilde örgütlendiklerinde, günümüzün sürekli değişen ve gelişen koşullarında daha başarılı
olabilmektedir. Ülkemizde de, bu yeni yapılanmalara yönelik olarak, başta hukuki altyapı
olmak üzere çeşitli açılardan iyi yönetim ilkeleri gözetilerek politikalar geliştirilmelidir.
Bunun yanında, stratejiler oluşturulurken sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin katılımının
artırılması, uygulama çalışmalarında da ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve eşgüdümün
sağlanması eDönüşüm politikalarının yürütülme esasları içerisinde olmalıdır.
Kısa, orta ve uzun vadeli eDönüşüm ve eDevlet politikalarını belirlerken, küresel rekabette
üstünlük sağlanması ve insanlarımızın yaşam düzeyinin yükseltilmesini hedefliyoruz. Ancak
bunun yanında, ülke düzeyinde vatandaşlarımızın bilgiye adil ölçülerle ve kısıtsız, ucuz ve
kolay erişebilmesi için gereken düzenleme ve özendirmelerin de yapılması şarttır. İnternetin
ve diğer bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması sonucunda, vatandaşlar eDevlet uygulamaları
ile sunulan hizmetleri kullanmayı alışkanlık haline getirecek, bu da maliyetlerin azalmasına
ve verimliliğin artmasına yol açacaktır. Vatandaşların katılımının artırılması, ancak
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farkındalık düzeyi yüksek, eğitimli ve devletten e-Hizmet talep eden vatandaşlarla mümkün
olacaktır.
Sözlerime son verirken, ödül organizasyonumuzun uzun ve zorlu sürecinde bizden
desteklerini eksik etmeyen kişi ve kurumlara izninizle teşekkür etmek istiyorum. Projeleriyle
başvurarak eTR Ödülleri’ne anlam katan tüm kamu kurumu ve yerel yönetim görevlilerine;
değerlendirme süreçlerinde görev alan Sn.Doç.Dr.Türksel Bensghir Kaya, Sn.Doç.Dr. Mete
Yıldız, Sn.Yrd.Doç.Dr. Rabia Polat Kaya ve Sn. Kıvanç Demir’e; burada ismini
sayamadığımız, geçmiş senelerde görev almış tüm değerlendirici kurul ve jüri üyelerine;
ayrıca, çok değerli katkılarından dolayı sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Son olarak,
ödül törenimize ev sahipliği yaparak himayelerinde gerçekleşmesini sağlayan
Cumhurbaşkanlığımıza şükranlarımızı arz ederiz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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