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Değerli konuklar, sayõn basõn mensuplarõ,
Bilişim Zirvesi kapsamõnda TÜSİAD tarafõndan düzenlenen e-Devlet forumuna hoşgeldiniz.
Bilişim sektörü, son yõllarda en hõzlõ gelişen, geleceği şekillendirmede etkin rol oynayacağõna
inanõlan ve yaratõcõ düşünceye en fazla ihtiyaç duyan sektörlerin başõnda gelmektedir. Bilişim
bugün, sadece kişi ve kurumlarõn gelişiminde değil, toplumlarõn ve ülkelerin kalkõnmasõnda da
önemli roller üstlenmektedir. Gelişmiş ülkeler arasõnda yerini almak isteyen ve şu günlerde
baştan aşağõ bir yeniden yapõlanma sürecini tartõşan Türkiye’de bilişim sektörüne özel görevler
düştüğü bilinmektedir. Bu nedenlerden dolayõ Bilişim Fuarõ ve Bilişim Zirvesi’nin büyük önem
taşõdõğõnõ düşünüyorum.
Bilişim sektörü ve bilgi teknolojileri günümüz dünyasõnda değişimin simgesi olarak karşõmõza
çõkõyor. Değişim, aslõnda, gelişmenin temel taşlarõndan biri. Çok hõzlõ bir tempoyla değişen
dünyaya ayak uydurabilmek için değişim kültürünü bir bütün olarak benimsemek gerekiyor.
Özellikle küreselleşme olgusunun tartõşõlmaya başlandõğõ son yõllarda, bu değişim temposunu
yakalamak, gelişme yarõşõnda geri kalmamak açõsõndan önem taşõyor.
Küreselleşmenin yanõ sõra, bilgi toplumu da dünyanõn gündeminde ön sõralarõ işgal ediyor. Bu iki
faktör birbirini güçlü bir şekilde destekliyor. Bilgiye dayalõ ekonomilerin katma değeri
artõrdõklarõ, daha verimli ve sağlam bir yapõya olanak sağladõklarõ üzerinde duruluyor. 21.
yüzyõlõn, değişimi yönetenlerin yüzyõlõ olacağõ öngörülüyor.
Bütün bu gelişmeler õşõğõnda, değişime ayak uydurmak bir zorunluluk olarak karşõmõza çõkõyor.
Değişime ayak uydurmanõn ön koşulu ise, küreselleşme ve teknolojinin sağladõğõ olanaklarõ iyi
kullanmak olarak belirginleşiyor. Bu olanaklarõ iyi kullananlarla kullanamayanlar arasõndaki fark
hergün biraz daha açõlõyor.
Bu yüzden, gelişmeyi sağlayan yeni dinamiklerin farkõnda olmak, nerede olduğumuzu ve nereye
varmak istediğimizi iyi saptamak durumundayõz. Değişim fõrsatõnõ iyi kullanabilir, stratejileri
doğru belirleyebilirsek, dünyanõn gelişmiş ülkeleri arasõnda yer almamõz kolaylaşacaktõr.
Türkiye, küreselleşme yolundaki yaklaşõmõnõ Avrupa Birliği üyesi olma kararõyla ortaya
koymuştur. Dolayõsõyla, bu süreçte, AB’nin bilgi toplumu ve bilgi temelli ekonomi konusuna
nasõl yaklaştõğõ, kendine nasõl hedefler belirlediği bize temel oluşturmalõ ve bu temelden yola
çõkarak, uygulama süreci bir an önce başlamalõdõr.
Bir an önce dedim, çünkü, kamu hizmetlerinde, devlet-vatandaş ilişkisinde bilgi teknolojilerini
yaygõn biçimde kullanmak, egemen zihniyeti kökünden değiştirip kamu yönetimini tepeden
tõrnağa yeniden örgütlemek, Türkiye için sanõldõğõndan çok daha acil bir mesele.
Bu aciliyeti, bir yanõyla, dünyadaki hõzlõ değişim ve bizim gelişmiş ülkeler arasõna katõlma
yarõşõndan kopma sõnõrõnda bulunmamõz yaratõyor. Diğer yanõyla ise, gücümüz tükenmeden,
içinde bulunduğumuz kriz ortamõndan çõkma, bu mücadele içinde gündelik sorunlarõmõza kalõcõ,
yapõsal çözümler üretme zorunluluğu, bizi bu aciliyeti gündeme getirmeye itiyor.
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Bir kaç örnek vererek mevcut durumu anlamaya çalõşalõm. 2001 yõlõnda 27 ülke arasõnda yapõlan
bir araştõrmaya göre, Norveç vatandaşlarõnõn %53’ü e-Devlet uygulamalarõndan faydalanõyor.
Türkiye ise %3 ile en son sõrada. Bu 27 ülkede e- Devlet kullanõmõnõn ise ortalama %26
dolayõnda olduğu belirtiliyor. Bu ülkelerde internet kullanõm oranõ %31, Türkiye’de ise %16.
Avrupa Birliği’nde ise kamu hizmetlerinin internet yoluyla temin edilebilme oranõ 2002 yõlõnda
%50’lere yaklaşmõş durumda.
Türkiye’de bilgi teknolojileriyle ilgili konular uzun süre, “geleceğe hazõrlanmak” anlayõşõ
çerçevesinde tartõşõldõ. Oysa, hayat bize her gün gösteriyor ki, e-Devlet, e-eğitim, e-sağlõk ve
benzeri bir çok alana ilişkin çalõşmalar, aslõnda bugünün sorunlarõna çözüm üretme kapasitesine
sahip. Daha doğrusu, tüm bu alanlardaki çalõşmalar, ancak ve ancak, bugünün sorunlarõnõn
aşõlmasõna katkõda bulunabildiği ölçüde geleceği kurmamõza yardõmcõ olabilecekler.
Bugünün sorunlarõ derken, seçim atmosferinde olmamõzõn da etkisiyle, akla ilk önce, son
günlerde gündeme gelen, 1999 nüfus sayõmõ geliyor. Çağdaş dünyada eşi benzeri olmayan bir
şekilde bütün bir günü ev hapsinde geçirdiğimizi hatõrlayacaksõnõz. Devletimizin 65 milyon
vatandaşõna verdiği tek günlük hapis cezasõnõn sonucunda ne oldu dersiniz? Aradan 2 yõl
geçtikten sonra sayõm sonuçlarõ açõklandõ ama ilginçtir, bir önceki sayõmõn değerlendirmeleri 4
yõlda tamamlandõğõ için devletimiz bunu bir sorun değil aksine bir başarõ olarak algõladõ. Üstelik
30 trilyon lira harcanarak yapõlan sayõmõn sonuçlarõ sağlõklõ değil, çünkü yaklaşõk 3.5 milyon
hayali nüfus sayõldõğõ ortaya çõktõ. Sonuç olarak, elde var sõfõr, hala bu ülkede kaç kişiyiz tam
olarak bilemiyoruz. Nüfus sayõmõnõ hala kalem kağõtla yapmaya çalõşmak, teknolojiden bihaber
olmak mõdõr, değişimi umursamamak mõdõr bilemiyorum.
Bir diğer örnek, yine seçimler bağlamõnda, oy verme işleminde yaşanan tuhaflõklar. Seçmen
listelerinde yõllardan beri yaşanan karõşõklõklar, oy verme günü bitmeyen kuyruklar, elimize
tutuşturulan metrelerce uzunlukta oy pusulasõ ile oyumuzu kullanmaya çabalamak. Hepimizin
yaşadõğõ bu zorluklarõ artõk geçmişin tatlõ anõlarõ arasõna gömmenin zamanõnõn geldiğini
düşünüyorum. E-Devlet, bu tarz sorunlarõ kökünden çözmekte büyük kolaylõk sağlayacak, zaman
ve kaynak israfõnõ en aza indirecek ve hepsinden önemlisi hepimize devletten hizmet aldõğõmõzõ
hissettirecektir.
Sağlõk, eğitim, sosyal güvenlik, maliye ve hatta asayiş gibi hayati konularõn ayrõntõsõna burada
girmiyorum. Bunlar da önemli, öncelikli ve acil konular. Bütün bu alanlarda çok ciddi sõkõntõlar
içindeyiz. Kamu yönetiminin, bir zihniyet devrimi içinde tepeden tõrnağa yenilenmesine
girişilirse, bu alanlarõn da önünün açõlacağõna inanõyoruz.
Çözüm, bilişim teknolojilerinin yarattõğõ yeni dünyanõn bakõş açõsõnõ kullanan, şeffaf, katõlõmcõ
bir yönetim anlayõşõnda yatõyor. Bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak, tüm
vatandaşlarõn denetimine açõk, şeffaf bir yapõ kurulmadõğõ sürece, teknolojik imkanlar
kullanõlarak sistem etkinleştirilmediği sürece yalnõzca yasa değişikliği ile mevcut yapõda köklü
bir değişim yaratmak mümkün olmayacaktõr.
İşte e-Devlet, bu yaklaşõmõ karşõlayan bir kavram olarak karşõmõza çõkõyor. e-Devlet anlayõşõ,
devletin hizmet kalitesini yükseltmek, standardizasyon ve tasarruf sağlamak, kamu kuruluşlarõnõn
vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet vermelerini, kolay ve hõzlõ erişilebilir olmalarõnõ sağlamak,

3

bürokrasiyi ve kağõtla yapõlan işlemleri kontrol altõna almak, ve en önemlisi şeffaflõğõ ve katõlõmõ
sağlamak gibi hayati unsurlarõ içine barõndõrõyor.
Bu açõlardan bakõldõğõnda, e-Devlet, kapsamlõ bir kamu reformunun ana unsurlarõndan,
yapõtaşlarõndan biri olarak karşõmõza çõkõyor. E-Devlet, toplumsal verimliliği artõrarak, hizmeti ön
plana çõkararak, devletin yeni bir yüz ve yeni bir anlayõşla şekillenmesine ön ayak olacak,
devletin vatandaşõyla olan sorunlu ve aksak ilişkisini yeniden tanõmlayacaktõr.
Toparlayacak olursak, Türkiye’nin, mevcut kriz ortamõndan çõkõşõ perçinlemek ve bu ortamlara
geri dönüşün yollarõnõ kapatmak için kapsamlõ bir kamu reformuna ihtiyacõ bulunmaktadõr. Böyle
bir reform, devleti hantallõktan kurtaracak, vatandaşõna yakõnlaştõracak, ulaşõlmaz ve
denetlenemez yapõlara son verecektir. Bunu sağlamanõn en etkin ve ekonomik yolu e-Devlete
geçiştir.
Bu yüzden, önümüzdeki seçimlerden sonra, iktidara kim gelirse gelsin, bugünkü sorunlarõn
oluşmasõnda kilit rol oynayan devleti daha verimli ve vatandaşa hizmeti ön planda tutan bir
yapõya kavuşturmasõ zorunludur. Ana felsefesini vatandaşõna hizmet etmek olarak belirlemiş,
şeffaf, verimli ve etkin bir devlet, ancak ve ancak e-Devlet düşüncesini hayata geçirerek mümkün
olacaktõr. Bu yaklaşõm, her partinin önüne koymasõ gereken ulusal bir hedefi tarif etmektedir.
Değerli konuklar,
Bugün burada, kamu sektöründeki e-Devlet uygulamalarõnõ tartõşacağõz. Projelerin nasõl hayata
geçirildiğini dinleyeceğiz. Duyduklarõmõzõn, bizi gelecek konusunda umutlandõracağõna, geleceğe
dair hayallerimizin gerçekleşeceği inancõmõzõ güçlendireceğine inanõyorum.
Teşekkür ederim.
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