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Sayın Milletvekilleri, saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları,
Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte gelenekselleşen ve bu yıl sekizincisi
düzenlenen “eTürkiye Ödülleri”ne hoşgeldiniz.
Türkiye‟nin bilgi toplumuna dönüşümünün önemine ve çağdaş kamu yönetimi
anlayışına olan inancımız sonucunda, 2003 yılında temelleri atılan bu etkinlikte
hedef, kamu ve yerel yönetimdeki başarılı projeleri ortaya çıkarmak, bu projeleri
kamuoyuna tanıtmak ve aynı zamanda yeni projelere olan talepleri artırmak
oldu.
Büyük bir heyecanla başlatılan bu çalışmaların, bugün, devletin üst kademeleri
tarafından sahiplenilen bir etkinlik haline gelmiş olması bize haklı bir gurur
veriyor. eTürkiye Ödülleri‟nin artan değerinin, bilişim teknolojilerine verilen
önemin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz.
2003 yılından bu yana düzenlenen ödül törenlerine bugüne kadar toplam 208
proje ile başvuruda bulunuldu ve 96 proje finale kaldı. 8.eTR Ödülleri için bu
sene Kamudan Kamuya eHizmetler, Kamudan İş Dünyasına eHizmetler,
Kamudan Vatandaşa eHizmetler ve Özel Ödül kategorilerinde toplam 28
başvuru aldık. Uzmanların değerlendirmeleri sonucunda Yürütme Kurulumuz
tarafından 10 proje finalist olarak belirlendi. Kazanan projeleri hep birlikte ödül
töreni öncesinde gerçekleşecek elektronik oylama sonucunda öğreneceğiz.
Değerli Misafirler,
Hızlı değişim, rekabet ve küreselleşme neticesinde 21. yüzyıl bilindiği gibi
“Bilgi Ekonomisi Dönemi” olarak adlandırmaktadır. Bu kapsamda günümüzde
bilgi; gerek özel sektör, gerekse kamuda kurumların ihtiyaç duyduğu en önemli
unsurlardan biri olmuştur. Bilgi, en önemli üretim faktörü olduğu gibi, en büyük
rekabet unsuru olarak da kabul edilmektedir. Ekonomik gelişme ve rekabet
stratejisini bilgi ekonomisine dayandıran ülkeler ve firmalar, mevcut kurumsal
yapılarını bilim, teknoloji ve bilişim merkezli olarak yeniden düzenlemektedir.
Rekabet konusu özel sektörde firmalar için yaşamın bir parçası olduğu kadar,
küresel ölçekte ülkeler arasında da çok büyük önem teşkil etmekte. Rekabet
ortamında ülkelerin “marka değerleri”nin artırılması, uluslararası yatırımcıları
cezbetmek, doğrudan yabancı yatırımı çekmek ve ülkelerinde kalıcı ekonomik
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değerler oluşturmak isteyen devlet yönetimlerinin de en önemli hedeflerinden
birisidir. Bu sayede artırılabilecek gelirimizin ve istihdamın ülkemizin refah
seviyesini daha ileri seviyelere çekebileceği açıktır.
Bu noktada Türkiye‟nin konumunu belirmek için uluslararası araştırmalara göz
atmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Örneğin, The Economist Intelligence
Unit, uyguladığı teknik ile 2000 yılından bu yana dünyanın büyük
ekonomilerinin bilişim teknolojilerini benimseme ve bu teknolojileri sosyal ve
ekonomik yarara dönüştürebilme kapasitelerini ölçümlemekte. Ölçümler
sonucunda gerçekleştirilen sıralama eski adıyla „e-readiness‟ yani „e-hazır-lık‟,
bu seneden itibaren kullanılan şekliyle „Dijital Ekonomi‟ adıyla açıklanmakta.
Altyapı, iş ortamı, hukuki çerçeve ve kamu politikalarından oluşan kriterler
incelendiğinde Türkiye‟nin 69 ülke içerisinde 43. sırada yer aldığını görüyoruz.
Bu sıralama Türkiye‟nin henüz tam olarak potansiyelini kullanamadığını
göstermekle birlikte çarpıcı sonuçlar da içeriyor. Bunlardan bir tanesi;
Türkiye‟nin dijital ekonomi performansı ile ekonomik büyüme şampiyonları
olan Çin ve Hindistan‟ı geride bırakmış olması.
Kaliteli ve yetkin bir e-Devlet yönetiminin özelliklerini oluşturan, “güvenilir
olma, eksiksiz olma, ihtiyaca uygun olma, istenildiği anda ve yeteri kadar olma”
özellikleri de bilgi teknolojileri ile sağlanabilecektir. Özellikle vurgulamak
gerekir ki vatandaşlarla birebir etkileşim halinde olan yerel yönetimlerin
süreçlerde ve uygulamalarda aktif olarak yer alması, eDevlet politikalarının
başarıya ulaşması için kritik önemdedir.
Sözlerime son verirken, ödül organizasyonumuzun uzun ve zorlu sürecinde
bizden desteklerini eksik etmeyen kişi ve kurumlara izninizle teşekkür etmek
istiyorum. Başta bize ev sahipliği yaparak etkinliğimizi himayelerine alan
Meclis Başkanlığı‟na şükranlarımı iletmek istiyorum. Projeleriyle başvurarak
eTR Ödülleri‟ne anlam katan tüm kamu kurumu ve yerel yönetim görevlilerine;
burada ismini sayamadığımız, geçmiş senelerde görev almış tüm değerlendirici
kurul ve jüri üyelerine; ayrıca, çok değerli katkılarından dolayı başta Ana
sponsorumuz Turkcell olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkürü bir borç
biliriz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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