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Değerli konuklar, basın dünyasının değerli temsilcileri,
TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. “BThaber” gazetesinin 500.
sayısının yayınlanması nedeniyle düzenlediğiniz bu törende, bana TÜSİAD’ın bilgi toplumu
ile ilgili görüşlerini paylaşma imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim.
Sözlerime, 17 Aralık 2004 tarihinde, Brüksel’de, AB’nin Türkiye ile müzekereleri 3 Ekim
2005 tarihinde başlama kararının alınması sonucunda, Türkiye’nin önünde yeni bir tarihi
dönem açıldığını söylemekle başlamak istiyorum.
Hükümetimizin hayata geçirdiği başarılı reformlar ve yürüttüğü etkin diplomasi sonucunda,
AB ile müzakerelerin başlama kararı alınmasıyla birlikte, TÜSİAD da, bir sivil toplum örgütü
olarak, misyonunun temel bir aşamasını hayata geçirmiştir. Türkiye’nin, bu tarihten sonra AB
üyeliği sürecinde her türlü müzakere aşamasını, duygusallıktan uzak, akılcı ve gerçekçi bir
anlayışla sürdürmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde, AB ile müzakere sürecimizi
etkileyecek ana hususlar şu şekilde sıralanabilir:
•

Türkiye’de Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakere sürecinin, kapsamlı bir reform ve
uzlaşmacı bir bürokratik kültür anlayışını içerecek şekilde tasarlanması,

•

Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları ile Birlik içindeki değişik ülkeleri ve siyasi
dengeleri çok iyi analiz eden profesyonel kadroların yetiştirilmesi ve göreve gelmesi,

•

Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu küresel ekonomik rekabet gücü hedefi (Lizbon
Stratejisi) ile anayasal reform ve siyasal bütünlük alanlarındaki eğilimlerin (AB
Anayasası) dikkate alınması.

Ülkemiz küreselleşme yolundaki yaklaşımını, Avrupa Birliği içinde yer alma kararıyla ortaya
koymuştur. Müzakereler başladıktan sonra, tam üyeliğe kadar geçen süreçte, bizi zorlu yapısal
reformlar beklemektedir. Bu reformların tümü aslında bir tek hedefle ortaya konulabilir: Türk
toplumunu, bilgi toplumuna dönüştürmek.
Avrupa Birliği de, bilgi toplumu ve bilgi temelli ekonomi açısından ABD ile arasındaki farkı
hızla kapatmak için “eAvrupa” kavramını ortaya atmış ve bilgi toplumu projelerine öncelik
vermiştir. Dolayısıyla, Türkiye, kendisi için koyacağı hedefleri, katılmak istediği Avrupa'nın
gelecekteki yapısını dikkate alarak tespit etmelidir.
Bilgi toplumu olmak, teknolojiyi etkin kullanmakla beraber teknoloji geliştirme çabalarına
katılımı da içermektedir. Teknolojiyi etkin kullanmak ve geliştirilmesine katkıda bulunmak
içiçe geçmiş birbirinden koparılamayan iki olgudur.
Avrupa Birliği’nde bilgi toplumu politikalarında en önemli gelişmelerden ilki 1999 yılında
yaşandı. AB’nin bu konuda yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine
Aralık 1999’da “e-Avrupa–Hepimiz için Bilgi Toplumu” başlıklı bildiri yayınlanarak
uygulamaya kondu.
Avrupa Konseyi tarafından da kabul edilen bu insiyatif, Mart 2000’de gelecek on yıl için
stratejik hedefleri ortaya koyuyordu. Aralık 2002’yi hedefleyen “e-Avrupa 2002” aksiyon

planı hazırlandı. “e-Avrupa” Avrupa Birliği’ni 2010 yılına kadar dünyanın en dinamik ve
rekabetçi bilgi toplumu olmasını hedefleyen 2000 Lizbon Stratejisi’nin önemli bir parçası
halinde geldi. Bu stratejinin temel hedeflerini, TÜSİAD olarak, son birkaç yıldır devamlı dile
getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz.
11-12 Mayıs 2000 tarihlerinde Varşova’da gerçekleştirilen Avrupa Bakanlar Konferansı’nda
Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri, AB tarafından Lizbon’da ortaya konulan stratejik hedefi
benimsediler. Bu çerçevede, aday ülkeler olarak kendileri için “e-Avrupa benzeri bir Eylem
Planı”nı hazırlamaya karar verdiler. “e-Avrupa+” adını verilen bu girişim, eAvrupa’nın
öncelikli amaçlarını ve hedeflerini yansıtmakta ve aday ülkelerin özel durumlarına yönelik
eylemler sunmakta.
29 Mayıs 2002 tarihinde gerçekleştirilen Barselona Zirvesi’nde alınan kararlar çerçevesinde
ise, “e-Avrupa 2005-Herkes için bir bilgi toplumu” başlıklı yeni eylem planı kabul edildi. “eAvrupa 2005 Eylem Planı” ’nın uygulanmasına yönelik 28 Ocak 2003 tarihli Avrupa Konseyi
kararı, bu alanda atılmış önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. 2004 yılı sonuna kadar, tüm
kamu hizmetlerinin herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesi, 2005 yılı sonuna kadar ise
kamu ihalelerinin büyük çoğunluğunun elektronik ortamda duyurulması planlanıyor.
AB’de atılan bu adımlara paralel olarak, ülkemizdeki gelişmelere de şöyle bir gözatalım.
Türkiye’nin 2001 yılının Mart ayında hazırlamış olduğu Ulusal Program’ın “Bilim ve
Araştırma” bölümünde, Türkiye’de Bilgi Toplumu’nun oluşturulması amacıyla “eTürkiye”
girişiminin başlatıldığı ve AB’deki çalışmalarla eşgüdüm sağlayacak bir kurumsal yapının,
ilgili özel sektör, akademik çevreler, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği halinde oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı. Bu çerçevede
TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu tarafından “eAvrupa Girişimi”’ni aday ülkelere yaymayı
amaçlayan “eAvrupa+” girişimi çalışmalarını yürüttü.
TÜSİAD olarak, 2001 yılı haziran ayında bu inisiyatifin ülkemiz gündeminde yer almasını
sağlamak açısından, “Avrupa Birliği yolunda Bilgi Toplumu ve e-Türkiye” isimli
raporumuzu yayınladık. 2002 yılında, Bilişim Zirvesi kapsamında, “AB Yolunda e-Devlet
Uygulamaları Forumu” düzenledik ve e-Avrupa Ödülleri’ne paralel olarak oluşturduğumuz,
“e-Türkiye için e-Devlet” ödüllerini verdik. Daha sonra ise Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte
2003 ve 2004 yıllarında “e-Türkiye Ödül ve Kongre”mizi gerçekleştirdik. TÜSİAD
bünyesinde çalışan “Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu” işdünyasının konuya
olan ilgisini yansıtmakta ve toplum ve kamuoyunu teşvik edici çalışmalara imza atmaktadır.
Nitekim, Türkiye’nin “e-Avrupa”ya ilişkin çalışmaları 2001 yılının Haziran ayından itibaren
hız kazandı. Başbakanlık tarafından koordinasyonu sağlanan “e-Türkiye” girişimi, kamu, özel
ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenmiştir.
28 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık tarafından yayınlanan genelgede, “e-Türkiye” projesinin
“e-Dönüşüm Türkiye” adıyla harekete geçirilmesine karar verildi. Bu çerçevede, söz konusu
tarihten önce 13 ayrı çalışma grubuyla temsil edilen “e-Türkiye” projesinin DPT’de bir birim
kurularak devam ettirilmesi konusunda birleşildi. Söz konusu yeni yapılanma çerçevesinde
DPT, “eAvrupa+” gibi çeşitli AB projelerinin koordinasyonunu da üstlendi. Bu bağlamda,
teknik yönü ağır basan projelerin DPT koordinasyonunda, TÜBİTAK tarafından
yürütülmesine başlandı. Bu kurumsal gelişmeleri olumlu adımlar olarak değerlendiriyoruz.

Bilgi toplumuna geçiş süreci ve Türkiye’nin bu alanda bir dönüşüm yaşaması kuşkusuz
toplumun geniş kesimlerince benimsenmelidir. İşte bu noktada medyaya büyük bir rol
düşüyor. Kamuoyunu aydınlatmak, konuyu anlatmak, ihtiyaç oluşturmak, çözüm yollarını
göstermek bu süreçte oldukça önemli. Bilişim sektörüne yönelik yayın yapan gazeteler,
dergilerin konuya yaklaşımları oldukça olumlu. Ancak, daha yaygın olarak görsel ve yazılı
basının bu konuya ilgisinin artması ve kamuoyu oluşturulmasında daha aktif rol alması
gerekiyor.
“BThaber” gazetesi 500 sayıdır bu alanda başarılı, öncü bir örnek sergiledi. Bu vesileyle,
“BThaber” gazetesi camiasını tebrik ederim. Bu başarılı örneklerin çoğalması, Türk
toplumunun bilgi toplumuyla buluşmasını hızlandıracaktır.
Beni dinleme sabrını gösterdiğiniz için teşekkür ederim.

