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Sayın Konuklar, De÷erli Basın Mensupları,
TÜSøAD ve TBV tarafından, eTürkiye dönüúümünün gerçekleútirilmesi çabalarını yo÷unlaútırmak
amacıyla oluúturulan “eTürkiye Ödülleri ve Kongresi”nin bu yıl dördüncüsünü düzenlemekten
büyük mutluluk duyuyoruz. Kamu yönetiminde, ekonomide ve toplumsal yaúamda kalitenin,
verimlili÷in ve rekabet gücünün artırılmasına büyük katkı sa÷layaca÷ına inandı÷ımız eTR Ödülleri
ve Kongresi ile, “bilgi toplumuna” dönüúümde çok önemli rolü olan eDevlet projelerini ülke
gündeminin ön sıralarına taúımayı hedefliyoruz.
Bu toplantımızda, bu yıl finale kalan projeler açıklanmadan önce, kısaca eDevlet kavramının
önemine ve ülkemizde geldi÷i noktaya dikkat çekmek istiyorum. 21. yüzyılda biliúim ve iletiúim
teknolojilerinin geldi÷i nokta, ekonomide oldu÷u kadar sosyal alanda da büyük de÷iúikliklere yol
açmıú, iliúkileri ve iletiúim yollarını yeniden biçimlendirmiútir. Hayatımızı kolaylaútıran, hizmet
sektörüne yepyeni bir anlayıú getiren bu dönüúüm, devlet, özel sektör ve bireyler arasındaki iliúkiyi
de yeniden tanımlamaktadır. eDevlet uygulamaları da bu de÷iúimin bir sonucu ve bir gereksinim
olarak ortaya çıkmaktadır.
Üyesi olma yolunda ilerledi÷imiz Avrupa Birli÷i, bilgi ve iletiúim teknolojilerinin ön plana
çıkarılması ve bilgi ekonomisine ve toplumuna geçilmesi yolunda çeúitli giriúimlerde bulunmuú ve
stratejiler uygulamaya koymuútur. 1999 yılında baúlatılan “eAvrupa Giriúimi”, 2000 yılında
oluúturulan ve 2005 yılında yenilenen “Lizbon Stratejisi” ve bu yıl baúlatılan “i2010: Büyüme ve
østihdam için Avrupa Bilgi Toplumu Giriúimi” bu konudaki kilometre taúlarını oluúturmaktadır.
Türkiye de, önce 2001 yılında aday ülkelere açılan “eAvrupa+” giriúimine taraf olarak, ardından
eAvrupa 2005’e gözlemci statüde taraf olarak bilgi toplumu olma yönündeki çalıúmaları yakından
takip etmiútir. “e-Dönüúüm Türkiye Projesi” ile ise, bilgi toplumu stratejisinden teknik altyapı ve
güvenli÷e, insan kaynaklarının e÷itiminden yasal altyapıya, eDevlet’ten eSa÷lık ve eTicaret’e kadar
çeúitli alanlarda aksiyon planları hazırlamıútır.
“e-Dönüúüm Türkiye Projesi” kapsamında hazırlanan “Bilgi Toplumu Stratejisi”nin hayata
geçirilmesi halinde, 30 yıl sonra beklenen makroekonomik etkilerin, istihdamda yüzde 0,6, iúgücü
verimlili÷inde ise yüzde 1,4 oranında artıú oldu÷u belirtilmektedir. Buna ba÷lı olarak, Gayri Safi
Milli Hasıla’da beklenen büyüme oranı yüzde 2 olarak öngörülmüútür. 28 Temmuz 2006’da Resmi
Gazete’de yayınlanan Bilgi Toplumu Stratejisi Acil Eylem Planı’nda, gerçekleúmesi öngörülen 111
adet eylem sıralanmıútır. Söz konusu eylem planının zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi ve
bunun için yeterli kaynakların ayrılması büyük önem taúımaktadır.
Strateji do÷rultusunda, 2010 itibarıyla devlet hizmetlerinin yüzde 70’inin elektronik ortama
aktarılması hedeflenmektedir. AB’nin temel kabul etti÷i, vatandaúa ve iú dünyasına yönelik 20
kamu hizmetinden, 2005 itibarıyla 12’sinde hizmet verilirken, 2010 yılında tamamının elektronik
ortama taúınması planlanmaktadır. Kamu hizmetlerinin elektronik ortama taúınarak hizmet
sunumunun verimlilik ve vatandaú odaklı olması, kamu yönetiminde úeffaflı÷ın, güvenilirli÷in,
hesap verebilirli÷in ve katılımcılı÷ın artırılmasını sa÷layacaktır.
Ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluúlarının bilgi ve iletiúim teknolojilerine yatırım e÷iliminin
giderek arttı÷ını görmek sevindiricidir. Devlet Planlama Teúkilatı’nın verilerine göre, 2002 yılında
kamuda biliúim teknolojilerine yapılan yatırım, toplam kamu yatırımlarının yüzde 2,9’uydu ve 2006
yılı de÷eriyle 233,1 milyon Amerikan Doları’na karúılık geliyordu. Bu rakam 2006 yılında toplam
kamu yatırımlarının yüzde 4,3’üne, yani 534,6 milyon Amerikan Doları’na yükselmiútir. Bu yatırım
artıúının bir sonucu olarak, A÷ustos 2005’de kamu hizmeti sa÷layan kamu kurum ve kuruluúlarına
ait toplam 6.722 internet sitesi varken Eylül 2006 itibarıyla yüzde 67 artıúla toplam internet sitesi
sayısı 11.217’ye yükselmiútir.
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Kamu hizmetlerinin elektronik ortama taúınmasının getirisini daha somut bir örnekle gözünüzde
canlandırmak isterim. Bilindi÷i gibi, vergi iúlemleri devlet ile vatandaú arasındaki en yo÷un
iliúkilerden birisidir. Gelir ødaresi Baúkanlı÷ı Bilgi øúlem Dairesi’nin verilerine göre, 2004 yılında
hayata geçen ‘ønternet Vergi Dairesi’ projesi ile her yıl 6.000 ton ka÷ıt tasarrufu sa÷lanıyor. Bu da
117.000 a÷acın kurtarılmasına, yani yılda 4 milyon YTL’lik bir tasarrufa karúılık geliyor. Tabii
buna, ka÷ıdın beyanname haline getirilmesinde kullanılan mürekkep ve iúgücünden tasarrufu da
eklemek gerekir... Ülke genelinde, vergi dairesi banko iúlemleri iú yükünün hafifletilmesi ve di÷er
iúlemler ile yıllık 14.000 adam/ay’lık iúgücü tasarruf ediliyor. Bunlar, bütün vergi iúlemlerinin
ortalama olarak yüzde 78-80 civarında internet üzerinden gerçekleúmesi sonucunda elde edilen
rakamlar. Vergi dairesine gitmeden iúlemlerini gerçekleútirebilen mükellefler açısından ise,
toplamda yıllık 1 milyon 485 bin iúgünü tasarrufu elde ediliyor. Tüm bunların, trafik yükünün daha
fazla artırılmaması ve vergi dairesinde zaman yitirilmemesi gibi, baúka görünmeyen ya da
hesaplanmayan faydalarını da unutmamak gerekli. Bu örnekten hareketle, eDevlet projelerinin her
geçen yıl verimlili÷e ve kaynak tasarrufuna daha fazla katkıda bulunaca÷ını öngörebiliriz.
Ancak, eDevlet projelerinin artması kadar, ülkemizde biliúim ve iletiúim teknolojilerine eriúimin
yaygınlaúmasına da özel önem verilmesi gereklidir. Bu çerçevede, ülkemizde bölgeler arası dijital
uçurumun kapanması, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur.
TÜSøAD ve TBV olarak, eTR Ödülleri ile devlette örnek uygulamalara dikkat çekerek, baúarılı
uygulamaların desteklenmesi ve özendirilmesine ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaútırılmasına
katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. eTR ödüllerine, kamudan dört yıldır yapılan baúvuruların,
ülkemizdeki eDevlet uygulamaları konusunda bize umut ve cesaret verdi÷ini belirtmek istiyorum.
Sözlerime son verirken, eTR Ödülleri’ne baúvuran ve finale kalan tüm kurumları eTürkiye
dönüúümüne katkıları nedeniyle tebrik ediyorum. 13 Aralık 2006 tarihinde, Ankara’da
düzenleyece÷imiz ve ödül alan projeleri açıklayaca÷ımız eTR Kongresi’nde görüúmek dile÷iyle,
beni dinledi÷iniz için teúekkür ederim.
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