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Sayın Bakanım, saygıde÷er konuklar, de÷erli basın mensupları,
TÜSøAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Biliúim Vakfı ile birlikte bu yıl
dördüncüsünü düzenledi÷imiz “eTürkiye Ödülleri ve Kongresi”ne hoúgeldiniz.
Kamu yönetiminde kalitenin, verimlili÷in ve rekabet gücünün artırılmasına büyük katkı
sa÷ladı÷ına inandı÷ımız eTR Ödülleri ve Kongresi ile “bilgi toplumuna dönüúüm”de çok
önemli rolü olan eDevlet projelerini ülke gündeminin ön sıralarına taúımayı hedefliyoruz.
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 çıkarken,
uygulamaların kalitesi bilgi toplumuna dönüúümde büyük bir öneme sahip olmaktadır.
eDevlet kavramının bilgi toplumuna dönüúüm sürecinin en temel bileúenlerden biri olmasının
nedeni devlet yapısının da kabuk de÷iútirmesi, yani yeni bir kamu yönetimi anlayıúının
yerleúmeye baúlamasıdır. Kamu faaliyetlerindeki dönüúüm, salt uygulamaların elektronik
ortama aktarılmasından ibaret olmayıp, kamu yönetimi reformunu da sosyal, idari, ekonomik
ve hukuki açıdan yeniden úekillendirmektedir. eDevlet uygulamaları sadece, kamunun hizmet
verdi÷i vatandaúların yaúamlarının kolaylaútırılması ile sınırlı de÷ildir. Aynı zamanda
kurumlar arası bilgi alıú veriúi sa÷lanarak iú ve veri yinelenmesi önlenmekte, kamu
kurumlarında karar alıcıların bilgiye daha do÷ru ve kolay ulaúması ile kurum içi bilgiye dayalı
karar alma süreçleri geliúmekte ve hızlanmaktadır. Geliúen teknolojilerle maliyetlerin
düúürülmesi, böylece verilen hizmetin kalitesinin ve veriminin artırılması, ekonomik fayda
açısından devletin asli görevlerini yerine getirebilme kapasitesini de kuúkusuz artırmaktadır.
Bildi÷iniz gibi, Türkiye bilgi toplumu olma yolunda ilerlerken AB’nin bu konuda attı÷ı
adımları yakından takip etmiútir. Önce 2001 yılında aday ülkelere açılan “eAvrupa+”
giriúimine taraf olunmuú, ardından eAvrupa 2005’e gözlemci statüde katılım sa÷lanmıútır.
“eDönüúüm Türkiye Projesi” ile, bilgi toplumu stratejisinden teknik altyapı ve güvenli÷e,
insan kaynaklarının e÷itiminden yasal altyapıya, eDevlet’ten eSa÷lık ve eTicaret’e kadar
çeúitli alanlarda orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler ortaya konmuútur. eDönüúüm Türkiye
Projesi kapsamında hazırlanan “Bilgi Toplumu Stratejisi” ise, 2010 yılı itibarıyla devlet
hizmetlerinin yüzde 70’inin elektronik ortama aktarılmasını hedeflemektedir. Stratejinin
hayata geçirilmesi halinde, 30 yıl sonra istihdamda yüzde 0,6, iúgücü verimlili÷inde yüzde 1,4
ve Gayri Safi Milli Hasıla’da yüzde 2 artıú öngörülmektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi Acil
Eylem Planı’ndaki 111 eylemin hayata geçirilmesinin kamu, iú dünyası ve vatandaúın hayatını
kolaylaútırıcı önemli etkiler yaratması beklenmektedir. Büyük beklenti do÷uran bu stratejinin
hangi amaçlara yönelik olarak, hangi uygulamalarla hayata geçirilece÷i, kongremizin ilk
oturumunda ele alınacaktır.
Bir yandan bilgi toplumunda rekabet gücünü artırmayı öngören hedefler gerçekleútirilmeye
çalıúılırken, di÷er yandan teknolojik uygulamalara sa÷lam bir hukuki çerçeve kazandırılması
gereklidir. eømza, bu konudaki tartıúmaların merkezinde yer almaktadır. eømza, ülkemizde
bilgi güvenli÷inin artmasına ve elektronik ortamda iúlemlerin hızlanmasına hizmet eden ve
eDevlet uygulamalarını yakından ilgilendiren bir konudur. Bilgi Toplumu Stratejisi’nde,
eømzanın yaygınlaútırılması ve 2010 yılında, yasal sınırlamalar dıúında, kamuda tüm iç ve dıú
yazıúmaların elektronik ortamda yapılmasının sa÷lanması hedeflenmektedir. Ülkemizde bu
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konudaki uygulama sorunları ve çözüm önerileri kongremizin eømza oturumunda
tartıúılacaktır.
eDevlet uygulamalarının vatandaúın hayatını kolaylaútırmasına vurgu yaparken, insan
hayatındaki en önemli konu olan sa÷lı÷a özellikle de÷inmek gerekir diye düúünüyorum. Bir
yandan günlük dilde “herúeyin baúı sa÷lık”, “sa÷lık olsun” gibi ifadeleri sıkça kullanırken,
di÷er yandan sa÷lık sistemimizin reforma ihtiyacı oldu÷unu da biliyoruz. Bu nedenle bu yılki
kongremizde eSa÷lık konusunu ayrı bir oturumda ele almak istedik. Sa÷lık uygulamalarının
elektronik ortama aktarılması, hem tedavi yöntemlerinin geliútirilmesi, hem de sa÷lık
hizmetine eriúebilirli÷i artırırken, sa÷lık bilgilerine de verimli ve güvenli bir biçimde
ulaúabilmeyi sa÷layacaktır. Ekonomik açıdan baktı÷ımızda ise, standartlara uygun olarak
geliútirilen kayıt sistemleri ile sa÷lık harcamalarındaki denetimin artması, israf ve
suistimallerin de önlenmesine yardımcı olacaktır.
Ülkemizdeki bölgeler arası dijital uçurumun kapanması da, eDevlet uygulamalarının
yaygınlaúmasıyla eú zamanlı olarak üzerinde durulması gereken bir konudur. eDevlet
uygulamaları, bilgi teknolojilerine eriúimi olan dar bir çevreyi de÷il tüm Türkiye’yi kapsayan
bir hale gelmelidir. Bu açıdan, eDevlet hizmetlerine eriúimde mobil devlet çözümleri
kongremizde özel bir oturumla ele alınacaktır.
Dikkat çekmek istedi÷im bir di÷er husus ise, eDevlet web sitelerinin ço÷unlu÷unun ilgili
kamu hizmeti hakkında sadece bilgi verdi÷i; bir kısmının, kamu hizmetine baúvuru için
gerekli form ve dokümanları sundu÷u; yine bir kısmının, ilgili kamu hizmetine internetten
baúvuru ve sorgulama imkanı tanıdı÷ıdır. ølgili kamu hizmetinin, ödeme dahil tamamen
internet üzerinden gerçekleútirilmesini sa÷layan web siteleri ise di÷erlerine göre daha az
sayıdadır. Sadece bilgi veren web sitelerinden, giderek, kamu hizmetinin tamamen elektronik
ortamda gerçekleútirilebildi÷i web sitelerine geçiúin hızlanması gereklidir.
Sayın Konuklar,
TÜSøAD-TBV eTR Ödülleri, bu sene “Kamudan Vatandaúa”, “Kamudan øú Dünyasına” ve
“Kamudan Kamuya” eHizmetler kategorilerinde takdim edilecek. eTR Ödülleri’nin kamuda
yenilikçi ve etkileúimli eDevlet uygulamalarının teúvik edilmesine ve Türkiye’nin bilgi
toplumuna dönüúümüne katkıda bulunmasını diliyorum. eTR Ödülleri finalistlerine kongrenin
hemen ardından gerçekleúecek ödül törenindeki oylamada baúarılar dilerken, kongremizin
gerçekleúmesine maddi katkıları nedeniyle tüm sponsorlarımıza da úükranlarımı sunuyorum.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ederim.
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