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Sayın Bakanım, saygıde÷er konuklar, de÷erli basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye
Biliúim Vakfı ile birlikte bu yıl beúincisini düzenledi÷imiz “eTürkiye Kongresi ve Ödülleri”ne
hoúgeldiniz.
2003 yılından itibaren düzenledi÷imiz eTR Ödülleri ile, devlette örnek uygulamalara dikkat
çekmeyi, baúarılı uygulamaları özendirmeyi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaúmasına
katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Beú yılda toplam 131 proje eTR Ödülleri için baúvuruda bulundu. Bunlar arasında 63 projenin
finale kaldı÷ını görüyoruz. Kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından ödüle gösterilen
bu ilgi, eDevlet uygulamalarının geliúmesi konusunda bize umut ve cesaret verdi.
Küreselleúen dünyada bilgi tartıúmasız bir öneme sahip. Günümüzde artan nüfus, geliúen
teknolojiler ve sosyal ve ekonomik yapıda hızlı yaúanan de÷iúimler ile bilgi toplumuna geçiú
süreci yaúanıyor. Bu süreçte bilgi ve iletiúim teknolojilerini etkin ve verimli úekilde
kullanmak, sürdürülebilir geliúmeye yönelik stratejilerin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.
Bilgi toplumuna dönüúümün en önemli kavramlarından biri kuúkusuz eDevlet.
Kamuda, bilgi ve iletiúim teknolojilerinden yararlanarak vatandaúlar ile etkileúimli ve verimli
bir yapı kurulması eDevlet’in temel amacı.
eDevlet uygulamalarının yaygınlaúması, sadece verimlilik artıúı ve vatandaúa kaliteli hizmet
sunumunu sa÷lamakla kalmıyor. Aynı zamanda toplumsal katılım ve denetim ortamı
yaratarak, kamu yönetimi anlayıúının daha úeffaf, hesap verebilir ve güvenilir olma yolunda
dönüúümünü de gerçekleútiriyor.
Teknolojik geliúmelerin, vatandaúların ve iú dünyasının kamu kurumları ile iliúkilerinde ve
kamu hizmetlerinden beklentilerinde de÷iúime neden olması Avrupa Birli÷i’ni de bu konuda
politikalar oluúturmaya sevk etti. AB Lizbon Stratejisi’nde belirtilen “2010 yılına kadar en
rekabetçi ve en dinamik bilgiye dayalı ekonomi olma” hedefine hizmet edecek politikalar,
giriúimler ve eylem planları hazırlandı. Avrupa’da bilgi ve iletiúim teknolojileri ile
sunulabilen devlet hizmetlerine yapılan büyük yatırımlardan vatandaúların ve iú dünyasının
yarar görmesinin sa÷lanması öncelik arz ediyor. Bu anlayıúın, bu yıl Lizbon’da düzenlenen
AB eDevlet Bakanlar Konferansı’nın sonuç deklarasyonuna da yansıdı÷ını görüyoruz.
Avrupa’da sınırlar arası iúlem gerçekleútirebilmek, hem vatandaú hem de iú dünyasının
üzerindeki bürokratik yükü azaltmak, bilgi ve iletiúim teknolojilerine uzak kalan vatandaúları
eDevlet imkânlarından yararlanır hale getiren kapsayıcı tedbirler almak ve demokratik katılım
ile úeffaflı÷ı geliútirmek politika öncelikleri olarak açıklanıyor. AB ülkelerinin bu giriúimdeki
hedeflere ulaúmak için ulusal politikalar üretmesi ve bilgi ve deneyimlerini paylaúması da
isteniyor.
Türkiye’nin, bu öncelikleri dikkate alarak gerekli ekonomik ve sosyal yatırımları yapması,
bilgi toplumuna ulaúma sürecini hızlandıracaktır.
Ülkemizin AB ülkeleri ile karúılaútırıldı÷ında toplam 20 temel eDevlet hizmetinin sunum
seviyesi bakımından ilerleme kaydetmesi; ayrıca 198 ülkenin karúılaútırıldı÷ı Küresel eDevlet
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Çalıúması’nda geçen seneye göre 21 sıra yükselerek 9. sıraya yerleúmesi olumlu geliúmeler
olarak sıralanabilir. Ancak, Dünya Ekonomik Forumu’nun bilgi toplumuna hazırlık
indeksinde Türkiye 122 ülke içinde halen 52. sırada. Ayrıca, vatandaúlara yönelik
eHizmetlerin, iú dünyasına yönelik olanlara kıyasla daha çok geliútirilmeye muhtaç oldu÷unu
söyleyebiliriz.
Ülkemizde “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 eylem planları hazırlandı. “Bilgi Toplumu Stratejisi”, 2010 yılı
itibarıyla devlet hizmetlerinin yüzde 70’inin elektronik ortama aktarılması hedefini koydu.
Bilgi toplumu stratejisinde, göstergeler bakımından uluslararası karúılaútırmalarda ilerleme
kaydetmemiz için somut hedefler yer alıyor. Elbette stratejinin uygulanması, belirli bir
maliyeti de beraberinde getiriyor. Ancak bu yatırımın ülkeye iúgücü verimlili÷i, istihdam ve
büyüme açılarından sa÷layaca÷ı katkı göz önüne alındı÷ında, bilgi toplumu hedeflerine hem
kamu hem de özel sektörün sahip çıkması büyük önem taúıyor. Bu ise, sosyal dönüúümü
sa÷lamak için gerekli e÷itim reformundan yaygın iletiúim altyapısına, biliúim sektörünün
geliúiminden Ar-Ge ve yenilikçili÷e kadar geniú bir yelpazede güçlü bir liderlik ve iúbirli÷i
sergilenmesini gerektiriyor.
TÜSøAD ve TBV olarak, beúinci yılına giren eTR Ödülleri ve Kongresi etkinli÷imiz ile bu
iúbirli÷inin mütevazi bir örne÷ini sergilemekten memnuniyet duyuyoruz. Bugünkü kongre
programında önce uluslararası alanda eDevlet geliúmelerini ele alarak bir ufuk turu yapaca÷ız.
Ardından, bilgi toplumuna dönüúüm politikasının hayatın her alanında, vatandaúa en yakın
úekilde uygulamaya geçirilmesinin öneminden hareketle, belediyelerde bu yıl uygulanan özel
bir anket çalıúmasının sonuçlarını inceleyerek, yerel düzeyde güçlendirilmesi gereken
yönlerimizi belirlemeye çalıúaca÷ız.
eDevlette Baúarı Hikayeleri oturumunda, uygulamaların kurumlara ve vatandaúlara sa÷ladı÷ı
yararları ve projelerin hangi nasıl aúamalardan nasıl geçti÷ini, önceki yıllarda eTR ödülü
almıú örnek uygulamaların sahiplerinden dinleme fırsatı bulaca÷ız.
Sözlerime son verirken, eTR Ödülleri’ne baúvuran tüm kurumları bilgi toplumu dönüúümüne
katkıları nedeniyle tebrik ediyor, eTR Ödülleri finalistlerine baúarılar diliyorum.
Kongremize destek veren sponsor kuruluúlara da teúekkürlerimi sunuyor, beni dinledi÷iniz
için teúekkür ediyorum.
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