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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 gelenekselleútirdi÷imiz ve bu yıl altıncısını düzenledi÷imiz
“eTürkiye Ödülleri ve Kongresi”ne hoúgeldiniz.
eDevlet, bilgi toplumuna dönüúüm sürecinin en önemli bileúenlerinden birisi. Biz de
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüúümünün önemine ve ça÷daú kamu yönetimi anlayıúına
inancımız do÷rultusunda, 2003 yılında ‘eTR Ödülleri ve Kongresi’ni oluúturduk. Kamuda ve
yerel yönetimlerdeki baúarılı projeleri ortaya çıkarmayı, kamuoyuna bu projeleri tanıtmayı,
di÷er taraftan da daha kaliteli bir hizmet için talep yaratmayı hedefledik.
Bugün baktı÷ımızda, her sene daha geniú bir katılımla heyecanı giderek artan eTR
Ödülleri’nin, kazanan kuruluúlar için ciddi bir prestij kayna÷ı oldu÷unu görüyoruz. 6 yılda
toplam 164 proje ödüller için baúvuruda bulundu ve 77 proje finale kaldı. Ayrıca ilkini geçen
sene takdim etti÷imiz, belediyelere yönelik uyguladı÷ımız anket çalıúmamızın sonucunda
verilen ‘eBelediyecilik Özel Ödülü’ de etkinli÷imize daha geniú bir katılım sa÷ladı. Kamu
kurumları ve yerel yönetimler tarafından ödüllere gösterilen bu ilgi, eDevlet uygulamalarının
geliúmesi konusunda bize umut ve cesaret veriyor.
Küreselleúen dünyada bilgi tartıúmasız bir öneme sahip. Günümüzde artan nüfus, geliúen
teknolojiler ve ekonomik ve sosyal yapıda hızlı de÷iúimlerle, bilgi toplumuna geçiú süreci
geliúmiú ekonomilerde tamamlanmak üzere. Bu süreçte bilgi ve iletiúim teknolojilerini etkin
ve verimli úekilde kullanmak, sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin önemli bir parçası.
Kamuda, biliúim teknolojilerinden yararlanarak vatandaúlar ile etkileúimli ve verimli bir yapı
kurulması, eDevlet uygulamalarının 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 olmasını da destekliyor.
Geçen yıl düzenledi÷imiz 5. eTR Kongresi’nde de sunumu yapılan, Brown Üniversitesi’nin
2007’de yayınladı÷ı ‘Küresel eDevlet Raporu’na göre, Türkiye 198 ülke arasında 9. sırada yer
aldı. Bu raporda Türkiye’nin gerisinde kalan ülkeler arasında teknoloji alanında ileri olan
Almanya, øtalya ve øspanya gibi ülkeler var. Bu araútırmada dünyada 1700’e yakın web sitesi
incelenmiú ve bilginin yeterli ve eriúilebilir olması, hizmet alımının niteli÷i ve halka eriúim
gibi kriterler göz önüne alınmıú.
Öte yandan Birleúmiú Milletler’in gerçekleútirdi÷i ‘eDevlet Hazırlık Endeksi’ araútırmasına
baktı÷ımızda ise farklı bir tablo karúımıza çıkıyor. Bu araútırmaya göre 2005 yılında 191 ülke
arasında 60. iken 2008 yılında 192 ülke arasında 76. sıraya gerilemiúiz. Bu araútırmada göz
önüne alınan kriterler ise, teknolojik ve telekomünikasyon altyapısı ile insan sermayesi gibi
yapısal faktörler. Konu eDevlet, teknoloji, biliúim veya inovasyon oldu÷unda, altyapı ve insan
kayna÷ı eksikli÷i ne yazık ki her zaman karúımıza çıkıyor.
Altyapı eksikliklerine rakamlarla örnek vermemiz gerekirse, OECD’nin Haziran 2008’de
açıkladı÷ı verilere göre geniúbant yaygınlı÷ı % 6,8 olan ülkemiz, % 21,3 olan OECD
ortalamasına göre oldukça geride kalıyor. Geniúbant hızına göre yapılan sıralamada ise son
sırada yer alırken internete eriúim ücretinin yüksekli÷i açısından ise maalesef ilk sıradayız.
Oysa vatandaúların bilgi toplumunun getirdi÷i tüm imkanlardan yararlanması, bilgiye ve
teknolojiye eriúiminin kolay, ucuz ve güvenilir olması ile mümkündür. Altyapıya yönelik
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çalıúmaların meyvelerini hızla verece÷ini rahatlıkla söyleyebiliriz. Örne÷in TÜIK verilerine
göre 2007’de internete eriúimi olan hane halkı oranı % 18.9 iken 2008’de % 24.5’e çıktı. Bu
rakam 2005’te ise % 14.1 idi... Bu konuda AB ortalamasının % 60oldu÷unu dikkate alırsak,
altyapıya yönelik çalıúmaları hızlandırarak ülke oranımızı daha yüksek bir seviyeye
yükseltme gere÷i açıktır. Di÷er yandan, Avrupa Komisyonu’nun geçti÷imiz haftalarda
açıkladı÷ı 2008 ølerleme Raporu’nda da belirtildi÷i gibi elektronik iletiúim alanında rekabetçi
tedbirlere iliúkin ilerleme kaydedilmiú olması bu teknolojilere eriúim imkanını daha da
artıracaktır.
ønternetin ve di÷er biliúim teknolojilerin yaygınlaúması sonucunda vatandaúlar eDevlet
uygulamaları ile sunulan hizmetleri kullanmayı alıúkanlık haline getirecek, bu da maliyetlerin
azalmasına ve verimlili÷in artmasına yol açacaktır. Vatandaúların katılımının artırılması,
farkındalık düzeyi yüksek, e÷itimli ve devletten e-hizmet talep eden vatandaúlarla
mümkündür. Bunun için internete ucuz ve kolay eriúimin sa÷lanması gereklidir. Bu noktada
internete eriúimdeki ‘özel iletiúim vergisi’nin indirilece÷i yönünde yapılan açıklama olumlu
etkiler yaratacaktır. Kamu hizmetlerinin ortak platformda sunumunu hedefleyen e-Devlet
Kapısı’yla ilgili sürdürülen yo÷un çalıúmaların hızla tamamlanması da, vatandaúların
elektronik ortamda kamu hizmetlerine eriúimini kolaylaútırarak geliútirmesi bakımından önem
taúımaktadır.
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 etmiútir. 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 açıklanmıútır.
Ülkemizde de “eDönüúüm Türkiye Projesi” ile, bilgi toplumu stratejisinden teknik altyapı ve
güvenli÷e, insan kaynaklarının e÷itiminden yasal altyapıya kadar çeúitli alanlarda eylem
planları hazırlanmıútır. Türkiye’nin, bu öncelikleri dikkate alarak gerekli ekonomik ve sosyal
yatırımları yapması, bilgi toplumuna ulaúma sürecini hızlandıracaktır. Bu strateji ve projeler
çerçevesinde verimlilik, tasarruf, úeffaflık gibi kriterler ba÷lamında kaydedilen mesafenin
somut úekilde kamuoyuyla paylaúılması, vatandaúın bu hizmetlere ilgisini, bilinç ve kullanım
düzeyini artıracaktır.

Sayın Bakanım, de÷erli konuklar,
TÜSøAD ve TBV olarak, 6. yılına giren eTR Ödülleri ve Kongresi etkinli÷imiz ile bilgi
toplumu dönüúümünde çok önemli bir yer tutan eDevlet uygulamalarını teúvik etmeyi
amaçlıyoruz. Kongrede ele alınan konular ile de eDevlette daha ileri adımları atabilmenin
yollarını tartıúıyoruz.
Etkinli÷imize kamu kurumları ve belediyelerin gösterdi÷i her yıl artan ilgiden büyük
memnuniyet duyuyoruz. eTR Ödülleri’ne baúvuran tüm kurum ve kuruluúları bilgi toplumu
dönüúümüne katkıları nedeniyle tebrik ediyor, finalistlere baúarılar diliyorum. Kongremize
destek veren sponsor kuruluúlara da teúekkürlerimi sunuyor, beni dinledi÷iniz için teúekkür
ediyorum.
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