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•	  İnovasyon ve Ekonomik Kalkınma 
arasındaki ilişki nedir?

Avusturyalı ekonomist Joseph Schumpeter, 
yaklaşık 100 yıl önce yayınladığı “Ekonomik 
Kalkınma Teorisi” adlı klasik kitabında 
niteliksel ve sistemik olarak innovasyonun 
ekonomik kalkınmayı ne şekilde 
tetikleyeceğini anlama biçimimizi ortaya 
koymuştur. Onun kalkınmanın yeni ürün, 
süreç, üretim yöntemleri, pazarları ve 
hammadde  aracılığıyla meydana geldiği 
düşüncesi kitabın yazıldığı zamanda olduğu 
kadar günümüzde geçerlidir . İnnovasyon bu 
nedenle sadece yeni teknolojilerden daha 
fazladır ve kurumlarda yapılan düzenlemeleri 
de içerir. Daha da önemlisi, teknolojik değişim 
sosyal kurumlarla birlikte evrilmelidir.
 
•	 E-devlet çalışmaları genel kamu 

yönetimi araştırması ile nasıl daha 
ilişkili ve ona dayandırılmış olabilir?

E-devlet kamu yönetiminde etkinlik, şeffaflık 
ve hesap verebilirliği uygulamaya koymak için 
güçlü bir yoldur.  zaten bu alanda büyüyen 
bir araştırma birikimi var ve önemi göz 
önünde bulundurulduğunda zamanla anaakım 
statüsünü kazanacaktır. Bu süreç e-devlet’e 
adapte olma ve onun her an her yerde olma 
oranı ile birlikte ilerleyecektir.
 
•				E-devlet	performans	ve	sonuçları	
nasıl daha iyi değerlendirilebilir ve 
ölçülebilir?

fikirleri de kullanıma sokmaktadır.

•	  Sosyal medya araçları dijital devlet ile 
ilişkili olmalı mıdır? Evet ise nasıl?

Toplumun bilgiye erişim seviyesinin artması 
gibi dijital devrimler devletin doğasını 
değiştirerek onları  hesap verebilir, şeffaf, açık 
ve merkezilikten uzak olmaya zorlamaktadır.  
Bu sebeple sosyal medya, devletlerin 
ilişkilerini yönetme yollarını şekillendirmeye 
devam edecek denebilir. Devletler tıpkı mobil 
devrime adapte oldukları gibi,  bu gerçekliğe 
de  adapte olmaya başlamaları önemlidir. 

•	 Gizlilik ve Güvenlik hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Gizlilik ve güvenlik yeni teknolojilerin 
gittikçe yaygınlaştığı bu yüzyılda en kritik 
zorluklarından biri olmaya devam edecek. 
Pek çok ülkede, güvenlik ve gizlilik konusunu 
çözebilmek için çok çeşitli araçlar ve kurallar 
denenmekte. Bu deneyimlerin sonuçlarının 
küresel olarak paylaşılması gerekiyor ki 
yeni standartların kabulu sağlanabilsin. 
Yönetişimde bu ilerlemeler olmadığı takdirde, 
bilgi teknolojilerinin faydaları toplumsal 
muhalefetle karşılaşma tehtidi altındadır. 
Bu durum, kurumlar inovasyonun gelişen 
teknolojiyle parallel olarak ilerlemesi 
gerekliliğine örnek olarak gösterilebilir.

•	 İnsanlığın çevresel sürdürülebilirlikle 
ilgili büyük zorluklarla karşılaştığı 
bilinen bir gerçek. Önümüzdeki birkaç 
yıl içerisinde, yeşil Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri cephesinde önemli 
inovasyonlar bekliyor musunuz?      

Yeşil inovasyon, çok yüksek ihtimalle, 
büyüyen küresel baskı ile gelecekte en 
büyük zorluklarla karşılaşılacak alanlardan 
biri olacak. Şimdiden, pek çok teknoloji 
sürdürülebilirliğe geçişi gerçekleştirmek 
durumunda kaldı. Ancak, yeşil teknolojilerin 
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daha geniş ölçekte uygulanabilmesi 
için yardım etmesi gerekli olan sosyla 
kurumlar geriden gelmektedir. Hem kamu 
hem özel sektörde, mevcut teknolojilerin 
sürdürülebilirliğe geçişini desteklemek 
için kurumsal inovasyona odaklanmak 
gerekmektedir. Bu bağlamda, yeşil teknoloji 
devrimleri, kurumsal ve sosyal yapılarda 
tamamlayıcı devrimlere ihtiyaç duymaktadır.

E-devlet etkisini ölçme ve değerlendirme 
karar alma süreçleri için önemlidir. Bugün 
mevcut olan ölçümlerin çoğu girdi ve çıktılara 
odaklanma eğilimindedir ve sonuç olarak da 
sistemik ve uzun vadeli değişiklikleri gözden 
kaçırmaktadır. Bunlar insan yeteneği ve 
yaratıcılık gibi değişkenlere bağlı oldukları 
için ölçülmesi çok daha zordur. Bu nedenle 
ölçülen şeyin doğası ve ölçmek için kullanılan 
yöntemler hakkında net olmak gerekir.
 
•				Dijital	devletin	geleceğinde	ne	
görüyorsunuz?

Dijital devlet toplumdaki daha geniş dijital 
trendleri takip edecek. Yönetim  gerek yasa 
uygulama, gerek seçimler gerekse de  kamu 
hizmeti sunumu anlamında olsun büyük 
ölçüde bilginin işlenmesini kapsamaktadır. Bu 
nedenle devletin ve yönetimin tüm boyutları 
dijital devrimden etkilenecektir. 
 
•	 Sosyal medya ve inovasyonun iyi 

bir birliktelik olduğunu düşünüyor 
musunuz?

•	  
İnsanlar doğaları gereği yaratıcıdır. Bu 
doğrultuda sosyal medya, inovasyonun 
boyutunu genişletmekte ve inovasyonu açık 
hale getirmede kullanılmaktadır. Kitle kaynak 
kullanımı gibi trendler,  sosyal medyanın, 
açık inovasyonu eskiden mümkün olmayan 
biçimlerde nasıl teşvik ettiğini gösteren 
örneklerdir. Bu trendler aynı zamanda, yeni 
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