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Sanayi-endüstri toplumunun bilgi-enformasyon toplumuna dönüştüğü yeni bir
dönemi yaşamaktayız. Bu dönüşümle birlikte bilgi, bilim, teknoloji, AR-GE, entellektüel
emek ve zeka bir üretim faktörü olarak ülkelerin ekonomik yapısını, rekabet gücünü, insan
kaynakları ve meslekler profilini çok yönlü olarak etkilemektedir.
Gelişmiş ülkelerde, başta ekonomi, devlet yönetimi, sağlık ve eğitim alanları olmak
üzere kamu hizmetlerinin sunulmasında ve yürütülmesinde internet ve bilişim
teknolojilerinin kullanılmasıyla, daha etkili, verimli, süratli ve kaliteli hizmet sunulduğu
gözlemlenmektedir.
Bilişim sektörü, diğer bütün sektörlere ivme kazandıran ve üretim sektörleri
içerisinde ağırlığı giderek artan stratejik bir sektör olarak ön plana çıkmaktadır. Bilişim
teknolojilerinin büyüme için stratejik önemini kavramış devletler; ulusal politikalar,
örgütlenme ve eylem planları ile ülkelerini bu teknolojiler ile donatıp iş dünyasına ve
vatandaşlarına rekabet yeteneği kazandırmanın mekanizmalarını kurmaktadırlar.
Yaşanan bu değişim ve dönüşüme uyum sağlanabilmesi, bilişim sektörünün içinde
yer alan kurumların sorunlarına zamanında çözüm üretilerek bilişim teknolojisi üretiminde
ve kullanımında dünya standartları üzerine çıkmakla mümkün olabilecektir. Bu amaçla,
bilgi toplumunun oluşturulması ve Avrupa Birliği standartlarına ulaşılması hedefinde, ulusal
bir strateji etrafında birlikteliği sağlayacak e-Dönüşüm Türkiye Projesi önemli araçlardan
biri olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede, bu değişim ve dönüşüm kapsamında, Türkiye'yi ülke olarak doğru
konumlandıracak mekanizmaları tespit etmek, değişik platformlarda sürdürülen tartışmaları
değerlendirmek, yapılan çalışmaları koordine ederek ulusal bir çatı altında birleştirmek ve
bu konunun devlet ve tüm toplum kesimleri düzeyinde ele alınmasını sağlamak amacıyla,
Mayıs 2004’te Türkiye Bilişim Şurasının düzenlenmesi hedeflenmektedir.
Bilişim Şurasında, iletişim altyapısının imkanları ile e-Dönüşüm Türkiye Projesinin
eğitim, sağlık, hukuk, kamu yönetimi ve ekonomi alanlarında uygulamaya geçirilmesi
sürecinde karşılaşılması muhtemel olumlu ve olumsuz sonuçlar ile bilişim reformunun
yaratacağı fırsat ve tehditler tartışılacaktır.
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Türkiye Bilişim Şurası çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eşgüdümünde, bütün
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile tüm toplum kesimlerinin katkı ve
işbirliği temin edilerek yürütülecektir. Bu nedenle, Bakanlıklar ile tüm kamu kurum ve
kuruluşları tarafından, konunun kamuoyunun gündemine getirilmesi ve konu ile ilgisi
bulunan sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların çalışmalara katılabilmelerine yönelik
işbirliği imkanlarının sağlanması hususunda gerekli çalışmaların yapılması zorunlu
görülmüştür.
Bu genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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