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GENELGE
2002/20
İLGİ: a) 19.3.1998 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-04993 (1998/13) sayılı genelge,
b) 16.4.1998 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-06406 sayılı yazı,
c) 20.5.1999 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-06451 (1999/34) sayılı genelge,
d) 12.1.2000 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-529 sayılı yazı,
e) 29.5.2000 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-9030 (2000/15) sayılı genelge.
Ülkemizin en önemli milli hedeflerinden biri olan çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
için; rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomiye sahip olunması ve bilgi toplumuna
dönüşümün sağlanması gerekmektedir. Gerekli stratejilerin belirlenip, ulusal bilgi
politikasının oluşturulması ve uygulanması amacıyla e-Türkiye’nin gerçekleştirilmesi
Hükümetimizin önemli öncelikleri arasında yer almaktadır.
e-Türkiye girişiminin başarıyla yürütülmesiyle; Ülkemiz; 21. yüzyılda en belirleyici
gelişmişlik göstergelerinden biri olan bilişim alanındaki hedeflerine ulaşacak, tüm genç
nüfusun topyekün bir dijital eğitim seferberliği ile eğitilmesi ve bilişim teknolojilerini sadece
kullanacak değil, üretecek bilgi ve teknik donanıma sahip olunması sonucunda bu büyük
potansiyeli etkin bir kinetik enerjiye dönüştürecek ve Türkiye’nin en büyük ülküsü olan
geleceği belirleyen ülkeler arasında yer alması sağlanacaktır.
Bu konu kapsamında ilgi genelgelerle, Kamu-Net Üst Kurulu ve Teknik Kurulu
kurulmuş, “Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı-Tuena” hazırlanmış, elektronik
ortamda hizmet sunumuna yönelik olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarca önemli çalışmalar
yürütülmeye başlanmıştır.
Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı'nın
bilim ve araştırmaya ilişkin 17. bölümünde de, e-Avrupa girişiminin desteklendiği ve
Türkiye'de bilgi toplumunu oluşturmak amacıyla e-Türkiye girişiminin başlatılacağı beyan
edilmiştir.
Ayrıca, 15-16 Haziran 2001 tarihlerinde yapılan Göteborg Devlet ve Hükümet
Başkanları zirvesinde, Avrupa Birliği çerçevesinde başlatılan e-Avrupa girişimi ile ilgili
olarak, Avrupa Birliği'ne aday ülkelerin gerçekleştirmesi öngörülen e-Avrupa+ eylem planı
Ülkemizce kabul edilmiş, bu planda belirtilen çalışmaların tamamlanması, Ülke olarak
taahhüt edilmiştir.
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-2Bu çerçevede, Ülkemizde bilgi toplumunun temel yapı taşlarının oluşumunun
hızlandırılması, daha ucuz, hızlı ve güvenli internet erişimi, insan kaynağına yatırım ve
internet kullanımının yaygınlaştırılması hedeflerine ulaşabilmek için, eğitim, tüm okulların
internete bağlanması, e-Ticaret, e-Çevre, e-Sağlık ve benzeri konular olmak üzere birçok alt
bileşen ele alınacaktır.
Bu güne kadar Başbakanlık koordinasyonunda eğitim ve insan kaynakları, altyapı,
hukuki altyapı, standartlar, güvenlik, e-ticaret, yatırımlar ve planlama, arşiv ve dijital
depolama, uluslar arası izleme ve e-Avrupa+, mevcut durum tespiti, ulusal bazda takipkoordinasyon-izleme, e-Sağlık ve e-Çevre konularında oluşturulan 13 alt çalışma grubu,
yaklaşık 8 aydır çalışmalarını sürdürmektedir.
Toplumsal dönüşümü sağlayacak, e-Türkiye çalışmalarının topyekün bir seferberlik
yaklaşımı ile ele alınması ve bu çerçevede e-Avrupa+ eylem planına ilişkin taahhütlerin yerine
getirilmesi üst düzey koordinasyon gerektirmektedir.
Ülkemizin bilgi toplumuna dönüştürülmesi bakımından en önemli projesi sayılabilecek
"e-Türkiye" ile ilgili çalışmaların koordinasyonu, yürütülmesi ile kurumsal altyapının
oluşturulmasına yönelik tüm iş ve işlemler Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı
(Dr.Devlet BAHÇELİ) tarafından yerine getirilecektir.
İlgi genelge ve yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bülent ECEVİT
Başbakan
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DAĞITIM :
Gereği
:
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yrd.larına
Devlet Bakanlıklarına
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca)
Bakanlıklara
(Valiliklere ve Belediyelere İçişleri Bakanlığınca )
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine
Başbakanlık Bağlı Kuruluşlarına
Bağımsız Kurum ve Kurul Başkanlıklarına
Başbakanlık Merkez Teşkilatına

Bilgi
:
Cumhurbaşkanlığı Gn.Skr.ne
T.B.M.M. Genel Sekreterliğine

