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e-Devlet Organizasyonu Yönetim Modeli Çalışmalarının Yapılması [2013/102] 

KARAR 

e-Devlet çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik ekteki organizasyon modelinin 
geliştirilerek Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 26. Toplantısına sunulmasına karar verilmiştir. 

SORUMLU KURULUŞLAR                                                                                  

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

İLGİLİ KURULUŞLAR                                                                                  

 Başbakanlık 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

 Kalkınma Bakanlığı 

 TÜBİTAK  

 TÜRKSAT 

GEREKÇE 

e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması hakkında, 2003/12
1
, 2003/48

2
 ve 2007/7

3
 sayılı 

Başbakanlık Genelgeleri ile e-Devlete ilişkin konular dahil ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecine 
ilişkin önemli adımlar atılmıştır.  

Sürecin bugün geldiği aşamada, Ulusal Bilgi Toplumu Stratejileri doğrultusunda e-Devlet ile ilgili 
eylemlerin hedeflenen sürelerde hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlayabilecek kamunun 
katılım ve sahiplenmesini de temin edecek üst seviye bir yapıya ihtiyaç olduğu görülmektedir.  

Ayrıca, bakanlıkları ilgilendiren e-Dönüşüm projelerinde önemli ilerlemeler kaydedilmiş olmakla beraber, 
projelerin hedefine ulaşması, idari gereksinimlerin karşılanması ve üst düzey sahiplenme olması için her 
kurumda bu konuda üst düzey bir temsilcinin bulunması gerekmektedir.  

Bunun yanında e-Devlet hizmetlerinde veri paylaşımı, entegrasyon vb. konularında kurumlar arası işbirliği 
sağlamak üzere, kurumların temsilcilerinden oluşan, kurumlardaki paralel çalışmayı temin edecek bir 
yapıya gerek duyulmaktadır.  

Bakanlıkların e-Devlet projelerindeki üst düzey danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak, kurumlar üstü ortak 
altyapı ve projelerde e-Devlet Koordinasyon Kuruluna teknoloji danışmanlığı sağlamak üzere teknik 
danışmanlık biriminin oluşturulmasına ve konuyla ilgili yetkin ve tecrübe sahibi kamu kaynaklı kurum ve 
kuruluşlardan destek alınmasına da ihtiyaç vardır. 

Bu kapsamda e-Devlet yönetim modelinin hayata geçirilmesi için çalışma yapılması önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile müsteşar yardımcıları ve Sivil Toplum Kuruluşları başkanlarından oluşan Danışma 

Kurulu oluşturulmuş ve Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi görevlendirilmiştir. 
2
 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kurulmuştur.  

3
 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Dönüşüm Liderleri Kurulu, e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu oluşturulmuş ve e-

Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu genişletilmiştir. 
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