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Bilindiği üzere, Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarının hızlandırılması, 

başta bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları olmak üzere bilgi toplumu strateji ve 
politikalarının belirlenerek bu alandaki tüm faaliyetlerin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi 
ve küresel rekabet koşullarına uyum sağlamak üzere ekonomik ve sosyal dönüşümün 
gerçekleştirilmesi amacıyla yeni bir proje başlatılması kararlaştırılmış, bu bağlamda, 58. 
Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı’nda e-Dönüşüm Türkiye Projesi’ne yer 
verilmiştir.  

 
Söz konusu projenin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi 

ile ilgili olarak DPT Müsteşarlığı görevlendirilmiş, bu görevin yerine getirilmesi amacıyla da 
DPT Müsteşarlığı bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 27 Şubat 
2003 tarihli ve  2003/12 sayılı Genelge ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin amaçları, 
kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir. Ayrıca, söz konusu Genelgede 
öngörüldüğü üzere e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin üst düzeyde yönlendirilmesi ve 
izlenmesi amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının üst düzey 
temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur. 
 

Söz konusu Genelge’de; e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin başlıca hedefleri, 
vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, 
etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir Devlet yapısı oluşturacak 
koşulların hazırlanması, bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları ve mevzuatının öncelikle 
Avrupa  Birliği  müktesebatı  çerçevesinde  gözden  geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve 
e-Avrupa+ kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planının ülkemize 
uyarlanmasıdır.  

 
Bu hedefler doğrultusunda, DPT Müsteşarlığı’nın koordinatörlüğünde 8 çalışma 

grubuyla yürütülen çalışmalar sonucu 2003-2004 yıllarını kapsayan ve EK-I’de yer alan 
Kısa Dönem Eylem Planı hazırlanmıştır. Kısa Dönem Eylem Planı’na, Danışma Kurulunun 
değerlendirmeleri, yazılı görüşler ve kamuoyunun internet üzerinden alınan görüş ve 
önerileri doğrultusunda son şekli verilmiştir.  
 

e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin hayata geçirilmesi amacıyla Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Ahmet 
Tıktık ve Başbakan Başmüşaviri Fikret Nesip Üçcan’dan oluşan e-Dönüşüm Türkiye İcra 
Kurulu kurulmuştur. Bu Kurulun yapacağı toplantılara, 2003/12 sayılı Genelge ile 
oluşturulan Danışma Kurulu’nun Başkanı, TÜBİTAK Başkanı , Telekomünikasyon Kurumu 
Başkanı ve Türk Telekom Genel Müdürü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 
(TÜBİSAD) başkanları da katılır. Kurul’un sekretarya hizmetleri DPT Müsteşarlığınca 
yürütülecektir. Yukarıda bahis konusu Kısa Dönem Eylem Planı’nın uygulanması; sorumlu, 
ilgili ve katkı sağlayacak diğer tüm kurum ve kuruluşlar tarafından aşağıdaki ilke ve 
esaslara göre yürütülecektir: 
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1. Kısa Dönem Eylem Planı’nın hayata geçirilmesinde öncelikli olarak, kamu 

kurumlarınca halihazırda uygulanan ya da hazırlık çalışmaları sürdürülmekte olan çevrimiçi 
hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi için gerekli işbirliği ve bilgi paylaşımını 
sağlayacak, birlikte çalışabilir ve güvenli altyapının oluşturulması esas olacaktır.  

 
Bu çerçevede, belirli bir kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili olan tüm kurum ve 

kuruluşlar, mümkün olabilecek en üst düzeyde birlikte çalışarak, engellerin ortadan 
kaldırılması ve ortak çözümler üretilmesi yönünde azami gayret sarf edeceklerdir. 

 
2. Vatandaşlara ve iş alemine sunulacak elektronik devlet hizmetlerinde, 

kullanıcıların ihtiyaçları esas alınacak, hizmet sunumuna ilişkin sistem tasarımlarında 
mevcut kurumsal yapı ve bürokratik yaklaşımlar gözden geçirilerek kullanıcı odaklı hale 
getirilecektir. Erişilebilir, hızlı, güvenli, nitelikli ve etkin hizmet sunumu temel ilke olacaktır. 

  
3. Eylemler, Acil Eylem Planı’nda yer alan; kamu yönetiminin yeniden 

yapılandırılması, kamuda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması, kamu 
hizmetlerinde etkinliğin artırılması ve vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli hizmet sunumuna 
ilişkin diğer eylemler ile bütünlük içerisinde yürütülecektir. 

 
4. Eylemlerin uygulanmasında, Hükümetimizin Avrupa Birliğine entegrasyon ve AB 

müktesebatına uyuma ilişkin hedefleri göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca, e-Avrupa 
2005 Girişimi hedefleri gözetilerek, geliştirilecek bilgi sistemlerinin ve çevrimiçi 
uygulamaların Birliğin kamu hizmetlerinin sunumunda belirlediği ortak standartlarla uyumlu 
olmasına özen gösterilecektir.  

 
5. e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile ilgili olarak sürdürülecek çalışmalarda etkinlik 

sağlamak amacıyla oluşturulacak yapılar, bunların çalışma usul ve esasları ile proje 
yönetimi ve izlenmesine ilişkin sorumlu kuruluş temsilcilerine verilecek eğitim programına 
ait hususlar belirlenerek uygulamaya sokulacaktır. 

 
6. Sorumlu kuruluşlar;   
 
a) Kuruluşu mümkün olan en üst düzeyde temsil edecek, eylemlerin uygulanması 

ve koordinasyonundan doğrudan sorumlu olacak bir asil ve bir yedek temsilci belirleyecek 
ve bu yetkililerin irtibat bilgilerini EK-II’de yer alan Yetkili Bildirim Formu’na uygun olarak, 

  
b)  Kısa Dönem Eylem Planı’nda yer alan her bir eylem için ilgili kuruluşlarla  

temasa geçerek, çalışmalara katılacak kurum ve kuruluşların isimleri ile “İzleme Formuna” 
esas teşkil edecek olan ve Eylem Planı’nda belirtilen süre çerçevesinde hazırlayacakları 
çalışma takvimlerini, EK-III’de yer alan Çalışma Takvimi ve İzleme Formu’na uygun olarak, 

 
./.. 
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Bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde DPT 
Müsteşarlığına ileteceklerdir. İcra Kurulu, uygulamaların izlenmesini sağlayıcı tedbirleri 
alacaktır. 

 
7. Sorumlu kuruluşlar, ihtiyaç duyulması halinde, Kısa Dönem Eylem Planı’nda 

belirtilen ilgili kurum ve kuruluşlar dışındaki diğer kurum ve kuruluşları da çalışmalara 
davet edebilecektir.  

 
8. e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla, tüm 

kamu kurum ve kuruluşları DPT Müsteşarlığı ile yakın işbirliği halinde çalışacaklar ve talep 
edilecek her türlü bilgi ve belgeleri gecikmeksizin ileteceklerdir. 
 

Ülkemizin rekabet gücünün artırılması, demokratik, çağdaş ve müreffeh bir toplum 
haline gelmesi açısından kritik önem taşıyan e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin 
yürütülmesinde görev alacak kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum 
kuruluşları, projenin yürütülmesinde üstün gayret ve özveri ile çalışmalar yapacaklardır. 
 

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 
 
 

 
Recep Tayyip ERDOĞAN 

Başbakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-17882               03 ARALIK 2003 
 
Konu  : 

- 4 - 
 
 
 
 
EKLER : 
EK-I    :e-Dönüşüm Türkiye Projesi 
            Kısa Dönem Eylem Planı 
EK-II   :Yetkili Bildirim Formu 
EK-III  :Çalışma Takvimi ve İzleme Formu 
EK-IV  :İlerleme ve Değerlendirme Raporu 
 
(Genelge ekleri için Resmi Gazete’ye bakınız) 
 
 
(4 ARALIK 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


