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 Elektronik e-devlet hizmetlerinin vatandaş ve iş dünyası odaklı sunumu, kamu yönetiminde 
etkinliğin sağlanması ve bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi,  kurumlar arası etkin 
bilgi paylaşımını gerektirmektedir.  
 e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin başlangıcından itibaren, vatandaş, iş dünyası ve kamu 
kurumları arasında güvenli ve etkin bilgi paylaşımının, kişisel verilerin gizliliğini ve bilgi ve 
hizmetlere yasal çerçevede hakkı olan herkesin erişebilmesini mümkün kılacak şekilde sağlanmasına 
özel önem ve öncelik verilmiştir. Bu kapsamda, kamu kurumlarınca uyulacak ortak norm ve 
standartlar belirlenmekte ve yol gösterici kılavuzlar hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz dönemde, “Birlikte 
Çalışabilirlik Esasları Rehberi” ve “Kamu Kurumları Đnternet Sitesi Kılavuzu” hazırlanarak 
Başbakanlık Genelgesi ile yayımlanmıştır.  
 Önümüzdeki dönemde de Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli, 
Kurumsal Mimari Kılavuzu, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerine ilişkin standartlar ve güncelleme 
çalışmaları süren Kamu Đnternet Sitesi Kılavuzu’nun kamu kurum ve kuruluşları açısından bağlayıcı 
nitelik taşıyan birer belge olarak yayımlanması ihtiyacı bulunmaktadır.  
 Farklı kurumların sorumluluğunda hazırlanacak olan kılavuz ve standartların birbirleriyle 
uyumunun sağlanması ve güncelleme çalışmalarında mevcut kılavuz ve standartlarla uyumun 
gözetilmesi esastır. Bu husus, Dönüşüm Liderleri Kurulu’nun 9 Haziran 2008 tarihli toplantısında ele 
alınmış ve konuya ilişkin bir çalışma grubu kurulması hakkında e-Dönüşüm Türkiye  Đcra Kurulu 
kararı istihsalinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 
 Bu kapsamda, yürütülmekte olan ya da yürütülecek çalışmalar sonucunda hazırlanacak kılavuz 
ve standartlar arasında uyumu gözetmek ve kamu kurum ve kuruluşları açısından bağlayıcı nitelik 
taşıyan birer belge olarak yayımlanmaları öncesinde değerlendirilmek üzere, ilgili kamu kurum ve 
kuruluş temsilcilerinden oluşan bir Kılavuz ve Standartlar Çalışma Grubu oluşturulmasına ve söz 
konusu çalışma grubunun Devlet Planlama Teşkilatı tarafından koordine edilmesine karar verilmiştir.  
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