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DÖNÜŞÜM LİDERLERİ KURULU 

Çalışma Usul ve Esasları 
 

1) Dönüşüm Liderleri Kurulu, 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesinde öngörüldüğü gibi; 

bakanlıkların yanı sıra, 11.07.2006 tarih ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu 

Kararıyla hayata geçirilen Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan eylemlerden 

doğrudan sorumlu kurum ve kuruluşların strateji geliştirme birimi başkanları ile üniversite 

ve belediye temsilcilerinden oluşur (Ek 1). Strateji geliştirme birimi başkanları 

çalışmalarında kurumlarının bilgi işlem yöneticilerinden teknik destek alırlar. Kurul’da 

yer alacak üniversite temsilcileri ile hangi belediyelerin Kurul’da temsil edileceği, e-

Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun 25 Ekim 2007 tarih ve 15 no’lu Kararı ile 

belirlenmiştir.  

2) Kurul toplantılarına bilgilendirilmek ya da bilgilerine başvurulmak üzere ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları davet edilebilir.  

3) Dönüşüm Liderleri Kurulu; Stratejinin etkin şekilde hayata geçirilmesi ve kurumlararası 

işbirliğinin temini ile ortak ilke ve standartların uygulanması için ortak bir platform teşkil 

edecektir. Kurul, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarda kendi 

çalışma gündemini belirleyebileceği gibi, e-Dönüşüm Türkiye Projesinin yürütülmesi ve 

Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanması sürecinde en üst düzeyde politika belirleme ve 

yönlendirmeden sorumlu olan e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu tarafından verilecek olan 

görevleri de yerine getirecek ve böylece İcra Kurulu’nun çalışmalarına destek olacaktır.  

4) Kurul, e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu toplantı düzeni ile paralel olacak şekilde ve İcra 

Kurulu toplantılarından makul bir süre önce olacak şekilde, üç ayda bir düzenli olarak 

toplanır. Kurula Devlet Planlama Teşkilatı ilgili Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder. 

Başkan, gerekli gördüğü durumlarda ve/veya Kurul üyelerinin talebi üzerine Kurulu 

olağanüstü toplantıya çağırabilir.  

5) Kurul üyeleri, gündem taleplerini toplantı tarihinden en az iki hafta öncesine kadar Devlet 

Planlama Teşkilatına iletirler. Devlet Planlama Teşkilatı, bu talepler doğrultusunda 

oluşturulan gündem taslağını ve gündeme ilişkin doküman ve bilgileri toplantı tarihinden 

en az bir hafta önce Kurul üyelerine iletir. 

6) Kurul toplantıları Devlet Planlama Teşkilatı tarafından bir tutanakla tespit edilir. Toplantı 

tutanakları, Kurul üye ve katılımcılarına en geç 10 işgünü içerisinde iletilir ve düzeltme 

talepleri tutanağın ilgililere iletilmesinden sonra en çok 10 işgünü içerisinde Devlet 
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Planlama Teşkilatı’na gönderilir. Gerekli görülen hususlar, Kurul başkanının kararı ile 

ayrıca kamuoyuyla paylaşılır. 

7) Kurulun İcra Kurulu gündemine taşınmasını istediği hususlar, İcra Kurulunun bir sonraki 

toplantı gündeminin oluşturulmasında öncelikle dikkate alınır. 

8) Dönüşüm Liderleri Kurulu ile e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu arasındaki bilgi ve görüş 

alışverişi ile koordinasyon Dönüşüm Liderleri Kurulu Başkanı vasıtasıyla yürütülür.  

9) Kurul, Stratejinin uygulanması sürecinde sürekli ya da geçici çalışma grupları kurabilir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, söz konusu çalışma gruplarında ihtiyaç duyulacak yetkin 

elemanları görevlendirmekle yükümlüdür. İhtiyaç duyulması halinde çalışma gruplarına 

diğer paydaşlardan da temsilciler davet edilebilir. Kurul tarafından oluşturulan çalışma 

grupları, çalışmalarında Kurula karşı sorumludur. Grupların çalışma konusu, kapsamı ve 

süresi ile grup çalışmalarına liderlik edecek kişi ya da kuruma ilişkin hususlar, Kurul 

tarafından belirlenir. 

10) Kurul kararları, toplantıda hazır bulunan asil üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile 

alınır. Oylamada eşitlik olduğu durumlarda, Kurul başkanının oyu belirleyici olur. 

11) Kurul toplantılarına, Devlet Planlama Teşkilatına ismi bildirilen temsilcilerin katılımı 

esastır. Strateji geliştirme birimi başkanının mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacağı 

durumlarda, ilgili bilgi işlem yöneticisi vekâlet edebilir. Kurul üyeleri, mazeret 

bildirmeksizin peş peşe ikiden fazla toplantıya katılım sağlamadığı takdirde, durum ilgili 

üyenin kurumuna/kuruluşuna bildirilir.  

12) Görev değişikliğine bağlı olarak Kurul üyeliğinde ortaya çıkacak değişiklikler, Devlet 

Planlama Teşkilatına ivedi olarak bildirilir. 

13) Kurul çalışmaları sırasında yapılacak haberleşme, yazışma, toplantı davetleri, çıktıların 

paylaşımı vb. iletişimin elektronik ortamda yapılması esastır. 
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EK 1: Dönüşüm Liderleri Kurulu Üyeleri  

- Başbakanlık 
- Genelkurmay Başkanlığı 
- Adalet Bakanlığı 
- Milli Savunma Bakanlığı 
- İçişleri Bakanlığı  
- Dışişleri Bakanlığı 
- Maliye Bakanlığı 
- Milli Eğitim Bakanlığı 
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
- Sağlık Bakanlığı 
- Ulaştırma Bakanlığı 
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 
- Çevre ve Orman Bakanlığı 
- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
- Hazine Müsteşarlığı 
- Dış Ticaret Müsteşarlığı 
- Gümrük Müsteşarlığı 
- Gelir İdaresi Başkanlığı 
- Devlet Personel Başkanlığı 
- Yükseköğretim Kurulu 
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
- Telekomünikasyon Kurumu 
- Kamu İhale Kurumu 
- Sosyal Güvenlik Kurumu 
- Türkiye İş Kurumu 
- Türkiye İstatistik Kurumu 
- TÜBİTAK  
- Türk Dil Kurumu 
- Emniyet Genel Müdürlüğü 
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
- Türk Standardları Enstitüsü 
- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
- TÜRKSAT A.Ş. 
- Türkiye Noterler Birliği  
- Üniversite temsilcileri:  

- Prof.Dr.Çetin ELMAS (Gazi Üniversitesi)  
- Prof.Dr.Ümit KOCABIYIK (Sakarya Üniversitesi) 
- Doç.Dr.Candan GÖKÇEOĞLU (Hacettepe Üniversitesi) 
- Doç.Dr.Fatih ALAGÖZ (Boğaziçi Üniversitesi) 
- Yrd.Doç.Dr.Tuna TUĞCU (Boğaziçi Üniversitesi) 
- Yrd.Doç.Dr.Hakan Güray ŞENEL (Anadolu Üniversitesi) 
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- Yrd.Doç.Dr.Leyla KESER BERBER (Bilgi Üniversitesi)  
- Seçkin GÜLTAN (Gazi Üniversitesi)  

- Belediye temsilcileri:  
- Türkiye Belediyeler Birliği  
- Ankara Büyükşehir Belediyesi  
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
- İzmir Büyükşehir Belediyesi 
- Çorum Belediyesi  
- Yenimahalle (Ankara) Belediyesi 


