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Özet: KüreselleĢme ve teknolojideki hızlı değiĢim iĢ yapıĢ tarzı ile birlikte kamu 

yönetimi anlayıĢını da değiĢtirmiĢtir. Ġyi yönetim uygulamalarının ıĢığında 

vatandaĢa hızlı, doğru ve kaliteli hizmeti sunmak isteyen devletlerin bütüncül 

devlet anlayıĢını benimsemesi zaruri hal almıĢtır. Türkiye’de bu çerçevede 2003 

yılında e-DönüĢüm projesini baĢlatmıĢtır. Ancak bilgi toplumu olma yolunda 

hızla ilerleme iddiasında olan ülkemiz, maalesef Bütüncül Devlet yaklaĢımını 

yeterince benimseyememiĢtir. Halbuki ülkemizin vizyonu doğrultusunda güçlü 

bir toplum yapısına, artmıĢ toplumsal refaha, inovasyon odaklı istikrarlı 

büyümeye ve sürdürülebilir kalkınmaya kavuĢma hedefleri bu alanda yaklaĢım 

belirlememizi zorunlu kılmaktadır. Öncelikle politika yapıcılar liderliğinde 

prensipler ve standartlar belirlenmeli ve mevcut durum analizi sonuçlarına göre 

konu ile ilgili “strateji belgesi” hazırlanmalıdır. Bu kapsamda çalıĢmanın amacı 

konu hakkında farkındalık yaratmak, mevcut durumu değerlendirmek, örnek 

ülkeleri incelemek ve Türkiye için bazı öneriler geliĢtirmek olarak belirlenmiĢtir. 

Sonuç olarak, ülkemiz için oluĢturulacak bütüncül devlet yaklaĢımının ülkemizin 

iç ve dıĢ dinamikleri göz önünde tutularak oluĢturulması gerekmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: bütüncül devlet, e-hazırlık, e-dönüĢüm, Türkiye, e-devlet 

Investigation of Whole of Government Approach from 

the viewpoint of e-Transformation and Suggestions 

for Turkey 

Abstract: A rapid change of globalization and technology has changed public 

administration understanding along with the business practices. The whole of 

government approach adaptation of the states that want to offer fast, accurate and 

qualified service for citizens in compliance with good management practices is 

indispensable. To this end, Turkey launched the e-Transformation project in 

2003. However, she, who claims to rapid progress through the information 

society, is not adequately able to adopt the whole of government approach. 

However, in order to build a strong society, increase social welfare, innovation-



based steady growth and sustainable development in compliance with the vision 

of our country, it is deemed necessary to adopt this approach. Firstly, the 

principles and standards as well as leadership of policy makers must determine 

and a "strategy document" is supposed to be prepared according to the current 

situation analysis’ results. In this context, the purpose of the study aims to raise 

awareness on the whole of government concept, to assess the current situation, to 

examine some countries and to put forward some suggestions for Turkey. As a 

result, the whole of government concept should be established by taking into 

consideration internal and external dynamics of our country. 
 

Keywords: whole of government, e-readiness, e-transformation, Turkey, e-

government 

1. Giriş 

 

Ġnsanlar doğdukları günden, öldükleri güne 

kadar çok çeĢitli vesilelerle devletin sunmuĢ 

olduğu hizmet, bilgi ve ürün servislerinden 

faydalanırlar. ġekil-1’de gösterildiği gibi 

vatandaĢ doğduğu ilk günden sağlık ve nüfus 

hizmetleri, okula baĢladığında eğitim ve 

öğretim, yetiĢkin birey olduğunda üniversite, 

askerlik, evlilik ve ticari iĢlemler gibi birçok 

hizmete ihtiyaç duyar.  

Şekil 1: YaĢam Süreçleri Odaklı Devlet 

Kapısı  

Kaynak: ĠçiĢleri Bakanlığı, 2004 

ĠĢte bu noktada devlet vatandaĢına daha hızlı, 

kaliteli ve güvenilir hizmet vermek, kurumlar 

arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, 

bunları yaparken de verimi ve kaynak 

tasarrufunu göz önünde bulunduran bir 

yapılandırma oluĢturmalıdır. Özetle söz 

konusu hizmetleri dijital ortama taĢımak iĢin 

teknik boyutu iken bu e-dönüĢümü sürecinde 

sosyal, ekonomik ve idari boyutları da 

fazlasıyla önemlidir.  

ġekil 1’de birbirleri ile iliĢkileri gösterilen 

temel kavramlar, devlet kurumları ile bireyler 

arasındaki iliĢkileri çok yakından ilgilendiren 

kavramlardır. e-DönüĢüm; teknik, idari, 

sosyal ve ekonomik bütünlük içerisinde 

yönetim felsefesi değiĢikliğidir. BaĢarılı bir e-

DönüĢüm için sorunların iyi tespit edilmesi 

ve kapsamlı bir hazırlık sürecine ihtiyaç 

vardır. E-Hazırlık ise bir kurum, Ģirket veya 

devletin teknolojik altyapı, insan kaynakları, 

üst yönetim veya politika belirleyicilerinin 

sundukları hizmetleri elektronik ortamda 

vermeye hazır olmalarını ifade etmektedir. 

Özetle e-Hazırlık e-DönüĢüm sürecinin 

altyapısını oluĢturmaktadır. Yapılan 

iĢlemlerin koordineli bir Ģekilde ilerlemesi 

için benimsenen Bütüncül Devlet yaklaĢımı 

Devletin etkili politik kararlar vermesi, 

tasarruf, verimlilik ve kontrol artırıcı birçok 

unsuru barındıran düzenlemeler bütünü 

olarak tanımlanabilir. Bu yaklaĢım 

benimsendiği takdirde uzun vadeli olarak 

kaynak (iĢgücü, zaman, para vb.) 

tasarrufunun yanında etkili bir iç ve dıĢ 

politika kazanımları da elde edilebilir.  



Kamunun ve kamu ile iĢ yapan 

kurum/kuruluĢların elektronik dönüĢümü, 

klasik anlamda devlet-vatandaĢ iliĢkilerinin 

yeni bir boyuta taĢınmasından öte bir yönetim 

felsefesi değiĢiklidir. Teknik altyapının 

yanında sosyal, kültürel ve ekonomik 

boyutları da göz önüne alındığında, e-

dönüĢüm kavramını ve dinamiklerini iyi bir 

Ģekilde idrak eder isek ortaya çok verimli bir 

model konulabilir. Diğer yandan, teknolojik 

altyapı, hukuki ve yasal düzenlemeler, insan 

kaynakları ve siyasi liderlik gibi temel 

unsurları bünyesinde bulunduran e-

DönüĢümün, bütüncül devlet yapılanmasında 

etkili olabilmesi için birlikte iĢlerlik 

(interoperability) ortamının iyi oluĢturulması 

gerekmektedir (Nations, 2012). Örnek 

vermek gerekirse, kamu hizmetleri için bir 

standart olarak ortak veri tabanı üzerinden 

elektronik kimlik yönetimi ile birlikte 

çevrimiçi takip sisteminin kullanılması 

birlikte iĢlerlik gerekmektedir. 

 

Şekil 2: E-Hazırlık, E-DönüĢüm ve Bütüncül 

Devlet yaklaĢımının birbirleri ile iliĢkisi 

e-DönüĢüm süreçleri temel olarak 4 

aĢamadan oluĢur (ĠçiĢleri Bakanlığı , 2004). 

Bunlar: 

1 - Ġhtiyaç duyulan bilgilerin elektronik 

ortama alınması veya üretilmesi;  böylelikle, 

veri tabanları oluĢturularak kâğıtsız 

bürokrasinin altyapısı hazırlanması. Örnek: 

MERNIS, UYAP.  

2 - Ġnternet üzerinden formların ya da 

bilgilerin bilgisayara indirilebilir veya çıktısı 

alınabilir formata dönüĢtürülmesi. Örnek: 

Adli Sicil Raporu, Pasaport BaĢvuru Formu. 

3 - Ġlgili kiĢi veya kurumun Internet 

üzerinden izin verildiği kadarıyla sistemde 

bilgi değiĢikliğini elektronik formu doldurup 

tıklamak suretiyle yapabilmesi. Örnek: 

Ġkamet değiĢikliği.  

4 -  Tüm talep edilen iĢlemlerin elektronik 

ortamda yapılıp bitirilmesi. Örnek: Ġkamet 

değiĢikliğini yaptığınız anda banka ve kredi 

kartı bildirimleri adresi, vergi dairesindeki 

adresin değiĢmesi.  

Türkiye halihazırda üçüncü aĢamada 

bulunmaktadır. Ülke olarak dördüncü 

aĢamaya geçildiği takdirde e-dönüĢüm 

süreçlerinde ciddi bir mesafe alınacağı 

aĢikârdır. 2003 yılında baĢlayan “e-DönüĢüm 

Türkiye Projesi” ile siyasi idare nezdinde 

ciddi adımlar atılmıĢ ve bu konu devletimizin 

gündeminde önemli bir yer tutmaya 

baĢlamıĢtır. Ġster bürokrasiyi azaltma, ister 

rakip ülkelerle yarıĢ, isterse vatandaĢ odaklı 

hizmet olsun birçok iç ve dıĢ etmen artık 

devletlerin daha hızlı, az maliyetli ve 

ulaĢılabilir hizmetleri sunmasını zorunlu 

kılmaktadır.  

e-DönüĢüm projelerinin baĢarıya 

ulaĢabilmesindeki en önemli aĢamaların 

baĢında e-Hazırlık süreci 

gelmektedir.ġekil2’de gösterildiği üzere e-

Hazırlık süreci dört temel dinamikten 

oluĢmaktadır. Bunlar:  

1- Hizmetlere dijital ortamdan ulaĢabilmek 

için teknolojik bir altyapı 

2-Sistemi kullanacak, yayınlaĢmasını 

sağlayacak ve sorunlara çözüm üretecek insan 

kaynakları 

3-Yasal çerçeveyi tanımlayacak kanun ve 

projelerin koordinasyonunun sağlanması 

4-Yetkilendirmelerde bulunacak en üst temsil 

noktasını ifade eden kurumsal liderliktir.  

e-Hazırlık döneminin baĢarısı otomatikman e-

dönüĢüm süreçlerine yansıyacaktır. Tam bu 

noktada e-dönüĢüm süreçleri bütüncül bir 

Ģekilde ele alınıp bir devlet politikası olarak 

Ģekillendirilirse Bütüncül Devlet yaklaĢımı ile 



birlikte aĢağıda sıralanan çok yararlı ve 

faydalı sonuçlar ortaya çıkacaktır.  

 YönetiĢimin (adillik, Ģeffaflık, 

sorumluluk ve hesap verilirlik) geliĢmesi  

 Birlikte iĢlerlik (interoperability) 

sağlanarak bütünlüğün sağlanması 

 Kaynakların (zaman, para, iĢ gücü, 

süreçler, altyapı vb.) daha etkin, etkili ve 

verimli kullanılması  

 Güvenlik tehdidi riskinin azaltılması  

 Ġstikrarlı ekonomik büyümeye katkı 

 Ülke kültürünün ve doğal kaynaklarının 

korunması 

2. Ülke Örnekleri 

Bütüncül Devlet yaklaĢımını benimsemiĢ ve 

aktif olarak uygulayan birçok ülke ve birlik 

vardır. Bu araĢtırmada Almanya, Avustralya 

ve Kanada incelenmektedir.  

Ayrıca e-devlet ve ilgili konularda küresel 

ölçekte çalıĢmaları bulunan ve ölçümleye 

yapan BirleĢmiĢ Milletler Bütüncül Devlet 

konusu ile yakından ilgilidir. Bütüncül Devlet 

kavramı BirleĢmiĢ Milletlerin gündeminde 

olup uluslararası toplantılarında üzerinde 

konuĢulan bir baĢlıktır. “Sürdürülebilir 

GeliĢme için E-Devlet” baĢlıklı danıĢma 

kurulu toplantısında 2016 yılı hazırlık süreci 

içerisinde “Bütüncül Devlet ve Ortak 

YönetiĢim” konuları en önemli baĢlıklardan 

biri olarak belirlenmiĢ ve aĢağıdaki maddeler 

sıralanmıĢtır (BirleĢmiĢ Milletler, 2014).
 

 Ġlkeler ve liderlik aracılığıyla kamu 

sektörünü yeniden Ģekillendirmek, 

zihniyet, tutum ve davranıĢlar da dâhil 

olmak üzere paylaĢılan örgüt kültürü 

oluĢturulmalıdır. 

 Etkin koordinasyon, iĢbirliği ve 

sorumluluk için kurumsal çerçevede 

devlet ile diğer aktörler arasında iĢbirliği 

sağlanmalıdır. 

 Dezavantajlı ve savunmasız gruplarda 

dâhil olmak üzere, toplumun tüm 

gruplarına kapsayıcı ve eriĢilebilir 

olmalı. 

 YönetiĢim önemlidir. Yani karar alma 

süreçlerinde vatandaĢlık ve kullanıcı-

merkezli odaklı ve kitle kaynak yöntemi 

tercih edilmelidir. 

Avustralya Örneği 

BirleĢmiĢ Milletlerin belirlediği e-devlet 

göstergelerinde yıllardır üst sıralarda yer alan 

Avustralya birçok alanda dünya ortalamasının 

üzerinde yer almaktadır. Bütüncül Devlet 

yaklaĢımını bir devlet politikası ve onun 

ötesinde yeni bir kamu yönetim Ģekli olarak 

benimseyen Avustralya’yı ön plana çıkaran 

konular aĢağıda sıralanmaktadır (The 

Australian Public Service Commission, 

2015):  

 Avustralya e-Devlet indeksinde yıllardır 

üst sıralarda yer almaktadır (BirleĢmiĢ 

Milletler, 2016) 

 Bütüncül Devlet yaklaĢımı konusunda 

teknik olarak mesafe kat etmiĢtir. 

 Avustralya Devleti bu konuya sahip 

çıkmaktadır.  

 “Bütüncül Devlet yaklaĢımı geleceğin 

kamu yönetim Ģeklidir” anlayıĢı 

benimsenmektedir. 

 Politik görüĢ bildirme, program ve 

hizmet sunma durumlarında, geniĢ çaplı 

koordinasyonu baĢarmak 

Avustralya’daki kamu idaresinin yüksek 

önceliğidir.  

 

Bütüncül Devlet yaklaĢımı Avustralya’da ilk 

defa 1901 yılında ortaya çıkmıĢtır. Yüz yıldan 

fazladır Bütüncül Devlet yaklaĢımını 

benimseyen Avustralya’nın bu konuya önem 

ve öncelik vermesinin nedenleri dıĢ ve iç 

etkenler olarak üzere iki gruba ayrılabilir 

(Whole of Government Responses to 

Australia’s Priority Challenges, 2004).  

Dış Etkenler 

 Entegre olmuĢ politikalara, programlara 

ve hizmetlere gittikçe talebin artması. 

 Dünyanın artık daha karmaĢık bir yer 

olmasından dolayı güvenlik ve terör gibi 

yeni durumların gündeme gelmesi.  

 Teknolojik değiĢim hem kurumların 

iletiĢimini hem de toplumun 

beklentilerini yükseltiyor.  



 Australian Public Service (APS) için 

farklı bakıĢ açıları ve görüĢleri göz 

önünde tutulmalıdır.  

 

İç Etkenler 

 APS içerisinde, veri ambarlarının riski 

göz önüne alınarak maksimum verim 

elde edilmelidir.  

 Bütüncül Devlet meseleleri geri besleme 

esnekliği içerisinde ele alınmalıdır.  

 

Kurumları arasında koordinasyonu ve yetki 

önceliğini net bir Ģekilde tanımlayan 

Avustralya “One Voice – Tek Ses”  

uygulamasıyla uluslararası açıklamaları veya 

acil durumları tek bir yetkili kurumlar 

üzerinden yapıp tutarlı bir görüntü vermeyi 

devlet politikası haline getirmiĢtir. BaĢbakan 

liderliğinde toplanan kabine acil durumlarda 

kilit rol oynamaktadır. Politika planlama ve 

kriz yönetimi baĢlıklarına göre yetki ayrımına 

giden bir organizasyon kurmuĢlardır.  

Ayrıca Avustralya’da ilgili kurum ve 

kuruluĢların tasarım, barındırma ve içerik ile 

ilgili bir standarda kavuĢmaları ve kesintisiz 

hizmet vermelerini amaçlayan govCms 

projesi Bütüncül Devlet yaklaĢımının en 

önemli adımlarından birisidir.  

Almanya Örneği 

BirleĢmiĢ Milletler tarafından yayınlanan 

“Taking a whole-of-government approach” 

isimli raporda Almanya bütüncül devlet 

yaklaĢımını uygulayan ülkeler içerisinde en 

yüksek performansı gösteren ülkelerden birisi 

olarak ön plana çıkmaktadır (Nations, 2012).  

Almanya’nın özellikle Avrupa Birliğinin 

önemli aktörlerinden birisi olarak,  kültürel ve 

ticari iliĢkilere yön vermesi farklı bir konuma 

taĢımaktadır. Ayrıca politik, güvenlik ve 

ekonomik olarak hassasiyeti yüksek olan 

ülkeler için kullanılan “kırılgan ülkeler” 

teriminin de bütüncül devlet yapılanmasını 

kapsaması Almanya’nın konumunu daha 

güçlendirmektedir.  

Kanada Örneği: 

Bütüncül Devlet yaklaĢımını benimseyen ve 

dünya’da en iyi uygulayan ülkelerden biri 

olan Kanada, Bütüncül Devlet çerçevesini 

oluĢturmuĢtur. “One Canada” isimli stratejisi 

kapsamında uluslararası askeri operasyonlar 

(Haiti ve Afganistan gibi) ve acil yardımlarda 

hızlı ve etkin bir tepki vermeyi benimsemiĢtir 

(Golberg, 2012) ,(Saideman, 2012). 

Tablo-1:  Kanada için Bütüncül Devlet 

YaklaĢımı Çerçevesi 

 

Tablo-1’de görülebileceği gibi Kanada Whole 

of Government konusunda bir çerçeve 

oluĢturmuĢ ve öncelikleri belirlemiĢtir 

(Whole of Government Framework). 

3. Türkiye Değerlendirmesi 

Türkiye’nin 1998 yılında Avrupa Birliğine 

uyum maksadıyla BaĢbakanlık genelgesiyle 

oluĢturduğu “Kamu Net Teknik Kurulu” e-

Türkiye çalıĢmalarının da temelini atmıĢtır 

(BaĢbakanlık, 2002). ĠçiĢleri Bakanlığının 

2004 yılı e-DönüĢüm AraĢtırma Raporunda 

yer alan BütünleĢik e-Devlet örneği ġekil 

3’de yer almaktadır. Açıkçası “Whole of 

Government“  yaklaĢımının yanlıĢ olmasa 

bile eksik anlaĢıldığı görülmektedir. Çünkü e-

dönüĢümü sağlanan her hizmet e-devlet 

yapısının bir parçası olabilir ancak bir bütün 

olarak tüm paydaĢların birlikte çalıĢmaları ve 

yönetiĢimi göz önünde tutan bir yapı 

olmadığı sürece Bütüncül Devlet 

yaklaĢımından söz etmek pek doğru olmaz.       



 

Şekil 3: BütünleĢik E-devlet Örneği                              

Kaynak: ĠçiĢleri Bakanlığı, 2004 

Diğer taraftan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve 

Eylem Planlarında “bütünleĢik”  hizmet 

sunumuna vurgu yapılmıĢ ancak tam 

manasıyla Bütüncül Devlet yaklaĢımı 

üzerinde durulmamıĢtır. Açıkçası devlet 

politikası olarak Bütüncül Devlet yaklaĢımı 

ile ilgili henüz ciddi bir politika üretilmiĢ 

değildir. Ancak bu konularda bazı çalıĢmalar 

mevcuttur. Örneğin: Sosyal Güvenlik ve 

Yardım Hizmetleri baĢlığı altında bütünleĢik 

sosyal yardım hizmetleri içerisinde tüm 

sosyal yardımların “tek çatı” altında 

toplanması gerekliliği konusuna değinilmiĢtir. 

Benzer Ģekilde 2015-2018 yıllarını kapsayan 

Bilgi Toplumu Eylem Stratejisi Eylem 

Planında da aynı durum geçerlidir. BütünleĢik 

bir yapıya atıfta bulunulmuĢ ve kurumların 

birlikte hareket etmeleri ve paylaĢımda 

bulunmaları amacı güdülmüĢtür. 

Bütüncül Devlet yaklaĢımını benimsemek 

kolay bir olay değildir. Ancak ilk adımların 

atılmasında gereklidir. Bu bağlamda kurulan 

“Sosyal Yardım Bilgi Sistemi”  valilik, 

belediye, muhtarlık, SGK gibi birçok kurum 

ve kuruluĢtan yardım alan ancak mükerrer 

ödeme riski taĢıyan veya hak ettiğin yardımı 

alamayan birçok vatandaĢa zaman içerisinde 

baĢarı ile hizmet vermiĢtir. Ülkemizde 

milyonlarca yardım alan vatandaĢı 

düĢündüğümüzde devletimiz ve hak sahipleri 

ciddi kazanımlar sağlamıĢtır (Özkan, 2013). 

Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin geliĢtirilmiĢ 

modeli olan BütünleĢik Sosyal Yardım 

Hizmetleri Projesi STK, vakıf, dernek 

belediye gibi birçok farklı unsuru bünyesinde 

barındırarak tek bir veri merkezi üzerinden 

vatandaĢların ve kurumların iĢlemlerini hızlı, 

adil ve devlete maliyeti en az olacak Ģekilde 

yapmaya devam etmektedir (Sosyal 

Yardımlar Genel Müdürlüğü, 2014). Projeye 

iliĢkin iĢ akıĢ diyagramı ġekil 4’te 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 4: BütünleĢik Sosyal Yardım 

Hizmetleri Projesi ĠĢ AkıĢ Diyagramı  

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel 

Müdürlüğü,2014 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bütüncül Devlet yaklaĢımı e-devlet’in bir 

parçası değil aksine e-devlet yapısının nasıl 

oluĢturulması gerekliliğini açıklayan bir role 

sahiptir. Ayrıca Bütüncül Devlet yaklaĢımının 

en kilit noktalarının baĢında e-Hazırlık ve e-

DönüĢüm süreçleri gelmektedir. Çünkü 

yapılan iĢlerin manüel ortamdan sayısal 

ortama taĢınması e-Hazırlık ve e-DönüĢümü 

açıklamaya yetmemekte, iĢin sosyal, 

ekonomik ve kültürel boyutları dikkate alınıp 

siyasi liderlik öncülüğünde ilerlenmesi 

gerekmektedir.  

Bilgi toplumu olma yolunda hızla ilerleme 

iddiasında olan ülkemiz, maalesef Bütüncül 

Devlet yaklaĢımını yeterince 

benimseyememiĢtir. Ülkemizin mevcut 

jeopolitik konumu, inovasyona dayalı 

büyüme ve ekonomideki istikrara yönelik 



kaygılar bu alanda yaklaĢım belirlememizi 

zorunlu kılmaktadır. Öncelikle politika 

yapıcılar liderliğinde prensipler ve standartlar 

belirlenmeli ve mevcut durum analizi 

sonuçlarına göre konu ile ilgili “strateji 

belgesi” hazırlanmalıdır. Dünya örnekleri 

incelenip derinleĢtirilen araĢtırmalara paralel 

olarak periyodik denetimler ve elde edilen 

sonuçlardan anlam çıkarmak suretiyle önemli 

adımlar atmaya baĢlayabiliriz. Bu kapsamda 

kaynak tasarrufu, ülke güvenliği, acil 

durumlarda refleks gösterme, ekonomik 

kalkınma gibi çok önemli temel baĢlıklar 

oluĢturulup, Avustralya ve Kanada gibi 

geliĢmiĢ ülke örnekleri ıĢığında gerekli 

politikalar oluĢturulmaya baĢlanabilir. 

Kanada ve Avustralya son 100-150 yıldır 

dünya gündeminde olan ülkelerdir ve nüfus 

yapıları ağırlıklı olarak göçmenlerden oluĢur. 

Dolayısıyla oluĢturmuĢ oldukları Bütüncül 

Devlet yaklaĢımı yapısı itibariyle her devletin 

Ģahsına münhasırdır. Ülkemiz için 

oluĢturulacak Bütüncül Devlet yaklaĢımı 

ülkemizin iç ve dıĢ dinamikleri göz önünde 

tutularak oluĢturulmalıdır. 

Bu çerçevede ülkemizin Bütüncül Devlet 

yaklaĢımına yönelik göz önünde tutulmasında 

fayda olacağı düĢünülen konular aĢağıdaki 

gibi olabilir. 

- Politika belgelerinde tutarlılığın 

sağlanması, 

- Birlikte iĢlerliğin kültür haline 

getirilmesi, 

- Teknolojik altyapının geliĢtirilmesi, 

- Kamu insan kaynaklarına ihtiyaçları 

karĢılayacak derecede nitelik 

kazandırılması 

- Bilgi güvenliğinin süreklilik haline 

getirilmesi 

- Kamuoyunda bilinç oluĢturulması 

- Uygulamaların yaygınlaĢtırılması ve 

eriĢilebilirliğin artırılması 

- Artan belirsizlik ortamında kurumsal risk 

yönetiminin benimsenmesi ve 

önceliklendirilmesi. 

 

Sonuç olarak teknolojik altyapının 

geliĢtirilmesi ile birlikte kamu kurum ve 

kuruluĢlarının kendi arasında ve paydaĢları 

arasında koordinasyonun sağlanması, 

elektronik iĢlemlerin eriĢilebilirliğinin ve 

birlikte iĢlerliğinin artırılması, yönetiĢim 

kültürünün yaygınlaĢtırılması ve risk 

yönetiminin yapılarak daha uzun vadeli amaç 

ve hedefler çerçevesinde faaliyetlerin 

bütünleĢik bir Ģekilde yürütülmesi daha katkı 

sağlayıcı olacaktır. 
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