
Merhaba Adım Serkan UĞUR . 
Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-Dönüşüm 
Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım . Türkçe tercümesi tüm devlet, 
bütüncül devlet veya bütünleşik devlet olarak çevrilen “Whole of Government” 
ifadesini olduğu gibi kullanmaya özen göstereceğim. Ayrıca sunumda kavramların 
daha iyi anlaşılabilmesi için  tek tek açıklamaya ve örneklendirmeye dikkat 
edeceğim.

1



Yukarıda konuyu anlatan temel kavramları tanımlayan açıklamalar bulunmaktadır.
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Doğduğumuz günden öldüğümüz güne kadar çok çeşitli vesilelerle  devletin sunmuş 
olduğu hizmet, bilgi ve ürün servislerinden faydalanmaktayız.Doğduğumuz gün sağlık ve 
nüfus hizmetler , okula başladığımızda eğitim öğretim , yetişkin birey olduğumuzda 
üniversite, askerlik ,evlilik ve  ticari işlemler gibi bir çok hizmete hizmete ihtiyaç 
duyarız.İşte bu noktada devlet vatandaşına daha iyi hizmet vermek , kurumlar arasındaki 
koordinasyonu güçlendirmek bunları yaparken de verimli ve kaynak tasarrufunu göz 
önünde bulundurarak bir yapılandırma oluşturmalıdır.Özetle söz konusunu hizmetleri 
dijital ortama taşımak işin teknik boyutu iken bu e- dönüşümü sürecinde sosyal 
,ekonomik ve  idari boyutları da fazlasıyla önemlidir.  
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E-dönüşüm kavramını  ve dinamiklerini iyi bir şekilde idrak eder isek ortaya çok verimli
bir model koyabiliriz. 
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E-dönüşüm süreçleri temel olarak 4 aşamadan oluşur. Ülke olarak bulunduğumuz aşama 
ise 3.aşamadır. Ülke olarak 4.aşamaya geçtiğimiz takdirde e-dönüşüm süreçlerinde ciddi 
bir mesafe alacağımız aşikardır.  
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Türkiye’de 2003 yılında başlayan “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” ile siyasi idare nezlinde
ciddi adımlar atılmış ve konunun devletimizin gündeminde önemli bir yer tutmaya 
başlamıştır.
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İster bürokrasiyi azaltma , ister rakip ülkelerle yarış , isterse vatandaş odaklı hizmet olsun 
bir çok iç ve dış etmen artık devletlerin daha hızlı, az maliyetli ve ulaşılabilir hizmetleri 
zorunlu kılmaktadır.E-dönüşüm projelerinin başarıya ulaşılabilmesindeki en önemli 
aşamaların başında E-hazırlılık süreci gelmektedir.E-hazırlılık sürecinin temelde 4 
dinamiği vardır. Bunlar hizmetlere dijital ortamdan ulaşabilmek için teknolojik altyapı, 
sistemi kullanacak, yayınlaşmasını sağlayacak ve sorunlara çözüm üretecek insan 
kaynakları , yasal çerçeveyi tanımlayacak kanun ve projelerin koordinasyonunu sağlayıp 
yetkilendirmelerde bulunacak en üst temsil noktasını ifade eden kurumsal liderliktir. E-
hazırlılık döneminin başarısı otomatikmen E-dönüşüm süreçlerine yansıyacaktır.Tam bu 
noktada E-dönüşüm süreçleri bütüncül bir şekilde ele alınıp bir devler politikası olarak 
şekillendirilirse “Whole of Government” yaklaşımı ile birlikte çok yararlı ve faydalı 
sonuçlar ortaya çıkacaktır. 
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Yukarıda  Whole Of Government yaklaşımının ne olduğunu özetleyen  konu başlıkları yer
almaktadır.

8



2004 yılında  İçişleri Bakanlığı E-Dönüşüm Araştırma Raporunda yer alan şekil açıkçası  
“Whole of Government“  yaklaşımı yanlış olmasa bile eksik anlaşıldığını göstermiştir. 
Çünkü e-dönüşümü sağlanan her hizmet  e-devlet yapısının bir parçası olabilir ancak  bir 
bütün olarak  tüm paydaşların birlikte çalışmaları ve yönetişimi göz önünde tutan bir yapı 
olmadığı sürece  “Whole of Government“  yaklaşımından söz etmek pek doğru olmaz.    
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Bu bölümde ülkemizdeki Whole of Government Uygulamalarından bahsedeceğim.
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Öncelikle çeşitli zamanlarda yayınlanan  Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında 
“bütünleşik”  hizmet sunumuna vurgu yapılmış ancak tam manasıyla “Whole of 
Government”  yaklaşımı üzerinde durulmamıştır. 
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Aynı şekilde bütünleşik yaklaşımına atıfta bulunulmuştur.
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Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri başlığı altında bütünleşik sosyal yardım hizmetleri 
içerisinde tüm sosyal yardımların “tek çatı” altında toplanması gerekliliği konusuna 
değilmiştir.
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Benzer şekilde en son yayınlanan Bilgi Toplumu Eylem Stratejisi Eylem Planında da ( 
2015-2018 )  aynı durum geçerlidir. ” Bütünleşik bir yapıya atıfta bulunulmuş ve görece 
kurumların birlikte hareket etmeleri ve paylaşımda bulunmaları amacı güdülmüştür.
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“Whole of Governmnet“  yaklaşımını benimsemek kolay bir olay değildir.Ancak ilk 
adımların atılmasında gereklidir.Bu bağlamda  kurulan “Sosyal Yardım Bilgi Sistemi”  
valilik, belediye, muhtarlık, SGK gibi bir çok kurum ve kuruluştan yardım alan ancak 
mükerrer ödeme riski taşıyan veya hak ettiğin yardımı alamayan bir çok vatandaşa zaman 
içerisinde başarı ile hizmet vermiştir. Ülkemizde milyonlarca yardım alan vatandaşı 
düşündüğümüzde  devletimiz ve hak sahipleri ciddi kazanımlar sağlamıştır.
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Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin geliştirilmiş modeli olan  Bütünleşik Sosyal Yardım 
Hizmetleri Projesi  STK ,vakıf,dernek belediye gibi bir çok farklı unsuru bünyesinde 
barındırarak tek bir veri merkezi üzerinden vatandaşların ve kurumların işlemlerini hızlı , 
adil ve devlete maliyeti en az olacak şekilde yapmaya devam etmektedir. 
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Yukarı Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesinin iş akış süreçleri ve kurumlar arası 
ilişkiyi gösteren grafik bulunmaktadır. 
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Dünya’da örnek vermek gerekirse  Avrupa Birliği  “Whole of Government”  yaklaşımını
benimsemiş bir yolda ilerlemektedir.Çünkü bir çok ülkenin ( toplam 28 ülke ) bir çok 
noktada ortak hareket etmesi örneğin ortak ordu ( Eurocorps ) , ortak para birimi ( Euro 
)’nun yanı sıra “bütünleşik sınır yönetimi , ortak vize sistemi olan Shengen uygulaması 
Avrupa Birliği’nin bütünleşik yapısını güçlendirmektedir.

Whole of Government yaklaşımını benimseyen ve dünya’daki en iyi uygulayan Ülkelerden 
biri olan Kanada Whole of Government çerçevesini oluşturmuş , “One Canada” isimli 
stratejisi kapsamında uluslar arası askeri harekatlar ve acil yardımlarda hızlı ve etkin bir 
tepki vermeyi benimsemiştir.
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Yukarıdaki listede görülebileceği gibi Kanada Whole of Government konusunda bir 
çerçeve oluşturmuş ve önceliklerini belirlemiştir.
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Whole of Government kavramı Birleşmiş Milletler’in gündeminde olup uluslararası 
toplantılarında  üzerinde konuşulan bir başlıktır.

“Sürdürülebilir Gelişme için E-Devlet “  başlıklı danışma kurulu toplantısında 2016 yılı  
hazırlık süreci içersinde  Whole-of-government ve ortak yönetişim konuları en önemli 
başlıklardan biri olarak belirlenmiş ve yukarıda belirtilen maddeler sıralanmıştır.
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Bu sunumda örnek ülke olarak Avustralya’yı inceleyeceğim.
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Birleşmiş Milletlerin belirlediği E-devlet göstergelerinde yıllardır  üst sıralarda yer alan 
Avustralya bir çok alanda dünya ortalamasının  üzerinde yer almaktadır.
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Whole of Government yaklaşımını bir devlet politikası onun ötesinde yeni bir kamu 
yönetim şekli olarak benimseyen Avustralya ülkesini neden örnek ülke olarak seçtiğini 
yukarıda maddeler halinde belirttim.
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100 yıldan fazladır Whole of Government yaklaşımını benimseyen Avustralya federal 
sisteme geçmeden öncede  bu yaklaşımı kullanıyordu.
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Avustralya Whole of Government yaklaşımına neden önem verdiğini dış ve iç etkenler 
olarak 2 gruba ayırmış ve önceliklerini tanımlamıştır.
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Kurumları arasında koordinasyonu ve yetki önceliğini net bir şekilde tanımlayan 
Avustralya “One Voice – Tek Ses”  uygulamasıyla uluslar arası açıklamaları veya acil 
durumları tek bir yetkili kurumlar üzerinden yapıp tutarlı bir görüntü vermeyi devlet 
politikası haline getirmiştir.
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Başbakan liderliğinde toplanan kabine acil durumlarda kilit rol oynamaktadır. Politika  
planlama ve kriz yönetimi başlıklarına göre yetki ayrımına giden bir organizasyon 
kurmuşlardır.
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Avustralya’da ilgili kurum ve kuruluşların tasarım , barındırma ve içerik ile ilgili bir 
standarda kavuşmaları ve kesintisiz hizmet vermelerini amaçlayan  govCms projesi 
Whole of Government yaklaşımının en önemli adımlarından birsidir. 
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Avustralya En iyi Whole of Government Uygulaması olarak tanılmadığı şema yukarıda
gösterildiği gibidir.
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Ülkemiz için Whole of Government yaklaşımı  bence yakın bir gelecekte kesinlikle 
uygulanması gereken bir yaklaşımdır. Çünkü ülkemizin mevcut jeopolitik konumu , 
verimlilik oranının istenilen seviyede olmaması ve ekonomik kaygılar bunu 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 derinleştirilen araştırmalara paralel olarak  periyodik 
denetimler ve elde edilen sonuçlardan anlam çıkarma diğer önemli adımlar olarak 
sıralanabilir. 
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Sunumu hazırlarken kullandığın kaynaklar yukarıdaki gibidir.
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Anlatımlarımı dinlediğiniz ve okuduğunuz için teşekkür ederim.

Saygılarımla  Serkan UĞUR
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