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Bu çalýþma; deðiþimin hýzlandýðý ve yoðunlaþtýðý, küreselleþ-
me ve bilgi toplumu þartlarýnda rekabetin arttýðý, bireyin ve

toplumun ön plana çýktýðý 21. yüzyýlýn yönetim anlayýþýna ve temel
yönetim vizyonunu dayalý olarak, ülkemizin kamu yönetiminde
ivedi olarak karþýlanmasý gereken yeniden yapýlanma  ihtiyacýnýn
zihniyet, stratejik tasarým ve organizasyon boyutlarý itibariyle ge-
nel çerçevesini ortaya koymak üzere hazýrlanmýþtýr. 

Bu kapsamda, öncelikle dünyada yaþanan deðiþim süreci ve bu-
nun ortaya çýkardýðý yeni yönetim anlayýþý ortaya konacaktýr. 

Ardýndan, ülkemizin dünyadaki deðiþme ile etkileþimi, tecrübele-
ri ve mevcut þartlarý ortaya konarak, kamu yönetiminde yeniden
yapýlanma ihtiyacý ayrýntýlý olarak açýklanacaktýr. Bu çerçevede;
ülkemizde yeniden yapýlanmayý gerekli kýlan dýþ ve iç faktörler
analiz edilecek ve çeþitli göstergelerle iyi yönetilememenin ne-
denleri ve sonuçlarý tartýþýlacaktýr.

Ayrýca, kamuda yeniden yapýlanma sürecinde yeni yönetim an-
layýþý ile birlikte ele alýnmasý gereken çeþitli reform alanlarý ve bu
reformlarýn genel doðrultusu ve içeriði kamuoyu ile paylaþýlmýþ
olacaktýr. 

Dünyadaki deðiþim, genel olarak, küreselleþme ve sanayi toplu-
mu þartlarýndan bilgi toplumuna geçiþ þeklinde özetlenebilir. An-
cak, geçmiþ kalýplarýmýz ve mevcut yapýmýz ile bu yeni ortama uy-
gun çözümler üretmek yönetim kapasitemizi aþmaktadýr. Bu çer-
çevede, sadece yönetim yapýmýzý deðil, yönetim paradigmamýzý
da deðiþtirmek kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. Bu da insanlýðýn ortak
tecrübesi ile ülkemizin birikimleri üzerine kurulan bir yeniden
yapýlanma sürecini ifade etmektedir. 
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Dünyadaki geliþmeler ve halkýmýzýn talepleri doðrultusunda
yapýlacak olan kamu yönetiminde yeniden yapýlanma, etkinliðin
artýrýlmasý ve katýlýmcýlýk  eksenine oturmaktadýr. Böylece tüm
kaynaklarýn ve toplumsal potansiyellerin seferber edildiði demok-
ratik bir ortamda, deðiþimin yönetilmesi, bilgi toplumunun gerek-
tirdiði uyumun saðlanmasý ve halkýmýzýn refah düzeyinin artýrýl-
masý mümkün olabilecektir. 

Esasen, ülkemizde kamu yönetiminde yeniden yapýlanma çaba-
larý uzun bir geçmiþe sahiptir. Bu alanda yapýlan çalýþmalar kýsa-
ca özetlenecek olursa:

1930'lu yýllarda yapýlan çalýþmalar,

1949 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi öðretim görevlilerinden Fritz
Neumark tarafýndan hazýrlanan "Devlet Dairelerinin ve Mües-
seselerinin Rasyonel Çalýþmasý" konulu rapor,

1951 yýlýnda Dünya Bankasý desteði ile James M. Barker'in
baþkanlýðýnda bir kurul tarafýndan hazýrlanan devlet personeli
rejimi konulu rapor,

1958 yýlýnda TODAÝE tarafýndan hazýrlanan "Türkiye'de Devlet
Personeli Hakkýnda Rapor,"

1960 sonrasý DPT, TODAÝE ve Devlet Personel Baþkanlýðý
öncülüðünde yapýlan araþtýrmalar,

DPT ve TODAÝE tarafýndan 1962 yýlýnda hazýrlanan ve 1963
yýlýnda Baþbakanlýða sunulan, personel rejimi konusunda yo-
ðunlaþan "Merkezi Hükümet Teþkilatý Araþtýrma Projesi"
(MEHTAP),

1963 yýlýndan bu yana bütün kalkýnma planlarýnda kamuda ye-
niden yapýlanma konusunda öneriler,
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1972 yýlýnda yapýlan "Ýdarenin Yeniden Düzenlenmesi: Ýlkeler

ve Öneriler " adlý rapor ile 1980'li yýllarýn baþýnda gerçekleþtiri-

len araþtýrma ve uygulamalar, 

VI. Plan hazýrlýklarý kapsamýnda, 1988 yýlýnda TODAÝE ta-

rafýndan yürütülen ve 1991 yýlýnda yayýnlanan, ilk kez AB'ye

uyumu ve vatandaþ odaklý olmayý gündeme getiren Kamu

Yönetimi Araþtýrmasý (KAYA) projesi,

VIII. Plan kapsamýnda 2001 yýlýnda ülkemizde saydamlýðýn

artýrýlmasý ve etkin yönetimin geliþtirilmesi amacýyla bir

Yönlendirme Komitesi ve Çalýþma Grubu kurulmasý ve bu kap-

samda hazýrlanarak, Ocak 2002'de Bakanlar Kuruluna sunu-

lan Eylem Planý 

Ayrýca, son yýllarda uluslararasý finans kuruluþlarý ile yapýlan

çeþitli anlaþmalarda kamuda iyi yönetimin geliþtirilmesi, özel-

likle bankacýlýk ve mali sektör, sosyal güvenlik kurumlarý ve

bütçe sürecinin iyileþtirilmesi konularýnda çeþitli yasal ve ku-

rumsal düzenleme çalýþmalarý ile bu kapsamda ülkemizin

yönetim yapýsý içinde yerleþen düzenleyici kurullar ve kurum-

lar.

Dünyadaki deðiþim ve 1980 sonrasý ülkemizin ithal ikameci ve içe

dönük bir kalkýnma stratejisinden ihracata dayalý dýþa dönük bir

stratejiye geçmesi, özellikle piyasa ekonomisini geliþtirmeye

dönük politikalar, kamu yönetimi alanýnda da deðiþimi uyaran

önemli bir faktör olmuþtur. Dünyanýn bir çok ülkesinde olduðu gi-

bi, ülkemizde de bu dönemde yeniden yapýlanma kavramýnýn ge-

niþ kabul görmesi ve tartýþýlmasý bir rastlantý deðildir. Ancak,

yapýlan çeþitli araþtýrmalara, yayýnlanan raporlara ve alýnan karar-

lara karþýlýk, ülkemizin 1980 sonrasý ekonomi alanýnda gerçekleþ-
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tirdiði serbestleþmeyi ve deðiþimi, kamu yönetimi alanýnda tam

olarak baþardýðý söylenemez. Bugün yaþadýðýmýz sorunlarýn te-

melinde, bu kýsmi deðiþimin doðurduðu uyum sorunlarý önemli

bir yer tutmaktadýr.  

1990'lý yýllarda daha belirgin hale gelen kamuda yeniden yapýlan-

ma ihtiyacý, bu dönemin koalisyon yapýlarý, kýsýr çekiþmeleri ve

ekonomik sýkýntýlarý altýnda ihmal edilmiþ ve ülkemiz kamu

alanýnda diðer ülkelerin gerçekleþtirdikleri deðiþimin oldukça ge-

risine düþmüþtür. 1990'lý yýllarda ekonomi alanýnda yaþadýðýmýz

sorunlarýn ve toplumun bir çok sorununa çözüm üretilemeyiþinin

gerisinde, kamu yönetiminde yeniden yapýlanmanýn zamanýnda

gerçekleþtirilemeyiþi kilit bir rol oynamýþtýr. Dünya genelinde ya-

þanan hýzlý deðiþim ve özellikle ülkemizin son yýllarda yaþanan

krizlerle sürdürülemez olduðu belirginleþen mevcut yönetim an-

layýþý ve yapýsý dikkate alýndýðýnda, kamuda yeniden yapýlan-

manýn vaktinin çoktan gelip geçtiði, bu alanda ihtiyacýn da öte-

sinde bir zorunluluðun oluþtuðu gözlenmektedir.

Bu genel çerçeve içinde hazýrlanan "Deðiþimin Yönetimi için

Yönetimde Deðiþim" raporu; yeni ve kapsamlý bir perspektif için-

de, kamu yönetiminde yeniden yapýlanma sürecine katkýda bu-

lunmak ve rehberlik etmek üzere hazýrlanmýþtýr.  Bu çalýþma; akýl-

larýn ve bilgilerin karþý karþýya durduðu ve böylece enerjimizi boþ

yere tükettiðimiz bir ortamdan, farklý akýllarýn ve bilgilerin ortak

bir hedefe dönük olarak yan yana geldiði bir ortama geçiþin zemi-

ni olarak düþünülmüþtür. Bu kapsamda, yönetim yapýmýza parça-

lardan baþlayarak yaklaþmanýn getireceði dengesiz büyümeleri,

uyumsuzluklarý ve çatýþmalarý engellemeye dönük olarak,

bütüncül bir yaklaþým benimsenmiþtir. 
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Tüm toplumu ilgilendiren bir konuda, toplumun bütün kesimleri-

nin bilgi sahibi olmasý ve hazýrlýk aþamasýndan baþlayarak katký-

da bulunmasý en tabii haklarýdýr. Ayrýca, kamuda yeniden yapýlan-

manýn uygulamada baþarýsý, siyaset ve bürokrasi kurumlarýnýn

yaný sýra, bütün toplumsal kesimlerin eleþtirisine, tartýþmasýna,

katkýsýna, ve sahiplenmesine baðlýdýr. 

Yeniden yapýlanma bir denge durumundan yeni bir denge duru-

muna sýçramayý, bu sýçrama yapýlýrken geçici olarak dengenin

bozulmasýný gerektiren bir deðiþim sürecini ifade etmektedir.

Bütün deðiþim çabalarýna benzer þekilde; sancýlý boyutlarý olabi-

lecek ve muhalefet üreten bu geçiþ dönemi, uzun vadeli bir pers-

pektifi, liderliði ve sürekli desteði gerektirmektedir. Dünyadaki uy-

gulamalardan da gözlendiði üzere, kararlý olmayan bir siyasi ira-

denin ve toplumun, yeniden yapýlanmayý baþlatmasý mümkün ol-

sa bile, sürdürmesi mümkün deðildir. 

Yeniden yapýlanma sürecinde deðiþimin liderliðini yürütme so-

rumluluðu siyaset kurumuna aittir. Toplumun ve gelecek nesille-

rin ortak çýkarý düþünüldüðünde, bütün risklerine ve maliyetleri-

ne katlanarak,  sürdürülebilir bir geliþme için iktidarý ve muhale-

feti ile bir bütün olarak siyaset kurumunun bu liderliði ve ka-

rarlýlýðý sergilemesi, sosyal sorumluluðun bir gereðidir. Siyaset

kurumu, deðiþime liderlik yaptýðý ölçüde bugünkü neslin ve gele-

cek nesillerin ortak çýkarlarýný koruyacaktýr. Kýsa dönemli ve dar

çýkarlarý olan bazý kesimlerin muhalefetine karþýn, gerekli riskleri

ve maliyetleri üstlenen siyasetçiler, insani ve gerekli bir kurum

olan siyasete de hak ettiði saygýnlýðý kazandýracaklardýr. 

Siyasi liderliðin yaný sýra, aklýn ve olabilecek en geniþ bilgi zemi-

ninin devreye girmesi ile yeniden yapýlanma için saðlýklý bir zemin
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saðlanabilecektir. Küresel rekabet ortamýnda ve bilgi toplumu

þartlarýnda, ülkemizin hangi kurumlarýnýn niçin rekabet edemedi-

ðini bulmak ve uzun vadeli amaçlar ýþýðýnda çözüm üretmek, top-

lumsal birlikteliðimizin sürmesini arzulayan herkesin ortak so-

rumluluðudur. Parlamento, hükümet, üniversiteler, iþ dünyasý,

sendikalar, meslek odalarý, sivil toplum kuruluþlarý ve medya, bu

açýdan ilk akla gelen taraflardýr. Bireylerin ve burada sayýlamayan-

lar dahil olmak üzere ilgili tüm toplumsal gruplarýn sahiplenme-

leri saðlanmadan, eleþtiri ve katkýlarý alýnmadan, yeniden yapýlan-

ma gerçek anlamda baþarýlamaz.

Bu noktada, günümüzde akýl ve bilgi kavramlarýnýn deðiþimini de

gündeme getirmek gerekir. Günümüzde akýl ve bilgi tek baþýna bir

bireyin veya grubun tekelinde olmayan, kolektif ve çeþitlilikleri

içinde barýndýran bir nitelik kazanmýþtýr. Saðlýklý ve özgür bir

tartýþma ortamýndan geçilmeden, bir aklýn diðer akýllara, belli bir

bilginin diðer bilgilere üstünlüðü iddiasýnda bulunmak, çaðdaþ

akýlcýlýk anlayýþýndan uzak ve demokratik meþruiyyetten yoksun

bir yaklaþýmdýr. Toplumun imkanlarýnýn üst seviyede deðerlendiril-

mesi ve ortak çýkarlarýnýn korunmasý; farklý öznelerin, akýllarýn ve

bilgilerin hukuk düzeni ve demokrasi içinde, birbirleriyle etkileþi-

mine ve oluþturacaklarý sinerjiye baðlýdýr. 

Bu anlayýþ içinde; kamu yönetimi zihniyetinde, gelecek tasavvu-

runda ve yapýsýnda beyaz bir sayfa açmak için hazýrlanmýþ olan

bu çalýþmanýn en önemli iþlevi, toplumun bütün ilgili taraflarý

açýsýndan, kapsamlý bir çerçeve içinde yararlý bir tartýþma süreci-

ne katkýda bulunmasý olacaktýr. 
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Teknolojik geliþmeler, sanayileþme, þehirleþme, hýzlý nüfus

artýþý, savaþ ve siyasi dönüþümler gibi birçok faktörün etkisiy-

le, yüzyýllara yayýlan bir süreçte þekillenen kamu yönetimi; özellik-

le 20. yüzyýlda toplumsal koþullarý ve gündelik yaþamý etkileme

bakýmýndan doruk noktasýna ulaþmýþtýr. Kamu yönetimi veya ka-

mu hizmeti çaðý olarak da nitelendirilebilecek olan bu dönemde,

kamunun yapýsý büyümüþ ve iþlevleri son derece çeþitlenmiþtir.

Ancak, bu büyüme sürecinin doðal bir sonucu olarak; kýrtasiyeci-

lik, ek finansman ihtiyacýnýn sürekli artýþý, büyüyen bir yapý içinde

hantallýðý ve koordinasyonsuzluðu önlemede güçlükler baþ

göstermiþtir. Kamunun kendine özgü bu sorunlarýnýn yaný sýra,

geleneksel kamu yönetiminin geliþtiði ortamda ve düþünme kalý-

plarýnda meydana gelen deðiþmeler, 21. yüzyýla geçerken kamu

yönetiminde köklü bir paradigma deðiþimini gündeme getirmiþ-

tir. Yeni kamu yönetimi anlayýþýnýn ve uygulamalarýnýn þekillendi-

ði bu ortam, ana hatlarýyla aþaðýda özetlenmiþtir.
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DDÜÜNNYYAADDAAKKÝÝ  DDEEÐÐÝÝÞÞMMEE  VVEE
GGEELLÝÝÞÞMMEELLEERR::
KKAAMMUU  YYÖÖNNEETTÝÝMMÝÝNNÝÝNN  2211..
YYÜÜZZYYIILL  VVÝÝZZYYOONNUU

1.  Yeni  Kamu  Yönetimi  Düþüncesi  ve  Yapýsý

a)  Küresel  Geliþmeler  ve  Devletin  Yeni  Rolü

Deðiþim þüphesiz ki insanlýk tarihi kadar eski bir olgudur. Ya-

þadýðýmýz çaðýn en belirgin özelliklerinden biri ise deðiþimin

hýzlanmasý ve çok boyutlu hale gelmesidir. Teknolojik, ekonomik,

siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda hýzlý ve etkileþimli bir deði-

þim süreci yaþanmaktadýr. Yaþanan deðiþim, bireyleri olduðu ka-

dar ülkeleri ve kurumlarý da köklü bir þekilde etkilemektedir. 

Tek baþýna deðiþim, olumlu veya olumsuz bir anlam ifade etme-

mektedir. Deðiþim, pek çok fýrsatýn yaný sýra, çeþitli tehditlerin de

kaynaðý olabilmektedir. Özellikle, deðiþimi zamanýnda ve doðru

bir þekilde algýlayarak, kendini yeni koþullara uyarlama becerisi

gösteremeyen bireyler ve kurumlar, deðiþimin kurbaný haline ge-

lebilmekte ve nispi konumlarý kötüleþmektedir. Öte yandan, deði-

þimi zamanýnda ve doðru algýlayan, saðlýklý tepki gösterenler ise,

kendi hedefleri ile deðiþen ortam arasýnda örtüþen alanlarý yaka-

layabilmekte, stratejik bir yaklaþým içinde deðiþimin getirdiði be-
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lirsizlikleri azaltmakta ve deðiþim sürecini nispi konumlarýný iyi-

leþtirme yolunda bir fýrsata dönüþtürebilmektedirler. 

Dünyada yaþanan hýzlý ve çok yönlü deðiþim özellikle yönetim an-

layýþýnda ve klasik bürokratik yapýlarda köklü bir yeniden yapýlan-

mayý gündeme getirmiþtir. Yönetim anlayýþýný ve yapýlarýný köklü

bir þekilde etkileyen veya uyaran deðiþim faktörleri, dört ana

baþlýk altýnda özetlenebilir:

Ekonomi teorisinde deðiþim,

Yönetim teorisinde deðiþim,

Özel sektörün rekabetçi yapýsý ve kaydettiði ilerlemeler,

Toplumsal eleþtiri ve deðiþim talebi ile sivil toplumun 

geliþimi.

Özellikle 1970'li yýllardan baþlayan bir süreç içinde, ekonomi teori-

sinde Keynezyen yaklaþým ve klasik refah devleti anlayýþý önemli

oranda terk edilmiþ, ekonomi teorisinde liberal yaklaþým güç ka-

zanmýþtýr. Durgunluk, artan bütçe açýklarý ve enflasyon, iþsizlik

oranlarýnda çarpýcý artýþ gibi sorunlarý beraberine taþýyan küresel

rekabet ortamý; iç pazarda Keynezyen ekonomi teorisine dayalý

olarak geliþtirilen klasik refah devleti yaklaþýmýný ve talep yöneti-

mini büyük ölçüde etkisiz hale getirmiþtir. Bu kapsamda devletin

ekonomideki rolü de sorgulanmaya baþlanmýþ, piyasa çarpýklýk-

larýný giderirken ortaya çýkan "yönetim çarpýklýklarý" ve bunun

uzun dönemde rekabet gücünü azaltýcý etkisi vurgulanmaya baþ-

lanmýþtýr. Özel sektörün dinamizmini ve piyasalarýn kaynak tahsi-

sinde rasyonel sonuçlar üretme gücünü vurgulayan liberal yak-

laþým, ekonomik refah ve bireylerin özgürlüðünü koruma açýsýn-

dan devletin ekonomideki rolünün sýnýrlandýrýlmasý yönünde ha-
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kim söylem haline dönüþmüþtür. Bütün bu tartýþmalar "devletin

ne yapmasý veya ne yapmamasý gerektiði" konusunda yeni açýlým-

lar getirmiþtir. 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiþ süreci ile de birleþen

bir geliþme içinde, klasik Weberyen bürokrasi anlayýþý çerçevesin-

de þekillenen yönetim teorileri de dönüþüme uðramýþtýr. Yasal-

rasyonel temele sahip Weberyen bürokrasi anlayýþý, her ne kadar

geçmiþte refahýn ve demokrasinin geliþmesine önemli katkýlar

saðlamýþsa da, deðiþen þartlar karþýsýnda verimsiz ve etkisiz

kalmýþ ve yerini rasyonel-üretken bir çizgide yeni örgütlenme mo-

dellerine býrakmýþtýr. Bu çerçevede, prosedürlerden çok sonuçla-

ra odaklý, tekbiçimlilikten çok farklýlýklara dayalý, katý yapýlardan

çok esnek organizasyonlara vurgu yapan bir yaklaþým ön plana

çýkmýþtýr. Organizasyonlarýn bilgi iþleyen süreçler olarak tasavvur

edilmeye baþlandýðý bu yeni anlayýþ içinde, bireysel inisiyatif,

katýlým, ekip çalýþmasý, kurumsal öðrenme, rakiplere karþý strate-

ji geliþtirme, sürekli geliþim gibi unsurlarýn altý çizilmeye baþ-

lanmýþtýr. Diðer bir ifade ile, devletin sadece ne yapmasý gerekti-

ði deðil, üstlendiði iþlevleri "nasýl yapmasý" gerektiði de yeniden

tanýmlanmaya baþlanmýþtýr. Yönetim kavramý yerine çok aktör-

lülüðü ve etkileþimi ima eden, "yönetiþim" kavramýnýn güçlendiði

bu geliþim içinde; "insanlarý idare etme" anlayýþý yerine, ortaklaþa

sorun tanýmlama ve çözme yaklaþýmý vurgulanmaya baþlanmýþtýr.  

Yaþanan teorik geliþmeler, piyasada rekabet þartlarý içinde geli-

þen özel sektörün dinamizmi ve yenliklere uyum saðlama beceri-

si ile yakýndan iliþkilidir. Yeni teknolojiler ve yönetim teknikleri kul-

lanarak verimliliðini ve rekabet gücünü artýran özel sektör

karþýsýnda, kamu kuruluþlarý sanayi toplumuna özgü hantal ve
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büyük ölçekli yapýlarý ile rekabet edemez hale gelmiþlerdir. Küre-

sel ortamda girdi alýmý, üretim süreçlerinin dünya ölçeðinde par-

çalanmasý ve að oluþturma yoluyla yeniden organizasyonu, deði-

þik pazarlara dönük farklý stratejiler, post-fordist bir dönem olarak

da tanýmlanan yeni ve yoðun bir rekabet ortamý oluþturmuþtur.

Geliþen teknoloji ve organizasyon teknikleri sonucunda verimliliði

artan özel sektör; sermaye hareketlerinin serbestleþtiði bir ortam-

da, birçok ülkede geliþmenin dinamiði haline gelmiþtir. Bu geli-

þim karþýsýnda, klasik olarak kamu tarafýndan yürütülen birçok

mal ve hizmetin özel sektöre açýlmasý, kamu kurumlarýnýn çalýþ-

ma süreçlerinde esnekliklerin artýrýlmasý, kamunun çeþitli hiz-

metleri piyasadan tedarik etmesi veya kamu kurumlarýnýn özel

sektörde geliþen yaklaþýmlara uyarlanmasý gündeme gelmiþtir. 

Deðiþen þartlar arasýnda, bireylerin ve toplumlarýn kamu hizmet-

leri konusunda çeþitlenen ve artan talepleri de son derece etkili

olmuþtur. Halkýn yönetimlerden beklentisi nicel ölçütlerden kalite

ölçütlerine yönelmiþ, hizmetlere iliþkin karar  alma süreçlerine

katýlým talepleri yoðunlaþmýþtýr. Bu talepler karþýsýnda verimli bir

hizmet sunumu yapamayan, sürekli büyüyen, bütçe açýklarý veren

ve enflasyon üreten kamu kesimine dönük olarak eleþtirel yak-

laþýmlar toplumlarda yaygýnlaþmaya baþlamýþ, bu baský altýnda

kamu bürokrasileri ve siyaset yeniden yapýlanmaya yönelmiþler-

dir. 

Kamunun kendisinden beklenen ölçüde hizmet sunamamasý, pi-

yasa þartlarýnýn ise sosyal açýdan önem taþýyan bazý deðerleri ye-

terince karþýlayamamasý sonucunda, sivil toplum kuruluþlarýnýn

sayýsýnda ve iþlevlerinde büyüme olmuþtur. Kamu ve özel sektör

dýþýnda üçüncü bir sektör olarak isimlendirilecek ölçüde geliþen
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sivil toplum kuruluþlarý, kamu ve piyasa ile etkileþim içinde, bir-

çok kamusal iþlevi üstlenmeye baþlamýþlardýr. Böylece, demokra-

sinin ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarý olan sivil toplum

kuruluþlarý, hizmet üretimi ve sunumu süreçlerinde de önemli bir

konuma yükselmiþlerdir.  

Bütün bu teorik ve reel deðiþimler doðrultusunda, kamu yöneti-

minin toplumsal rolü ve iþlevleri ile bunlarý yerine getirirken uygu-

layacaðý yöntemler ve oluþturacaðý kurumsal yapýlar tartýþma ko-

nusu haline gelmiþtir. Genel olarak ifade edilecek olursa, toplu-

mun taleplerine karþý daha duyarlý, katýlýmcýlýða önem veren, he-

def ve önceliklerini netleþtirmiþ, hesap veren, þeffaf, daha küçük

ancak daha etkin bir kamu yönetimi talebi dile getirilmiþtir. Ka-

munun üretimden çekilmesi, düzenleyici iþlevinin güçlendirilme-

si, özel sektör ve toplum ile paydaþlýk iliþkisi geliþtirmesi

öngörülmüþtür. Kamu, piyasa ve sivil toplum birbiriyle rakip deðil,

birbirini tamamlar þekilde düþünülmeye baþlanmýþ, toplumun ta-

lep ve beklentilerinin, bu temel kurumlarýn dinamik bir etkileþimi

ile karþýlanmasý yoluna gidilmiþtir.  Ayrýca, siyasal bir süreç için-

de kamu hizmetlerinin yeniden tanýmlanmasý ve teknolojik geliþ-

meler sonucunda, bu üç kurum arasýndaki iþbölümünün her

ülkenin kendi þartlarý içinde sürekli gözden geçirmesi gerekli ha-

le gelmiþtir.

Yaþanan deðiþimler kýsaca küreselleþme ve bilgi toplumuna ge-

çiþ þeklinde özetlenebilir. Ýç ve dýþ arasýndaki ayrýmýn göreli ola-

rak kolay çizilebildiði bir dünyanýn yerini, sýnýrlarýn gittikçe belir-

sizleþtiði ve etkileþimin yoðunlaþtýðý bir ortamda, dýþarýsý ile içeri-

sinin kaynaþmasý almýþtýr. Üretim faktörleri içinde bilginin ve tek-

nolojik geliþmenin katkýsý belirleyici hale gelmiþtir. Sonuç olarak;
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iç koþullara odaklý ve sanayi toplumuna özgü kurumlarda köklü

bir deðiþim ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr.

Küreselleþme ve bilgi toplumu süreçlerinin bütün dünyada mey-

dana getirdiði deðiþim, yeniden yapýlanma süreci içinde dikkatle

izlenmeli ve deðerlendirilmelidir. Bu deðiþim süreçleri rekabeti

artýrmakta, halkýn yönetimden beklentilerini yükseltmekte ve da-

ha kaliteli bir yönetimi zorunlu kýlmaktadýr. Küresel rekabet or-

tamýnda, kötü yönetimin bedeli son derece aðýr ödenmektedir. Ýçe

kapanmanýn da bir çare olmadýðý gerçeðinden hareketle, küresel

süreçlere strateji geliþtirerek uyum saðlama ve fýrsatlarý deðerlen-

dirme dýþýnda anlamlý bir seçenek kalmamaktadýr.

Küreselleþme süreci; bir yandan uluslar üstü ve bölgesel enteg-

rasyonlarý güçlendirirken, diðer yandan yerel deðerleri ve fark-

lýlýklarý canlandýrmakta, yerinden yönetimin önemini artýrmak-

tadýr. Birbirini tamamlayan bu süreçler, ulus devletler ve merkezi

yönetim yapýlarý üzerinde çift yönlü bir baský oluþturmaktadýr.

Ýnsanlarýn, bilginin, sembollerin, mal ve hizmetlerin ve sermaye-

nin hareketliliðinin arttýðý bir ortamda, geleneksel kurallar ve 

kontrol yapýlarý anlamýný yitirmiþ veya etkisizleþmiþ, klasik talep ve

beklentiler son derece çeþitlenmiþ ve her an deðiþime açýk hale

gelmiþtir. Bu yeni ortamda kamu yönetimleri; klasik yaklaþým ve

kurumsallaþma içinde, paradoksal bir durum ile karþý karþýya

kalmýþtýr. Bir yandan kamu yönetimi, eski gücünü ve araçlarýný yi-

tirirken, diðer yandan eskisinden de etkili ve çeþitli hizmetler sun-

ma zorunluluðu ile karþý karþýya kalmýþtýr.  

Bütün bu deðiþim süreçleri ulus devletleri ve merkezi yönetim

yapýlarýný ortadan kaldýrmamakta, ancak bu kurumlarýn rolünün
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yeniden tanýmlanmasýný gerektirmektedir. Deðiþim sürecine ba-

þarýyla uyan devletler ve merkezi yönetimler; bir taraftan uluslar-

arasý, uluslar üstü ve bölgesel entegrasyon süreçlerinin taþýyýcýsý

olarak, diðer taraftan farklýlýklarý hukuk düzeni içinde bir arada tu-

tabilen demokratik ortamlar þeklinde yeniden yapýlanmaktadýr.

Sonuç olarak; kamu kurumlarý daha az kaynakla, daha fazla ve

kaliteli hizmet üretecek þekilde etkinliklerini artýrmakta ve enerji-

lerini öncelikli alanlara yoðunlaþtýrmaktadýr. 

Küreselleþme sürecinde devletin deðiþen rolü, özellikle ekonomi

alanýnda belirginlik kazanmaktadýr. Bütün dünyada devletin eko-

nomik yaþamdaki rolü dönüþmekte, buna baðlý olarak devletin

yapý ve iþlevleri deðiþmektedir. Devletin politika belirleme ve kata-

lizör iþlevi görerek yönetme kapasitesi geliþirken, hizmet üretimi

ve sunumunda piyasa ve sivil toplum kuruluþlarý ön plana

çýkmaktadýr.  Diðer bir ifade ile, doðrudan üreten bir devlet an-

layýþý yerine, üretme fýrsatlarý yaratan, toplumun ortak çýkarlarý

için rekabet ortamýný gözeten, piyasalarý düzenleyen ve denetle-

yen bir devlet anlayýþý hakim hale gelmektedir. Hizmetlerin üretil-

mesinde ve halka sunulmasýnda piyasa ve sivil toplumun önemi-

nin arttýðý bu yeni ortamda, kamunun doðrudan üretim yap-

masýnýn sadece diðer alternatiflerin geçersiz olduðu alanlarla

sýnýrlandýrýldýðý gözlenmektedir. Geliþen teknolojiler ve organizas-

yon yapýlarý içinde bu sýnýrlar da yeniden tanýmlanmakta, gele-

neksel olarak devletin doðrudan rol üstlendiði birçok alan, zaman

içinde diðer aktörlere açýlabilmektedir. Son dönemlerde tele-

komünikasyon ve enerji alanýnda yaþanan geliþmeler bu eðilimin

açýk örnekleridir. 
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Zannedilenin aksine, devletin ekonomideki deðiþen rolü sosyal

devlet vasfýný ortadan kaldýrmamaktadýr. Artan rekabet ortamý ve

piyasanýn ürettiði sosyal sorunlar, devlete eskisinden de önemli

sosyal sorumluluklar yüklemektedir. Üretim yapmayan devlet sos-

yal devlet vasfýný yitirmemekte, tam aksine gereksiz hale gelmiþ

iþlevlerden arýnarak dýþ politika, güvenlik ve adalet gibi asli iþlev-

leri ile sosyal politikalar üzerinde yoðunlaþabilmektedir.  Bütün

bu iþlevlerini yerine getirirken, devletin en az kaynakla en fazla

katma deðer üretmesi ve kaliteli hizmet sunumu eskisinden de

hayati bir unsur haline gelmiþtir. Bu çerçevede, sosyal devlet çað-

daþ araçlar kullanýlarak, piyasa ve sivil toplum ile iþbirliðini geliþ-

tirilerek hayata geçirilmektedir. 

Devletin bu deðiþen rolü özelleþtirme, sivilleþme ve yerelleþme

þeklinde geliþen eðilimleri desteklemektedir. Kamu kuruluþlarý

özel sektörün daha verimli üretim yaptýðý alanlarý terk etmekte,

eskiden "doðal tekel" olarak düþünülerek devletin kontrolüne

býrakýlan alanlar dahi, düzenleyici yapýlar kurulmak suretiyle özel

kesime açýlmakta, bazý kamu hizmetleri sivil toplum kuruluþ-

larýna devredilmekte, merkezi yapýlar yerine yerinden yönetim an-

layýþý hakim hale gelmektedir. 

b)  21.  Yüzyýlýn  Kamu  Yönetimi  Vizyonu

20. yüzyýl ideolojik saplantýlarýn ve çatýþmalarýn yüzyýlý olduðu ka-

dar, hýzlý bir deðiþim süreci içinde, ideolojik saplantýlarýn ve

önyargýlarýn anlamýný yitirdiði ve geniþ ölçüde tasfiye edildiði bir

yüzyýlda olmuþtur. Soðuk savaþýn sona ermesi ile birlikte belirgin-

lik kazanan bu durum, birçok ülkede ideolojik saplantýlardan uzak
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bir anlayýþ içinde, demokrasi ve piyasa ekonomisi gibi temel ku-

rumlar etrafýnda yeniden yapýlanmanýn yolunu açmýþtýr. 

20. yüzyýlýn son dönemleri ve 21. yüzyýl; bir anlamda, 20. yüzyýlýn

sanayi toplumuna ait ideolojilerin ve kurumlarýn týkandýðý, yeni

kurumlarýn ise oluþum sürecine girdiði bir dönem olmuþtur. Eski

düzen büyük oranda ortadan kalkmýþ, yeni düzen ise henüz tam

olarak oluþmamýþtýr. Kýsaca, bütün dünyada ve tek tek birçok

ülkede bir geçiþ dönemi yaþanmaktadýr. Yeni dönem, yeni anlayýþ

ve kurumlarý ile tam olarak oluþmamýþ olsa da, gelecekteki or-

tamýn temel çizgileri þimdiden belirginleþmeye baþlamýþtýr. 

Günümüzde kalkýnmýþlýðýn göstergesi; sadece kiþi baþýna gelirle

deðil, strateji geliþtirme, organizasyon kurabilme, bu organizas-

yonlarý deðiþen þartlara adapte edebilme, sürekli öðrenebilme ve

takým halinde çalýþarak sonuç alabilme gibi özelliklerle belirlen-

mektedir. Belirsizliklerin ve rekabetin yoðunlaþtýðý bir ortamda de-

ðiþimi takip edemeyenler, bugün sahip olduklarýný çok kýsa süre-

de yitirme riski ile karþý karþýyadýr. Bu durum, tek defaya mahsus

bir çaba yerine, yönetim zihniyetinde, stratejisinde ve organizas-

yonunda sürekli bir geliþimi ve yeniden yapýlanmayý gündeme ge-

tirmektedir.

ABD, Ýngiltere, Kanada, Ýrlanda, Yeni Zelanda gibi birçok geliþmiþ

ülke küreselleþme ve bilgi toplumu þartlarý tarafýndan ana çerçe-

vesi çizilen bu yeniden yapýlanma sürecinde öncü rol oynamýþtýr.

Eski Doðu Bloðu ülkeleri ile, geliþmekte olan ülkelerden bir çoðu

da bu sürece katýlmýþ ve yönetim yapýlarýnda köklü reformlar yap-

ma yönünde adýmlar atmýþlardýr. 
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Bu kapsamda, kamu yönetim zihniyeti ve yapýsý; 

Tek taraflýlýktan veya tek aktörlülükten çok taraflýlýða ve çok

aktörlülüðe, katýlýmcý ve yönetiþimci bir anlayýþa, 

Tepkisel ve geçmiþ yönelimli bir anlayýþtan, sorunlarý ortaya

çýkmadan önce önlemeye dönük pro-aktif ve gelecek yöne-

limli bir anlayýþa, 

Girdi odaklý olmaktan sonuç ve hedef odaklý olmaya,

Kendine odaklý olmaktan vatandaþ odaklý olmaya,

Vatandaþý "hedef kitle" ve "müþteri" olarak algýlamaya,

Temin eden ve sunan bir anlayýþtan, kolaylaþtýrýcý ve katalizör

rolü üstlenen bir anlayýþa,

Ayrýntýlara boðulmaktan asli iþlevlere yoðunlaþmaya doðru,

köklü bir deðiþime uðramaya baþlamýþtýr. Bu yeni anlayýþ içinde,

21. yüzyýlda kamu yönetimi; 

Saydam olmak, 

Katýlýmcý olmak, 

Hesap verebilir olmak,

Etkili ve verimli olmak, 
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Ýnsan hak ve özgürlüklerine saygýlý olmak, 

Belirsizliði ve ayrýmcýlýðý azaltacak þekilde hukuka
dayanmak,

Öngörülebilir, esnek ve süratli olmak

zorundadýr. 

Rekabete açýk bir dünyada, halkýn rýzasýna dayalý olmayan bir
yönetim; insanlarýný mutsuz kýlmakta, nitelikli insan gücünü baþ-
ka ülkelere kaptýrmakta, buna karþýlýk artan yabancý sermaye
yatýrýmlarýndan faydalanamamakta ve sonuçta baþka yönetimler-
le rekabette ülkenin nispi konumunu kötüleþtirmektedir. Yukarýda
ana hatlarý ortaya konan yeni yönetim zihniyetine sahip yönetim-
ler ise insanlar, sermaye, bilgi ve teknoloji için bir çekim merkezi
oluþturmakta, hýzlý bir þekilde geliþerek halkýn refahýný artýrabil-
mektedir.

Bu yeni yönetim anlayýþý ve uygulamasý,

Piyasaya saygýlýdýr ve mümkün olduðu ölçüde piyasa araç-
larýný kullanýr.

Hukukun güvencesi altýnda, sivil toplum kuruluþlarýna ve bi-
reylere geniþ bir alan tanýr.

Yerel ve yerinden yönetim yapýlarýný öne çýkarýr.

Stratejik yönetim anlayýþý içinde öncelikli alanlara yoðunlaþýr,
performansa ve kaliteye dayanýr,
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Bilgi teknolojilerini yönetimin bütün süreçlerine yayar ve kul-

lanýr.

Çok çalýþmaktan ziyade akýllý ve programlý çalýþmayý öngörür,

Mevzuatta kýsalýktan ve sadelikten yanadýr.

Yatay organizasyon yapýsý ve yetki devrini gerektirir.

Katýlýmýn geliþmesi için gerekli güvenli ortamýný ve mekaniz-

malarý oluþturur.

Sorumluluðunun gereði olarak hesap verir, herkesin bilgi

edinme hakký olduðuna inanýr.

Çalýþanlarý geliþtirir, güçlendirir ve  yetkilendirir.

Grup ya da ekip çalýþmasýna önem verir, çalýþanlarýn görüþ ve

eleþtirilerinden yararlanýr.

Ülkemizde kamu yönetiminin yeniden yapýlanmasýna yön verecek

ana unsurlar da bunlar olmalýdýr. Ýnsanlýðýn ortak tecrübesine da-

yanan bu düþünceler ve araçlar, ülkemizde yaþayan milyonlarca

insanýn özgür ve müreffeh yaþamasý kadar, gelecek nesillerin

mutluluðu açýsýndan da son derece önemlidir.
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2.  Yeni  Kamu  Yönetimi  Uygulamalarý

Kamu yönetiminde yeniden yapýlanma çalýþmalarý yeni bir olgu

deðildir. Genel olarak bakýldýðýnda kamu yönetiminde bugüne ka-

dar yapýlan yeniden yapýlanma çalýþmalarýnýn üç aþamadan geç-

tikleri gözlenmektedir. Bunlardan birincisi 1980'li yýllara kadarki

dönem olup, "idari reform" kavramý etrafýnda þekillenmiþtir. Bu

kapsamda yapýlan çalýþmalar, daha çok gündelik sorunlarýn

çözümüne dönük olarak örgütlenme yapýlarýný, süreçlerini ve pro-

sedürlerini iyileþtirmeye yönelik düzenlemeler yapmayý içermek-

tedir. Ýkinci aþama, 1980'li yýllarda hakim hale gelmiþ ve kurumsal

çalýþmalarýn ötesine geçerek, devletin rolünü yeniden tanýmlama

ve iþlevlerini sýnýrlandýrma üzerinde yoðunlaþmýþtýr. Bu aþamada

genel olarak özel sektörün yönetim anlayýþý esas alýnmýþ ve kamu-

da bu anlayýþý yaygýnlaþtýrmak hedeflenmiþtir. Etkilerini

günümüzde de sürdüren üçüncü aþama ise, 1990'lý yýllardan iti-

baren güçlenmeye baþlamýþ ve kamuya kendi içinde bakmak ye-

rine, kamu yönetimini toplumun geneli ile birlikte düþünme yak-

laþýmýný getirmiþtir. Özel sektörün yaný sýra, sivil toplum örgütleri-

ne de güçlü bir vurgu yapan bu yeni yaklaþým; kamunun tüm top-

lumun etkileþimi ile oluþan bir alan olduðunu ifade eden, "yöneti-

þim" kavramý ile özetlenebilir.

Devletin rolündeki deðiþmeye ve yönetiþim kavramýnýn güçlen-
mesine paralel olarak; yönetim zihniyeti, kalýplarý ve  yöntemleri
de dönüþmektedir. Bu kapsamda, kamu yönetimi reformu bir çok
ülkenin gündemine girmiþtir. Son yirmi yýldýr bir çok OECD ülke-
sinde kamu yönetiminde reform çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Genel
eðilimler ortak olmakla birlikte, siyasi, kültürel ve idari farklýlýkla-
ra baðlý olarak ülkeler farklý yönetim biçimlerine geçiþi hedefle-
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miþlerdir. Yeni Zelanda, Avustralya, Ýngiltere, Kanada, Amerika
Birleþik Devletleri, Ýrlanda, Ýsveç, Finlandiya, Danimarka ve Hol-
landa'nýn oluþturduðu grup, performans yönetimine geçiþ için re-
form çalýþmalarý yaparken; Norveç, Avusturya, Almanya, Ýsviçre,
Belçika, Fransa performansa odaklanmýþ karma bir yönetim için
reform çalýþmalarýný sürdürmektedir. Benzer bir þekilde Güney
Kore, Tayland, Güney Afrika, Yemen, Þili gibi birçok geliþme yolun-
daki ülke kamu yönetiminde reform sürecine katýlmýþtýr. Tüm bu
örnekler, yeniden yapýlanmada ortak özellikler kadar ülke þart-
larýnýn da önemli olduðunu ortaya koymaktadýr.

Kamu yönetiminde yeniden yapýlanmayý gerçekleþtiren OECD
ülkelerinin hemen hepsinde, deðiþimi gerekli kýlan faktörlerin
benzer olduðu görülmektedir.  

Deðiþimi uyaran faktörlerin baþýnda, kamu mali yönetiminin
krize veya darboðaza girmesi bulunmaktadýr. 

Dünya çapýnda yaþanan ekonomik durgunluk; kamu gelirle-
rinde gerilemeye yol açmýþ  ve harcamalarýn kontrol altýna
alýnamamasý neticesinde, mali durum kötüleþmiþtir. 

Küresel rekabet þartlarýnda, sermayenin dýþarýya kaçmasý
riski kamu gelirlerinde artýþý sýnýrlandýrýrken, toplumsal talep-
ler ve siyasi tercihler kamu harcamalarýnda tasarrufu sorun-
lu hale getirmiþtir. 

Kaynaklar sýnýrlý hale gelirken, halkýn hükümetten beklentile-
ri deðiþmiþ ve artmýþ, daha açýk ve þeffaf bir yönetim ile bu-
na paralel hesap verme sorumluluðunun iþletilmesi isteði
oluþmuþtur. 
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Daha fazla ve daha kaliteli kamu hizmeti beklentisi ile sivil

toplum kuruluþlarýnýn yönetime katýlma istekleri artmýþtýr. 

Son olarak; teknolojideki geliþmelerin, yeni yönetim sistemi

ve organizasyon yapýlarýnýn, eðitim seviyesinin yükselmesinin

ve deðiþen yaþam tarzýnýn toplumsal alýþkanlýklar ve beklen-

tiler üzerindeki etkisi, yeniden yapýlanma ihtiyacýnýn doð-

masýnda önemli rol oynamýþtýr. 

Bu ekonomik, toplumsal ve teknolojik baskýlar altýnda hükümet-

ler, politikalarýný ve rollerini daha yakýndan incelemeye ve bütçe

açýklarý ile baþa çýkmanýn farklý yollarýný aramaya baþlamýþlardýr. 

Geliþen bu yeni ortamda deðiþime uyum saðlayanlar ve rekabet

güçlerini artýranlar kazanýrken, deðiþimin gerisinde kalanlar veya

deðiþime uyum kapasitesi olmayanlar eskisinden de olumsuz bir

duruma sürüklenmiþlerdir. 

Dünya ölçeðinde artan eþitsizlik bunun en açýk kanýtýdýr. Dünya

Bankasý tarafýndan ortaya konan verilere göre 2000 yýlýnda bir

günde 1 dolardan az bir gelir elde eden 1,3 milyarý aþkýn insanýn

deðiþik bölgelere göre daðýlýmý aþaðýdaki tabloda verilmektedir:
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Bu gelir düzeyinin "açlýk sýnýrý" olarak tanýmlandýðý dikkate alýnýr-

sa, dünya ölçeðinde 1,3 milyar insanýn durumu daha saðlýklý de-

ðerlendirilebilir. 

Diðer bazý hesaplamalara göre küresel düzeyde en zengin ülke-

nin en yoksul ülkeye göre gelir düzeyi 20. yüzyýlýn baþlarýnda 9 kat

iken, bugün bu oran 60 katýna kadar yükselmiþtir. Bu rakamsal

deðerler, giderek kutuplaþan bir dünyaya iþaret etmektedir. Bilgi

toplumuna zamanýnda ve yeterli uyum saðlanamadýðý durumlar-

da, ülkeler arasýnda ve ayný ülkede deðiþik kesimler arasýnda "di-

jital açýk" oluþmasý riskinden bahsedilmeye baþlanmýþtýr. Bütün

bu deðiþimler ve geliþme eðilimleri, ülkelerin geleceklerine dair

son derece hayati kararlar almalarýný zorunlu kýlmaktadýr.

Bu kapsamda, deðiþime ayak uydurmayý baþarmýþ ve kamu yöne-

timinde yenilikler yaparak göreli konumunu iyileþtirmiþ bir çok

ülke örneðini tartýþmak mümkündür. Ancak, çok geniþ ayrý bir

çalýþmanýn konusu olabilecek bu ülkelerden sadece seçilmiþ bazý

örnekler verilerek, kamuda yeniden yapýlanma konusunda dene-

yimler bir ölçüde yansýtýlacaktýr.

a)  Amerika  Birleþik  Devletleri  (ABD)

ABD'de kamu yönetiminde yeniden yapýlanma diðer bir çok ülke-

de olduðu gibi halkýn yönetimden beklentileri ile yönetimin halka

saðladýklarý arasýndaki açýðýn giderek artmasý sonucunda günde-

me gelmiþtir. 1970'lerin baþýnda yapýlan bir kamuoyu araþtýr-

masýnda ABD'de devletin iyi çalýþtýðýný düþünenlerin oraný % 76

iken, bu oran 1990'larýn baþýnda yapýlan benzeri bir çalýþmada %

21'e gerilemiþtir. Bu sonuç, 1990'larýn baþýndan itibaren kamu
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yönetiminin sorgulanmasýný gündeme getirmiþtir. 

1993 yýlýnda yapýlan Ulusal Performansýn Deðerlendirilmesi

(NPR) çalýþmasý ve Yönetimi Yeniden Keþfetmek (Reinventing Go-

vernment) Raporu, soðuk savaþ sonrasý kamuda yeniden yapýlan-

manýn genel çerçevesini ortaya koymuþtur. Baþkan Yardýmcýsý Al

Gore tarafýndan koordine edilen bu çalýþmalarda, "daha az mali-

yetle daha iyi çalýþan bir devlet" yapýsý oluþturmak öngörülmüþtür.

Kamuda harcama miktarý üzerinde odaklanan anlayýþtan, harca-

ma sonucunda ne elde edildiðine dönük anlayýþa geçilmesi

yönünde önemli adýmlar atýlmýþtýr. Bu çabalarýn baþlangýcýndan

itibaren 5-7 yýl içinde, diðer bir çok yenileþmenin yaný sýra;

Federal hükümette personel sayýsý % 17 azaltýlmýþ (yerelleþ-
meye paralel olarak eyaletlerde ve belediyelerde artmýþtýr),

Özel kesimle kýyaslamalar yapýlmaya baþlanmýþ,

Kuruluþlarýn performanslarý baðýmsýz denetim birimlerinin
incelemesine açýlmýþ,

640.000 sayfa kurum içi düzenleme, 16.000 sayfa mevzuat
yürürlükten kaldýrýlmýþ, 31.000 sayfa üzerinde iyileþtirmeler
yapýlmýþ,

570'in üzerinde kamu biriminde 4000 adet müþteri standardý
oluþturulmuþ,

140 milyar dolar civarýnda parasal tasarruf saðlanmýþ,
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"Baþkanýn Yönetim Konseyi" kurulmuþ,

Birimlerde "Reform Laboratuarlarý" geliþtirilmiþ, kamu ku-
rumlarý bünyesinde 12.000 adet yeniden yapýlanma takýmý
kurulmuþtur.

Bugün ABD'de bütün kamu kuruluþlarý stratejik plan hazýrlamak,

bu planlarý yýllýk performans planlarýna dönüþtürmek, bütçelerini

bu bazda hazýrlamak, harcamalarý konusunda ise önceden ilan

ettikleri performans göstergeleri temelinde hesap vermek zorun-

dadýrlar. Girdiler yerine sonuçlara odaklanan bu anlayýþ ile birlik-

te 30 yýl aradan sonra halkýn yönetime olan güveni ilk kez artma

eðilimine girmiþtir.

b)  Yeni  Zelanda

Yeni Zelanda 1980'lerin ortalarýndan itibaren baþlattýðý çalýþmalar

sonucunda dünya ölçeðinde en kapsamlý ve en köklü yeniden

yapýlanmalardan birini gerçekleþtirmiþtir. Yeniden yapýlanmanýn

itici unsuru, bu ülkenin 1980'lerin baþlarýnda yaþadýðý ekonomik

ve mali kriz olmuþtur. Yönetimde deðiþim, özellikle 1984-1994

döneminde hýzlý bir þekilde saðlanmýþ, izleyen dönemde ise

yapýlan deðiþimlerin yerleþmesi yönünde çabalar ön plana çýk-

mýþtýr.

Ekonomi alanýnda þok tedbirler ile serbestleþme ve rekabete açýl-

manýn yaný sýra, Yeni Zelanda kamu yönetimi alanýnda da sonuç

ve performans odaklý bir yapýya dönüþme yönünde ciddi adýmlar

atmýþtýr. Bu adýmlar arasýnda;
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1986 yýlýnda çýkarýlan ve kamu giriþimlerinde þirketleþme mo-
delini yerleþtirmeyi hedefleyen Kamu Mülkiyetindeki Giriþim-
ler Kanunu (State Owned Enterprises Act),

Uygulamacý kamu birimlerine daha geniþ yetki tanýyan, buna
karþýlýk hesap verme kanallarýný geliþtiren 1988 tarihli Devlet
Sektörü Kanunu (State Sector Act)

Kamu harcamalarýnda girdi odaklý anlayýþtan çýktý odaklý an-
layýþa geçiþi öngören, 1989 tarihli Kamu Maliyesi Kanunu
(Public Finance Act)

Hesap verme sorumluluðuna dayalý bir kamu mali yönetimi-
nin temel ilkelerini ortaya koyan, 1994 tarihli Mali Sorumluluk
Kanunu (Fiscal Responsibility Act) belirtilebilir. 

1990'lý yýllarda hükümetin el deðiþtirmesi yeniden yapýlanmayý

durdurmamýþ, daha önce yapýlan deðiþimler sisteme yerleþmeye

baþlamýþtýr. Bütçe hazýrlama sürecinde siyasi iradeyi temsil eden

bakanlýklar ile uygulamayý yapacak kamu kuruluþlarý arasýnda,

özel sektör rekabetine de açýk bir sistem içinde sözleþmeler imza-

lanmakta, yöneticiler performans göstergeleri içeren bu sözleþ-

meler temelinde siyasi otoriteye ve kamuoyuna hesap vermekte-

dirler.

Bütün bu reform çabalarýnýn arkasýnda devletin deðiþen rolüne

paralel olarak daha etkin, saha sýnýrlý alanlarda yoðunlaþmýþ ve

þeffaf bir kamu yönetimi oluþturma anlayýþý bulunmaktadýr. Bu

kamu yönetimi yapýsýnýn ise ekonomik krizlerin aþýlmasýnda ve

sürdürülebilir bir büyüme ortamý oluþturularak, rekabetçi bir
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dünyada ülkenin konumunu iyileþtirmede kilit bir rolü olduðu

düþünülmektedir. Kýsaca ifade etmek gerekirse, devlet zorunlu ol-

madýkça iþlev üstlenmemekte, üslenmek zorunda kaldýðý iþlevleri

ise özel sektör mantýðý içinde, verimlilik esasý ile yerine getirmeye

çalýþmaktadýr. 

Yeni Zelanda'da yeniden yapýlanma süreci sadece idare ile sýnýrlý

kalmamýþ, parlamento ve siyasi partiler, seçim sistemi gibi anaya-

sal ve siyasi alanlarý da içine alacak þekilde geniþ tutulmuþtur. 

Reform sürecinde Hazine Bakanlýðý ile Bakanlar Kurulu Ofisi et-

kili bir koordinasyon rolü oynamýþ, ilgili tüm bakanlýklarda sahip-

lenmeyi saðlayýcý yapýlar geliþtirilmiþtir. Kamuoyu desteði, siyasi

kararlýlýk ve kamu kurumlarýnýn yöneticilerinin yenilikleri benim-

semesi, yeniden yapýlanma sürecinin baþarýsýnda önemli rol oy-

namýþtýr.

c)  Avustralya

Avustralya'da yeniden yapýlanma çabalarý 1980'lerin baþýnda orta-

ya çýkmýþ olup, 20 yýlý aþkýn bir dönemde sürdürülmüþtür. Yeniden

yapýlanma sürecinin baþlangýç noktasý kamu çalýþanlarýna dönük

deðerlendirmeler olmuþtur. Sürecin baþlangýç noktasý olarak,

10.000 kamu çalýþanýný kapsayan bir anket önemli bir çerçeve

saðlamýþtýr. 

Avustralya, kamu hizmetlerinde ortaya çýkan sorunlarýn temelin-

de yöneticilerin aþýrý kurallar içinde boðulmasýný ve iþ yapamaz

hale gelmesini görmüþ ve yeniden yapýlanmada "Býrakýn Yönetici-

ler Yönetsinler" sloganýný benimseyerek, yöneticilerin esneklikleri-
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ni artýrmaya dönük çeþitli tedbirler geliþtirmiþtir. Bir yandan yöne-

ticilerin inisiyatif alma kapasiteleri artýrýlýrken, diðer yandan so-

nuç odaklý olarak yeni hesap verme kanallarý oluþturulmuþtur.

1983-1996 döneminde hükümette olan Ýþçi Partisi yeniden

yapýlanma sürecinde gerekli olan sürekli siyasi desteði saðlaya-

rak, çabalarýn sonuç vermesini kolaylaþtýrmýþtýr. 1996 yýlýnda Mu-

hafazakar Parti iþbaþýna gelmiþ, ancak reform sürecini kesintiye

uðratmayarak kendi anlayýþý içinde devam ettirmiþtir. Bu dönem-

de "Yeni Kamu Hizmeti Kanunu" çýkarýlarak Yeni Zelanda modeli-

ne benzer þekilde kamu hizmetleri sunumunda sözleþme uygula-

malarý yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. 1997 yýlýnda "on-line

hükümet projesi" baþlatýlmýþ, 1999 yýlýnda ise tahakkuk esaslý

bütçeleme ve sonuçlara yönelik kaynak yönetimi konusunda

adýmlar atýlmýþtýr.

Avustralya, kamu kuruluþlarýnýn vatandaþlara yönelik "Hizmet

Þartlarý" oluþturmalarýný yaygýnlaþtýrmýþtýr. Kamu kuruluþlarý va-

tandaþlara hangi zamanda ve ne standartta hizmet sunacaðýný

ilan etmeye baþlamýþlardýr. Hizmet Þartlarý kapsamýnda, ilan edil-

miþ olan koþullar saðlanamadýðý zaman, vatandaþýn nereye ve

nasýl þikayette bulunacaðý da belirtilmektedir. Ayrýca, "Centerlink"

adýyla kurulan yapýlar aracýlýðý ile çeþitli hizmetler tek merkezden

sunulmaya baþlanmýþtýr. Bu yapýlar 22.000 çalýþan ve 1000 büro

aracýlýðý ile yýlda 6 milyon kiþiye hizmet verebilmektedir.

d)  Danimarka

Danimarka'da kamu yönetiminde yeniden yapýlanma "Modernleþ-

me Programý" adý altýnda 1983 yýlýnda baþlamýþtýr.
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Kullanýcýya odaklanma, kamu çalýþanlarýna odaklanma, kamu

dýþý kontratlara yönelme, kamuda performans yönetimi ve þirket

modeli, kamuda öðrenmeyi ve denemeyi cesaretlendirme, bu ye-

niden yapýlanma programýnýn temel bazý unsurlarý olarak göze

çarpmaktadýr.

Danimarka'da kamu sistemi, yerinden yönetim esasýna dayan-

maktadýr. Kamu hizmetlerinin çok büyük bir bölümünü seçilmiþ

ilçe yönetimleri yerine getirmektedir. Bu durum reform stratejisi-

nin de özünü oluþturmaktadýr. Reformun bir diðer stratejisi ise,

performansa dayalý ölçümler ve kýyaslamalar olup, kamu kurum-

larý elde ettikleri performans sonuçlarýný birbirleriyle kýyaslamak-

tadýrlar.

Performans ve sonuçlara odaklanma konusunda açýlýmlar saðla-

yan yeniden yapýlanma kapsamýnda kamu birimleri ile baðlý ol-

duklarý bakanlýklar arasýnda "performans anlaþmalarý" yapýlmak-

tadýr. 

Yapýlan çalýþmalarda esas olarak vatandaþa saðlanan hizmet ve

vatandaþýn bundan ne derece memnun olduðuna bakýlmaktadýr.

Bu kapsamda, Maliye Bakanlýðý altý ayda bir bütün ülkeyi kapsa-

yan kamuoyu araþtýrmalarý yaparak vatandaþýn memnuniyetini

ölçmekte ve elde ettiði sonuçlarý yeniden yapýlanma sürecine

yansýtmaktadýr.

e)  Fransa

Fransa, idari geleneði çok eskilere giden ve ülkemiz dahil bir çok

diðer ülkeye bu alanda ilham vermiþ bir ülkedir. 
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Bu ülkede 200 yýllýk bir merkezi yönetim geleneðinin ardýndan,

1980'lerde yerinden yönetim politikasý benimsenmiþtir. Bu kap-

samda, bakanlýklarýn taþra birimleri, seçimle iþbaþýna gelen

bölge idarelerinin ve belediyelerin yetkileri ve kaynaklarý

artýrýlmýþtýr.

Performansa ve kaliteye vurgu yapan Fransa, bu yönüyle diðer

ülkelere benzer bir þekilde sonuç odaklý olma yönünde adýmlar

atmýþ, geleneksel yönetim kültürü içinde çok güçlü olan kuralla-

ra baðlýlýk konusunda sistemini yumuþatmýþtýr. 1980'li yýllarda

baþlayan bir süreç içinde, vatandaþý "idare edilen kitle" olarak

görme yerine, kamu yönetiminde yurttaþýn rolünü artýrma ve

yönetimi halka yaklaþtýrma eðilimi güç kazanmýþtýr.

Yapýlan çeþitli uygulamalar sonucunda, Fransa gibi güçlü bir

yönetim geleneði olan bir ülkede, tepeden karar alma yerine alt

düzeylerde tartýþmaya açýk bir ortamda karar alma ve uzlaþma yo-

luyla yönetim kültürünün geliþtiði gözlenmektedir. Usulleri körü

körüne uygulama yerine yeni yöntem arayýþlarýnýn ön plana çýk-

týðý bu süreçte devlet ile vatandaþ iliþkileri yeniden tanýmlandýðý

gibi, kamu çalýþanlarýnýn genel çalýþma koþullarý ve etiði de yeni-

den þekillenmektedir. Özerk kurumlarýn deðerlendirilmesine da-

yalý hesap verme mekanizmalarý geliþtirilmektedir.

Taþra örgütleri ile merkez arasýnda "sözleþme" yapýlmasý uygula-

malarý Fransa'da deðiþimin en belirgin göstergeleri arasýnda yer

almaktadýr. 

Deðiþik kamu kurumlarý arasýnda iletiþimi ve iþbirliðini saðlamak,

deneyimlerini paylaþmalarýna ve yeniden yapýlanma sürecini
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uyum içinde götürmelerine yardýmcý olmak üzere Fransa da "Ka-

mu Personeli ve Ýdari Reform Bakanlýðý" aktif bir rol üstlenmiþtir.

Bu bakanlýk çeþitli aðlar oluþturarak reform sürecini destekle-

mektedir. 

Maliye Bakanlýðý da bu süreçte etkili bir rehberlik ve destek rolü

üstlenmiþtir. Bakanlýk bünyesinde oluþturulan bir birim ve fon

aracýlýðý ile kamu kurumlarýnda yeniden yapýlanma süreci teþvik

edilmektedir. Zorlama deðiþim yerine tabandan gelen taleplerin

destelenmesinin daha etkili olduðu görülmektedir.

f)  Almanya

Anglo-Saxon yönetim kültürünün hakim olduðu ülkelere kýyasla

yönetim konusunda daha farklý bir kültürden gelen Almanya,

büyük projelerle ve genel politikalarla harekete geçerek yeniden

yapýlanma yerine, çok sayýda küçük proje bazýnda ve bunlarýn si-

nerjisi ile yeniden yapýlanmayý tercih etmiþtir. 2000 yýlý itibariyle

bu ülkede kamu yönetiminde etkinliði saðlamaya ve yeni kamu

yönetimi anlayýþýný hayata geçirmeye dönük 800 civarýnda küçük

proje yürütülmektedir. 

Kamu yönetiminde yeniden yapýlanma sürecine genel olarak yak-

laþmak ve yüklerinden arýnmýþ bir devlet (lean state) oluþturmak

amacýyla, 1995 yýlýnda federal hükümet tarafýndan toplumun çe-

þitli kesimlerini içine alan bir danýþma konseyi oluþturulmuþtur.

Danýþma konseyi çalýþmalarýný 1997 yýlýnda tamamlamýþ ve bir ra-

por haline kamuoyuna duyurmuþtur. Bu raporda yer alan önerile-

rin hayata geçirilmesi için bir bakanýn baþkanlýðýnda kamunun

tepe yöneticilerini içine alan bir Yürütme Komitesi oluþturulmuþ-
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tur. Bakanlýklar rapor kapsamýnda yürüttükleri çalýþmalar konu-

sunda komiteye bilgi vermektedir. Bu komite dýþýnda da, çeþitli

alanlarda uzmanlaþmýþ kurullar oluþturularak yeniden yapýlanma

süreci yönetilmektedir. Özellikle bürokratik iþlemlerin azaltýlmasý

ve mevzuatýn sadeleþtirilmesi amacýyla baðýmsýz bir federal ko-

misyon oluþturulmuþtur. 

Almanya'da kamu yönetiminin iyileþtirilmesi çabalarýna hükümet

kadar üniversiteler ve vakýflar da destek vermiþlerdir. Speyer Üni-

versitesi Kamu Yönetimi Araþtýrma Enstitüsü, Bertelsmann Vakfý

bu konuda ilk akla gelen isimlerdir. 

g)  Ýngiltere

Ýngiltere'de kamuda yeniden yapýlanma ihtiyacý diðer bir çok ülke

gibi oldukça eskilere gitmekte, somut adýmlarla bu konunun

önem kazanmasý ise yine diðer bir çok ülke gibi 1980'li yýllara rast-

lamaktadýr. 1979 yýlýnda Margaret Thatcher'in iktidara gelmesi ve

deðiþim konusunda ýsrarlý bir liderlik sergilemesi, kamu yöneti-

minde yeni bir anlayýþýn geliþmesi konusunda ön koþullarý büyük

oranda saðlamýþtýr. Bu dönemde özelleþtirme konusuna güçlü bir

vurgu yapýlmýþ, çeþitli kamu kuruluþlarýnda "verimlilik inceleme-

leri" gerçekleþtirilmiþ ve performans düþüncesini öne çýkaran

"Mali Yönetim Giriþimi" baþlatýlmýþtýr.

1988 yýlýnda Baþbakanlýk Etkinlik Birimi tarafýndan hazýrlanan

"Devlette Yönetimi Ýyileþtirmek: Atýlacak Adýmlar" (Next Steps)

adlý bir rapor ile yeniden yapýlanmada yeni bir aþamaya geçilmiþ-

tir. 1991 yýlýnda Kalite Ýçin Yarýþ (Competing for Quality) adý altýn-

da baþlatýlan bir giriþim ile bu çabalar hýzlandýrýlmýþtýr. Yöneticile-
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re esneklik saðlama, politika üreten bakanlýklar ile uygulama ya-

pacak ajanslarý birbirinden ayýrma, bu yeni anlayýþta vurgulanan

önemli bazý unsurlar olmuþtur. Uygulama yapan kamu kurumlar

ise aþaðýda sýralanan temel sorular ile iþlevsel açýdan gözden ge-

çirilmiþtir:

1) Bu hizmetin sunulmasýna gerek var mý? (yoksa kaldýr)
2) Varsa, bu hizmeti devletin sunmasý gerekli mi? (deðilse 

özelleþtir)
3) Gerekliyse, devletin saðlayacaðý finansman, denetim ve

gözetim altýnda bu hizmet özel firmalara yaptýrýlabilir mi?
(yaptýrýlabiliyor ise hizmeti satýn al)

4) Yaptýrýlamaz ise, yetkili ve özerk bir kamu kuruluþu (uygu-
layýcý ajans) bu iþlevi yerine getirebilir mi? (zorunlu olarak
kamu yapacaksa en etkin þekilde yapsýn).

1994 yýlýnda çýkarýlan bilgilendirme kanunu ve 1997 yýlýnda bu ka-

nunun revize edilerek olgunlaþtýrýlmasý ile oluþturulan ombuds-

manlýk modeli yeni kamu yönetimi anlayýþýnda þeffaflýða ve kamu-

oyu denetimine verilen önemini ortaya koymaktadýr.

Kamu hizmetlerinin sunumunda "uygulamacý ajanslar" temel bi-

rimler olup, merkezi yönetimde çalýþanlarýn % 90'ý uygulayýcý

ajanslarda istihdam edilmektedir. Bu uygulayýcý ajanslar için per-

formans göstergeleri belirlenmekte ve uygulamada esneklik sað-

lanmaktadýr. Bakanlýklar, hedeflerin belirlenmesi ve performans

göstergelerinin oluþturulmasý ile ilgileniyor iken, baðýmsýz dene-

tim birimleri bakanlýklar adýna uygulayýcý ajanslarý performansa

dönük olarak denetlemektedir. 
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Uygulayýcý ajanslar "Yurttaþ Þartý" denen belgeler ile sunacaklarý

hizmetleri, bunlarý hangi standartlarda sunacaklarýný taahhüt et-

mektedir. 1998 yýlýnda ortaya konan Önce Hizmet-Yeni Þart (Servi-

ce First-the New Chart) programý ile, Tony Blair Hükümeti önceki

dönemlerde yapýlan yeniden yapýlanma çabalarýný daha ileri aþa-

malara taþýmýþtýr. 

1999 yýlýnda Tony Blair hükümeti döneminde yayýnlanan "Ýdarenin

Modernizasyonu" (Modernizing Government) adlý beyaz kitap, ka-

mu yönetiminde yeniden yapýlanmaya ivme kazandýrmýþtýr. Bu ki-

tap ile ortaya konan uzun vadeli perspektif içinde, kamu yönetimi-

ni basit ve kolay ulaþýlýr bir hale getirmek, yurttaþlarýn ve ekono-

minin ihtiyaçlarýna uygun hale dönüþtürmek amaçlanmaktadýr.

Hizmet sunumunda kamunun kolayýna geleni deðil, vatandaþýn

beklentisini esas almak vurgulanmaktadýr. Verimli ve yüksek kali-

teli hizmet sunumu, yeni teknolojilerin kullanýmý, talebin olduðu

yerde sürekli hizmet gibi unsurlar içerilmektedir. Beyaz kitabýn

yayýnlanmasýndan 4 ay sonra, bu kitabý hayata geçirecek bir Ey-

lem Planý ortaya konmuþtur. Program kapsamýnda ulaþýlan so-

nuçlar deðerlendirilmekte ve internet aracýlýðý ile kamuoyunun

bilgisine sunulmaktadýr.

Baþbakanlýk içinde oluþturulan "Performans ve Yenilikçi Giriþim

Birimi," kamu yönetiminde yeniden yapýlanma sürecinde koordi-

nasyon ve rehberlik saðlamaktadýr. Uygulama ise, kurumlarýn

kendi içlerinde oluþturduklarý ve sivil toplumun da katýlýmýna açýk

proje ekipleri tarafýndan yapýlmaktadýr.

Bu uygulamalarýn yaný sýra tahakkuk esaslý bütçelemeye geçiþ,

hizmet sunumunda kamu ile özel kesim arasýnda rekabet oluþtur-
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ma, personel sistemini yeniden düzenleme, yerel yönetimleri

(Ýskoçya ve Galler) güçlendirme gibi çeþitli konularda adýmlar

atýlmýþtýr.

h)  Portekiz

1974 yýlýna kadar otoriter bir yönetim geleneði içinde bir ülke olan

Portekiz, bu yýldan sonra demokratik bir siyasi rejim içinde geliþi-

mini sürdürmüþtür. Þiddet içermediði için "Karanfiller Devrimi"

olarak da isimlendirilen bu geçiþ sonrasýnda, eski siyasi yapý için-

de þekillenmiþ olan kamu yönetiminin köklü bir yeniden yapýlan-

maya tabi tutulmasý ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr. Yönetim kültüründe

vatandaþa pasif bir taraf veya "kul/tebaa" olarak bakma an-

layýþýnýn hakim olduðu otoriter anlayýþtan, vatandaþa hizmeti

esas alan ve vatandaþýn beklentilerine dayalý yeni bir kamu yöne-

timi düþüncesi ve yapýsý geliþtirme sürecine girilmiþtir.

1986 yýlýnda AB üyeliði Portekiz'in deðiþim sürecini kolaylaþtýrmýþ

ve desteklemiþtir. AB içinde hýzlý ekonomik geliþme ve topluluðun

siyasi ve idare kültürüne adaptasyon Portekiz'in kýsa sürede ka-

buk deðiþtirmesini saðlamýþtýr.

1974 sonrasý iktidara gelen bütün hükümetler kamu yönetiminde

yeniden yapýlanma konusunu gündemlerine almýþlardýr. Bu çaba-

larýn ana amaçlarý arasýnda kamu yönetimine toplum nezdinde

yeniden prestij kazandýrmak, kamu çalýþanlarýnýn koþullarýný iyi-

leþtirmek, idareyi vatandaþa yakýnlaþtýrmak, aþýrý merkezileþmiþ

yapýyý kýrmak ve yetkileri halka daha yakýn olan birimlere kaydýr-

mak, idari iþlemleri basitleþtirmek ve bürokrasiyi azaltmak, bilgi

teknolojilerinin kullanýmý dahil yeni yönetim yöntemlerini yaygýn-
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laþtýrmak, sonuç odaklý ve uygulamada esnekliðe dayalý bir

yapýya geçmek yer almaktadýr. Bu çaba halen devam etmektedir.

Özellikle köklü bir otoriter gelenekten demokratik düzene geçiþ,

bu çabalara güçlü bir motivasyon saðlamaktadýr. 

Ýþ kurmada tek masa uygulamasý, "Bürokrasiyi Azaltma Günü,"

kalite ödülleri, hizmetlerin ayný mekanda sunulduðu "Yurttaþlýk

Çarþýlarý," e-devlet uygulamalarýný ve þeffaflýðý artýrmaya dönük

"Bilgi Parmaklarýnýn Ucunda" türü giriþimler bu çabanýn bazý

ürünleridir. Bu uygulamalar arasýnda Bürokrasiyi Azaltma Günü

özellikle ilgi çekicidir. On yýlý aþkýn süredir Ekim ayýnýn ilk Perþem-

be günü kutlanan bu günde Baþbakan konu ile ilgili bir basýn top-

lantýsý düzenlemekte, büyük konferanslar tertip edilmekte, ba-

þarýlý uygulamalar gündeme getirilerek tanýtýlmakta, kamu kuru-

luþlarýnýn gerçekleþtirdikleri yenilikleri kapsayan sergiler açýlmak-

ta ve baþarýlý kamu görevlilerine ödüller daðýtýlmaktadýr.

Vatandaþýn bilgi edinme hakký ve kamuoyu denetimi konusu da

oldukça önemsenmiþtir. Portekiz, 1997 yýlýnda benimsediði bir ya-

sa ile "kim neden yararlanýyor" sorusuna kamu kurumlarýnýn ce-

vap vermesini zorunlu kýlmýþtýr. Bu yasal çerçeve içinde, kamu

projeleri ve ihaleleri dahil bütün iþlemlerin kimlere yarar saðladýðý

internet ortamýnda halkýn bilgisine sunulmaktadýr.

i)  Güney  Kore

Güney Kore'de devlette yeniden yapýlanma konusunun tarihi eski-

lere gitmektedir. Kuruluþundan bu yana genel olarak veya ba-

kanlýklar bazýnda 50'ye yakýn yeniden düzenleme yapýlmýþtýr. Dev-

letin kalkýnma sürecinde önemli roller üstlendiði bu ülkede, za-
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man içinde kamu kesimi aþýrý büyümüþ ve geçmiþ baþarýlara

karþýlýk daha fazla geliþmenin önünde bir engel olarak algýlanma-

ya baþlanmýþtýr. Özellikle Asya Krizi ve kamu yönetiminde yozlaþ-

manýn bu krizin temelinde yatan unsurlarýn baþýnda geldiði tespi-

tinden hareketle, 1990'lý yýllarýn sonlarýnda, Güney Kore kamu

yönetiminde yeniden yapýlanmayý öncelikli bir gündem maddesi

haline getirmiþtir. Bu açýlým ekonomik krizlerin fýrsata

dönüþtürülmesine ve daha önce kabul edilmeyen deðiþimin top-

lumun çeþitli kesimlerince kabul edilebilir hale gelmesine örnek

teþkil etmektedir.

1998 yýlýnda iþ baþýna gelen yeni hükümet, yaþanan ekonomik kri-

zi fýrsata dönüþtürerek, geniþ kapsamlý bir yeniden yapýlanma

sürecini baþlatmýþtýr. Yapýlan çalýþmalarýn koordinasyonu ve

yönlendirilmesi için Planlama ve Bütçe Bakanlýðý bünyesinde bir

Kamuda Reform Ofisi kurulmuþ ve baþýna bir bakan yardýmcýsý

getirilmiþtir. Böylece kamu yönetimi reformunun planlama ve ma-

li yönetim ile iliþkisi kurularak, bütüncül bir þekilde yürütülmesi

hedeflenmiþtir. Bu genel yapýya ek olarak, çeþitli merkezi kurum-

larý ve seçilmiþ bazý yerel yönetimleri inceleyerek yeniden yapýlan-

maya dönük olarak, 19 adet özel danýþma kurulu oluþturulmuþ-

tur. 

Güney Kore'de yapýlmakta olan yeniden yapýlanma çabalarýný

geçmiþten ayýran en önemli özellik, kamu sisteminde  bütüncül

bir anlayýþýn benimsenmiþ olmasýdýr. Yeniden yapýlanma merkezi

idare, yerel yönetimler, kamu iktisadi teþekkülleri ve yarý kamusal

yapýlar dahil, geniþ bir çerçevede ele alýnmýþtýr. Genel olarak yeni-

den yapýlanmanýn amaçlarýna bakýldýðýnda vatandaþ odaklý ol-

mak, verimliliði artýrmak, kamu çalýþanlarýný yetkilendirmek, es-
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nekliði ve saydamlýðý artýrmak göze çarpmaktadýr. 

Özelleþtirme ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi hedeflere

sahip olan deðiþim programý, kamuda çalýþanlarýn sayýsýnda da

ciddi oranlarda azaltmaya gitmeyi hedeflemektedir. Merkezi

hükümet bünyesinde yer alan 23 deðiþik hizmetin yerel yönetim-

lere devri, merkezi idarede % 16, yerel yönetimlerde % 19 perso-

nel azaltmasý deðiþim programýnýn kýsa vadeli hedefleri arasýnda

ifade edilmiþtir. 

Ýnsan kaynaklarý alanýnda da Güney Kore önemli deðiþimler

gündeme getirmiþtir. Açýk kariyer sistemi ve performansa dayalý

bir yaklaþým içinde kamu yöneticilerinin % 20'sinin daha önce ka-

muda çalýþma þartý aranmaksýzýn özel kesimden atanabileceði

yaklaþýmý benimsenmiþtir. Diðer kamu çalýþanlarý içinse perfor-

mansa dayalý bir personel rejimi yönünde çalýþmalar yapýlmak-

tadýr.

Bütçe sürecinde bakanlýklarýn esnekliklerini artýrma, fonlarýn

sayýsýnda azaltmalara gitme, gelir artýrýcý veya gider azaltýcý ted-

birlerin geliþtirilmesinde etkili olanlarý kiþisel olarak ödüllendir-

me, performans esaslý bütçelemeye geçiþ yönünde pilot uygula-

malar, e-devlet kapsamýnda çalýþmalar Güney Kore tecrübesinde

akla gelen diðer bazý uygulamalardýr.

k)  Ülke  Deneyimlerinden  Bazý  Dersler

Bütün bu deneyimlerden bazý dersler çýkarmak gerekmektedir.

Ülke deneyimlerini artýrmak ve yukarýda çok kýsa verilen ülke de-

neyimlerini uzun uzadýya anlatmak mümkündür. Ancak, bu kitap
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kapsamýnda amaçlanan sadece kamuda yeniden yapýlanmanýn

yaygýnlýðýný ve genel eðilimlerini ortaya koymak olduðundan, yu-

karýdaki örnekler yeterli görülmektedir. Bu ve benzeri örneklere

bakýlarak dünya genelinde çeþitli ülke uygulamalarý deðerlendiril-

diðinde; 

Kamuda yeniden yapýlanma çabalarýnýn belirgin bir þekilde
1980 sonrasý baþladýðý, 1990'larda ise ivme kazandýðý
görülmektedir.

Kamu yönetiminde yeniden yapýlanmanýn genel bir eðilimi
yansýttýðý ve birçok ülkede farklý isimler altýnda yürütülse de
benzer özellikler taþýdýðý görülmektedir. Katýlýmcýlýk, þeffaflýk,
hesap verme sorumluluðu, stratejik boyutun güçlenmesi, uy-
gulamada yerinden yönetimin ve esnekliðin ön plana çýk-
masý, sonuçlara ve performansa odaklýlýk gibi unsurlar bu
kapsamda sayýlabilir.

Ülkelerin farklý idari yapýlarý ve yönetim kültürlerinin kamuda
yeniden yapýlanmayý belli oranda etkilediði gözlenmektedir.
Özellikle Anglo-Saxon yönetim kültürüne sahip ülkelerde ka-
muda yeniden yapýlanmanýn daha erken baþladýðý ve daha
kapsamlý ele alýndýðý, kýta Avrupasý ülkelerinde ise gelenek-
sel yapýlarýn daha etkili olabildikleri ifade edilebilir. Ancak, bu
farklýlýklar abartýlmamalý ve genel deðiþim trendlerinde ben-
zerlikleri görmemizi engellememelidir.

Yeniden yapýlanma süreci genel politikalar ile baþlamakta ve
giderek daha özel ve öncelikli alanlarda yoðunlaþmaktadýr.
Bu süreç, yeniden yapýlanmanýn baþlangýcýnda ortaya geniþ
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bir politika ve perspektif konmasýnýn önemli olduðu gerçeði-
ni ifade etmektedir.

Yeniden yapýlanma uzun bir zamana yayýlmaktadýr. Bu
dönemde siyasi desteðin sürdürülmesi kritik bir öneme sa-
hiptir. Bir çok ülkede yeniden yapýlanma farklý siyasi partile-
rin göreve gelmesinden sonra dahi sürdürülmüþ ve deðiþi-
min tüm toplum tarafýndan benimsenmesinde bu durum et-
kili olmuþtur.

Yeniden yapýlanma kamunun genelinde ve toplumda sahip-
lenme saðlanarak sürdürülmektedir. Bu süreçte að oluþtu-
ran, koordinasyon saðlayan ve rehberlik yapan birimler kurul-
maktadýr. Deðiþim programlarý merkezi düzeyde bir bakan ve-
ya birim tarafýndan koordine edilmektedir. Ayrýca, deðiþik alt
alanlarda ve konularda ekipler oluþturularak, deðiþim süreci-
nin aþaðýdan yukarýya ve yukarýdan aþaðýya etkileþimi sað-
lanmaktadýr.

Yeniden yapýlanma çalýþmalarý salt idare içi bir örgütsel ve iþ-
lemsel iyileþtirme çabasý olmaktan çýkmýþ; bireyleri, sivil top-
lumu ve özel kesimi kapsayacak bir þekilde geniþ bir çerçeve-
ye kavuþmuþtur. 
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UULLUUSSLLAARRAARRAASSII
GGEELLÝÝÞÞMMEELLEERR  TTÜÜRRKKÝÝYYEE
EETTKKÝÝLLEEÞÞÝÝMMÝÝ

Dünyada yaþanan geliþmeler ve ülkemize özgü dinamikler

uzun bir zamandýr kamu yönetiminde yeniden yapýlanma ih-

tiyacýný ortaya koymuþtur. Küreselleþen ve bilgi toplumu olma

yönünde dönüþen bir dünyada, hiç bir ülkenin geçmiþ kalýplar

içinde kalmaya devam ederek kamu yönetimini geliþtirmesi ve

halkýn beklentilerini karþýlayacak hizmetleri üretmesi söz konusu

deðildir. Bu açýdan bakýldýðýnda, ülkemizin uzun yýllardýr kamu

yönetiminde yeniden yapýlanma ihtiyacýný tartýþmasý son derece

anlamlýdýr. 

Ülkemizin gündemine kamu yönetiminde yeniden yapýlanmayý

getiren faktörleri çevreden ve içeriden kaynaklanan olmak üzere

iki ana grupta incelemek mümkündür. Ancak, küresel bir ortam-

da ve bilgi toplumu þartlarýnda bu ayrým eski anlamýný yitirmiþtir.

Teorik düzeyde bakýldýðýnda "küyerel" (glocal) veya "küresel ile ye-

relin eþ zamanlý belirleyiciliði" olarak görülebilecek bu durum,

geçmiþ dönemin "iç" ve "dýþ" ayrýmlarýnýn da büyük oranda geçer-

siz hale geldiðini iþaret etmektedir. Bu açýdan olaya yaklaþýldýðý

zaman, dýþsal gibi görünen faktörlerin içsel karþýlýklarý ve içsel gi-

bi görünen faktörlerin dýþsal kaynaklarý araþtýrýlmalýdýr. 

Ülkemizin etkilendiði "dýþ faktörler" arasýnda önceki bölümlerde

ortaya konan çevre þartlarýnýn ve teorik tartýþmalarýn önemli bir
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rolü olmuþtur. Bu bakýmdan, önceki bölümleri mümkün olduðu

ölçüde tekrarlamadan, çevrede ortaya çýkan bu deðiþim dinamik-

lerinin geliþmekte olan bir ülke olarak Türkiye'ye yansýmalarýna

bakmakta yarar vardýr. 

1.  Serbestleþme  

1980'li yýllarda diðer birçok geliþmekte olan ülkeden önce baþ-

latýlan reformlar, ülkemizin uzun yýllara dayalý ithal ikameci ve içe

dönük geliþme stratejisini deðiþtirmiþtir. Yeni dönemde serbest

piyasa mekanizmasý ve rekabete dayalý bir strateji içinde dýþa açýl-

ma hedefi benimsenmiþ, bu politika 1990'lý yýllara kadar baþarýlý

bir þekilde uygulanmýþtýr. 

Ne var ki ülkemiz 1990'lý yýllarda dünyada hýzlanan deðiþim süre-

cini 1980'li yýllarda olduðu kadar zamanýnda ve doðru algýlamak-

ta zorlanmýþ, gerekli uyumu gösterememiþtir. 1980'li yýllarda uy-

gulanan ve daha çok engelleri kaldýrma üzerine kurulu "birinci

dalga" yapýsal uyum politikalarý, yeniden yapýlanmayý gerektiren

ve daha zorlu olan "ikinci dalga" yapýsal uyum politikalarý ile ta-

mamlanamamýþtýr. Özellikle VII. Kalkýnma Planý kapsamýnda

gündeme getirilen ve "20 adet yapýsal deðiþim projesi" þeklinde

ortaya konan bu ihtiyaç, uygulamada yeterince karþýlýk bulmamýþ

ve deðiþim ertelenmiþtir. Diðer bir ifade ile, daha çok "engellerin

kaldýrýlmasý ve serbestleþme" üzerine kurulu reformlar yapýlmýþ,

ancak devletin rolünü yeniden tanýmlayýcý ve genel olarak "yeni-

den yapýlanma" gerektiren ikinci dalga reformlarda tam olarak ba-

þarýya ulaþýlamamýþtýr.

Ekonomi, ticaret ve sermaye hareketleri konusunda saðlanan ser-
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bestleþmenin, kamu yönetimi alanýnda yeniden yapýlanma ile

bütünlenememesi sonucunda; ülkemizin genel yönetim yapýsýn-

da uyumsuzluklar ve boþluklar oluþmuþtur. Kapalý bir ekonomiye

ve sanayi toplumu þartlarýna göre kurgulanmýþ olan yönetim

yapýlarý rekabete açýk, hýzlý ve esnek karar almayý ve uygulamayý

gerektiren ve çeþitli kesimlerin taleplerine karþý duyarlýlýðýn artýðý

yeni ortama ayak uyduramamýþlardýr.

Saðlanan serbestleþmeye raðmen doðrudan yabancý sermaye gi-

riþlerinde son derece kýsýtlý kalan geliþmeler, ülkemizin, küresel-

leþmenin oluþturduðu fýrsatlarý deðerlendiremediðini, buna

karþýlýk risklerine açýk bir yapýda kaldýðýný göstermektedir.

Doðrudan yabancý sermaye konusunda verilen tabloya bakýldýðýn-

da; "aria" þirketinin telekomünikasyon yatýrýmýndan kaynaklanan

2001 yýlýndaki istisnai performans hariç, ülkemizin 1 milyar dolar

sýnýrýný bir türlü aþamadýðý gözlenmektedir. Ayný dönemde Çin,

Meksika ve Brezilya gibi geliþmekte olan ülkelerin performans-

larýna bakýldýðýnda, nispi olarak ülkemizin yabancý sermaye çeke-

bilme konusunda sürekli olarak gerilediði ifade edilebilir. 1991
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yýlýnda geliþmekte olan ülkelere yapýlan toplam doðrudan ya-

bancý sermaye yatýrýmlarý içinde ülkemizin payý % 1,8 iken, bu pay

1999 yýlýna gelindiðinde binde 3'lere gerilemiþtir. Bu düþük perfor-

mans ülkemizin küresel rekabet þartlarýna adapte olamayýþýnýn ve

oldukça yüksek düzeylerde seyreden sermaye hareketlerinden

üretimi ve istihdamý artýracak þekilde yararlanamadýðýný göster-

mektedir. 

Doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnda ülkenin hukuk düzeni,

bürokratik yapýsý, iþ kurma ve geliþtirme imkanlarý, teþvik politika-

larý, iyi eðitilmiþ iþ gücü, istikrarlý makro ekonomik ortamý gibi un-

surlar önem taþýmaktadýr. Mali sermayeden farklý olarak uzun va-

deli bir perspektif (20 yýl civarýnda) ve fayda/maliyet analizi ile

yatýrým kararý verilen doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn

düþük düzeyi ülkemizin yatýrýmcýlara güven verme anlamýnda çok

þey yapmasý gerektiðini göstermektedir. 

Uzun vadeli olarak yabancý sermayeye güven vermek ise ülkemiz-

deki yönetim kalitesi ile yakýndan iliþkilidir. Bürokrasiyi azaltacak,

yatýrým alanlarýný belirlemede ve tanýtmada daha etkili kapasite

oluþturacak, makro ekonomik istikrarý saðlayacak ve iþ gücünün

eðitiminde daha etkili olacak bir yönetim yapýsý, doðrudan ya-

bancý sermaye yatýrýmlarýnýn ülkemize çekilmesinde son derece

iþlevsel olacaktýr. Aksi taktirde ise yetersiz iç kaynaklar ile gerekli

düzeyde yatýrým yapýlamayacak, dünya ölçeðinde geliþen teknolo-

jilere ve pazarlara açýlým zorlaþacak, verimsiz bir çalýþma ortamý

içinde istihdam ve ücret düzeyleri düþük kalacak, büyüme sonu-

cu kamu kaynaklarýnýn artmamasý neticesinde kamu hizmetleri

nicelik ve nitelik olarak yetersiz kalacaktýr. Bugün ülkemizin ya-

bancý sermaye çekmek bir yana, kendi sermayesini ihraç ediyor
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konumda oluþu, yapýlmasý gerekenler hakkýnda ve harekete geç-

me konusunda ne derece geç kalýndýðý hususunda yeterince fikir

vermektedir.

2.  Uluslararasý  Finans  Kurumlarý  

Artan borç yükü, yaþanan krizler ve bu krizler nedeniyle uluslara-

rasý finans kurumlarý ile birlikte oluþturulan istikrar programlarý

da ülkemizde kamu yönetiminde deðiþimi etkileyen önemli bir

faktör olmuþtur. 1960 yýlýnda sadece 992 milyon dolar olan dýþ

borç, 1970 yýlýnda 1.929 milyon dolara, 1980 yýlýnda ise 16.227 mil-

yon dolara ulaþmýþtýr. 1990 yýlýnda bu rakam 49.035 milyon dolar

olurken, 2001 yýlýnda 115.110 milyon dolara sýçramýþtýr. 1990'lý

yýllarda hýzla büyüyen iç borçlanma ile birleþtiðinde, sürdürüle-

mez bir dýþ denge ve mali açýk nedeniyle oluþturmuþ bu borç

yükü, kýsa vadeli tedbirler ile belli süre idare edilmesine karþýlýk,

uzun vadede istikrarsýzlýk kaynaðý haline gelmiþtir. Sonuç olarak,

dýþ ticarette yüksek düzeyde açýklar ile birleþen mali açýklar, mak-

ro ekonomik dengeleri bozmuþ ve sürdürülemez bir büyüme or-

tamý doðurmuþtur.

Bu þartlar altýnda ülkemiz kaynak açýðýný kapatmak ve piyasalara

güven vermek amacýyla, uluslararasý finans kurumlarýna baþvur-

mak zorunda kalmýþtýr. Dünya Bankasý ve IMF gibi kurumlar aðýr

borç yükü altýnda kalan ülkemize saðladýklarý mali destek

karþýlýðýnda çeþitli yapýsal deðiþim projelerini benimseme koþulu

getirmiþ, bu kapsamda kamu yönetiminin yeniden yapýlanmasýna

iliþkin hususlar da gündeme gelmiþtir. 2001 krizi sonrasý yaþa-

nanlar ve bugün yürütülmekte olan birçok reform bu etkinin açýk

bir göstergesidir. 
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Bu tespit, uluslararasý kuruluþlara sorumluluðu yýkarak, deðiþim

yönünde karþýmýzda duran ihtiyacý görmezlikten gelmemize yol

açmamalýdýr. Yapýlmasý gereken, üyesi bulunduðumuz bu kurum-

lar ile iliþkilerimizi güven içinde sürdürmek, kendi politika üretme

ve uygulama kapasitemizi kanýtlayarak, bu kurumlara olan ihti-

yacýmýzý kýsa sürede ortadan kaldýrmaktýr. 

Ülkemizin yaþadýðý sorunlarýn nihai sorumluluðunu kendimiz

üstlenmek zorundayýz. Ev ödevini iyi yapamayan, sorunlarýný doð-

ru analiz ederek, gerekli çözümleri zamanýnda kendi iradesi ile

üretip uygulayamayan yönetimler, ülkemizi kendi tercihleri ile de-

ðiþimi gerçekleþtirmek yerine, deðiþime maruz kalmak durumun-

da býrakmýþlardýr.

Bu açýdan bakýldýðýnda, dýþ ve iç faktörleri birbirinden tamamen

ayýrmanýn yanlýþ olduðu da görülmektedir. Dýþ faktörlerin ülkeye

etkisi "içeride" bu etkilerin nasýl algýlandýðý ve bu etkilere nasýl tep-

ki gösterildiðine baðlý olarak farklý þekillenebilmektedir. 

3.  Dünya  Ölçeðinde  Ekonomik  Durgunluk
ve  Bölgesel  Krizler  

Ýkinci Dünya Savaþýndan 1970'li yýllara kadar uzanan dönemde

birçok ülke hýzlý bir büyüme saðlamýþ ve bunu halkýn yaþamýna

yansýtmýþtýr. 1970'li yýllarda Dolara dayalý sistemin çökmesi, ener-

ji krizleri ve artan belirsizlikler yeni bir dönem baþlatmýþtýr. Bazý

ülkeler bu yeni ortama uyum saðlayarak sorunlarý aþmaya

çalýþýrken, ülkemizin de aralarýnda bulunduðu diðer bazý ülkeler

iç siyasi çekiþmeler içinde enerjilerini tüketmiþ, aþýrý borçlanma
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sürecine girmiþ ve sonuçta sürdürülemez bir noktaya gelmiþler-

dir. Zamanýnda yapýlmasý halinde çok daha az bedel ödenecek

uyum süreci, gecikmeli olarak gündeme geldiðinde ciddi boyutla-

ra ulaþan bir maliyet getirmiþtir. 1980 sonrasý yaþadýðýmýz bu

uyum sürecinin etkileri hala devam etmektedir. 

Dünya ölçeðinde göreli durgunluk ve çeþitli krizler ülkemizin eko-

nomik performansýna yansýmýþ, büyüme oraný 1950'li ve 1960'lý

yýllar ile mukayese edildiðinde önemli oranda gerilemiþtir. Örne-

ðin I. Plan (1963-1967) döneminde ortalama % 6,6, II. Plan (1968-

1972) döneminde ortalama %  6,3 olan GSMH büyümesi;  III. Plan

(1973-1977) döneminde % 5,2'ye, IV Plan (1979-1983) döneminde

ise % 1,7'ye gerilemiþtir. Ayný büyüme oraný V. Plan (1985-1989)

döneminde % 4,7 olurken, VI. Plan (1990-1994) döneminde % 3,5,

VII. Plan (1996-2000) döneminde % 3,8 olarak gerçekleþmiþtir.

Dünya ölçeðinde yaþanan ekonomik durgunluðun yaný sýra,

karþýlýklý etkileþimin yoðunlaþtýðý küresel ortamda, diðer bölgeler-

de veya ülkelerde yaþanan krizler de ülkemizi önemli oranda etki-

lemiþtir. Asya krizi, Rusya krizi, Arjantin krizi gibi birçok kriz dünya

ölçeðinde belirsizliði artýrmýþ, özellikle geliþmekte olan ülkeler

açýsýndan olumsuz sonuçlar doðurmuþtur. 

Bütün bu geliþmeler, ülkemizin dýþ þoklara karþý direncini artýra-

cak þekilde yeniden yapýlanmasýný gündeme getirmiþ, deðiþen

þartlara uygun büyüklükte ve nitelikte bir yönetim yapýsý oluþtura-

rak dýþ etkilerin aþýlmasý tartýþýlmýþtýr.
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Yukarýdaki tablo çeþitli ülkelerle mukayeseli olarak ülkemizin

1991-2001 dönemindeki büyüme ve kiþi baþýna gelir bakýmýndan

performansýný ortaya koymaktadýr. Tablodan da görüldüðü üzere

küçük bir ekonomi olan Malta hariç, ülkemiz hem mutlak deðer-

ler bazýnda geçmiþe göre hem de diðer ülkelerle mukayeseli ola-

rak, son derece olumsuz bir performans sergilemiþtir. 1991 yýlýn-

da 150 milyar dolar olan GSYÝH 2000'li yýllara gelindiðinde 180 mil-

yar dolarlara ulaþmýþ, ancak ayný dönemde nüfus artýþýnýn etkisi

dikkate alýndýðýnda kiþi baþýna gelir yýllýk ortalama % 0,3 oranýn-

da gerileyerek, 2681 dolardan 2607 dolara düþmüþtür. Bu sonuç

halkýmýzý yoksullaþtýrýrken, ülkemizi de dünya ölçeðinde geliþmiþ-

lik sýralamasýnda geri noktalara götürmüþtür. Oysa ayný dönemde

Çin GSYÝH'sýný 400 milyar dolar seviyesinden 1.2 trilyon dolar se-
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viyesine yaklaþtýrmýþ, kiþi baþýna gelirini ise 342 dolardan 1285

dolara yükseltebilmiþtir. 

1991-2001 döneminde OECD ortalamalarýna (Slovenya, Macaris-

tan ve Polonya hariç) bakýldýðýnda, kiþi baþýna gelirin 11.141 do-

lardan 22.100 dolara çýktýðý görülmektedir. Bu durumda, ülkemi-

zin OECD üyesi olarak genel trendlere uygun geliþmesi halinde

1991-2001 döneminde kiþi baþýna gelirini 2.600 dolar seviyesin-

den 5.000 dolar seviyesine çýkarmasý gerektiði ifade edilebilir.

Nüfus ile birlikte düþünüldüðünde GSYÝH rakamýnýn ise 350 mil-

yar dolar seviyesinde olmasý gerektiði söylenebilir. Bu rakamlar

ülkemizin 1991-2002 döneminde neler kaybettiðinin, potansiyelini

kullanmasý halinde ise nerelerde olabileceðinin özet göstergeleri

olarak deðerlendirilebilir.

Ayný dönemde Bulgaristan, Romanya, Ýrlanda gibi ülkelerin de

çok yüksek performans gösterdikleri gözlenmektedir. Bu perfor-

mans AB mali desteðinin etkisini yansýttýðý gibi, bu ülkelerin ye-

niden yapýlanma konusunda gösterdikleri çabalarýn bir sonucu

olarak da yorumlanabilir. 

Dünyada yaþanan durgunluða ve bölgesel krizlere raðmen, diðer

birçok geliþme yolundaki ülkenin de bu dönemde yurtiçi hasýla-

larýný ve kiþi baþýna gelirlerini önemli oranda artýrabildikleri

görülmektedir. 

Kýsaca, ülkemiz 1990'lý yýllarda artan rekabet ortamý içinde yeni-

den yapýlanmasýný gerçekleþtirerek potansiyelini kullanamamýþ,

bunun sonucunda geçmiþe ve diðer ülkelere göre konumunu iyi-

leþtirmek bir yana, koruyamamýþtýr. Bu sonucun alýnmasýnda si-
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yasi, bürokratik ve toplumsal bir çok faktör rol oynamýþ olmakla

birlikte, bütün bu sorunlarýn kesiþtiði bir alan olarak yönetim ka-

litesinin düþüklüðü temel neden olarak görülebilir. Daha etkin bir

kurumsal yapý ve saðlýklý bir yönetim anlayýþý içinde, ülkeler

arasýndaki farklýlýklarýn nispi olarak kýsa zamanlar içinde iyileþebi-

leceði, bunun aksi durumda ise ülkelerin konumlarýnda hýzlý bir

gerileme olabileceði anlaþýlmaktadýr. Ülkemizin konumunda

gözlemlenen bu olumsuz geliþmelerin bir süre daha devam etme-

si halinde, diðer ülkeler ile aramýzda oluþacak farklýlýk çok daha

yüksek düzeylere çýkacak ve telafisi de bir o kadar zorlaþacaktýr.

Bu tabloyu gerçekçi ve soðukkanlý bir þekilde görmeli ve gereken

tedbirleri vakit geçirmeden, kýsýr çekiþmeler ve tartýþmalarla ener-

jimizi tüketmeden almalýyýz. 

4.  Ulaþýmda,  Bilgi  ve  Ýletiþimde  Geliþmeler  

1980 sonrasý dönem ayný zamanda iletiþim ve ulaþým teknolojile-

rinde köklü deðiþimlerin yaþandýðý, ticaretin ve sermaye hareket-

lerinin serbestleþtiði, kültürel ürünlerin ve yaþam tarzlarýnýn küre-

sel medya aracýlýðý ile yaygýnlaþtýðý bir dönem olmuþtur. Otoyollar

baþta olmak üzere ulaþým altyapýsýnda saðlanan geliþmeler ve

araç kullanýmýnýn hýzla yaygýnlaþmasý, toplumsal mobiliteyi artýr-

mýþ ve mesafeleri kýsaltmýþtýr.

Tek kanallý siyah beyaz televizyondan yerli ve yabancý çok sayýda

kanala, sayýsýz radyo istasyonuna geçilen, internet, cep telefonlarý

ve benzeri birçok yeniliðin yaygýnlaþtýðý bu dönem; insanlarýn

oturduklarý yerden dünyadaki yaþam standartlarýný karþýlaþtýrdýk-

larý ve bireysel yaþamlarýný çeþitli etkiler ile þekillendirdikleri yeni

bir dönemi baþlatmýþtýr. Bireysel ve toplumsal bazda oluþan
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farklýlaþma ise demokrasi taleplerini artýrmýþ, temsili demokrasi-

nin yetersizliði ortaya çýkmýþ, katýlýmcý demokrasi ve çoðulculuk

güç kazanmýþtýr. Bireylerin ve toplumlarýn kendi hayatlarý üzerin-

de daha fazla insiyatif talep ettiði bu dönem, ülkemizde de klasik

vatandaþ tanýmýný farklýlaþtýrmýþtýr. Devlete atfedilen geleneksek

deðerlerin yerini, devletten beklenen hizmetler almaya baþlamýþ,

vatandaþlarýn devlet ve kamu kurumlarý karþýsýnda edilgen bir

yapýdan, daha etkin bir anlayýþa doðru deðiþtikleri gözlenmiþtir.

Aþaðýdaki tablo ise ülkemizin özellikle deðiþim açýsýndan son de-

rece kritik öneme sahip bulunan ve ülkelerin rekabet gücünü

önemli ölçüde etkileyen bilgi ve iletiþim teknolojilerinden etkilen-

mekle birlikte, bu alanlarda saðlýklý politikalar ve projeler ile göre-

li olarak hýzlý bir geliþme saðlayamadýðýný ortaya koymaktadýr.
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Bilgi ve iletiþim teknolojilerindeki istihdamýn Çin'in bile gerisine

düþtüðünü gösteren yukarýdaki tablo, stratejik bir bakýþ açýsý ile

ülkemizin hýzla geliþim saðlamasý gereken alanlara yönelemedi-

ðini, yatýrýmlarýný bu kapsamda deðerlendiremediðini, yetiþmiþ

genç insan gücü potansiyelini gereði gibi harekete geçiremediði-

ni göstermektedir.



TTÜÜRRKKÝÝYYEE''DDEE  DDEEÐÐÝÝÞÞÝÝMMEE
GGEENNEELL  BBAAKKIIÞÞ

Dünyada ve ülkemizde yaþanan ve ana hatlarý ile ortaya konan

deðiþimler ve eðilimler, ülkemizin kamu yönetimi alanýna

yansýtýlamamýþ ve bunun sonucunda, gün geçtikçe daha belirgin

hale gelen bir yeniden yapýlanma ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr.  

1.  Kamu  Yönetiminin  Temel  Açýklarý

Dünyada ve ülkemizde yaþanan deðiþmeler sonucunda

Türkiye'de kamu yönetiminde yeniden yapýlanmayý gerekli kýlan

dört temel açýk oluþtuðu söylenebilir.

Bunlar; 

stratejik açýk
bütçe açýðý, 
performans açýðý ve 
güven açýðý 

baþlýklarý altýnda özetlenebilir. 

Bu dört açýk yönetimde deðiþim çabalarýnýn temelinde yatan

sorunlara kapsamlý bir çerçeve sunmaktadýr. Stratejik bir bakýþ

açýsýndan ve uzun vadeli planlamadan yoksun bir çerçevede aþýrý

büyüyen ve merkezileþen kamu idaresi, gelirlerini aþan harca-

malara yönelmekte ve kaynaklarý verimli kullanamayarak bütçe
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açýðý oluþturmakta; halkýn beklentilerini karþýlamayarak perfor-

mans açýðý vermekte; bu verimsiz yönetim süreci çeþitli yozlaþma

ve yolsuzluk olaylarý ile birleþtiðinde ise halkýn yönetime olan

güvenini eritmektedir. 

a)  Stratejik  Açýk

Stratejik açýk içinde çalýþan kurumlar, gündelik sorunlar altýnda

kaybolmakta, dünya ve ülke eðilimlerini doðru ve zamanýnda oku-

yamamakta, gerekli tercih ve öncelikleri ortaya koyamamakta, ge-

leceðe dair vizyon ve hedefler formüle edememektedir. Sonuç ola-

rak, deðiþimi yönetmek yerine, deðiþime maruz kalma ile sonuç-

lanan bir süreç yaþanmaktadýr. Stratejik açýðý olan ve bu nedenle

"yön duygusu" olmadan çalýþan kurumlarýn, baþka türlü bir so-

nuçla karþýlaþmasý da beklenemez.

Stratejik açýk, özellikle uzun vadeli bir perspektifi gerektiren

yatýrým kararlarýnýn alýnmasýnda belirgin bir þekilde ortaya

çýkmaktadýr. Ülkemizin geleceðini etkileyen bu kararlarýn stratejik

bir perspektif ile ele alýnmadýðý, ilerideki bölümlerde daha ayrýn-

týlý olarak incelenecek olan kamu yatýrým programýnýn rasyonel ol-

mayan yapýsýnda açýk bir þekilde görülmektedir. 

Kýsa vadeli deðerlendirmeler, gündelik sorunlar içinde boðulma,

birbirleriyle tutarsýz çeþitli etkiler altýnda karar alma; kamunun

genel yapýlanmasýnda ve kaynak tahsisi sürecinde önceliklendir-

meyi ve odaklanmayý ortadan kaldýrmýþtýr.

Stratejik yönetimin yerleþmesini, performansa dönük çalýþma an-

layýþýnýn kökleþmesini, hesap verme sorumluluðunun bu kap-
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samda netleþtirilmesini gerektiren stratejik açýk sorunu, ayný

zamanda kamu kurumlarýnýn çevreye daha duyarlý hale

gelmelerini, ilgili tüm taraflarý sürece katarak planlama yap-

malarýný ve uygulamayý sürekli izlemelerini ve deðerlendirmeleri-

ni gerektirmektedir. Oysa, genel itibariyle kapalý, kendi iç sorun-

larýna odaklý, kurallara dayalý ve çevredeki geliþmeler ile toplum-

sal taleplere duyarsýz kamu yönetimi, bu kavramlarý somut uygu-

lamalara dönüþtürmekten uzak kalmýþtýr. 

Bu durum, bir taraftan kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, meydana

gelen deðiþikliklere  uyum saðlayamamasý, verimsizleþmesi ve

benzeri kurumlara kýyasla etkisizleþmesi sonucunu doðurmuþ,

diðer taraftan, ülkemizin geliþmiþ ülkeler karþýsýnda rekabette ge-

ri kalmasýna sebep olmuþtur. 

b)  Performans  Açýðý

Stratejik açýk içinde uzun vadeli planlama yapamayan ve halkýn

taleplerine duyarsýz kalan kamu yönetiminin sunduðu hizmetler

ile halkýn beklentileri arasýndaki farklýlýk her geçen gün artmýþ ve

kamu hizmetleri alanýnda ciddi boyutlara ulaþan bir performans

açýðý doðmuþtur. 

Bu raporun çeþitli bölümlerde verilen ekonomik büyüme, sosyal

harcamalar, istihdam, yabancý sermaye yatýrýmlarý, vb. gösterge-

ler,  kamunun yetersiz performansýnýn genel yansýmalarýndan

bazýlarýný vermektedir. 

Performans açýðýný kestirme bir þekilde hesaplamak için ülkemi-

zin potansiyel büyüme hýzý, bunun kiþi baþýna gelir ve istihdam
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olarak yansýmalarýna bakmak yeterli bir gösterge olarak alýnabilir.

Aþaðýda verilen "Yüzde % 5.5'e göre Potansiyel GSMH Hesabý ve

Ýstihdam Kaybý Tablosu" ile "Yüzde % 4.9'a göre Potansiyel GSMH

Hesabý ve Ýstihdam Kaybý Tablosu" bu açýdan durumu yansýtmak

üzere hazýrlanmýþtýr. 
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Potansiyel hasýla iki deðiþik varsayýmla hesaplanmýþtýr. Bunlar-

dan birincisinde, 1950-1990 dönemi yýllýk ortalama büyüme artýþý

olan yüzde 5,5 potansiyel büyüme artýþý olarak kabul edilmiþtir.

Ýkinci yöntemde ise, 1950-1990 dönemi GSMH trend üzerine reg-

res edilmiþ ve potansiyel büyüme yüzde 4,9 olarak hesap-

lanmýþtýr. Aþaðýdaki tablolardan da  izlenebileceði gibi büyüme

performansýnýn 1990 sonrasýnda yüzde 5,5 olarak gerçekleþmesi

halinde, 2002 yýlý sonunda kiþi baþýna milli gelirin 3.618 dolarla, fi-

ili olarak gerçekleþenden yaklaþýk yüzde 30 daha fazla olmasý ve

teorik olarak ilave 7,8 milyon kiþiye istihdam saðlanmasý

mümkün olabilirdi. Benzer þekilde,  büyüme performansýnýn 4,9

olarak gerçekleþmesi halinde, 2002 yýlý sonunda kiþi baþýna milli

gelirin 3.358 dolarla, fiili olarak gerçekleþenden yaklaþýk yüzde 20

daha fazla olmasý ve ilave 5,8 milyon kiþiye istihdam imkaný su-

nulmasý mümkün olabilirdi.  

Sonuç olarak; eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik, tarým, sanayi, çevre,

konut, þehirleþme, istihdam, teknoloji, doðal afetler, vb. birçok

sektörde ve politika alanýnda sahip olduðumuz potansiyel etkin ve

yeterli düzeyde, halkýn talepleriyle uyumlu bir þekilde kullanýlma-

maktadýr. Sadece sosyal harcamalarýn GSMH'ya oranlarýna
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bakýldýðý zaman sadece ekonomik performans konusunda deðil,

bundan da daha önemlisi insani kalkýnma göstergeleri bakýmýn-

dan ülkemizin gerekli performansý gösteremediði gözlemlenmek-

tedir.

Geliþmiþ ülkelerde kamu harcamalarý içinde en büyük pay sosyal

harcamalardan oluþmaktadýr. Oysa, yukarýdaki tabloda

görüldüðü üzere ülkemizde sosyal harcamalarýn milli hasýlaya

oraný sýnýrlý düzeyde kalmaktadýr. Geliþmekte olan ülkelere kýyas-

la da Türkiye sosyal harcamalarda yeterli bir düzeyde deðildir.

Örneðin Dünya Bankasý verilerine göre 1997 yýlýnda toplam saðlýk

harcamalarýnýn milli hasýlaya oraný Türkiye'de % 3.9 iken, ayný

oran Yunanistan'da % 8, Þili'de % 6.1, Tunus, Tayland ve Rusya'da

% 5'in üzerindedir.

c)  Mali  Açýk

Mali açýk bu raporun çeþitli yerlerinde deðiþik boyutlarý itibariyle

karþýmýza çýkan ve ülkemizde kamu yönetiminin yeniden yapýlan-

ma gereðini çarpýcý bir þekilde ortaya koyan en temel unsurlardan

biridir. Siyasi ve idari yapýlarý içinde rasyonel kaynak tahsisi yapa-

mayan ülkemiz, sonuçta gelirlerinin çok üzerinde harcama yapan

bir mali yapý ile baþ baþa kalmýþtýr. Toplumsal talepleri zamanýnda

saðlam kaynaklarla ve verimlilik esasýna göre çalýþarak karþýlaya-

mayan kamu kurumlarýnýn harcamalarý borçlanma ile finanse

edilerek, yeniden yapýlanma gereði bir süre için de olsa ertelene-

bilmiþtir. Ancak, artan mali açýklarýn beslediði güvensizlik içinde

yüksek faiz oranlarý ile borçlanma limitlerine gelen kamu kesimi,

zamanýnda yapamadýðý uyumun maliyetini son dönemlerde faz-

lasýyla ödemeye baþlamýþtýr. 
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Özellikle transfer harcamalarýna baðlý olarak bütçe harcama-
larýnda yaþanan çarpýcý artýþ bütçe gelirlerindeki artýþ ile denge-
lenememiþ ve  1991-2002 döneminde bütçe dengeleri belirgin bir
þekilde bozulmuþtur. 1991 yýlýnda  % - 5,3 olarak gerçekleþen
bütçe açýðý 2002 yýlýnda % - 14,6 olmuþ, KKBG % 15 seviyelerinin
üzerine çýkmýþ, faiz dýþý bütçe fazlasý verilmesine karþýlýk, bu alan-
da programlanan rakamlar ile gerçekleþmeler arasýnda ciddi
farklýlýklar oluþmuþtur. 
Bu yüksek açýklar karþýsýnda harcama disiplini saðlanamadýðý,
yüksek oranlý faizlerle çevrilmeye çalýþýlan iç borç stoku kontrol
altýna alýnamadýðý ve kamu harcamalarý saðlam kaynaklara da-
yandýrýlamadýðý için kamu bütçesi gerçek iþlevlerinden uzaklaþa-
rak finans piyasalarýndaki geliþmelere göre þekillenen bir baðým-
lý deðiþkene dönüþmüþtür. Bütçe üzerinde TBMM aracýlýðý ile ter-
cihlerini ortaya koymak durumunda olan halkýn talepleri bu yapý
içinde gücünü ve anlamýný büyük oranda yitirmiþ, bütçede ortaya
çýkan bu durum siyasal anlamda temsil krizini derinleþtirmiþtir.

Gelinen noktada kamu yönetimi gerçek iþlevinden uzaklaþmýþ ve
adeta çökmüþtür. Kamu bütçesi büyük açýklar vermekte, vergi ge-
lirlerinin büyük bir bölümü faiz ödemelerine gitmekte, kamu hiz-
metlerinden halkýn memnuniyet düzeyi sürekli gerilemekte ve
halkýn yönetime olan güveni aþýnmaktadýr. Bu açýklar kartopu gi-
bi büyüyen bir dýþ ve iç borçlanma ile bir süre finanse edilmiþ,
son yýllarda bu imkanýn da sýnýrýna gelinmiþtir. Toplanan vergileri
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borç çevirmek için harcayan bir kamu yönetimi; halkýn sorun-
larýný çözmekten uzaklaþtýðý gibi, kamu çalýþanlarýnýn motivasyo-
nunu ve þevkini de kýrmýþtýr. Uzun vadeli strateji geliþtiremeyen,
gündelik sorunlar içinde "kafasýný kuma gömme" mantýðý içinde
sorunlarýný erteleyen, dýþarýdan yapýlan deðiþim taleplerine karþý
nasýl tepki vereceðini kestiremeyen ve sürekli yalpalayan, kendi
gündemini oluþturamayan bir yönetim görüntüsü üretilmiþtir.  

d)  Güven  Açýðý

Kapalý bir ekonomik yapý içinde, yönetim hatalarýnýn üstü örtüle-
bilmektedir. Açýk bir ekonomide ise yönetim hatalarýnýn bedeli
çok aðýr olmaktadýr. Aðýrlaþan ekonomik þartlar ve birbiri peþi sýra
ortaya çýkan krizler, daha derinlerde bir yönetim krizi ya-
þadýðýmýzýn en açýk göstergesi olmuþtur. 1990'lý yýllar boyunca ya-
þadýðýmýz irili ufaklý birçok ekonomik kriz, dýþ þoklara karþý kýrýl-
ganlýk, terör ve doðal afetler, yönetim kapasitemizin test edildiði
ve yetersizliðinin ortaya çýktýðý durumlardýr.

Yapýlan geniþ kapsamlý kamuoyu araþtýrmalarýnýn da gösterdiði
gibi, vatandaþlarýmýz mevcut sosyo-ekonomik koþullardan ve
yönetim kalitesinden derin bir memnuniyetsizlik içindedirler. Sa-
dece verimsiz hizmetten deðil, hizmet alýrken herkese eþit dav-
ranýlmasý konusunda da toplumda yaygýn bir þikayet hali oluþ-
muþtur. Öncelikle devlet üzerinde yoðunlaþan bu güvensizlik; tra-
fikten vergiye, gümrüklerden tapu dairelerine, emniyetten saðlýk
ve eðitim kurumlarýna kadar uzanan geniþ bir yelpazede hizmet-
lerin yetersizliðine ve kirliliðe iþaret etmektedir. % 80'in üzerinde
bir toplumsal kesim kamu kuruluþlarýnda (trafik, gümrük, vergi,
tapu, vb. alanlarda) yolsuzluðun çok yaygýn olduðu kanýsýndadýr. 
Uluslararasý Saydamlýk Örgütünün (Transperancy International)
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2001 yýlý için yaptýrdýðý ve 91 ülkeyi kapsayan temiz toplum endek-
sine göre ülkemiz 3.6 puanla 56. sýrada yer almaktadýr. Bankacýlýk
ve enerji sektörü baþta olmak üzere yaþanan büyük kirlenmenin,
2001 yýlýnda ortaya çýkmaya baþlayan etkilerinin bir devamý olarak
ülkemiz, ne yazýk ki 2002 yýlýnda 102 ülke arasýnda 64., 2003 yýlýn-
da ise 133 ülke arasýnda 77. sýrayý almýþtýr. 

Kýsaca ifade etmek gerekirse, ülkemizdeki ekonomik bunalým ve
siyasi temsil sorunlarý, toplumda derin bir güven bunalýmý ile bir-
likte yaþanmakta, bu güven bunalýmý ise öncelikle kamu yöneti-
mine güvensizlikte odaklanmaktadýr.

Ýnsanlarýmýzýn yaratýcýlýðý ve çalýþma azmi kamu, sivil toplum ve
piyasa iþbirliði ile devreye sokulamamakta, israf ve yolsuzluklar
halkýn yönetime olan güvenini erozyona uðratmaktadýr. Bireyler
kamu hizmetlerini zamanýnda, en az maliyetle, arzu edilen kalite-
de ve adil bir þekilde alamamaktadýr. Kamu görevlilerinin kayýr-
macýlýk yapmamasý ve vatandaþa eþit davranmasý konusunda
toplumda geliþen talep, hemen hiç bir kamu kuruluþu tarafýndan
yeterli düzeyde karþýlanamamaktadýr. Kamu hizmetlerini yürüten
görevliler ise yaptýklarý iþle tatmin olamamakta, performansa da-
yalý bir anlayýþ içinde ödüllendirilmemekte ve motive edilmemek-
tedir. 

Halkýn yönetime duyduðu güvenin azalmasýnda ve memnuniyet-
sizliðinin artmasýnda ortaya koyduðu tercihlerin kamu politika-
larýna yansýmayýþý, verim kayýplarý ve menfaat iliþkilerinin kamu
kaynaklarýnýn kullanýmýnda genel faydanýn önüne geçmesi etkili
olmuþtur. Adalet hizmetleri, saðlýk ve vergi gibi alanlar baþta ol-
mak üzere bir çok alanda kamu hizmetleri yetersiz ve kalitesiz ola-
rak algýlanmaktadýr. Özellikle merkezi hükümette reform isteyen-
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lerin oraný % 90'larýn üzerine çýkmaktadýr. Kamu hizmetlerinden
duyulan memnuniyetsizliðin kiþisel yaþam koþullarýndan duyulan
genel memnuniyetsizliðin üstüne çýktýðý bu ortamda; baþta eko-
nomi olmak üzere eðitim, saðlýk ve adalet hizmetlerinde geliþme
saðlanmasý talep edilmektedir. 

2.  Ekonomide  Yaþanan  Krizler

1950-1993 dönemine bakýldýðýnda Türkiye'nin sadece 1954 yýlýnda
% - 3, 1979 yýlýnda % - 0,5 ve 1980 yýlýnda % - 2,8 küçüldüðü
gözlenmektedir. 1994-2001 döneminde ise ekonomi üç ayrý
dönemde küçülmüþ, küçülme oranlarý ise geçmiþe kýyasla çok
daha yüksek boyutlarda olmuþtur.

Dünyada yaþanan þoklarýn da etkisi ile, ülkemiz 1990'lý yýllar bo-
yunca sürekli sorunlar yaþamýþ ve kýsa süreli büyüme dönemleri-
nin ardýndan krize girmiþtir. 1994, 1999 ve 2001 yýllarý bu krizlerin
zirveye ulaþtýðý dönemler olmuþtur. 1994 ve 1999 yýllarýnda ülke
ekonomisi % - 6,1, 2001 yýlýnda ise % - 9,4 küçülmüþtür. Yýllar bo-
yu saðlanan kazanýmlarýn bir anda ortadan kalkmasý anlamýna
gelen bu olumsuz geliþmeler, toplumun düþük gelirli kesimlerine
yansýmalarý itibariyle daha aðýr sosyal sorunlara yol açmýþ ve is-
tihdam olanaklarýný büyük ölçüde daraltmýþtýr. 

Sonuç olarak ülkemiz 1990'lý yýllarý kaybetmiþtir. Bunun en açýk
göstergesi kiþi baþýna gelirde gözlenen dalgalanmalar ve gerile-
medir. 1990'da 2661 ABD Dolarý olan kiþi baþýna gelir, 2001 yýlýna
gelindiðinde 2143 ABD Dolarýna düþmüþtür. Satýn alma gücü pa-
ritesi olarak bakýldýðýnda ise 1980'de 2300 ABD Dolarý mertebe-
sinden 1996 yýlýnda 6000 Dolar mertebesine ulaþýldýðý, bu tarihten
sonraki dönemlerde ise önemli oranda deðiþmediði görülmektedir.
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Dünyada yüksek enflasyon ile yaþamak zorunda olan ender ülke-
ler arasýnda kalmayý sürdüren, kesimler ve bölgeler arasý gelir
daðýlýmý gittikçe bozulan, iþsizliðin olaðanüstü boyutlara ulaþtýðý,
saðlýklý bir þekilde þehirleþemeyen, dýþ ticarette sürekli sorun ya-
þayan, teknoloji üretemeyen bir ülke konumundan kurtuluna-
mamýþtýr. Ekonomimiz iç ve dýþ þoklara karþý kýrýlganlýðýný defalar-
ca göstermiþ, aðýr borç yükü altýnda kamu maliyesi halkýn talep-
lerini karþýlamaktan uzaklaþmýþ, insanýmýzýn geleceðe dair umut-
larý kýrýlmýþtýr.

Ýhracata bakýldýðýnda 1980'li yýllarda bir sýçrama yaþandýðý, 1980
yýlýnda 2.910 milyon dolar olan ihracatýn 1990 yýlýnda 12.959 mil-
yon dolara ulaþtýðý, ancak ithalatýn da hýzla artmasý sonucunda
ihracatýn ithalata oranýnýn ayný dönemde % 37'den % 58,1'e
yükselebildiði gözlenmektedir. 1990'lý yýllarda ise ihracat artýþlarý
sýnýrlý kalmýþ, krizler nedeni ile ithalatýn daralmasýna raðmen ih-
racatýn ithalatý karþýlama oraný % 51 ile % 78 arasýnda deðiþen
oranlarda gerçekleþmiþtir. 2001 yýlýna gelindiðinde ülkemiz iç ta-
lepteki büyük daralmaya ve TL'nin aþýrý deðer yitirmesine raðmen
ihracatýný ancak 31.340 milyon dolara çýkarabilmiþ, ayný dönem-
de 40.410 milyon dolar ithalat yapmýþtýr.

1971 yýlýnda yüzde 17,4 ile baþlayan çift haneli enflasyon oraný bu-
güne kadar tek haneli enflasyona geri düþmemiþtir. 30 yýlý aþkýn bir
süredir enflasyon ile birlikte yaþamak zorunda kalan halkýmýz ve iþ
dünyamýz enflasyonu adeta bir kader olarak algýlar hale gelmiþ,
oluþan bu beklenti kýrýlamadýðý için enflasyon kronik bir problem
olarak günümüze kadar varlýðýný sürdürmüþtür. 1994 yýlýnda %
100'ün üzerine týrmanan bu oran 1999-2001 döneminde % 50'lere
gerilemiþtir. 2002 yýlý itibariyle bakýldýðýnda ise bu oranýn % 30'lar
düzeyine indiði ve 2003 yýlýnda % 20'lere düþeceði anlaþýlmaktadýr. 
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Yaþanan ekonomik krizler sosyal dengeleri de bozmuþtur. DÝE ta-
rafýndan en son 1994 yýlýnda yapýlan hesaplamalara göre hane-
halklarý bazýnda en düþük % 20'lik kesim toplam gelirin sadece
4.9'unu alýrken, en yüksek % 20'lik kesim % 54.9'unu almaktadýr.
Bu rakamlar en düþük gelir dilimi ile en yüksek gelir dilimi
arasýnda 11 katý aþan bir fark olduðunu ortaya koymaktadýr. 1994
sonrasý yaþanan krizlerin ve sosyal boyutu ihmal edilen politika-
larýn sonucunda bu tablonun daha da kötüleþtirdiði tahmin edil-
mektedir. 2001 Yýlý Programýnda ortaya konan verilere göre Türki-
ye'de nüfusun yüzde 8'i mutlak yoksulluk, yüzde 24'ü ise ekonomik
bakýmdan yoksulluk riski altýnda yaþamaktadýr. Eðitimli gençler
arasýnda iþsizlik oraný yüzde 22.4 gibi yüksek bir düzeye
ulaþmýþtýr. Dünya Bankasý verilerine göre ise  1.5 milyon kiþi
günde 1 dolarýn altýnda bir gelir düzeyine sahiptir. 

Ýstihdam konusundaki rakamlarý içeren aþaðýdaki tablo 1991-
2002 döneminde yaþanan krizlerin ve olumsuz performansýn so-
nuçlarýný yansýtmaktadýr.

Tablodan gözlemlendiði üzere, 1991-2002 döneminde Türkiye eko-
nomisi istihdam üretememiþ ve buna baðlý olarak iþsizlik oraný
artmýþtýr. Tarým kesiminde 2 milyon civarýnda istihdam azalmasý
gerçekleþirken, sanayide sadece 1 milyon, hizmetler sektöründe
ise 2,8 milyon istihdam olanaðý ortaya çýkmýþtýr. Nüfus artýþýna
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baðlý olarak istihdam edilmeye ihtiyaç duyan insanlarýn
sayýsýndaki artýþ sonucunda iþsizlik oraný yüzde 7,8'den 10,6'ya
yükselmiþtir. Eksik istihdam da dahil edilirse iþsizlik rakamlarý çok
daha yüksek düzeylere çýkmaktadýr. 

3.  Siyasi  Ýstikrarsýzlýklar  ve  Siyaset-BBürokrasi    
Ýliþkileri  

Kamu yönetiminin yeterli performansý göstermeyiþinde özellikle

1990'lý yýllarda yaþanan siyasi istikrarsýzlýklar ve koalisyonlar da et-

kili olmuþtur.  Etkili bir koalisyon kültürü üretemeyen bir siyasi

yapýlanma içinde, koalisyon ortaklarý arasýnda kamu yönetiminin

rasyonel olmayan bir þekilde paylaþýmý ve ortak politika oluþtur-

ma zorluklarý, kamu yönetimini olumsuz yönde etkilemiþtir.

Ayrýca, ülkemizde siyaset ile kamu yönetimi arasýndaki iliþki

saðlýklý bir temele oturtulamamýþtýr. Bir yandan siyaset kurumu

bürokrasinin gündelik iþleyiþine gereðinden fazla müdahil olur-

ken, diðer yandan bürokrasi esasen siyaset kurumu tarafýndan

belirlenmesi gereken politika ve stratejiler konusunda siyasetten

yeterli girdi almadan çalýþma alýþkanlýðýný sürdürmüþtür. Sonuç-

ta politika ile uygulama farklýlaþmýþ, siyaset kurumu kendisinin

ürünü olarak görüp sahiplenmediði politikalarý ihmal etmiþ,

bürokrasi ise gündelik çalýþmalarýnda sýk siyasi müdahaleler ne-

deni ile rasyonel olmayan kararlar almaya zorlanmýþtýr. 

Bu þartlar altýnda, uluslararasý finans kurumlarýnýn da etkisi ile

ekonomi ve siyaset arasýndaki baðlantýlarý zayýflatmaya dönük po-

litikalar gündeme gelmiþtir. Son yýllarda, Merkez Bankasýnýn
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baðýmsýzlýðý ve sayýlarý her geçen gün artan düzenleyici ve denet-

leyici kurullar ve kurumlar, siyaset ile bürokrasi iliþkilerine yeni bir

boyut getirmiþlerdir.  Mevcut siyasi kültürün ve iliþkilerin yan-

sýdýðý bu hýzlý geçiþ içinde siyaset ile düzenleyici kurullarýn iliþki-

si saðlýklý bir baza oturtulamamýþ, siyasetin politika belirleme ko-

nusundaki konumu net bir þekilde ortaya konamamýþ, düzenleyi-

ci kurullarýn ise karar almada özerk olmalarý ile hesap verme so-

rumluluklarý arasýndaki hassas çizgi yeterince net çizilememiþtir.  

4.  Avrupa  Birliðine  Uyum

Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi doðrultusunda yönetim

yapýsýný katýlmayý hedeflediði topluluk standartlarýna kavuþturma

çabasý, kamu yönetiminde yeniden yapýlanma açýsýndan önemli

bir deðiþim faktörü olarak gündeme gelmektedir. Coðrafi ve tarih-

sel iliþkilerimiz ile ekonomik baðlarýmýzýn yaný sýra, milyonlarca

insanýmýzýn fiili olarak yaþadýðý bu birliðe katýlma hedefi 40 yýlý

aþkýn bir zamandýr ülke olarak benimsediðimiz temel bir tercih

olarak ortaya konmuþtur. 

1963 yýlýnda imzalanan Ankara Anlaþmasý, 1970 yýlýnda imzala-

nan Katma Protokol, 1987 yýlýnda yapýlan tam üyelik baþ vurusu,

1995 yýlýnda saðlanan Gümrük Birliði ve nihayet 1999 Helsinki Zir-

vesi ile kabul edilen aday ülke statüsü, Avrupa Birliði yolunda alý-

nan mesafeyi göstermektedir. Aday ülke statüsü alýndýktan sonra;

Türkiye ile Avrupa Birliði arasýndaki iliþkiler Katýlým Ortaklýðý Bel-

gesi, Ulusal program, Ýzleme Raporlarý, Katýlým Öncesi Ekonomik

Program ve Ulusal Kalkýnma Planý gibi bir dizi plan ve program

tarafýndan þekillendirilmeye baþlanmýþtýr. Bu kapsamda ülkemi-

zin mevzuat ve kurumsal yapý olarak Avrupa Birliðine uyumu te-
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mel bir unsur olarak gündeme gelmiþtir. Kopenhag kriterleri çer-

çevesinde siyasi ve ekonomik alanlarda ve müktesabata uyum

saðlanmasý konusunda çok yönlü çabalar yoðunlaþmýþtýr.

Küreselleþme sürecinin de bir parçasý olarak görülebilecek olan

bu bölgesel entegrasyon çabasý, piyasa, hukukun üstünlüðü,  in-

san haklarý ve demokratik deðerler üzerine kurulu bir birliktelik ve

yönetim anlayýþýný yansýtmaktadýr. Demokratikleþme ve geliþmiþ

bir piyasa düzeni kurma, ekonomik geliþmenin nimetlerini adil bir

þekilde paylaþma hedefleri ile de uyum içinde olan AB'ye tam üye-

lik sürecinde, yönetim yapýmýzýn çaðdaþ standartlara kavuþturul-

masý bir gereklilik olarak ortaya çýkmaktadýr. 

1980'li yýllarda Avrupa Birliðine üye olduktan sonra ekonomik ola-

rak hýzla büyüyen ve Avrupa fonlarýndan yararlanarak refah düze-

yi yükselen Yunanistan, Ýspanya, Portekiz gibi ülke örnekleri, ülke-

mizin zamanýnda Avrupa Birliði üyesi olamamasýnýn ortaya

çýkardýðý maliyetleri göstermek bakýmýndan önemli örneklerdir.

Günümüzde ise Doðu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliðine üye ol-

malarý ve nispi konumlarýný hýzla iyileþtirmeleri süreci yaþanmak-

tadýr. Katýlým süreci sona erdiðinde Türkiye dahil 28 üyeli dev bir

pazar haline gelecek olan ve nüfusu yüksek ülkelerin karar alma

süreçlerini daha fazla etkileme þansý bulacaklarý bu topluluða gir-

mek için, yönetimde yeniden yapýlanma kaçýnýlmaz bir gereklilik-

tir.
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KKAAMMUU  YYÖÖNNEETTÝÝMMÝÝNNDDEE
DDEEÐÐÝÝÞÞMMEE  GGEERREEÐÐÝÝ
1.  Yönetim  Düþüncesi  ve  Yapýsýnda

Yetersizleþme

Yaþanan bu sorunlarýn ve krizlerin temelinde yatan en önemli
nedenlerin baþýnda, ülkemizin çaðýn koþullarýna ve halkýmýzýn

taleplerine yeterince cevap veremeyen yönetim anlayýþý ve yapýsý
gelmektedir. Siyasi, ekonomik, kültürel ve teknolojik birçok alan-
da yaþanan hýzlý deðiþim trendine ayak uyduramayan yönetim an-
layýþýmýz ve yapýmýz; 

Deðiþimi yönetmek yerine, deðiþime engel olan veya ülkemi-
zi kontrol dýþý deðiþimlerin maðduru haline getiren bir fak-
töre dönüþmüþtür. 

Sorun çözmek yerine, sorun üretmektedir. 

Belirsizlikleri gidermek yerine, sürekli belirsizlik üreten bir
hale gelmiþtir. 

Halka güven vermek yerine, halkýn güven ve adalet duygu-
larýný sarsmaya baþlamýþtýr.

Bu haliyle mevcut durumumuzu "yönetim" olarak nitelendirmek
güçleþmiþ, ekonomik sorunlarýmýzý da besleyen ve çözümsüzlük
üreten bir karmaþýk yapý kamu hizmetlerinin sunumunda hakim
hale gelmiþtir.
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Liyakate ve katýlýmcýlýða dayanmayan, 

Vatandaþýn temel hak ve özgürlüklerine saygýlý olmayan, 

Saydamlýk, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik gibi iyi yöneti-
min temel vasýflardan yoksun yönetim uygulamalarý,

yönetimin meþruiyetine ve halkýn yönetime sahiplenmesine
büyük zarar vermiþtir.  

Bu sorunlarýn temelindeki mevcut yönetim anlayýþýnýn özellikleri-
ni özetlemek gerekirse:

a)  Gelecek  Yönelimli  Deðil  Geçmiþ  Yönelimli

Ülkemizdeki yerleþik kamu yönetimi anlayýþý strateji geliþtirme,
geleceðe dönük uzun vadeli projeksiyonlar temelinde hedef belir-
leme ve bu hedeflere yönelerek sonuç almak için çeþitli yol ve
yöntemler geliþtirme anlayýþýna dayanmamaktadýr. Bunun yerine
geçmiþ üzerinde ve gündelik sorunlar konusunda yoðunlaþýlmak-
tadýr. 

Geçmiþe dönük yoðunlaþma geçmiþten ders alarak öðrenme ve
geleceðe dair strateji geliþiminde bu öðrenme sürecini geri bes-
leme þeklinde çalýþmamakta, daha ziyade geçmiþin denetlenme-
si, hata bulma ve cezalandýrma mantýðý üzerine kurulmaktadýr.

Bu çerçeve içinde kamu kurumlarý vizyon belirleyememekte,
gündelik sorunlar ve ayrýntýlar içinde "yön duygusundan" yoksun
bir þekilde faaliyet göstermektedir. 
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Makro düzeyde planlama faaliyetleri yapýlýyor olsa dahi, bu plan-

lama faaliyetleri bakanlýklar ve kuruluþlar düzeyinde somut prog-

ramlara dönüþmemekte ve kaðýt üzerinde kalmaktadýr.

Gelecek yönelimli olmayýþýn doðal bir sonucu olarak, bütçeleme

ve kaynak tahsisi süreçlerinde kamu kuruluþlarý; geçmiþ yýl har-

camalarýný ve paylarýný koruma üzerine kurulu bir mücadele ver-

mekte ve harcamalarla ne yapýlacaðý yerine, ne kadar büyüklükte

bir harcama yapýlacaðý konusuna yoðunlaþmaktadýr.

b)  Amaç  Yönelimli  Deðil  Sorun  Çözme  Yönelimli

Kamu kurum ve kuruluþlarý gelecek yönelimli olmayýþlarýnýn da

bir sonucu olarak amaç belirleme ve bu amaçlarý geçekleþtirecek

projeler geliþtirme yerine gündelik sorunlara odaklanmakta ve bu

sorunlarý çözmeye çalýþmaktadýr. 

Amaç yerine sorun odaklý olan bu yönetim anlayýþý geleceðe

dönük fýrsatlarý ve tehditleri tam ve saðlýklý algýlayamamakta ve

potansiyellerini kullanamamaktadýr. 

Pro-aktif bir þekilde geleceðe bakýlarak geliþecek sorunlar tespit

edilememekte, bugünün sorunlarý ile sýnýrlý kalýnmakta, sorun

aðýrlýklý bir söylem içinde çalýþanlar performanslarýný artýrmaya

dönük olarak motive edilememektedir.

c)  Teþhis  Yönelimli  Deðil  Çözüm  Yönelimli

Mevcut yönetim anlayýþýmýz sorun yönelimli olmakla birlikte; so-

runlarý analiz etme, nedenlerine inme ve buradan hareketle
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çözümler üretme yerine, akla gelen ilk çözüm alternatiflerine

yönelmeye yatkýndýr.

Bu yaklaþým sorunlara köklü çözümler bulunmasýný engellediði

gibi, alternatif çözümlerden en etkili ve verimli olanýný seçebile-

cek þekilde geniþ bir çözüm alternatifleri seti oluþumunu da en-

gellemektedir.

Diðer bir ifade ile, sorunun tanýmlanmasýnda sorun yaþanmak-

tadýr. Gerçek veya daha derinlerde yatan sorunlarý tarif etmek ye-

rine "çözüm yollarýndan birinin yokluðu sorun olarak" olarak tarif

edilmektedir.

Bu yaklaþýma genel bir örnek vermek gerekirse; tarým alanýnda

sorun "yeterli kimyevi gübre kullanýlmayýþý" þeklinde tarif edildi-

ðinde, bu sorunun çözümü "kimyevi gübre temin edilerek çiftçile-

re daðýtýlmasý" olmaktadýr. Halbuki, kimyevi gübre yokluðu asýl so-

run olan "yetersiz ve verimsiz üretimin" çözüm yollarýndan sadece

birisidir. Sorunu kimyevi gübre olarak koymak çözüm alternatifle-

rini daraltmakta, asýl soruna dönük olarak geliþtirilebilecek "kali-

teli tohum üretimi ve daðýtýmý, çiftçilerin yeni tarýmsal teknolojiler

konusunda eðitimi, yeni ürünlerin geliþtirilmesi, vb" alternatifleri

tartýþma dýþýna çýkarmaktadýr. Benzer bir yaklaþým okullar ve has-

taneler için "personel ve ödenek yokluðu" þeklinde yapýlan sorun

tariflerinde de kolaylýkla gözlemlenebilir. Oysa, asýl sorun bunlar

deðil, bu girdiler kullanýlarak yapýlacak hizmette görülen eksiklik-

lerdir.    
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d)  Tek  Taraflý  ve  Kapalý  bir  Yaklaþým

Kamu yönetimimiz geleneksel bürokratik anlayýþ içinde halka

yönetilmeye muhtaç bir kitle olarak yaklaþmakta, halkýn talep ve

beklentilerini, görüþ ve eleþtirilerini, kamu hizmetlerine dair

katkýlarýný görmezlikten gelmekte veya yeterince dikkate alma-

maktadýr. Yönetim sürecinin yukarýdan aþaðýya tek taraflý bir iliþki

olarak tasarlandýðý ve algýlandýðý bu yapý içinde, kamunun varlýk

nedeni olan halka hizmet etme anlayýþý yerine kendi baþýna bir

deðer olarak yönetimin yüceltilmesine ve korunmasýna vurgu

yapýlmaktadýr. 

Bu yaklaþýmýn doðal bir uzantýsý olarak kamu bilgileri vatandaþ-

tan saklanmakta, þeffaf bir yönetim süreci oluþturulmamakta,

katýlým kanallarý ve mekanizmalarý yeterince geliþtirilmemekte ve

halka hesap verme bilinci kökleþmemektedir. 

Sivil toplum kuruluþlarýnýn kamunun tamamlayýcý ve saygýn or-

taklarý olarak planlama, karar alma ve uygulama aþamalarýnda

sürece dahil edilmedikleri için, kamu kaynaklarý etkin bir kamu-

oyu denetimine kapalý kalmakta ve çeþitli þekillerde israf ve yol-

suzluklara kapý açýlmaktadýr.

Katýlýmýn sýnýrlý kaldýðý bu anlayýþ içinde planlama sürecinin kali-

tesi düþtüðü gibi, uygulama aþamasýnda çeþitli taraflarýn sahip-

lenmesi saðlanamamakta, bütün bunlarýn sonucunda perfor-

mans olumsuz yönde etkilenmektedir.
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e)  Ödüllendirme  Yerine  Cezalandýrma  Yönelimli

Geçmiþe, sorunlara, hata bulmaya ve harcama yapmaya odaklý

kamu kuruluþlarý insan kaynaklarý yönetiminde de benzer bir yak-

laþým sergilemektedirler. Geleceðe dair ortak vizyon oluþturma,

çalýþanlarý ortak deðerler temelinde bu vizyonu gerçekleþtirmeye

yönlendirme, elde edilen baþarýlarý objektif esaslar temelinde

tanýmlama ve ödüllendirme yerine, kamu kuruluþlarý personeli

kurallara uygun davranýþ ve yönetime itaat baðlamýnda disipline

edici yöntemlerle idare etmektedirler.

Performans ölçütlerinin geliþtirilmediði, performans esaslý ücret-

lendirme sistemi olmayan, insan kaynaklarý anlayýþý içinde perso-

nele kendini geliþtirme imkanlarýnýn yeterince tanýnmadýðý ve

personelin sahip olduðu özellikler ile konumu arasýnda saðlýklý bir

iliþki kurulmayan bir ortamda kamu çalýþanlarýnýn motivasyonu

kýrýlmaktadýr. 

2.  Aþýrý  Büyüme  ve  Merkezileþme

1990'lý yýllara gelindiðinde Soðuk Savaþýn sona ermesi ve Doðu

Blokunun çöküþü ile birlikte siyasi olarak da dünyada demokrasi-

nin yaygýnlaþmaya baþladýðý, piyasa ve sivil toplumun güçlendiði,

katýlým taleplerinin artýðý bir sürece girilmiþtir. Bu süreçte, yerin-

den yönetim kamuda olduðu kadar büyük ölçekli özel firmalarda

da temel bir eðilim olarak ortaya çýkmýþtýr. Merkezi yapýlarda stra-

teji oluþturma, izleme, deðerlendirme ve denetleme iþlevleri ön

plana çýkarken, yerel yapýlar operasyonel düzeyde hizmet üretimi

konusunda esnekliðe kavuþmuþ ve uygulama aþamasýnda temel

aktör haline gelmiþtir. 
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20. yüzyýl boyunca kamu yönetiminde merkezi ile taþra ve yerel

yönetimler arasýnda iþbölümüne bakýldýðýnda, ülkemizin önemli

oranda merkezileþtiði görülmektedir. Mahallinde çözülebilecek

pek çok sorun merkezden çözülmeye çalýþýlmakta; yerele ait ka-

rarlar verilmektedir. Diðer taraftan, 1950'li yýllardan önce yerel

yönetimlerin toplam kamu harcamalarý içindeki payý oldukça yük-

sek iken bu oran 1950 sonrasý giderek düþmüþtür. Cumhuriyetin

ilk yýllarýnda yönetimin yeniden yapýlandýrýlmasýna yerel yönetim-

lerden baþlanmýþ, Köy Kanunu 1924 Anayasasýndan hemen önce

kabul edilmiþtir. Halen yerel yönetim alanýnda geçerliliði devam

eden 1580 Sayýlý Kanun ise 1930'da yürürlüðe girmiþtir. Cumhuri-

yetin ilk yýllarýnda yerel yönetimlere verilen önem daha sonraki

dönemlerde yeni bakanlýklarýn ve merkezi idare kurumlarýnýn

oluþturulmasý ile birlikte azalmýþ ve giderek kamu yönetiminde

merkezi idare bütün görev, yetki ve kaynaklarý kontrol eder duru-

ma gelmiþtir.  1980 sonrasý belediyelere saðlanan imkanlar ve

büyükþehir belediyeciliði sonucunda artan yerel yönetim katkýsý

bu bozulan dengenin onarýlmasýna ve uluslararasý standartlara

uyumu yeterince saðlayamamýþtýr. 
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Özellikle geliþmiþ ülkeler ile mukayese edildiðinde ülkemizde ye-

rel yönetimlerin toplam kamu harcamalarý içindeki payýnýn ve ye-

rel yönetim harcamalarýnýn GSYÝH'ya oranýnýn düþük düzeyde

kaldýðý görülmektedir. 

Toplam kamu harcamalarý içinde göreli olarak düþük paya sahip

olmanýn yaný sýra;

Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasýnda uygun olmayan
görev daðýlýmý,

Yetersiz mali kaynaklar,

Örgütlenme ve personel sorunlarý,

Merkezi yönetimin yere yönetimler üzerinde gereksiz vesayet
uygulamalarý,

Þeffaflýk ve katýlým yetersizliði ile

Merkezi hükümete aþýrý baðýmlýlýk,

temel sorunlar olarak ortaya çýkmaktadýr.

Aþýrý merkezileþme sonucunda, merkezi idare oldukça büyük ve

hantal bir yapýya dönüþmüþtür. 2.600.000 civarýndaki kamu

çalýþanlarýnýn yaklaþýk %16'sý Ankara'da bulunmaktadýr. Sadece

Ankara'da çalýþanlarýn sayýsý; Maliye Bakanlýðýnda 15.200 kiþi,

Milli Eðitim Bakanlýðýnda 5.800 kiþi, Ýçiþleri Bakanlýðýnda 2.410 ki-

þi, Baþbakanlýkta 2.186 kiþi, SSK'da 4.417 kiþi, MTA'da 2.933 kiþi-
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ye ulaþmýþtýr. Bürokrasi, çalýþan sayýsý bakýmýndan 1981-2000 yýl-

larý arasýnda yýlda ortalama yüzde 2.67 oranýnda büyümüþtür. 

Aþýrý merkezi bir yapý içinde bir yandan merkezi birimler kendile-

rinden beklenen stratejik liderliði ve politika belirleme özelliðini yi-

tirerek gereksiz ayrýntýlara ve kýrtasiyeciliðe boðulurken, diðer

yandan saðlýklý bir iþbölümünden ve görev tanýmýndan yoksun

yapýlar birbirleriyle uyumsuz bir þekilde deðiþmiþ ve büyümüþ,

ayný alanda hizmet sunan kurumlarýn sayýsý artmýþ, kurumsal

kargaþa ve çatýþmalar yoðunlaþmýþtýr. Koordinasyonun zayýf-

ladýðý, kaynak israfýnýn arttýðý ve hizmet kalitesinin düþtüðü bu or-

tamda, halkýn beklentilerine ve ihtiyaçlarýna uygun kamu hizmeti

üretimi nicelik ve nitelik olarak gerilemiþtir.

Mali sektör ve bankacýlýk baþta olmak üzere bir çok alanda
ortaya çýkan sorunlar ve krizler,

Enerji sektöründe kayýplar ve yüksek maliyetler,

Kamu harcamalarýnda verimsizlik ve israf,

Ýmar uygulamalarýnda sorunlar ve çarpýk þehirleþme,

Yolsuzluklar,

gibi bir dizi sorun bu aþýrý büyümüþ, hantal ve kendi sorunlarýna

dönük halde kaynak tüketen merkezi mekanizma içinde geliþmiþ-

tir.

Aþýrý büyüme ve merkezileþme ile paralel olarak giden bir süreç
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ise yerel yönetimlerin sayýsýnda optimum ölçeði dikkate almayan

bir artýþ olmuþtur. Aþaðýda verilen tablolar bu yapýyý genel hatlarý

ile ortaya koymaktadýr.
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Tablolara bakýldýðýnda, belediye nüfusunun sadece % 11.7'sini

barýndýran 5000 nüfusun altýndaki belediyeler toplam belediye

sayýsý itibariyle bakýldýðýnda % 67.2 gibi büyük bir paya sahiptirler.

Sadece nüfusu 5000'in altýnda olan belediyelerin olmadýðý var-

sayýldýðýnda, toplam belediye sayýsý bir anda 1054 olmaktadýr. Bu
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tablo mevcut belediyelerin optimum ölçek açýsýndan son derece

sorunlu olduklarýný, bu ölçekle kendilerinden beklenen hizmetleri

sunamayacaklarýný ve kaynak israfýna neden olduklarýný göster-

mektedir. Ayný tablo, yeni belediye kurulmasýnda optimum ölçek

olarak 5000 nüfus kriterinin anlamlý olacaðýný göstermektedir. 

Yerel yönetimlerin optimum ölçeklere kavuþturulmamasý halinde

yapýlacak bir yerel yönetim reformu arzu edilen ölçüde baþarý

saðlayamayacaktýr. Merkezi idare yeniden yapýlanýrken ve hantal

yapýsýndan kurtarýlýrken, yerel yönetimlerin de bu yapýsal prob-

lemlerinin çözülmesi ve merkezi idareden aktarýlacak kaynaklarýn

yerinde kullanýmýnýn saðlanmasý gerekmektedir. 

Yukarýdaki tablodan görüldüðü üzere ölçek sorunu büyükþehir

belediyeleri için de geçerlidir. Büyükþehir belediyelerine saðlanan

vergiden pay alma imkaný nedeni ile esas itibariyle büyükþehir be-

lediyesi olacak nüfus büyüklüðüne ve diðer sosyo-ekonomik ve

coðrafi koþullara sahip olmayan bazý belediyelerin de bu statüye

geçtikleri anlaþýlmaktadýr.  Sadece 1 milyon nüfus kriteri esas
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alýndýðýnda, mevcut 16 büyükþehir belediyesinden 5 büyükþehir

belediyesine inilmesi gerektiði düþünüldüðünde, büyükþehir be-

lediyesi uygulamasýnýn dünyadaki benzerlerine kýyasla verimsiz

kaldýðý ve sorun çözmek yerine, yeni sorunlar doðurduðu ifade

edilebilir. 

Büyükþehir belediyeleri baðlamýnda tartýþýlmasý ve çözüm üretil-

mesi gereken diðer bir husus ise büyükþehir belediyesi ile ilçe ve

ilk kademe belediyeler arasýnda yetki, görev, kaynak ve sorumlu-

luk paylaþýmýdýr. Mevcut mevzuat bu konularda yetersiz olduðu

için bu belediyeler arasýnda sürtüþmeler çýkmakta ve kaynaklar

israf edilebilmektedir.

3.  Kamu  Mali  Yönetiminde  Kriz  ve  Borç
Yönetimi  

Kamu mali yönetimindeki kriz deðiþim ihtiyacýnýn en somut

göstergelerinden biri olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Gelir topla-

makta zorlanan, kayýt dýþý ekonominin büyüklüðü nedeniyle vergi

gelirlerini tabana yayarak vergide adaleti saðlayamayan, gelirleri-

nin çok üzerinde harcama yapan yönetimler mali disiplinin bozul-

masýna ve bütçe açýklarýnýn hýzla artmasýna yol açmýþlardýr.

Hantal ve gereksiz bürokratik mekanizmalarla ve aþýrý denetimle

donanmýþ bütçe yapýsý; kamu kuruluþlarýný döner sermaye, fon,

vakýf, vb. araçlarla bütçe dýþýna çýkmaya yöneltmiþ, sonuç olarak

bütçenin kapsamý daralarak anlamý sorgulanýr hale gelmiþtir.

Bütçe kapsamýnýn daralmasý dýþýnda, programlanan ile gerçekle-
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þen bütçe arasýnda farklýlýk artmýþ, mali politikalarýn etkisi büyük

ölçüde aþýnmýþtýr.

Mevcut yapý içinde çok yýllý bütçeleme yapýlmamakta, yatýrým-ca-

ri harcama iliþkisi yeterince kurulamamaktadýr. Ayrýca, bütçe

sýnýflandýrmasý bürokratik ve siyasi karar alma mekanizmalarý

için girdi saðlayacak bilgiler üretememektedir. Türkiye bütçesi

ekonomik ve idari bilgi üretmekte ancak iþlevsel ve program veri-

leri üretememektedir.

Türkiye diðer OECD ülkeleri ile mukayese edildiðinde gelir topla-

ma açýsýndan zayýf kalmakta, harcamalarýn büyüklüðü itibariyle

öne çýkmakta, harcama yapýsý içinde ücret ve faiz ödemelerinin

nispi paylarýnýn büyüklüðü ile çarpýk bir harcama yapýsý sergile-

mektedir.

1991-2002 döneminde genel olarak bütçenin GSMH'ya oranýnýn

iki katýna çýktýðý gözlenmektedir. Bu çarpýcý artýþa karþýlýk, yatýrým

harcamalarýnýn GSMH'ya oraný % 2'ler düzeyinde kalmýþ, cari har-

camalarda % 10 seviyesinde dalgalanmalar olmuþ, bütçedeki
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artýþýn asýl kaynaðý olan transfer harcamalarýnda ise çok hýzlý bir

týrmanýþ gerçekleþmiþtir. Esas itibariyle iç borç faiz harcama-

larýndan kaynaklanan bu artýþ sonucunda, transfer harcama-

larýnýn GSMH'ya oraný gerçekleþme bazýnda 1991'deki % 8,3 düze-

yinden 2002 yýlýnda % 28,6'ya yükselmiþtir. 

Özellikle son dönemlerde bütçe program rakamlarý ile gerçekleþ-

meleri arasýnda ciddi sapmalar meydana gelmiþtir. 1999 yýlýnda

GSMH'ya oraný % 30 olmasý programlanan bütçe % 35,9 olarak

gerçekleþirken, 2002 yýlýnda bu oranlar sýrasýyla % 35'e karþýlýk %

42,2 olmuþtur. Bu sapmalar bütçenin kompozisyonu ile birlikte

genel olarak bütçe disiplininin de bozulduðunu ve baþlangýç

bütçe rakamlarýnýn büyük oranda anlamýný yitirdiðini göstermek-

tedir. Ayrýca, yýl içinde meydana gelen, Meclisin ve kamuoyunun

denetimine açýk olmayan bu sapmalar ülkemizde þeffaflýk ve he-

sap verme sorumluluðu açýsýndan da bütçenin sorunlu bir du-

rumda olduðunu göstermektedir.

Ülkemizin mevcut bütçe sistematiði fonksiyonel anlamda

sýnýflandýrmaya da müsait deðildir. Þeffaflýðý ve karar almada stra-

tejik bakýþ açýsýný olumsuz yönde etkileyen bu durum nedeniyle

TBMM'de yapýlan bütçe tartýþmalarý sonuç odaklý olmak yerine,
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genel harcama büyüklükleri üzerinde yoðunlaþmaktadýr. Dünya

Bankasý ve Türk uzmanlar tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen

bir çalýþmaya göre, ülkemizdeki konsolide bütçe 1998 yýlý için

fonksiyonel anlamda aþaðýdaki tabloda gösterildiði þekilde

daðýlmaktadýr.

Bu tablonun konsolide bütçe dýþýnda kalan kamu harcamalarýný

içermediði, fonksiyonel daðýlým itibariyle de genel kategorilerin

altýna inemediði düþünüldüðünde yetersiz bir bilgi içerdiði söyle-

nebilir. Ancak, yeni bütçe sýnýflandýrma sistemi ile bu yapýnýn

saðlýklý bir þekilde yerleþmesi ve bütün yýllar için ayrýntýlý bazda

verilerin ortaya konmasý ile bütçe konusundaki deðerlendirmeler

ve analizler de saðlýklý bir zemine kavuþmuþ olacaktýr.
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Yukarýdaki tabloda görüldüðü üzere kamu bütçesi temel olarak

ücret ve faiz ödemeleri aðýrlýklý bir yapý kazanmýþtýr. Ücret ve faiz

ödemelerinin merkezi hükümet harcamalarý içindeki payý OECD

ortalamasý olarak % 20.7 düzeyinde kalýrken, bu oran ülkemiz için

% 59.5 gibi son derece yüksek bir seviyeye çýkmýþtýr. Yunanistan

dýþýnda hiç bir OECD ülkesinde bu orana yakýn bir deðer bulun-

mamaktadýr. Bu tablo; ülkemizde halka hizmet amaçlý ve ekono-

minin gereklerine göre þekillenen bir bütçe yapýsýnýn bulun-
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Tablo : OECD Ülkelerinde Merkezi Hükümetin Ücret ve
Faiz Ödemeleri

���������	
�
����	���������������
�������

 Ülke ������	����� ����	����� Ücret + Faiz 

1 ABD, 1999 8.4 13.5 22.0 

2 Kanada, 1997 9.7 16.9 26.6 

3 Avustralya, 1998 2.9 6.8 9.7 

4 Belçika, 1998 13.4 16 29.4 

5 Danimarka, 2000 12.6 11.1 23.7 

6 Finlandiya, 1998 6.7 13.8 20.5 

7 Fransa, 1997 15.9 6.6 22.5 

8 Almanya, 1998 7.7 7.1 14.8 

9 Italya, 1999 15.6 15.0 30.6 

10 Hollanda, 1997 9.4 9.1 18.5 

11 Norveç, 1998 6.9 4.0 10.9 

12 Portekiz, 1998 31.2 7.4 38.6 

13 ���������	

� 10.9 12.6 23.5 

14 ������	


 5.8 11.3 17.1 

15 ��������	

� 5.3 3.4 8.7 

16 ���������	


 5.9 7.6 13.5 

Ortalama 10.5 10.1 20.7 

17 Yunanistan, 1998 28 29.2 57.2 

18 Türkiye, 1999 23.6 35.9 59.5 

Kaynak: GFS, IMF.  Ortalama 1-	������� ülkeye aittir. 



madýðýný, bütçenin esas itibariyle kamu görevlilerine maaþ

daðýtýlan ve faiz ödemelerinin yapýldýðý bir mekanizmaya

dönüþtürüldüðünü belgelemektedir.

Bütçe büyüklük ve kompozisyon açýsýndan olduðu kadar þeffaflýk
bakýmýndan da sorunludur. Örneðin 1999 yýlýnda resmi bütçe
GSMH'nýn %36'sý iken, bu oran bütçe dýþý fonlar, döner sermayeli
kuruluþlar, sosyal güvenlik kuruluþlarý ve yerel yönetimler dahil
edildiðinde %46'ya ulaþmaktadýr. Yarý mali harcamalar da eklendi-
ðinde bu oran %56'ya kadar çýkmaktadýr Bu durum TBMM'ye su-
nulan bütçenin kamunun gerçek harcamalarýnýn oldukça altýnda
bir büyüklüðü kapsadýðýný göstermektedir. 

Kamu mali yönetiminde ortaya çýkan sorunlarýn kaynaklarýna
bakýldýðýnda bütçenin stratejik bir perspektife dayanmayýþý önem-
li bir faktör olarak ortaya çýkmaktadýr. Geleceðe dönük amaç ve
hedefler belirleyerek, bütçelerin bu amaç ve hedefleri gerçekleþ-
tirmeye dönük bir þekilde hazýrlanmadýðý gözlenmektedir. Bu ne-
denle bütçe tartýþmalarý ayrýntýlar ve gereksiz formaliteler ile sýnýr-
lý kalmakta, bütçe gerçekleþmelerinin Meclis tarafýndan hesap
verme sorumluluðu içinde incelenmesi  zayýf kalmaktadýr. Baþ-
langýçta ölçülebilir performans göstergeleri oluþturulmadan
yapýlan bir bütçenin performansa dayalý olarak denetlenmesi de
mümkün olamamakta, bütçe denetimi süreci daha çok harcama-
lar üzerinde yoðunlaþmaktadýr.

Bütün bu zaaflar bütçe disiplinini bozmuþ, resmi olarak görünen
açýðýn çok üzerinde bir borçlanma gereði doðmuþ, sonuç olarak
ise borçlanma süreci yönetilemez hale gelimiþ ve enflasyon kon-
trol altýna alýnamamýþtýr.
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Özellikle 1990'lý yýllarda iç borçlarýn son derece yüksek reel faiz

hadleri ve kýsa vadeli borçlanma yapýsý yüzünden kamu mali

yönetimi temel olarak bir borç yönetimine dönüþmüþtür. Bütçe

içinde yatýrýmlarýn payý ihmal edilebilir oranlarda kalýrken, perso-

nel dahil cari harcamalarýn ve faiz harcamalarýnýn payý son dere-

ce yüksek düzeylere týrmanmýþtýr. Örneðin 1999 yýlýnda tek baþýna

personel harcamalarýnýn merkezi hükümet harcamalarý içindeki

payý % 24 iken, faiz ödemelerinin payý % 36' ya yükselmiþtir. Topla-

nan vergilerin faiz geri ödemelerine kullanýldýðý, yüksek faiz dýþý

fazla verilmesine raðmen piyasalarda güven oluþturulmadýðý için

reel faiz oranlarýnýn düþürülemediði bu ortamda kamu yönetimi

halka hizmet yerine borçlarýn çevrilmesine odaklanmýþtýr.  

Yukarýdaki tabloda görüldüðü üzere, 1991-2002 döneminde kamu-

nun iç borçlarýnýn milli hasýlaya oraný % 15 düzeyinden % 55

düzeyine sýçramýþ, ayný dönemde dýþ borçlarýn oraný ise % 26'dan

% 33 seviyesine çýkmýþtýr. Merkez Bankasý borç stoku da dahil

edildiðinde dýþ borç stokunun milli hasýlaya oran olarak 2002

yýlýnda % 45 mertebesine ulaþtýðý anlaþýlmaktadýr. Özellikle iç
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borçlanmada gözlenen artýþýn 1990'lý yýllarýn son dönemlerinde

yoðunlaþtýðý, 2001 yýlýnda iç borçlarýn GSMH'ya oranýnýn % 70 se-

viyelerine týrmandýðý gözlenmektedir. Bütün bu deðerler

sürdürülemez bir noktaya doðru giden bir kamu maliyesinin açýk

göstergeleri olarak 1990'lý yýllarda kötü yönetilmenin sonuçlarýný

yansýtmaktadýr. Ýç dinamikler ile çözümlenemeyen bu sorunlu

yapý sonuçta krizlere yol açmakta, bu krizler ile birlikte uluslara-

rasý finans kurumlarý devreye girmektedir.

Borçlanma, faiz ve milli hasýla iliþkisine diðer bir açýdan yak-

laþýldýðýnda aþaðýdaki tablo ile karþýlaþýlmaktadýr.

Bu tablodan da görülebileceði üzere, 1990'lý yýllarda son derece

yüksek faiz oranlarý nedeniyle özellikle iç borç servisi çok yüksek

miktarlara ulaþmýþ, bunun sonucunda toplam borç servisinin

milli hasýlaya oraný % 50'nin üstüne çýkmýþtýr. Borçlarýn kýsa vade-

li bir yapýya sahip olmalarý da dikkate alýndýðýnda, kamu kesimi

özellikle 1990'lý yýllarýn son dönemlerinden itibaren esas itibariyle

borç çevirme ile meþgul olmaya baþlamýþtýr. 1991-2001 dönemin-

de iç borç servisi 7,2 kat artarken, dýþ borç servisi 2,4 kat, toplam

borç servisi ise 6 kat artýþ göstermiþtir. 2002 yýlýnda 180 milyar do-
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lar civarýnda bir GSMH ile 92 milyar dolardan fazla iç ve dýþ borç

ödeyen bir ülke olarak Türkiye riski bir ülke olarak algýlanmaya

baþlanmýþ, bu durum nedeniyle iç ve dýþ piyasalarda yüksek oran-

larda faiz ile yeniden borçlanarak mevcut borçlarýný çevirmek du-

rumunda kalmýþtýr.

4.  Kamu  Personel  Rejiminin  Krizi

Yönetimde yaþanan sorunlarýn ana kaynaklarý arasýnda kamu

personel rejimi önemli bir unsur olarak yer almaktadýr.

Liyakat sisteminin kurulamayýþý ve gereði gibi iþletilemeyiþi,

Performansa dayalý olmayan çalýþma ve ücret sistemi,

Verimliliðe dayalý olmayan ve haksýz ücret farklýlýklarý,

Aþýrý ve dengesiz personel yapýsý,

Hizmet içi eðitime gereken önem verilmeyiþi,

Personel konusunda aþýrý ve karmaþýk mevzuat düzenlemele-
ri,

kamu personel rejiminde yaþanan bazý temel sorunlardýr. 
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Tablodan görüldüðü üzere, kamudaki toplam çalýþan sayýsý 1995-

2003 döneminde 1,8 milyon seviyesinden 2 milyon seviyesine

yükselmiþtir. Hizmetlerin çeþitliliðinde, miktarýnda ve kalitesinde

bu ölçüde bir artýþ olmadýðý dikkate alýndýðýnda bu artýþýn kamu-

ya ilave yük olmaktan baþka fazlaca bir anlam taþýmadýðý

düþünülmektedir. 

Bu rakamlara geçici iþçiler, sözleþmeli personel, kapsam içi ve

dýþý personel de ilave edildiðinde 2003 yýlý için kamuda dolu kad-

ro sayýsý 2.485.686 rakamýna ulaþmaktadýr. Bu rakam içinde

2.048.305 kiþi genel ve katma bütçeli kuruluþlar ile özel bütçeli

kurumlarda, geriye kalan 437.381 kiþi ise kamu iktisadi te-

þebbüslerinde istihdam edilmektedir. 

1.689.609 olan genel ve katma bütçeli kuruluþlardaki memur

sayýsýnýn sýnýflar itibariyle daðýlýmýna bakýldýðýnda genel idare hiz-

metlerinin 320.888 kiþi ile yürütüldüðü, yardýmcý hizmetler sýnýfýn-

da ise 161.860 kiþinin kadro iþgal ettiði görülmektedir. Bu memur
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Kamuda Çalýþanlarýn Yýllar Ýtibariyle Sayýlarý

Kaynak: DPB (geçici iþçiler hariç)

Yýlý

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002 (Mart)

2003 (Nisan)

Memur Toplamý

1.478.195

1.485.600

1.513.544

1.578.850

1.580.886

1.586.451

1.641.925

1.645.265

1.689.609

Ýþçi Toplamý

317.744

312.105

331.728

257.313

265.785

252.236

288.006

270.469

312.937



kadrolarýnýn 216.272'si merkezde, geri kalaný taþrada görev yap-

maktadýr. 

Kamu personel  sayýsý, diðer bütün faktörlerden baðýmsýz olarak

her yýl ortalama yüzde 2.67 oranýnda artmaktadýr. Bu artýþa rað-

men kamu personel yönetiminde yaþanan daha büyük sorun, per-

sonel sayýsý fazlalýðý deðil,  kamu görevlilerinin hizmetler ve coð-

rafi alan itibariyle daðýlýmýnda ve hizmet verimliliðinde yoðunlaþ-

maktadýr. Özellikle vatandaþlarýn ihtiyaç duyduðu noktalarda ka-

mu görevlisi sayýsý yetersiz kalabilmekte ve kuyruklar oluþabil-

mekte, diðer yandan gereksiz olduðu halde devam eden birçok

kurumda ve hizmette çok sayýda personel atýl durumda kalmak-

tadýr.

5.  Kamu  Denetim  Sisteminin  Etkisizleþmesi  

Yönetimin temel fonksiyonlarý arasýnda denetim önemli bir yer

tutmaktadýr. Özellikle özelleþtirme ve yerinden yönetimin günde-

me geldiði bir ortamda denetimin anlamý ve önemi daha da art-

maktadýr. Devletin düzenleyici ve denetleyici olarak halkýn yararýný

koruyacak bir iþlev üstlendiði günümüz dünyasýnda yönetimin ka-

litesi, denetimin kalitesi ile yakýndan iliþkili hale gelmiþtir.

Ne var ki ülkemizde arzu edilen nitelikte bir denetim sistemi

henüz oluþturulamamýþtýr. Mevcut denetim sistemine bakýldýðýn-

da ilk akla gelenler;

Fazla sayýda ama etkisiz denetim,

Kurallara uygunluða ve geçmiþe dönük denetim,
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Hedeflerden ve performans göstergelerinden yoksun bir de-
netim ve

Yetersiz kamuoyu denetimidir.

Kuruluþlarýn teftiþ birimleri, bakanlýk teftiþ kurullarý, Baþbakanlýk

Yüksek Denetleme Kurulu, Cumhurbaþkanlýðýna baðlý Devlet De-

netleme Kurulu, Sayýþtay, Maliye Bakanlýðý Teftiþ Kurulu, Mülkiye

Müfettiþleri ve Ýçiþleri Bakanlýðý Kontrolörleri, denetim sistemin-

deki aktörlerin sayýsýndaki fazlalýðý ve görev bölüþümündeki kar-

maþýklýðý göstermek bakýmýndan sayýlabilir.

2003 yýlý Haziran ayý itibariyle, 50'den fazla teftiþ kurulunda 23.104

müfettiþ, kontrolör, denetmen, hesap uzmaný ve diðer denetçi

görev yapmaktadýr. Belediyelerdeki müfettiþler ile KÝT'lerdeki teftiþ

kurullarýnda görev yapanlar, bu sayýya dahil deðildir. Bütün bun-

lara raðmen, yaþanan yolsuzluk ve usulsüzlükler, uluslararasý

alanda ve kamuoyu nezdinde kamu yönetimini küçük düþürmek-

tedir.

Çok sayýda, birbiriyle zaman zaman örtüþen, kurallara göre çalýþ-

ma üzerinde yoðunlaþan ve hata bulma mantýðý aðýrlýklý denetim

sonucunda yöneticiler iþ yapamaz hale getirildikleri gibi, israf ve

yolsuzluklara da herhangi bir çözüm üretilmemektedir. Aþýrý ve et-

kisiz denetim, kurallara uydurularak yapýlan rasyonel olmayan

harcamalarý meþrulaþtýrmak durumunda kalmaktadýr.

Denetimde keyfilik ve denetim sisteminin siyasi tercihler ile amaç

dýþý kullanýmý da eklendiðinde denetim sistemi son derece sorun-

lu bir haldedir. Aksi taktirde, bu kadar çok sayýda denetim birimi
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ve elemanýna raðmen, ülkemizde bu ölçüde israf ve yolsuzluklarýn

yaþanmasý ve halkýn ihtiyaçlarýnýn karþýlýksýz kalmasý gerçeði ile

karþý karþýya kalýnmazdý.

6.  Ýsraf  ve  Yolsuzluklar

Ýsraf ve yolsuzluklarý sonuçlarý itibariyle bakýlýnca ayný kategoride

düþünmek gerekmektedir. Her iki sorun da kamu kaynaklarýnýn

rasyonel ve amaca uygun kullanýmýný engellemekte, toplumun

genel yararý için kullanýlmasý gereken kaynaklarýn verimsiz ve

haksýz bir þekilde belli kesimler lehine kullanýmýný ifade etmekte-

dir.

a)  Makam  Aracý,  Lojman  ve  Dinlenme  Tesisleri

Ýsraf denince gereksiz yere kullanýlan makam aracý, lojman, hiz-

met binasý ve dinlenme tesisleri ilk akla gelen kalemlerdir. Perfor-

mansa dayalý, yeterli ve dengeli bir ücret sistemi kurarak kamu

görevlilerine uygun bir ödüllendirme saðlayamayan mevcut yöne-

tim anlayýþýmýz ve yapýmýz bu harcamalarýn kaynaðýný teþkil et-

mektedir. 2003 yýlý bütçesinde ortaya konan resmi rakamlara

bakýldýðýnda sadece konsolide bütçe kapsamý içine giren kuru-

luþlarda 85.000'in üzerinde taþýt, 2.645 sosyal tesis ve 224.401 loj-

man bulunduðu görülmektedir. Bu harcamalar sadece yatýrým ve

bakým maliyetleri itibariyle deðil, iþletme dönemi içinde ortaya

çýkan büyük giderlerle de bütçe üzerinde olumsuz bir etkide bu-

lunmaktadýr. Ayrýca, bu varlýklarýn kamu çalýþanlarý arasýnda den-

geli ve adil daðýlýmý saðlanamamakta ve bu nedenle çalýþma

barýþý olumsuz etkilenmektedir. 
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b)  Ýl  ve  Belediye  Kurulmasýnda  Rasyonel  Olmayan  Kararlar  

Ýsraf konusunda diðer bir örnek, hýzla artan il ve ilçe sayýlarýdýr.

Objektif kriterler bazýnda gerçekleþtiði tartýþma konusu olan bu

alanda optimum ölçeði dikkate almayan ve kamu harcamalarýný

artýran uygulamalarla hýzlý bir deðiþim yaþanmýþtýr.

Ayrýca daha önce tespit edilen belediye sayýlarý analiz edildiðinde,

belediyelerin %82'si, kaynaklarýn etkili kullanýmý açýsýndan opti-

mum büyüklük olarak kabul edilebilecek 10.000 nüfusun altýn-

dadýr. Bu alanda da oldukça önemli bir kaynak israfý olduðu

gözlenmektedir. Nitekim bu belediyelerin önemli bir kýsmý kendi

personelinin maaþlarýný bile ödemekte güçlük çekmektedir. 

c)  Rasyonel  Olmayan  Yatýrýmlar

Çeþitli sektörlerde gerçekleþen gereksiz yatýrýmlar da israf olarak

görülmelidir. Mevcut kamu yatýrým stokunun stratejik bir perspek-

tifle oluþmadýðý, planlarda ortaya konan önceliklerin proje bazýna

yeterince yansýmadýðý, fizibilitesi ortaya konmamýþ çok sayýda

projenin programa alýndýðý, bütün bunlarýn sonucunda ise kamu

yatýrým programýnýn aþýrý geniþlediði artýk genel kabul gören bir

durumdur. Yetersiz kaynaklarýn çok sayýda proje arasýnda
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daðýtýldýðý, projeler arasý önceliklendirmenin yeterince yapýla-

madýðý bu yapý içinde, kamu yatýrýmlarýnýn tamamlanma süreleri

uzamakta, maliyetleri artmakta, toplumun beklediði hizmetler ise

gecikmektedir.  

Kamu yatýrým programýnýn yeterli bir stratejik çerçeve ve öncelik-

lendirmeden hareketle oluþturulamayýþý, faiz baskýsý altýnda bulu-

nan bütçeden yatýrýmlara yeterli kaynak ayrýlamayýþý ve yýllýk tah-

sisat fazlaca deðiþmezken kamu proje stokunun büyümesi sonu-

cunda 1994-2000 döneminde kamu projelerinin ortalama tamam-

lanma sürelerinin yaklaþýk iki katýna çýktýðý gözlenmektedir. 2001-

2003 döneminde programdan birçok projenin çýkarýlmasý ile so-

nuçlanan rasyonalizasyon çabalarýna karþýlýk kamu yatýrým proje-

lerinin ortalama tamamlanma süreleri henüz kabul edilebilir bir

düzeye düþmemiþtir.  

Sadece 2001 yýlýnda geçmiþte harcama yapýldýðý halde 2001 yýlý fi-
yatlarýyla toplam proje tutarý 6 katrilyona ulaþan proje yatýrým
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programýndan çýkarýlmýþtýr. Bu projeler arsýnda þeker ve süt fab-
rikalarý, muhtelif spor tesisleri, lojmanlar, küçük sanayi siteleri,
termik santrallar, havaalanlarý, il yollarý, okullar, çok sayýda kültür
merkezi ve kültür evi, hastaneler, cezaevleri vb. bulunmaktadýr.
Genel politikalardan ve proje planlama süreçlerinden uzak bir an-
layýþ içinde programa alýnan bu projelerin birçoðu halkýn gerçek
taleplerinden ziyade gündelik karar alma alýþkanlýklarýnýn ve çe-
þitli etkilerin sonucu olarak kaynak tahsisi sürecine girmiþlerdir.   

2002 yýlýnda programdan çýkarýlan projelerin toplam proje bedeli
ise 2002 yýlý fiyatlarý ile 2,5 katrilton TL olmuþtur. Programdan
çýkarýlan bu projelere 2001 sonu itibariyle yapýlmýþ olan kümülatif
harcama tutarý ise 500 trilyon TL'dir. Bu projeler arasýnda dalga
kýranlar, balýkçý barýnaklarý, sulama projeleri, arýtma tesisleri, bira
ve raký fabrikalarý, Tekel Genel Müdürlüðünün ambar binalarý ve
stok yapýmlarý, barajlar, elektrik iletim tesisleri, hizmet binalarý ve
sosyal tesisler, yüzme havuzlarý, karayollarý, demiryolu projeleri,
eðitim ve kültür tesisleri, hastaneler, organize sanayi bölgeleri,
küçük sanayi siteleri yer almaktadýr.

Aralarýnda toplumsal ihtiyaçlar açýsýndan gerekli olan birçok pro-
jenin de yer aldýðý bu uzun listeyi ayrýntýlý olarak vermek mümkün
deðildir. Ancak, bütün bu rasyonalizasyon çabalarýna raðmen
yatýrým programýnda uzun yýllardýr devam ettiði halde tamamla-
namayan projeler tam olarak tasfiye edilememektedir. Halen
yatýrým programýnda olan ve uzun yýllardýr harcama yapýldýðý hal-
de tamamlanamayan projeler ve bunlarýn maliyetleri için bazý
örnekler vermek gerekirse:
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Bütün bu projeler ülkemizde sistemli bir proje döngüsü yönetimi-

nin kurulamadýðýný, projelerin fikir aþamasý, hazýrlýk, fayda/mali-

yet ve genel stratejiye uygunluk analizi, finansman deðerlendir-

mesi, uygulamanýn organizasyonu, izleme ve deðerlendirme

sürecinde çeþitli sorunlar yaþandýðýný göstermektedirler. Bu

süreç yapýsal olarak gözden geçirilerek merkezi ve yerel birimle-

rin, planlama teþkilatý ve bakanlýklarýn, siyasi otorite ve firmalarýn

konumlarý ve katkýlarý netleþtirilmeli, þeffaflýk ve sivil toplum

katýlýmý ile sorunlar zamanýnda tespit edilerek çözülmelidir. Aksi

taktirde, bireysel olarak herkes iyi niyetli ve kurallar uygun davran-

sa dahi, soruna köklü bir çözüm bulunamayacak, bugün

yürütülmekte olan rasyonalizasyon çabalarý da boþa gidecektir.
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Kýsaca, soruna sadece programdan proje atarak ortalama ta-

mamlanma süresini azaltma olarak bakýlmamalý, bir daha benzer

bir yapýya geri dönülmemesi için alýnmasý gereken yapýsal önlem-

ler tartýþýlmalýdýr.  

d)  Diðer  Örnekler  ve  Yolsuzluklar

Kamuda rasyonel olarak çalýþmayan ve kara delik oluþturan nok-

talar yatýrýmlardan ibaret deðildir. Örnek olarak alýnarak ayrýntýlý

bazda incelenmesi halinde Maliye Bakanlýðý tarafýndan

yürütülmekte olan cari harcamalarda ve Hazine Müsteþarlýðý ta-

rafýndan idare edilen borçlanmalarda ve transfer harcamalarýnda

benzer bir yapý ile karþýlaþmak mümkündür. Dýþ borçlarýmýzýn ne

miktarda olduðu konusunda bile çok farklý rakamlarýn telaffuz

edildiði bir ortamda borçlanma stratejisinin ve politikalarýnýn

saðlýklý yürütüldüðü düþünülemez. Tasarruf genelgeleri ve harca-

malara genel geçer kesintiler uygulanan bir yapý içinde ise, so-

nuçlara odaklý bir bütçe ve harcama sürecinden bahsedilemez. 

Kamunun rasyonellikten uzak çalýþtýðýnýn en güzel örneklerinden

bir tanesi de özelleþtirme konusudur. 1986-2003 dönemi itibariyle

bakýldýðýnda Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýnýn 221 kuruluþu

özelleþtirme kapsamýna aldýðý, ancak bunlardan sadece 153'ünü

özelleþtirebildiði gözlemektedir. Bu özelleþtirmeler sonucunda ka-

mu 10.016 milyon dolar gelir elde edebilmiþ, bu gelirin yaklaþýk

4.823 milyon dolarýný, özelleþtirme kapsamýndaki kuruluþlara ser-

maye aktarýmý olarak kullanýlmýþtýr. Ayný sürede hazineye aktarýla-

bilen kaynak, sadece 3.403 milyon dolardýr. Özelleþtirme kurumu-

nun özelleþtirilmesi gerektiði þeklinde tartýþmalara yol açan bu

süreç sadece gelir açýsýndan deðil, kapsama aldýðý ve yýllarca
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özelleþtirmeden beklettiði için belirsizlik altýnda çalýþmak zorun-

da kalan kamu kurumlarýnda yol açtýðý maliyetler itibariyle de

ülke ekonomisine ciddi yükler oluþturmuþtur. Oysa, Doðu Alman-

ya ile birleþmeden sonra Almanya'da olduðu gibi veya bir çok es-

ki sosyalist ülkenin baþardýðý þekilde çok daha esnek ve küçük bi-

rimlerle, geçici yapýlar kurmak suretiyle çok daha hýzlý bir özelleþ-

tirme yapýlabilirdi. Bu sürecin geç kalmasýnýn maliyeti, özelleþtir-

me idaresinin kurumsal harcamalarýyla ifade edilemeyecek kadar

yüksektir.

Ýsraf ve stratejik olmayan kararlar dýþýnda, þeffaf olmayan bir or-

tamda yolsuzluklarýn da ciddi boyutlara ulaþtýðý görülmektedir.

2001 krizi sonrasýnda sadece bankacýlýk sektöründe yaþananlarýn

maliyeti hala zihinlerdeki tazeliðini korumaktadýr. Bu olay yolsuz-

luklarýn makro ekonomik dengeleri sarsacak boyutlara ulaþtýðýný

göstermesi bakýmýndan dikkatle incelenmelidir. Ayrýca, ihale sis-

temi, enerji baþta olmak üzere çeþitli alanlarda yapýlan uluslara-

rasý sözleþmeler, gümrük ve vergi alanlarý gibi birçok konuda yol-

suzluklarýn önemli boyutlara ulaþtýðý belirlenmektedir. Sadece

bankacýlýk sektöründen kaynaklanan maliyetler kötü yönetimin

bedelini ortaya koymak açýsýndan önemli bir gösterge teþkil et-

mektedir.
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Kýt kaynaklarýný geliþme ve halkýn taleplerine dönük olarak kullan-

ma durumunda olan bir ülkede israf ve yolsuzluklarýn ulaþtýðý bu

boyut devam ettiði sürece sürdürülebilir bir geliþme ortamýnýn

oluþturulmasý mümkün olmadýðý gibi, halk ile devlet arasýndaki

güvenin de tam olarak saðlanmasý son derece güçtür. Þeffaflýða,

hesap verme sorumluluðuna, katýlýmcýlýða ve kamuoyu denetimi-

ne açýk bir yönetim anlayýþý ve yapýlanmasý tam anlamýyla kurula-

madýðý sürece, bu sorunlarýn üstesinden kalýcý bir þekilde gelin-

mesi düþünülemez.



KAMU  
YÖNETÝMÝNDE
YENÝDEN  YAPILANMA

II  II..





YYEENNÝÝDDEENN  YYAAPPIILLAANNMMAA
ÝÝÇÇÝÝNN  TTEEMMEELL  
VVAARRSSAAYYIIMMLLAARR  VVEE  
YYAAKKLLAAÞÞIIMMLLAARR

Esasen kamu yönetimindeki sorunlar yeni olmadýðý gibi, bu so-

runlarý çözme yönünde ortaya konan çeþitli reform çabalarý

da yeni deðildir. Osmanlý Ýmparatorluðu dönemine kadar uzanan

idari reform çabalarý hepimizin malumudur. Tanzimat ile baþlayan

ve Cumhuriyet ile birlikte ivme kazanan bu süreç, çeþitli aralýklar

ile gündeme gelmiþtir. Ýkinci Dünya Savaþýndan sonraki dönem-

de bu kapsamda geliþtirilen en önemli çabalar MEHTAP ve KAYA

projelerinde somutlaþmýþtýr. 

Çok kýsa olarak belirtmek gerekirse, bu dönemde yapýlan

çalýþmalarýn ilki ve en kapsamlýsý Merkezi Hükümet Teþkilatý

Araþtýrma Projesi (MEHTAP) dir. Geniþ bir uzman kadrosu ta-

rafýndan 1962 yýlýnda baþlatýlan proje 1963 yýlýnda bitirilmiþtir.

Proje merkezi hükümet teþkilatýnýn yeniden düzenlenmesi ile ilgi-

li tüm sorunlarý kapsamýna almýþ; taþra kuruluþlarýný, mahalli ida-

releri ve kamu iktisadi teþebbüslerini kapsam dýþý býrakmýþtýr. Bu

kuruluþlarla ilgili araþtýrmalar daha sonra 1964-1966 yýllarý arasýn-

da yapýlmýþtýr.  Bu arada 1972 ve 1982 yýllarýnda da Kamu Yöneti-

minin bütününe yönelik iki çalýþma daha yapýlmýþ ve raporlarý

yayýnlanmýþtýr.
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Reform çalýþmalarýnda en son ve en kapsamlý örnek Kamu Yöne-

timi Araþtýrma (KAYA) Projesidir. KAYA Projesi 1988 yýlýnda DPT

tarafýndan TODAÝE'den Altýncý Beþ Yýllýk Kalkýnma  Planýna ýþýk tu-

tacak þekilde ve kamu yönetimini geliþtirmek ve yeniden düzenle-

mek üzere bugüne kadar yapýlmýþ olan çalýþmalarýn uygulamaya

ne ölçüde yansýdýðýný araþtýrmak, yapýlan bu çalýþmalarýn ve uy-

gulamalarýn eksik yönlerini, aksaklýklarýný, darboðazlarýný ve so-

runlarýný belirlemek ve bunlarla ilgili alýnmasý gereken önlemleri

açýklýða kavuþturmak, Avrupa Topluluðuna yönetsel uyum

amacýyla gerekli hazýrlýklarý saptamak üzere bir yönetim araþtýr-

masý yapýlmasýnýn istenmesiyle baþlamýþtýr. 

Son iki kalkýnma planý olan VII. ve VIII. Planlar da zihniyet deð

iþimini, kamuda yeniden yapýlanma ihtiyacýný ve sivil

toplumun önemini vurgulamýþ, bu kapsamda çeþitli tedbirler

öngörmüþtür. 

Çeþitli siyasi partilerin seçim beyannameleri ve iktidar partilerinin

hükümet programlarý, kamu yönetiminde yeniden yapýlanma ihti-

yacýnýn ortaya konduðu diðer önemli belgeler olarak tarihe geç-

miþtir.

Ne yazýk ki bu projeler ve politikalar yeterince siyasi ve toplumsal

sahiplenme ile geliþtirilememiþ ve uygulanamamýþtýr. Bu ba-

þarýsýzlýðýn nedenleri arasýnda þunlar sayýlabilir;

Politikalarýn ve projelerin uygulama projelerini kapsayacak

þekilde hazýrlanmamalarý,

Yeniden yapýlanmaya iliþkin temel bir felsefenin ve modelin
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açýklýkla ortaya konulamamýþ olmasý ve bir "siyasi direktif"

olarak ilan edilmemesi, 

Siyasi  istikrarsýzlýk nedeniyle yeniden yapýlanmanýn gerektir-
diði sürekliliðin saðlanamayýþý, 

Yasal ve anayasal deðiþiklikler yapmadaki zorluklar, 

Özellikle merkezi bürokraside mevcut durumu korumaya
dönük bürokratik direnç ile,

Yeniden yapýlanma çabasýnýn gerektirdiði kýsa vadeli mali ve
diðer külfetler. 

Bütün bu faktörlere ilave olarak; yeniden yapýlanma sürecinin

toplumun deðiþik kesimleri tarafýndan yeterince paylaþýlama-

masý, gerekli katýlýmýn saðlanmayýþý ve yeniden yapýlanmanýn ge-

rektirdiði koordinasyonun saðlanamayýþý, alýnan olumsuz sonuç-

ta etkili olmuþtur.

Uzun yýllardýr tartýþýlan, zaman zaman bürokrasi ve siyasi otorite-

ler tarafýndan çeþitli þekillerde gündeme getirilen yeniden

yapýlanma ihtiyacý, artýk ihtiyaç olmanýn da ötesine geçmiþ ve bir

zorunluluða dönüþmüþtür. Ülkemizin küresel rekabet ortamý için-

de hak ettiði yere gelmesi ve halkýmýzýn refah düzeyinin yükselme-

si, bu deðiþim ile birebir iliþkilidir. Uzun yýllardýr tartýþýlan, hayata

geçirilmemiþ çeþitli tasarýlara konu olan bu yeniden yapýlan-

manýn daha fazla geciktirilmemesi gerekmektedir. Mevcut verim-

siz yapýnýn maliyetlerinin birikimi ve geç kalmýþ bir reformun da-

ha fazla uyum sorunu doðuracaðý dikkate alýndýðýnda, siyasi ka-

111177



rarlýlýk ve toplumsal destek gösterilerek bu reformun biran önce

hayata geçirilmesi bütün kesimlerin ortak sorumluluðudur.

1.  Yeniden  Yapýlanma  Yönetim  Düþüncesinin
Deðiþimi  Demektir

Ülkemiz son yýllarda belirgin hale gelen strateji açýðýný, mali açýðý,

performans açýðýný ve güven açýðýný kapatmak ve yaþanan olum-

suz süreci tersine çevirmek zorundadýr. 

Bu kapsamda, özelleþtirme, sivil toplumu güçlendirme ve yerel-

leþme yoluyla; 

Hantal merkezi birimler daha küçük ama daha etkin bir
yapýya dünüþtürülmeli  ve performanslarý artýrýlmalý,

Yüklerinden arýnan merkezi yapýlarda stratejik düþünme bo-
yutu güçlendirilmeli, 

Kaynak kullanýmýnda stratejik planlar esas alýnarak verimlilik
saðlanmalý, mali dengeler kurulmalý,

Her þeyden önemlisi, halkýn yönetime olan katýlýmý artýrarak,
güveni tazelenmelidir. 

Halkýn yönetime olan güvenini kazanmak, temiz ve iyi iþleyen

yönetim mekanizmalarý kurmakla mümkündür. Bu yönetim süre-

cinde merkezi birimlerle yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluþ-

larý ile piyasa aktörlerinin açýk bir dünyada rekabet eden bir ülke
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vizyonu etrafýnda katkýlarýný sinerjiye dönüþtürmek gerekmekte-

dir. Bu kapsamda siyaset kurumuna düþen, halkýn talepleri doð-

rultusunda, çoðulcu demokrasinin gereklerine uyarak katýlýmcý

bir anlayýþla, deðiþim sürecine liderlik yapmak ve katalizör iþlevi

görmektir. 

Yeniden yapýlanma süreci mekanik bir þekilde, sadece yasalarýn

ve kurumsal yapýlarýn deðiþtirilmesi anlamýna gelmemektedir. En

az bunlar kadar anlayýþlarýn, düþünüþ ve davranýþ kalýplarýnýn de-

ðiþimini de içermektedir. Daha sistematik olarak ifade edilecek

olursa, temelde bir deðiþim süreci olan yeniden yapýlanma üç

ana  aþamada ele alýnmalýdýr. Birbirleriyle etkileþim içinde, genel-

likle eþzamanlý olarak yürüyen, ancak analitik olarak ayýrt edilme-

sinde yarar olan bu üç aþama; 

Yönetim zihniyetinin deðiþmesi,

Stratejik tasarým,

Örgütsel tasarým.

olarak düþünülmektedir.

Yönetim zihniyeti deðiþmeden ve geleceðe dair tasavvur oluþtu-
rulmadan yapýlacak olan organizasyonel ve operasyonel müdaha-
lelerin bizi gelecekte hangi noktaya taþýyacaðýný tahmin etmek
zorlaþtýðý gibi, bu tip deðiþimlerin meydana getireceði uyumsuz-
luklar, çatýþmalar ve tekil kurumsal çýkarlara dayalý müdahaleler
sonucunda yeniden yapýlanmadan beklenen yararlarýn tam aksi-
ne sonuçlar üretmesi yüksek bir olasýlýktýr. Stratejik tasarýmý ve
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örgütsel boyutu ihmal edilmiþ bir yeniden yapýlanma süreci ise
soyut kalma ve pratik sonuçlar üretememe riski ile karþý karþýya
kalacaktýr. 

Özetle,  "rönesans olmadan reform olmaz" düþüncesiyle, yöneti-
me dair temel deðerlerimizi, ilke ve politikalarýmýzý, önceliklerimi-
zi gözden geçirmek zorundayýz. Bu çerçevede, dýþ çevreye açýk ve
rekabetçi bir ortamýn ve bilgi toplumunun gereklerine uygun bir
þekilde;

Geçmiþ yönelimli bir yönetimden gelecek ve amaç yönelimli
bir yönetime,

Çözüm yönelimli bir anlayýþtan, teþhis yönelimli bir anlayýþa,

Kapalý ve tek taraflý bir yaklaþýmdan, açýk ve katýlýmcý bir yak-
laþýma,

Ceza yönelimli bir uygulamadan ödül yönelimli bir uygulama-
ya,

geçilmesi öngörülmektedir.

Bu yeni zihniyetin gereði olarak gelecek yönelimli ve katýlýmcý bir
anlayýþ içinde "stratejik yönetim" yaklaþýmýna geçilmelidir. Gelece-
ðe ve amaçlara dönük olarak ilgili tüm taraflarý sürece katmak su-
retiyle ulaþýlmak istenen durum tasvir edilmelidir. Bu stratejik ta-
sarým kapsamýnda;

Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir þekilde geleceðe dair
tasarým geliþtirme,
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Misyon ve vizyon belirleme,

Temel amaç, politika ve öncelikleri þekillendirme,

Ölçülebilir baþarý göstergeleri oluþturma ve önceden ilan et-
me,

Ýnsan kaynaklarýný geliþtirme,

unsurlarý vurgulanmaktadýr.

Örgütsel tasarýmda ise, deðiþimin izlenmesi ve zaman geçirilme-

den uyum saðlanmasý küçük, etkin ve esnek yapýlarýn önemini

artýrmaktadýr. Bu kapsamda, dinamik ve bilgi temelli bir anlayýþýn

gereði olarak;

Merkezi yönetimin aðýrlýðý yerine, yerinden yönetim,

Esnek ve yatay organizasyon yapýlarý,

Performansa dayalý statü ve çalýþanlarýn yetkilendirilmesi,

Çakýþmalarýn ve çatýþmalarýn engellenmesi,

Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi ve hizmet satýn alýmý

gibi unsurlar desteklenmektedir. 
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2.  Kamu  Yönetimi  Sistemi  Bir  Bütündür

Yukarýda ortaya konan yeniden yapýlanmada aþamalarý esas ola-

rak "sistem" bakýþ açýsýnýn ürünüdür. Deðiþimin parçalardan ha-

reketle deðil sistemin bütününden baþlatýlmasý, deðiþime temel

bir istikamet verilmesi ve deðiþim sürecindeki uyumsuzluklarýn

en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Aksi taktirde yapýlacak re-

formlarýn beklenen yararlarý üretmesi ve kalýcý hale gelmesi

mümkün olamayacaktýr.

Uzun yýllardan bu yana ülkemizde tespit edilen ve çeþitli planlar-

da ve hükümet programlarýnda ifade edilmiþ olan yönetim sorun-

larýný güçlü bir siyasi irade ile hayata geçirilmesinin zamaný gel-

miþtir. Akademik çevreler, sivil toplum kuruluþlarý, medya ve tek

tek bireylerin katkýlarý ile bu reform süreci bir zihniyet dönüþümü

de getirecektir. Nicelik yerine kalitenin vurgulandýðý bu

dönüþümde sanayi toplumuna göre kurgulanmýþ kurumsal

yapýlar tasfiye edilerek,

Ýdare etme anlayýþýndan yönetiþime, 

Bürokrasi merkezli yapýdan birey ve toplum merkezli yapýya,

Tek taraflý belirleyicilikten çok yönlü katýlýma, 

Gündelik sorunlarla boðuþmaktan stratejik yönetime,

Girdi odaklýlýktan sonuç odaklýlýða, 

Aþýrý ve hantal bürokrasiden etkinliðe, 
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Kapalýlýk ve gizlilik kültüründen saydamlýða, 

Hiyerarþik ve kurallara dayalý denetimden performansa ve ka-

muoyuna dayalý çok aktörlü denetime geçiþe,

iþaret eden bu süreç; yönetimi etkin ve demokratik kýlacak, halka

yaklaþtýracak ve hizmet odaklý hale getirecektir.

Birinci öncelikli amaç etkin, katýlýmcý ve þeffaf bir yönetim arzula-

yan halkýmýzýn taleplerinin karþýlanmasý ve bu þekilde halk ile yö-

netim arasýnda oluþan güvensizlik sorununun aþýlmasýdýr. Halkýn

yönetime olan güveni tazelenirken, yönetimin de halka güveni

esas alýnacak ve gerekli mekanizmalar ile desteklenecektir. 

3.  Yeniden  Yapýlanma  Uzun  Süreli  Bir
Deðiþim  Sürecidir

Sonuncusunu 2001 yýlýnda yaþadýðýmýz ekonomik krizlerin yapýsal

kaynaklarýndan biri olarak görülen yönetim zaafýný gidererek,

ülkemizin iç ve dýþ þoklara karþý kýrýlganlýðý minimum düzeye çe-

kilecektir. Geliþmeleri yakýndan izleyen, doðru þekilde algýlayan ve

tepki gösteren bir yönetim ülkemizin istikrarý, halkýmýzýn refahý

açýsýndan vazgeçilmez öneme sahiptir. Buna ilave olarak, etkin

bir þekilde çalýþan bir kamu yönetiminin, etkin iþleyen bir piyasa

mekanizmasý ve demokratik sivil toplum açýsýndan da gerekliliði

açýktýr. 

Ancak, kamu yönetiminin zihniyet, strateji ve organizasyon boyut-

larý itibariyle dönüþtürülmesini gerektiren yeniden yapýlanma
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süreci tek baþýna bir hükümetin kýsa bir süre içinde yapabileceði

bir iþ deðildir. Tüm toplumu ilgilendiren bu sürece meclis içi mu-

halefet baþta olmak üzere bütün siyasi partilerin, bürokratik bu-

rumlarýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn, akademik çevrelerin ve

medyanýn katýlýmý ve desteði þarttýr. 

Bütün bu deðiþim ve dönüþüm süreçleri sonucunda hedeflenen;

etkin ve katýlýmcý bir devlet ve kamu yönetimini yerleþtirmektir. Et-

kin ve katýlýmcý bir kamu yönetimi halkýmýzýn refahýna olduðu ka-

dar ülkemizin uluslararasý alanda etkinliðine ve saygýnlýðýna da

büyük katkýda bulunacaktýr. Ancak, bu hedeflere ulaþýlmasý za-

man ve çok yönlü çalýþma gerektirmektedir. 

Yeniden yapýlanma tek seferde baþarýlabilecek ve gündemden

çýkarýlabilecek bir konu deðildir. Deðiþim süreci devam ettikçe ve

dünya ölçeðinde rekabet ile halkýn sürekli deðiþen talepleri

gündemde kaldýkça yeniden yapýlanma sürecinin de devam et-

mesi gerekmektedir. Ayrýca, kamunun birçok yasal ve kurumsal

yapýyý içeren ve karmaþýk bir iliþkiler sistemi içinde yerleþik yöne-

tim anlayýþlarýna dayanan bir özellik gösterdiði dikkate alýndýðýn-

da, kamuda yeniden yapýlanmanýn özel sektöre göre daha zorlu

ve uzun vadeli bir çabayý gerektirdiði kabul edilmelidir.

Hükümetlerin ülke yönetiminde iki temel sorumluluðu bulun-

maktadýr. Birincisi, mevcut yasal ve kurumsal yapý içinde halkýn

sorunlarýnýn çözülmesi ve refahýn artýrýlmasýdýr. Ýkincisi ise gele-

cekte halka daha uygun þartlarda hizmet etmenin gerektirdiði ya-

sal ve kurumsal çerçevenin sürekli olarak geliþtirilmesidir. Deðiþi-

min hýzlandýðý ve çok boyutlu hale geldiði bir ortamda yeniden

yapýlanma; istisnai ve bir defaya mahsus bir süreç olmaktan çýk-
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mýþ, sürekli bir arayýþa dönüþmüþtür. Eþ zamanlý olarak

sürdürülmesi gereken bu süreçler, kýsa dönemli çözümleri uzun

vadeli bir perspektifte ele alan bir anlayýþý gerektirmektedir. 

Yukarýdaki tablodan da görüldüðü üzere, güçlü yönetiþim ile

halkýn refahý arasýnda belirgin bir bað bulunmaktadýr. Yönetiþim
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alanýnda saðlanacak iyileþme ekonomik performansýmýzý etkile-

yecek, daha güçlü bir ekonomik yapý içinde ise, yönetimde daha

ileri iyileþtirmeler yapma imkaný doðacaktýr. Birbiriyle etkileþim

içinde olan bu alanlarý; geniþ ve uzun soluklu bir vizyon çerçeve-

sinde entegre etmek durumundayýz. Saðlanacak ilk ivme güç ol-

sa da, ileri aþamalarda oluþturacaðý kümülatif etkiler son derece

büyük olacaktýr.
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YYEENNÝÝDDEENN                                          
YYAAPPIILLAANN((DDIIRR))MMAANNIINN  
TTEEMMEELL  ÝÝLLKKEELLEERRÝÝ
Reformun içeriði kadar üslubu da önemlidir. Doðru bir çerçeve-

den hareket etmeyen ve geçerli ve katýlýmcý yöntemlere dayanma-

yan bir reform sürecinin kalitesi ve baþarý þansý düþük olacaktýr.

Bu çerçevede, öngördüðümüz yönetim reformu aþaðýda sýrala-

nan niteliklere sahip olacaktýr.

1.  Ýhtiyaçlara  Uygunluk  

Hiçbir yeniden yapýlanma süreci geçmiþten ve mevcut þartlardan

kopuk bir anlayýþla yürütülerek baþarýya ulaþamaz. Geçmiþ

tecrübe ve mevcut durum yeniden yapýlanma önünde önemli bir

direnç olabileceði gibi, yeniden yapýlanma sürecine destek vere-

cek unsurlarý da taþýr. Reform süreci mevcut yasal ve kurumsal

yapýyý ve yönetim kültürünü tamamen ihmal etmez. Aksine bu

geçmiþi ve mevcut durumu analiz ederek, olumlu yönlerini ön

plana çýkararak yürütülür. 

Ülke gerçekleri ve tarihi birikimleri dikkate alýnarak korunurken,

geçmiþin tutsaðý haline gelerek deðiþim konusunda cesaretimizi

ve azmimizi yitirmemek zorundayýz. Esasen ülkemizin geçmiþ 200

yýllýk tarihine bakýldýðýnda yaþadýðýmýz coðrafya ve sahip olduðu-

muz devlet geleneði içinde dünyadaki geliþmelere karþý duyarsýz

kalmanýn mümkün olmadýðýný görmekteyiz. 
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Öngörülen yeniden yapýlanma bir yandan evrensel düzeyde in-

sanlýðýn birikimine ve tecrübesine dayanýrken, diðer yandan ülke-

mizin birikimlerine ve gerçeklerine baðlý kalmaktadýr. 

2.  Katýlýmcýlýk  ve  Çok  Ortaklýlýk:  Yönetiþim

Yeniden yapýlanmanýn sonuçlarý kadar süreci de deðiþimin önem-

li bir dinamiðini oluþturur. Katýlýmý, saydamlýðý, çoðulculuðu, et-

kinliði öngören bir yeniden yapýlanma, hazýrlanýþ ve uygulanýþ iti-

bariyle de bu ilkeleri içselleþtirmelidir.  Katýlýmcý bir deðiþim süre-

ci ilgili tüm kesimlerin görüþ, öneri ve eleþtirilerine açýk olarak

yürütülmelidir. Bir toplumun yönetiminde rol alabilecek ortaklar

veya yönetim aktörleri olarak; parlamento ve hükümet, yerel yöne-

timler, üniversiteler, sendikalar, vakýflar, meslek kuruluþlarý, sivil

toplum örgütleri hem hazýrlýk sürecinin, hem uygulamalarýn,

hem de sonuçlarýn içinde yer almalýdýr. 

Kýsaca iyi yönetiþim gereði alýnacak bir karardan etkilenen bütün

taraflarýn bu kararýn oluþumuna ve uygulanmasýna azami ölçüde

katýlmasý esastýr. Kamu yönetiminde yeniden yapýlanmanýn tüm

toplumu ilgilendirdiði düþünüldüðünde, mümkün olduðu ölçüde

tüm toplumun katýlýmýna dayalý bir anlayýþla sürdürülmesi zorun-

ludur. 

Katýlýmcýlýk sadece hazýrlýk aþamasýnda daha nitelikli bir ürün or-

taya konmasý bakýmýndan önemli olmakla kalmamaktadýr.

Hazýrlýk aþamasýnda katýlýmcýlýðýn uygulandýðý deðiþim projeleri-

nin benimsenme ve kalýcý bir þekilde uygulanma þansý da artmak-

tadýr. 
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Diðer taraftan, çok ortaklý yönetim veya iyi yönetiþim halk ile yöne-

tim arasýndaki güven saðlamasý yanýnda ekonomik performansý

artýrmanýn önemli bir öðesi olarak da düþünülmelidir. Nitekim,

aþaðýdaki tabloda iyi yönetiþim ile ekonomik performans

arasýndaki iliþkinin ne kadar güçlü olduðu görülmektedir.

3.  Halk  Odaklýlýk

Yeniden yapýlanma çabasýnýn nihai amacý insanlarýn birey ve top-

luluk olarak daha iyi hizmet almalarý ve yaþam koþullarýnda kali-

tenin artmasýdýr. Deðiþim süreci içinde doðal olarak bazý geçici

sorunlar ve çalýþmalarda bazý aksamalar olabilmektedir. Týpký ye-

ni ve daha kaliteli bir yol inþa ederken  geçici olarak sürücülere ve

yayalara bazý sýkýntýlý anlar yaþatýlmasý gibi, yeniden yapýlanma

sonucunda yeni ve daha kaliteli bir çalýþma düzeni oluþumu süre-

cinde, çevreye geçici bazý rahatsýzlýklarýn verilmesi doðaldýr. Bu

durumdan dolayý yeni ve daha kaliteli yollar yapmaktan vazgeçil-

mediði gibi, yeniden yapýlanma çabalarýndan da vazgeçilemez.

Önemli olan bu sorunlarýn en aza indirgenmesi, en kýsa sürede

aþýlmasý ve sonuçta varýlacak hizmet düzeyinin halka iyi an-

latýlmasýdýr. 

Kamuda yeniden yapýlanmanýn nihai performans göstergesi

yapýlan deðiþimler sonucunda halkýn yönetime olan güveninin

artmasý ve kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin yüksel-

mesidir.
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4.  Stratejik  Yönetime  Geçiþ

Aþýrý merkezi yapý içinde çalýþan ve sýk sýk siyasi müdahalelere ko-

nu olan kamu kuruluþlarý, genel olarak politika üretme kapasite-

sinden yoksun hale gelmiþlerdir. Kuruluþ düzeyinde stratejik

planlarýn hazýrlanmasý sonucunda kuruluþlar varlýk nedenlerini

(misyon), ulusal plan ve stratejiler çerçevesinde netleþtirecek, po-

litika ve önceliklerini ortaya koyabilecek, performans göstergeleri

geliþtirmek suretiyle baþarýlarýný ölçebileceklerdir. Katýlýmcý bir

anlayýþla hazýrlanacak olan bu planlarda dýþ (vatandaþlar) ve iç

(çalýþanlar) müþteri memnuniyeti esas alýnacak, planlama süreci-

ne ilgili tüm taraflar dahil edilecektir. Kuruluþ stratejik planlarýnýn

hazýrlanmasý sonrasýnda kuruluþ bütçeleri bu planlara dayalý ola-

rak oluþturulacaktýr. ABD baþta olmak üzere bir çok ülkede uygu-

lanan bu yapýnýn ülkemize uyarlanmasý pilot uygulamalar yapýla-

rak baþlatýlacaktýr.

Kamu kuruluþlarýnýn stratejik planlama uygulamalarýnda yol

gösterici olacak "Stratejik Planlama Kýlavuzu"nun nihai taslaðý,

DPT Müsteþarlýðý bünyesinde oluþturulan komisyon tarafýndan

tamamlanmýþtýr. Stratejik Planlama Kýlavuzu Nihai Taslaðý DPT

nin internet sayfasýnda kamuoyunun bilgisine sunulmuþ; kamu

kurum ve kuruluþlarýndan da resmi yazý ile görüþ talep edilmiþtir.

Görüþlerin toplanmasý aþamasý devam etmektedir. Hazýrlanan

kýlavuz uygulama sonuçlarý çerçevesinde sürekli olarak gözden

geçirilecektir. Stratejik yönetim yaklaþýmý pilot uygulamalar ger-

çekleþtirildikten sonra tüm kamu kuruluþlarýna aþamalý olarak

yaygýnlaþtýrýlacaktýr. 

Bu çalýþmalarýn meyveleri alýndýðýnda kamu kuruluþlarý sorun
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üreten ve gündelik sorunlar altýnda bunalan bir yapýdan kurtula-

rak, hýzlý deðiþim karþýsýnda stratejik bir bakýþ açýsý ile öncelikli

alanlara yoðunlaþan ve çözüm üreten bir yapýya geçeceklerdir. 

5.  Performansa  Dayalý  Oluþ

Kamuda bütçe disiplini ortadan kalkmýþ ve büyük sapmalar ile

gerçekleþen, temel olarak borç finansmaný üzerine kurulu bütçe

gerçek anlamýný yitirmiþtir. 

Bölünmüþ, 

Katý kurallar ile çalýþan, 

Aþýrý ve etkin olmayan bir denetim sistemine dayalý,  

Þeffaflýk ve hesap verme sorumluluðu konusunda yetersiz, 

Kuruluþlara operasyonel esneklik tanýmayan,

Performans yerine girdi odaklý bir anlayýþý içeren,

bütçe sürdürülemez bir boyuta gelmiþtir. Bu durum bütçe süreci-

nin yeniden yapýlanmasýný ve yeni kamu yönetimi vizyonu doðrul-

tusunda dönüþtürülmesini gerektirmektedir. 

Günümüz koþullarýna cevap vermeyen 1050 sayýlý Muhasebe-i

Umumiye Kanunu deðiþtirilerek; 

Bütçe birliðini saðlayan, 
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Bütçenin hazýrlanmasý sürecini daha etkin kýlan, 

Girdi deðil çýktý odaklý bir yaklaþým ve iç mali kontrol getiren, 

Kuruluþlara bütçe uygulamasýnda daha fazla esneklik veren, 

Bütçe uygulamasýnda mali saydamlýk ve hesap verebilirliði

artýran 

yeni bir kamu mali yönetim kanunu çýkarýlacaktýr. Böylece, strate-

jik plan yapan kuruluþlarýn uygulama esnekliði artýrýlacak ve per-

formans odaklý bir bütçe sistemine geçiþin altyapýsý güçlendiril-

miþ olacaktýr.

Kamu mali yönetiminde saydamlýðýn ve hesap verilebilirliðin sað-

lanmasý ve kamu idarelerinde performans ölçümüne dayalý dene-

time dayanak teþkil edecek temel þartlardan birisi, mali iþlemle-

rin uluslararasý standartlara uygun bir muhasebe ve raporlama

sisteminin oluþturulmasýdýr. Saydamlýk, hesap verebilirlik ve per-

formans denetimine destek saðlayacak bir muhasebe sisteminin

sadece nakit esasýnda bütçe iþlemlerini deðil, tahakkuk esasýnda

her türlü mali iþlemleri kaydetmesi ve raporlamasý gerekmektedir.

Devlet muhasebesinde tahakkuk esasýna geçilmesi ile ülkemizde

kamu yönetiminde saydamlýðýn ve hesap verilebilirliðin saðlan-

masý, denetime uygun bir altyapý oluþturulmasý ve geçmiþ yýllarýn

mali faaliyetlerinin deðerlendirilmesi ve geleceðe yönelik olarak

politika oluþturulmasýnda ilgililere destek saðlayacak saðlam bir

veri tabanýnýn oluþturulmasý amaçlanmaktadýr.

Ayrýca, bütçe fonksiyonel bütçe sýnýflandýrmasýna (analitik bütçe
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kod sistemine) geçilmesi amacýyla çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.  Ana-

litik bütçe kod sistemi ile devletin mali istatistiklerinin daha

düzenli, güvenilir, analiz ve uluslararasý karþýlaþtýrmalarýn yapýl-

masýna elveriþli  þekilde tutulmasý hedeflenmektedir. Ayný kodla-

manýn konsolide bütçeli kuruluþlar dýþýndaki kuruluþlarda da uy-

gulanabilir olmasý ve program sorumlularýnýn tespitine imkan

vermesi nedeniyle, analitik bütçe kod sistemi mali saydamlýðýn

artýrýlmasýna ve hesap verebilirliðin geliþtirilmesine yardýmcý ola-

caktýr.

6.  Denetimde  Etkililik

TBMM adýna denetim yapan Sayýþtay'ýn denetim yetkisinin kap-

samý, Cumhurbaþkanlýðý, TBMM ve Üst Kurullar dahil olmak üze-

re tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnýn hesaplarýný içine alacak þe-

kilde geniþletilecek, Sayýþtay da bu denetimi yapabilecek þekilde

güçlendirilecektir. 

Sayýþtay mevcut durumda sadece kanuna uygunluk denetimi

yapmaktadýr. Dünyadaki geliþmeler ve ülke ekonomisinde verim-

liliði artýrma hedefi çerçevesinde sadece kanuna uygunluk dene-

timi yetersiz kalmaktadýr. Performans denetimine geçilmesi ile

birlikte kamu yönetiminde etkinlik, vatandaþ ve hizmet odaklý

çalýþma anlayýþý ve hedefe dönük faaliyet gösterme uygulamasý

yaygýnlaþtýrýlacaktýr. 

Bu kapsamda özellikle kuruluþlarýn veri tabanlarý performans

göstergelerini ölçecek þekilde geliþtirilecektir. Kuruluþlarýn

hazýrlayacaklarý stratejik planlar ve bu planlarý hayata geçirme he-

defi ile þekillendirilen bütçe süreci Sayýþtay tarafýndan yapýlacak
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performans denetiminin temelini oluþturacaktýr.

Kamu kurumlarýnda "iç denetim" güçlendirilecek ve stratejik

planlarda ortaya konan hedeflerin ve performans göstergelerinin

izlenmesi ve deðerlendirilmesi saðlanacaktýr. 

Kamuoyu denetimi desteklenecek, bilgi edinme hakký ve þeffaflýk

ilkeleri yoluyla kamunun ve TBMM'nin kamu kuruluþlarý üzerinde

denetim yapma gücü artýrýlacaktýr. 

7.  Etik  Kurallar  ve  Ýnsana  Güven  

Yeniden yapýlanma sonucunda beklenen en önemli sonuçlarýn

baþýnda halk ile devlet arasýnda ve devleti oluþturan çeþitli ku-

rumlar arasýnda güven sorununun aþýlmasýdýr. Açýklýk, dürüstlük

ve iyi niyete dayalý olmayan bir yeniden yapýlanma süreci bu soru-

nun aþýlmasý yerine daha fazla artmasý sonucunu doðurabilecek-

tir. Bu bakýmdan en önemli husus reform sürecinde kurumsal ve

bireysel çýkarlarýn ön plana çýkmasýna engel olunmasý, fýr-

satçýlýða meydan verilmemesi ve amaçlar ile yapýlan deðiþiklikle-

rin içeri arasýndaki uyumun sürekli bir þekilde kontrol edilmesidir. 

Bu süreçte, bürokraside gözlemlenen "herkes deðiþsin ama ben

deðiþmeyeyim" yaklaþýmýna prim verilmemelidir. Genel çýkarlar

esas alýnmalý ve kurumsal çýkarlarý maksimize etmeye dönük eði-

limler sýký bir þekilde kontrol altýnda tutulmalýdýr. Aksi taktirde da-

ha etkin bir kamu yönetimi arayýþý ile yola çýkan yeniden yapýlan-

ma süreci, kamunun daha fazla büyümesi ve kaynak israf eder

hale gelmesi ile sonuçlanabilecektir.
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8.  Hizmetlerin  Yürütülmesinde  Yerindenlik

Merkezi yönetim zaman içinde çoðu kamu hizmetini bünyesinde

toplamýþ, bu hizmetleri yerine getirme gayreti içinde aþýrý

büyümüþ ve hantallaþmýþ, kaynaklarý verimsiz bir þekilde ve

halkýn taleplerine uygun olmayan þekilde kullanýr bir konuma

düþmüþtür. Bu süreç içinde merkezi yönetim asli iþlevlerinde

zayýflamýþ; strateji geliþtirme, politika oluþturma, hedef ve strate-

jiler belirleme, uygulamalarý koordine etme, izleme, deðerlendir-

me, rehberlik yapma ve denetleme konularýnda zaafa uðramýþtýr.

Mahalli müþterek nitelikli, küçük ölçekli ve gündelik alanlardan

çekilmediði sürece, merkezi idarenin kendisinden beklenen ko-

nularda kapasite geliþtirmesi mümkün görünmemektedir. Bir alt

düzeyde çözülebilecek bir sorunun veya verilebilecek bir hizme-

tin, bir üst düzeye taþýnmamasý anlamýna gelen "yerindenlik"

(subsidiarite) ilkesinin hayata geçirilmesi, merkezi idarenin

gündelik ayrýntýlý iþlerden çekilmesi ve uzun vadeli stratejik konu-

larda yoðunlaþabilmesi imkanýný doðuracaktýr. Gereksiz yüklerin-

den arýnmýþ merkezi idare; ölçek ekonomileri gereði doðrudan

yürütmesi gereken ulusal ve bölgesel nitelikli hizmetleri de daha

nitelikli bir þekilde gerçekleþtirecektir.  

Yerinden ve yerel yönetim yapýlarýnýn daha fazla yetki, görev ve

kaynak ile mahalli müþterek nitelikli hizmetleri sunmalarý ise bu

hizmetlerin verimliliðini ve ihtiyaca uygunluðunu saðlayacak,

katýlýmcýlýðý ve kamuoyu denetimini güçlendirecektir.
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YYEENNÝÝDDEENN  YYAAPPIILLAANNMMAA
AALLAANNLLAARRII
1.  Kamu  Yönetimi  Temel  Kanunu  Tasarýsý

Kamu yönetiminin yeniden yapýlanmasý; devletin rolü, kamu ku-

rumlarýnýn görev, yetki ve sorumluluklarý, kamuda uyulacak temel

ilke ve etik kurallar; idari bölümlemenin temel ilkeleri, personel

rejimi, kamu yönetiminde kullanýlan varlýklar ve kaynaklarýn yöne-

timi, iþ süreçleri ve yöntemleri, denetim anlayýþý gibi çok sayýda

unsuru ve bunlarý uygulamaya koyacak temel kanunlarla, kuruluþ

kanunu tasarýlarýnýn hazýrlanmasý konularýný kapsayan bütüncül

bir süreçtir.

Bu yeniden yapýlanmada; 

Daha katýlýmcý,

Daha saydam, daha hesap verebilir ve 

Ýnsan hak ve özgürlüklerine saygýlý

Bir kamu yönetimi ile kamu hizmetlerinin; 

Adil,

Etkili ve verimli,
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Süratli,

Kaliteli

sunumu amaçlanmaktadýr.  

Reform gerçekleþtiren ülkeler, genel olarak reformun çerçevesini

çizen ve bu reformlarýn uygulanabilmesi için reform takvimini be-

lirleyen performans kanunlarý çýkarmýþlardýr. Örneðin, kamu

yönetiminin yeniden yapýlanmasý için Ýngiltere'de "Financial Ma-

nagement Initiative" (1982), "Next Steps Initiative" (1988) ve "The

Modernising Goverment White Paper" (1999); Yeni Zelanda'da

"The State Sector Act" (1988); Avustralya'da "Public Service Re-

form Act" (1984); Kanada'da "Public Service 2000 (PS 2000)"

(1989); ABD'de "The Goverment Performance and Results Act"

(1993) ile yasal düzenlemeler yapýlmýþtýr. Reform takvimi de bu

düzenlemelerde yer almýþtýr.  Ülkemizde "Kamu Yönetimi Temel

Kanunu Tasarýsý," kamuda yeniden yapýlanmada baþarý saðlayan

bu ülkelerdekine benzer bir iþlev görmek üzere gündeme gelmiþ-

tir.

Daha kapsamlý olarak ifade edilecek olursa, Kamu Yönetimi Te-

mel Kanunu Tasarý Taslaðý;

Kamuyu yeniden yapýlandýran diðer bir çok ülkede olduðu gi-

bi deðiþim sürecine rehberlik yapacak bir çerçeve oluþtur-

mak,

Hükümetin öngördüðü kapsamlý reform baþlýklarýný

bütünleþtirmek,
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Yeniden yapýlanmaya sistemin bütünü içinde yaklaþmak

(tüm idare, merkezi ve yerel yönetimler) ve böylece deðiþik re-

form alanlarý arasýnda çýkabilecek uyumsuzluklarý engelle-

mek amacýyla hazýrlanmaktadýr.

Bu çerçevede, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan "Yerel Yöne-

timler Çerçeve Kanunu Tasarý Taslaðý" Kamu Yönetimi Temel Ka-

nunu Tasarý Taslaðý ile birleþtirilmiþtir. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ile öncelikle kamu hizmet-

lerinin amacý ve temel ilkeleri ortaya konacak, merkezi idare ve ye-

rel yönetimler reformu için gerekli hukuki altyapý oluþturulacak,

bu kapsamda merkezi idare ile yerel yönetimler arasýndaki

iþbölümü netleþtirilecektir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik

Þartý'nda da belirtildiði gibi, merkezi idarenin görev ve yetkileri tek

tek belirlenecek, bunun dýþýnda kalan tüm görev ve yetkiler yerel

yönetimlere býrakýlacaktýr. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsýnýn yasalaþmasý ile yeni-

den yapýlanma süreci bitmeyecek, tam aksine baþlamýþ olacaktýr.

Tüm bakanlýklarýn, baðlý ve ilgili kuruluþlarýn bu Kanunda ifade

edilen anlayýþ ve yapý çerçevesinde kendi kuruluþ kanunlarýný ve

kamu hizmetleri ile ilgili diðer kanunlarý gözden geçirmeleri gere-

kecektir. Bu çalýþma, her kurumun kendi içinde oluþturacaðý ye-

niden yapýlanma ekipleri ile bunlara Baþbakanlýk bünyesinde reh-

berlik hizmeti verecek bir koordinasyon komisyonu aracýlýðý ile

toplumun çeþitli kesimlerinin katýlýmýný saðlayarak yürütülecektir.

Yapýlacak bu çalýþmalar Devlet Planlama Teþkilatý tarafýndan ger-

çekleþtirilen Devlette Genel Kurumsal Gözden Geçirme çalýþmasý

ile uyumlu ve koordinasyon içinde yürütülecektir. Bu tasarýnýn ya-
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salaþmasý ile;

Kamuda ilk kez bütün kamu kurumlarýnýn uymasý gereken te-

mel ilkeler ortaya konmuþ olacak,

Kamuda katýlýmcýlýk, þeffaflýk, hesap verebilirlik, etkinlik, hiz-

metlerin sonucuna odaklýlýk, insan haklarýna saygý, bürokra-

tik iþlemlerde ve mevzuatta sadelik, bilgi teknolojilerinden ya-

rarlanma, vb. ilkeler operasyonel hale getirilecek,

Teþkilat yapýlarý yatay organizasyon ve yetki devri esasý

uyarýnca yeni ve etkin bir çerçeveye kavuþturulacak,

Bakanlýklar ve kuruluþlar arasýndaki görev daðýlýmý netleþtiri-

lecek ve mükerrerlikler önlenecek,

Gereksiz hale gelmiþ kuruluþlarýn veya iþlevlerin tasfiyesi ve-

ya uygun birimlere devri gündeme gelecek,

Merkezi idare ile yerel yönetimler arasýnda yetki ve görev pay-

laþýmý netleþtirilecek, merkezi idarenin stratejik düzeyde et-

kinliði artýrýlýrken, yerel yönetimlerin operasyonel düzeyde es-

neklikleri ve kaynaklarý geniþletilecek,

Devletin asli hizmetleri dýþýnda Bakanlýklarýn taþra teþkilatý

ortadan kaldýrýlarak yerel ve yerinden yönetim birimleri

güçlendirilecek,

Kamuda stratejik yönetim anlayýþý yaygýnlaþtýrýlacak ve kay-

nak tahsisi mekanizmalarý ile iliþkisi kurulacak,
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Denetim sistemi performans esaslý ve iç denetim boyutu

güçlendirilmiþ hale getirilecek,

Halk denetçisi (ombudsman) mekanizmasý dahil olmak üze-

re kamuoyu denetimi güçlendirilecektir.

2003 yýlý içinde Kamu Yönetimi Temel Kanununun Bakanlar Ku-

ruluna tasarý taslaðý olarak sunulmasý yönünde Baþbakanlýk ko-

ordinatörlüðünde katýlýmcý yöntemlerle sürdürülen çalýþmalarýn

tamamlanmasý beklenmektedir. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu hazýrlýklarý kapsamýnda;

TODAÝE, 

Üniversiteler, 

Sivil toplum kuruluþlarý (TOBB, TÜSÝAD, TESEV)

Siyasi partiler (CHP ve AK Parti),

Valiler, il özel idaresi ve muhtar temsilcileri, çeþitli partilerden

ve ölçeklerden belediye baþkanlarý ile oluþturulan karma bir

çalýþma grubu,

aracýlýðý ile çeþitli workshoplar düzenlenmiþ ve fikirler ayrýntýlý ola-

rak deðerlendirilmiþtir. Ayrýca, bakanlýklar tarafýndan belirlenen

temsilciler ile taslak tartýþýlmýþ, sözlü ve yazýlý olarak görüþler alýn-

mýþtýr.
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Bu çerçeve tasarýnýn yasalaþmasýnýn ardýndan, Kanunda ifade

edilen ilkeler ýþýðýnda çok sayýda kuruluþ kanununda düzenleme-

ler yapýlmasý planlanmaktadýr. Özellikle taþra teþkilatý ortadan kal-

kacak Bakanlýklarýn yeniden yapýlanmasý, bu süreçte öncelikli

olarak ele alýnacaktýr. 

2.  Merkezi  Ýdarede  Yeniden  Yapýlanma

Yeniden yapýlanma bütüncül ve sistematik bir çerçevede, temel il-

kelerden ve yaklaþýmlardan hareketle birçok alanda dönüþüm ge-

rektirmektedir. Bunlarýn baþýnda merkezi idarede yeniden

yapýlanma gelmektedir. Merkezi idarede yeniden yapýlanma; 

Merkezi birimlerin görev ve iþlevlerinin yeniden tanýmlan-

masýný, 

Yönetimde stratejik bir bakýþ açýsýnýn yerleþtirilmesini, 

Kamu mali yönetimi, personel rejimi ve denetim boyutlarýnýn

yeniden yapýlanmasýný gerektirmektedir. 

Bu amaç ve amacý destekleyen diðer temel ilkeler, merkezi idare-

de yeniden yapýlanmanýn temel doðrultusunu çizmektedir. 

Merkezi idarede yeniden yapýlanma kapsamýnda; merkezi idare

kuruluþlarýnýn planlama ve denetim fonksiyonlarý güçlendirilir-

ken, hizmet sunumunda yerinden yönetim, piyasa ve sivil toplum

kuruluþlarýna aðýrlýk verilmektedir. 

Bu dönüþüm halkýmýzýn beklentileri ile tam anlamýyla örtüþmek-
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tedir. Son dönemlerde yapýlan birçok alan araþtýrmasýnýn da

sayýsal olarak gösterdiði üzere merkezi yönetimde reform arzula-

yanlarýn oraný % 90'ýn üzerindedir. Demokratik bir düzende,

halkýmýzýn bu büyük beklentisinin karþýlýksýz býrakýlmasý

düþünülemez. 

Bütüncül bir yeniden yapýlanmanýn devletin yürütme erkinin ta-

mamýný kapsayan bir çerçeveye dayanmasý gerekmektedir. Bu

kapsamda, Baþbakanlýk,  Bakanlýklar ve diðer merkezi kamu ku-

rumlarý, kamu kaynaklarýnýn yönetiminde stratejik yaklaþým, ka-

mu mali yönetimi, devlet personel rejimi ve performansa dayalý

bir denetim ana unsurlarý oluþturmaktadýr. Bilgi edinme hakkýný

güvenceye alan yasal düzenlemeler ve bilgi teknolojilerini yöne-

timde yaygýnlaþtýrmaya yönelik proje ile birleþtiðinde bu çabalar

yeni yönetim sisteminin çatýsýný oluþturacaktýr. 

Bu çerçevede atýlmaya baþlanan somut adýmlar ve tasarlanan de-

ðiþimler aþaðýda sunulmaktadýr.

a)  Baþbakanlýkta  Yeniden  Yapýlanma

Baþbakanlýk, bakanlýklar arasý koordinasyon yapmasý gereken,

deðiþik alanlarýn birbirleri ile etkileþiminde ülke çýkarýný tespit

eden, makro stratejileri geliþtiren ve uygulanmasýný izleyen bir

yapýya kavuþturulmalýdýr. 

Bu iþlevlerinin layýkýyla yerine getirilmesi için Baþbakanlýða baðlý
ve ilgili icracý birimler ilgili icracý bakanlýklara baðlanarak, Baþba-
kanlýðýn koordinatörlük boyutu ön plana çýkarýlmalýdýr. Bu konuda
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58. ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde önemli somut
adýmlar atýlmýþ ve geliþme saðlanmýþtýr. Bu adýmlarýn daha ileri
noktalara taþýnmasý ve Baþbakanlýðýn iç yapýsýnda gerekli
dönüþümlerle birleþtirilerek sonuçlandýrýlmasý gerekmektedir.
Kamu yönetiminde yapýlacak kapsamlý düzenlemeler sürecinde,
Baþbakanlýkta atýlmasý gereken bu ileri adýmlar da gündeme ge-
lecektir.

Yaptýklarý iþin niteliði gereði diðer bakanlýklara baðlanmasý
mümkün olmayan bir kaç kuruluþ dýþýndaki tüm kuruluþlarýn ilgi-
li bakanlýklara baðlý olarak çalýþmasý gereklidir. Baþbakanlýða
baðlý kalmaya devam edecek olan kuruluþlar esas itibariyle ba-
kanlýklar arasý koordinasyon yapan veya sunduðu hizmet gereði
birden fazla bakanlýðý ilgilendiren kuruluþlar olacaktýr.

Bu güne kadar ekonomi ile ilgili politikalar ve programlar farklý
kurum ve kuruluþlar tarafýndan belirlenmekte ve uygulanmakta,
bu kurum ve kuruluþlar daðýnýk ve çok baþlý yönetim altýnda bu-
lunmakta idi. Bu durum belirlenen politikalarýn ve uygulanan
programlarýn baþarýsýný olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluk-
lara son vermek ve politikalarýn ve programlarýn baþarýlý bir þekil-
de uygulanmasýný saðlamak için ekonomi yönetiminin uyum için-
de yürütülmesi zorunludur. Ekonomi yönetiminde görevli ve yetki-
li olan kuruluþlar, tek bir çatý ve Baþbakanlýk çerçevesinde koordi-
nasyon içinde yönetilecektir. Bu yapýlanmanýn ayrýntýlarý yapýla-
cak olan Devlette Genel Kurumsal Gözden Geçirme çalýþmalarý
sonrasýnda netleþtirilecektir

b)  Bakanlar  Kurulu  ve  Bakanlýklar

Baþbakanlýk dönüþtürülürken Bakanlar Kurulunun da yeni yöne-
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tim anlayýþýna uygun bir ölçeðe ve yapýya kavuþturulmasý zorun-
ludur. 

T. C. 57. Hükümet döneminde 17 hizmet bakanlýðý ve 18 devlet ba-
kanlýðý olmak üzere Bakanlar Kurulu Baþbakanla birlikte 36 üye-
den oluþmaktaydý. Bakanlýk sayýlarýnýn ABD'de 14, Japonya'da 12,
Almanya ve Fransa'da 14, Ýngiltere'de 20 olduðu dikkate alýndýðýn-
da, ülkemizdeki çarpýklýk daha iyi görülebilmektedir.  Son yýllarda
koalisyon pazarlýklarýnýn ve nüfuz saðlamanýn bir aracý olarak kul-
lanýlan ve "bir kuruluþ bir bakanlýk" þeklinde düþünülerek devlet
bakanlýklarýnýn sayýsýnýn artýrýlmasý, devlet yönetiminin rasyonali-
teden uzaklaþmasýna neden olarak hem Bakanlar Kurulunu etkin
çalýþamaz hale getirmiþ hem de vatandaþýn tepkisini çeker hale
gelmiþtir. Devlet bakanlýklarýnýn sayýsýnýn bu kadar artmasýna ne-
den olan Baþbakanlýða baðlý ve ilgili kurumlarýn ilgili icracý ba-
kanlýklara baðlanmasý ile devlet bakanlýklarýnýn sayýsý otomatik
olarak azalacak, Bakanlar Kurulunun daha etkin çalýþmasýna yol
açacaktýr. 

Diðer taraftan, sadece devlet bakanlýklarýnýn sayýsýnýn azaltýlmasý
deðil, ayný zamanda hizmet bakanlýklarýnýn da yeniden deðerlen-
dirilerek, bakanlýk düzeyinde örgütlenmesi gerekli olmayan ba-
kanlýklarýn kaldýrýlmasý, bazý bakanlýklarýn birleþtirilmesi ve geli-
þen ihtiyaçlara göre yeni bazý bakanlýklarýn da kurulmasý kaçýnýl-
maz hale gelmiþtir. Devlette Genel Kurumsal Yapýnýn Gözden Ge-
çirilmesi çalýþmasýna göre mevcut hizmet bakanlýklarýnýn da
yapýsý deðiþtirilerek, Bakanlar Kurulu rasyonel bir temele oturtu-
lacaktýr.

Sonuç olarak Bakanlar Kurulu daha az sayýda bakandan oluþan,

etkin bir iletiþim ve iþbirliði saðlamaya uygun bir yapýya kavuþa-

caktýr. Bakanlýklar arasýnda görev, yetki ve sorumluluk alanlarý
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netleþtirilecek, ortak çalýþma ve koordinasyon gerektiren konular-

da ise Baþbakan Yardýmcýlýklarý aracýlýðý ile koordinasyon meka-

nizmalarý devreye sokulacaktýr.

Bakanlýklar bu yeniden yapýlanma sürecinin sonunda daha az an-

cak daha nitelikli elemanla çalýþan, yatay bir organizasyon yapýsý

ile strateji geliþtirme konusunda yoðunlaþan, ulusal ölçekli proje-

leri yürüten yapýlara dönüþecektir. Bu yeni yapý içinde çalýþma

alanlarý ile ilgili olarak stratejik planlama yapacak olan ba-

kanlýklar ve baðlý kuruluþlarý, kaynak tahsisi sürecini bu temel

üzerinde þekillendirecek ve denetim mekanizmalarýný hedeflere

ve performans göstergelerine göre geliþtireceklerdir.

c)  Baðlý  ve  Ýlgili  Kuruluþlar  

Bakanlýklarýn ana hizmet birimlerinin bakanlýk dýþýnda örgütlen-

mesi anlamýna gelen baðlý kuruluþ yapýlarý ve görev alaný itibariy-

le bakanlýklarla iliþkili kuruluþlar da genel ilkeler ýþýðýnda gözden

geçirilecektir. Baðlý ve ilgili kuruluþlar da bakanlýklarda olduðu gi-

bi stratejik planlama yapan, performansa dayalý olarak kaynak

tahsisini oluþturan ve sonuçlara odaklý bir þekilde hesap veren

yapýlara dönüþtürülecektir.

Baðlý ve ilgili kuruluþlarýn sayýsý ve nitelikleri Kamu Yönetimi Te-

mel Kanunu ve Devlette Genel Kurumsal Gözden Geçirme çalýþ-

masý ýþýðýnda bu kuruluþlarýn kendi içinde oluþturacaklarý yeni-

den yapýlanma ekipleri ile koordineli bir þekilde yürütülecektir.

Devlette Genel Kurumsal Gözden Geçirme çalýþmasýnýn temel

amacý; kamu yönetiminin vatandaþ ve sektör odaklý olarak yeni-

den yapýlanmasý, kamudaki teþkilat yapýsýný sadeleþtirerek karar
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alma sürecini hýzlandýrmak ve kamu harcamalarýný azaltmaktýr.

Hükümet programýnda detaylý olarak ifade edilen, devletin deði-

þen rolüne uygun olarak tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnýn

görev, yetki ve iþlevlerinin gözden geçirilerek kurumlarýn asli

görevlerini yerine getirmelerinin saðlanacaðý bir yapýya kavuþtu-

rulmasý saðlanacaktýr. 

Sadece Köy Hizmetleri örnek olarak alýndýðýnda bu kuruluþlarýn

gözden geçirilmesindeki gereklilik kendiliðinden ortaya çýkmak-

tadýr. Bu kuruluþun 1990 yýlýnda toplam giderleri 971 milyon do-

lar, bu giderler içinde personel harcamalarýnýn payý yüzde 35,

yatýrým harcamalarýnýn payý ise yüzde 61 olarak gerçekleþmiþtir.

2001 yýlýnda toplam giderler 872 milyon dolar, bu giderler içinde

personel harcamalarýnýn payý yüzde 72, yatýrým harcamalarýnýn

payý ise sadece yüzde 25 olmuþtur. Bu çarpýcý tablo aðýr borç

yükü altýnda ve hantal bir personel sistemi ile çalýþan merkezi bir

kuruluþun gerçek iþlevinden koparak son derece pahalý bir iþsiz-

lik sigortasý yapýsýna dönüþümünü sergilemektedir. Yeniden

yapýlanma kapsamýnda bu kurum il özel idarelerine devredilerek

gerçek iþlevlerini yapmasý yönünde köklü bir adým atýlmýþ ola-

caktýr. Sadece bu adým bile yeniden yapýlanmanýn halka somut

yansýmalarý açýsýndan katlanýlan maliyetleri karþýlamaya yeter

düzeyde bir fayda üretecektir. 

d)  Düzenleyici  ve  Denetleyici  Kurumlar

Bugün ülkemizde deðiþik alanlarda faaliyet yürüten 9 adet düzen-

leyici ve denetleyici kurum bulunmaktadýr. Bunlar Sermaye Piya-

sasý Kurumu (SPK), Rekabet Kurumu (RK), Telekomünikasyon

Kurumu (TK), Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu
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(BDDK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Enerji Piyasasý

Düzenleme Kurumu (EPDK), Kamu Ýhale Kurumu (KÝK) ile tekel

mamulleri ve þeker sektörlerindeki kurumlardýr. Bu kurumlarýn

mevcut sorunlarýna bakýldýðýnda;

Politika belirleme ve uygulama süreçlerinin net bir þekilde

ayrýlmadýðý,

Þeffaflýk ve hesap verebilirlik konusunda sorunlar yaþandýðý,

Benzer sektörlerde birden fazla yapý oluþturulduðu,

Kurumsal yapýlanmalarda standart saðlanmadýðý,

Personel istihdamýnda aþýrý büyüme yaþandýðý,

Denetim açýsýndan farklý uygulamalara gidildiði gözlenmek-

tedir.

Devletin düzenleyici rolünün güçlendiði ve özel sektörün gelenek-

sel olarak devletin faaliyet gösterdiði bir çok alana girmeye baþ-

ladýðý bir ortamda düzenleyici ve denetleyici kurumlarýn varlýðý

vazgeçilmezdir. Özel firmalarýn faaliyet gösterdiði alanlarda ta-

rafsýz ve objektif kriterler ile baðýmsýz karar vermesi gereken bu

kurumlar hükümetin genel politikalarýna uygun davranmak ve

tüketicinin haklarýný korumak durumundadýrlar. Hükümet politi-

kalarýna uygun çalýþmak bu kurumlarýn gündelik karar alma

süreçlerinde operasyonel baðýmsýzlýklarý ile çeliþmediði gibi, he-

sap verme sorumluluklarýný da ortadan kaldýrmamaktadýr.

Baðýmsýz karar alma ile kamuoyuna dönük olarak þeffaflýðý saðla-
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ma ve demokratik süreçler içinde hesap verme sorumluluðunu

yerine getirme arasýnda kurulacak denge uzun vadede bu kurum-

larýn kamu yönetimi sistemimiz içinde saðlýklý bir zemine yerleþ-

melerine de katkýda bulunacaktýr.

Bu kapsamda, düzenleyici ve denetleyici kurumlarýn baðýmsýz ka-

rar almalarýna engel teþkil etmeyecek, ancak hesap verme so-

rumluluklarýný artýracak ve bu kurumlar arasýnda belli alanlarda

standart birliði oluþturacak düzenlemeleri içeren bir çerçeve ka-

nun çýkarýlmasý gerekmektedir. Bu çerçeve kanun hükümetlerin

politika belirleme yetkisini netleþtirecek, kamuoyuna, hükümete

ve Meclise hesap verme ve bilgilendirme sorumluluðunu getire-

cek, kurumsal yapýlarda uyum saðlayacak ve mali denetimde

Sayýþtay'ýn rolünü yerleþtirecektir. Ayrýca, bu kurumlarýn aþýrý

büyümelerini engelleyici tedbirler alýnmasý ve yargý denetiminde

Danýþtay'ýn yetkili kýlýnmasý ile yetki karmaþasýnýn ortadan kaldýrýl-

masý yoluna gidilecektir.

3.  Yerel  Yönetimlerde  Yeniden  Yapýlanma

Ülkemizin sanayileþmesi, þehirleþmesi ve demokratikleþmesi ile

paralel olarak yerel yönetimlerin önemi artmýþtýr. 1980 sonrasý

saðlanan mali imkanlarla önemli baþarýlara imza atan belediyeler

yerel yönetimlerin genel olarak kamu hizmetlerinin sunumundaki

payýný ve statüsünü artýrmanýn gerekliliðini ortaya koymaktadýr.

Aðýr bir merkezi vesayet ve yetersiz yerel kaynaklar ile çalýþan ye-

rel yönetimlerin, ülkemizin de imzalayarak taraf olduðu Avrupa

Yerel Yönetimler Özerklik Þartýna uygun olarak yeniden yapýlan-

masý öngörülmüþtür. 
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Bu kapsamda yerel yönetimlerin yetki ve görevleri tadadi olarak

sayýlmak yerine, merkezi idarenin görev ve fonksiyonlarý belirlene-

cek, geriye kalan her türlü mahalli müþterek nitelikli görev ve hiz-

metler yerel yönetimlerin uhdesine verilecektir. Bu iþbölümünde

keyfilik deðil hizmetin hangi noktada daha etkili ve verimli bir þe-

kilde ve vatandaþýn arzularý doðrultusunda verileceði esas alýna-

caktýr. Projeler ölçek ve karmaþýklýðýna göre en uygun merkezi ve

yerel otoriteler tarafýndan, yönetimin bütünlüðü ilkesini ve hiz-

metler arasý tamamlayýcýlýk iliþkisini bozmayacak þekilde daðýtýla-

caktýr.

Çok merkezi olan kamu yönetiminin yerelleþtirilerek kamu hiz-

metlerinin vatandaþýn ayaðýna götürülmesi ve halkýn yönetime

katýlýmýnýn artýrýlarak kamunun hesap verebilir hale gelmesi için

yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda

yerel yönetimler; merkezi idarenin belirleyeceði ilke ve standartla-

ra, ulusal ve bölgesel planlara uygun olarak mahalli müþterek ih-

tiyaçlarýn karþýlanmasý konularýnda kendi kararlarýný alan, kay-

naklarýný oluþturan, uygulayan ve vatandaþlarýn denetimine açýk

çaðdaþ idari birimler olarak yeniden yapýlanacaktýr. 

Bu kapsamda; 

Merkezi birimlerin strateji geliþtirme, genel koordinasyon ve

yönlendirme kapasitesi artýrýlýrken, yerel yönetimlerin inisiya-

tif kullanma ve operasyonel esnekliði vurgulanmaktadýr.

Deðiþen koþullarýn gerektirdiði farklýlaþma ihtiyacýný gidere-

cek esneklikler verilirken, bütünlük içinde uyumlu çalýþ-
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manýn gerektirdiði minimum genel standart birliði de korun-

maktadýr.

Etkinlik ve ekonomiklik konularýndan vazgeçmeden, yerel ih-

tiyaçlarýn yerel düzeyde karþýlanmasý ilkesinden hareket edil-

mektedir.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çerçevesinde, bakanlýklarýn ve

baðlý ve ilgili kuruluþlarýn politika belirleme, standart oluþturma,

denetleme ve eðitim faaliyetleri dýþýndaki uygulamaya yönelik

görev, yetki ve kaynaklarý mahalli idarelere devredilecektir. Ulusal

ölçekteki iþler, görev ve yetkiler iyi tanýmlanarak merkezi kuruluþ-

lar tarafýndan sürdürülecektir. 

Merkezi idarenin taþra teþkilatlarýndan; tarým, sanayi, saðlýk, mil-

li eðitim (müfredat belirleme ve denetim yetkisi merkezi idarede

olmak üzere), bayýndýrlýk, turizm, kültür, çevre, sosyal hizmetler,

orman, aðaçlandýrma, köy hizmetleri, spor müdürlükleri yetki,

görev, personel, bina, lojman, arsa, misafirhane gibi bütün araç

ve gereçleriyle birlikte Ýl Ýdarelerine devredilecektir. Hazine arazi-

leri belediye sýnýrlarý içinde belediyelere, diðer bölgelerde Ýl Özel

Ýdarelerine býrakýlacaktýr. Yerel yönetim birimleri, il özel idareleri,

belediyeler ve köyler; hizmet, bina, araç-gereç ve personel gibi ko-

nularda her türlü iþ birliði ve ortak proje uygulamasýný yapabile-

cektir. 

2003 yýlý içinde Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsýnýn yasa-

laþmasý ile birlikte;

Büyükþehir Belediyeleri,

115511



Belediyeler, 

Ýl Özel Ýdareleri Kanunlarýnýn 

Bakanlar Kuruluna tasarý taslaðý olarak sunulmasý yönünde
katýlýmcý yöntemlerle sürdürülen çalýþmalarýn tamamlanmasý
beklenmektedir. Ayrýca, belediye gelirlerini düzenleyen kanun ye-
ni þartlara ve ilkelere uygun olarak yeniden düzenlenecektir.

Bütün bu süreçte kamu yönetiminde bütünlük ilkesinin korun-
masýna, merkezi yapýlar ile yerel yönetimler arasýnda tamamlayýcý
bir anlayýþ ile iþbirliði ve koordinasyona azami önem verilmekte-
dir. 

Ayrýca, yerel yönetim reformu kapsamýnda yerel aktörlerin
katýlýmý ile bölgesel geliþmeyi saðlamaya dönük olarak bölgesel
kalkýnma ajanslarýnýn kurulmasý öngörülmektedir.

Kaynaklarýn merkezden daðýlýmý bu güne kadar bir yandan gerek-
siz ve verimsiz yatýrýmlarýn yapýlmasý yoluyla kaynak kullanýmýnda
israfa neden olurken, ayný zamanda bölgeler arasýnda ve iller
arasýnda geliþmiþlik farklýlýklarýnýn artmasýna da yol açmýþtýr. 

Kaynaklarýn yerinde ve daha etkin kullanýlmasý, iller arasý geliþ-
miþlik farklýlýklarýnýn azaltýlmasý ve yerel yönetimlerin güçlendiril-
mesini saðlamak amacýyla AB normlarýna uygun olarak ülkemiz
için tanýmlanmýþ olan Ýstatistiki Bölge Düzeyleri (NUTS) dikkate
alýnarak alt bölge düzeyinde yeni hizmet bölgeleri ve birimleri
oluþturulacaktýr. 

Bölgeler arasý geliþmiþlik farklýlýklarýný azaltýcý politikalar merkezi
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yönetim tarafýndan, bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi

ve iller arasý geliþmiþlik farklýlýklarýnýn giderilmesine yönelik

çalýþmalar ise genel bir koordinasyon içinde hizmet bölgeleri ta-

rafýndan yürütülecektir. 

4.  Diðer  Önemli  Düzenlemeler

a)  Ýdari  Usul  Kanunu

Kamu yönetiminde yeniden yapýlanmada en önemli unsurlardan

biri de öngörülebilirliði saðlamaktýr. Çaðdaþ demokratik ülkelerin

bir çoðunda kamu ile vatandaþ arasýnda ihtilaflarýn en alt seviye-

ye düþürülmesi ve vatandaþýn kamu karþýsýnda daha donanýmlý

olmasýný saðlayan idari usul kanunlarý bulunmaktadýr. Bu kanun-

lar idarenin yapacaðý eylem ve iþlemlerde uyacaðý çalýþma esas

ve usulleri ortaya koymaktadýr. Ayný amaçlar doðrultusunda ülke-

mizde de bir Ýdari Usul Kanunu çýkarýlacaktýr.

Ýdari Usul Kanunu ile idarenin vatandaþa keyfi muamele yapmasý

önleneceði gibi, vatandaþýn idare karþýsýnda haklarýný bilmesine

ve korumasýna da hizmet edecektir. Hesap verilebilirliðe de katký

saðlayacak olan bu yasal çerçeve, idarenin çalýþma sürecinde

belli genel standartlarýn oluþmasýný saðlayacaktýr. 

Saydamlýk ve bilgi edinme hakkýna iliþkin yasal ve kurumsal

düzenlemeler ile paralel olarak ele alýnmasý gereken ve tamam-

layýcý nitelik arz eden bu genel düzenleme tek tek kamu kurum ve

kuruluþlarýna kendi iþ ve eylemlerinde benzer standartlar geliþtir-

mesi ve bunlarý vatandaþa uygun araçlarla duyurmalarý konusun-

da rehberlik yapacaktýr.
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Ýdari Usul Kanununun diðer bir yararý ise vatandaþ ve idare

arasýndaki ihtilaflarý engelleyerek, idari yargý mekanizmalarý üze-

rindeki baskýyý hafifletmek olacaktýr.

b)  Saydamlýk  ve  Vatandaþýn  Bilgi  Edinme  Hakký  

OECD ülkeleri bazýnda bakýldýðýnda 1980 yýlýnda tüm üye ülkele-

rin sadece % 20'sinde vatandaþýn bilgi edinme hakkýný düzenle-

yen bir çerçeveye rastlanmakta iken, 1990 yýlýnda bu oran % 40'a,

2000 yýlýnda ise % 80'e ulaþmýþtýr (30 üye ülkeden 24'ü). Bu süreç-

te kapsam, miktar ve kalite açýsýndan da büyük geliþme sað-

lanmýþtýr.  OECD ülkesi olan ve insanýna çaðdaþ standartlarý taviz-

siz bir þekilde sunma kararlýlýðý gösteren ülkemiz, bu açýk ve

yaygýn eðilimi görmemezlikten gelemezdi. Yaþanan somut sorun-

larla ilgisi de düþünülerek, bu hukuki çerçevenin ülkemize taþýn-

masý, gerçekleþtirilme aþamasýna gelmiþtir.

Gizlilik ve kapalýlýk kültürü kamu yönetiminin temel sorunlarýndan

biri olagelmiþtir. Gerek etkinlik gerekse demokratik denetim

açýsýndan bu gizlilik ve kapalýlýk kültürünün dönüþtürülmesi ge-

rekmektedir. Bilgi asimetrisi oluþturarak vatandaþý bürokrasi

karþýsýnda güçsüz kýlan uygulamalarýn kaldýrýlmasý, birey ve va-

tandaþ odaklý yönetime geçiþte ana yapý taþlarýndan birini oluþtu-

racaktýr. Bu yasal çerçevenin hayata geçmesi kamu kurumlarýnda

zihniyet ve iþ yapma biçimleri üzerinde de geniþ bir etkide bulu-

nacaktýr. Þeffaflýða ve hesap sormaya katkýda bulunan bu yasal

zemin sayesinde yolsuzluklarýn da eskisi kadar kolay üstü örtüle-

meyecektir. 

Þeffaflaþmanýn saðlanabilmesi ve vatandaþlarýn haklarýný daha
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etkin arayabilmesi için bilgi edinme hakký bütün vatandaþlarý kap-

sayacak þekilde geliþtirilecek, böylece kamu kuruluþlarýnýn karar

alma süreçlerinde þeffaflýk ve hesap verilebilirlik saðlanacaktýr.

Kanunun yürürlüðe girmesinden sonra uygulanabilmesi için ku-

ruluþlarýn kendi içlerinde gerekli hazýrlýklarý süratle tamamlama-

larý saðlanmalý, evrak akýþ ve karar alma süreçleri gözden geçiril-

meli, vatandaþa yol göstermek ve yardýmcý olmakla görevli birim-

ler veya kiþiler belirlenerek sorumluluðun gereði yapýlmalýdýr.

Adalet Bakanlýðý; kamu hizmetinden yararlananlarýn bilgi edinme

hakkýný kullanmasýna iliþkin esas ve usulleri belirlemek amacýyla

"Bilgi Edinme Hakký Kanunu Tasarýsý" hazýrlamýþ ve 26.2.2003 ta-

rihinde Baþbakanlýða sevk etmiþtir. Tasarý, TBMM tarafýndan ka-

bul edilmiþ ve Cumhurbaþkanlýðýna gönderilmiþtir. Ayrýca, kamu

hizmetinin gizliliði gerektirdiði istisnai haller hariç, demokratik ve

saydam yönetimin saðlanmasý bakýmýndan yürürlükteki kanun-

larda geçen "sýr" kavramýný belirlemek üzere Adalet Bakanlýðýnca

bir Komisyon oluþturulmuþ olup bu konuda çalýþmalar

sürdürülmektedir.

Bu sürecin sonunda vatandaþ kamunun ürettiði bilgiye eriþim

saðlayacaðý gibi, kamu kurumlarý da vatandaþa bilgi saðlama hu-

susunda aktif bir çaba içine gireceklerdir. Saðlýklý yasal zemin, ku-

rumsal mekanizmalarýn geliþtirilmesi ve sorunlara baðýmsýz ta-

raflarýn ve yargýnýn müdahalesi ile iþleyecek olan bu süreç her

þeyden önce vatandaþlarýn haklarýný bilmesi ve bu haklara sahip

çýkmasý ile ilgilidir. Bilgi hakký korunup yaygýnlaþtýrýlýrken özel ha-

yatýn korunmasý ve doðrudan güvenlikle ilgili hususlara gereken

önem verilecektir. 
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Diðer ülke uygulamalarýndan da gözlendiði üzere bilgi edinme

hakký kanunu fiilen en fazla demokratik bir ortamda yazýlý ve

görsel medyanýn siyaset ve bürokrasi üzerinde vatandaþ adýna ka-

mu denetimini kolaylaþtýracaktýr. Bilgi ve iletiþim teknolojilerinde-

ki geliþmeler ile birleþtiði zaman, vatandaþýn bilgi edinme hakký

kamunun çalýþma anlayýþýnda köklü bir dönüþüm getirecektir. Va-

tandaþýn politika üretme sürecine katýlýmýnýn altyapýsýný da kura-

cak olan bu yenilik þeffaflýðý artýracak, doðrudan kamuoyu dene-

timi sonucunda hesap sorulabilirliði getirecek, kamu karar alma

süreçlerinin meþruluðunu ve vatandaþ gözünde deðerini yüksel-

tecek, daha geniþ bilgi temelinde alýnan kararlarýn kalitesini iyi-

leþtirecektir. 

c)  e-DDönüþüm  Türkiye  Projesi  ve  e-DDevlet

Bilgi ve iletiþim teknolojilerindeki baþ döndürücü geliþmeler tüm

dünyayý etkilemektedir. "Görünmeyen bir kýta" olarak da nitelendi-

rilen internet geleneksel mekan kavramýný köklü þekilde deðiþtir-

miþtir. Karþýlýklý etkileþime ve bireysel eriþim imkanýna sahip bu

karmaþýk süreç, toplum ve devlet baðlamýnda önemli sonuçlara

yol açmaktadýr. 

Vatandaþýn iþ ve iþlemlerini hýzlandýrmak ve çaðdaþ devlet an-

layýþýna geçmek üzere e-Dönüþüm Türkiye Projesi hayata geçiri-

lecektir. Bilgi teknolojisindeki geliþmelere paralel olarak, kamu

hizmetlerini vatandaþýn ayaðýna götürmek ve bu hizmetlerde

kýrtasiyeciliði önlemek, þeffaflýðý ve hýzlýlýðý saðlamak üzere geliþ-

miþ ülkelerin hemen hepsinde e-devlet uygulamasýna geçilmiþ

bulunmaktadýr. 
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Ülkemizde de uzun yýllardýr tartýþýlan ve geçiþ için hazýrlýklar

yapýlan e-devlet uygulamasýnýn merkezi ve yerel yönetim reformu

ile birlikte hayata geçirilmesi için çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý ge-

rekmektedir. Þimdiye kadar farklý kuruluþlar tarafýndan yürütülen

e-devlet, e-Türkiye, Kamu-Net ve benzeri çalýþmalar birleþtirilerek,

bir eylem planý hazýrlanacak ve projenin uygulamaya geçiþ süre-

si belirlenecektir. 

e-Dönüþüm Türkiye projesinin amaçlarý, aþamalarý ve kurumsal

yapýlanmasýna iliþkin bir Baþbakanlýk Genelgesi yayýmlanmýþtýr.

Proje kapsamýndaki faaliyetleri yürütmek üzere DPT Müsteþarlýðý

bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi Baþkanlýðý oluþturulmuþtur.

Ayrýca, projenin üst seviyede yönlendirilmesi ve izlenmesi

amacýyla Danýþma Kurulu oluþturulmasý çalýþmalarý tamam-

lanmýþtýr. Çeþitli çalýþma gruplarýnýn katkýlarý ile bir Eylem Planý

hazýrlanmýþ ve uygulanmasý için adýmlar atýlmaya baþlanmýþtýr.

d)  Bürokrasinin  Azaltýlmasý  ve  Basitleþtirilmesi

Bürokrasinin azaltýlmasý vatandaþlarýmýzýn, yerli ve yabancý

yatýrýmcýlarýn ve iþ adamlarýmýzýn genel arzusudur. Gündelik ya-

þamýmýzýn gereksiz þekilde bürokrasiye boðulmasý en deðerli kay-

nak olan zamanýmýzý çaldýðý gibi, stres ve mutsuzluk kaynaðý ola-

bilmektedir. Ekonomik alanda ise aþýrý bürokrasi yatýrým karar-

larýný olumsuz etkilemekte, iþletmelerin verimliliðini düþürmekte

ve iþletme maliyetlerini artýrarak büyümenin önünde bir engele

dönüþebilmektedir.

Bürokrasinin azaltýlmasý her þeyden önce kamunun yaptýðý

düzenlemelerin azaltýlmasý ve basitleþtirilmesi anlamýna gelmek-
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tedir. Gereksiz belge ve bilgi istenmemesi, beyana güven gibi un-

surlar ile desteklendiðinde kýsa ve sade bir mevzuat insanýmýzýn

özlemlerine cevap oluþturacaktýr.

Yatay örgütlenme ve karar alma sürecinde hiyerarþinin azaltýl-

masý, iyi tanýmlanmýþ sýnýrlar içinde yetkilerin alt kademelere dev-

ri ve inisiyatif kullanýmý, iþ standartlarýnýn ve süreçlerinin

tanýmlanmasý ve kullanýcýlara ilan edilmesi gibi uygulamalar da

bürokrasinin azaltýlmasýnda önem taþýmaktadýr. Yeni kamu yöne-

timi yapýsý içinde yerel ve yerinden yönetimin güçlenmesi bu bað-

lamda bürokrasi ile mücadelenin de bir aracý olacaktýr. 

Ayrýca, yeni bilgi ve iletiþim teknolojilerinden yararlanmak

amacýyla geliþtirilen e-devlet uygulamalarýnýn yaygýnlaþmasý so-

nucunda, vatandaþ ve iþ dünyasý açýsýndan bugün hayal dahi edi-

lemeyen bazý kolaylýklarýn düþük maliyetle ve reel zamanda saðla-

masý mümkün hale gelecektir.

Bu kapsamda uluslararasý alanda da kabul görmüþ olan araçlar-

dan;

Tek durak ofisleri (fiziki veya elektronik)

Süreçlerin basitleþtirilmesi,

Karar almada zaman limitleri,

Ýdari yüklerin ölçülmesi çalýþmalarý,

Ýdari ve yasal açýdan basitlik ve yalýnlýk ile
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Bilgi ve iletiþim teknolojilerinden yaygýn olarak yararlanma

yoluna gidilecektir.

e)  Vatandaþ  Memnuniyetinin  Ölçülmesi

Kamu kurumlarýnýn vatandaþa "müþteri" olarak bakmalarý ve

müþteri memnuniyeti için sürekli geliþim felsefesi ile iþ ve iþlem-

lerini yeniden deðerlendirmeleri zorunludur. Vatandaþýn vergileri

ile finanse edilen kamu kurumlarýnýn baþka türlü davranmasý

beklenemez. 

Bu çerçevede, kamu kurumlarýnýn kendi imkanlarý ile hedef kitle

olarak tanýmladýklarý kesimlerin görüþ ve önerilerini araþtýrmalarý,

bu görüþ ve önerilerden yararlanmalarý esastýr. Ancak, bu husus

sadece kamu kuruluþuna býrakýlamayacak kadar kapsamlý bir ça-

bayý da gerektirmektedir.

DÝE tarafýndan yapýlmasý öngörülen vatandaþ memnuniyeti

araþtýrmalarý, dýþarýdan bir bakýþ açýsý ile kurumlarýn dönüþümü

için bir bilgi temeli saðlayacaktýr. Bu bilgi siyaset kurumunun

kendisine eleþtirel bir gözle bakmasý ve vatandaþýn taleplerine da-

ha duyarlý hale gelmesi bakýmýndan da önem taþýmaktadýr.

f)  Performans  Sistemine  ve  Ödüllendirmeye  Geçiþ

Daha uzun vadeli olan ve mutlaka gerçekleþtirilmesi gereken re-

form alanlarýndan biri de Devlet Personel Rejimi Reformu'dur. Te-

mel olarak 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu ile düzenlenen bu

alan, daha sonra ihtiyaçlar ortaya çýktýkça bu Kanunda deðiþiklik-

ler ve paralel personel rejimi kanunlarý çýkarýlarak düzenlenmeye
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çalýþýlmýþtýr. Ancak, yapýlan tüm müdahaleler sistemi içinden

çýkýlmaz hale getirmiþ, ülkemizde yeni bir uzmanlýk alaný oluþ-

masýna yol açmýþtýr. 1980'li yýllardan bu yana iþbaþýna gelen tüm

hükümetler, bu konuda bir reform yapma vaadinde bulunmuþ ol-

masýna raðmen, bu vaatler bir türlü gerçekleþtirilememiþtir. Dev-

let Personel Baþkanlýðý ve diðer bazý kuruluþlar tarafýndan refor-

ma yönelik hazýrlýklar yapýlmýþ, kanun tasarýlarý hazýrlanmýþ ol-

masýna raðmen, bu tasarýlar hayata geçirilememiþtir. 

Devlet personel rejimi reformu kapsamýnda esas alýnacak ilkeler-

den sadece bir kaçý aþaðýda sýralanmaktadýr: 

Devlet Personel Rejimi Reformu ile bütün kamu kurum ve ku-

ruluþlarýnda norm kadro uygulamasýna geçilecek, 

Göreve alma ve yükselmede objektif kriterler getirilecek,

statüler azaltýlacak ve benzer statüler arasýndaki ekonomik ve

sosyal farklýlýklar giderilecek, 

Maaþ ve ücret sistemi sadeleþtirilecek ve dengesizlikler gide-

rilecek, esnek çalýþma usulleri getirilecek, 

Orta vadede performansa dayalý ücret sistemine geçilecek, 

Kadro karþýlýðý sözleþmeli personel uygulamasý, statü, ekono-

mik ve sosyal yönden herhangi bir hak kaybýna neden olma-

dan kaldýrýlacak, 

Devlette asli ve sürekli görevler belirlenecek ve bu görevi

yürütenlerin dýþýndakiler Ýþ Kanununa göre çalýþtýrýlacak, as-
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li ve sürekli görevlerde çalýþanlar tüm kamu çalýþanlarýnýn

belli bir oranýný geçemeyecek, 

Ýstihdam fazlasý olan birimlerden ihtiyaç olan birimlere per-

sonel aktarýmý yapýlacak,

Müsteþarlarýn ve bazý üst düzey kamu görevlilerinin görev

süresi hükümetin görev süresi ile sýnýrlanacaktýr. 

Bu çalýþma Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý çalýþmalarý ile

uyumlu ve koordineli olarak yürütülecektir.

g)  Kamuda  Etik  Kurallarýn  Gözden  Geçirilmesi

Birçok OECD ülkesinde de hissedilen kamuda etik standartlarý

belirleme ve kamu çalýþanlarýnýn etik açýdan uygun davranýþ

göstermelerini saðlama hedefleri ülkemiz için de gereklilik olarak

görülmektedir. Özellikle kamuda kirlenmenin ve kamuya olan

güvende yaþanan erozyonun boyutlarý dikkate alýndýðýnda ülke-

miz için bu gereklilik daha net bir þekilde ortaya çýkmaktadýr. Bu

çerçevede;

Kamu görevlileri çalýþtýklarý kurum veya kuruluþun amaç-

larýna uygun davranmak,

Güvenilir iþlem yapmak,

Yasallýk ve adalet ilkeleri doðrultusunda vatandaþlara tarafsýz

davranmak,
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Kamu kaynaklarýný etkin, verimli ve uygun kullanmak,

Kamunun bilgi ve denetimine açýk bir karar alma süreci oluþ-

turmak,

bakýmýndan gerekli deðerlere sahip olmak durumundadýrlar. Ka-

mu personelinin eðitimi, liyakat sisteminin yerleþtirilmesi ve yan-

lýþ davranýþ gösterenlerin hukuki ve idari olarak cezalandýrýlma-

larý bu deðerlerin yerleþmesi bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Si-

yaset kurumunu ve siyasetçileri de yakýndan ilgilendiren bu hu-

suslar sivil toplum ile iþbirliði içinde sürekli bir çabayý gerektir-

mektedir.
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YYEENNÝÝDDEENN  YYAAPPIILLAANNMMAANNIINN
FFAAYYDDAA  VVEE  MMAALLÝÝYYEETTÝÝ

Bütün deðiþim çabalarýnýn bir maliyeti vardýr. Deðiþim süreci

zaman ve maddi imkanlarýn harekete geçirilmesini gerektire-

bilir, bazý kiþi ve kuruluþlarda endiþelere yol açabilir ve kimi du-

rumlarda geçici olarak hizmetlerin aksamasý gibi sonuçlar doðu-

rabilir. Bu geçiþ maliyetlerini þimdiden öngörmek, en aza indir-

mek ve süreç içinde gerekli müdahaleler ile öðrenme etkisinden

yararlanmak gerekmektedir. Ancak, deðiþen bir dünyada yeniden

yapýlanmamanýn maliyeti ile mukayese edildiðinde, geçiþ döne-

minin maliyeti ihmal edilebilecek kadar düþüktür.

Deðiþime direnmek mevcut yönetim yetersizliklerinin devam et-

mesi anlamýna gelmektedir. Yerersiz yönetimin ülkeye maliyeti ise

son derece yüksektir. 

Kötü yönetim nedeniyle potansiyel büyüme oranýna eriþeme-

menin uzun dönemde milli hasýla, kiþi baþýna gelir, istihdam

ve sosyal harcamalar açýsýndan maliyeti,

Bazý kurumlarda veya hizmetlerde fazla istihdamýn neden ol-

duðu verimsizlik ve atýl personele ödenen ücretler,

Diðer bazý kurumlarda veya hizmetlerde istihdam eksikliði

nedeniyle oluþan kuyruklar ve hizmetlerde gecikmeler,
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Miadýný doldurduðu halde ayakta tutulmaya çalýþýlan kurum-

larýn veya ayný iþi yapan kurumlarýn maliyeti,

Yönetim hatalarýnýn doðal afetler sonrasý ortaya çýkardýðý mal

ve can kaybý,

Sosyo-ekonomik ve diðer faktörlerin yaný sýra, yönetim zaaf-

larýnýn da büyüttüðü terör olaylarýnýn ülkeye maliyeti,

Makro-ekonomik dengelerin ve kamu maliyesinin saðlam te-

mellere oturtulamayýþýnýn yol açtýðý krizlerin faturasý,

Çarpýk þehirleþme,

Çeþitli yolsuzluk ve suiistimallerin sonucu kamu kaynak-

larýnýn yaðmalanmasý,

verimsiz ve temiz olmayan yönetimin oluþturabileceði maliyetler-

den bazýlarýdýr. Bu maliyetlerin önemli bir kýsmý, yukarýdaki

bölümlerin çeþitli yerlerinde, rakamsal deðerlerle ortaya konmuþ-

tur. Ancak, bu maliyetlerin tamamen parasallaþtýrýlmasý son dere-

ce güçtür. Örneðin, bütün bu yönetim sorunlarýnýn yol açtýðý can

kayýplarýný, vatandaþýn gündelik yaþamýnda oluþturduðu stresi ve

genel olarak hayatýnda meydana getirdiði memnuniyetsizliði pa-

rayla ölçmek mümkün deðildir. 

Ancak, daha önceki bölümlerde ortaya konduðu þekilde, genel ve

kestirme bir hesaplama yapýlmasý mümkündür. En azýndan ülke-

nin "potansiyel" ortalama büyümesi ile gerçekleþme arasýndaki

farkýn alýnmasý, bize kötü yönetimin bedelini gösterecektir. Sade-
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ce 1991-2002 dönemi için potansiyel büyüme hýzý olarak % 5,5  gi-

bi makul bir oran alýnarak bakýldýðýnda kötü ve yetersiz yönetimin

bedeli, 1987 sabit dolar bazýnda  45 milyar dolardýr. Diðer bir he-

saplama ile, ülkemiz bu dönemde iyi yönetilmiþ olsa, 2002 yýlýnda

kiþi baþýna gelirimiz 2610 dolar yerine 3618 dolar olacaktý. Bu de-

ðerler, kiþi baþýna gelir açýsýnda, 1991-2002 döneminde potansiye-

lin ancak % 77'sine ulaþýldýðýný göstermektedir. Bu milli gelir

artýþýnýn 7 milyondan fazla bir istihdam imkanýna tekabül ettiði

düþünüldüðünde, ödenen maliyetlerin ekonomik ve sosyal boyut-

larý daha iyi taktir edilecektir.

Özetle ifade etmek gerekirse, uzun vadede bakýlýnca yeniden

yapýlanma süreci herkesin yararýnadýr. Sadece bugünkü nesiller

açýsýndan deðil gelecek nesiller açýsýndan da son derece önemli

kazanýmlar ifade etmektedir. 

Ancak, deðiþimler kýsa vadede bazý kiþilerin veya kesimlerin dar

çýkarlarýna aykýrý olabilir. “Diðerleri  deðiþsin  ama  ben  deðiþmeye-

yim” mantýðý veya kurumsal çýkarlarý maksimize etme çabalarý

oluþabilir. Yeniden yapýlanma sürecinden olumsuz yönde etkile-

nenler; deðiþimin gerçek içeriðine karþý çýkmak yerine, kendi dar

menfaatlerini haklý gösterebilmek amacýyla, çeþitli stratejiler ge-

liþtirebilirler. Yeniden yapýlanma sürecinin baþarýsý için, bu duru-

mun kamuoyuna iyi anlatýlmasý ve geniþ kesimlerin desteðinin

sürdürülmesi þarttýr. 

Çoðunlukçu deðil çoðulcu bir demokrasi anlayýþý içinde, bütün il-

gili taraflarla açýk bir diyalog ve iþbirliði içinde yapýlacak deðiþim,

yeniden yapýlanma karþýtlarýnýn ortaya koyacaklarý direncin kýrýl-

masý bakýmýndan son derece olumlu katkýda bulunacaktýr. Hiç bir
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kesimin kendi çýkarýný genel çýkarla özdeþ görerek, diðer kesimle-

ri dýþlama ve yargýlama hakkýný kendinde göremeyeceði bu süreç

içinde, deðiþime kendi dar çýkarlarý nedeni ile muhalefet edenle-

rin haksýz iddialarý ve ithamlarý kamuoyunun gözünden kaçmaya-

caktýr.

Bununla birlikte; yeniden yapýlanmada ortaya çýkabilecek birçok

eleþtirinin ve yapýcý uyarýnýn, dar çýkarlarýn savunusu olarak ele

alýnmamasý ve dinamik bir süreç olan yeniden yapýlanma çaba-

larýna yansýtýlmasý gerekmektedir. Sapla samanýn karýþtýrýlma-

masý olarak da ifade edilebilecek bu anlayýþ içinde, gerçek eleþti-

ri ile dar çýkarlarýn savunuculuðu birbirinden ayrýlmalýdýr.  
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Kamuda yeniden yapýlanma sürecinde en önemli unsur sürek-

liliðin saðlanmasý ve uzun yýllara yayýlan deðiþim süreci bo-

yunca siyasi kararlýlýðýn ve liderliðin korunmasýdýr. Dünyada yaþa-

nan baþarýlý uygulamalar bunun en açýk kanýtýdýr. ABD, Ýngiltere,

Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya, ve benzeri birçok ülkede, reform

sürecinde iktidarlar el deðiþtirmiþ olmasýna raðmen kamuda ye-

niden yapýlanma süreci devam ettirilebilmiþ ve baþarýya

ulaþmýþtýr. Özellikle farklý bir siyasi anlayýþtan gelen hükümetlerin

bir önceki dönemde baþlatýlan olumlu deðiþim çabalarýný devam

ettirmeleri, baþarýda son derece etkili olmaktadýr. Ülkemizin de

geleceði bu önemli alanlarda en geniþ toplumsal mutabakatýn

saðlanmasýna ve geniþ bir destek zemini üzerinde kýsa vadeli he-

saplarýn aþýlmasýna baðlýdýr.

Yeniden yapýlanmanýn þu veya bu bölümüne, þu veya bu unsuru-

na karþý olsa da, genel doðrultusuna katýlan bütün siyasi ve top-

lumsal aktörlerin bu sürece destek vermesi þarttýr. Bu, etik kural-

lara dayalý bir siyaset yapma anlayýþýnýn gereði olduðu gibi,

halkýmýzýn güven ve desteðini kazanmanýn da yoludur. Rakipleri-

ni baþarýsýzlýða uðratarak öne çýkmak yerine, rakiplerinin ba-

þardýðýndan daha fazlasýný baþararak mücadele etmek, bu konu-

da yol gösterici bir ilke olarak benimsenmelidir.

21. yüzyýl þartlarýnda yeniden þekillenmekte olan bir dünyada

saygýn bir yer edinmemiz ve halkýmýzýn refahýný en üst noktaya

taþýmamýz, kamuda yeniden yapýlanma sürecinin baþarýsý ile

yakýndan ilgilidir. 1990'lý yýllarda kaybettiklerimizin hýzla telafi edil-

mesi ve bir daha benzer bir kayýp dönem ile karþýlaþýlmamasý

bakýmýndan, vakit geçirilmeden cesur adýmlar atýlmalý ve toplu-

ma geleceðe dönük yeni umutlar verilmelidir.
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"Yön duygusundan," stratejik bakýþ açýsý ile uzun vadeli hedefler

geliþtirmekten ve bunlarý somut programlara dönüþtürerek uygu-

lamaya yansýtmaktan yoksun toplumlar; 21. yüzyýlýn yeni güç den-

geleri ve paylaþým süreçlerinde arzu edilmeyen sonuçlara maruz

kalýrken, bütün bunlarý baþaranlar, topluma ve toplumun dina-

mizmine dayananlar ve güvenenler, hiç kuþkusuz yeni koþullar

altýnda uzun zamandýr biriken sorunlarýný en hýzlý þekilde çözme

yoluna gireceklerdir.

21. yüzyýlda, halký özgür, saygýn ve müreffeh bir ülkeye layýk, etkin

ve katýlýmcý bir kamu yönetimi için; bireylerin ve ilgili tüm taraf-

larýn kendi gücü ve anlayýþý içinde katký sunmasý ve sahiplenme-

si þarttýr.
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