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ÖZET 

 

   Değişim şüphesiz ki insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Yaşadığımız çağın en 

belirgin özelliklerinden biri değişimin hızlanması ve çok boyutlu bir hale gelmesidir. 

21. yüzyılla birlikte teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda hızlı 

ve etkileşimli bir değişim süreci yaşanmaktadır. Ancak Yaşanan bu değişim sürecinin 

gereklerine 19. yüzyıldan kalma yönetim anlayışıyla karşılık verilemeyeceği açıktır. Bu 

nedenle değişim hareketlerinin yoğunlaştığı kavram ve kurumlardan birisi “yönetim” 

kavramı olmuştur. 21. yüzyılın yönetim paradigması olarak kabul edilen yönetişim 

kavramı, 20. yüzyılın yönetim anlayışını oldukça kapsamlı bir değişime uğrattığı, 

merkeziyetçilik yerine, yerelliği, üniter yapı yerine federalizmi, katı bürokrasi yerine 

katılımı, kapalılık yerine açıklığı, hiyerarşi yerine hesap verebilirliği ve sorumluluğu 

getirerek, adeta “yönetsel bir devrimin altına imzasını” attığı söylenebilir. 

 

    Bu çalışmanın amacı geleneksel kamu yönetimi anlayışında yaşanan bu hızlı 

değişim ve dönüşümlerle beraber, 1970’li yıllarda belirgin bir şekilde fark edilen ve 

1990’lı yıllarla birlikte hızlı şekilde yükselen bir anlayış olan “yönetişim” kavramının 

incelenmesidir. Bu inceleme sırasında kavramının ortaya çıkışı, gelişim süreci, anlam ve 

ilkeleri irdelendikten sonra,  kavramın Türk Kamu Yönetimi üzerinde ki etkileri, 

uygulanabilirlik düzeyi tartışılacaktır. 
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ABSTRACT 

 

No doubt that; change is a phenomenon as old as human history. One of the most 

prominent feature of the period that we live; change is accelerated and become multi-

dimensional. With 21. century, there is fast and interactive change process in the 

technological, economic, political, social and cultural life. However, it is open that; with 

19th century’s management approach the necesities of this process of change can not be 

answered. Therefore, "management" concept has been one of the concept and 

institutions that major on  exchange movements.  "management" concept as the 21. 

century’s paradigm of the management concept of governance, 20 century 

understanding of the management of a very comprehensive change has been, instead 

centralism local disciple instead of a unitary structure of federalism, rather than rigid 

bureaucratic participation, openness rather than closeness, rather than the hierarchy of 

accountability and responsibility for support to bring, so to speak "a managerial 

revolution, under the signature" can be said. 

 

The purpose of this study with rapid change and transformation in the traditional 

understanding of public administration in those, in the 1970s in any significant way, and 

discovered in the 1990s with a sense of rising quickly, to examine the "governance" 

concept. During this review after explication of the emergence of the concept, 

development process, meaning and then examines the principles, impacts of the concept 

on the Turkish Government, the level of applicability will be discussed. 
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           GİRİŞ 

 

İnsanlık tarihi varoluşundan bu yana çeşitli süreçlerden geçilmiştir. Sürecin 

içinde bulunan insanlar her zaman bir karmaşadan yakınmışlar, tarihe düştükleri 

notlarda sürekli bir değişimin olduğunu yeni tarzların ortaya çıktığını, yeni ideolojilerin 

insanları sürüklediğini belirtmişlerdir. Sonraki asırlarda insanlar artık öncekilerin 

karmaşa dedikleri sürecin devam ettiğine, değişimin hiçbir şeyi dinlemeyip her şeyi 

yıkıp yenisini getirdiğini kabul etmişlerdir. Atasözü ifadesiyle “esas olan değişimdir”, 

“değişmeyen tek şey ise değişimin kendisidir”.1 

 

Değişimle beraber yeni bin yılın toplumlarında hemen hemen her alanda büyük 

bir dönüşüm meydana gelmiştir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna, modernist 

düşünceden post modern düşünceye, ulus devlet düşüncesinden küreselleşmiş bir 

dünyaya geçişlerin olduğu bir tablo ile karşılaşılmıştır.2 Küreselleşme ile birlikte 

dünyada son yıllarda yaşanan gelişmelerle devlet anlayışında da çok ciddi manada 

değişiklikleri gündeme gelmiştir. Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde refah devleti 

anlayışının krize girmesi, dünyada ve ülkemizde devlete ve buna bağlı olarak kamu 

yönetimine bakış açısını önemli ölçüde değiştirmiş,3 bu gelişmelerle birlikte uluslar 

arası alanda ve ulusal alanda devlet sistemlerini ve etkileşim içerisinde oldukları 

toplulukları değişime zorlanmıştır. Tepeden inme kumandacılığa dayanan “klasik 

yönetim” anlayışı, yerini aşağıdan gelen taleplerle dinamikleri yönetimin üst 

katmanlarıyla buluşturan yönetişim anlayışına bırakmaktadır.4 

 

Kamu sektöründe etkinliğin sağlanması ve yönetsel boyutta şeffaf ve denetime 

açık bir kamu hizmeti sunma mekanizmasının kurulması için geleneksel karar alma 

süreçlerine vatandaşların özel sektörün ve sivil toplumun da dâhil edildiği, kamu 

                                                
1 Orçun Zennun, ŞULE; “Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulanabilirliği”,   
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dönem Projesi, İstanbul, 2004, s. 20 
2  M. Akif ÖZER; “Küreselleşme, Yerelleşme ve Kamu Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, S: 450, Mart 
2006, s.163 
3 Gülise GÖKÇE; Güçlü ve Zayıf Devlet Tartışmaları Bağlamında Türkiye, Çizgi Kitabevi, 1. Baskı, 
Konya, Ocak 2007 
4 Yunus Emre ÖZTÜRK; “Yeni Kamu Anlayışı Bağlamında Yönetişim Kavramı, Türkiye’de 
Uygulanabilirliği ve Bir Yönetişim Aracı Olarak Yerel Gündem 21 Uygulaması (Mersin Örneği)”, 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2005, s. 155 
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kurumları arasında etkileşimin arttığı bir model olarak yönetişim,5 bir ilişki ağındaki 

farklı çıkarları çelişebilen, birbirine göre belli ölçüde bağımsız olan aktörlerin, birlikte 

gerçekleştirdikleri bir yönlendirmedir.6 Ancak yönetişimi sadece tanımlamak yeterli 

değildir. Bunun hangi koşullarda gerçekleştirilebilir olduğu üzerinde de durmak gerekir. 

Bir toplumda önemli farklılıklar bulunuyorsa, bu farklılıklar da çatışmalara dönüşmüşse 

yönetişim için uygun bir ortam yok demektir. Yönetişim ancak birbirinin varlığını kabul 

eden ve etkileşmeye açık aktörler arasında yaşama geçirilebilir. Bu yaklaşımın başarısı, 

toplumun gereksinmeleri ile yönetim sürecindeki aktörlerin kapasiteleri arasında uyum 

sağlanmasına bağlıdır.7 Yönetişim yaklaşımı, Türkiye’de kamu ve özel sektörün 

gündemine girdiği 1990’ların ikinci yarısından itibaren, somut uygulamalara konu 

olmuş, kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmalarında bazı eksikliklerin 

vurgulanmasıyla kavram daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Bu çalışmanın baslıca amacı, yönetişim kavramının ortaya çıkısı ve gelişim 

sürecini, temel özelliklerini değerlendirmek ve yönetişimin açısından Türk Kamu 

Yönetimi alanında meydana gelen gelişimlerle Türkiye’de uygulanabilme kapasitesini 

ortaya koymaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, çalışmanın birinci bölümünde 

geleneksel yönetim anlayışı üzerinde durularak,  tüm dünyada değişim ve dönüşümlerle 

beraber ortaya çıkan yeni yönetim yaklaşımları incelenecek ve Türk Kamu 

Yönetimi’nin tümünü kapsama almak mümkün olmadığı için genel bir değerlendirme 

yapılacaktır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde dünyadaki yeni yönetim anlayışı olan yönetişim 

kavramına,  kavramın inşası ve gelişimine, kavram hakkında yapılan tüm 

tanımlandırmalara, yönetim- yönetişim ilişkisi göz önüne alınarak aralarındaki 

farklılıklara değinilecektir. Devamında ise yönetişimin gerçekleşmesini sağlayan 

aktörlere yer verilerek yönetişimin tür ve unsurları ana hatlarıyla incelenecek, ayrıca 

                                                
5 Mücahit AVCI; “Yönetişim Çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Değişen Rolü ve Sivil 
toplum Kuruluşları Üzerine Bir inceleme: Isparta İli Örneği” Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2007, s.1 
6 İlhan TEKELİ; “Yönetim Kavramı Yanısıra Yönetişim Kavramının Gelişmesinin Nedenleri Üzerine”, 
Sosyal Demokrat Değişim, S:3, 1996, s. 52 
7 Recep SANAL; “Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Kavramı ve Türk Kamu Yönetimi 
Açısından Önemi”, Türk İdare Dergisi, sayı: 435, Haziran, 2002, s. 70 
  



 3

yönetişimin yapılanmasında sivil toplum kuruluşlarının taşıdığı önem üzerinde 

durulacaktır. 

 

Bu kapsamda çalışmanın son bölümünde ise Türk Kamu Yönetimi ve yönetişim 

ilişkisi ele alınacak, Türkiye’de yönetişim yönünde atılan ilk adımlar, sonrasında 

yeniden yapılanma ile birlikte yönetişim alanında meydana getirilen kanuni 

düzenlemelerle birlikte, Türk Kamu Yönetimi’nde yasal mevzuat çerçevesinde iyi 

yönetişimin unsurları değerlendirilecektir. 

 

Toplum olarak acısını yaşadığımız bütün sorunların, yolsuzlukların, 

verimsizliklerin, savurganlıkların panzehiri olarak iyi yönetişim ilkelerini yalnızca 

sözde değil, özde de benimsenerek yaşama geçirilmesi gerektiğini ileri sürenler de söz 

konusudur.8Ancak yönetimden yönetişime geçiş kolay ve kısa sürede gerçekleşebilecek 

bir olgu değildir. Uzun ve sürekli bir öğrenme süreci gerektirmektedir. Bunun için 

öncelikle toplumsal anlamda tam bir uzlaşı dengelerinin yerli yerine oturtulmuş olması 

gerekmektedir. Zira yönetişim ideal demokrasi gibi bir erdem sorunudur ve yüksek 

toplumsal kültür gerektirmektedir.9 Özellikle de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 

dünyada yaşanan küreselleşmenin getirdiği fırsatlarla beraber tehditlere karşı, bu süreçte 

kayıtsız kalamayacakları gibi toplumsal, ekonomik ve hukuki yapılarında gerekli 

dönüşümleri yapmak zorundadırlar. Yaşanan evrensel tecrübelerden faydalanma bir 

erdem olmakla birlikte bu dönüşümde kendi toplum dinamiklerimizin de harekete 

geçirilmesi ise birer zorunluluktur. 

 

 

 

 
 
 

 
 
                                                
8  Yılmaz ARGÜDEN; “Toplumsal Huzur ve Refah İçin İyi Yönetişim”,  İYİ YÖNETİŞİM BÜLTEN, 
sayı: I,  Kasım 2006, s.1, http://www.arge.com/UserFiles/Resources/dd8e7c7a-5034-49a6-a37c-
0432b59fc825.pdf , (01. 05. 2008) 
9 Kenan Mehmet EKİCİ, Cantürk CANER; “Küreselleşme Sürecinde Yönetimden Yönetişime”, Polis 
Dergisi, S:43, Ocak-Şubat- Mart 2005, s. 253 
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I. BÖLÜM 
 

KAMU YÖNETİMİNİN EVRİMİ 
 

İnsanlık tarihi var oluşundan bu yana çeşitli süreçlerden geçmiş ve her zaman bir 

karmaşadan yakınmışlardır. Tarihe düştükleri notlarda sürekli bir değişimin olduğunu 

yeni tarzların ortaya çıktığını, yeni ideolojilerin insanları sürüklediğini belirtmişlerdir. 

20’inci Yüzyılın son çeyreğine damgasını vuran çok yönlü değişim dinamikleri, 21’inci 

Yüzyılın başlaması ile birlikte yeni bir çehre kazanan dünya düzeninin de temel 

dayanaklarını oluşturmuşlardır.  Oldukça karmaşık ve çok boyutlu olan toplumsal 

gelişmenin temelindeki küresel değişim dinamikleri, tüm dünya ülkelerini etkilemekte, 

düşüncelerde, inançlarda, geleneklerde, değer yargılarında ve kurumsal oluşumlarda yol 

açtıkları devrimlerle toplumların sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarında köklü değişim 

ve dönüşümlere neden olmaktadırlar.10 

     

Günümüzde değişime ayak uydurması gereken en önemli kurum ise devlettir. 

Her toplum mevcut gereksinmelerini karşılamak ve geleceğe yönelik amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere çeşitli örgütlenmelere gitmektedir. Bu bağlamda, bu 

örgütlenmelerden en büyüğü olan devletin toplumsal bir gereksinmeyi karşıladığı 

açıktır.11 21.  yüzyıl devleti örgütüyle felsefesiyle her zamankinin aksine daha esnek ve 

daha canlı bir sisteme sahip olmalıdır. Yeni yüzyıl esnek sistemlere, yenileşmeye ve 

sürekli gelişmeye açık zihniyetlere yaşama şansı verecektir.12 Bu değişimin merkezi 

olan kamu yönetiminin eski yönetim anlayışını terk ederek yeni açılımlara bürünmesi, 

bu değişimin somut örneğini oluşturmaktadır. Şimdi kamu yönetiminin geçirdiği 

evrelere ve büründüğü çağdaş yaklaşımlara geçmeden önce, kamu yönetiminin 

kavramsal çerçevesine değinilecektir. 

 

 

 

 
                                                
10 Ulvi SARAN; “Küresel Değişim Dinamiklerinin Kamu Yönetimi Alanındaki Etkileri”, 
http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-kamuyonetim/kamuda-kalite/saran1.pdf, (03.05.2008) 
11 Osman ERDOĞMUŞ; “Kamu Yönetiminde İdari ve Denetsel Açıdan Ombudsman Kurumu: 
Türkiye Örneği”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006, s.4 
12 ŞULE; a.g.t., s. 20 
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1. 1.  KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu başlık altında kamu yönetiminin geçirdiği evrelere ve büründüğü çağdaş 

yaklaşımlara değinilmeden önce, kamu yönetimi kavramsal olarak ele alınmaktadır. 

Devlet kavramı belli bir toprak parçası üzerinde fiziksel şiddetin meşru 

kullanımı tekeli elinde bulunduran insan topluluğu olarak ifade edilmektedir. Devlet ya 

da devlet yönetimi kavramıyla kamu ve kamu yönetimi kavramları çoğu kez 

birbirlerinin yerlerine kullanılmaktadır. Geniş anlamıyla birbirleriyle örtüşmektedir.13 

Dolayısıyla devlet zihinlerde öncelikli olarak kamu yönetimi kavramı çağrıştırmaktadır. 

 

1.1.1. Kamu Kavramı ve Tanımı 

 

Kamu kavramı, değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Habermas, kamu 

kavramının kökeninde yatan “herkese açık” anlamını vurgulamaktadır (kamu yolları, 

kamu davası gibi). Bu anlam özel alandan, latince “privare” sözcüğünden (bir şeyi tecrit 

etmek, kendine mal etmek) ayrılmaktadır. “Kamu”nun hukuki anlamını vurgulayan 

kamu yetkisi, kamu hukuku gibi hukuksal kavramlarda ise devlet vurgulanmaktadır. 

Burada kamuya hukuksal, siyasal anlamda bir statü yüklenmiştir.14 

   

  Kamu kavramı Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğünde “Halk hizmeti gören 

devlet organlarının tümü”15 olarak tanımlanmıştır. Kamu kavramı geleneksel anlamda 

belli grupları sınıfları veya otoriteye sahip olanları; çağdaş anlamda ise milli sınırlar 

içinde yaşayan tüm insanları kapsamaktadır. Çünkü insan olma niteliği açısından “az 

insan”, “çok insan” yoktur. Herkes insandır ve toplumun eşit haklara sahip bir 

parçasıdır. Kamu kavramının, bu anlamda milli sınırlar içindeki tüm insanları 

kapsaması çağdaş demokrasi kuramının temelini oluşturur.16 

 

 

 

                                                
13 GÖKÇE; a.g.e., s. 9- 11 
14 ERDOĞMUŞ; a.g.t., s.4 
15 http://www.tdk.org.tr, (08.03.2008) 
16 H.Nihat BİLGEN, “Kamu Yönetimi ve Demokrasi Eğitimi”,Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu 
Bildirileri, Cilt I, TODAİE Yayını, Ankara, 1995, s.159 
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1. 1. 2. Yönetim Kavramı ve Tanımı 

 

Yönetim bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirme aralarındaki iş 

bölümü, işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının toplamıdır. Diğer bir yönetim 

tanımı ise,  örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için, başlıca, planlama, örgütleme, 

yöneltme ve denetim süreçleri yoluyla tüm kaynakların eşgüdümleşmesidir.17 Burada 

dikkat edilecek nokta yönetim bir karar alma sürecidir ve insan odaklı olmasıdır. 

 

 

1. 1. 3. Kamu Yönetimi Kavramı ve Tanımı 

 

Kamu yönetimi kavramı geniş ve dar anlamıyla 2 boyutta ele alınabilir. Geniş 

anlamıyla kamu yönetimi; yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin tümünü kapsar, dar 

anlamıyla ise devletin yürütme işlevini belirtir ve örgüt olarak yürütme organının 

yönlendirdiği kamusal faaliyetleri gerçekleştiren aygıtı ifade eder.18 Kamu yönetimi 

Sözlüğü, kamu yönetimi kavramının üç tanımını vermektedir. Bunlardan ilki, “devlete 

ya da ona bağlı kuruluşlarda eylemde bulunan kişilerin ve kümelerin davranışlarıyla 

ilgili olan”; ikincisi, “devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde örgütlenmiş 

insangücü ve araç-gereç ile bunların yönetimi; üçüncüsü ise “ kamusal siyasaların 

oluşturulmasında, siyasal karar organlarına teknik destek sağlayan ve bu siyasaları 

uygulayan örgütler bütünü”dür.19 

 

Kamu yönetimi kavramı Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde ise “Devletin 

yönetim faaliyetlerinin yararlı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim 

dalı” olarak ifade edilir. Bu tanımlardan hareketle kamu yönetiminin kamu bürokrasisi 

aracılığıyla yürütme erkini kullandığı ve devletin kaynakları ile finanse edilen faaliyet 

ve programları örgütlediği ve yürüttüğü söylenebilir. Buna paralel olarak vatandaşlar da 

                                                
17 Turgay ERGUN, Aykut POLATOĞLU, Kamu Yönetimine Giriş, TODAİE Yayını, Ankara 1984, s.4. 
18  Şeref GÖZÜBÜYÜK; Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004, s. 4 
19 Ömer BOZKURT, Turgay ERGUN;  Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE, Ankara,1998, s. 133 
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devleti ya da kamu yönetimini, devletin idaresi ya da hükümetin icraatı şeklinde 

algılamaktadır.20 

 

1. 2.  GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ  

 

Geleneksel kamu yönetimi hem pratik hem teorik olarak 19. yüzyılın sonlarında 

gelişmeye başlamış, 1900 ile 1920 arasında resmileşmiş ve 20. yüzyılın son çeyreğine 

kadar birçok batı ülkesinde büyük ölçüde değişmeden mevcudiyetini sürdürmüştür.21 

Bu dönemde sanayi kuruluşlarının ve kamu kurumlarının örgütsel yapıları ve işleyişi 

hakkında önemli açıklamalar yapılmıştır. Bunların arasında en ünlüleri Woodrow 

Wilson’un “Siyaset- yönetim ayrımı teorisi”, Frederick W. Taylor’un “Bilimsel 

Yönetim Teorisi”, Max Weber’in “Bürokrasi Teorisi”, Henri Fayol’un “Yönetim 

Teorisi” sayılabilir. Bu teorilerde bir örgütün yapısı ve işleyişi ile ilgili biçimsel ve 

rasyonel açıklamalar yapılmıştır.22 

   

1. 2. 1.  Geleneksel Kamu Yönetimi Teorileri 

 

 Modernleşmenin ister kamu yönetiminde isterse de özel sektörde olsun 

beraberinde getirdiği yeni örgütlenme biçimlerinin ve yönetim mekanizmalarının 

açıklanması çabaları 1900’lü yıllarda başlamıştır. Örgütün yapısı, işleyişi ve ilişkileri 

biçimsel, rasyonel, fiziksel ve mekanik bakış açısıyla ele alınmıştır. Ancak örgütün 

doğal boyutu göz ardı edilmiştir. Bu yönüyle daha sonraki teorik yaklaşımlarda ciddi 

eleştirilere uğramışlardır.23 Şimdi yukarıda adı geçen klasik örgüt kuramcılarının 

savunduğu görüşlere kısaca bakmak yararlı olacaktır.     

 

  

                                                
20 Gülise GÖKÇE; “Kamu Yönetiminin Yapısal Görünümü ve Sorunları”, Kamu Yönetiminin Yapısal 
ve İşlevsel Sorunları, Ed: M. Akif ÇUKURÇAYIR, Gülise GÖKÇE, Çizgi Kitabevi Yayınları, Şubat 
2007, Konya, s. 8 
21 Mustafa DEMİRCİ; “Kamu Yönetimi Etiğinin Normatif Temelleri”, Editörler: Bilal Eryılmaz, Musa 
Eken, Mustafa Lütfi Şen, Kamu Yönetimi Yazıları, Teoride Değişim Yeniden Yapılanma Sorunlar ve 
Tartışmalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ekim 2007, Ankara, s. 204 
22 Hasan Hüseyin ÇEVİK; “ Örgüt Teorilerinde Değişim Çizgisi”, Editörler: Bilal Eryılmaz, Musa Eken, 
Mustafa Lütfi Şen, Kamu Yönetimi Yazıları, Teoride Değişim Yeniden Yapılanma Sorunlar ve 
Tartışmalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ekim 2007, Ankara, s. 146 
23 Bkz: gös. yer. 
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1. 2. 1. 1.  Wilson’un Siyaset- Yönetim Ayrımı 

  

 Kamu yönetimi alanında paradigma arayışını ve kimlik krizi tartışmalarını 

yönlendiren gerilimin kaynağı kamu yönetiminin bir disiplin olarak ortaya çıktığı 

tarihlerden bu yana devam eden siyaset/yönetim ikilemi üzerine yürütülen tartışmalara 

dayanmaktadır. Siyaset ve yönetimin devletin iki farklı alanı olup olamayacağı sorunsalı 

zaman zaman etkisini yitirse de hiçbir zaman tam anlamıyla çözülememiş ve Woodrow 

Wilson’dan başlayarak ana akım kamu yönetimi bilimcileri ayrımın gerekliliği 

noktasında görüş birliği içinde olmuşlardır.24 

 

Geleneksel kamu yönetimi disiplininin başlangıç tarihine baktığımızda, 

araştırmaların büyük bir bölümü bizi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow 

Wilson’un 1887’de yazdığı “Yönetimin İncelenmesi” başlıklı yazıya götürür.25 Kamu 

yönetiminin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışında gerçek bir dönüm noktası 

sayılabilen bu ünlü yapıtta kamu yönetimini devletin teknik bir aygıtı olarak ele almakla 

beraber politik süreç ile de ilişkilendirmiştir.26 Siyaset ve yönetimin ayrı incelenmesi 

gerektiği öne sürülmüştür. Buna göre, siyaset karar verir yönetim ise siyasetin 

kararlarını uygular. Gulick tarafından ileri sürülen “siyaset ile yönetimin ayrılması 

güçtür” ve Appleby tarafından benimsenen “kamu yönetimi kamu politikası yapımı 

demektir” savlarına karşın, kamu görevlilerinin siyasetçilere hesap vermesine dayanan 

yapılanış, iki kesimin ayrılığı savının canlı kalmasına yol açmıştır.27 

 

1. 2. 1. 2.  Weber’in Bürokrasi Teorisi 

   

Geçtiğimiz yüzyılda kamu yönetiminin örgütlenmesindeki baskın görüş 

tartışmasız Weberyen bürokratik örgütlenme biçimi ve buna bağlı işleyiş 

paradigmasıdır. E. Taylor’un 1911’ de ortaya koyduğu “Bilimsel Yönetim İlkeleri” de, 

                                                
24 Selime GÜZELSARI; “Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim 
Yaklaşımı”, GETA Tartışma Metinleri Serisi, A.Ü. SBF, Mart 2004, s. 3 
25 Woodrow WİLSON , “İdarenin İncelenmesi”, Seçme Parçalar, Çev: Nermin Abadan, Türk  Siyasi 
İlimler Derneği Yayınları, İstanbul, 1961. s. 53- 73 
26 Gencay ŞAYLAN; “Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve Yeni Açılımlar Üzerine Düşünceler”, 
Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 33, Sayı: 2, Haziran 2000, s. 7 
27 Birgül Ayman GÜLER; “Yaklaşımları Sınıflandırmak”, Çalışma Notu, Kasım 2005, 
http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/bguler/kysiniflan.pdf, (28.09.2008) 
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Weber’in bürokrasi modeline önemli felsefi destek oluşturmuştur. Bu model açıkça 

tanımı yapılmış, bölümlenmiş, kademelendirilmiş, organizasyonel yapısı, sabit görev 

tanımları, uzmanlığa dayalı bir iş bölümü ve kişiliklerden arındırılmış iş ahlakı ile 

baskın bir örgütlenme biçimini oluşturmuştur.28 Weber ‘in bürokrasi teorisi kamu 

yönetimi modelinin en önemli parçasıdır. Weber’e göre bürokrasi ve devlet yönetimi 

anlayışında başlıca şu ilkeler önem taşımaktadır:29 

 

 Otorite ve sorumluluğun organizasyonda açık olarak belirlenmesi 

 Görevlerin ve yapılacak işlerin önceden tespit edilmesi ve planlanması 

 Sürekli kontrol ve teftiş 

 Organizasyonda yazılı kuralların oluşturulması ve saklanması 

 Yöneticilerin seçimle değil atama yoluyla işbaşına getirilmesi 

  Emir ve komuta zinciri içerisinde hiyerarşik bir organizasyon yapısı 

oluşturulması 

  Çalışanların resmi bir sınavdan ve belirli bir eğitim seminerinden sonra 

işe kabul edilmesi.  

     

Weber bürokrasi olarak adlandırdığı sistemle geniş bir organizasyonun nasıl 

yönetilebileceğine ilişkin çalışmalar yapmıştır. Weber’ e göre doğruluk, hız, kesinlik, 

dosya bilgisi, süreklilik, gizlilik, birlik, tam bağımlılık gibi ilkeler tam bürokratikleşmiş 

bir yönetimde, optimum noktasına getirilmiştir. Öteki yönetim biçimleriyle 

karşılaştırıldığında, uzmanlaşmış bürokrasinin bu noktalarının hepsinden daha üstün 

olduğu görülür.30 Modern devletlerin yapısal formu olan bürokrasi Weber’e göre, 

politik dönüşümlerin ve toplum içinde oluşan toplumsal gelişiminin güvenilir 

kurumlarındandır. 31  

  
                                                
28 Hamza ATEŞ; “Postbürokratik Kamu Yönetimi”, KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ 
YAKLAŞIMLAR Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye 
Yansımaları, Ed: Asım BALCI, Ahmet NOHUTÇU, Namık Kemal ÖZTÜRK, Bayram COŞKUN, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 57- 61 
29 Coşkun Can AKTAN; Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001, 
http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/yolsuzlukla-mucadele-stratejileri/tum-yazilar/toplam-
kalite-yonetimi.pdf , (15.08.2008) 
30 Max WEBER; Sosyoloji Yazıları,  Çev: Taha Parla, İletişim Yayınları, 2004, İstanbul, s. 308 
31 Hülya EŞKİ; “Kamu Yönetiminde Değişim ve Yeni Yönetim Modelleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2003, s. 36 
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1. 2. 1. 3. Fayol’un Yönetim Teorisi 

 

Max Weber dışında kamu yönetimi biliminin ilk temsilcilerinden biri olarak 

kabul edilen Henry Fayol 1892 yılında yayınladığı “Yönetim İlkeleri” adlı eserinde 

Weber gibi devlet yönetiminde merkeziyetçilik, otorite ve hiyerarşi’nin önemi üzerinde 

durmuştur. Fayol’a göre yönetim her yerde uygulanabilecek ilkelere sahipti. Fayol’un 

ilkeleri olan bu kavramlar; işbölümü, otorite, disiplin, komuta birliği, yönetim birliği, 

genel menfaatlerin özel menfaatlerden üstünlüğü, merkeziyetçilik, otorite zinciri, iş 

ödüllendirmesi, hakkaniyet, personelin memuriyetinde inisiyatif, birlik ruhu gibi 

ilkelerdir.32 Fayolizm olarak bilinen yönetim anlayışında; yönetimde otorite ve 

sorumluluğa sahip disiplin anlayışıyla birlikte, iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı bir 

anlayışı hâkimdir. Organizasyon çıkarlarının her şeyin üzerinde tutulması ve kararların 

tek merkezden alınması mutlaktır. Çalışanlara bir kişiden alacakları emir ve talimat 

doğrultusunda hareket etmeleri, ancak çalışanlara eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda 

davranmak ve çalışanların yaratıcılığının ön plana çıkarılması yönetim anlayışının diğer 

önemli noktalarıdır.33 

 

1. 2. 1. 4. Taylor’un Bilimsel Yönetim İlkeleri 

    

Frederick Winslow Taylor’un 1911 yılında yayınladığı “Bilimsel Yönetim 

İlkeleri” adlı eseri yönetim alanında yazılmış en önemli eserlerden biri hatta ilki olarak 

kabul edilir. Taylor bu yapıtında çalışma gücünün daha etkin bir hale getirilmesi için 

öneriler sunmuştur. Buna göre işgücünün, düşünmeyi gerektirmeyen ya da çok az 

düşünülerek yapılabilen en ufak, yinelenen birimlere bölünmesi lazım olup böylelikle 

gereksiz hareketler ve gizli ara vermelerin önlenebilmesi sağlanabilecekti. 

 

Özel sektör için geliştirilen Taylor’un ilkeleri, kamu sektöründe de son derece 

etkili olmuştur. Bilimsel yönetim ilkeleri, bürokrasi teorisi ile çok iyi uyum 

göstermiştir. Yöneticilerin becerileri, kurallara ve standartlara bağlılık rasyonelliği ve 

gayrişahsîliği gerçekleştirmek her iki yaklaşımın benzer yönlerini oluşturmaktadır. 

                                                
32  ÇEVİK;  “Örgüt Teorilerinde…”, a.g.e., s. 151 
33  Coşkun Can AKTAN; “Toplam Kalite Yönetiminin Temelleri ve Kamu Yönetiminde Uygulanması”,   
     http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-kamuyonetim/kamuda-kalite/aktan-kal.pdf, 12.01.2008 



 11

Bilimsel yönetimin en iyi tek yol ve sistematik kontrol gibi temel nitelikleri aynı 

zamanda katı ve hiyerarşik örgüt yapısı ile uyumludur.34 

 

1. 2. 2.  Geleneksel Kamu Yönetimi Anlayışı 

 

Geleneksel kamu yönetimi anlayışı kısaca, siyasi liderin kontrolü altında, 

politika belirlemeyen, sadece siyasetçiler tarafından karara bağlanan politikaları 

uygulayan, iktidarda hangi parti olursa olsun hizmetini sürdüren, kamu yararına göre 

hareket eden, sürekli, nötr, anonim kamu görevlilerinden oluşan, bürokrasiye dayanan 

yönetim olarak tanımlanabilir.35 

 

Bürokrasi, Sanayi Devrimi’nin ardından çalışanlara yapılan aşırı baskı, kötüye 

kullanma, sahip ve yöneticileri öznel tutumlarını önlemeye dönük gereksinimleri 

karşılamak ve çalışanlara dönük, tutumların nesnelleşmesi ve örgütsel düzenin 

sağlanması için kurulmuş yapılar olarak ortaya çıkmıştır.36  

 

20. yüzyıl içinde kapitalizmin evrensel dönüşümünün ana ürünlerinden biri 

“refah devleti” olmuştur. Refah devleti kuram ve uygulaması, kamu yönetiminin 

değinilen geleneksel paradigması ile uyumlu bir karşılıklı etkileşime yol açmıştır. Refah 

devletinin evrensel bir geçerlilik kazanması, kapitalizmin 1920’li yıllarda ortaya çıkan 

evrensel bunalımı ve bu bunalımdan çıkış için söz konusu olan yeniden yapılanma 

süreci içerisinde olmuştur. 1929 yılında tepe noktasına ulaşan evrensel bunalımın nasıl 

aşılacağı, kurumsal çerçeve içinde Keynesçi paradigmanın geçerlilik kazanması ile 

mümkün olmuştur.37 Gelişmiş ülkelerde ekonomik bunalım ortamında, karşılaşılan 

sorunlara çözüm getirdiği ölçüde benimsenen ve yaygınlık kazanan refah devleti 

yaklaşımı, ekonomik dengenin sağlanmasına yönelik bir devlet müdahalesini 

benimsemiştir.38  

                                                
34  DEMİRCİ; a.g.m., s. 206 
35  DEMİRCİ; a.g.m.,  s. 204 
36 Demet VAROĞLU, Kadir VAROĞLU; “Kamu Bürokrasilerinde Profesyonelleşme ve Örgütsel 
Yapılanma Üzerine Etkileri”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, II. Cilt, TODAİE, 
Ankara, 1995, s. 12–13 
37  ŞAYLAN; a.g.m., s. 10 
38 Recep BOZLAĞAN; “Kamu Yönetimi Paradigmasında Değişim ve Özelleştirme Yaklaşımı”, Çağdaş 
Kamu Yönetimi I, Ed: Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Nobel yayıncılık, Ankara, 2003, s. 290 
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Refah Devletinin etkinliğini giderek arttırdığı, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 

20.yüzyılın iki önemli özelliği, çoğulcu demokrasi ve uzmanlaşan, örgütlenen bir kamu 

yönetimi olmuştur. Devletin toplumsal rol ve işlevlerinde yaşanan değişim ile siyasal 

rejim hızlanmış bir demokratikleşme sürecine girmiş, sosyal refah devleti 

uygulamalarıyla birlikte çoğulcu ve katılımcı demokrasi anlayışı yaygınlık 

kazanmıştır.39 Ancak Keynesçi refah devletinde dünya kapitalist sisteminin gerek 

merkez gerekse çevre ülkelerinde kamu harcamalarını arttırdığı, borç krizlerinin 

yükseldiği ve kamu yönetiminin aşırı yüklenmişliği, verimsizliği, çoğulcu demokratik 

sürecin kitlesel talepleri arttırarak devletin alanını sürekli genişlettiği ve kamu 

yönetiminde verimliliği ve kaliteyi düşürdüğü tezleri ileri sürülmüştür.40 

 

1945 sonrası Dünya’da, özellikle Avrupa’da savaşın izlerini silmek ve ulusal 

ekonomileri yeniden canlandırmak için çok çaba sarf edilen bir dönem yaşanmıştır. 

Ulusal sistemlerin kurulması, kamu yönetimlerinin yeniden hizmet verebilir hale 

gelmesi için genelde merkezcil denebilecek yaklaşımlar benimsenerek çalışmalar 

sürdürülmüştür. Merkezi hükümetin güçlenmesine duyulan ihtiyaç, onu kamu 

hizmetlerinin belirlenmesi, planlanması, kararlaştırılması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesi aşamalarında toplumun diğer kesimlerinin görüş ve taleplerine karsı 

yeterince duyarlı davranmamaya itmiştir.41 Özellikle 1950’lerde ve 1960’ların 

başlarında pek çok Batı ülkesinde hükümetler kurumsal reform çalışmaları üzerine 

odaklanmış; bu eğilim, akademik çevrelerin kamu sektörünün formel yapısı, 

prosedürleri ve personeliyle ilgili değişikliklere olan ilgisinde de yansımasını 

bulmuştur. 42 Weberyen anlayış bu dönemde zirveye ulaşmış ve kamu kurumlarının 

büyümesi, çeşitlenmesi, hizmetlerin tür ve hacim bakımından artmasıyla sonuçlanmıştır. 

Kamu yönetimi alanında bu dönemin öne çıkan özellikleri bürokrasi, katı hiyerarşi ve 

merkeziyetçilikle gizlilik ve kurallara aşırı bağlılık olarak belirlenebilir. Ancak kamu 

yönetiminde ki büyüme ve müdahaleciliğin aşırı boyutlara varması devleti siyasi alanda 

                                                
39 Ramazan GÖKBUNAR, Birol KOVANCILAR; “Sosyal Refah Devleti ve Değişim”, 
http://www.genbilim.com/content/view/1717/86/, (08.07.2008) 
40 Songül Sallan GÜL; “Kamu Yönetiminde Kalite, Piyasa ve Müşteri Arayışlarının İdeolojik Temelleri”, 
Kamu Yönetiminde Kalite, I. Ulusal Kongresi, TODAİE, 1998, s. 70 
41 Ertuğrul GÜNDOĞAN; “Katılımcı Demokrasi Bağlamında Yönetişim ve Bağcılar Belediyesi 
Örneği”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2007, S. 82 
42  M. Fatih Bilal ALODALI, Erdal ARSLAN; “Kamu Yönetiminde Değişim ve Yeni Kamu Yönetimi 
Anlayışı”,  www.sbe.sakarya.edu.tr/kongree.php - 35k, (14.02.2008) 
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sevimsizleştirdiği gibi kamu yönetimi alanında da kırtasiyecilik, verimsizlik ve hantallık 

gibi olumsuz sonuçlar doğurmuştur.43  

 

Geleneksel kamu yönetimi anlayışı piyasa ve toplum karşısında kendisini 

korunaklı bir konuma yerleştirmişti. Bu sayede kamu yönetimi kendini bir taraftan 

başkasına muhtaç olmadan varlığını sürdürebilecek bir konumda görüyor, diğer taraftan 

da kendisinin diğer bütün aktörler üzerinde tek taraflı belirleyiciliğe sahip olduğunu 

düşünüyordu. Dolayısıyla kamu yönetimi bu dönemde, bütün kamusal hizmetleri tek 

başına sunabileceğine inanıp, bütün toplumsal sorunlara tek başına çözüm 

bulabileceğini varsaymıştır.44 Bu süreçte yönetim konusundaki çalışmaların odak 

noktasını nasıl daha iyi bir örgüt yapısı kurulabilir, örgütün kaynakları nasıl daha etkin 

bir şekilde kullanıp kontrol edebilir ve örgütün işleyişini sağlayan süreçler nasıl daha iyi 

gerçekleştirilebilir konularını oluşturmuştur. Daha sonra ise örgütün çevresinde 

soyutlanmış ve kendi içinde etkinlik ve uygunluk arayan bir birim olamayacağı, çevresi 

ile birlikte düşünülmesi gerektiği, dolayısıyla her örgüt için geçerli mutlak etkinlik 

standartlarının olmayacağı görüşleri ortaya çıkmıştır.45 

    

Geleneksel dönemin yönetim anlayışını ifade eden Weber ve Fayol’un görüşleri 

uzun süre devletler üzerinde etkili olmuştur. Bu süre zarfında demokrasi kültürünün 

oturmasında ciddi kazanımlara vesile olmuş, ancak belirli bir süre sonra zihniyet 

değişiminin bazı değişiklikleri zorunlu kılması sonucu, bu yönetim anlayışı uzmanlar 

tarafından eleştirilere maruz kalmıştır. Bunlardan en önemlisi kamu hizmetlerinin 

karmaşıklaşması, yaygınlaşması, niteliklerinin artması ve yönetimin buna ayak 

uydurmada zorlanmasıdır.46   

 

                                                
43 Veysel BİLGİÇ; “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı”, KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ 
YAKLAŞIMLAR Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye 
Yansımaları, Ed: Asım BALCI, Ahmet NOHUTÇU, Namık Kemal ÖZTÜRK, Bayram COŞKUN, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 25 
44 Erbay ARIKBOĞA; “Dünyada Kamu Yönetimi Değişirken Türkiye’de Ne Oluyor?”, Çerçeve, C: 15, 
S: 44, Ekim 2007, s. 11 
45 Ömer PEKER; “Toplam Kalite Yönetimi ve Sürekli İyileştirme”, KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ 
SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, No:262, Cilt: II, 
Ankara, Aralık, 1995, s. 51 
46  ŞULE; a.g.t., s. 22 
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1. 3. Geleneksel Kamu Yönetimi Anlayışının Dönüşümünü Gerekli Kılan 

Nedenler 

 

1929 Ekonomik Bunalımı ve İkinci Dünya Savaşının yol açtığı sosyo-ekonomik 

sorunların aşılmasında başarılı olan refah devleti modeli 1960’lı yılların sonlarına doğru 

önemli sorunlarla yüzyüze gelmiştir. 1960’lı yılların ortalarından itibaren dünya 

ekonomisinde görülen kriz belirtileri, 1970’li yılların ortalarına doğru derin bir 

ekonomik krize dönüşmüştür. Bu süreçte, kamu bürokrasileri büyümüş, kamu 

harcamaları, bütçelerin altından kalkamayacak derecede artmış, buna karşılık kamu 

hizmetlerinde verimlilik, çeşitlilik ve kalite konularında ilerleme sağlanamamıştır.  

Krizin ağırlaşması yeni liberal devlet anlayışının güçlenmesini sağlanmış, böylece 

“işletmecilik” düşüncesi kamu yönetimi paradigmasına girmiştir. 47 Kamu yönetimi 

anlayışında ve uygulamalarında 1970’lerden sonra görülen bu değişim; Taylorist ve 

Weberyen yaklaşımların tüm dünyayı etkisi altına alan küresel dinamiklerin toplumsal, 

ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda yol açtığı dönüşüm ve yeniden yapılanma 

gereklerini karşılamada yetersiz kalmalarının bir sonucu olarak görülmektedir.48 

 

1970’lerin sonu itibariyle yönetim anlayışında yaşanmaya başlayan değişimlerle 

tüm dünya çapında kamu kuruluşları yeniden yapılanma sürecine girmişlerdir. Bu süreç 

teknolojik, ekonomik, siyasal ve toplumsal yapılardaki dönüşümlerin sonucu ve 

zorlanması ile meydana gelmiştir.49 Bu dönüşümün temel öğesi ekonomik kalkınma 

stratejisinin serbest piyasa ekonomisi koşullarına dayandırılarak, kalkınma 

dinamizminin özel sektöre kaydırılması olarak belirtilebilir. Bu ise 1920’li yıllardan beri 

yürürlükte olduğu kabul edilen, devletin ekonomideki rolü ve müdahalesinin 

                                                
47 BOZLAĞAN; a.g.m., s.291-293 
48 SARAN; “Küresel Değişim Dinamiklerinin…”, 
    http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-kamuyonetim/kamudakalite/saran1.pdf, (03.05.2008) 
49 Ahmet NOHUTÇU; “Sürdürülebilir Kamu Yönetimi Kalitesi İçin Toplam Kalite Yönetimi Performans 
Yönetimi Sorun Alanları, Uygulamalar ve Türk Kamu Yönetimine Uyarlanması”, KAMU 
YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, 
Dünya ve Türkiye Yansımaları, Ed: Asım BALCI, Ahmet NOHUTÇU, Namık Kemal ÖZTÜRK, 
Bayram COŞKUN, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 242 
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kurumsallaştırıldığı “Keynesgil Politika Birliği”nin sona erdirilmesi olarak 

değerlendirilmektedir.50 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle ön plana çıkan esneklik, 

farklılaşma, demokratikleşme, yerelleşme, katılım, çoğulculuk, eşitlik gibi kavramları 

karşılamada yetersiz kalan geleneksel kamu yönetimi anlayışının51 küreselleşme süreci 

ve bilgi teknolojilerinin toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta yarattığı değişim ve 

dönüşüme ayak uyduramaması ile ortaya çıkan yeni sorunları çözmekteki yetersizliği, 

geleneksel kamu yönetimi anlayışındaki dönüşümü zorunlu kılan bir değişim dinamiği 

oluşturmuştur. Kamu hizmetlerinin sunumunda kamu sektörünün verimsiz, etkisiz, 

gereğinden fazla bürokratik, duyarsız ve hantal olarak algılanması geleneksel kamu 

yönetimini yeni yönetim yaklaşımları doğrultusunda yeniden yapılanmaya zorlamıştır.52  

     

Diğer taraftan sürekli artan bütçe açıkları ve dış borç yükünün yanı sıra bilgi 

çağının gerektirdiği değişim ve gelişme ihtiyacı, küreselleşmenin tüm sistemleri ve 

yapıları altüst eden etkileri ve nihayetinde ulus-devlet anlayışındaki, demokrasi ve insan 

hakları anlayışındaki değişmeler, refah devletinin yasadığı krize karsın piyasanın artan 

gücü ve üretim yapısındaki değişmeler, geleneksel yönetim anlayışının bu değişimler ve 

ihtiyaçlar karsısındaki yetersizliği geleneksel kamu yönetimi anlayışındaki dönüşümü 

gerekli kılmıştır.53 Diğer bir neden de geleneksel yönetim anlayışında bürokrasinin 

diğer örgütlenme biçimlerine göre teknik üstünlüğü olduğu varsayımı ile ilgilidir. 

Oysaki Weberci bürokrasi modeli günümüzde teknik etkinliği sağlayacak bir 

örgütlenme biçimi olarak genel kabul görmemektedir. Aksine bu modelin öngördüğü 

örgütlenme biçimi ve bürokratik davranış tarzının yaratıcılığı ve risk almayı engellediği, 

kaynakların etkin bir şekilde kullanılması onların israf edilmesine yol açtığı iddia 

edilmektedir.54 

 

                                                
50 A. Şinasi AKSOY; “Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi”, KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ SEMPOZYUM 
BİLDİRİLERİ, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, No: 262, Cilt: II, Ankara, Aralık, 
1995, s. 159 
51 EŞKİ; a.g.t., s. 34 
52 AVCI; a.g.t., s. 6 
53 Bkz: Gös. yer. 
54 Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN; “Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu 
Yönetimi İşletmeciliği”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Ed: Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Nobel 
Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 16 
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Yaklaşık bir asırlık geçmişi olan geleneksel yaklaşımın derhal ortadan kalkması 

veya yerinin bir anda başka bir yaklaşım tarafından tümüyle devralınması doğal olarak 

beklenemez. Nitekim geleneksel yaklaşımın bazı temel unsurları hala varlıklarını 

sürdürmektedir. Ancak hükümetlerin ilgisi hukuki-formel ve esnekliği olmayan yapı ve 

süreçlerden daha esnek yapılara ve de özellikle elde edilecek sonuçlara çevrildiğinden 

bu temel ilkeler hızla değişen toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen, modası geçmiş 

ilkeler olarak görülmektedir.55 

 

1. 4. KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR       

 

Yönetim düşüncesi ve biliminin gelişmesi göstermektedir ki, yönetim çok 

boyutlu ve karmaşık bir olgudur. Bu nedenle tek bir yaklaşım, yöntem ya da tekniğin 

tüm sorunları çözebilmesi olanaksızdır. Her konu ya da sorun için yapılması gerekenler, 

içinde bulunulan koşullara ve duruma göre, sürekli gelişmekte olan çağdaş yönetim 

biliminin oluşturduğu birikim içinde yer alan çeşitli öğelerden en uygun olanlarının bir 

araya getirilmesiyle belirlenebilir.56 

 

Küreselleşmenin de etkisiyle birlikte kamu yönetiminin yeniden ele alınması ve 

yapılandırma çalışmaları 1960’larda Kamu Tercihi Teorisi ile yetmişlerin ilk yarısından 

itibaren yeniden yapılanma çalışmaları, 80’lerden itibaren Yeni Kamu Yönetimi, Yeni 

Kamu isletmeciliği ve 90’larla beraber Yönetişim gibi yaklaşımlarla süregelmiştir.57  

 

1. 4. 1.  Küreselleşme Dinamikleri ve Kamu Yönetimine Etkisi 

  

Küreselleşmenin etkileri sosyal, siyasal, kültürel her alanda hissedildiğinden, 

kamu yönetimin bu etkilerden uzak kalması düşünülemez. Toplumdaki her türlü 

gelişme ve farklılaşma, doğal olarak, kamu yönetimini de etkilemektedir. Bu etkilerin 

pozitif ya da negatif olması, değerlendirenin nerede durduğuna bağlı olarak 

                                                
55 ÖMÜRGÖNÜLŞEN; a.g.m., s. 13 
56 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması 
ÖİK Raporu, Ankara, 2000, s. 61, http: //ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/oik527.pdf,  (08.03.2009) 
57 M. Akif ÖZER; “Kamu Yönetiminde Kimlik Bunalımı Üzerine Değerlendirmeler”, Sayıştay Dergisi, 
Sayı: 61, Nisan-Haziran, 2006, s. 7 
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değişebilmektedir.58 Öncelikle küreselleşme kavramı açıklanacak sonrasında ise 

küreselleşme ve kamu yönetimi ilişkisine değinilecektir. 

 

1. 4. 1. 1.  Küreselleşme 

 

Her dönem, kendini tanımlayan bir düşünce ile anılır. İçinde bulunduğumuz 

dönem ise “küreselleşme” kavramıyla temsil edilmektedir.59 Ancak küreselleşme yeni 

bir olgu olmayıp, II. Dünya Savaşı öncesi kapitalizmin artı değer birikim sürecinin bir 

sonucu olarak ortaya çıkmış, devlet, ülke içi sınırlar ve zorlamalar, bilişim teknolojisi, 

uluslararası kurumlar ve ideolojiyi içeren birçok etmenin sonucudur.60 Küreselleşme 

kısaca tarif edilecek olursa, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel değerlerin, bu değerler 

çerçevesinde oluşmuş birikimlerin ulusal sınırların dışına taşarak dünya geneline 

yayılmasıdır.61 

   

 

1. 4. 1. 2.  Küreselleşme ve Kamu Yönetimi İlişkisi 

    

Bugün kamu yönetiminin içinde bulunduğu durum; ulus-devletin merkeziyetçi 

kamu yönetimi sistemini bugüne kadar taşıyan yöntem ve araçların bundan böyle işe 

yaramadığını ve yönetimde yaşanan çığır açan gelişmelerin ve diğer sektörlerde 

başarıyla uygulanan yeni yönetim tekniklerinin kamuda hayata geçirilmesinin zorunlu 

olduğunu göstermektedir. Yönetilenlerin yönetimin içinde daha çok ve etkin olarak yer 

aldığı ve birlikte yönetmek anlamına gelen yönetişim, bu çerçevede öne çıkmakta ve 

yarı-resmi nitelikli sivil toplum örgütleri temelinde oluşturulacak birlikte yönetme 

biçiminin yeniçağda benimsenen tarza uygun düşeceği ve gereksinimleri karşılayacağı 

düşünülmektedir.62 

 

                                                
58 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 47 
59 Hülya EŞKİ; “Kamu Yönetiminde Değişim Dinamikleri ve Değişimin Yönü”, 2004 Türkiye İktisat 
Kongresi: Kamuda İyi Yönetişim Tebliğ Metinleri, DPT, Cilt: 10, İzmir, 5–9 Mayıs 2004, s.71 
60 Ali FARAZMAND; “Küreselleşme ve Kamu Yönetimi”, Çev: Sevilay Kaygalak, Mülkiye, Cilt: 25, 
Sayı: 229, s. 247–248 
61 Bekir PARLAK; “Küreselleşme Sürecinde Modern Ulus- Devlet ve Kamu Yönetimi”, Çağdaş Kamu 
Yönetimi I, Ed: Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Nobel yayıncılık, Ankara, 2003, s. 253 
62  PARLAK; a.g.m., s. 371 
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Küreselleşmenin sonuçları ortaya çıktıkça, ulus-devletin geleneksel yetki ve güç 

kullanma alanlarında daralma olduğu gözlenmektedir. Ulus-devlet sisteminin, bütün 

direncine karşılık, bazı yetki ve görevlerini yerelleşme ve küreselleşme şeklinde zıt 

yönlü bir değişimin sonucu olarak ortaya çıkan alt ve üst yapılarla daha fazla paylaşmak 

durumunda kaldığı görülmektedir.63 Birbirini tamamlayan bu süreçler, ulus devletler ve 

merkezi yönetim yapıları üzerinde çift yönlü bir baskı oluşturmaktadır. İnsanların, 

bilginin, sembollerin, mal ve hizmetlerin ve sermayenin hareketliliğinin arttığı 

küreselleşme ortamında, geleneksel kurallar ve kontrol yapıları anlamını yitirmiş veya 

etkisizleşmiş, klasik talep ve beklentiler son derece çeşitlenmiş ve her an değişime açık 

hale gelmiştir.64 

 

Uzun yıllar devletçi, bürokratik, zorlayıcı, tekdüze, merkeziyetçi ve hiyerarşik 

bir yapıyı öngören geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı, küreselleşme ile beraber 

giderek piyasa yönelimli, daha az bürokratik, esnek, âdem-i merkeziyetçi, girişimci ve 

yenilikçi olmayı destekleyen bir yaklaşıma bürünmüştür.65 Devletin toplumdaki rolü ile 

hükümet, bürokrasi ve vatandaşlar arasındaki ilişkileri yeni bir çerçeveye oturtmak ve 

biçimlendirmek amacını güden bu yaklaşım, görünürde devleti küçültmek, hizmetlerde 

etkinliğin ve verimliliğin sağlanması, yönetime katılma, yönetimde açıklık 

(şeffaflaşma), geleneksel yönetim yerine işletmeci yönetim, hatta bir anlamda toplam 

kalite yönetimi, strateji yönetimi, performans yönetimi, değişim mühendisliği gibi yeni 

yönetim modellerini kullanarak, devleti esas işlevlerine döndürmek amacını 

gütmektedir.66  

 

Küreselleşmenin kamu yönetimi üzerine etkileri sorunlar ve öneriler bağlamında 

Farazmand’ın bir çalışmasından yararlanılarak şöyle ifade edilebilir;67  

 

 “Kamusal alan” ve “yurttaşlık alanı” küreselleşme ve devletin yeniden 

yapılanması sonucu daralmaktadır. Kamu yöneticileri; yurttaşın kamusal olaylara 
                                                
63 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 49 
64 Ömer DİNÇER, Cevdet YILMAZ;  Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 1: “Değişimin Yönetimi 
İçin Yönetimde Değişim”, T.C. Başbakanlık, Ankara, Ekim 2003, s.25 
65 ÖMÜRGÖNÜLŞEN; a.g.m., s.15 
66 ALODALI, ARSLAN; “Kamu Yönetiminde Değişim…”,     
    www.sbe.sakarya.edu.tr/kongree.php - 35k, (14.02.2008) 
67 FARAZMAND; a.g.d., s. 264–269 
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ilgisini sağlayarak, kamusal kaynakları olabildiğince şirket seçkinlerinin kontrolünden 

uzak tutarak ve bunların yönetiminde etkin roller oynayarak kamusal hizmet alanının 

daraltılmasına karşın direnmelidir. 

 Kamu yönetimi giderek sivil yönetimden, kamunun sivil olmayan 

yönetimine dönüşmektedir. Bu husus kamu yöneticileri tarafından karşısında durulması 

gereken önemli bir tehdittir. 

 Küreselleşen devlet az şeyle çok iş yapmaya zorlanmaktadır. 

 Kamu yönetiminde yaşanan profesyonelleşme eğilimi küreselleşme 

saldırısına bir tepkidir. 

 Küreselleşmenin ileri derecede özelleştirme yanlısı olduğu dikkat 

çekmektedir. Özelleştirme aynı zamanda rüşvet, yolsuzluk ve kayırmalara fırsat 

yaratmaktadır. 

 Küreselleşme elitizmi yüceltmeye eğilimlidir. 

 Küreselleşme insanların yaşamalarını etkileyen önemli kararların 

alınmasında yurttaşların katılımcı rollerini ve kamu yöneticilerini dışarıda bırakmak 

yoluyla yerel topluluk yaşamını ve kamusal canlılığı tehdit etmektedir. 

 Küreselleşeme devletin ve kamu yönetiminin elbette sonu değildir. Kamu 

yönetiminin araştırma alanını, uygulamasını ve öğretisini yaymaya çalışan yeni bir 

küresel karşı hareket doğmaktadır. Kamu yönetimi küreselleşme ve egemen dünya 

düzeninin hem parlattığı hem de kararttığı bir gelecekte insan uygarlığının yeni bir 

basamağına adım atmıştır. 

 

1. 4. 2.  Kamu Tercihi Teorisi 

 

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, piyasa ekonomisi ile sosyalist 

ekonomiler arasındaki mücadeleden piyasa ekonomisi galip çıkmıştır. Başta batı 

ülkelerinde olmak üzere daha liberal ve anti devletçi politikalar uygulanmaya 

başlanmıştır. İktisat alanındaki başarılı örneklerin dikkate alınması ve bunun kamu 
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yönetiminin sorunlarının çözümüne uyarlanması talepleri, bu süreçte kamu tercihi 

teorisinin doğmasına yol açmıştır.68  

 

Kamu tercihi teorisini ortaya atanlar Virginia Kamu Tercihi Okulu olup, bu 

okulun en önemli iki temsilcisi ise James Buchanan ve Gordon Tullock’tur. Daha 

sonraki yıllarda William Niskanen teoriye yeni bir boyut eklemiştir.69 James Buchanan 

1957 yılında arkadaşları ile birlikte kurduğu Virginia Üniversitesi Politik İktisat 

Araştırma Merkezi’nde teori ile ilgili ilk kurumsal çalışmaları yapmıştır. Bu merkez 

kamu tercihi teorisinin temellerinin oluşturulmasında ve olgunlaştırılmasında önemli rol 

oynamıştır. Daha sonra kurulan Kamu Tercihi Araştırma Merkezi ise bu gelişmeleri 

hayli hızlandırmıştır.70 Teori 1960’lı yılların ilk yarısından itibaren ABD’de tartışılmaya 

başlanmıştır.  

     

Teorinin en temel tezi ekonomik mantalitenin kamu yönetimine uygulanmasını 

istemektir. Bu ekolün ileri sürdüğü görüşe göre; siyasal partiler oylarını, seçmenler 

çıkarlarını, bürokratlar ise bürolarının büyüklüğünü maksimize etmeye çalışırlar.71 

Kamu tercihi teorisyenlerine göre siyasal insan ile ekonomik insan aynı insandır ve 

bireyler ekonomik davranışlarında olduğu gibi siyasal davranışlarında da bireysel 

çıkarlarını esas alırlar. Siyasal karar alma sürecine katılan bireyler ister seçmen olsun 

ister politikacı ya da bürokrat, davranışlarında esas olarak kendi çıkarlarını düşünürler.72 

Teori bu yönüyle bürokratik yapılanmanın sorunlarını ortaya koymuş, alternatif bir 

yaklaşım önermiş ve kamusal faaliyetleri kamu sektörü dışına çıkarmaya teorik bir 

zemin hazırlamıştır. 73 

     

Teorinin kamu yönetimi yansımalarına bakıldığında yönetimle kamu kuruluşu 

arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Vekâlet veren olarak yönetim ve vekâlet alan 

                                                
68 Mehmet Akif ÖZER; “Liberalizm ve Kamu Yönetiminde Etkinlik”, Kamu Yönetimi Yazıları, 
Teoride Değişim Yeniden Yapılanma Sorunlar ve Tartışmalar, Editörler: Bilal Eryılmaz, Musa Eken, 
Mustafa Lütfi Şen, Nobel Yayın Dağıtım, Ekim 2007, Ankara, s. 454 
69 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 93 
70 C. Can AKTAN; “Virginia Politik İktisat Okulunun Öğretisi: Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat”, 
Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt: 28, Sayı:  2, s. 6 
71 GÜNDOĞAN; a.g.t.,  s. 93 
72 Ali Rıza Çoban; “Kamu Tercihi Teorisi”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Ed: Muhittin ACAR, Hüseyin 
ÖZGÜR, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 76 
73 ÖZER; “Kamu Yönetiminde…”, a.g.d., s. 15  
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olarak kamu kuruluşundan bir görevin tamamlanması istenmektedir. Ancak kuruluşun 

bunun karşılığında kendisine katkı istemesi, yönetimin karını elde ettiği faydayı 

azaltabilmektedir.74 Kamu tercihinin kamu yönetimi konusundaki temel önerileri ise 

yönetimin etkinliğini sağlamak için şeffaflaşması; her alanda fayda-maliyet analizleri 

yapılması; mümkün olan her alanda rekabete açılması; bürokrasinin etkinliğinin 

sağlanması için, ekonomik teşvik sistemi geliştirilmesi; performansa dayalı ücret 

farklılaşmasına gidilmesi; kamu yönetiminde maliyet ve faydanın dağılımının Pazar 

şartlarına yaklaştırılması şeklinde özetlenebilir.75 

     

Kamu tercihi teorisinin kamu yönetimine katılan bireylerin tutumları ve 

demokratik sürecin işleyişine ilişkin analizleri, siyasal davranışın kamu yararını esas 

aldığı varsayımının doğru olmadığını ortaya koyarak, kamu yönetiminin Keynesci 

merkezi planlamaya dayalı refah devleti anlayışı çerçevesinde yürütülmek zorunda 

olmadığını göstermiştir.76 Refah devleti anlayışına bir tepki niteliği olan bu teorinin, 

yapısal ekonomik krizin aşılmasında ve yeni yönetim anlayışının şekillenmesinde yeni 

kamu yönetimi anlayışını büyük ölçüde uygulamaya koyan yeni sağ politikaların 

belirlenmesinde kamu tercihi teorisyenlerinin büyük etkisi olmuştur.77 

 

Kamu tercihi teorisinin ampirik olarak bütünüyle test edilmesi mümkün 

olamadığı için, gerek teorinin temel savlarının gerekse oluşturacağı ileri sürülen sosyal 

maliyetlerin ne derece doğru belirlenebilecekleri ve gerçekten ortaya çıkıp 

çıkmayacakları anlaşılamamıştır. Kamu tercihi teorisi her ne kadar yeni sağ bağlamında 

ele alınsa da özünde yeni olan bir teori değildir. Ortaya atılmasının ya da uygulanmak 

istenmesinin motivasyonel temelleri de eskidir.78 Ancak teori entelektüel bir çaba olarak 

da kalmamış, bürokrasiye politikacılara ve devlete karşı tutum ve davranışlarda önemli 

değişikliklere yol açmıştır.79 

 

 
                                                
74  ÖZER; “Liberalizm ve Kamu…” a.g.e., s. 464 
75  ÇOBAN; a.g.m.,  s. 93 
76  Bkz: a.g.m.,  s. 90 
77 Hamza AL; Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Bilimadamı Yayınları, 
Ankara, 2002, s. 110 
78  GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 94-95 
79  AL; a.g.e., s. 113 
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1. 4. 3. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı 

 

Kamu yönetimi disiplininin 1960 sonlarına kadarki mevcut statükocu, 

rasyonalist ve pozitivist anlayışından rahatsızlık duyan Amerikalı kamu yönetimi ve 

siyaset bilimi akademisyenleri çeşitli alternatif arayışları içine girmişlerdir. 1968 yılında 

ortaya atılan New Public Administration, 1970’li ve 1980’li yıllar boyunca ABD’de ilgi, 

taraftar ve tepki toplayan akım ve hareketlerden biri olmuştur. Türkçeye Yeni Kamu 

Yönetimi Hareketi (YKYH)80 olarak tercüme edilen bu akımın tohumları Amerikan 

Kamu Yönetimi disiplininin yarım yüzyıl boyunca eserler vermiş etkili isimlerinden 

Dwight Waldo tarafından atılmıştır.81 Yeni kamu yönetimi anlayışının felsefi temeli 20. 

yüzyılın basında ABD’de gündeme gelen ve bilimsel işletmecilik olarak tanımlanan 

Taylorizm’dir. Taylorizmin en temel vurgusu üretim sürecinde insan ilişkilerini göz ardı 

etmesidir.82 Yeni Kamu Yönetimi, “merkezi, ulusal, siyasal aktörlerin, kamu sektörünün 

yapısını, süreçlerini ve personelini değiştirmek için kullandıkları içsel bir çaba olarak 

ifade edilebilmektedir.”83  

 

Geleneksel kamu yönetimi anlayışının tarihi süreç içerisinde, belirli değişimlerin 

sonucu olarak dönemin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ortaya çıkması gibi, yeni kamu 

yönetimi anlayışı da bazı değişimlerin bir sonucu olarak ve dönemin ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek için ortaya çıkmıştır.84 Bu anlayış verimsizlik, kırtasiyecilik, hantallıkla eş 

anlamlı bir yapıya bürünmüş olan Weber Bürokrasi’sine bir tepki olarak doğmuş olup, 

bürokrasinin doğrudan hizmet sağlama aracı olması, daimi oluşu gibi temel ve 

vazgeçilmez özelliklerini sarsmıştır.85 

 

Kamu yönetimlerinin, artan kamu harcamaları, genişleyen devlet müdahaleleri, 

aşırı istihdam düzeyleri, katı ve ayrıntılara boğulan merkeziyetçi bürokratik yapıları 

                                                
80 YKYH ve Yeni Kamu İşletmeciliği  (New Public Management= NPM) arasında kimi karışıklıklar ve 
çeviri sorunları bulunmaktadır. NPM doğru bir şekilde Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) olarak çevrildiği 
gibi, bazen Yeni Kamu Yönetimi (YKY) anlayışı olarak da çevrilmektedir.  
81 Hüseyin ÖZGÜR; “Yeni Kamu Yönetimi Hareketi”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Ed: Muhittin ACAR, 
Hüseyin ÖZGÜR, Nobel yayıncılık, Ankara, 2003,  s. 183–184 
82 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 97 
83 Tom Christensen, Per Legreid, “Yeni Kamu Yönetimi Demokrasi İlişkisi”, Çev: Mehmet Akif ÖZER,  
Sayıştay Dergisi, Sayı:52, Ocak-Mart 2004, s. 136 
84  AL; a.g.e., s. 79 
85  Veysel BİLGİÇ; “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı”, a.g.e., s. 26-27 
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nedeniyle ekonomik ve toplumsal alanlarda giderek yükselen değişim dinamiklerinin 

hâkim kıldığı küresel talepleri karşılamada yetersiz kalması sonucunda gündeme gelen 

yeni kamu yönetimi anlayışı;86 refah devleti anlayışına duyulan güveni sarsmış ve 

sistemin yeniden tanımlanmasına yönelik düşünceleri açığa çıkarmıştır. Devletin temel 

vazifesinin toplumsal birlikteliğe yönelik adımları atmak ve ekonomik dalgalanmaların 

yaşandığı dönemlerde düzenleyici faaliyetlerde bulunmak olarak ifade edilmeye 

başlanmıştır. Yeni kamu yönetimi fikrinin gelişiminde küreselleşme ve ulusdevletin 

rolündeki değişim, siyasal ideolojiler87 kamu hizmetlerinin bürokratik yapıdaki 

kurumlarla doğrudan üretimi ve sunumuna karşı çıkan yeni sağ düşünceler, toplumsal 

beklentilerin değişmesi, katılımcı mekanizmaların artırılması, kamu yönetiminde 

yeniden yapılanmayı gerekli kılan etkenler arasında sayılmaktadır. Bu etkenler içinde 

özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler önemli bir yere sahiptir.88  

 

Bu bağlamda, bilgi çağının gereklerine uygun olarak hiyerarşinin olabildiğince 

azaltıldığı bir kamu örgütünde, weberci bürokratik yönetim modeline has merkeziyetçi 

işbölümü, otorite ve denetim yapısı çözülürken, “hiyerarşik sorumluluk” anlayışının 

getirdiği örgüt merkezli ve biçimsel kuralların gereklerinin karşılanmasıyla yetinen bir 

yapıdan, yönetimdeki demokratik süreç ve mekanizmaların önem kazanacağı birey 

merkezli ve sonuçlara yönelik yapılanmaya doğru gidiş süreci hızlanmıştır.89 Kamu 

yönetimi alanındaki değişiklikler kamu sektörünün organizasyonunda hem yönetim 

anlayışı hem de yönetim yapılarının değişmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yapılan 

reformlar geleneksel bürokratik yapı ile hizmet sağlamaktan daha ziyade piyasa-odaklı 

bir anlayışa yönelmektedir.90 

 

                                                
86 Ulvi SARAN; “Türk Kamu Yönetiminde Değişimin Genel Çizgisi: Reform Arayışlarının Karşısındaki 
Beklentiler ve Güçlükler”, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Ed: 
Ahmet NOHUTÇU, Asım BALCI, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2005. s. 37 
87 İsmail ERGUN; “Yerel Yönetimlerde Yönetişim Kavramı ve Avrupa Birliği ile Kıyaslanması”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006, s. 30 
88  H. Tuğba EROĞLU; “Kamu Yönetiminde Değişim Perspektifinde Yeni Yaklaşımlar ve Etkileri”,  
    http://www.yerelsiyaset.com/v2/index.php?goster=ayrinti&id=491, (05. 02. 2008) 
89 SARAN; “Küresel Değişim Dinamiklerinin…”, 
    http://www.canaktan.org/politika/kamuda-kalite/saran1.pdf, (03.05.2008) 
90  Kadir Akın GÖZEL; “Yeni Kamu Yönetimi Nedir ?”, Türk İdare Dergisi, S: 438, Mart 2003, s. 195 
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Mathiasen YKY akımının eşlik ettiği belli başlı özellikleri ve kamu hizmet 

sunumuna etkilerini şu şekilde sıralamaktadır:91 

 Aşırı merkeziyetçi ve hiyerarşik yapılanmaların desantralizasyon yoluyla 

halka daha fazla yakınlaştırılması ve hizmet sunumunun vatandaşa en yakın yerde 

gerçekleştirilerek tüm paydaşların geribildirimine olanak sağlanması, 

 Sonuç odaklılık, 

 Doğrudan kamu hizmeti sunumu yerine alternatif mekanizmaların 

geliştirilmesi, 

 Doğrudan sunulan kamu hizmetlerinde daha fazla verimlilik arayışına 

gidilmesi ve kamu örgütleri arasında rekabetin tesis edilmesi, 

 Merkezi yönetimlerin stratejik kapasitesinin arttırılması, esneklik ve en az 

maliyet yaklaşımlarının benimsenmesidir. 

 

Yeni kamu yönetimi akımının temel amaçlarından birisi de geliştirdiği yeni 

anlayış doğrultusunda devlet yönetiminde etkinliğin nasıl sağlanacağı sorusunun 

cevaplanmasıdır. Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşılması konusunda öncelikle 

hizmetlerden yararlananlara ve daha geniş anlamda kamuya direkt olarak hesap 

verebilen ve tamamıyla etkinlikle etkenliği amaçlayan bir kamu örgütlenme biçimine 

ulaşılmak istenmektedir.92 Sonuçta;  Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı performansa, 

sonuçlara, hizmetlerde niteliğe, etkinliğe, verimliliğe, vatandaşa, sivil topluma ve piyasa 

sisteminin önemine vurgu yapmaktadır.”93  

 

Yaşanan değişim süreci modern devletlere geleneksel devletlere oranla çok daha 

geniş ve çeşitli fonksiyonlar yüklemiştir. Modern devletlerin sosyal ve ekonomik 

hayatın birçok alanına düzenleyici olarak girmeleri halkla devlet arasında iki yönlü 

haberleşme ve etkileşim sistemini gerekli kılmıştır. Çoğulcu toplum yapısı gereği devlet 

ile birey arasında çok sayıda ikincil örgüt ya da yapılar girmiş böylece baskı ve çıkar 

grupları kamu politikasını önemli bir şekilde etkilemeye başlamışlardır. Tüm bunların 

                                                
91 Asım BALCI; “Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kamu Hizmet Sunumuna Etkileri”,    
    www.canaktan.orgpolitikakamuda-kalitebalci.pdf , (21. 06. 2008) 
92 BALCI; “Kamu Yönetiminde Çağdaş…”,  
    www.canaktan.orgpolitikakamuda-kalitebalci.pdf , (21.06.2008) 
93 Bilal ERYILMAZ; “Kamu Yönetiminde Değişim”. II. Kamu Yönetimi Forumu, 7–8 Ekim, Hacettepe  
    Üniversitesi İİBF, Ankara, 2004, s. 58 
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sonucunda 21.  yüzyıl devleti, küçük ama etkin devlet olma zorunluluğunu hissetmeye 

başlamıştır.94 Tüm bunların sonucunda bugün artık iki farklı kamu yönetiminden 

bahsetmek yanlış olmayacaktır: ‘Eski’ ve ‘yeni’ kamu yönetimi. Peters ve Wright, bir 

makalelerinde; eski ve yeni kamu yönetimi arasındaki temel farklılıkları analiz 

etmişlerdir. Yazarlara göre, iki kamu yönetimi arasındaki farklılıkların en başta 

gelenlerinden biri, kamu yönetiminin ‘kendi kendine yeterli olduğu’ düşüncesinin 

yıkılmış olmasıdır. Artık kamu yönetimi, toplumsal sorunların çözümünde ve kamusal 

hizmetlerin sunumunda, tek aktör olmaktan çıkmıştır.95 

 

1. 4. 4. Yeni Kamu Yönetimi İşletmeciliği 

 

Yeni kamu isletmeciliği yaklaşımı özünde yeni kamu yönetimi anlayışını 

benimseyen yaklaşımın daha radikal bir görüntüsü olarak ortaya çıkmıştır. Yeni kamu 

yönetimi anlayışının felsefi temeli 20. yüzyılın basında ABD’de gündeme gelen 

Taylorizm iken, bu sebepten yeni kamu isletmeciliği aslında bir anlamda “Neo-

Taylorizm” olarak da adlandırılabilir.96 70’li yılların ortasından itibaren yaşanan siyasal, 

toplumsal ve ekonomik gelişmeler, devletlerin kamu hizmetlerinin sunumunda yeniden 

verimliliği öne çıkarmalarıyla birlikte yeni kamu işletmeciliği yaklaşımının doğmasına 

neden olan ortamı hazırlamıştır.97 

 

            Bu hareket 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında başlayan bir reform 

hareketidir. İlk uygulayıcıları İngiltere’de Margaret Thatcher ve ABD’de Sunryvale, 

California gibi bazı belediyelere ait yönetimlerdir. Daha sonra Yeni Zelanda ve 

Avustralya hükümetleri bu harekete katılmış, onların başarıları reformu OECD 

ülkelerinin ve diğer ulusların gündemine yerleştirmiştir. 98 Ancak bu reform çabaları 

kamu idaresinin içinden yani bürokratlardan değil fakat kamu sektörü organizasyonun 

performansından ve çalışanlarından özellikle de bürokratlardan memnun olmayan 

siyasetçilerden gelmiştir. Böylece, kamu varlıklarının özelleştirilmesi ve kamu 
                                                
94  ÖZER; “Liberalizm ve Kamu…” a.g.e., s. 470 
95  Eray ARIKBOĞA; “Dünyada Kamu Yönetimi Değişirken Türkiye’de Ne Oluyor?”, Çerçeve, C:15, 
Sayı: 44, Ekim 2007, s. 112 
96  GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 97 
97  Demokaan DEMİREL; “Kamusal Retorikte Moda Trend: Yeni Kamu Yönetimi”, Sayıştay Dergisi,  
Sayı: 58, s. 113 
98  EŞKİ; a.g.t., s. 54 
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hizmetlerinin üretimi ve dağıtımının özel sektöre devredilmesinin yanı sıra, hükümetler 

kamu personelinin sayısını azaltmaya ve kamu sektörüne özel sektör yönetim 

prensipleri ve yapılarını getiren politikalar üretmeye başlamışlardır.99 

 

Yeni Kamu İşletmeciliği kavramını ilk kullanan ve bu konuda öncülük 

edenlerden Christopher Hood, bu anlayışın gelişmesinde managerialism (işletmecilik) 

anlayışının büyük etkisi olduğu kanaatindedir.100 Hood’a göre Yeni Kamu İşletmeciliği 

(NPM) Anlayışı, köken itibariyle siyasi ekonomiye aittir. Kamu Tercihi Teorisi, 

Taşeronluk Teorisi gibi ekonomik teoriler NPM’in başlangıcını oluşturmaktadır. Daha 

sonra ise ekonomik arayışlar, iş yönetimi kaygılarına eklenmiş, böylece yöneticinin rolü 

tanımlanmış, kamuda yönetim fonksiyonu daha da öne çıkmıştır.101 Christopher Polilitt 

de kamu sektöründeki managerialism akımını Yeni Sağın devletin rolü ve büyüklüğü 

hakkındaki ideolojik değerlendirmelerinin “kabul edilebilir bir yüzü” olarak görmekte 

olup102 ‘managerialism’in tek başına bir varlık, bir teknik ve hatta uyumlu ve 

birbirleriyle ilgili teknikler seti olmadığına işaret eder ve bu yeni anlayışın bir dizi yeni 

kavramlarla ifade edilen ve çeşitli bazı uygulamaları kendine özgü ilan eden karmaşık 

bir ideoloji olduğunu vurgulamaktadır.103 

     

Dönemin yeni liberal değerleri ve düşünce yapısı üzerinde gelişen esnek 

örgütlenmeye ve yerelleşmeye eğilimli, bürokrasinin küçültülmesini ve devletin 

işlevlerinin azaltılmasını amaçlayan piyasa modeline uygun kamu yönetimi anlayışına 

geçilmesiyle birlikte, toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlardaki yerleşik 

değerler sarsılmış, zayıflayan ve önemini kaybeden değerlerin ve kurumların yerine 

yenileri yükselen değerler ve kurumlar olarak karşımıza çıkmıştır. Bu bağlamda kamu 

yönetimi anlayışında ve uygulamalarında 1970’lerden sonra Weberyen bürokratik 

yönetim modelinin çok yönlü küresel değişim dinamiklerinin etkisi ve sanayi 

                                                
99  GÖZEL; a.g.d., s. 195 
100  AL; a.g.e., s. 145 
101 DEMİREL; a.g.m., s. 108 
102 Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN; “Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu 
İşletmeciliği”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, ed: Muhittin ACAR, Hüseyin ÖZGÜR, Nobel yayıncılık, 
Ankara, 2003,  s. 26 
103 GÖZEL;  a.g.d., s. 195 
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kapitalizminin yapısal kriz dönemine girmesi nedeniyle zayıflaması104, katı, hiyerarşik 

ve bürokratik “geleneksel kamu yönetimi” anlayışından esnek, piyasa temelli ve müşteri 

odaklı “kamu işletmeciliği yaklaşımına doğru geçişi sağlamıştır. Bu geçiş yönetim 

tarzındaki basit bir değişiklikten ibaret olmayıp, kamu sektöründe 20. Yüzyıl boyunca 

egemen olan geleneksel kamu yönetimi yaklaşımından kamu işletmeciliği yaklaşımına 

doğru bir “paradigma değişimi” olarak algılanmaktadır.105 

 

Bu paradigma değişimi sadece düşünsel bir dönüşümü değil aynı zamanda 

yapısal bir dönüşümü de talep etmektedir. Bu zihinsel ve yapısal dönüşüm taleplerini 

Kjaer şu şekilde sıralamaktadır:106 

 Kamu bürokrasilerinde bilinçli ve planlı bir değişim, 

 Bu değişimin yenilikle aynı anlamı taşıması, 

 Kamu sektöründeki verimlilik ve etkinliğin reform sürecinin temel 

parçaları olması, 

 Örgütsel çevredeki değişime cevap verebilme açısından reformların 

aciliyeti, 

 

Bu taleplerin ve yeni kamu işletmeciliği anlayışının geçerliliği için devletin 

üstlenmesi gereken belirgin özellikleri su şekilde sıralamak mümkündür:107 

 Bürokratik mekanizmaların vatandaşlar tarafından denetimine izin 

verilmelidir, 

 Vatandaşlar, hizmet sunulan müşteri olarak algılanmalıdır, 

 Piyasa mekanizmasının koşulları devlet tarafından ortaya konulmalı ve 

piyasa mekanizması teşvik edilmelidir, 

 Kamu hizmetleri tekel altında tutulmamalıdır, 

 Katılımcılık ve desantralizasyon teşvik edilmelidir, 

 Performans ölçümünde girdiler yerine çıktılar dikkate alınmalıdır, 

                                                
104  SARAN; “Küresel Değişim Dinamiklerinin…”, 
      http://www.canaktan.org/politika/kamuda-kalite/saran1.pdf, (03.05.2008) 
105  ÖMÜRGÖNÜLŞEN; a.g.m., s. 5 
106  GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 98 
107  BİLGİÇ; a.g.m., s. 35 
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 Devlet üretici olmak yerine; mal ve hizmet üreten firmalar için altyapı 

faaliyetlerini gerçekleştirmeli ve piyasa için rekabet ortamının oluşmasını temin 

etmelidir, 

 Kamu sektöründe tüketim ve harcamanın dışında kazanma unsuru da ön 

plana çıkarılmalıdır. 

 

YKİ adı altında toplanan reform çabaları kamu idarecilerini özel sektör 

yöneticileri gibi düşünüp onlar gibi hareket eden ve kendi idari operasyonlarını özel 

sektör mantığı ile yapan yöneticilere dönüştürmeye çalışmıştır. Amaç her bir idari 

operasyonda daha fazla verimlilik, sonuçlara ulaşma, daha iyi performans ve harcanan 

kaynakların karşılığını alabilmektir.108 Ancak kamu sektörünün yönetimi özel sektör 

yönetiminden çok daha karmaşık ve sorunludur. Bu yüzden kamu çıkarı ölçütüne 

dayanan geleneksel kamu yönetimi ile ekonomik etkinlik ölçütüne dayanan özel sektör 

işletmeciliğinin en olumlu yönlerinin sentezlenmesi, tutarlı bir bütünlük sağlanması 

önem taşımaktadır.109 Ayrıca söz konusu olan kamu işletmeciliği yaklaşımının, kamu 

sektörünün bütün sorunlarına cevap verebilecek bir devayı kül veya mucizevî bir iksir 

olmaktan ziyade umut vadeden bir yönetimi ifade ettiği unutulmamalıdır.110 

 

1. 4. 5. Farklı Bir Yönetim Anlayışı: Yönetişim 

    

Dünyada küreselleşme ve teknolojik gelişmeyle birlikte esmeye başlayan 

değişim rüzgârları, yeni kamu yönetimi anlayışının önemli motiflerinden biri olan 

yönetişim olgusuyla birlikte, mevcut yönetim sisteminde çok yönlü bir dönüşüm süreci 

yaratmıştır. Yönetişim anlayışı yeniden yapılanma gerekliliği ile birlikte, kamu 

kuruluşlarının yanında özel sektöre, sivil toplum örgütlerine ve uluslararası 

organizasyonlara da yer açan bir yönetim anlayışına yeni açılımlar sağlamaktadır.111 

Diğer bölümlerde yönetişim anlayışı detaylı olarak incelenecektir. 

Yönetişimin ortaya çıkışı ile ilgili açıklamaların pek çoğu yönetişim ile “Yeni 

Kamu İşletmeciliği” (YKİ) arasındaki karşılıklı etkileşimden bahsetmektedir. YKİ, 
                                                
108  GÖZEL; a.g.m., s. 195 
109  ÖMÜRGÖNÜLŞEN; a.g.m., s. 32-34 
110  ÖMÜRGÖNÜLŞEN; a,g.m. s. 34 
111  M. Akif ÖZER; “Yönetişim Üzerine Notlar”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 63, Ekim- Aralık, 2006, s. 51 
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ekonomiden (kamu tercihi teorisi) siyaset biliminden (Yeni Sağ ideoloji), örgüt 

teorisinden (“işletmecilik/manageialism”) türetilmiş görüşlerin bir bileşimidir. Özü 

itibariyle YKİ, kamu hizmetlerinin sunumunda mevcut yapıların yeniden 

düzenlenmesini, çeşitli özel sektör işletme tekniklerinin kamu sektöründe de 

uygulanmasını, piyasa-benzeri yahut yarı-piyasa türünden yapılar yoluyla 

(piyasalaştırma) bir zamanlar kamusal olarak görülen hizmetlerin devlet dışı (özel 

ve/veya gönüllü) aktörler tarafından daha fazla sunulmasını (özelleştirme) 

savunmaktadır.112 Öte taraftan Jessop yönetişimi daha genel olarak tanımlamaktadır. 

Yönetişim “karşılıklı olarak birbirine bağımlı ve girift ilişkiler içinde yer alan bağımsız 

aktörlerin kendiliğinden örgütlenmesi” anlamına gelmektedir. Bu ‘öz-örgütlenme’, 

sürekli diyalog ve kaynak paylaşımına yaslanmaktadır.113 

 

Kamu tercihi teorisiyle başlayıp kamu iletmeciliği yaklaşımına dek uzanan 

süreçte Yeni kamu isletmeciliğinin reformlarının felsefe ve pratiği, bireyi piyasa adına 

ikinci plana itmekte, sosyal politikaları göz ardı etmekte, yurttaşlık katılımını ekonomik 

alana katılımla ilişkili görmekte ve demokrasiyi piyasa araçlarıyla sağlamaya 

çalışmaktadır.114 YKİ akımıyla ortaya konan reformların ana temalarını devlet ve özel 

sektör arasındaki ilişkiler bağlamında etkinlik ve ekonomiye ulaşılması oluşturmaktadır. 

Ancak yeni gelişmeler modern devletin fonksiyonlarını bu tarz bir etkinlik anlayışından 

çok daha fazla anlamlar içeren hesap verebilirlik, yurttaş isteklerine duyarlılık, devletin 

denetiminin sağlanması, şeffaflık ve katılım gibi daha geniş perspektiflerle ele alan 

yönetişim kavramı etrafında odaklanmaktadır.115  

 

 

1. 5. TÜRK KAMU YÖNETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 

Kamu yönetimi ülkemizde dönemler itibariyle değerlendirilmiştir. Bu 

dönemlerin belirlenmesinde uluslararası belirleyiciler ve ulusal politikalar etkili 
                                                
 112 Murat, OKÇU; “Avrupa Yönetsel Alanına Doğru Türk Kamu Yönetimi: Çok Düzlemli Yönetişim”, 
Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Ed: Ahmet NOHUTÇU, Asım 
BALCI, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 21 
 113 OKÇU; “Avrupa Yönetsel…”, a.g.e., s. 22 
114  GÜNDOĞAN;a.g.t., s. 99 
115  BALCI; “Kamu Yönetiminde Çağdaş…”,  
     www.canaktan.orgpolitikakamuda-kalitebalci.pdf, (21.06.2008) 
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olmuştur. 1945 ile 1980 arası dönem idari reform dönemi olarak adlandırılırken, 1980 

sonrası dönem yapısal uyarlama dönemi olarak irdelenmiştir.116 Ancak Türk kamu 

yönetimi incelenecek olursa bunun, Cumhuriyet’in kurulmasından önceki döneme 

indirgemek gereklidir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kalan miras, ekonomiden sosyal 

alana ve kültürden yönetime geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bu geçişte, İmparatorluk 

bürokrasisinin biçimsel yönü ile birlikte yönetim gelenekleri ve siyaset kültürü de miras 

olarak intikal etmiştir. Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki süreklilik 

niteliğinin en bariz hissedildiği alan idari alandır. Özelikle, merkeziyetçilik-adem-i 

merkeziyetçilik ilişkileri ve yerel yönetim anlayışı ile ilgili olarak bu tevarüs117 

niteliğini açıkça görmek mümkündür.118  

 

 Tanzimat’la birlikte her alanda meydana gelen yapısal dönüşüm kıpırdanmaları 

yönetim alanında da meydana gelmiştir ve özellikle yönetsel yapı ve yönetim hukuku 

transferinde örnek alınan Fransa modeli benzeri bir yapılanma gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır.119 Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti’nde ilk kez kanun 

gücünün üstünlüğü kabul edilmiştir. Osmanlı tarihinde batılı hukuk kurallarına geçişin 

ilk aşamasını da bu ferman oluşturmuştur.120 Tanzimat dönemi, Osmanlı İmparatorluğu 

tarihi içerisinde bir dönüm noktasıdır. Devletin yönetim felsefesinin değiştirildiği bir 

dönem olması yanında, dünyayı algılama biçiminin değiştiği, günümüzde geçerliliğini 

sürdüren temel tercihlerin yapıldığı bir dönemdir.121 Ülkemizde Tanzimat’tan bu yana 

idari reform düşüncesi sürekli gündemde olan bir konu haline gelmiş, ancak meselelerin 

köklerinde oluşan sosyal, tarihi ve iktisadi nedenler hep göz ardı edilmiş, kısa zamanda 

kalıcı çözümler umut edilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni anlayış ve ortaya 

çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda Osmanlı’dan devralınan birçok kamu yönetimi 

örgütünün yapısı değiştirilmiş ve yeni kamu yönetimi birimleri ile Cumhuriyet rejimine 

uygun idari altyapı oluşturulmuştur.122  

 

                                                
116  B. Ayman GÜLER; Devlette Reform Yazıları, Paragraf Yay. 2005, Ankara, s. 359 
117  Tevarüs;  “Bir kimseden miras kalma, mirasa konma, kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme” 
anlamlarına gelmektedir. 
118 YILMAZ; “AB’ye Uyum Sürecinde…”, sbe.dpu.edu.tr/17/215-240.pdf, (01.02.2008) 
119  Bkz: Gös. Yer 
120  HAYTA, ÜNAL; a.g.e., s. 124 
121  AYKAÇ; a.g.e., s. 273 
122  COŞKUN, NOHUTÇU; “Türkiye’de Kamu Yönetiminde...”a.g.e., s. 2 



 31

            Türkiye Cumhuriyetinin ilanıyla yeni ve genç bir ülke kurulduğu ve birçok 

yönden Osmanlı Devletinden ayrıldığı söylense de, Türkiye’deki siyasal ve sosyal 

sistemler çoğunlukla bütün sorunlarıyla beraber Osmanlılardan devralınmıştır.123 

Osmanlıdan Cumhuriyet’e devreden önemli niteliklerden biri olan merkeziyetçilik ya da 

Heper’ in deyimiyle Bürokratik Yönetim Geleneği, özellikle tek parti döneminde olmak 

üzere yeni dönemde de olanca ağırlığıyla devam etmiştir. Bu gelişmenin temel 

nitelikleri 1950’li yıllarda karşılaşılan yeni koşulların getirdiği ekonomik, sosyal ve 

siyasal açılımların ortaya çıkardığı yeniden yapılanma gereksinimi ortaya çıkıncaya 

kadar devam etmiştir.124 

 

1930’lu yıllarla birlikte Türkiye’de ekonomik bağımsızlığın iktisadi üretim 

ayağının güçlendirilmesi konusu kamu hizmeti kapsamına alınmış, 1940’lı yılların 

yarısına kadar Türk kamu yönetimi kuruluş amaçlarına yansıyan toplumsal yaşam 

kurgusu ve buna uygun bütüncül bir yönetim anlayışının yaşama geçirilmesinde temel 

araç olmuştur.125 

 

 Bütün dünyada İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan genişleme ve 

çeşitlenme eğilimi, 1980’li yıllara kadar “idari reform” aracı ile düzene sokulmaya 

çalışılmıştır.    Dünyadaki değişim sürecine bağlı olarak126  Türkiye’de 1945- 1980 

yılları arasında uygulanan idari reform yöntemi, devletin sivil yürütme ve yönetim 

aygıtı ile sınırlı olarak yeniden yapılanmayı bir sistem bütünlüğü içinde görmeyi 

öngörmüştür. Amaç mevcut mekanizmayı Weberci anlamı ile yasal-ussal bir yapıya 

kavuşturmaktır. Devletin konumu ve işlevleri sorgulanmadan veri kabul edilmiş, çabalar 

var olan sistemin iyileştirilmesine yönlendirilmiştir.127 Bu dönemde bürokrasi çok hızlı 

bir büyüme sergilemiş, fakat bu büyüme özel kesime kaymaları engelleyememiştir. 

Bürokrasiye egemen olan yönetim düzeni ise merkeziyetçilik olup, modern davranış ve 

uygulamaların yanında geleneksel davranış ve uygulamalar da yer almıştır. Bürokratik 

yapılanmanın bu dönemde yaşadığı değişiklikler esasen günümüzde yaşanan piyasa 

                                                
123  ÇEVİK; “Türkiye’de Kamu Yönetimi…”, a.g.d.,  s. 47 
124  HEPER;  a.g.e., s. 89 
125  GÜLER; “Türk Kamu…”, a.g.d., s. 1, (özet) 
126  Birgül Ayman GÜLER; Yeni Sağ ve Devletin Değişimi- Yapısal Uyarlanma Politikaları, TODAİE 
Yayınları, Ankara, 1996, s. 9–10 
127  GÜLER; Yeni Sağ …, s. 71 



 32

ekonomisine dayalı, kamu işletmeciliği düşüncesine geçişte bir basamak 

niteliğindedir.128 

Ekonomide, siyasette ve küresel alanda meydana gelen gelişmelerin doğası 

gereği,  1960’lı yıllar ile birlikte siyasi erki elinde bulunduranlar, yönetimin her 

düzeyinde reform yapma/yönetimi yeniden yapılandırma amacıyla projeler 

hazırlamışlar ve yurttaşı da içine katan önemli reform projeleri ortaya çıkarmışlardır.129 

Yerel yönetimler alanında yapılan reform çalışmalarından biri olan Mehtap Projesi  

(Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi), bakanlar kurulu kararıyla 1962–1963 

yıllarında gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti merkezi hükümet örgütüne bağlı 

kurumlar arasında görev dağılımını incelemek ve kamu hizmetlerinin daha verimli 

çalışmasının nasıl sağlanabileceği yolunda öneriler hazırlamak üzere yapılan geniş 

kapsamlı araştırmadır. Bu proje, rasyonel bir devleti ve liyakata dayalı bir istihdam 

örgütlenmesini temel almakta olup, Weberyan ve Rasyonalist Bürokrasi anlayışının 

yeniden kuramsallaştırılmasını ifade etmektedir.130 Bir diğer reform çalışması olan İç 

Düzen Projesi ise; yerel yönetimleri yeniden düzenlemek ve geliştirmek amacıyla 

İçişleri Bakanlığınca 1967–1971 yılları arasında yürütülen bir proje olmuştur.131    

 

İdari reform konusu Türkiye’de 1950 özellikle 1960 yıllarında tartışmadan hiç 

düşmemiş, genel anlamıyla 1970’li yıllarda unutulmuş görünse de, 1980’li yıllardan 

itibaren yaşanan değişim olgusuyla birlikte eski parlak günlerine dönerek, uluslar arası 

planda IMF ve Dünya Bankası ile bütünleşen “yapısal uyarlama” politikaları adı altında 

tekrar gündeme gelmeye başlamıştır.132 Yapısal uyarlanma yöntemi ile idari reformun 

tersine devlet aygıtını büyütmek, genişletmek ve bu aygıta öncülük misyonu yüklemek 

değil, devlet aygıtını küçültmek, daraltmak ve bu aygıtı ardçı bir konuma yerleştirmek 

hedeflenmiştir.133 1980’li yıllardan itibaren Türk kamu yönetimi küresel değişim 

dinamiklerinin etkisiyle Batı kaynaklı yönetim akımlarının etki altında kalmaya 

başlamış; sosyal ve ekonomik hayatın tüm alanlarındaki yaygın, müdahaleci, doğrudan 

                                                
128 GÜLEÇ; “1945 – 1980 Yılları…”,    
     http://www.yerelsiyaset.com/v2/index.php?goster=ayrinti&id=1010, (15.03.2009) 
129 ÇUKURÇAYIR; a.g.e.,  s. 48,52 
130 GÜLEÇ; “1945 – 1980 Yılları…”,  
     http://www.yerelsiyaset.com/v2/index.php?goster=ayrinti&id=1010, (15.03.2009) 
131 GÜL,  AKTEL; a.g.e., s.83 
132 GÜLER; Yeni Sağ …,  s. 9 
133 GÜLER; Yeni Sağ …,  s. 43 
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üretici rolünden sıyrılarak daha çok düzenleyici, denetleyici ve yön verici olmaya 

yönelik bir sürece girmiştir.134 Küreselleşme ve dinamikleri kamu sektöründe iş yapma 

biçim ve anlayışını da etkilemiş ve bunun sonucunda devlet-vatandaş-sivil toplum 

ekseninde gelişmeler yaşanarak kamu politikası oluşturma süreci yeni bir biçim 

kazanmıştır.135 

 

1980’lerle birlikte devletin klasik ya da asli görevlerini daha etkin yerine 

getirebilmesi için yapısının küçültülmesi, hizmet yöntemlerinin değiştirilerek  piyasa 

mekanizmasından daha çok yararlanılması, girdilerden çok çıktılara odaklanma, 

performans ve kaliteyi iyileştirme yönündeki düşünceler uygulama alanına konulmaya 

başlanmış ve geleneksel yönetim anlayışı ve uygulamaları itibardan düşmüştür. Özal’lı 

yıllar olarak nitelendirilen 1980’lerin başından itibaren, Türkiye’de dış ticaretin ve 

teşebbüs hürriyetinin önündeki engellerin kaldırılması, toplumda para ve ekonomi 

politikalarında daha liberal çözümlerin ortaya konulması gibi faaliyetler bu kapsamda 

değerlendirilebilir.136 Ancak Özal’ın gerçekleştirmeye çalıştığı reformların, düşünce 

planında bazı toplum kesimlerince ve siyasi çevrelerce kabul edilmesi uzun yıllar almış 

ve dolayısıyla Türkiye “reform” kavramının tartışmalarıyla oyalanırken, eski Doğu 

Bloğu ülkeleri özelleştirme ve kamunun yeniden yapılandırılması gibi konularda çok 

ileri gitmişler ve bu süreci çok iyi değerlendirmişlerdir 

    

1990’lı yıllara yaklaşıldığında ise, değişen toplumsal ve ekonomik koşullarla, 

Avrupa Topluluklarına dâhil olma isteği gibi faktörlerin de etkisiyle kamu yönetiminde 

yeniden yapılanma gereksinimi tekrar belirmiş, bu alanda yapılması gereken işlere dair 

DPT’nin isteği doğrultusunda TODAİE tarafından Türk yönetim yapısını yeniden 

düzenlemek amacıyla Kaya Projesi (Kamu Yönetimi Araştırma Projesi)  yapılmış ve 

proje 1988–1991 yılları arasında faaliyet göstermiştir.137 Merkezi yönetimin merkez ve 

taşra örgütü ile yerel yönetimleri, süratli, ekonomik, verimli ve nitelikli hizmet görecek 

bir düzene kavuşturmak ve böyle bir düzende iş görmelerini sağlamak için oluşturulmuş 
                                                
134  SARAN; “Türk kamu yönetiminde…”, a.g.e., s. 38 
135 Asım BALCI, Harun KIRILMAZ; “ Performansa Dayalı Ödeme Sistemleri ve Kamu Sektöründe 
Uygulanabilirliği: Sağlık Bakanlığı’nda Döner Sermaye Gelirlerinden Performansa Dayalı Ek Ödeme 
Sistemi ” Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, I, Beta, Ankara, 2005, 
s.169 
136  SARAN; “Türk Kamu Yönetiminde…”, a.g.e., s. 39–40 
137  COŞKUN, NOHUTÇU; “Türkiye’de Kamu Yönetimi…”, a.g.e., s. 31 
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olan proje138 yapıldığı tarih itibari ile “yapısal uyarlama” dönemine ait bir çalışma 

olmasına rağmen, devletin işlevlerini sorgulamamış, kamu kesiminin daraltılması ya da 

devletin küçültülmesi üzerine hiçbir değerlendirme yapmamış, özelleştirme politikası ile 

yüzleşmemiştir. Bu nedenlerden dolayı Kaya Projesi içeriği dolayısıyla “idari reform” 

dönemi içerisinde değerlendirilmektedir.139 

 

Bu çalışmalar kamu yönetiminin tıkandığı belli başlı bazı noktalara 

yoğunlaşmış, değişik zamanlarda ve parçalı biçimde uygulanarak, devlet mekanizmasını 

bir bütün olarak ele almadıklarından dolayı etkisiz ve kısa soluklu olmuşlardır.140 Bu 

nedenle kamu yönetimi sisteminde reform sadece sistemin aksayan yönlerini 

düzenlemek anlayışı ile değil, bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak değerlendirilmelidir. 

Türk Kamu Yönetiminin, örgüt yapısı itibariyle son derece hantal ve karmaşık bir 

yapıya sahip olması, tarihi gelenekleri itibariyle merkeziyetçi özelliği ağır basan, üniter 

yapıyı koruma endişesini sürekli yaşadığı için hizmetlerin ağırlıklı olarak kamu 

tarafından görülmesi, içinde barındırdığı problemleri ve kamu yönetimindeki çağdaş 

normlara uyma yönünde bazen ülke içinden141 bazen de AB, IMF ve Dünya Bankası 

gibi uluslar arası kuruluşlar tarafından yeniden yapılanma dönem dönem zorlayıcı 

kılınmıştır. Bunların neticesi ve 21.  Yüzyılla birlikte dünyanın ve Türkiye’nin içine 

girdiği hızlı değişim, reform konusunda yeni girişimlerin yapılmasına Türk kamu 

yönetimi ihtiyaç duymuştur. Türkiye’nin “yeni dünya düzenine” entegrasyon süreci 

başlarken önce kamu yönetimi bir özne haline gelmiş, tarafların öngördüğü ekonomik- 

siyasi- yönetsel işbirliğinin sorunsuz biçimde gerçekleştirilmesi için “yeni dünyanın” 

yönetim yapısı ve işleyiş biçimlerinin Türk kamu yönetimine uygulanması amacıyla 

girişilen çalışmalara konu olmuştur.142 Türkiye'nin demokratik devlet yönetimini, sosyal 

adaleti ve gelişmeyi gözeten ve nitelikli hizmet üreten bir kamu yönetimi yapısının ve 

                                                
138 Kamu Yönetimi Araştırması Projesi Genel Raporu, TODAİE Yayınları, No: 238, Ankara, 1991, 
www.todaie.gov.tr/pdf/KAYA.PDF, (15.04.2008) 
139  GÜLER; Yeni Sağ…, s. 34–38 
140 Asım BALCI; “Türkiye-AB İlişkileri Perspektifinden Kamu Yönetimi Sisteminin Yeniden 
Yapılandırılması”, Amme İdaresi Dergisi, C: 38, S: 4, Aralık 2005, s. 30 
141 Samet ERCOŞKUN; “AB Sürecinde İçişleri Politikaları Bağlamında İçişleri Bakanlığı’nda 
Yeniden Yapılanma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, Kahramanmaraş, Ocak 2006, s. 18 
142 GÜLER; “Türk Kamu…”, a.g.d.,  s. 27 
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işleyişinin oluşturulması; kamu yönetiminin kendini sürekli geliştirebilme yeteneğine 

kavuşturulması temel amaçlar olarak ortaya çıkmıştır.143  

Türk Kamu Yönetiminde çağdaş yönetim tekniklerinin benimsenmesini, bu 

çerçevede kamu hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmaya yönelik 

yaklaşımların hayata geçirilmesini gerektiren nedenler, dünyanın diğer ülkelerindeki 

kamu yönetimlerini etkileyen ve değişim sürecine girmelerine yol açan nedenlerden 

farklı değildir. Kamu hizmetlerine ilişkin beklentilerini büyük ölçüde değiştiren, 

bireycilik, rekabetçilik, kârlılık, verimlilik, esneklik gibi girişim ruhuna ve özgürlükçü 

düşüncelere dayalı değerlerin yönetim anlayışına egemen olmasını sağlayan ekonomik, 

toplumsal, siyasal ve kültürel değişim dinamikleri tüm dünyadaki kamu yönetimlerini 

etkilediği gibi Türk Kamu Yönetimini de etkilemiştir.144 Disiplinsiz kamu 

harcamalarının mali sistemde yarattığı sıkıntılar, bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan 

hızlı gelişmeler ve kamu kurumlarının performanslarının toplumsal talep ve beklentileri 

karşılamadaki yetersizlikler bu etkenlerden bazılarıdır.145  

 

Yeniden yapılanma çalışmalarının kapsadığı, idari reform ve yapısal uyarlanma 

süreçlerinin yanı sıra etkilerini günümüzde de sürdüren üçüncü aşama ise 1990’lı 

yıllardan itibaren güçlenmeye başlamış ve kamuya kendi içinde bakmak yerine, kamu 

yönetimini toplumun geneli ile birlikte düşünme yaklaşımını getirmiştir. Özel sektörün 

yanı sıra, sivil toplum örgütlerine de güçlü bir vurgu yapan bu yeni yaklaşım; kamunun 

tüm toplumun etkileşimi ile oluşan bir alan olduğunu ifade eden yönetişim kavramı ile 

özetlenebilir. Bu içeriğiyle yönetişim, gelenekselleşmiş kuralları ve prosedürleri ters 

yüz eden, karar alma süreçlerini, yönetimsel ilişkileri yeniden yapılandıran bir olgu 

olarak ortaya çıkmıştır.146 Yönetişim anlayışı doğrultusunda ve küreselleşmenin de 

etkisiyle, 2000’li yıllarda Kamu Yönetimi’nin yeniden yapılanma tartışmaları 

Türkiye’nin gündemine yoğun olarak oturmuştur. Reform isteklerinin temelinde, Türk 

Kamu Yönetimi’nin “kamu yönetiminde sürekli gelişme, şeffaflık katılımcılık ve 

                                                
143  Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s. 61, http: //ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/oik527.pdf,  
(08.03.2009) 
144 SARAN; “Küresel Değişim Dinamiklerinin…”, 
     www.canaktan.org/politika/kamuda-kalite/saran1.pdf, (03.05.2008) 
145 Selim COŞKUN; “AB ve Reform Sürecinde Türk Bürokrasisi: Bir Olay Çalışması”, Bilgi Çağında 
Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, ed: Ahmet NOHUTÇU, Asım BALCI, Beta 
Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 304 
146 YILMAZ; “AB’ye Uyum…”, sbe.dpu.edu.tr/17/215-240.pdf, 01.02.2008) 
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hizmette yerellik, vatandaş odaklılık ve hesap verebilirlik gibi kararlar ya da ilkelere 

dayanması” beklentisi var olmuştur.147  

 

Türk kamu yönetiminde yeniden yapılanma çabaları 2003 tarihli kamu 

yönetiminde bütüncül bir değişimi öngören reform paketi çerçevesinde belirli bir 

düzeye ulaşmış ve bu çerçevede hazırlanan düzenlemelerden; Kamu Yönetiminin Temel 

İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı, Büyükşehir Belediyesi 

Yasası (23.07.2004), Belediye Yasası (24.12. 2004),  İl Özel İdaresi Yasası (04.03.2005) 

vb. yasal düzenlemelerle, yerel yönetimler daha demokratik ve katılımcı, daha özerk ve 

daha fazla alanda yetkili ve sorumlu kuruluşlar haline dönüştürülmüştür.148  Nitekim 

Kamu Yönetimi Reformlarına ilişkin çalışmalara esas teşkil eden Katılım Ortaklığı 

Belgesi, Ulusal Program, Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecine İlişkin İlerleme Raporları 

gibi belgelerle, reform düzenlemelerinin bir ayağı olarak önemli bazı tespit ve 

önerilerde bulunulmuştur. Bu dokümanlarda yer alan tespit ve öneriler, reform 

yasalarıyla yapılan düzenlemelerin kıyaslaması açısından önem taşımaktadır.149 

 

Uygulamaya konulan kamu yönetimi reformlarının ardındaki itici gücü AB’ye 

uyum çabaları oluşturmaktadır. AB kamu yönetimi konusunda genel bir model 

öngörüsünde bulunmamakla birlikte, AB içinde kamu yönetimlerini şekillendiren bazı 

temel ilke ve değerler vardır.150 Türkiye’de de adaylık süreci ile başlatılan çalışmalarda 

bu ilkeler çerçevesinde kamu hizmeti anlayışını AB ile uyumlaştırmak amaçlanmıştır.151 

 

Siyasal ve yönetsel liberalizasyon ile Türk kamu yönetiminde son yıllarda, yerel 

yönetimlere görev, yetki, kaynak, personel ve araç gereç devri yapılmak suretiyle 

merkeziyetçi bir devlet yapılanması yerine “yerelleşmeci” bir yapılanma, sosyal devlet 

yapısı yerine “düzenleyici” bir devlet yapısı ve STK’ lar ile özel sektör karar verme 

süreçlerine ortak yapılarak “yönetişimci” bir karar yapısı oluşturulmaya 

                                                
147  ERCOŞKUN; a.g.t., s.19 
148 ARIKBOĞA; a.g.d., s. 114 
149 Arife COŞKUN, Levent KARABEYLİ; “Kamu Yönetimi Reformu Bağlamında Sayıştay Denetimi”, 
      http://www.sayder.org.tr/dosyalar/Kayfor%20Tebli%C4%9F.doc, (21.04.2008) 
150 Açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik, etkenlik gibi ilkelerdir. 
151 Fatma Neval GENÇ; “Türkiye’nin Küreselleşme Politikası ve Kamu Yönetimine Etkileri”, Kamu 
Yönetimi Yazıları içinde, Ed: Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfi Şen, Nobel Yayınları, Ankara, 
2007, s. 269 
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çalışılmaktadır.152 Bugün gelinen noktada Türk kamu yönetimi tek aktör olmaktan 

çıkmış, tekil mücadelelerin yerini, ilgili kesimlerle birlikte çözüm arama ve birlikte 

başarma süreci almıştır. Artık herhangi bir konuda, toplumsal ve ekonomik aktörlerin ne 

düşündüğü de önemlidir. Bu süreç, yeni bir yoldur ve Türkiye’de yapılan reformlarla bu 

yolun altyapısı oluşturulmaya çalışılmıştır.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
152 Sabrina KAYIKÇI; “Küreselleşmenin Kamu Yönetimi Paradigmasına Etkisi ve Türk Kamu 
Yönetimine Yansımaları”, Mülkiye, C: 31, S: 256, 2007, s.  173 
153 ARIKBOĞA; a.g.d., s. 116 
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II.  BÖLÜM 

21.  YY. YÖNETİM PARADİGMASI: YÖNETİŞİM 
 

Toplumbilimi 1980’li yıllardan bu yana, terim ve kavramlar üzerine yoğunlaşan bir 

çalkalanma yaşamaktadır. 1980’li yıllarla “işletmecilik” ve bunu takip eden “sivil toplum”  

terimlerinin yükselişi, 1990’lı yıllarda yerini “çok aktörlü yönetim”, “paydaş toplum”, 

“hoşgörü” ile “uzlaşma” terimlerine bırakan, küreselleşme sürecinin yeni demokrasi 

anlayışında bölük pörçük müjdecileriydi. Kavramsal büyük müjde Dünya Bankası 

kaynağından “governance” (yönetişim), Avrupa Birliği kaynağından da “subsidiarite” ile 

gelmiştir.154 Yönetişim 1980’lerde ekonomik alanda yaşanan krizlerden ve bunların yol 

açtığı tartışmalardan önemli ölçüde beslenmiş155 ve post modern dünya düzeninde bu 

krizlerin yol açtığı tartışmalara yeni çözüm önerileri üreten güncel bir yönetim teorisi 

haline gelmiştir.156 

 

2. 1.  KAVRAMSAL AÇIDAN YÖNETİŞİM 

Genel olarak ifade edilecek olursa yönetişim kuramı keskin hatlarla birbirinden 

ayrışmış toplumsal ağların karşılıklı iletişim ve etkileşim ortamları içinde kamu 

siyasalarını oluşturma sürecini vurgulamaktadır.157  

 

2. 1. 1.  Yönetişim Kavramı Hakkında Yapılan Tanımlamalar 

Yönetişim kavramı literatürde 1990’lı yıllardan bu yana geniş bir şekilde 

tartışılmaktadır. Söz konusu kavram hakkında yapılan bazı tanımlamaları kısaca 

özetlersek; 

Kavramın yaratıcısı olan Dünya Bankası’na göre “yönetişim, açık ve 

öngörülebilir bir karar alma sürecinin; profesyonel bir bürokratik yönetimin; eylem ve 

                                                
154  Birgül AYMAN GÜLER; “Yönetişim: Tüm İktidar Sermaye”, Praksis, Sayı: 9, Kış -Bahar 2003,  
s.93 
155 Sonay BAYRAMOĞLU; “ Küreselleşmenin Yeni Siyasal İktidar Modeli: Yönetişim”, Praksis,  
Sayı:7, Ankara, Yaz 2002, s. 112 
156  EKİCİ, CANER;  a.g.d., s. 252 
157 Yılmaz ÜSTÜNER; “Siyasa Oluşturma Sürecinde Ağ Yönetişim Kuramı” Amme İdaresi Dergisi, 
Cilt: 36, Sayı: 3, Eylül 2003, s. 49  
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işlemlerinden sorumlu bir hükümetin ve kamusal sürece aktif bir şekilde katılımda 

bulunan sivil toplum ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir düzeni ifade eder.”158 

Dünya Bankası uzmanlarından Kaufmann, Kraay ve Zoido-Lobatón yönetişimi “belirli 

bir ülkede güç ve yetkinin ne şekilde kullanıldığı ve uygulandığını belirleyen gelenekler 

ve kurumlar”  olarak ifade etmişlerdir. 

     

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) tanım hakkında 

açıklamasına göre “yönetişim, bir ülkedeki ekonomik, siyasal ve idari otoritenin her 

düzeydeki işlemleri yürütmesi anlamına gelmektedir. İyi yönetişim, vatandaşların ve 

toplumsal grupların kendi çıkarlarını korumak ve yasal haklarını kullanmak için gerekli 

mekanizmalara ve kurumlara sahip olmalarını gerektirir” 159 şeklindedir. 

Kavramın geliştiricisi olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise 

1995 yılında Global Governance Komisyonunca kavram hakkında şu tanımlamayı 

yapmıştır: “Yönetişim bireyler, kurumlar, kamu ve özel sektör unsurlarının ortak işleri 

birlikte yönetme biçimlerinin toplamıdır. Çatışan ya da farklı çıkarların uyum ve 

işbirliği sağlanarak harekete geçirilmesiyle işleyen bir süreçtir. Uyumu sağlamakla 

yükümlü formal kurum ve rejimleri kapsadığı gibi, insanların ya da kurumların ya 

uzlaşmaları ya da bunun kendi çıkarına olduğuna ikna olmaları üzerine doğmuş 

informal düzenlemeleri de kapsar.160 

      

 Yönetişim kuramının öncüleri arasında yer alan Kooiman ise yönetişimi gerekli 

kılan temel çerçeveyi, tek boyutluluğun ve tekil mücadelenin yetersizliği üzerine 

konumlandırmaktadır161: “Tek tek aktörlerden hiçbirisi -kamu ya da özel- girift, dinamik 

ve çeşitlenmiş problemleri çözmek için gerekli tüm bilgiye ve vukufa [tek başına] sahip 

değildir; hiçbir aktör, gerekli araçları etkin biçimde uygulayacak geniş bir perspektife 

sahip değildir; hiçbir aktör, özel bir yönetim tarzına tek taraflı olarak hâkim olacak 

eylem potansiyeline sahip değildir.”162 Yani Kooiman’a göre yönetişim, yönetim ile 

                                                
158  C.Can AKTAN;  “iyi yönetişim”, 
 http://www.canaktan.org/politika/yonetisim/anasayfa-yonetisim.htm, (15.03.2008) 
159 Hamit PALABIYIK; “Yönetimden Yönetişime: Yönetişim, Kentsel Yönetişim ve Uygulamaları ve 
Yönetişimde Ölçülebilirlik Üzerine Açıklamalar”, Yerel ve Kentsel Politikalar,  Der: M. Akif 
Çukurçayır, Ayşe Tekel, Çizgi, Konya, 2003, s. 231 
160 GÜLER ; “ Yönetişim: Tüm İktidar…”, a.g.d., s. 105 
161 ARIKBOĞA; a.g.d., s. 112 
162 ARIKBOĞA; a.g.d., s. 113 
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toplumdaki diğer aktörler arasındaki sürekli bir etkileşim süreci, etkileşim modeli ya da 

yapısı olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Öte taraftan Jessop’a göre yönetişim “karşılıklı olarak birbirine bağımlı ve girift 

ilişkiler içinde yer alan bağımsız aktörlerin kendiliğinden örgütlenmesi” olarak daha 

geniş bir anlamda ifade edilmiştir.163 

 

Rhodes ise yönetişimi “bir dizi aktörün, sürecin ve merkezi yönetimin birincil 

olmaktan çıkarak diğer aktörlerle görece eşit olduğu bir durum” olarak tanımlarken”164 

Bursens ve Helsen ise tanımlamasını “farklı fakat iç içe girmiş politika düzlemlerinden 

oluşan ve karşılıklı etkileşim halindeki kamusal ve özel aktörlerin hiyerarşik olmayan 

ağları ile yönetilen bir siyasi sistem” şeklinde yapmıştır.165 

 

Leftwich ise yönetişimi “devletin klasik ve otoriter karar alma süreçleri ve 

resmi kurumsal yapısı ile belirlenen hükümetten daha geniş bi kavram”166 olarak ifade 

etmiştir. Gery Stoker ise klasik devletin güç ve yetkiyi kendinde toplama çabasına 

karşın yönetişim kavramının, bunu yeni aktörlere dağıtımını öngördüğünü 

vurgulamıştır.167 

     

TODAIE’NİN Kamu Yönetimi Sözlüğü’nde ise, yönetişim kavramı “Bir 

toplumsal politik sistemdeki ilgili bütün aktörlerin ortak çabalarıyla elde edilen 

sonuçların oluşturduğu yapı ya da düzen” olarak tanımlanmıştır.168 

 

Yönetişim kavramı hakkında yapılan bu tanımların çerçevesinde kavram tek bir 

tanım halinde açıklanacak olursa; Yönetişim, yönetimin, piyasa ve toplum karşısında 

                                                
163  OKÇU; “Avrupa Yönetsel Alanına…”, a.g.e., s. 21 
164 Selim COŞKUN; “Kamu Yönetiminde Yönetişim Yaklaşımı” KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ 
YAKLAŞIMLAR Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye 
Yansımaları, Ed: Asım BALCI, Ahmet NOHUTÇU, Namık Kemal ÖZTÜRK, Bayram COŞKUN, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 40 
165 H. Kutay KESİM –Ali PETEK; “Avrupa Komisyonu’nca Belirlenen İyi Yönetişimin İlkeleri 
Çerçevesinde Türk Kamu Yönetimi Reformunun Bir Eleştirisi”, Amme İdaresi Dergisi, C: 38, S: 4, 
Aralık 2005. s. 42 
166 Korel GÖYMEN; “Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yönetişim: Gereksinimler, Önermeler, 
Yönelimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C: 9, S: 2, Nisan 2000, s. 8  
167  GÖYMEN; a.g.d., s. 10  
168  BOZKURT, ERGUN;  a.g.e., s. 274    
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değişen konumuyla birlikte, bu yeni durumu anlamaya yönelik kavramsal bir araçtır. Bu 

bağlamda; devlet, piyasa ve toplum arasındaki ilişkilerin,169 birbirine bağlı olan 

pozisyonların ve çatışan aktörlerin oluşturduğu, farklı ağsal yapıları koordine eden bir 

süreç olan yönetişim,170 ülkede otoritenin nasıl uygulandığını belirleyen gelenekler ve 

kurumlar olarak tanımlamaktadır. 

 

Tanımlardan da anlaşılacağı gibi yönetişim tek başına yeni bir model, yeni bir 

akım değil, mevcut yönetim kavramının ifade ettiği anlam çerçevesinin bazı öğelerini 

öne çıkararak sorunlara yaklaşımda bazı farklılıklar ortaya koyma girişimidir. Bu 

girişimde devlet, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör önemli aktörler olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

 

2. 1. 2. Yönetişim ve Amacı  

Küreselleşme süreciyle devam eden çoğulculuk politikalarının gereği olarak 

yönetişim anlayışı, yönetimlerin vatandaşlarını dikkate almadan tek yönlü politika ve 

hizmet üretmeleri yerine, yönetilenlerle birlikte karar alma, birlikte düzenleme, birlikte 

uygulama, birlikte yönetim, birlikte üretim, birlikte denetim ve yönetenler/yönetilenler 

birlikteliğini ifade etmektedir.171 Yönetişim, bir ülkedeki vatandaşların ve toplumdaki 

grupların, kendilerini açık bir şekilde ifade etmelerini, yasal haklarını kullanmalarını, 

yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve farklılıklarını ortaya koymalarını sağlayan 

mekanizma, süreç ve kurumları kapsamaktadır.172 Bireyleri, sivil toplum kuruluşlarını, 

iş dünyasını, diğer bir ifade ile toplumu, yönetimle bütünleştirmek; politikaların 

belirlenmesinden uygulanmasına kadar toplumu önemli bir aktör olarak devreye 

sokmak; demokratik değerleri güçlendirmek; yönetime karşı duyulan ve gittikçe artan 

güvensizlik duygusunu azaltmak yönetişimin temel amaçlarını oluşturmaktadır.173 

 

 

                                                
169 ARIKBOĞA; a.g.d.,  s. 113 
170  ÖZER; “Yönetişim Üzerine...”, a.g.d., s. 60 
171  İsmail BAŞARAN; Kent ve Yerel Yönetim, Okutan Yayıncılık, İstanbul 2008,  s. 45 
172 Hasan ABDİOGLU; Yönetişim İlkelerinin Uygulanmasında Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) 
Kurumu ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Açısından Önemi” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 11, 2007/2, s. 93 
173 AL;  a.g.e., s. 237 
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2. 1. 3. Yönetim ve Yönetişim İlişkisi 

Yönetişim, ulus-devletin “yönetebilirlik krizi” olarak adlandırılan bir süreçte 

gündeme gelmiştir. Devletin “yönetebilirliğinin” tartışıldığı bir ortamın arka planında 

devlet müdahaleciliğinin geleneksel biçimlerinin karşı karşıya geldiği çok önemli bazı 

sorunlar bulunuyordu. Küreselleşmenin de yol açtığı dönüşümlerin, yeni bir devlet 

anlayışı ve iktidar tarzına olan ihtiyacı da beraberinde getirmesi sürpriz olmadı.174 

Kamu sektörünün etkili ve verimli performansı için yönetim sisteminin, 

kapasitesini iyileştirmeyi, sistemin yapısını, yönetimini ve davranışlarını değiştirmeyi 

amaçlayan bilinçli bir politika ve aksiyon olarak tanımlayabileceğimiz yönetimin 

iyileştirilmesi çağdaş toplumların evrensel bir talebi olarak ortaya çıkmıştır.175 Bu 

taleplerden bir tanesi olan yönetişim kavramı topluluğun/toplumun idaresinde yeni 

yönetsel süreçlere önem vererek yönetim kavramının anlamında önemli değişiklikler 

getirmiştir. Yönetim ve yönetişim çıktıları bakımından farklı görülmeseler de asıl 

farklılık ilgili süreçlerde yaşanmaktadır.176  

Hükümet etme anlamındaki yönetim kavramı, hiyerarşik nitelikteki bürokratik 

yapıya dayalı yönetim anlayışını öne çıkarırken; yönetişim kavramı yönetim sürecinde 

rol oynayan aktörler ve örgütler arasındaki etkileşimi, resmi sıfatı bulunmayan kişi, 

grup ve kuruluşların katılımını, hiyerarşik bürokratik yapı yanında, hükümet dışı 

aktörlerin de aktif olarak yönetim faaliyetinde yer almasını ifade etmek üzere 

kullanılmaktadır.177 Artık işlevsizliğine inanılan tek merkezli, hiyerarşik ve 

rasyonaliteyi esas alan geleneksel kamu yönetimi anlayışı, yerini çok boyutlu, 

desantralizasyonu esas alan, insan öncelikli, iletişimsel rasyonellik içinde hareket 

edebilen bir anlayışa bırakmaktadır. Bu özellikleriyle yönetişim siyasal ve ekonomik 

gücün yönetsel bir güçle birleştirilerek yaygınlaştırılmasını içermektedir.178 

                                                
174 Mehmet Gürsan ŞENALP, Hakan REYHAN, Ahmet Haşim KÖSE; “Küresel Yönetişim ve 
Sendikalar”,http://www.petrol-is.org.tr/yayinlar/yillik/2003_yillik/14_yonetisim/index.htm, 
(21.12.2008) 
175 Naim KAPUCU, “Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Yerel Yönetimler”, Yerel ve Kentsel Politikalar, 
Der: M. Akif Çukurçayır, Ayşe Tekel, Çizgi, Konya, 2003, s. 306 
176  PALABIYIK; “Yönetimden Yönetişime…”, a.g.e., s. 233 
177  SANAL; a.g.d., s. 41 
178  EKİCİ, CANER;  a.g.d., s. 245 
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Yönetim ve yönetişim kavramları arasındaki tarihsel sürece dayalı genel bir 

karşılaştırma yapılacak olursa; 21.  yüzyılın yönetişim anlayışının; 20. yüzyılın yönetim 

anlayışını oldukça kapsamlı bir değişime uğrattığı, merkeziyetçilik yerine, yerelliği, 

üniter yapı yerine federalizmi, katı bürokrasi yerine katılımı, kapalılık yerine açıklığı, 

hiyerarşi yerine hesap verebilirliği ve sorumluluğu getirerek, adeta “yönetsel bir 

devrimin altına imzasını” attığı söylenebilir.179   

Şekil 1: Yönetim – Yönetişim Kavramlarının Karşılaştırılması 

                

                  Kaynak:  Ayda ERAYDIN; “Politikalardan Süreç Tasarımına…”, II. Bölgesel Kalkınma 
ve Yönetişim Sempozyumu, Bildiri Kitabı,  s. 10 

 

 Tablo 1'de görüldüğü gibi Yönetişim sadece devlete ait eylemlerle sınırlı olmayıp, 

topluma öncülük eden, onu kontrol ve idare eden, yöneten sosyal, siyasal ve yönetsel bütün 

aktörlerin tüm aktivitelerini kapsamaktadır.180 Yönetim sisteminde coğrafi kapsam ulusal 

sınırlarla çizilirken; yönetişimde farklı devlet-altı ve üstü birimlerin gündeme geldiği 

görülmektedir. Yönetimde bir tarafta yönetenler, bir tarafta yönetilenler varken; 

                                                
179  ÖZER; “Yönetişim Üzerine…”, a.g.d., s. 63 
180  OKÇU; “Avrupa Yönetsel…”, a.g.e., s. 20 
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yönetişimde yönetim yönetilenlere aktarılmış olup geniş bir katılımcılık potansiyeli 

bulunmaktadır. 

Yeni dönemin çoğulculuk anlayışı doğrultusunda yönetimlerin tek başlarına hareket 

etmeleri yerine birlikte düzenleme, birlikte yönetim, birlikte üretim ve kamu-özel sektör ile 

sivil toplum ortaklığını181 vurgulayan yönetişim kavramı, dışsal nitelikte, yukarıdan empoze 

edilmeyen heterarşik nitelikteki bir yönetim olgusuna işaret etmektedir. Böyle bir model 

içinde, yönetim sürecinde rol alan aktörlerin ve birimlerin tek taraflı yönlendirilmeleri ve 

etkileri değil, bir etkileşim süreci içinde gerçekleşen interaktif ilişkiler söz konusudur. Yine 

bu model içinde; sadece hükümet birimlerinin ve görevlilerinin değil, aynı zamanda 

hükümet dışı örgütlerin, özel ve gönüllü kuruluşların, bilim adamlarının, uzmanların ve 

vatandaşların katılımı söz konusudur.182  

 

2.2. YÖNETİŞİM KAVRAMININ TARİHSEL KÖKENİ ve GELİŞİM 

SÜRECİ 

 

Dilimize “yönetişim” şeklinde tercüme edilen kelimenin kökleri Ortaçağ 

Avrupa’sına kadar uzanmaktadır; Eski İngilizce ve Fransızca’ da “hükümet” ya da 

“egemenlik” anlamında kullanılan sözcüğün 15.yüzyıla kadar uzanan bir tarihi vardır.183 

Anılan dönemde Fransa’ da “Gouvernance” olarak tabir edilen terim söz konusu olan 

dönemde, bazı felsefi yaklaşımlar çerçevesinde, hükümeti sivil toplum ile uzlaştırmaya 

veya uyumlaştırmaya çalışan bir anlayışı ifade etmek için kullanılmıştır. Sonrasında 

İngilizceye “governance” olarak tercüme edilen terim, günümüzde ise adeta yeniden 

yaratılmıştır. Yeni içeriği ile yönetişim “yönetme tarzı”, “toplumsal eşgüdümlüme tarzı”, 

“hükümet ediş” anlamlarına gelmektedir.184 

 

Yönetişim tartışması devlet ile piyasa, daha geniş olarak da politik otorite ve sivil 

toplum arasındaki bağların nasıl yeniden tanımlanacağı düşüncelerinden 

                                                
181 GÖYMEN; a.g.d., s. 6 
182  SANAL; a.g.d., s. 62 
183 Sonay BAYRAMOĞLU; Yönetişim Zihniyeti; Türkiye’de üst Kurullar ve Siyasal İktidarın 
Dönüşümü,  İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s. 32 
184  BAYRAMOĞLU; a.g.e., s. 32 
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kaynaklanmaktadır. Bu tartışma Soğuk Savaş sonrasında bütçe açıkları, sosyal güvenlik 

politikalarının olumsuz etkileri ve ekonomik erişimi ile devlet eleştirilerinde önem 

kazanmıştır.185 Kavram gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere yapılan yardımların 

özellikle çarçur edilmesi yahut yerlerine ulaşamaması, yardım edilmesi gereken kimselere 

hiçbir şekilde bunlardan bir fayda çıkmaması gibi nedenlerle ortaya çıkmış ve bu olguyu 

yardımda bulunan gelişmiş ülkelerin yönetimleri 1960’larda fark etmişlerdir. Sonrasında 

bazı zengin devletler şöyle bir koşul geliştirmeye gayret etmişlerdir; belirli hükümet etme 

biçimleri geliştirilmediği sürece ve bunlar gerek saydam olmayı, gerekse hesap vermeyi 

içermedikçe bu tür yardımların hükümetler aracılığı ile yapılması söz konusu olmayacaktır. 

Dolayısıyla az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında önemli bir 

çatışma konusu ortaya çıkmıştır. Gelişmiş olan ülkeler ancak yerine gideceği garanti 

edildiği sürece bu yardımların yapılabileceğini, başka türlü bunun söz konusu olmayacağını 

tüm kamu siyasası belgelerinde belirtmişlerdir. 186  

 

Küresel bir kurumun/Dünya Banka’sının yukarıda da belirttiğimiz gibi öncelikle 

yolsuzluk ekonomisine karşı politikalar geliştirmek amacıyla geliştirdiği bir kavram olarak 

yönetişim, öncelikle yerel düzeydeki sorunların daha etkin bir yöntemle çözümünü 

sağlamak amacıyla kullanılmış, sonrasında zamanla merkezi hükümetler düzeyindeki 

sorunlarla ilgili olarak uygulanarak ve son olarak da küresel yönetişim adı atkında uluslar 

arası sorunların çözümü içinde kullanılmaya başlanmıştır. 187  

Yönetişim kavramının baş döndürücü yükselişinde Dünya Bankası ve Birleşmiş 

Milletler gibi kuruluşların katkıları da çok büyük olmuştur. 1970’lerle beraber bu kavram 

sistematik olarak kullanılmaya başlanmış, 1976 Vancouver Konferansı sırasında, Habitat 

I’in devlet merkezli çözüm önerilerinin yetersizliği anlaşılmış, yeni stratejide sorumluluk 

sadece devlete değil, toplumdaki kamusal ve özel tüm aktörlere yüklenmiştir. 1980lerde 

DB, IMF ve Birleşmiş milletlerin çeşitli kuruluşları ve uluslar arası sivil toplum kuruluşları, 

                                                
185 Ferhunde Hayırsever TOPÇU; “Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları: Yönetimden 
“Yönetişim” e Geçiş Sorunu”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 
2007, s. 89 
186 STK’ lar, Yerelleşme ve Yerel Yönetimler, Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 
2002, s. 58 
187 M. Akif ÇUKURÇAYIR; “Siyasal Katılım Olanakları Açısından Yerel Siyaset: Yönetişim ve Yerel 
Alanda Yararlanılabilecek Diğer Yöntemler”, Yerel ve Kentsel Politikalar, Der: M. Akif Çukurçayır, 
Ayşe Tekel, Çizgi, Konya, 2003, s. 217 



 46

yönetişim kavramını yeni söylemin merkezine yerleştirmişlerdir. Buna göre kalkınma iyi 

yönetişimle mümkündür ve üçüncü dünya ülkelerinin içinde bulunduğu kalkınma krizinin 

en önemli nedeni de çözüm bekleyen yönetişim krizidir. 188 

 

Yönetişim bu günkü anlamıyla ilk kez Dünya Bankası tarafından 1989 yılında “Sub 

Saharan Africa: From Crisis- To Sustainable Growth” adlı raporda dile getirilmiştir. 

Raporda “Güney Sahra Bölgesi’nde yer alan devletlerin yaşadıkları yönetsel sorunlar 

irdelenerek, ekonomide yaşanan bunalımları devletin tetiklediği kanısı geliştirilmiş; 

yönetişim kavramı bir ülkenin işlerinde siyasal iktidarın rolü şeklinde 

değerlendirilmiştir”.189  Afrika'nın durumu “yönetim krizi”; durumu düzeltmek için 

geliştirilen yaklaşım “yönetişim” olarak belirlenmiş, ama terim burada ayrıca 

tanımlanmamıştır.190  Afrika üzerine yapılan değerlemenin sağlıklı sonuçlar vermeye 

başlaması üzerine yönetişim bilimsel yaklaşım çerçevesine alınarak literatüre sokulmuştur. 

Terim daha sonra OECD ve Birleşmiş Milletler tarafından da kullanılarak, bu üç örgütün 

çeşitli toplantı ve yayınlarıyla açık bir formül haline getirilmiştir.  

 

1992 yılında Rio’da yapılan Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda, 21.  

yüzyılın sürdürülebilir dünyasını oluşturmak için herkese bir rol vardır denilerek; yalnızca 

devletlere değil, yerel yönetimlere, iş çevrelerine ve sivil toplum kuruluşları gibi hükümet 

dışı yeni aktörlere de sorumluluk yüklendiği vurgulanmıştır.191 Rio Konferansında temel 2 

metin ortaya konulmuş, bunlardan ilki Rio Bildirgesi, ikincisi ise Gündem 21 olarak 

tanımlanan eylem programları olmuştur. Yerel Gündem 21 Eylem Programı özet bir 

anlatımla “yerleşimlerin imkânlarını geliştirme ve sorunlarını birlikte çözerek onu geleceğe 

taşıma projesi” olarak ifade edilebilmektedir.192  

 

                                                
188  BAYRAMOĞLU; a.g.e., s. 27 
189  EKİCİ, CANER;  a.g.d., s. 247 
190 Filiz ÇULHA ZABCI; “Dünya Bankasının Küresel Pazar İçin Yeni Stratejisi: Yönetişim”, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Eylül 2002, Ankara, s. 151 
191 M. İlker HAKTANKAÇMAZ; “Türk Kamu Yönetiminde Yönetişimin Uygulanabilirliği”, Amme 
İdaresi Dergisi, Cilt: 37, Sayı: 1, 2004, s. 46 
192 Zerrin Toprak KARAMAN; “Yönetim Stratejilerindeki Gelişmeler”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 426, 
Cilt: 72, 2000, s. 44 
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Dünya Bankası’nın 1989 raporu 1994 yılında genişletilerek yeniden ele alınmıştır. 

1992 yılında “Gelişme ve Yönetişim” adlı ara rapora atfen hazırlanan raporda başta kredi 

verilenler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir yönetsel reform zorunluluğundan 

söz edilmiştir. 1997 yılında ise Dünya Bankası “ Değişen Devlet Sektörünün Yeniden Ele 

Alınması” adı altında yönetişim hakkında yeni bir rapor düzenlemiştir. 1994 raporunun 

aksine devletin olmadığı bir piyasa mekanizmasının pek çok zarara uğrayacağı açıklanmış, 

devlet-vatandaş ilişkisinde yönlendirici, işlevsel bir kamu örgütlenmesinin oluşturulması 

gerektiği vurgulanmıştır. Rapor genel hatlarıyla ele alındığında yönetişime geçişin en somut 

adımı olmaktadır 193 Bunun yanında 1996 yılında yapılan Habitat II zirvesinde 

“yaşanabilirlik, hakçalık, aktif katılımcılık, sahiplenme, yönetişim, açıklık ve şeffaflık, 

yapabilir kılma” gibi yeni doğru kavramların hayata geçebilmesi için çok aktörlü bir 

“yönetişim” öngörülmüştür.194 1997’de ise Birleşmiş Milletler, “yönetişim (governance)” 

terimi çerçevesinde 21.  yüzyılın katılımcı devlet modelini netleştirmişlerdir.195  

1990’ların sonuna gelindiğinde Avrupa Birliği de aynı kavramı kendi iç 

uygulamalarında kullanma gereğini duyup, bir çalışma başlatmıştır. 2001’in sonunda bu 

çalışma “White Paper” a dönüşmüştür. Çalışmada Avrupa Birliği için yönetişimin ne 

olduğu tanımlanmıştır. Vurgulanmak istenen ise siyasal sistemin idaresinde hükümet ile 

toplum arasında karşılıklı etkileşim, ortak çalışma, karar almada paylaşım ve katılıma yer 

veren, her katılanında karar almada sorumluluk aldığı bir paydaşlık ilişkisi olarak 

belirtilmektedir.196 

 

2. 3. YÖNETİŞİM TÜR ve İLKELERİ 

Yönetişim toplumdaki tüm aktörlerin ekonomik, siyasi ve idari alanlarda ortak 

sorumluluk alma mekanizmalarının geliştirilmesi ihtiyacının ortaya konmasını ifade 

etmektedir.  

Yönetişim, hem küresel ve yerel boyutları hem de ekonomik, yönetsel, siyasal ve 

kültürel boyutları olan bir kavramdır. Özellikle farklı alanlardaki küresel etkilerle birlikte, 

                                                
193 EKİCİ, CANER;  a.g.d., s. 247-248 
194 HAKTANKAÇMAZ;  a.g.d.,  s.50 
195 M. Akif ÇUKURÇAYIR, E. Banu SİPAHİ; “Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite”, 
Sayıştay Dergisi, sayı: 50–51, 2003, s. 44 
196  STK’ lar, Yerelleşme ve Yerel Yönetimler, s. 58 
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yönetimin profesyonel politikacı ve yöneticilerce belirlenen teknik bir düzenleme ve uğraş 

alanı olmaktan çıkması, her şeyden önce toplumsal aktörlerle birlikte belirlenen bir süreçler 

bütününe dönüşmesi yönetişim kavramının önemini artırmaktadır.197 

 

Yönetişimin ekonomik, siyasi ve idari olmak üzere üç temel dayanağı mevcuttur. 

Ekonomik yönetişim, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerini ve diğer ekonomilerle olan 

ilişkilerini etkileyen karar alma süreçlerini içermekte olup, eşitlik, yoksulluk ve yaşam 

kalitesi, üzerinde etkileri bulunmaktadır. Siyasi yönetişim, strateji oluşturmada karar alma 

sürecine ilişkindir. İdari yönetişim ise, politikaların uygulandığı sistemi ifade eder. Bu üç 

unsur birlikte ele alındığında, ‘iyi yönetişim’ siyasi ve sosyo-ekonomik ilişkileri 

yönlendiren süreç ve yapıları tanımlamaktadır.198  Ayrıca, yönetişim için; kamu kuruluşları, 

özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde, yönetime katılma anlamında ve 

ideolojik temelleri aynı ancak mekânsal farklılıklara göre katılımın boyutlarında ortaya 

çıkabilecek değişiklikler dikkate alınarak, mekân ölçeğine göre uluslar üstü, ulusal ve yerel 

ölçek olmak üzere üçlü bir sınıflandırma yapılabilmektedir.199 

 

Kavram, birçok disiplinle birleştirilerek; ekonomik yönetişim, siyasal yönetişim, 

yönetsel yönetişim, sistemsel yönetişim, ekolojik yönetişim, elektronik yönetişim vb. farklı 

alanlarda kullanılmaktadır.200 

Yerel yönetimler için iyi yönetişim, o bölgede yaşayanlarla birlikte, ortaklaşa olarak 

yer alacakları süreçte karar alma, uygulama ve denetleme fonksiyonlarını birlikte 

yürütmeleriyle mümkün olabilir. Ulusal iyi yönetişim hükümetlerin alacağı kararların 

vatandaşların, sivil toplum kuruluşları ve siyasal kadroların geniş katılımı ve tartışması ile 

ortaklaşa alındığı ve uygulamaların uygun sosyal, siyasal, ekonomik desteklerle 

sürdürülebildiği, izlendiği ve denetlendiği ortamda gerçekleşebilir. Uluslar arası iyi 

yönetişim ise ulus devletler, sivil toplum kuruluşları, uluslar arası örgüt ve kuruluşların 

                                                
197 M. Akif ÇUKURÇAYIR; Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Çizgi, Konya, 2002, s. XVI     
198 ÇUKURÇAYIR, SİPAHİ; a.g.d., s. 46 
199 KARAMAN; a.g.d., s. 42 
200 ÇUKURÇAYIR, SİPAHİ; a.g.d., s. 45 
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ortaklaşa karar alıp uyguladıkları, uygulamaları izleyip denetledikleri bir çerçevede 

gelişebilir. Süreçlere anlam kazandıracak nitelik insanilik ve demokratikliktir.201  

 

2. 3. 1.  Küresel Yönetişim 

Küreselleşme, günlük hayatımızın bir parçası haline gelerek çok yönlü 

değişimleri ifade eden ve neredeyse her alanda kullanılan bir kavramdır. 20. yüzyılın 

son çeyreğinde farklı bir boyut kazanan ve günümüzde de artarak devam eden, sosyal, 

siyasal, ekonomik, kültürel dönüşümlerin tümünü birden ifade etmekte kullanılan bir 

içeriğe sahiptir.   

 

Küreselleşmenin gündeme getirdiği köklü değişimler sebebiyle, uluslararası 

sistem artık yalnızca devletlerden ve onların arasındaki ilişkilerden oluşan bir yapı 

olmaktan çıkarak, güç ve etkinlikleri gittikçe artmakta olan yeni küresel aktörleri 

kapsayan bir yapısal bütünlüğe dönüşmektedir. Yeni küresel aktörler içinde küresel 

işletmeler, bu işletmelerin aralarındaki gruplaşmalar, devletlerarası örgütler ve sivil 

toplum kuruluşları gibi bazı hükümet dışı birimler ön plana çıkmaktadır.202 

Küreselleşmenin çok yönlü etkilerinin yanında, yönetim üzerinde doğrudan ya da 

dolaylı biçimde etkide bulunarak onu dönüştüren ve yönetişimle ilişkilendirilmesine yol 

açan yansımaları bulunmaktadır.203 

     

1980'lerin başından beri çok gündemde olan küreselleşme, küreselleşmenin 

getirdiği ekonomik bunalımla birlikte devletin rolünün değişmesi, ulus devletlerin 

yeniden örgütlenmesi, merkezi karar sisteminin zayıflayarak yönetim yapısının 

yerelleştirilmeye çalışılması üzerinde en fazla tartışılan konular arasında yer 

almaktadır.204 Yönetişim kavramıyla birlikte tam bu noktada, küreselleşen dünyanın 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir siyasal iktidar modeli tanımlanarak, var olan 

                                                
201  PALABIYIK, “Yönetimden Yönetişime…”, a.g.e.,  s. 270 
202 Murteza HASANOĞLU; “Küreselleşmenin Devlet Yönetimine Etkileri”, Sayıştay Dergisi,  S: 43, 
Ekim-Aralık, 2001, s. 78 
203  GÜNDOĞAN; a.g.t.,  s. 51 
204 Ayda ERAYDIN; “Politikalardan Süreç Tasarımına: Yeni Bölgesel Politikalar ve Yönetişim 
Modelleri”,  II. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Çok Düzlemli Yönetişim Bildiri 
Kitabı, Ege Üniversitesi, İzmir, 25-26 Ekim 2007,  s.8, 
httpwww.tepav.org.trturadmindosyabuluploadBolgesel_kalkinma_semp.pdf, (23.01.2009) 



 50

bütün siyasal ve toplumsal örgütlenmenin değişmesi ve devletin bu yeni gelişmelere 

hızla uyum sağlayabilecek esnek bir tarzda yeniden yapılanması öngörülmüştür. 1990’lı 

yıllarla beraber yetkinliğini iyice arttıran yönetişim kavramıyla, ekonomiden çevreye, 

insan haklarından kültürel kimlik taleplerine kadar temel toplumsal sorunların, ulusal ya 

da yerel düzeyde yaşanmış olsa bile, özünde küresel sorunlar olduğu görülüp,205 

yaşanan küresel sorunlara karşı küresel çözümler üretilmesi gerektiği kavranmış ve 

yönetişim kavramı da zorunlu olarak küreselleşmeye başlamıştır. Yeniden 

yapılandırılmaya çalışılan yenidünya düzeni olarak düşünülen bu süreç, üstlendiği 

fonksiyonlar gereği hem ekonomik hem de siyasi bir içerik taşımaktadır. Bu modelde 

belirlenen hedeflere ulaşılmasında sistemin çalıştırılması, ulusal aktörler kadar, 

uluslararası aktörlerin de uzlaştığı bir ortamı gerekli kılmaktadır.206  

     

Genel ifadelerle, küreselleşme bütünleşen, ama aynı zamanda parçalanan, 

evrenselle yerelliğin ironik bir şekilde birbirine geçtiği ve karıştığı bir dünya imgesi 

olarak karşımıza çıkmaktadır.207 Bu noktada, küreselleşme ve yerelleşme kavramlarının 

birbirlerinin tamamlayıcısı olduğunu söyleyebiliriz. Yetkinin ulusüstü organlara devri 

küreselleşme, yerel ölçekli kurumlara aktarılması ise yerelleşmenin bir sonucu olarak 

karsımıza çıkmaktadır. 208 Daniel Bell’in 1988’de “2015’in dünya gezegeninin önceden 

izlenmesi” denilen geleceğe yönelik yaptığı öngörü bu cümlelerin birer destekleyicisi 

durumundadır. 

 

 “Benim inandığım temel problem ise ulus devletin yaşamın büyük sorunları 

karşısında çok küçük kaldığıdır. Ulus devlet hayatın küçük sorunları için de çok 

büyüktür. Büyük sorunlar için çok küçüktür çünkü sermaye akışlarıyla, mülkiyet 

dengesizlikleriyle, iflaslarla, gelecek yirmi yılda hızla artacak demograifik med-cezir 

dalgalarıyla uğraşacak etkin uluslararası mekanizmalara sahip değildir. Küçük 

sorunlar için de çok büyüktür çünkü ulusal siyasal merkeze yönelik güç akışları, 

                                                
205 TOPÇU; a.g.t., s. 104 
206 ÖZER; “Yönetişim Üzerine…”, a.g.d., s. 74 
207 HASANOĞLU; a.g.d., s. 69 
208 ERGUN; a.g.t.,  s. 30 
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merkezin artan oranda yerel ihtiyaçların çeşitliliğine ve farklılığına duyarsız kalmasına 

yol açmaktadır.”209  

    

Dolayısıyla küreselleşme öncesi dönemin temel aktörü konumundaki ulus 

devletler, günümüz küresel toplumunu ilgilendiren konularda karar alma gücüne sahip 

yegâne aktörler konumundan çıkmakta, sahip oldukları bu gücü yeni aktörlerle 

paylaşmak durumunda kalmaktadır.  Bu süreçte, ulusal ekonomi önceliklerinin yerini 

küresel öncelikler almakta ve sistemin karar alma mekanizmasına katılım, yönetişimin 

küresel düzlemde dışavurumu olmaktadır.210 Yönetişim küreselleşen ve çoğulcu yapıya 

evrilen toplumsal düzenlerin ve uluslararası ilişkiler sisteminin yürütülmesinde 

başvurulan açıklayıcı bir kavrama dönüştürülmektedir. Bu çabanın karsısında, ulus 

devletin varlığının sürmesini isteyen ve sürdüğünü söyleyen ve bu nedenle de 

küreselleşmeye karsı duranlar, yönetişim kavramına da negatif bir anlam yüklemekte, 

küreselleşmenin zararlı etkilerinden korunmayı, ancak onunla ilişkili kavram ve 

akımlara karsı bir tavır geliştirerek başarma telasına girmektedirler. Yönetişim, 

küreselleşme karşıtlarınca demokrasiye bir tehdit ve ulus devleti yok etmenin bir aracı 

olarak sunulmaktadır. 211  

 

Anti-küreselciler diye kavramlaştırılan bu gruba göre küreselleşme; soğuk savaş 

döneminden sonra, batının zaferini yeni bir açılımla dünya geneline yaymasıdır. 

Uluslararası sermayenin egemenliği kayıtsız-şartsız hale gelmekte ve dünya ölçeğinde 

tekelleşmektedir. Dolayısıyla küreselleşmeyi "emperyalizmin yeni yüzü" olarak 

tanımlamak mümkündür. Ancak küreselleşme kavramını olumlu yönde algılayıp izah 

etmeye çalışan “küreselciler”e göre ise farklı toplumsal kültürlerin ve inançların daha 

yakından tanınması; ülkeler arasındaki her türlü ilişkinin yaygınlaşması ve 

yoğunlaşması; ideolojik ayrımlara dayalı kutupların ortadan kalkması sonuçlarını 

doğuran kaçınılmaz bir süreç küreselleşme olarak tanımlanmaktadır.212  Ancak 

                                                
209  Donald F. Kettl, “Yönetişimin Dönüşümü: Küreselleşme, Yetki Devri ve Hükümetlerin Rolü”, Çev:  
M. Akif Özer, Sayıştay Dergisi, S: 54, 2004, s. 153 
210  TOPÇU; a.g.t.,  s. 157 
211  GÜNDOĞAN; a.g.t., 49-52 
212  HASANOĞLU; a.g.t., s. 70 
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yönetişimin, küreselleşmeyle yöneltilen ve kamu yönetiminin piyasalaşması 

eleştirilerini de içeren iddiaları, büyük oranda hak etmediği söylenebilir.213  

 

1993–1999 arası görev yapan UNDP başkanı James Gustave Speth’e göre, 

küresel yönetişim ne bir küresel hükümetten bahsetmektedir; ne de sadece hükümetlerin 

eylemlerini içermektedir. Birçok hükümet-dısı örgüt, şirketler ve topluluklar küresel 

çevresel yönetişimin ortaya çıkısında büyük rol oynamışlardır.214 Bugünün dünyasında 

kararlar, birçok aktörün varlığından etkilenerek alınmaktadır. Sivil toplum örgütleri, 

tüketici dernekleri, iş dünyasındaki oluşumlar karar verme süreçlerinde seslerini giderek 

artırmaktadırlar. Yönetişim ekseninde de mevcut iktidar ilişkilerinin dönüşümü 

kaçınılmazdır. Küresel yönetişim bir zamanlar esas olarak hükümetler arası ilişkilere 

yönelik olarak düşünülürken, şimdi yalnız hükümetleri ve hükümetler arası kuruluşları 

değil, gönüllü kuruluşları, halk hareketlerini, çok uluslu şirketleri, akademik çevreleri ve 

kitle iletişimini de kapsar hale gelmiştir.215 Küresel yönetişim küresel sorunlar için 

politik ya da demokratik düzenleme aracı olarak kabul edilerek, bu araçla insanların, 

insan hakları, çevre, barınma, işsizlik gibi konularda “ortak sahiplenme” yaklaşımını 

benimseyerek, evrensel insanlık beklentilerinin gerçekleşmesine katkıda bulunabilmesi 

beklenmektedir.216  

   

2. 3. 2.  Kamu Yönetişimi 

Küreselleşme toplumsal, siyasi, ekonomik, kültürel ve teknolojik değişim 

yönündeki etkileriyle, dünya üzerinde kavramlar, ideolojiler, sistemler ve kurumlar 

üzerinde egemen bir süreç olarak varlığını her geçen gün daha da hissettirmektedir.  

Bundan etkilenen sistemlerin başında kamu yönetimi, genel anlamda kurum ve kurullarıyla 

devlet gelmektedir.217 Küreselleşme ile birlikte  “Devletin yeniden düzenlenmesi”, 

                                                
213  TOPÇU; a.g.t., s. 62  
214  Bkz:  a.g.t., s. 154-155  
215  Bkz. a.g.t.,  s.155 
216 M. Akif ÇUKURÇAYIR; “Çok Boyutlu Bir Kavram Olarak Yönetişim”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, 
Ed: Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Nobel Yayıncılık, Ankara, Ekim 2003, s. 263 
217 Bekir PARLAK; “ Küreselleşme Sürecinde Modern Ulus-Devlet ve Kamu Yönetimi”, Çağdaş Kamu 
Yönetimi I, Ed: Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Nobel Yayıncılık, Ankara, Ekim 2003, s. 387 
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“girişimci devlet”, “piyasa-dostu devlet”, “yönetişim”, “kamu yönetişimi” gibi kavramlar 

altında devlet tartışmalarının yönü değişmiştir.218  

 

1970’li yılların sonu ve 1980’li yılların başından itibaren kamu yönetimi alanında 

beliren yeni paradigmayla geleneksel anlayış gözden düşmüş ve yönetim yönünde ciddi 

değişimler yaşanmaya başlamıştır. 1980’li ve 1990’lı yıllardan sonra, devlet ve toplum 

arasındaki kurulu dengeyi, kamu sektöründen özel sektöre doğru genişleten bir eğilim 

ortaya çıkmıştır. Kamu İşletmeciliği kavramıyla küresel ölçekte devletler, piyasa türü 

mekanizmaları ve özel sektöre özgü yönetim tekniklerini kamu sektörüne uyarlamada hızla 

yol almış, kamu yönetişimi kavramı da “yeni kamu işletmeciliği” kavramının kapsamını 

genişleten alternatif bir öneri olarak ortaya çıkmıştır. Amaç kamu işletmeciliği ile devlet 

içinde başlatılan piyasalaştırma girişimlerini, rekabet, etkinlik ve etkililik gibi ekonomik 

ölçütlere göre tanımlanan toplumsal ilişkiler alanına doğru genişletmektir.219 Kamu 

yönetiminde rekabeti, etkililiği, verimliliği sağlamak ve piyasa karşısında devleti minimize 

etmek, vatandaşı müşteriye dönüştürmek bu yaklaşımın belli başlı amaçları olmuştur. Bu 

amaçları gerçekleştirirken, kamu yönetimi anlayışından kamu işletmeciliği anlayışına ve 

yeni kamu işletmeciliği anlayışına geçiş, kamu yönetişimi anlayışını da beraberinde 

getirmiştir.220 

Kamusal yönetişim, kamu sektöründeki yönetişime karşılık gelen bir terimdir. 

İngiliz literatüründe konu hakkında kamu kesimindeki kurumsal yönetişim terimi de 

kullanılmaktadır. Kamusal yönetişim; politika hedeflerinin etkin ve verimli bir biçimde 

hayata geçirilmesini ve ayrıca bunların açık biçimde duyurulmasını ve paydaşların yararı 

için bunlarla ilgili hesabın verilmesini hedeflemiş olan kamu organizasyonları tarafından ve 

kamu idarelerince tesis edilmiş organlar eliyle yönetim, kontrol ve gözetim arasındaki 

etkileşimli ilişkinin güvence altına alınması olarak tanımlanır. 221 

Kamu yönetişimi; ulusal, bölgesel, yerel, siyasal, sosyal gruplardan, baskı ve çıkar 

gruplarından, sosyal kuruluşlardan özel ve ticari organizasyonlardan oluşan ağların 

                                                
218 GÜZELSARI; “Kamu Yönetimi Disiplininde…”,  s. 5 
219 Bkz: gös. yer.  s. 8 
220 KAYIKÇI: a.g.d., s. 173 
221 “Kamusal Yönetişim: Kamu Sektöründe Kurumsal Yönetişim, Niçin ve Nasıl?”, Çev: Baran 
ÖZEREN, Özlem TEMİZEL, Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi: 36, Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, 
Mart 2004, s. 6- 9, httpwww.sayistay.gov.tryayinyayinicerikaras36KamusalYonet.pdf, (22.03.2009) 
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yönetimini içermekte olup,222  üç tür yapının oluşumunda etkin olmaktadır.  Birinci yapıda 

yönetim, zayıf ancak etkin, verimli, tutumlu ve performans hedeflerine ulaşabilecek 

konumda düşünülmektedir. İkinci yapıda yönetimde öncelikli olarak sosyal adalet, eşitlik, 

yasallık görevlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi ön plâna çıkmaktadır. Üçüncü 

yapıda ise sağlamlık, güçlülük hâkim değerler olarak dikkat çekmektedir. Bu yapıda 

yönetim güvenilir, güçlü, uyumlu, güvenli, kendinden emin ve zorluklar karşısında 

mücadeleci olmak zorundadır.223 Bu süreçte başarılı olmak, kamu yönetişiminin başarısı ile 

doğru orantılıdır.  

20. yüzyıl boyunca hâkim olan hiyerarşik, katı, bürokratik kamu yönetimi, daha 

esnek ve giderek Pazar ekonomisine dayalı bir kamu yönetimine yön çevirmiştir. Bu basit 

bir reform ya da işletme tarzındaki değişiklik değil, devletin toplumdaki rolünde ve devlet-

vatandaş ilişkisinde önemli bir anlayış değişimini ifade etmektedir.224 Halk artık kamu 

idarelerinden güçlü yönetişim beklemektedir. Toplum artan biçimde hesap veren kamu 

idaresi talep etmekte, hükümet sadece parlamentoya değil, ayrıca, toplumun başka 

kesimlerine de çok daha fazla hesap verebilmelidir.225 21.  yüzyılla birlikte Dev çokuluslu 

şirketler, güçlü uluslararası örgütler ulusal düzeyle sınırlı kamu yönetimi anlayışını yerine 

küresel yönetişime uygun bir kamu yönetimi anlayışının vurgulamaktadır. Kamu 

yönetiminin artık sadece belli bir ülkeyi ilgilendiren, o ülkenin kamusal hizmetlerinin nasıl 

sunulacağını, vb. tasarlayan bir anlayışla değil, küresel piyasayı ve küresel aktörlerin 

koyduğu kuralları dikkate alan bir anlayışla geliştirilmesi önerilmektedir.226 Çağdaş 

toplumlarda kamu yönetişimi, toplumun dışsal yönetimsel denetimini değil, süreçte yer alan 

aktörlerin tümünden kaynaklanan etkileşimsel bir yönetimi öngörmektedir.227 Bu bağlamda, 

“kamu yönetişimi" olarak adlandırdığımız yeniden yapılanma modeli yurttaş katılımından 

başlayarak, etkin demokrasi, hukuk devleti, siyasi meşruiyet ve güven ortamının 

zorunluluğundan geçmektedir 

                                                
222  ÖZER: “Yönetişim Üzerine…”, a.g.d., s. 78 
223  ÖZER, “Yönetişim Üzerine…”, a.g.d., s. 79 
224 Veysel BİLGİÇ, Turkut GÖKSU; “Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye’de Kamu Yönetimi ve 
Yerelleşme Eğilimleri”, 2004 Türkiye İktisat Kongresi: Kamuda İyi Yönetişim Tebliğ Metinleri, 
DPT, C: 10, İzmir, 5–9 Mayıs 2004, s. 41 
225 “Kamusal Yönetişim: Kamu Sektöründe…”, s. 27,  
httpwww.sayistay.gov.tryayinyayinicerikaras36KamusalYonet.pdf, (22.03.2009) 
226 Sonay BAYRAMOĞLU; “OECD ve Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl:4, 
S:14, Nisan Haziran 2003, s. 25 
227 BOZKURT, ERGUN; a.g.e., s. 274 
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2. 3. 3. İyi Yönetişim 

Yönetişim kavramıyla beraber doksanlı yıllardan itibaren sınırları daha belirli, bazı 

kriterleri içeren, tipolojik özellikleri olan bir kavramın ortaya çıktığı görülmektedir. 

Kavramın “iyi” sıfatıyla nitelenerek ifade edilmesi, daha yoğun şekilde tartışılmasına yol 

açmıştır. Çünkü “yönetişim” le daha yansız ve esnek bir yaklaşım dile getirilirken; “iyi 

yönetişim” le daha buyurgan, dikte edici, belli amaçlara hizmet eden, hatta olmazsa olmaz 

bazı özelliklere vurguda bulunan bir içerik ifade edilmiştir.228 Şöyle ki; yönetişim 

kavramı nötr bir durumu işaret ederken, iyi yönetişim şartlı ve eylemsel bir durumu ifade 

etmek için kullanılmaktadır. Yani yönetişim kavramının bir kısım ölçütlerinin 

uygulanmasıyla beraber ortaya çıkaracağı durum iyi yönetişim durumudur.229  Bu temel 

ölçütler ve bunların açılımını oluşturan siyasal kavramlar, iyi yönetişim ekseninde, 

gelişmenin sağlanabilmesinin araçlarını oluşturmaktadır. Ancak diğer taraftan bu 

kavramlar, aynı zamanda gelişmenin ürünleridir; yani bu ilkelerin varlığı ya da yokluğu 

gelişmişliğin bir ölçütü olabilmektedir. Bu durumda iyi yönetişim, gelişme sorununun 

ötesinde, az gelişmiş ülkelere ilişkin yeni bir düzen kurma aracı olarak da işlev 

görmektedir.230 

İyi yönetişim kavramı hesap verebilen, şeffaf, hukukun üstünlüğüne inanmış, 

toplumun denetim süreci dâhil bütün süreçlerde tam ve bağımsız katılımının sağlandığı, 

idarenin toplumun etkin katılımın sağlanması amacına hizmet eder şekilde yurttaş 

memnuniyetini ve kamu hizmet kalitesini arttırmayı hedeflediği yönetim sisteminin bütünü 

olarak ifade edilebilir.231 Bu bakımdan iyi yönetişim, toplumun güven ve desteğini sağlayan 

etkin ve sorumlu bir devletin oluşturulması şeklinde algılanabilir. Bunun yanında kamunun 

yakından ilgilendiği hususlar hakkında, iktidarın nasıl kullanılması, siyasal kararların nasıl, 

neden alınması ve yurttaşların kendi sözlerini kabul ettirebilmeleri için neler yapmaları 

                                                
228 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 119 
229 Ertuğrul GÜNDOĞAN; “Yönetim Reformlarının Gerekliliği Bağlamında İyi Yönetişim ve Türkiye'de 
Uygulanabilirliği”, Sivil Toplum Dergisi, Nisan-Eylül 2004, s. 13    
230 Eray ARIKBOĞA; “Yönetimde Değişim Süreci ve Yönetişim: İstanbul Konseyi Örneği”, 
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2004, s. 105 
231 20. Türkiye Maliye Sempozyumu, Türkiye’de yeniden Mali Yapılanma; Ed: Selami Sezgin, Sevinç 
Yaraşır, Fatih Deyneli, Elvan Teke, Pamukkale, Ağustos 2005, 
http://maliyesempozyumu.pamukkale.edu.tr/20malsemp.pdf, (01.05.2009) 
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gerektiğiyle ilgili olan kurum, süreç ve gelenekleri de göz önüne alarak sorumlu ve duyarlı 

bir biçimde güç kullanımı232  anlamında da kullanılmaktadır. 

Hiyerarşiye dayanan geleneksel yönetim anlayışının sorgulanması sonucunda 

doğan yönetişim anlayışı çerçevesinde iyi yönetişimin özellikleri şu şekilde 

sıralanabilir.233 

 Yurttaşı, yönetimde etkili kılmak, 

 Yerel yönetimleri ve âdem-i merkeziyeti güçlendirmek, 

 Kültürel çoğulculuğa saygıyı ve farklılıklara hoşgörüyü geliştirmek, 

 Otoriter yönetim uygulamalarından katılımcı yönetim biçimlerine 

geçmek, 

 Cinsiyetler ve gelir grupları arasındaki farkı kapatmak, 

 Sivil toplumun kapasitesini arttırmak, 

 Hesap sorulabilmesini sağlamak, 

 Kamu yönetiminde açıklığı sağlamak. 

 

Bu özelliklerin yanında iyi yönetişim, demokrasiyle birlikte gelişmeyi zorunlu 

görmekte ve gelişme sürecinde devletin dışında toplumsal aktörlere de ağırlık 

vermektedir. Böylece iyi yönetişim, siyasal modernleşmeyi sağlayacak demokratik 

eksenli siyasal öğeler ile ekonomik gelişmeyi sağlayacak toplumsal, ekonomik, siyasal 

oluşumlar arasında yeni bir konsensüsün oluşturulmasına yönelik bir çabayı 

yansıtmaktadır.234  

İyi yönetişim kavramı, devletler bakımından daha fazla şeffaflığın sağlanması, 

sorumluluk, etkinlik, tarafsızlık ve katılım gibi konulara vurgu yapmaktadır. Bu 

değerler siyasal sorumluluğun geliştirilmesi, katılımın artırılması, etkin işleyen bir 

hukuk düzeni, devlet ve vatandaşlar arasında bilgi akışı gibi kapsamlı hedeflere 

                                                
232  ŞENALP, REYHAN, KÖSE; “Küresel Yönetişim ve Sendikalar”,   
      http://www.petrol-is.org.tr/yayinlar/yillik/2003_yillik/14_yonetisim/govde.htm, (21. 12. 2008) 
233 Zülfü BEYDİLLİ; “Katkılar: Yönetişim Ekonomi ve Siyaset İlişkisi”,  
     www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=905 - 28k, (12.12.2008) 
234 ARIKBOĞA; a.g.t., s. 102  
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dönüştürülebilir.235 İyi yönetişimle beraber esaslı bir devlet sistemindeki yönetsel 

faaliyetlerin her aşamasında, halkın sorumluluğun yanı sıra, katkısı ve katılımının 

sağlanmasıyla toplumun sorumluluğu ve denetleme gücü arttırılmakta, kamusal 

faaliyetlerin sonuçları anlamında bilinçli bir kamuoyu oluşturulması 

kolaylaştırılmaktadır. Böylece “toplum- kamu hizmeti- kamu yönetimi” üçgenindeki 

ilişkiler birbirlerine yakınlaştırılmaktadır.236  

 

Thomas Jefferson’ un ünlü “devlet meşru gücünü, yönetilenlerin yönetenler 

hakkındaki mutabakatından alır” sözü devlet yönetiminde “iyi yönetişim” kavramının çok 

önem taşıdığını vurgulamaktadır. “İyi yönetişim“ kavramının içerisinde diyalog ve uzlaşma 

yer almaktadır. Halk, önce hür iradesi ile mutabakata dayalı olarak temsilcilerini 

seçebilmeli (siyasal katılım ve temsil), onlara bu şekilde yönetme hakkını vermeli (temsili 

vekâlet), yöneticiler ile yakın bir iletişim içerisinde bulunarak kamusal kararlara 

katılabilmeli (yönetime katılma) ve yöneticilerin güç ve yetkilerini kötüye kullanmamaları 

için onları kontrol (denetim) edebilmelidir. İşte gerçek demokrasi, ideal devlet ve iyi 

yönetişim için bu anahtar kavramların varlığı ve işlerliği gereklidir.237 

 

Önceleri bir kentin, bir eyaletin ya da bir ülkenin yönetimini ifade eden yönetişim 

kavramı, ‘iyi’ sıfatının eklenmesiyle belli bir kentin, eyaletin ya da ülkenin “nasıl?” 

yönetildiği ile ilgili yargı ifade eden bir kavram haline dönüşmüştür. Yönetişim ve iyi 

yönetişim tartışmalarında da böyle bir açmaz görünmektedir. Bir kesim yönetimden 

muhtemel bütün beklentileri bir ideal olarak tanımın içine sokmaya çalışırken; diğer bir 

kesim mevcut uygulamalar içerisinden bir çözümlemeye gitmeyi yeğlemektedir. Bu da 

kavramın bir uçtan ötekine savrulduğu geniş bir yelpazede tanımlanması çabalarını 

doğurmaktadır.238 Bu açmazı aralayacak en önemli nokta ise yönetişim kavramı nötr bir 

durumu işaret ederken, iyi yönetişim şartlı ve eylemsel bir durumu ifade etmek için 

                                                
235 Namık Kemal ÖZTÜRK; “Bürokratik Devletten Etkin Yönetime Geçiş: İyi Yönetişim”, Türk İdare 
Dergisi, Sayı 437, 2002, s. 28 
236 Nevzat SAYGILIOĞLU, Selçuk ARI; Etkin Devlet- Kurumsal Bir Tasarı ve Politika Önerisi, 
Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 77  
237  C. Can AKTAN; “ İYİ YÖNETİŞİM VE DEMOKRASİ ”,  
      www.canaktan.org/politika/yonetisim/yonetisim-demokrasi.htm - 5k , (15.03.2008) 
238 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 118-123 
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kullanılmasıdır Yani yönetişim kavramının bir kısım ölçütlerinin uygulanmasıyla beraber 

ortaya çıkaracağı durum iyi yönetişim durumudur.239  

Bu temel ölçütler ve bunların açılımını oluşturan siyasal kavramlar, iyi yönetişim 

ekseninde, gelişmenin sağlanabilmesinin araçlarını oluşturmaktadır. Ancak diğer taraftan 

bu kavramlar, aynı zamanda gelişmenin ürünleridir; yani bu ilkelerin varlığı ya da yokluğu 

gelişmişliğin bir ölçütü olabilmektedir. Bu durumda iyi yönetişim, gelişme sorununun 

ötesinde, az gelişmiş ülkelere ilişkin yeni bir düzen kurma aracı olarak da işlev 

görmektedir.240 İyi yönetişimin ölçütleri diye tanımlanan kavramları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

                                 Şekil 2: İyi Yönetişim İlkeleri 

                          

Kaynak: Ertan ERÜZ, “Yeni Mali Yönetim…”, Türkiye Maliye Sempozyumu, Türkiye’de Yeniden 
Mali Yapılanma. 

 

2. 3. 3. 1.  Şeffaflık- Saydamlık 

Saydamlık terimi, Latince öte anlamına gelen “trans” ile görünmek ya da bir 

taraftan diğer tarafı görmek anlamına gelen “parere” ifadelerinin bir araya gelmesiyle 

oluşturulmuş bir kelime 241  olup, devletin hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için hayata 

                                                
239 GÜNDOĞAN; a.g.d., s. 13    
240 ARIKBOĞA; a.g.t., s. 105 
241  Harun CANSIZ; Kamusal Mal İşlemlerde Saydamlık ve Türkiye’de Saydamlık Gereği, Afyon 
Kocatepe Ünv. İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi,  S:6, 2000, s. 85 
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geçirdiği politikaları ve bu politikaların yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan 

bilgiyi düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunmasıdır.242 

 

Yönetimde açıklık veya şeffaflık hizmet yürütülen iç ve dış müşteriye veya birim ve 

kurumlara karşı gösterilen duyarlılığı, onlara karşı bilgi, belge ve diğer verilen 

açıklanmasını ifade etmek için kullanılan olumlu bir ölçektir. 243 Siyasi ve idari şeffaflık, 

kamuoyunu izlenen politikalar, koyulan kurallar hakkında bilgilendirecek, yönetimlerin bu 

politikalara uygun davranmaları için otomatik bir gözetim mekanizması oluşturacak, 

böylece idarelerin hesap verebilirliğini sağlayıp, yolsuzlukları azaltacaktır. Ayrıca şeffaflık 

anayasal, yasal ve kurumsal yapıların devletin içsel faaliyetleri ve nitelikleri ile ilgili bilgi 

üretmesini ve toplumun gerek siyasal sistemin içindeki gerekse dışındaki aktörlere 

ulaşabilme kapasitesinin yüksekliğini ifade etmektedir.244 

 

İyi yönetişimin unsurlarını birbirinden bağımsız düşünmek olası değildir, çünkü tüm 

unsurlar birbiriyle ilişkilidir. Nitekim şeffaflık katılımla yakından ilişkilidir. Şeffaflık, 

kamuoyunun sivil toplum örgütlerinin de yardımıyla her düzeydeki yönetim süreciyle ilgili 

bilgilenmeyi sağlar. Şeffaflık yoluyla yasalara uygunluk denetiminin sağlanması, hukukun 

üstünlüğünün korunmasını güvence altına alacaktır. Şeffaflığın beraberinde getireceği 

kamuoyu gözetimi sayesinde kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacaktır.245 

     

 

2. 3. 3. 2.  Hesap Verebilirlik 

Hesap verebilirliğin sözlük tanımı “kişinin davranışları için sorumluluk almak veya 

cevap vermek konusunda yükümlü ya da gönüllü olması” şeklindedir. Kelimenin İngilizce’ 

de bu anlamda kullanıldığı ilk kayıt ise 1794 tarihinde olmuştur. Bu dönem kamu yararı, 

                                                
242 İzak ATİYAS, Şerif SAYIN, “Devletin Mali ve Performans Saydamlığı”, Kamu Maliyesinde 
Saydamlık, Ed: İzak Atiyas, Şerif Sayın, Tesev Yayınları, İstanbul, 2000, s. 30 
243 YILDIRIM; a.g.e., s. 222 
244 Coşkun Can AKTAN, Hilmi ÇOBAN; “Kamu Sektöründe İyi Yönetim İlkeleri”,     
     httpwww.canaktan.orgpolitikakurum-devyonetimiaktan-coban.pdf, (22.10.2008) 
245 ÇUKURÇAYIR, SİPAHİ; “Yönetişim Yaklaşımı…”, a.g.d., s. 52 
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sivil toplum ve iyi yönetişim konularında yeni düşüncelerin filizlendiği bir dönemdir.246 

Kavram kısaca bir kimsenin yaptıklarından dolayı başka bir otoriteye açıklamada 

bulunması olarak tanımlanabilir247 

 

Hesap verilebilirlik üç tür olmaktadır:248 

Siyasi hesap verebilirlik: Siyasi partilerin ve temsilcilerinin seçimler yoluyla 

hesap verebilirliği, 

İdari hesap verebilirlik: Hükümet kuruluşlarının kuruluş içi ve kuruluşlar arası 

hesap verebilirliği, 

Hukuki hesap verebilirlik: Yargı organları da dâhil olmak üzere devletin tüm 

birimlerinin karar ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olmasıdır. 

 İlke bir kurumdaki görevlilerin yetki ve sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin 

olarak, ilgili kişilere karşı cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri 

dikkate alarak bu yönde hareket etme ve bir başarısızlık durumunda sorumluluğu 

üzerine alma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yani kamu örgütleri, özel sektör ve sivil 

toplum kuruluşlarındaki karar alıcılar, kamuoyuna ve kurumsal paydaşlarına karşı hesap 

verebilmelidirler.249  

 

Kamu yönetiminde saydamlık ve hesap verme yükümlülüğü karşılıklı etkileşim 

içinde olan kavramlardır. Yönetimde saydamlığı sağlayabilmek için etkili ve iyi işleyen 

hesap verme süreçlerine, hesap verme süreçlerinin etkili ve iyi işlemesi için de açık ve 

saydam politikalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle sağlam bir hesap verme yükümlülüğü 

                                                
246 Marilyn WYATT; “ STK Yönetişim Rehberi ”,  İstanbul: TÜSEV-TÜSİAD Ortak Yayını, Ekim 2007, 
s. 17 
247 Asım BALCI; “Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik Anlayışı”, Kamu Yönetiminde Çağdaş 
Yaklaşımlar Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Ed: 
Asım BALCI, Ahmet NOHUTÇU, Namık Kemal ÖZTÜRK, Bayram COŞKUN, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2003, s. 116 
248 Nihal SAMSUN; Hesap Verebilirlik ve İyi Yönetişim, “İyi Yönetişimin Temel Unsurları”, Maliye 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı yayınları, 2003 s. 18 
249 ÖZER; “Yönetişim Üzerine…” a.g.d., s. 82 
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saydamlık sağlamanın vazgeçilmez bir aracı, saydamlık da hesap verme yükümlülüğünü 

layığı ile yerine getirebilmenin olmazsa olmaz ön koşuludur.250  

Toplum artan biçimde hesap veren kamu idaresi talep etmektedir. Hükümet 

sadece parlamentoya değil, ayrıca, toplumun başka kesimlerine de çok daha fazla hesap 

verebilmelidir. Bu duruma artan özgürleşmeye paralel olarak nüfusun eğitim düzeyinin 

yükselmesi, bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki hızlı gelişmeler ve medyanın etkisi 

gibi, farklı türdeki gelişmeler sebep olmuştur. Halk kamu idarelerinden güçlü yönetişim 

beklemektedir.251 

 

2. 3. 3. 3. Katılım 

Katılımcılık devletin politika oluşturma, uygulama ve denetleme sürecine 

vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin dâhil olmasını anlatan bir kavramdır. 

İnsanların çok uzun yıllardan beri seslerini duyurmak için yollar aradığı 

düşünüldüğünde katılımcılığın köklerini eski tarihlere kadar götürmek mümkündür 

Ancak, katılımcılığın bir yasal hak haline gelmesi 18’inci yüzyılda İsveç’te 

gerçekleşmiştir.252 John Stuart Mill katılımcılığın önemini şu sözleriyle ifade etmiştir; 

“Toplumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçimi bütün halkın yönetime 

katıldığı hükümettir; en küçük kamu görevine olsun katılım yararlıdır; her alandaki 

katılma, toplumun genel gelişme düzeyinin elverdiği ölçüde geniş olmalıdır.”253 

 

Katılım yönetimin aldığı kararlarda halkı paydaş olarak görmesi, yani yönetişim 

yaklaşımını ön plana çıkarmak demektir. Özel sektör ve sivil toplum, bireyler veya çeşitli 

menfaat grupları bu çerçeve içinde faaliyetlerini ve ilişkilerini organize ederler. Bu noktada 

vatandaşlar ile devlet arasındaki ilişki yönetenle yönetilen arasındaki ilişkiden ziyade bir 

                                                
250 Şafak Birol ACAR; “ İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Yönetiminde Mali Saydamlık ve 
Kamuoyu Denetiminin Etkinleştirilmesi ”, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Ankara, 2007, 
s. 24, bumko.gov.trkontroldosyagoster.aspxDIL=1&BELGEANAH=4747&DOSYAISIM=Brl.pdf, 
(15.02.2009) 
251 “Kamusal Yönetişim: Kamu Sektöründe…”, 
      www.sayistay.gov.tr/yayin/yayin2.asp?id=103 - 5k, (22.03.2009) 
252 Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, DPT, 
Ankara, 2007,  s. 14, ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf, (08.01.2009) 
253 AKTAN, ÇOBAN; “Kamu Sektöründe…”,        
     httpwww.canaktan.orgpolitikakurumdevyonetimiaktan-coban.pdf, (22.10.2008) 
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ortaklık ilişkisine dönüşmektedir254 Katılımın amacı da konsensüs sağlanarak ilgili 

projelerin uygulanabilmesini sağlamaktır255 

Katılımcılık kamu gücünün kötüye kullanılmasının önlenmesi, vatandaşların söz 

sahibi oldukları düzenlemeleri daha olumlu karşılamaları, böylece düzenlemelere uyumun 

artması, ilginç ve orijinal fikirlerin ve gerçek verilerin edinilmesi, vatandaşların devlete 

olan güvenlerinin artması, saydamlığın güçlenmesi, tüm taraflar arasında ortak bir dil 

oluşturulması gibi nedenlerle oldukça önemlidir.256   

Tüm vatandaşların gerek doğrudan gerekse kendilerini temsil eden aracı kurumlar 

vasıtasıyla karar alma süreçlerine katılmaları gerekmektedir. Vatandaşların aktif katılımı 

sayesinde, politikalar oluşturulurken farklı çıkarlar arasında uzlaşma sağlanmakta, 

böylelikle vatandaşlar çıkarlarının ötesinde ortak çıkar için hareket edebilmektedirler.257 

Yönetişimde de hedeflenen bu aktif katılım sürecidir. Kamu yönetiminin yeniden 

yapılandırılması sürecinde farklı öncelikler bulunmakla birlikte asıl hedef, devleti 

vatandaşa daha yakın hale getirerek uygulanan politikaların meşruiyetini sağlamaktır. Bu da 

bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün katılımı yoluyla sağlanabilir.258 

 

2. 3. 3. 4. Cevap Verebilirlik 

İyi yönetişimin temel prensiplerinden biri sayılan cevap verebilirlik, bireyin, kamu 

yönetimindeki uygulamalarla ilgili olarak yöneticilerden ya da siyasal zeminde 

gerçekleştirilen çalışmalar hakkında siyasetçilerden talep ettiği cevapları alabilmesidir. 

Yönetimin cevap verebilmesi, sahip olduğu bilgiyi birey ile paylaşabilmesiyle 

gerçekleşmektedir.  

Özellikle kamu yönetimi alanında yaşanan gelişmeler, vatandaşı müşteri olarak 

görmek ve onun memnuniyetini üst düzeyde tutabilmek ve hizmetlerin belirlenmesinde 

kamunun tercihlerini ön planda tutabilmek, cevap verebilirliğin hayata geçirilebilmesi ile 

                                                
254 ACAR; “ İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde…” s. 13,      
     bumko.gov.trkontroldosyagoster.aspxDIL=1&BELGEANAH=4747&DOSYAISIM=Brl.pdf, 
(15.02.2009) 
255 ÖZTÜRK; a.g.d.,  s. 30 
256 Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 15, 
      ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf, (08.01.2009) 
257  “Kamusal Yönetişim: Kamu Sektöründe…?”, 
     www.sayistay.gov.tr/yayin/yayin2.asp?id=103 - 5k, (22.03.2009) 
258  ÇUKURÇAYIR, SİPAHİ; “Yönetişim Yaklaşımı…”, a.g.d., s. 52 
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orantılıdır. Duyarlı politikacı ya da bürokrat her zaman cevap vermeye hazır, aynı zamanda 

vatandaşın ihtiyaç ve isteklerini anlayabilen ve öngörebilen bir yapıda olmalıdır. Kamu 

hizmetlerinden yararlananların sağlayacağı bilgi ve görüşler, politikalarda önemli 

göstergelerden biri olarak mutlaka dikkate alınmak zorundadır.259 

 

Cevap veren yönetim ya da hükümet yaklaşımının temelinde yatan görüş “vatandaş 

önce gelir” sloganı ile özetlenmektedir. Slogan, vatandaş olarak hareket edenlerin topluma 

yönelik kaygılarını sergilemesi ve kısa dönem çıkarların ötesine geçerek diğer bireylere 

ilişkin hususlarda sorumluluk üstlenmeyi arzulamaları fikrinden doğmuştur.  

 

2. 3. 3. 5. Hukukun Üstünlüğü 

Hukuk devleti kısaca hukuka dayanarak ve hukuk sayesinde var olan devlet 

demektir. Bu ilke devletin hukuk çerçevesine alınmasını, hukukla bağlanmasını ve 

yönetimde keyfiliğin yerine kuralların egemen olmasını gerektirir.260  

 

Yönetişimin temel ölçütlerinden biri olan hukukun üstünlüğü, hukuk devletinin tüm 

işlem ve eylemlerinde hukuku egemen kılan ve dolayısıyla hiçbir kişiyi ya da kurumun 

hukukun üzerinde bulunmamasını ifade etmektedir. Devlet saygınlığını ve gücünü ülkede 

hukukun üstünlüğünü egemen kılmaktan ve etkin bir adalet kurumunun alt yapısını 

üretmekten almaktadır. Vatandaşlara hukuk güvencesi sağlamayan ve kendisi hukuka bağlı 

olmayan devlet, gerçek anlamda otorite sahibi olmayacaktır. 261 

Yönetişim ilklerinin kurumsallaşabilmesi ancak hukuksal kurallarla mümkün 

olabilmektedir. Hukuk kuralları tüm kurumlar arasındaki hukuki konulara net, açık, objektif 

düzenlemeler getirmekte, bunun yanında katılım, saydamlı, hesap verme sorumluluğu gibi 

iyi yönetişim ilkeleri vasıtasıyla, yönetenle yönetilenler arasındaki davranış biçimlerini 

düzenlemektedir. 

 

                                                
259  ÇUKURÇAYIR, SİPAHİ; “Yönetişim Yaklaşımı…”, a.g.d., s. 53 
260  M. Emin KÖKTAŞ: “ Toplumsal Değerler, Hukuk Devleti ve Demokrasi ”, Türk İdare Dergisi,  
       Sayı: 430, 2001, s. 75 
261  ÖZTÜRK; a.g.t., s. 56  
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2. 3. 3. 6. Etkinlik    

Etkinlik tanımlanması zor bir kavramdır. Geniş anlamda, amaç ve hedeflerin 

gerçekleştirilmesini ifade eden etkinlik görüşü; kamusal girişim, program veya projelerin 

hedeflerinin veya sonuçlarının ölçülebilir olduğu varsayımına dayanır.262 Etkinlik kamusal 

politikaların etkili olmasının yanısıra bir başka deyişle net olarak tanımlanmış hedeflere 

ulaşabilmek için yapılması gerekenlerin doğru bir biçimde ve zamanında yerine 

getirilmesini vurgulayan yönetişim ilkelerinden birisidir.263 Faaliyetlerin yapılmasıyla elde 

edilen çıktının değerini yansıtır, dolayısıyla çıktıların parasal değerlerinin ötesinde bir 

kavram olan etkinlik ile çıktıların sonuçları ve bunların amaçlarla ilişkisi üzerinde 

durulmaktadır.264 

 

Etkinlik amaçlara ulaşmak için yapılan faaliyetlerin sonucunda bu amaçlara ulaşma 

derecesini belirleyen, bir kurumun performansını gösteren en önemli gösterge olarak 

nitelendirilmektedir.265 Bu kurumların, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak 

sonuçlar üretmeleri gerekmektedir. Bu anlamda etkin yönetişim, küreselleşmenin ve 

sürdürülebilir kalkınmanın gerektirdiği değişime ayak uydurmaya yönelik, devlet, özel 

sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşın yönetiminde birlikte rol almalarını öngören 

geniş bir bakış açısını temsil etmektedir.266    Etkin bir yönetişimle ilgili yapılan 

çalışmalarda, etkinliği sağlayacak noktaların üç eksende olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bunlar, vatandaşın toplumun sorunlarına çözüm getirme sürecine, performans veya çıktı 

ölçümüne ve devletin yapısal reformlarına aktif katılımıdır. Bu bağlamda kamu hizmetinin 

pasif tüketicilerini aktif bir tüketiciye ve sorumlu vatandaşa dönüştürmeye yönelik çaba 

gösterilmesi gerekmektedir.267 

 

 

                                                
262  Abid NAİMATULLAH; “Performans Denetiminde Pakistan’ın Deneyimi Üzerine Bir Yaklaşım”, 
Sayıştay Dergisi, Çev: Derya Kubalı, 1998,  S: 29, s. 117 
263  Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 15,   
ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf, (08.01.2009) 
264  Nihat FALAY: “ Denetim, Verimlilik- Etkinlik- Tutumluluk (VET) ve Sayıştay”, Sayıştay Dergisi, 
Sayı:39, Nisan-Haziran 1997, s. 52 
265 Zuhal AKAL; İşletmelerde Ölçüm ve Denetim, MPM Yayınları, No: 473, Ankara, 1998, s. 16 
266  ÖZER; “Yönetişim Üzerine…” a.g.d., s. 83 
267  Muharrem ES:  “Yerel Yönetişim”, www.yerelsiyaset.com, (01.12.2008) 
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2. 3. 3. 7. Eşitlik 

Eşitlik kavramı, günlük hayattaki, sosyal ve hukuki ilişkilerdeki içeriği itibariyle 

olayların, benzer şekilde tarafsız ve adil muamele görmesi olarak tanımlanabilir. Eşitlik 

kavramı ile kastedilen, bireylerin cinsiyetine, bulundukları statülere, sınıfsal 

konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde eşit olması ve buna bağlı olarak bütün 

insanlara eşit muamele edilmesinin gereğidir. Pratikte ise eğer bazı siyasal kararların 

alınması halkın oyu ile oluyorsa (seçimler gibi), buna herkesin eşit hakla katılmasıdır.268 

Bundan hareketle iyi yönetişim ilkelerinden biri olan eşitliğin, herkese eşit olanaklar 

sunan, aynı zamanda aynı derecede hak ve sorumluluklar yükleyen ve bir ortak hedef 

etrafında herkesi birleştiren bir yönü olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. 

 

Bu anlamda Leslie Lipson’un şu ifadeleri dikkat çekicidir; “Demokrasinin 

özelliği en kısa biçimde ifade edilmek istenirse, şöyle denebilir: Demokrasi, 

vatandaşları için mümkün olduğunca fazla özgürlük ve eşitliği birleştiren bir devlet 

yönetimi şeklidir.” 269 Bu nedenle bütün insanların özgürlük ve eşitliği demokrasinin 

temel değeridir.               

       

2. 3. 3. 8. Stratejik Vizyon 

Stratejik vizyon kavramı, liderlerde ve halkta iyi yönetişim ve insani gelişim 

konusunda tarihi, kültürel ve sosyal tabana dayanan uzun dönemli, geniş açılı bir anlayışın 

olmasını anlatır. Kamu yönetiminde liderler iyi yönetişim ve kalkınma hususunda etkin bir 

perspektife sahip olmalı ve stratejik vizyon açısından gelişmeye yönelik gerekli unsurları 

belirleyerek bunları sağlamalıdırlar. Stratejik vizyonları belirgin olmakla birlikte süreklilik 

göstermelidir. Vizyon, çalışanlarla yöneticiler tarafından belirlenmeli, buna yönelik 

hedefler de ulaşılabilir olmalı ve çalışanların bu vizyona inanmaları sağlanmalıdır.270 

Tüm bu açıklamalardan sonra; İyi yönetişim terimi vatandaşların güvenliğinin 

sağlandığı, hukukun üstünlüğünün gerçekleştiği, yargı bağımsızlığının var olduğu hukuk 

devletini, kamu harcamalarını adil ve doğru bir şekilde yöneten kamu kuruluşlarını, siyasal 

                                                
268  KÖKTAŞ: a.g.d., s. 82 
269  Bkz: Gös. Yer 
270  ÖZER; “Yönetişim Üzerine…” a.g.d., s. 83 
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liderlerin, eylemlerinden dolayı halka hesap verebilirliğini veya halkın onlardan hesap 

sorabilirliğini, bütün vatandaşların gerekli bilgiye kolayca ulaşabilirliğini veya yönetimin 

saydamlığını ve insan haklarının asgari gereklerini içermekte olduğunu ifade edebiliriz.271  

 

İyi yönetişim ilkelerinin yaşama geçmesinde kişiler de önemli bir sorumluluk 

taşımaktadır.  Kişisel düzeyde, her insan bir yandan tüketici, bir yandan yurttaş, bir yandan 

da toplumsal sorumluluğu olan bir bireydir.  Bu sorumlulukları yerine getirirken iyi 

yönetişim ilkelerine sahip çıkılarak sivil toplum kuruluşları da dâhil olmak üzere her 

kurumun gelişmesine ve toplumsal refahımızın artmasına katkıda bulunacaktır. Yönetim 

karşısında yönetişimin başarılı olabilmesi, tüm bu iyi yönetişim ilkelerinin mümkün 

olduğunca yüksek başarı oranları ile uygulanabilmelerine bağlıdır. 

 

2. 4. YÖNETİŞİM ve ÖRGÜTLÜ SİVİL PAYDAŞLARI    

Günümüzde benzerliklerin yönetiminden çok farklılıkların yönetimi ön plana 

çıkmaktadır. Çünkü modern toplum sosyal ilişkilerin parçalanmasına ve duyarsızlığın 

artmasına neden olan birçok değişimin alanı olmuştur. Yoğun farklılaşmaların ortaya 

çıkması modern sonrası toplum için örgütlü sivil paydaşlara yeni işlevler yüklemektedir. 

Post modern toplum düşüncesinde, hiyerarşik olmayan, daha çok informel, dayanışmalı, 

göreceli olarak esnek, süreksiz ve hükümet dışı yapılarla yönetişimin alt yapısı 

oluşturularak toplumsal gelişimin sürekliliği sağlanmaya çalışılmaktadır. 272 

 

Yönetişim birbirine bağlı olan pozisyonların ve çatışan, karşıt çıkarları olan 

aktörlerin oluşturduğu, farklı ağsal yapıları koordine eden bir süreç olarak görülmekte olup, 

toplumdaki aktörlere ortaklar olarak bakmakta ve toplumdaki ekonomik, siyasal ve 

toplumsal aktörlerin etkileşiminden doğan bir yönlendirme ve denetleme kalıbı olarak 

görülmektedir. Bu nedenle yönetişim değişik aktörlerin etkileşiminin ortaya çıkardığı bir 

süreçtir.273 Bu kavram ile çoklu aktörlerin rol aldığı ve hiyerarşilerin yerine karşılıklı 

                                                
271   SANAL; “Kurumsal yönetim …”, a.g.d., s. 55 
272  YILDIRIM; a.g.e., s. 193 
273  TEKELİ; Yönetim Kavramı Yanı sıra…, a.g.d.,  s. 52–53  
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etkileşimin belirlediği bir yönetim süreci kastedilmektedir.274 Yönetişim, üç eşit ortaktan 

oluşan bir yapıdır. Bunlar, “Bürokrasi”, “Özel Sektör” ve “NGO (Sivil Toplum Kuruluşu) 

(non-governmental organization)” dur.                                                           

                            Şekil 3: Yönetişimin Aktörleri 

 

Kaynak: Kaynak: Ertan ERÜZ, “Yeni Mali Yönetim…”, Türkiye Maliye Sempozyumu, Türkiye’de 
Yeniden Mali Yapılanma. 

 

2. 4. 1.  Devlet 

Yönetişim teriminin, her biri ayrı ve kendi alanında egemen olan üç gücünden biri 

olan devletin rolü, hizmet sunumuna dâhil olan kamu, özel, gönüllü kuruluşlar adı da 

verilen hükümet dışı örgütlenmeler (NGO) ve özerk kamu kuruluşlarından oluşan çoklu 

yapıyı koordine etmek olarak sınırlandırılır. Devlet dışındaki aktörlerle birlikte devleti 

yönetme anlamında yönetişim, devletin piyasalaştırılmasıdır; yani, “devletin toplumla veya 

diğer aktörlerle piyasa mantığı ile ilişkilenmesidir”.275 Böylece kamu örgütleri arasında 

“rekabeti” yükselecek, bürokrasinin ihtiyaçları yerine “müşteri” ihtiyaçları ön plana 

çıkarılarak, sorunlar önceden öngörülebilecek; hiyerarşiden katılıma yönelerek 

merkeziyetçilikten kaçınılacaktır. 

                                                
274 H. Tarık ŞENGÜL: Kentsel Çelişki ve Siyaset: Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar, 
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayınları, İstanbul, 2001, s.53. 
275 Sonay BAYRAMOĞLU;  “Küreselleşmenin Yeni Siyasal İktidar Modeli: Yönetişim”, Praksis, S: 7, 
Ankara, Yaz 2002, s. 88 
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Küreselleşmenin getirdiği gelişmelerle beraber, devlet içindeki kurumsal ilişkilerin 

yeniden düzenlenmesine ve bir düzlemde yer alan kurum ya da kurumların sayıca çoğalan 

diğer düzlemlerdeki kurum ya da kuruluşlarla iletişime ve irtibata geçebilmesine, 

böylelikle, farklı düzlemlerdeki kurumlar arasında karşılıklı alış-verişler yaşanmasına 

ihtiyaç duyulmuştur. Ulus devletin tüm organlarıyla baskın konumda olduğu, hiyerarşik 

tabaklaşmaya dayalı yönetim modelinden, hiyerarşiyi ikinci plana iten ve işlevselliğin ön 

planda olduğu bir sisteme geçiş yaşanmaktadır.276 Bu geçişte Devletin temel görevlerinden 

biri insan gelişiminin sürdürülebilmesi için uygun bir çevre yaratmaktır. Devlet kurumları 

insanlara eşit fırsatlar sunarak toplumsal, ekonomik ve siyasal çerçevede yer alma 

güvencesi sağlamalı ve insanları iktisadi toplumsal yaşamın güçlü unsurları haline 

getirmelidir.277  

Devletin ilk olarak özel sektör ve sivil toplum işbirliğini sağlayarak yoksulluğa ve 

çevresel felaketlere karşı politikalar geliştirmelidir. Devletin yerinden yönetim, kamu 

faaliyetlerinde açıklık, bürokratikleşmeden uzaklaşma, yurttaşların katılımının sağlanacağı 

birlikte yönetme tarzlarını benimseyerek, kanunları yenileme mekanizmalarını hayata 

geçirerek yurttaş katılımını destekleyerek demokrasiyi kurumsallaştırması gereklidir. 

Ayrıca devlet, özel girişim ve özel sektör adına uygun ve yeterli koşulların yaratılmasını 

kolaylaştırmalı, bunun için “katalizörlük” rolü oynamalıdır ve özel sektör açısından da 

piyasanın yetersizlikleri karşısında devlet ve piyasa işbirliği sağlanmalıdır.278  

 

2. 4. 2.  Özel Sektör      

Öncelikle özel sektör, ardından tüm hükümet dışı aktörler, özellikle yerel ve 

bölgesel düzlemlerde hızla kamusal karar alma ve politika tasarım süreçlerine dâhil 

olmaktadır. Böylece bu aktörlerin çıkarlarının devlet içinde daha doğrudan temsil 

edilme şansı artmaktadır.279 

 

                                                
276 Murat OKÇU; “Yönetişim Tartışmalarına Katkı: Avrupa Birliği İçin Yönetişim Ne Anlama Geliyor?”,   
     Süleyman Demirel Ünv. İİBF Dergisi, C: 12, S: 3, 2007, s. 309–310,  
     httpiibf.sdu.edu.trdergifiles2007-3-17.pdf, (05.02.2009) 
277 GÜLER; “Yönetişim: Tüm İktidar…”, a.g.d., s. 108 
278 TOPÇU; a.g.t., s. 66 
279  OKÇU, “Avrupa Yönetsel Alanına Doğru…”, a.g.e.,  s. 270 
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Özel sektör, yani hukuksal adıyla şirketler, sosyolojik adıyla sermaye kesimi 

ikinci eşit ortaktır. Özel sektör düzeyinde iyi yönetişim, iç içe geçmiş iki kanaldan 

gerçekleşebilir.  Bir yandan kurumsal yönetişim uygular.  Bu doğrultuda kendi yönetim 

yapılarında şeffaflığı, hesap verebilirliği, katılımcı yönetim tarzını, etkinliği ve 

verimliliği yaşama geçirir.  Diğer yandan da toplumsal projelere kaynak ayırarak, 

yöneticilerinin ve çalışanlarının zamanlarının belirli bir bölümünü bu projelere, sivil 

toplum kuruluşlarının etkinliklerine ayırmaya teşvik eder.   Bu konuda duyarlı şirketler 

tarafından kurulan “Özel Sektör Gönüllüler Derneği” şirketlerin sosyal sorumluluklarını 

geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. 

 

2. 4. 3. Sivil Toplum Kuruluşları 

Klasik yönetim kavramından farklı olarak yönetişim, devletin dışında piyasa ve 

toplum alanında faaliyet gösteren örgütleri de kapsayan bir model olmuş, kendisine 

yönetme gücü bağışlanan “sivil” toplum örgütlerini de yönetim sürecinin bir parçası haline 

getirmiştir.280  Refah devleti uygulamalarının terk edilerek, kamunun küçültülmesiyle 

birlikte kamu tarafından boşaltılan alan, sadece özel sektör tarafından değil, üçüncü sektör 

tarafından da doldurulmuştur.281 Bu alana STK’ lar, yeni aktörler olarak siyasal, toplumsal 

ve ekonomik sistemle bütünleşerek eklemlenmişlerdir. 

    

Tüm paydaşların ve bunların alt paydaşlarının yetki ve sorumlulukları paylaşmaları 

paydaşlığın gereğidir. Yönetişim ancak aşağıdaki alt yapılarla uygulamaya sokulabilir;282 

 

 Yönetişim, sorumlu ve temsili bir hükümet biçimi öngörmektedir. 

 Yönetişim, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün bulunduğu, güçlü ve çoğulcu 

bir sivil toplumu gerektirmektedir. 

                                                
280 GÜZELSARI; “Kamu Yönetimi Disiplininde…”,  s. 5 
281 AL; a.g.e., s. 167-168  
282 YILDIRIM; a.g.e., s. 204-205 
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 Yönetişim, personelin ve teşkilatın bütün faaliyetlerini kurallar dizisine 

bağlayan ve kendi aralarındaki farklılıkları görüşmelerle gideren iyi kuruluşları 

gerektirmektedir. 

 Yönetişim, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, tarafsız, etkili ve sürekli bir 

yasal sistemi gerektirir.  

 Yönetişim gerek kamuda gerekse kamunun ortaklıklarında yüksek düzeyde 

açıklık ve hesap verilebilirliği gerektirmektedir. 
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III. BÖLÜM 
 

TÜRK KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ 
 

3.1. YÖNETİŞİM ANLAYIŞININ TÜRKİYE’DEKİ TEMEL 
DAYANAKLARI 

                                                           

Türk kamu yönetiminin genel olarak aşırı merkeziyetçi, patrimonyal ve seçkinci 

bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Bazı batı ülkelerinin aksine, Osmanlı 

İmparatorluğunda “çevre” “merkeze” mutlak bağımlıydı ve yerel güç odakları kalıcı 

yetkilere sahip değildi. Memurlar kendilerini topluma hizmetle değil de devlete 

hizmetle yükümlü saymaktaydı. 19. yüzyılda başlayan savunma amaçlı reformlar 

merkezin güçlendirilmesini amaçlamaktaydı.283 Ancak Tanzimat fermanı ile ilan edilen 

ilkeler, merkezileşmenin önünde bir engel oluşturan mevcut sosyal, siyasal ve idarî yapı 

ve işleyişe bir müdahale niteliğini taşımıştır. Bu anlamda yerel meclisler, 

merkezîleşirken âdem-i merkezileşmeye beşiklik etme noktasına denk düşmüşlerdir.284  

Türkiye’nin yerel meclislerle ve yerel seçimlerle tanışması çok eskidir. 1833’ten 

itibaren muhtarlık seçimleri yapılmaya, 1840’tan itibaren de yerel meclisler 

oluşturulmaya başlanmıştır. 1864 ve 1871 Nizamnameleri ise, İmparatorluğun yönetsel 

sistemini baştan aşağı yeniden kurmuştur. Bu nizamnameler, imparatorluk sisteminden 

merkezi devlet sistemine geçişi sağlayan yasal düzenlemeler olarak da okunabilir.285  

     

Osmanlı’da modern merkeziyetçiliğin güçlendiği ölçüde, modern anlamda yerel 

yönetimin çekirdeğinin de oluştuğu görülmektedir. İlber Ortaylı bunu merkeziyetçilik 

çağında yerel yönetimin gelişmesi gibi paradoksal bir içerikle ifade etmektedir. Ona 

göre, “Türkiye'de yerel yönetim geleneği modern merkeziyetçilikle yaşıttır” denebilir. 

Ancak Birgül Güler için bu paradoksal bir durum değil, ona göre; “tazimatla gündeme 

gelen özü bakımından burjuva reformlar, kısa bir süre içinde halk tarafından 

benimsenerek mevcut yönetim sistemiyle bütünleşmiştir. Merkezileşme sürecini 

                                                
283 COŞKUN; “ Kamu yönetiminde…”, a.g.e., s. 51 
284 Mustafa ÖKMEN; “ Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Merkeziyetçilik- Âdem-i Merkeziyetçilik 
Pratiği Üzerine Notlar”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 9–10, 
http://www.academical.org/dergi/MAKALE/9_10sayi/s9okmen11.htm, (13.04.2008) 
285 ARIKBOĞA; a.g.t., s.111 
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hızlandırmak bu kurumların başlıca işlevlerinden olmuş,  yerel çıkar grupları da 

işlevlerini yerine getirmeyi başarmışlardır”.286 

 

Cumhuriyet yönetimi, Osmanlı'nın kamu yönetimi kurumlarını aynen almış, 

Osmanlı'daki yerel yönetim anlayışı da Cumhuriyet Dönemi'nde de önemli bir 

değişikliğe uğramadan geçerliliğini korumuştur. Aradaki en önemli farklılık, söz konusu 

yönetim organlarının gelişmesi, örgüt bakımından büyümesi ve yayılması biçiminde 

kendini göstermiştir. 287 1921–1960 döneminde belediye kanunun yürürlüğe girmesi ve 

çok partili siyasal yaşama geçilmesinin etkisiyle, Türk yerel yönetim sisteminde bir 

ölçüde modernleşmesinin sağlandığı görülse de merkezi yönetimin yerel yönetimler 

üzerinde “vesayeti” devam etmiştir.288 

 

Yerel yönetimlerin siyasal rekabete açılması 1961’den itibaren doğrudan seçimle 

gelen belediye başkanları Türkiye’de yönetişim açısından birikim meydana 

getirmişlerdir.289 Bu birikim 1970’li yıllarla birlikte yerel yönetimlerde daha fazla 

halkla bütünleşme ve birlikte yönetme anlayışı ile güçlü bir eğilim olarak kendini 

göstermiştir. “Demokratik Yerel Yönetim Hareketi” ile kentlerin farklılaştığı ve farklı 

toplumsal sınıfların ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. 290 Bu akımla birlikte yerel 

alanda halk daha fazla kent yönetimini tanıma olanağı bulmuştur. Dolayısıyla halkın 

neredeyse daha fazla yönettiği bir dönem yaşanmış ve bu dönemde belediyecilikte 

sosyal adalet, halk katmanlarının karar alma süreçlerine dâhil edilmesi ve vesayet 

sorununu aşmak için “yerel yönetim değil, yerel hükümet ilkesi” temel referanslar 

olarak benimsemiştir.291  Modelin en ünlü örneği Fatsa Belediyesi’dir. Burada, her 

çalışmanın ve kararın ilçede yaşayanlarla birlikte gerçekleştirileceği biçiminde katılımcı 

bir model kısa bir dönem için bile olsa uygulanmıştır.292  

                                                
286 Birgül Ayman GÜLER; Yerel Yönetimler-Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, TODAİE 
Yayınları,  Ankara 1998, s. 67 
287  Bekir PARLAK; “ Osmanlı Devleti’nin Son Yüzyılında Taşra Yönetimine İlişkin Anayasal- Yasal 
Gelişmeler ve Cumhuriyete Yansımalar”,   
www.academical.org/dergi/MAKALE/11sayi/ParlakBOsmanliDevletininSon.doc, (20.04.2008) 
288 Arif ERENÇİN; “Türk Yerel Yönetim Sisteminin Kısa Tarihi ve 2004 Yılı Reformu” Yerel 
Yönetimler Kongresi Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Bildiriler Kitabı, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, s. 58 
289  ÖZTÜRK; a.g.t., s. 67 
290  ÇUKURÇAYIR; “Yurttaş Odaklı…”, s. 53 
291  Ruşen KELEŞ; Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul 2000, s. 422 
292  ÇUKURÇAYIR; “Yurttaş Odaklı…”, s. 53.  
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Demokratik bir kurum olarak mahalli idareler; siyasal gücün, merkezi-yerel 

yönetimler arasında paylaşılmasıyla, toplumda sağlıklı bir şekilde dağılmasını 

sağlayabilir;  halkın yönetime katılımı ve katılım geleneğinin oluşmasını geliştirir ve 

kamu hizmetlerinin uygun bir biçimde temin edilmesinde önemli bir araç olabilir. Tüm 

bunlar, yerel yönetimlerin demokratik yönetim için vazgeçilmez bir unsur ve yönetişim 

paradigmasının arkasındaki itici faktörlerden bir tanesi olduğunu göstermektedir. 

 

 

3. 1. 2.  Türkiye’nin 1990 sonrası yönetişim deneyimi  

    

Türkiye’de yönetişimle ilgili tartışmaların ve bu bağlamda çeşitli uygulamaların, 

1990’lı yıllarda ve ilk olarak yerel düzeyde başladığı söylenebilir.  

 

İlk olarak sosyal demokrat bazı belediye başkanlarının ‘kent parlamentosu’ ya 

da ‘kent konseyi’ adıyla çeşitli girişimlerinin olduğu görülmektedir. Örneğin Aliağa 

Belediyesinin öncülüğünde, 1994 yılında Aliağa Kent Parlamentosu kurulmuştur. 

Belediye Başkanı, Almanya’nın Atingen Kentiyle kardeş şehir ilişkisine girmeleri ve bu 

ilişkiyi AB çatısı altındaki diğer kentlerle daha da genişletme çabaları sırasında, kent 

parlamentosunun gündeme geldiğini belirtmektedir. Bu konuda diğer bir örnek yine 

belediye öncülüğünde kurulan Çanakkale Kent Konseyidir. Belediye Başkanı, Demirel 

Hükümetinin CHP-DYP Koalisyonu döneminde illerde kurduğu danışma kurullarından 

etkilenmiştir. Kent Konseyinde muhtarlar, sendikalar, siyasi partiler, meslek odaları ve 

çeşitli dernekler temsil edilmiştir.293 

 

Yönetişim kavramının Türkiye’de yerel yönetimler düzeyinde uygulanma 

biçimlerinden biri de yerel yönetimlerin uygulamalarına ve projelerine halkın 

yabancılaşmasını önlemek, vatandaşların kendilerini ilgilendiren gelişmelerde söz 

sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen “proje demokrasisi” kavramıdır. 

Proje demokrasisi kentlinin özellikle büyük çaplı projelerin her aşamasına katılmalarını 

                                                
293  ARIKBOĞA; a.g.t.,  s. 113-114 
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sağlamayı amaçlamaktadır. Proje demokrasisi uygulamalarına örnek olarak 1990 yılında 

Ankara’da uygulamaya konulan Dikmen Vadisi Projesi gösterilebilir.294  

 

1990’lardan bu tarafa Türkiye’de yönetişim uygulamalarının temel itici unsuru, 

Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi olmuştur. AB ile uyum süreci yönetişim bağlamında 

hem araç hem de neden olarak değerlendirilebilecek bir unsurdur. Nitekim Türkiye’de 

AB’ye üyelik hedefi doğrultusunda atılan birçok adım aynı zamanda yönetişim 

uygulamalarına paralellik göstermekte, hatta desteklemektedir.295 Bunun yanında IMF 

ve Dünya Bankası gibi örgütlerin, köklü reform ve düzenlemelerin gerekliliği 

konusundaki telkinleri yönetişim uygulamalarını daha da kuvvetlendirmiştir. Ülkedeki 

kriz ortamı, bu reformların, kamuoyuna acil ihtiyaçlarmış gibi gösterilip meşruluk 

kazanmasına hizmet etmiştir. Dolayısıyla, IMF, DB ve AB gibi örgütlerle “işbirliği” 

çerçevesinde, şeffaflığın artırılması ve yolsuzlukla mücadele kapsamında atılan adımlar, 

vergi sisteminde ve kamu kesimi üzerinde siyasi baskıyı azaltmaya yönelik olarak 

yapılan reformlar, bütçe şeffaflığını ve idarenin performansını artırıcı yeni tedbirler gibi 

düzenlemeler, yönetişimin Türkiye’deki başlıca uygulama alanları olmuştur.296 

 

Bu deneyimlerden kısa bir süre sonra, Türkiye’de Yerel Gündem 21’e ilişkin 

kıpırdanmalar başlamıştır. 1992 yılında Rio de Janeiro’da yapılan Dünya Zirvesinin 

temel belgesi olan “Gündem 21” çevrenin ve çevresel kaynakların planlanması, 

yönetimi ve kullanımı konularında küresel politikaları ortaya koymuş ve bu politikalar, 

aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, dünya ülkelerinin büyük bölümünce kabul 

edilmiştir. Ayrıca Rio Zirvesi’nde tüm dünya için ortak bir amaç olarak “Bugünün 

ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden 

karşılayan kalkınma” olarak adlandırılan “Sürdürülebilir Kalkınma” benimsenmiştir.297 

 

İngilizcedeki “governance” kelimesinin karşılığı olan “yönetişim” kelimesi, 

Türkçe yazına İstanbul’da Haziran 1996’da toplanan Habitat-II konferansıyla girmiştir. 
                                                
294  HAKTANKAÇMAZ;  a.g.d., s. 54 
295 Gülay BAHÇAVAN; “Yönetişim ve Türkiye Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,  Konya, 2006, s. 46 
296 ŞENALP, REYHAN, KÖSE; a.g.m.,  
      http://www.petrolis.org.tr/yayinlar/yillik/2003_yillik/14_yonetisim/govde.htm, (21. 12. 2008) 
297  “Johannesburg Dünya Zirvesi Türkiye Ulusal Raporu”, 2002,    
    http://www.tobb.org.tr/organizasyon/sanayi/kalitecevre/zirve.php, (25.04.2008) 
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Bu etkinlikten geriye kalan ana fikir şöyle özetlenebilir: “insan yerleşmeleri hakça, 

sürdürülebilir, yaşanabilir kılınmalıdır. Bu üç amaç, üç araçla gerçekleştirilebilir: yurttaş 

bilinci, yapabilir kılma stratejisi ve çok aktörlü yönetimdir.298 Habitat-II Zirvesi, 

yalnızca hükümetleri değil, yerel yönetimleri, iş çevrelerini ve sivil girişimleri de 

sorunların çözümünde yükümlü kılmıştır.299 Bu zirveden sonra Türkiye’de Yerel 

Gündem 21 girişimleri hızla artmaya başlamıştır. Bunlardan bazıları belediyelerle ortak 

çalışma içinde, diğerleri kendi sivil toplum kuruluşlarını kurarak ortaya çıkmışlardır. 

Bazı kentlerde de “gençlik habitatları”, “gençlik kurulları” gibi oluşumlar büyük ilgi 

uyandırmıştır. 

 

Yönetişim kavramı Türkiye’de ilk büyük gövde gösterisini, İstanbul’da 19 Eylül 

2000 günü yapılan “Avrupa Birliğine, İyi Yönetişime Doğru” konulu bir konferans ile 

yapmıştır. Konferans TUSİAD, OECD, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından 

ortaklaşa düzenlenmiştir. Yönetişim kavramının, Türk devlet sisteminin orta vadede 

kavuşturulacağı yapı olarak hedef biçiminde dile getirilmesi ilk olarak 57. Ecevit 

Hükümetinde, Meclis dışından atanan ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal 

Derviş’in “Güçlü Ekonomiye Geçiş” programında yer almıştır.300 Bu program, 

hedefinin Türkiye’de “yönetişim tipi devlet sistemi”nin tesis edilmesi olduğunu saklama 

gereği duymamıştır. 

     

AB Müktesebatına uyum sağlayabilmek için öncelik ve taahhütleri içeren, 2001 

tarihli Ulusal Program da bu yöndeki en önemli adımlardan birisi olmuştur. Bu 

program, yeni bir kamu ihale kanunu çıkarılmasını, fikri haklar ve mülkiyet haklarının 

korunması için özel mahkemeler kurulmasını, bağımsız düzenleyicilerin (üst kurullar) 

ve diğer gözetici kurumların takviye edilmesini, devlet yardımlarında mevzuatın baştan 

sona değiştirilmesi ve Ekonomik ve Sosyal Konseyin yasal temelinin takviyesini 

öngörmüştür.301 57. Hükümet zamanında 4641 sayılı yasayla, Nisan 2001’de de 

“Ekonomik ve Sosyal Konsey”in kurulmuştur. Bu Konseye Başbakan, Başbakan 

yardımcıları, çeşitli bakanlar ve müsteşarların yanı sıra TOBB, TİSK, Türk-İş, Hak-İş, 

                                                
298  GÜLER; “ Yönetişim: Tüm…”, a.g.d.,  s. 110 
299  HAKTANKAÇMAZ;  a.g.d., s. 50 
300  GÜLER; “ Yönetişim: Tüm…”, a.g.d., s. 113 
301  ŞENALP, REYHAN, KÖSE; a.g.m.,  
      http://www.petrol-is.org.tr/yayinlar/yillik/2003_yillik/14_yonetisim/govde.htm, (21. 12. 2008) 
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DİSK, TESK, TZOB’ den temsilciler de üyedir. Konseyle, “toplumdaki ekonomik ve 

sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına 

katılımlarını sağlamak” amaçlanmış ve konseyin, bu amaçla çeşitli çalışma kurulları da 

kurabileceği belirtilmiştir.302 

 

Birleşmiş Milletlerin; 2002 yılında Johannesburg’ da düzenlediği konferansta, 

Türkiye’nin görüşü olarak sunulmak üzere hazırlanan raporda da yönetişim 

tanımlanmıştır. Rio Zirvesi’nin sonuç belgeleri daha sonra düzenlenen bütün Birleşmiş 

Milletler toplantılarının gündemini etkilemiştir.303 Johannesburg Zirvesi Rio 

Konferansından sonraki 10 yılda kat edilen mesafenin değerlendirilmesi ve Rio 

Konferansında alınan kararların ve Gündem 21’in tüm ülkelerde daha etkili 

uygulanabilmesi için gereken mekanizmaların kurulmasına odaklanmış ve Zirvede 

ülkesel boyutta ve uluslararası düzeyde yönetişimin sürdürülebilir kalkınma için ön 

koşul olduğu vurgulanmıştır.304 

 

Türkiye’de yönetişim kavramının hem doğrudan adıyla hem de içerdiği diğer 

unsurların birbiri ardına topluca sunulduğu ilk resmi doküman ise, 3 Kasım 2002 genel 

seçimlerinde iktidara gelen AKP Hükümeti Acil Eylem Planı’dır.305 Halka seslenmekten 

çok neoliberal programın yöneticisi küresel örgütlere seslenen bu dokümanda, “ilk üç 

aylık süre içinde Kamu Yönetiminde Toplam Kalite ve Yönetişim İlkelerinin Hayata 

Geçirilmesi Çerçeve Yasası çıkarılacaktır” sözü verilmiştir.306 Ancak Yapı- Yol 

Sendikası bu ifadeyi temel alarak yönetişim kavramı üzerinde şu karşıt görüşleri dile 

getirmiştir: Yönetişim, neo-liberalizmin kamu yönetimi için önerdiği yönetim tarzı; 

amacını ise kamu kuruluşlarının şirket yapısına dönüştürülerek, şirket temsilcileri, sivil 

toplum kuruluşları ve çalışanların yer aldığı yönetim birimlerine dönüştürüldüğü 

belirtilerek yönetişim ile yönetim tarzına demokratiklik görüntüsü verilmesinde 

demokrasicilik oyunu oynandığını savunmaktadır. 307  

 
                                                
302 ARIKBOĞA; a.g.t., s. 120 
303  ÖZTÜRK; a.g.t., s. 70 
304 Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 2,     
      ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf, (08.01.2009) 
305  “58. Hükümet Acil Eylem Planı”, www.akp.org.tr, (17.04.2008) 
306  GÜLER; “Tüm İktidar…”, a.g.d.,  s. 113 
307  PALABIYIK; “Yönetimden Yönetişime…”, a.g.e., s. 263 
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58.Gül ve 59.Erdoğan Hükümetinin, devlet-toplum arası ilişkilerin 

geliştirilmesine, STK’larla diyaloğun artırılmasına, ayrıca özel sektörü, sivil toplum 

kuruluşlarını ve yönetim kurumlarını bir araya getirecek mekanizmalara özel bir önem 

verdiği görülmüştür. Her iki Hükümet Programında da, kamu yönetiminde ciddi bir 

desantralizasyonun ve yeniden yapılanmanın yapılacağı, yönetimin hesap vermesini 

sağlayacak mekanizmaların kurulacağı, şeffaflığın sağlanacağı, örneğin bu bağlamda 

"Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu"nun çıkarılacağı ve kamu kuruluşlarının 

hizmet ve işlemlerini çeşitli araçlarla halka duyurmalarının sağlanacağı; bunların da 

toplumsal katılım ve denetim için gerekli unsurlar olduğu belirtilmektedir. İki Hükümet 

Programının diğer bir ilgi alanı da, kamu yönetimindeki verimsizlik ve hantallık 

sorununun üstesinden gelmekte ve şeffaf yönetimi sağlamaktır.308 Şeffaflık bilgiye 

erişimi kolaylaştırmaktadır. Bunların sonucunda Bakanlar Kurulu’nun 12. 01. 2002 

tarihli 2002/3 sayılı kararı ile yolsuzlukla mücadeleye ilişkin esaslı unsurları da 

kapsayan toplam 22 maddelik “Türkiye’de Saydamlığın Arttırılması Kamuda Etkin 

Yönetimin Geliştirilmesi eylem planı” nın uygulamaya konulması kabul edilmiştir. Bu 

projede, hem “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin 

Geliştirilmesi Eylem Planı”nı oluşturmak, hem de bu sürece aktif katılımlarını sağlamak 

amacıyla, meslek odaları temsilcileri, basın-yayın kuruluşları temsilcileri, sivil toplum 

örgütleri, KOBİ yetkilileri, öğretim üyeleri ve kamu yöneticileri ile çeşitli toplantılar 

yapılarak konuya ilişkin görüşleri alınmış ve söz konusu kuruluşlar tarafından 

hazırlanan raporlar ve diğer çalışmalardan yararlanılmıştır.309 

 

Türkiye’nin yönetişim deneyimiyle ilgili yukarıda anlatılanlara bakıldığında, 

Türkiye’de pek de küçümsenmemesi gereken bir deneyimin varlığından söz edilebilir. 

1990’lı yıllarda yerel düzeydeki çabalara, 2000’li yıllarda ulusal düzeyden de katkı 

gelmiştir. Görece yaygın Yerel Gündem 21 uygulamaları, Türkiye’de, daha ziyade dış 

mali destekli ve profesyonel olarak katkı sağlanan iyi yönetişim örneklerinin baskın 

olduğu bir tartışma ortamının oluşmasına yol açmaktadır.310 

 

                                                
308  ARIKBOĞA; a.g.t., s. 120-121 
309 T. C. Başbakanlık; “Türkiye’de saydamlığın Arttırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi 
Eylem Planı”, 2002, http://www.masak.gov.tr/tr/kronoloji/karar.pdf, (02.05.2008) 
310 ARIKBOĞA; a.g.t., s. 121 
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3.2. YÖNETİŞİM ANLAYIŞINA YÖNELİK TÜRK KAMU 

YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

 

  Türkiye’nin son yıllarda demokratikleşme ve Avrupa ile uyum konusunda 

attığı adımlar, yönetişim anlayışının tüm kurumlarda yavaş yavaş uygulamaya 

geçirilmesine de olanak tanımaktadır. AB sürecinde yaşanan gelişmeler, ekonomik 

boyutlardaki değişim ve yaşanan doğal afetler sonucunda sivil toplum örgütlerinin 

önem kazanması, çok aktörlü ve uzlaşmacı yönetim anlayışının karar alma süreçlerinde 

önem kazanmasına yol açmıştır. Özellikle Türkiye’nin aday ülke statüsüne geçişi 

beraberinde bir takım yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu 

kapsamda Ulusal program ekseninde kamu kurumlarında gerçekleştirilmeye başlanan 

reform çalışmaları, yönetişim düşüncesinin işler hale gelmesinde önemli bir yere sahip 

olmaktadır.311 

     

 Son yıllarda gerçekleştirilen yeniden yapılanmalar ile ülkenin kalkınma ve 

AB’ye üyelik yolunda yaptığı reform önceliklerinin değişmesi sonucu Türkiye, yoğun 

kalkınma planı çerçevesinde, özellikle yerinden yönetim, kamu yönetimi reformu ve 

yolsuzlukla mücadele konularına ağırlık vermiştir.312 Bunun yanında ülkemizde kamu 

yönetiminin iyileştirilmesi ve bütçe etkinliğinin arttırılmasına yönelik reformlar, iyi 

yönetişime doğru atılan adımlar olarak değerlendirilmelidir. Özellikle kamu 

yönetiminde stratejik yönetim uygulamaları, bütçede mali disiplin sağlanması, 

kaynakların belirlenen stratejik önceliklere göre dağıtılması, kaynak kullanımında 

etkinlik ve verimlilik değerlendirmeleri, merkezi yönetimin küçültülerek yerel 

yönetimlere yetki devri gerçekleştirilmesi gibi uygulamalar, kamu bürokrasisinde 

şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve verimliliğin sağlanması ve arttırılması açısından 

önemli gelişmelerdir.313 

 

                                                
311  ERGUN; a.g.t., s. 64 
312  “Türkiye’de Demokratik Yönetişim”,  
      http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=318, (10.04.2008) 
313 Beril AKINCI VURAL, E. Pelin BAYTEKİN; “Kamu Bürokrasisinde Stratejik Yönetim: İyi 
Yönetişim Açısından bir Değerlendirme”, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, Kamuda İyi Yönetişim 
Tebliğ Metinleri, DPT, Cilt: 10, İzmir, 5–9 Mayıs 2004, s. 312 
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Hukuka uygun ve hukukun üstünlüğünü tanımış bir kamu yönetiminde 

vatandasın demokratik katılımını temel alarak bu temel üzerinde vatandasın hesap 

sorabilme hak ve hatta görevine sahip olduğu, kamu görevlilerinin de hesap verme 

yükümlülüğü altına girdiği; açık ve şeffaf bir kamu yönetimi anlayışı olarak yönetişim 

günümüzde çeşitli hukuki düzenlemelerle kendini Türkiye’de gösteren bir anlayıştır. Bu 

anlayışın en önemli adımlarından kamu yönetiminde reform amacıyla yapılan ve genel 

ilkeleri ortaya koyan kanuni düzenlemeler, bilgi edinme hakkına ilişkin düzenlemeler ve 

bunları takip eden diğer kanuni düzenlemeler yönetişim kapsamında yönetişime yakın 

kavramda değerlendirilebilecek adımlardır 

 

3. 2. 1.  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 

Ülkemizde 10.12. 2003’de kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun içerdiği de iyi yönetişimi gözetmektedir. Bu Kanunun amacı, 

kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, 

hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını 

ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin 

muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.314 Bu kanunda 

katılımcı, vatandaş odaklı, sorunlara proaktif yaklaşan bir yönetim anlayışından söz 

edilmektedir. Türkiye’de kamusal alanda iyi yönetişimin uygulanabilmesi için kamu 

sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bazında gerekli bazı koşullar şu şekilde 

sıralanabilir;315 

 

 AB mevzuatı ve önceliklerinin iyi kavranması 

 İdari kapasitenin geliştirilmesi 

 Stratejik planlama/projelendirme alışkanlığının kazandırılması ve 

yaygınlaştırılması 

                                                
314 Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
      http://www.hukuki.net/kanun/5018.15.text.asp, (01.02.2009) 
315 Perihan NECİ; “Kamu Sektöründe Yönetişim Yaklaşımı” Strateji Bülteni, Mart, 2007, s. 13–14,  
     http ://www.sgb.gov.trstrplanBltenlerFormsAllItems.aspx, (29. 04. 2008) 
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  Kamu–Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliği 

mekanizmalarının geliştirilmesi 

    Bu koşulların gerçekleşmesine yönelik gerekli önlemler Dokuzuncu Kalkınma 

Planı ve 2007- 2009 Orta Vadeli Program’da öngörülmüştür. 

  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda ilk Orta 

Vadeli Program 31 Mayıs 2005 tarihinde, ikincisi 2007–2009 dönemini kapsamak üzere 

resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Programın kamuda iyi yönetişim adlı 

bölümünde kamu yönetiminin yurttaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; 

esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi 

çağdaş kavramları benimsemiş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe kavuşturulması temel 

amaç olduğu belirtilmiş ve Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve 

yetkilerine uygun teşkilat yapısına kavuşturulması, işlevi kalmamış birimlerin 

kaldırılması ve zorunlu olmadıkça yeni birimlerin oluşturulmaması, merkezi ve yerel 

yönetimler arasında dengeli bir görev ve yetki bölüşümünün yapılması, yurttaş odaklı 

bir hizmet anlayışının benimsenmesi gerektiği ifade edilmiştir.316 

 

İyi yönetişim ilkeleri arasında yer alan saydamlık, mali alanda da iyi yönetişimin 

bir gereği olarak görülmektedir. Mali saydamlık, son yirmi yılda dünyada mali alanda 

yaşanan reform süreçlerinde öne çıkan kavramlardan birisidir. 5018 sayılı Kanunda 

tanımlanmış ve çeşitli maddelerde mali saydamlığın sağlanmasına yönelik 

düzenlemelere yer verilmiştir.317 Kanunun 7. maddesinde mali saydamlık “Her türlü 

kamu kaynağının elde edilmesinde ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla 

kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi” gereği olarak hükme bağlanmıştır.318 

 

Mali saydamlık gibi hesap verebilirlik de iyi yönetişim prensipleri arasında 

sayılmakta ve her düzeydeki kamu yöneticisinin sorumluluğuna teslim edilen kamu 

                                                
316 Orta Vadeli Program (2007–2009), DPT,  
      http://ekutup.dpt.gov.tr/program/200709.pdf, (07.04.2008) 
317 Ertan ERÜZ; “Yeni Mali Yönetim Yapısında Performans Esaslı Bütçeleme”, 20. Türkiye Maliye 
Sempozyumu, Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma, Pamukkale Üniversitesi İİBF, Yayın No:1, 
www.bumko.gov.trPEBdosyagoster.aspxDIL=1&BELGEANAH=6004&DOSYAISIM=KonferansP
EB.p, (22.02.2009) 
318 Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
      http://www.hukuki.net/kanun/5018.15.text.asp, (01.02.2009) 
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kaynağını, hukuka uygun ve verimli bir şekilde kullandığının hesabını vermesi olarak 

kısaca tanımlanmaktadır.319 5018 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hesap verme 

sorumluluğu “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve 

yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 

edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve 

kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili 

kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır” şeklinde açıklanmıştır.320 

      

3. 2. 2.  Kamu İdaresi Reform Paketi  

   

Türkiye’nin 2003 yılı Ulusal Programında, kamu yönetiminin yeniden 

yapılandırılması açısından, kamu hizmetlerinin etkin, şeffaf ve katılımcı bir şekilde 

sunulması için gerekli yasal ve kurumsal ortamın oluşturulmasına dönük olarak 

kapsamlı bir kamu yönetimi reformu gerçekleştirileceği belirtilmiştir. İlk aşamada, 

kamu yönetiminde uyulacak temel ilkeleri ortaya koyan ve özellikle merkezi idare ile 

yerel yönetimler arasındaki görev, yetki ve kaynak dağılımını netleştiren bir çerçeve 

kanun çıkarılacağı, ikinci aşamada, Devlette Genel Kurumsal Gözden Geçirme 

çalışmalarının sağlayacağı veriler de değerlendirilerek ilgili bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının kuruluş kanunları gözden geçirileceği belirtilmiştir.321 

 

Kamu yönetimi reform paketi esas olarak devletin işleyiş tarzını değiştirmeyi 

amaçlayan dolayısı ile eski davranış, güç ve yetki alışkanlıklarının değiştirilmesi 

iddiasını taşıyan bir reformdur. Bu anlamda reformdan etkilenecek olanlar başta kamu 

yönetiminin kendisi (personeli, kurumları), siyaset kurumu, hukuk sistemi (anayasal 

sistem, idare hukuku) , kamu mali yönetim sistemi, devlet vatandaş ilişkileri, merkez – 

yerel ilişkileri ve bu ilişkilerde yer alan alt unsurlar ve aktörlerdir. Kamu yönetiminde 

reform tasarlanırken reformdan temel teşkil eden altı unsuru içermektedir. Bunlar322;  

                                                
319 SAMSUN;  “Hesap Verebilirlik ve İyi Yönetişim”, a.g.e.,  s. 18,  
320 “Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 
    http://www.hukuki.net/kanun/5018.15.text.asp, (01.02.2009) 
321  Avrupa Komisyonu Yayın Merkezi, Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine 2003 Düzenli 
Raporu,strateji.karaelmas.edu.tr/strateji/images/stories/mevzuat/Avrupa_Birligi_Mevzuati/AB_mu
ktes_TR_Ulusal_Prog.doc -, (12.01.2009) 
322 Kamu yönetimi Temel Kanunu Taslağı Değerlendirme Raporu, TESEV, Ocak 2004,  
     www.tesev.org.tr, (04.01.2007) 
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 Devletin Vatandaşa Maliyetinin Azaltılması, 

 Hizmet Sunumunda Kalitenin Artması, 

 Kamu Personelinin Yetkinliği, 

 Elektronik Devlet, 

 Basit Devlet, 

 Saydam ve Dürüst Devlet’tir. 

 

Kamu yönetimi reformu çalışmaları 2004 Yılı Düzenli İlerleme Raporu’na da 

konu olmuş Meclis Haziran ve Temmuz 2004’te, “kamu idaresi reformu paketi”  kabul 

edilmiştir. Bu kapsamda Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı, Büyükşehir Belediyesi Yasası (23.07.2004), 

Belediye Yasası (24.12. 2004),  İl Özel İdaresi Yasası (04.03.2005)  düzenlemeleri 

yapılmıştır. Bu kanunların amacı, yetkilerin ve görevlerin dört idari düzeyde 

bölüşülerek performansın artırılmasıdır. İlke olarak, bu geniş kapsamlı ve güçlü reform, 

ülkenin merkeziyetçi, hiyerarşik idari sistemini âdem-i merkeziyetçi, katılımcı, şeffaf ve 

sorumlu bir yapıya dönüştürmeyi amaçlamaktadır.323 

 

Yerel idareye ilişkin Belediyeler Kanunu ve Özel İdare Kanunu önce 2004’te 

çıkarılmış ve Cumhurbaşkanınca veto edilince, 2005’te küçük bazı değişikliklerle 

yürürlüğe girmiştir. Mahalli İdare Birlikleri Kanunu da Haziran 2005’te kabul 

edilmiştir.324 Belediyeler ve Özel İdare Kanunları, hızlı şehirleşmenin ve kırsal 

yörelerden şehirlere göç akınının getirdiği sorunlarla baş edebilmeleri için yerel 

idarelerin kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede söz konusu 

kanunlar; etkin, sonuca odaklı ve şeffaf yerel idareyi hedefleyen modern kamu idaresi 

kavramları getirmektedir. Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Ocak 2006’da 

değiştirilmiştir. Kanun, şehir, belediye ve özel il idarelerinin ortak projeler yürütmesini 

öngörmektedir.325 

 

                                                
323  Avrupa Komisyonu Yayın Merkezi, Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine 2004 Düzenli 
Raporu, digm.meb.gov.tr/belge/IR_2004_tr.pdf, (12.12.2007) 
324  AB Komisyonu 2005 Türkiye İlerleme Raporu Ön Değerlendirmesi, 
     www.abhaber.com/belgeler/0520ABKomisyonu2005ilerlemeraporu.pdf, (30.03.2008) 
325 “Türkiye 2006 Yılı İlerleme Raporu Siyasi Kriterler”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
AB Çalışma Grubu, 8 Kasım 2006”,  www.tepav.org.tr, (25.03.2008) 
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Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları kapsamında hazırlanan Kamu Yönetiminin 

Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yasa Tasarısı katılımcılık, 

saydamlık, öngörülebilirlik, hesap verebilirlik, yerindenlik, beyana güven, insan 

haklarına saygı ve sonuca odaklılık gibi ilkeleri kamu hizmetlerinin yerine 

getirilmesinde esas alınacak ilkeler olarak saymakta ve ayrıca bilgi edinme hakkı, 

elektronik devlet, stratejik yönetim, yerel ombudsmanlar gibi konularda düzenlemeler 

getirmektedir. Bu yönüyle tasarının bir “yönetişim kanun tasarısı olduğu 

söylenmiştir.326  

 

5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 

Hakkında Kanun TBMM'de kabul edilmiştir. Ancak, söz konusu Kanunun 22 maddesi 

Cumhurbaşkanınca veto edilerek TBMM'ye iade edilmiştir. Kanun aslında yönetimden 

yönetişime doğru değişimi hızlandırmayı amaçlayan maddeler içermekteydi. Bu 

Kanunun amacı, katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas 

alan bir kamu yönetiminin oluşturulması; kamu hizmetlerinin adil, süratli, kaliteli, etkili 

ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için merkezî idare ile mahallî idarelerin görev, 

yetki ve sorumluluklarının çağdaş kamu yönetimi ilke ve uygulamaları çerçevesinde 

belirlenmesi; merkezî idare teşkilâtının yeniden yapılandırılması ve kamu hizmetlerine 

ilişkin temel ilke ve esasları düzenlemek olarak ifade edilmiştir.327 

     

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ortaya çıktığında çok tartışılmıştır. 

Çünkü tasarıda, Türkiye’nin uyguladığı sistemi değiştiren bir yönetim sistemi 

öngörülüyordu. Birçok kişi ve kuruluş, bu tasarının Anayasaya aykırı olduğunu iddia 

etti; bazı iddia sahipleri ise tasarıyı, Türkiye’nin parçalanmasına yol açacak bir girişim 

olarak görmüştür. Tasarı, Anayasaya gerçekten aykırı mıydı, yoksa uygulanmakta olan 

alışageldiğimiz yönetim biçimine mi aykırıydı, bu anlaşılamadı.328 Sonuç olarak söz 

konusu tasarı yasalaşmamış olsa da, tasarıda belirlenen temel kabuller, yerel 

yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerde yansımasını bulmuştur. Bu şekilde 

bürokrasinin aşırı merkeziyetçi, katı, hiyerarşik ve içine kapalı yapısı yerine, adem-i 

                                                
326  Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 16,     
      ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf,  (08.01.2009) 
327 Kamu Yönetiminin Temel İlkerleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun,  
      http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5227.html, (01.05.2008) 
328 ARIKBOĞA; a.g.d.,  s. 114 
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merkeziyetçi, katılımcı, şeffaf ve sorumlu bir yapıya dönüştürülerek modernleştirilmesi 

amaçlanmıştır.329 Merkez-yerel yönetim ilişkilerine hakim olan geleneksel eğilimleri ve 

çağdaş formlara uygun, yerel yönetimlerin görev, yetki ve kaynak açısından daha güçlü 

ve isleyiş açısından daha katılımcı ve demokratik olduğu bir kamu yönetimi anlayışına 

geçişi sağlama açısından bu bir başlangıç sayılmıştır. Eksikliklere ve uygulamaya ilişkin 

yetersiz düzenlemelere rağmen, bu reform paketi çerçevesinde onaylanan yasalar, 

yerinden yönetim konusunda önemli bir adım olarak değerlendirilebilmektedir.330 

 

 

3. 2. 3. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu:  

Bilgi edinme hakkı çağımızda demokratik sistemin vazgeçilmez bir unsuru 

haline gelmiş olup, kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanmasına yönelik liberal 

demokratik ülkelerde görülen çabalar Türkiye'de de yansımasını bulmuştur.331 

9.10.2003 de kabul edilen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (BEHK) 24.10.2003 

tarihinde resmi gazetede yayınlanarak, 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.332 

Ayrıca 27 Nisan 2004 tarihinde “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik” resmi gazetede yayınlanmıştır. Türkiye'de açıklık, şeffaflık ve 

demokratik yönetim konulanında önemli bir adım atılmıştır.  Bu Kanunun amacı; birinci 

maddesinde de belirtildiği gibi demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, 

tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını 

kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.333 

İyi yönetişim yolunda “hikmetinden sual olunmaz devlet” anlayışı yerine 

“vatandaşına hesap veren devlet” anlayışını getiren hukuksal bir çerçeve oluşturmuş 

olan kanun; iyi yönetişim hedefine ulaşmada belirleyici olan bir uygulamadır. Bu da 

kanunun kamu görevlileri tarafından şeffaf ve açık yönetim ilkeleri doğrultusunda 

uygulanması ile mümkün olacaktır. Ne yazık ki, mevcut sır kültürü anlayışı yanında, 

kamu görevlilerinin kanun konusundaki bilgisizliği nedeniyle, uygulamada çeşitli 

                                                
329 GENÇ; a.g.m., s. 270 
330 YILMAZ; “AB’ye Uyum Sürecinde…”, sbe.dpu.edu.tr/17/215-240.pdf, (01.02.2008) 
331 Ramazan Şengül; “ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Türk Kamu Yönetimini "Camdan Eve" Dönüştürür 
mü? ” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C: 60, S: 3, Temmuz-Eylül 2005, s. 217 
332 www.tki.gov.tr/dosyalar/bilgikanunu.pdf, (12.12.2008) 
333 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr, (15.12.2008) 
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sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu konuda yapılması gereken Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte de 

belirtildiği gibi kamu görevlilerine yönelik eğitimler verilmesidir.334 Ayrıca yönetmelik 

bilgi edinme hakkının elektronik haberleşme yoluyla kullanılmasına ilişkin 

düzenlemeler de içermektedir. Yönetmeliğin 6. maddesi, bilgi edinme hakkının, 

elektronik ortamda kullanımını kolaylaştırmak maksadıyla, yönetmeliğin ekinde yeralan 

başvuru formlarıyla kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerinin elektronik posta 

yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adreslerinin, kurum ve kuruluşların 

internet sayfalarında yer almasını öngörmektedir. Yönetmeliğin 10. maddesi de 

elektronik ortamda yapılacak bilgi edinme hakkı başvurularında uyulacak esasları tespit 

etmektedir. Yönetmeliğin geçici 4. maddesi ise, kurumsal internet sayfası bulunmayan 

kurum ve kuruluşların 2 ay içinde internet sayfalarını oluşturmalarını öngörmektedir. 

Dolayısıyla mevcut hükümler çerçevesinde yönetimin, teknolojik gelişmelere kendini 

uydurma yükümlülüğü altına girdiği görülmektedir.335 

Bilgi edinme hakkı yönetişim ilkelerinden vatandaş katılımını ve buna bağlı 

olarak vatandasın hesap sorabilirliğini destekleyen en temel haklardan biridir. Bunun 

yanında birbirini tamamlayıcı olmaları itibarıyla genel idari usule ilişkin düzenlemeler 

de bilgi edinme hakkına ilişkin düzenlemelerin uygulanmasına etkinlik kazandıracağı 

gibi kendi başına da yönetişimin usulî temelini hazırlamaktadır.336 Bilgi Edinme 

Kanunu, 2006 yılında uğradığı değişiklik ile vatandaşlar, devlet dairelerinin bilgi 

vermeyi reddeden kararlarına itiraza hak kazanmışlardır. Bilgi Edinme Değerlendirme 

Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.337 Bilgi Edinme 

başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununda 

öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için 

bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bakanlar 

                                                
334  28 Eylül Bilgi Edinme Hakkı Günü, TESEV,     
      http://www.foiadvocates.net/map_2006/press_tesev.pdf, (15.04.2008) 
335 ŞENGÜL;  “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu…”, a.g.d., s. 224   
336 BAHÇAVAN; a.g.t., s.62 
337 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26191_0.html, (15.12.2008) 
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Kurulu Kararı ile atanan ve 9 üyeden oluşan "Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 

(BEDK)" oluşturulmuştur.338 

     

Hukuksal düzenlemelerde şeffaflığın öngörülmüş olması, doğrudan yönetimin 

kökten tutum değişikliğini doğurmamaktadır. Yönetim, gerek gizlilik alışkanlığı 

gerekse de bilgisizlik nedeniyle istenen bilgileri vermemekte direnebilir. Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu, öngörülmüş sınırlamalara rağmen gizliliği yönetim geleneği haline 

getirmiş Türk kamu yönetim sistemi için şeffaflık yönünde yenilik olup bir kazanımı 

ifade etmektedir. Bu kazanımın zaman içinde yerleşip bir yönetim geleneği haline 

gelmesi beklenmektedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu mevcut yönetim yapısını kamuya 

açma doğrultusunda atılmış önemli bir adım olmaktadır.339    

 

3. 2. 4. Kamu Denetçiliği Kanunu:  

 

Gerek kamu yönetimi gerekse de özel yarar amaçlı örgütler bireyin temel hak ve 

özgürlüklerini ihlal etmektedir. Devlet, ister içerden (kamusal hizmet birimlerinden), 

isterse dışarıdan (özel kesimden) gelsin ihlal içeren eylemler karşısında sessiz ve etkisiz 

kalamaz; bunu toplumun yüksek yararları ile dengelemek, toplumsal huzur ve barışı 

sağlamak zorundadır. Devlet, idare üzerinde denetim görevini yerine getirmekle 

yükümlüdür.340 

 

Kamu yönetimi üzerindeki denetim biçimlerine bakıldığında denetim işlevini, 

kapsamına göre (genel denetim, özel denetim), içeriğine göre (uygunluk denetimi, 

performans denetimi), yapılış nedenine göre (isteğe bağlı denetim, zorunlu denetim), 

denetim organının konumuna göre (dış denetim, iç denetim), denetim yapan organa göre 

(siyasi denetim, kamuoyu denetimi, yargı denetimi, idari denetim, ombudsman 

denetimi) kategorilere ayırıp incelemek mümkündür. Farklı kriterleri esas alarak yapılan 

bu ayırımlardan denetimi yapan organa göre denetim türü incelemesi genellikle kabul 

görmektedir.341     

                                                
338 www.imkb.gov.tr/kamubilgi/bedk.htm, (15.11.2008) 
339  ŞENGÜL;  “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu…”, a.g.d., s. 232-233 
340  ERDOĞMUŞ; a.g.t., s. 15 
341 Cengiz AKIN; “Kamu Yönetiminde Yeniden Düzenleme Çalışmaları Ve Denetim Sistemimiz”, Türk 
İdare Dergisi, Yıl 72, Sayı 427, Haziran 2000, s. 91 
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Ombudsman İsveççe kökenli bir kelime olarak “ombud” (vekil-temsilci) ve 

“man” (kişi) sözcüklerinden oluşur. Genellikle delege, avukat, vekil veya bir diğer kişi 

veya kişiler tarafından o kişi veya kişiler adına hareket etmeye ve onların haklarını 

korumaya yetkili, onların idareyle olan ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlarda onlara 

yardımcı olan, yakınmalarını bildirdikleri, o konuda ilgili kuruluşa tavsiyelerde 

bulunan, genelde yasama organınca seçilmiş, bağımsız yüksek düzeyli bir görevliye 

verilen isimdir.342 Ombudsman birçok değişik şekilde tanımlanabilir, çünkü 

Ombudsmanı uyarlayan her ülke, kurumu kendi sistemine uyarlayarak adapte etmiştir. 

Kurum olarak ise Ombudsman terimi Parlamento tarafından Parlamento’yu temsil 

etmek üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir. Ombudsman’ın Türkçe 

karşılığı olarak; arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, parlamento 

komiseri gibi tanımlamalar kullanılmaktadır.343 

 

Ombudsman için “kamu denetçisi”, “kamu hakemi”, “halkın sözcüsü” veya 

“halkın avukatı” gibi çeşitli terimler kullanılmıştır. “Ombudsman”, idarenin eylem ve 

işlemlerinden dolayı menfaatleri haleldar olan vatandaşların, bu mağduriyetlerinin 

giderilmesi ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kalitenin sağlanması 

bakımından son derece yararlı bir kurumdur.344 Ombudsmanların görevler; Kişi hak ve 

özgürlüklerini savunmak, Yurttaşları yönetime karşı korumak, Kötü yönetimden doğan 

haksızlıkları önlemek amacıyla yönetimin iyileştirilmesine çalışmak, olan bir kurum 

olarak ortaya çıkmaktadır. Ombudsman; çatışan çıkarlardan bağımsız olarak çözümler 

önermekte ve bunları kamuya açıklamaktadır.345 

     

Devlet ve vatandaş arasında yeni bir ilişki türünü ifade eden ve ağır 

formalitelerden uzak, duruma göre bazen bireyin ve bazen de kamunun yanında yer 

alan, uzlaşmaya dayalı bir kurum olan kamu denetçiliği kavramı346 Türk literatüründe 

otuz yılı aşkın bir süredir tartışılmaktadır.  Ombudsman kurumu, 82 Anayasasının 

                                                
342 Cemal MIHÇIOĞLU; “Kamu Yönetimi Alanında Türkçe Terim Denemeleri”,   Ankara 
Üniversitesinin Kuruluşunun 40. Yılına Armağan, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Yayını, 
Ankara, 1987, s. 168 
343 Mahir IŞIKAY; Ombudsmanlık Kurumunun Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Konumu, 
http://archiv.jura.uni-saarland.de/turkish/MIsikay.html, (12.12.2008) 
344 Bkz: Gös. Yer 
345 Bkz: Gös. Yer 
346 ABDİOGLU; a.g.d., s. 89 
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yapım sürecinde anayasal bir kurum olarak hukuk sistemimize dâhil edilmek 

istenmiştir. Bu çerçevede, Ankara Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerince 

hazırlanan “Alternatif Anayasa Önerisi”nde Ombudsman kurumuna “Kamu Denetçileri 

Kurulu” adıyla yer verilmiştir. Ancak bu öneri Anayasayı hazırlayanlarca kabul 

görmemiş olup,347 sonrasında Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi sivil 

toplum örgütleri ile tartışılmaya başlanmış ve esasen kurumun gerekliliği Türkiye’nin 

Avrupa Birliği adaylık sürecinde de önemli bir konu olarak ilerleme raporlarında yer 

almıştır.348  

 

Ülkemizde bu bağlamda 57. Hükümet zamanında, 2000 yılında, “Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı”349 gündeme gelmiş, 59. Hükümet zamanında da 

2003 yılında başlatılan “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma” çalışmaları 

çerçevesinde “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında “Mahalli İdareler Halk 

Denetçisi”ne olan gereksinimden bahsedilmiştir.350 Ombudsmanlık Kurumu; 59. 

hükümet döneminde kamuoyu gündemine 5521 Sayılı Kamu Denetçiliği kurumu kanun 

tasarısı ile gelmiştir. 5521 Sayılı yasa mecliste kabul edilerek Cumhurbaşkanına 

gönderilmiş, dönemin Cumhurbaşkanı olan A. Necdet Sezer de bazı maddeleri tekrar 

görüşülmek üzere kanunu meclise geri göndermiş ve Kanun 28.09.2006 tarihinde 5548 

Sayılı yasa ile mecliste tekrar kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 

Cumhurbaşkanının onaylamasıyla da Resmi Gazetede yayımlanmıştır.351 Ancak kanun 

TBMM`den yeniden kabul edilince Sezer bu kez iptal için Anayasa Mahkemesi’ne 

gitmiştir. CHP de iptal gerekçesiyle dava açanlar arasında olup, CHP ve Sezer’in söz 

konusu kanunun Anayasa’nın, egemenlik, erkler ayrılığı ve hukuk devleti ilkelerine, 

TBMM’nin görev ve yetkileriyle idarenin örgütlenme esaslarını düzenleyen 

maddelerine aykırı olduğunu savunmuşlardır.352 Bu İki başvuruyu birleştiren Anayasa 

Mahkemesinin, kamuoyunda “Ombudsmanlık Kanunu” olarak bilinen, 28.9.2006 günlü 

ve 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununu iptal eden kararı 4.4.2009 günlü 
                                                
347 A. Mecit ÖZGÜL; Demokratik Hukuk Devletine Bir Katkı: Ombudsman,        
http://www.yayin.adalet.gov.tr/24_sayi%20i%C3%A7erik/A.%20Mecit%20%C3%96ZG%C3%9
CL.htm, (05.02.2009) 
348 ABDİOGLU; a.g.d., s. 90 
349 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-1158.pdf, (12.02.2009) 
350 Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, Md. 42 
351 “Ombudsmanlık Kurumu ve Türk Hukuk Sistemi” 
     http://www.kolayidare.com/komuk_i/habergoster.asp?id=131, (11.02.2008) 
352 http://www.tumgazeteler.com/?a=4913160, (12.02.2008) 
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Resmî Gazetede yayımlanmış; mahkeme, 25.12. 2008 günlü Kamu Denetçiliği Kurumu 

Kanununun tümünü, Anayasa’nın 6’ncı, 87’nci ve 123’üncü maddelerine aykırı bularak 

kanun iptal etmiş ve yürürlüğünü de durdurmuştur.353 

 

Gerekçede ise Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 

bağlı olduğunun belirtilmesi, Kurum ile TBMM arasındaki organik bağı göstermektedir. 

Yasa'nın diğer maddelerinde de bu bağlılığın sonucunu oluşturan düzenlemeler yer 

almaktadır. Anayasa'nın 123. maddesine göre idari teşkilat içinde merkezi idare veya 

yerinden yönetim kuruluşları arasında yer alması gereken bir kurumun, merkezden 

yönetim ve yerinden yönetim esaslarına aykırı olarak “İdare” dışında kurulması ve 

“Yasama”ya bağlanması olanaklı değildir. Bu durum, hiç kimsenin veya organın 

kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamayacağı yolundaki 

Anayasa'nın 6. maddesine de aykırılık oluşturmaktadır." şeklinde ifade edilmiştir. 354  

     

Anayasa Mahkemesi’nin bu gerekçeleri, mevcut Anayasa ile Ombudsmanlık 

Kanunu çıkarılamayacağını göstermiştir. Ancak Anayasa hukukçusu Özbudun, Anayasa 

Mahkemesi’nin Ombudsmanlık Kanunu’nu iptal gerekçelerine tepki göstermiş,  

gerekçeli kararla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Anayasanın bir hükmüne açıkça 

aykırı olmadıkça, TBMM elbette yeni bir kamu kurumu yaratabilir. TBMM’nin yeni bir 

kurum oluşturma konuşunda sınırsız yetkiye sahip olmadığı` yönündeki gerekçeye 

katılmak mümkün değildir. Aynı şekilde `anayasal yapı dışında yeni kurulacak 

Ombudsmanlığın idarenin bütünlüğü ilkesini bozacağı, bir kamu kurumu veya kuruluşu 

kurulurken Anayasa`da öngörülen idari teşkilat yapısı dışına çıkılamayacağı` 

gerekçeleri de savunulamaz. Ombudsmanlık dediğimiz kurum, birçok batılı 

demokraside mevcut olan son derece de demokratik bir kurumdur. Böylesine bir 

kurumun idarenin bütünlüğünü bozması tasavvur edilemez…” 355 

 

Ombudsman denetimi, özellikle bizim gibi idari yargı sistemini kabul etmiş 

ülkelerde mevcut yargısal denetim sistem ve yollarına rakip değil, bunları tamamlayıcı 

                                                
353 http://www.sayder.org.tr/tr/duyurular.php?h=331, (13.02.2009) 
354 “5521 sayılı kanunun veto gerekçesi,”,  
http://www.netgazete.com/News/581702/kamu_denetciligi_kurumuna_yonelik_kanunun_iptal_gere
kcesi_yayinlandi.aspx, (14.02.2008) 
355 http://www.tumgazeteler.com/?a=4913160, (12.02.2008) 
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bir yöntemden ibarettir.356 Ülkemizde yargının ağır islemesi ve kısmen bağımsız 

olmaması nedeniyle kamu denetçiliği kurumuna ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim yargıya 

yansıyan uyuşmazlıkların seri ancak adaletli bir şekilde nasıl çözümleneceği değil 

uyuşmazlıkların yargı önüne gitmeden nasıl çözülebileceği sorunu üzerinde daha çok 

durulması kamu denetçiliği kurumuna doğru bir eğilimin varlığını kanıtlamaktadır.357  

 

Ombudsmanın Türkiye için gerekli olduğunu ve yararlı olabileceğini savunanlar, 

bunu kurumun masrafsız, az biçimci, idarenin bünyesine rahatça girebilen hızlı ve 

verimli bir mekanizmaya sahip olmasına bağlamaktadırlar. İdari yargıyı ilk kez kuran ve 

bugün de başarı ile uygulayan Fransa’da bile böyle bir kurumun var olması, bizde de 

böyle bir kurumun oluşturulup, işleyebileceğine olan inancı artırmakta ve bizim 

ülkemizde bu kuruma olan ihtiyacın daha fazla olduğunu vurgulamaktadır.358 

 

3.3. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YASAL MEVZUAT 

ÇERÇEVESİNDE YÖNETİŞİM ANALİZİ 

 

İyi yönetişim yurttaş taleplerine duyarlı, yurttaşları birer paydaş olarak karar 

verme sürecine katan, hesap vermeye hazır ve etkin olarak işleyen bir hükümet biçimi 

olarak tanımlanabilir. Bu tanım çerçevesinde yurttaşların siyasal katılıma ve temsil 

kurumları aracılığıyla hükümetle serbestçe etkileşim içine girmesinin ötesinde bir 

işleyiş söz konusudur.359 İyi yönetişim kavramı bilindiği gibi uygulanması gereken bazı 

ilkelere sahiptir. Türkiye’ de her ne kadar bu ilkeleri verimli bir şekilde uygulanabilme 

imkânı bulunmasa da, meydana gelen gelişmeler yasal mevzuat çerçevesince 

incelenmeye çalışılacaktır. 

 

 

 

                                                
356 ÖZGÜL; “Demokratik Hukuk…”, 
http://www.yayin.adalet.gov.tr/24_sayi%20i%C3%A7erik/A.%20Mecit%20%C3%96ZG%C3%9
CL.htm, (05.02.2009) 
357 BAHÇIVAN; a.g.t., s. 85 
358 ÖZGÜL; “Demokratik hukuk…” 
http://www.yayin.adalet.gov.tr/24_sayi%20i%C3%A7erik/A.%20Mecit%20%C3%96ZG%C3%9
CL.htm,(05.02.2009) 
359 ÖZTÜRK; a.g.t., s. 73 
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3. 3. 1.  Şeffaflık-Saydamlık 

     

Şeffaflık son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda sıkça bahsedilen bir kavram 

olmuş ve bu konuda pek çok tanımlama yapılmıştır. Kamu Yönetimi Temel Kanunu 

Tasarısı Genel Gerekçesindeki tanımı ele alırsak, saydamlık; kamu yönetiminde görev, 

yetki ve sorumluluklar ile karar ve hizmet süreçlerinin önceden bilinebilir ve açık 

olmasını; üretilen karar, belge ve bilgilere ulaşılmasına fırsat verilmesini; faaliyet ve 

denetim raporlarının yayınlanmasını ifade eder.360 

 

Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye 

erişebilmesinin sağlanmasıdır. Bilginin şeffaflığı artırabilmesi için gereken özellikler 

şunlardır:361  

Erişim: Bilgi eşit şartlar altında herkesin erişimine açık olmalıdır. 

İlgililik: Bilgi, ihtiyaçla ilgili olmalıdır. 

Anlaşılırlık-Nitelik-Güvenilirlik: Bilgi, nitelikli ve güvenilir olmalı; tam, doğru, 

tutarlı, açık ve basit bir şekilde ifade edilmelidir. 

Zamanlılık: Bilgi periyodik olarak ve zamanında yayınlanmalıdır. 

 

Devletler vatandaşlarla ilişkilerini bilgi kullanımı, danışma ve aktif katılımla 

güçlendirebilirler. Bunlar, kamu yönetiminde saydamlığın da en önemli unsurlarıdır. 

Vatandaşların bilgiye ulaşımının sağlanması, karar alma ve politika belirleme 

süreçlerinde fikirlerinin alınması ve bu süreçlere aktif katılımın sağlanması, saydamlığı 

artıran ve kamu otoritelerinin hesap verebilirliklerini garantileyen yegane unsurlardır.362 

Türkiye’de uzun yıllar kamu kurum ve kuruluşları kamuya ilişkin bilgi ve 

belgeleri saklama ve kamuoyu ile paylaşmama geleneğine sahip olmuştur. Gerek 

etkinlik gerekse demokratik denetim açısından bu gizlilik ve kapalılık kültürünün 

                                                
360 Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Genel Gerekçesi, 
       http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss349m.htm, (08.03.2009) 
361 Hulusi ŞENTÜRK; “Belediyeler içim Yönetişim Rehberi”, Belediye Yönetim Dizisi,  
      http://www.kentarastirma.com/rehber/k20.doc, (12.003.2009) 
362  DİNÇER, YILMAZ , a.g.e.,  s. 8 



 92

dönüştürülmesi gerekli görülmüş ve son yıllarda bu geleneği bozma yönünde olumlu 

adımların atıldığı görülmektedir.  

Saydamlığın artırılması, kamuda etkin yönetimin geliştirilmesi ve olası 

yolsuzluk alanlarının belirlenmesi alanlarında kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve 

tecrübelerinden yararlanmayı amaçlayan 9.7.2001 tarihli ve 2001/38 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi çıkarılmış, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev alanlarına giren 

konularda saydamlığın artırılması ve kamuda etkin yönetimin geliştirilmesine ilişkin 

önerileri alınmıştır. Daha sonra Bakanlar Kurulu tarafından 12. 1. 2002 tarihinde 

“Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem 

Planı” kabul edilmiştir.363 3628 sayılı Mal Bildirim Kanunu da rüşvet ve yolsuzluğun 

önlenebilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlarının mal 

bildiriminde bulunmalarının sağlanması açısından saydamlığın bir başka yönünü 

oluşturmaktadır.  

           Saydamlığı sağlamaya ilişkin temel düzenlemelerden birisi de daha önceki 

sayfalarda detaylı olarak ifade edilen 2004 yılında yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu’dur. Kanunun genel gerekçesi kanunun amacını ve bir anlamda 

beklentileri çok güzel ortaya koymaktadır. 4982 sayılı Kanun; demokratik ve şeffaf 

yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi 

edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemeyi amaçlamıştır.364 

Kanunun kabul edilip uygulanmaya başlanması çok önemli bir gelişme olmakla birlikte, 

uygulanmasından elde edilen sonuçların arzu edilenden uzak olduğu görülmektedir. 

Nitekim Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından başlatılan 

vatandaşın bilgi edinme hakkına ilişkin projenin sonuçları da bu savı doğrular 

niteliktedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu vatandaşlara çok iyi tanıtılmadığından 

vatandaşlar haklarını çok iyi bilememekte, istenen bilgiler ya hiç temin edilmemekte ya 

da eksik temin edilmekte, bilgi edinme birimlerinde konuyu iyi bilmeyen ve yeterince 

kalifiye olmayan personel çalıştırılmakta, tüm bu sorunlar konunun uygulama ayağını 

zayıflatmaktadır.365 Bunun yanında, Genel İdari Usul Kanun Tasarısı, Devlet Sırları 

                                                
363  Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 17,  
       ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf,  (08.01.2009) 
364  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr, (15.12.2008) 
365  Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 17–18, 
       ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf,  (08.01.2009) 
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Kanun Tasarısı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı yasalaşması bilgi 

edinme hakkını tamamlayan önemli düzenlemeler olacaktır.  

 

Bakanlıkların kanun taslaklarını ve projelerini kendi İnternet sitelerinde 

yayımlamaları TBMM’nin Genel Kurul görüşmelerinin TRT’den naklen yayınlanması, 

yasa öneri ve taslaklarıyla denetleme etkinliklerinin TBMM’nin web sayfasından 

izlenebiliyor olması da saydamlık konusunda iyi örnekler olarak gösterilmektedir. 

Ayrıca Türkiye’de bütün belediyeleri Internet üzerinde birleştiren “yerelnet” projesi de 

bir başka “en iyi uygulama” örneğidir.366  

 

Saydamlığın önemli bir boyutu olan mali saydamlığın sağlanması bağlamında 

Ülkemizde 10.12. 2003’de kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu da yönetişim açısından önemli bir yer teşkil etmektedir.367 Türkiye’de özellikle 

2000’li yıllardan itibaren yapılan yapısal nitelikteki reformların mali alanda önemli 

ilerlemeler kaydedildiğini göstermektedir. Mali saydamlık alanında yapılan en kapsamlı 

çalışmalardan biri olan ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında değişik 

çevrelerden temsilcilerin katılımı ile hazırlanan Kamu Mali Yönetiminin Yeniden 

Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda belirtilen 

birçok eksikliğin yasal anlamda bugün için giderildiğini söylemek mümkündür.368 

 

Sistemin saydamlığı ve hesap verebilirliği bağlamında esaslı önlemlerden 

biriside etik standartların kamu yönetiminde uygulanması gereğidir. Ülkemizde de bu 

doğrultuda 2004 yılı Mayıs ayında 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması 

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanunun 

amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap 

verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı 

gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve 

                                                
366  “Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi Türkiye Ulusal Raporu”, Çevre Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 2000, s. 77, www.tobb.org.trorganizasyonsanayikalitecevre5.pdf, (14.04.2008), s.69,70 
367 www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/WPX/iar_5018.doc, (20. 01. 2008) 
368 DİNÇER, YILMAZ , a.g.e.,  S.206 
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esaslarının belirlenmesidir.369 Yaşanan gelişmelere ve atılan bazı önemli adımlara 

rağmen Türk kamu yönetiminin tam anlamıyla saydam olduğunu söylemek hala zordur. 

Saydamlığı sağlama yönünde yapılacak belki de en önemli çalışma sivil toplumun 

katılımının sağlanarak kamuoyu denetiminin sağlanmasıdır. Avrupa Birliği başta olmak 

üzere birçok gelişmiş ülke ve uluslararası kuruluş sivil toplumun katılımını artırmanın 

yollarını aramaktadırlar. Bunun en temel nedenleri olarak devletin küçültülmesi ve 

yönetişim eksenli politikaların öne çıkması ile özellikle Avrupa Birliğine üye ülkelerde 

yapılanma sürecinde yaşanan demokrasi açığıdır.370 

    

Şeffaf ve duyarlı yönetim anlayışının uygulamalara yansıması, birey ve 

topluluklarının, sivil toplum örgütlerinin kamu kurumlarının isleyişine ve kamu 

hizmetlerine ilişkin olarak bilgi alması ve bunlardan yararlanarak kararların alınması ve 

uygulanmasına katılabilmesinin olumlu sonuçları olacaktır.371 Saydamlığın en temel 

sonucu kaynakların etkili, etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere 

hesap verme sorumluluğunun sağlanabilmesidir. Hesap verebilmek için de temel 

mekanizmaların açıklık üzerine kurulması gerekir. Açıklık yani saydamlık kendine 

güvenen ve ortak akla inanan insanların sistemidir.372 

 

3. 3. 2.  Hesap verebilirlik 

 

Hesap verebilirlik, kamu görevlilerini, özel sektördeki işverenleri veya hizmet 

sağlayanları, politika, faaliyet ve kaynak kullanımları hakkında hesap vermeye 

çağırabilmektir. Hesap verebilirlik yönetişimin köşe taşlarından birisidir. Kim toplumun 

olanaklarını kullanarak bir is yapıyor ya da bir yetki kullanıyorsa, o aynı zamanda 

hesaba çekilebilir bir durumda ve hesap vermeye hazır olmalıdır373 

     

Kamu yönetiminde saydamlık ve hesap verme yükümlülüğü karşılıklı etkileşim 

içinde olan kavramlardır. Yönetimde saydamlığı sağlayabilmek için etkili ve iyi işleyen 

                                                
369 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1373.html, (15. 12. 2008) 
370 DİNÇER, YILMAZ , a.g.e.,  s. 212 
371 GÜNDOĞAN; a.g.t., s.144 
372 DİNÇER, YILMAZ , a.g.e., s. 216 
373 AL; a.g.e.,  s. 290 
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hesap verme süreçlerine, hesap verme süreçlerinin etkili ve iyi işlemesi için de açık ve 

saydam mali politikalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle sağlam bir hesap verme 

yükümlülüğü saydamlık sağlamanın vazgeçilmez bir aracı, saydamlık da hesap verme 

yükümlülüğünü layığı ile yerine getirebilmenin olmazsa olmaz ön koşuludur.374     

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8 inci maddesinde de 

hesap verme sorumluluğu “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında 

görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak 

elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve 

kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili 

kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır”375 şeklinde açıklanmıştır. Madde hükmü 

incelendiğinde bu sorumluluğun siyasi, idari ve hukuki sorumluluğu içerecek şekilde ele 

alındığı görülmektedir. 

    

3. 3. 2. 1. Siyasi Hesap Verebilirlik 

    

Siyasal hesap sorma temsili demokratik kurum ve uygulamalar çerçevesinde 

gerçekleştirilir. En belirgin uygulama genel seçimlerdir. Bu dönemlerde seçim 

kampanyaları sırasında siyasal parti, siyasal lider ve milletvekillerinin geçmiş 

başarımları (performansları) sorgulanmaktadır. Siyasal kararları etkileme girişimleri, 

alınan siyasal kararlara seçmen, STK’lar ve basın-yayın kuruluşlarının tepki, eleştiri, 

yorum ve destekleri de siyasal hesap sorma olgusu olarak değerlendirilebilir.376 Bir 

diğer siyasal hesap verme mekanizması ise meclis çatısı altında gerçekleştirilen yasama 

denetimleridir. Soru, genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması, 

parlamento komisyonlar ve Meclis araştırma komisyonları yoluyla yasamanın denetimi 

gerçekleştirilmektedir. Özellikle, TBMM genel kurul çalışmalarının televizyonda 

yayınlanması da yasama faaliyetlerinin saydamlığı açısından önem taşımaktadır.377 

                                                
374 ACAR; İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde…”, a.g.r.,  s. 
24,www.bumko.gov.trkontroldosyagoster.aspxDIL=1&BELGEANAH=4747&DOSYAISIM=Br.pdf 
(15.02.2009) 
375 http://www.hukuki.net/kanun/5018.15.text.asp, (01.02.2009) 
376 ERÜZ; “Yeni Mali Yönetim Yapısında Performans…”,    
www.bumko.gov.trPEBdosyagoster.aspxDIL=1&BELGEANAH=6004&DOSYAISIM=KonferansP
EB.p, s. 65, (22.02.2009) 
377  ERGÜN; a.g.t., s. 65 
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3. 3. 2. 2.   İdari Hesap Verebilirlik 

    

İdari hesap verebilirlik açısından Anayasa’nın 108. maddesiyle 

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu cumhurbaşkanının 

isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına 

bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan 

meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her düzeydeki işçi ve 

işveren meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapabilir.378 

Ayrıca, 3056 sayılı yasanın 20. maddesine göre, doğrudan Başbakan’a bağlı olan ve 

Başbakanlık Makamı’nın emir ve onayı ile görev yapan Başbakanlık Teftiş Kurulu, 

bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştirak ve ortaklarında, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarında, vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, 

gerektiğinde imtiyazlı şirketler ile özel kuruluşlarda, diğer denetim birimlerinin 

yetkilerini de haiz olarak, teftiş, denetim ve inceleme yapmak veya yaptırmak yetkisine 

sahiptir. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla KİT’lerde teftişin etkin bir biçimde 

yürütülmesi hususunda genel ilkeleri belirlemek de bu kurulun görev ve yetkileri 

arasındadır. Ayrıca, Maliye Teftiş Kurulu, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu, İçişleri 

Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu ve Dışişleri Teftiş Kurulu gibi benzer işlev gören 

kurullar da bulunmaktadır.379 

     

Devlet Denetleme Kurulu haricinde 24.06.1983 tarihinde kabul edilen 72 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile “Yüksek Bir Denetleme Organı” sıfatıyla yeniden 

yapılandırılmak suretiyle tüzel kişiliğe kavuşturulan Yüksek Denetleme Kurulu da 

denetim faaliyetleri sürdürmektedir. Yüksek Denetleme Kurulu kamu iktisadi 

teşebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, özel kanunlarla Yüksek Denetleme 

Kurulu’nun denetimine tabi olduğu belirtilen kurum ve kuruluşlar; iktisadi, mali, idari, 

hukuki ve teknik yönlerden denetlemektedir.380 

Devlet Denetleme Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu ile beraber üçüncü 

denetim organı Sayıştay’dır. Sayıştay genel ve katma bütçeli tüm kurumların gelir ve 

                                                
378  http://www.hukuki.net/kanun/2443.15.text.asp, (13.04.2009) 
379  “Sürdürülebilir Kalkınma…”, s. 71,  
      www.tobb.org.trorganizasyonsanayikalitecevre5.pdf, (14.04.2008) 
380 ERGUN; a.g.t., s. 66-67 
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giderlerini TBMM adına denetlemektedir Ayrıca mali nitelikli yönetmelikler hakkında 

görüş bildirmek ve genel uygunluk bildirimlerinde bulunmak da Sayıştay’ın görevleri 

arasında yer almaktadır. Sayıştay, denetimleri için gereken her türlü bilgi ve belgeyi 

Devlet, belediye ve her türlü kurumdan belge isteyebilmektedir.381 

    

Yurttaşların,  kamu yönetim mekanizması karşısında, tekil ya da topluluk 

halinde haklarını korumakla görevli bir “kamu denetçisi” VII. Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda öngörülmekle birlikte,  hesap verebilirliği sağlama yönünde 28.09.2006 

tarihinde kabul edilen 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 25.12. 2008 günlü 

Anayasa’ya aykırı bulanarak iptal edilmiş ve yürürlüğü durdurulmuştur.382 TBMM’deki 

Dilekçe Komisyonu buna benzer bir işlevi yerine getirmektedir. Bu komisyona her 

yurttaş dilekçe yazma ve talep ya da şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Bu dilek ve 

şikâyetler Dilekçe Komisyonu tarafından incelenmekte, ilgili kurum ve kuruluşlara 

iletilmekte, yurttaşlara da dilekçeleriyle ilgili bilgi sunulmaktadır. Ne var ki, bu 

kurumun çok etkili bir dilek ve şikâyet mercii olduğu söylenememektedir.383 

 

Bu bağlamda ayrıca ele alınması gereken bir konu da "bağımsız kurullar" 

olgusudur. Türkiye’de 1980 sonrası ilk defa uygulanmaya başlanan ancak, 1990 

sonrasında birçok alanda varlığına tanık olduğumuz bağımsız kurullar, bir yandan kamu 

yararını ve toplumsal çıkarı koruyucu bir denetim yaparken, diğer yandan da ilgili 

oldukları alanı düzenleyen, daha iyi kurallar geliştirmek ve isleyişi daha verimli 

sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlendirilmişlerdir.384 

 

3. 3. 2. 3. Hukuki Hesap Verebilirlik 

 

Hukuki hesap sorma anayasal ve yasal olarak tanımlanmış bir yargı denetim 

sürecini içermektedir. Bu sürecin en üst noktasında Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 

Danıştay gibi üst mahkemeler bulunmaktadır. 

                                                
381 ERGUN; a.g.t., s. 67 
382 www.kamuhaber.net, (17.03.2009) 
383 “Sürdürülebilir Kalkınma…”, s. 73,  
      www.tobb.org.trorganizasyonsanayikalitecevre5.pdf, (14.04.2008) 
384 GÜNDOĞAN; a.g.t., s.103 



 98

Anayasa’nın 125. maddesinde idarenin tüm eylem ve işlemlerine karşı yargı 

yolunun açık olduğu ifade edilmiştir. İdare ve vergi mahkemelerinin nihai karar ve 

hükümlerinin son inceleme mercii kural olarak Danıştay’dır. Her yurttaş, çıkarlarını 

zedeleyen işlemlere karşı, hukuka aykırı olduğu savıyla doğrudan dava açmak hakkına 

sahiptir. Ekim 2001’de Anayasa’nın 74. maddesinde yapılan bir değişiklikle, dava açma 

ehliyeti yönünden herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan yabancılara da kendileri ya da 

kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile 

başvurma hakkı tanınmıştır.385 

 

3. 3. 3. Katılım 

      

İyi yönetişimin bir ilkesi olarak katılımcılık halkın kendi hür iradesi ile 

mutabakata dayalı olarak temsilcilerini seçmesini ve siyasal karar alma sürecine 

katılımını ifade etmektedir.386  Katılım, iyi yönetişim kavramlaştırmasının en önemli 

bileşeni ve kamu yönetimindeki yeni paradigmanın da merkezidir. Yönetişim kavramını 

katılımdan ayrı düşünmek mümkün değildir. Hangi gerekçe ile olursa olsun, yönetişim 

kavramının katılım olgusundan ayrıştırılması, onu anlamsız, gereksiz ve amaçsız bir 

kavram haline dönüştürür.  

Katılım kavramı, “kamu hizmetleri ile ilgili kararların hazırlanması, 

olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, birkaçına 

ve ya bütününe, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkileneceklerin katkıda 

bulunmaları” olarak tanımlanmaktadır.387 

 

Yönetime katılma kavramı, klasik, geleneksel, hiyerarşik, bürokratik ve şimdiye 

kadar iyi sonuç vermeyen yönetim anlayışının tersine, sivil toplum örgütlerine önem 

veren, bunların gelişimlerinin önünü açan, katılımcılığı, saydamlığı, yetki devrini, 

                                                
385 “Sürdürülebilir Kalkınma…”, s. 73,  
      www.tobb.org.trorganizasyonsanayikalitecevre5.pdf, (14.04.2008) 
386  AKTAN, ÇOBAN; “Kamu Sektöründe…”,   
     httpwww.canaktan.orgpolitikakurum-devyonetimiaktan-coban.pdf, (22.10.2008) 
387  Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkelerini Düzenleyen Yönetmelik, Mayıs 2005,  
      www.dpt.gov.tr/DocObjects/Icerik/3869/Etik_Komisyonu_Davranis_Ilkeleri, (13.05.2009) 
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yerinden yönetimi, sonuç verici ve uygulanabilir çözüm yollarını teşvik eden ve 

benimseyen bir anlayışı ifade etmektedir.388 

 

Yönetime katılma üç önemli özellik taşımaktadır;389 

 Bir örgütün alt yönetim kademelerinin ve çalışanlarının örgüt politikası 

ve yönetimi konusunda kararlara katılmaları;  

 Katılanların böyle bir yönetim türü ile psikolojik benlik ihtiyaçlarını 

tatmin edecekleri bir demokratik ortama kavuşmaları;  

 Yönetenler ile yönetilenler arasında bir diyalog ve iş birliğinin 

geliştirilerek örgütün daha gerçekçi ve ekonomik karar verme imkânlarına 

kavuşturulmasıdır.  

 

        Yönetişim bireyin toplumsal ve siyasal rollerini yeniden tanımlamaktadır. Bu 

anlamda yönetişim, toplumsal ölçekte, bireyi pasif ve himaye edilen bir konumdan 

çıkarmakta, kamusal alanda etkin ve eylemde bulunma kudretine sahip bir konuma 

geçirmektedir.390 Katılımcılık ilkesi iyi yönetişim açısında değerlendirildiğinde, devlet-

vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik olarak bazı kavramlar öne çıkmaktadır. 

Bu kavramlar; bilgiye erişim, müzakere, iletişim, sosyal diyalog ve aktif katılım olarak 

özetlenebilir.391 

 

         Katılımcılığın toplumdaki yerinin sağlamlaşması ve kamu kurumlarında 

uygulanabilir hale gelmesi üç temel etmenle açıklanmaktadır392: 

 Karar alma mekanizmalarına ve faaliyetlerinin tamamına vatandaşların 

dâhil olmasını sağlayan açık ve şeffaf bir devletin varlığı, 

 Devletten vatandaşa doğru devamlı ve tutarlı bir biçimde bilgi akısının 

sağlanması, 

                                                
388  ÖZER; “Kamu Yönetiminde…”, a.g.d., s. 19 
389 Azim ÖZTÜRK; Türkiye’de Halkın Yönetime Katılması, Mevcut Yerel Yönetim Anlayışı ve Çözüm 
Bekleyen Temel Sorunlar, Türk İdare Dergisi, S: 405, Aralık 1994, s. 46 
390 ÇUKURÇAYIR; “Siyasal Katılım Olanakları…”, a.g.e., s. 219 
391 AKTAN, ÇOBAN; “Kamu Sektöründe...”,      
     httpwww.canaktan.orgpolitikakurumdevyonetimiaktan-coban.pdf, (22.10.2008) 
392  ERGUN; a.g.t., s. 71 
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 Vatandaşları etkin yollarla bilgilendirerek kendilerine düşen rolleri ve 

uygulamaya geçirmeleri gereken sorumluluklarını anlatmak. 

     

         Katılım ilkesinin hayata geçirilmesi bireysel katılımın yanında, büyük ölçüde sivil 

toplum örgütlerinin varlığı ve işlevselliğine bağlıdır. Katılımcılığın sağlanması için 

bireylerin buna teşvik edilmesi, gerek katılım maliyetleri azaltılarak, gerek yolları 

açılarak katılımın kolaylaştırılması gereklidir. Bu bağlamda iletişim teknolojileri en 

önemli ve işlevsel araçlardır.393 Bunun yanında yerel yönetimler vatandaşların yerel 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kararların alındığı ve uygulandığı yerler olması 

açısından katılımcı demokrasinin kurumsallaştırılmaları açısından en elverişli 

alanlardır.394 Yerel yönetimlerin katılım konusundaki öncelikliliği iyi yönetişim için bir 

gerekliliktir. Özellikle belediyelerin halka yakınlığı ve kolay ulaşılabilirliği yerel halkın 

belediyeye yönelik sahiplenme eğilimini ve katılımını artıran etkenlerdir.395 

 

        Türkiye’de halk katılımı genel olarak STK’lar, basın yayın organları, genel ve 

yerel seçimlere katılma, siyasi otoritelere talep iletme, şikâyet ve istekte bulunma 

biçimini almaktadır. Genel seçimlere katılım zorunlu olduğundan katılma oranlarının 

yüksek seyrettiği görülmektedir. Ekonomik ve Sosyal Konsey katılımcılığın sağlanması 

yönünde önemli bir araç olmakla birlikte Konsey istişari olarak yeterince etkili 

çalışamamaktadır.396 Türkiye’de 1990’larda ve özellikle 1999’daki depremler sırasında 

ve sonrasında, yaşam çevresinin güzelleştirilmesi, yardıma muhtaç, aç, eğitimsiz vb. 

durumda olanlara yardımda bulunmaya çalışan toplumsal girişimler gönüllü 

örgütlenmeler artmıştır.397 

 

         Vatandaşların Yönetime katılmasının çok çeşitli yolları vardır. Vatandaşlar katılım 

yoluyla politika sürecinin sonuçlarını direkt ya da dolaylı olarak etkilemeyi amaçlar. Bu 

                                                
393  BAHÇAVAN; a.g.t., s. 62 
394 Şerif ÖNER; “Katılımcı Demokrasi Açısından Belediye Kanunu”, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel 
Yazılar I, Ed: Hüseyin Özgür, Muhammet Kösecik, Nobel, Ankara, Eylül 2005, s. 58 
395 Mihriban ŞENGÜL; “Çevre Yönetimine Halk Katılımı Yolu Olarak Belediye Yönetimine Halk 
Katılımı”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C: 11, S: 2, Nisan 2002, s. 29 
396 Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 10 
      ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf,  (08.01.2009) 
397 ÖZTÜRK; a.g.t., s.89 
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konudaki ana nokta, katılmanın temel formu olan seçimlerde oy kullanmaktır.398  Ancak 

oy kullanmanın yanında vatandaşlar siyasi süreci etkilemek amacı ile politikacılar ile 

görüşebilir, çıkar ya da baskı grupları oluşturabilir ya da mevcut olanlara katılabilir, 

hatta gösteriler ve protesto mitingleri düzenleyebilirler.399 Demokrasilerde katılımın 

seçimler yoluyla ve yalnızca siyasal partiler yoluyla olabileceği düşüncesi, geleneksel 

temsili demokrasinin bir yanılgısı olarak yaygın bir algılama olmuştur. Demokrasi ve 

katılımın anlamını ve kapsamını daraltan bu yaklaşım, iyi yönetişim önündeki ciddi 

engellerden birisidir.400 Çağdaş demokrasilerde halkın seçimler dışında da, yönetsel 

etkinlikleri sürekli etkileyebileceği ve yaşam çevresini biçimlendireceği yöntemler 

geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Yerel düzeyde yurttaşlar birçok biçimde ve alanda 

yerel karar süreçlerini etkileyebilirler; ortak sorunlara ortak çözümler bulma 

konularında yerel katılım çok olanaklıdır.401 Yurttaşlara kamusal özne olma yolunun 

açık olması, bu yolun sadece partilerin içinden ve geniş aralıklarla yapılan seçimlerin 

içinden geçmemesi gerekli olup,402 doğrudan ve sürekli bir katılım sağlama aracı olan 

bu yolların aracısız iletişim yöntemleri olarak tanımlanması uygun görülmektedir.403 

Halk katılımını sağlayan bu yöntemleri şu şekilde sıralanmaktadır;404  

 Halk oylaması (doğrudan demokrasi), 

 Halk toplantıları, 

 Meclis toplantılarına katılım, 

 Danışma kurulları, 

 Kent konseyleri, 

 Yerel gündem 21, 

 Planlama çemberleri/forumları, 

 Yurttaş kurulları, 

 Gelecek atölyeleri, 

                                                
398 Recep DEMİR; “Yerel Yönetimlerde Halkın Yönetime Katılımı” Yerel Yönetim ve Denetim, C: 11, 
S: 11, Kasım 2006, s. 35 
399 KESİM, PETEK; a.g.d.,  s. 44 
400 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 129 
401 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s. 117,  
     http: //ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/oik527.pdf,  (08.03.2009) 
402 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 129 
403 ÇUKURÇAYIR; “Siyasal Katılım Olanakları…”, a.g.e. s. 221 
404 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s. 117,  
     http: //ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/oik527.pdf,  (08.03.2009) 
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 Yuvarlak masa toplantıları, 

 Kamuoyu yoklamaları, 

 İletişim demokrasisi (İnternet), 

 Gönüllülük 

        Türkiye’de en fazla uygulanan yerel etkileşim yöntemi halk toplantılarıdır. Hemen 

hemen bütün belediyelerde halk toplantıları düzenlenmekte ve belediye başkanları, 

belediyenin önemli organlarının yetkililerini de alarak bu toplantılara katılmakta, burada 

dile getirilen sorunlara çözüm aramakta ve yurttaşları dinlemektedirler.405 Türkiye’de 

bazı belediyeler haftalık, bazıları aylık ve bazıları yıllık olarak bu toplantıları 

uygulamaktadır. Genel yerel halkı hedef alan uygulamalar olduğu gibi yalnızca gençlere 

ve çocuklara yönelik toplantı, kurultay ve meclis gibi toplantılarda yapılabilmektedir. 

Türkiye’de “halk konseyi”,  “Kent Kurultayı”, “Kent Halk Meclisi”, “Kent Dayanışma 

Meclisi” halk toplantıları gerçekleştirilmektedir.406 Kent konseyi, kent yaşamında; kent 

vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun 

korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim 

ilkelerini hayata geçirmeye çalışmaktadır. Kent konseyinin çalışma usul ve esaslarını 

belirleyen Kent Konseyi Yönetmeliği 8 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.407 

 

         5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda da katılıma yönelik düzenlemelere 

yer verilmiştir. Kanununda, Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetleri ile kara, deniz, su, 

göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde 

yürütülmesi için Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin 

başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi ile ulaşım 

koordinasyon merkezinin kurulması öngörülmüş,408 İl özel idaresi ve belediye 

hizmetlerinin yürütülmesinde hemşerilerin gönüllü katılımına ilişkin usul ve esaslar İl 

                                                
405 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT, 
Ankara, 2001, s. 118, www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3144/oik554.pdf, (14.03.2009) 
406 ÇUKURÇAYIR; “Siyasal Katılım Olanakları…”, a.g.e., s. 225 
407 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27177.html, (15.12.2008) 
408 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5216.html, (15.01.2009) 
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Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği ile de 

düzenlenmiştir.409 Ayrıca Resmi Gazete’de 15.06. 2006 tarihinde yayınlanan 26199 

sayılı Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği uyarınca Alt Yapı 

Koordinasyon Merkezi (AYKOME )’ne Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek 

derecede yatırım yapan ve belediye tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcisinin 

katılması, Ayrıca Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME ) ile Ulaşım 

Koordinasyon Merkezi (UKOME ) toplantılarına, gündemdeki konularla ilgili kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst 

kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilecek 

olması, Ayrıca Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum 

ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren 

konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edebilecek 

olmaları ifade edilmiştir.410 

       

        Yurttaş girişimleri kavramı 1968 kuşağı ile birlikte dünyada yaygınlaşan katılımcı 

demokratik hareketleri anlatmaktadır. Türkiye’de 1980’li yıllarla birlikte sivil toplumun 

güçlenmesine koşut olarak yurttaş girişimleri gerek çevre, ekonomi, kadın gibi 

konularda gerekse siyasi konularda önemli bir toplumsal taban kazanmaya başlamıştır. 

Örneğin Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı’nın (TESEV) oluşturduğu Aydınlık 

için Yurttaş Girişim; Gündem 21 Örgütleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernekleri gibi 

dernekler yurttaş girişimlerine kaynaklık etmektedir.411 Günümüz dünyasında sivil 

toplum örgütleri katılım sürecinin en önemli öğesi olmuştur. iyi yönetimin başarısı 

kamu sektörü, özel sektör ve STK’ların katılımcı ve çoğulcu bir toplum yapısı içinde 

birlikte hareket ettiği bir yönetim yapısının varlığı ile ilişkilendirilmektedir. Katılımcı 

demokrasinin güçlendirilebilmesinin artık sadece kamu kesiminin görevi olmadığı, özel 

sektörün ve STK'lar aracılığıyla bireylerin doğrudan katılımlarından oluşan üçüncü bir 

sektörün varlığı ile mümkün olabileceği açıktır.412  

    

                                                
409 DEMİR; a.g.d., s. 36 
410http://www.mahalliidareler.gov.tr/Mevzuat/Yonetmelikler/26199_sayili_buyuksehir_bel_koordin
yon_mer_yon.doc, (04.04.2009) 
411 ÇUKURÇAYIR; “Siyasal Katılım Olanakları…”, a.g.e., s. 222 
412 AVCI; a.g.t., s. 48 
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          Türkiye’de katılım eksikliği STK’lar konusunda en önemli sorunlardan birisidir. 

STK’lara katılım eksikliğinin en önemli nedenlerinden başlıcaları ise geçmiş 

dönemlerde bu tip kuruluşların aşırı politize olması, devletin bu kuruluşlara bakış 

açısının negatif olması, demokratikleşme sorunları ve ekonomik sebeplerdir.413  

 

Türkiye’de AB uyum sürecinde Dernekler Yasası’nda yapılan değişiklikler 

katılım ve STK’lar açısından önemli bir gelişme olmuştur. Bu değişikler derneklerin 

işini kolaylaştırarak, STK’lar ile devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ana 

etkenlerden biri olmuştur. Demokratik örgütlenme pozitif olarak gelişmiş,  bunun 

sonucu olarak derneklerin kurulması ve işletilmesi kolaylaşmıştır. Demokratik katılım 

açısından STK’ların görüşü sorulup, temsilci istenmesi, Kamu Kurumları ve STK’ların 

ortak çalışmalara başlayarak birbirini tanımaya başlamaları, dernekler masası 

konseptinin polisin elinden alınıp, Dernekler Müdürlüğü ile “sivil” bir yapıya 

kavuşturulması vb. değişiklikler yapılmıştır.414 Dernekler Kanununa ilişkin 

Düzenlemenin yanında, vakıflara ilişkin düzenlemeler, Ekonomik ve Sosyal Konseyin 

oluşturulması, 5018 sayılı Kanunla kamuya yararlı sivil toplum örgütlerine kaynak 

aktarılabilmesine ilişkin düzenleme ve plan ve programlar ile hükümetin önceliklerine 

ilişkin tüm düzenlemelerde sivil toplumla işbirliği dile getirilmektedir.415 Devlette aynı 

şekilde STK’ların katılımını artırma ve onlardan daha fazla yararlanabilmenin yollarını 

aramaktadır. Devletin bu arayışlarından birisi de AB tarafından finanse edilen, British 

Council teknik desteğiyle ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde 

gerçekleşen ve uzun adı “Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Sektörü Arasındaki 

İşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK’ların Demokratik Katılım Düzeyinin Güçlendirilmesi 

Projesi” olan “SKİP Projesi” dir. 14 aylık bir çalışmanın sonucunda 17 Aralık 2006 

tarihinde tamamlanan bu projenin asıl hedefi STK’lar ile Kamu Sektörü arasındaki 

işbirliğini geliştirmek, STK’ların politika belirleme kapasitesini güçlendirmek ve bu 

çerçevede iki taraf arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacak bir davranış 

kuralları oluşturmaktır.416 

     

                                                
413 DİNÇER, YILMAZ , a.g.e., s. 199-200 
414 www.stgm.org.tr/docs/1181921384devletstk%20iliskileri%20sorular%20cevaplar.doc,     
     (12.02.2009) 
415 DİNÇER, YILMAZ , a.g.e., s. 214 
416 DİNÇER, YILMAZ , a.g.e., s. 187 
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Demokratik toplum, yurttaşların katılımıyla oluştuğuna göre, böyle bir toplumun 

kenti de orada yaşayanların o kent üzerine düşünme, tartışma, yeni pratikler deneme 

olanağı bulduğu yerdir. Bu da kentlilerin yaşadıkları kentin çevresinin oluşumu ve/veya 

değişimine katılması demektir. Bu tür bir katılım, danışma mekanizmasından farklı 

olarak, yerel yönetimler karşısında sürekli olarak baskı merkezleri oluşturulmasını ve 

gerektiğinde de belli işlerin üstlenilmesini içerir.417 

 

Son dönemde bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve İnternet’in 

yaygın kullanımı kamu hizmetlerinin görülmesinde saydamlığı ve katılımcılığı artıran 

gelişmelerdir. Türkiye’de günümüzde artık pek çok kamu kurum ve kuruluşu bir web 

sayfasına sahiptir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının web sitelerine girmekte 

yaşanan zorluklar, vatandaşların İnternet’e ulaşmasının her zaman mümkün olmaması 

ve bilgisayar okuryazarlığının düşüklüğü bu alandaki gelişmeleri sınırlandırmaktadır.418 

Türkiye’de medya şirketlerinin genelde büyük holdingler olduğu gerçeğinden hareketle, 

medyanın politika oluşturma sürecine katkısının toplumun istek ve beklentilerini 

yansıtmaktan çok çıkar eksenli olduğunu söylemek yanlış olmasa da Türkiye’de 

oldukça güçlü olan medyanın kamu yönetimi ve hükümet üzerinde etkili olduğu ve 

kamu politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunduğu görülmektedir.419 

 

Ancak Türkiye’de katılımcılıktan ziyade katmacılık yapıldığı ve yukarıdan belli 

bir yöntem empoze edilmekte olduğu, toplum için ortak kaygının duyulmasını sağlamak 

ve toplum refahının kişi refahını da getireceğinden; toplum yararına çalışmalar 

yapılması için yönetime katılmak gerektiği düşüncesinin yaygınlaşması gerektiği, 

insanların birey veya grup olarak bütünün, kendilerine ait olduğunu hissetmeleri halinde 

bir anlam taşıyacağı420 Türkiye’de katılım açısından atılan adımların sivil toplum 

bilincinin yerleşmesiyle desteklenmesi gerektiği yönetişim açısından dikkat edilmesi 

gereken hususlardır. 

 
                                                
417 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r., s. 120,     
     www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3144/oik554.pdf, (14.03.2009) 
418 Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 10, 
     ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf,  (08.01.2009) 
419 Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 19, 
     ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf,  (08.01.2009) 
420 YILDIRIM, a.g.e.,  s. 262 
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3. 3. 4. Cevap Verebilirlik 

 

 “Hükümet vatandaşı dinlemeye istekli olmalı, karar alır ve bu kararı hayata 

geçirirken vatandaşların ihtiyaç ve değerlerini gözetmelidir. Bu sebepledir ki 

vatandaşların kaygılarını anlamaya yönelik yeni yollar keşfetmek elzemdir. Halkın, 

kendisi ve gelecekteki nesilleri için daha iyi bir yaşam sağlama yönündeki kaygılarına 

cevap verilmelidir”.421 

  Cevap verebilirlik, hizmeti sunmakla mükellef olan kişinin hayata geçirilmesi 

talep edilen faaliyetler ya da idarenin isleyişi ile ilgili olarak öğrenmek istediği konular 

hakkında vatandaşa en kısa zamanda yanıt verebilmesidir. Cevap verebilirlik, sunulan 

hizmetin ihtiyaçları karşılama oranını ifade etmektedir. Cevap verebilirliğin yüksek 

oluşu, hedefler ile sonuçlar arasındaki uyumun bir göstergesi olarak görülmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında cevap verebilirlik vatandasın, idarenin politikalarının 

belirlenmesinde söz sahibi olmasıyla ilişkilendirilebilmektedir.422 

 

Yönetimin toplumsal değişime hızla yanıt verecek kapasite ve esnekliğe sahip 

olması, genel kamu yararını tanımlarken sivil toplumun beklentilerini de dikkate alması, 

yönetimin rolünü eleştirel bir sorguya tabi tutmaya istekli olması bu noktada cevap 

verebilirliği anlatır.423 “Cevap veren yönetim ya da hükümet” yaklaşımının temelinde 

yatan görüş, “vatandaş önce gelir” sloganı ile özetlenmektedir. Slogan, vatandaş olarak 

hareket edenlerin topluma yönelik kaygılarını sergilemesi ve kısa dönem çıkarların 

ötesine geçerek diğer bireylere ilişkin hususlarda sorumluluk üstlenmeyi arzulamaları 

fikrinden doğmuştur.424 

Cevap verebilirlik ilkesi yurttaşların hükümette ya da kamu yönetiminde yer 

alanlar tarafından dinlenerek cevaplandırılacaklarını bilmeleri anlamına gelir. Duyarlı 

politikacı ya da bürokrat ise, cevap vermeye hazır, duyarlı ve aynı zamanda yurttaşın 

ihtiyaç ve isteklerini anlayabilen ve öngörebilen bir yapıda olmalıdır. Bunun temelini 

ise bilgi unsuru oluşturmaktadır. Kamu hizmetlerinden yararlananların sağlayacağı bilgi 

ve görüşler, politikalarda önemli göstergelerden biri olarak mutlaka dikkate alınmak 

                                                
421 Pınar ACAR; “Cevap Verebilirlik ve İyi Yönetişim”, İyi Yönetişimin Temel Unsurları, Ankara, T.C. 
Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yayını, Nisan–2003, s. 48 
422 ERGUN; a.g.t., s. 69 
423 GÜLER, “ Tüm İktidar…”, a.g.d., s. 105. 
424 ACAR; “Cevap Verebilirlik ve İyi Yönetişim”, a.g.e.,  s.52 
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zorundadır. Bu çerçevede bilgi, ihtiyaçların tespiti ve anlaşılması, hizmetlerin sunumu 

ve geliştirilmesi ile hizmetten yararlananların memnuniyetlerinin değerlendirilmesine 

yardımcı olmaktadır.425 Zira 27 Nisan 2004’de yayınlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Yasası ile bireyin demokratik ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde kamu 

kurumlarından ilgili kurumun görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki temel 

özelliğe sahip kararları ve işlemleri ile mal ve hizmet alımlarıyla ilgili olarak bilgiye 

ulaşabilmesini sağlamaktadır. Yasanın Genel Gerekçesinde de “Demokrasinin ve 

hukukun üstünlüğünün gereklerinden olan bilgi edinme hakkı, bireylere daha yakın bir 

yönetimi, halkın denetimine açıklığı, şeffaflığı sağlama işlevlerinin yanı sıra halkın 

devlete karşı duyduğu kamu güvenini daha yüksek düzeylere çıkarmada önemli bir rol 

oynamaktadır. Kullanılan bu hak sayesinde hem halkın devleti denetimi kolaylaşmakta 

hem de devletin demokratik karakteri güçlenmektedir” denilmektedir.426 Söz konusu 

yasa, saydamlık ve cevap verebilirlik konusunda atılmış önemli bir adım 

durumundadır.427 

     

Modern toplumlar hala büyük ölçüde çekingen ve arka planda kalmak isteyen 

vatandaş tiplemesi ile karşı karşıyadır. Türk toplumu vatandaş tiplemesi içinde bu kanı 

geçerlidir. Duyarlılık ya da cevap verebilirlik genellikle bireylerin ihtiyaç ve taleplerine 

karşı verilen pasif ve tek yönlü bir tepki olarak algılanmakta ve bu nedenle daha aktif ve 

iki yönlü katılımı öngören uygulamalardan farklılık göstermektedir. İşte bu çerçevede 

vatandaşı pasif konumdan çıkarmak temel hedef olmalı ve bu yolda süreç katılım 

anlayışı ile tamamlanmalıdır.428 

 

3. 3. 5. Hukukun Üstünlüğü 

 

Hukuk devleti, devletin hukuka dayanması, varlığını hukuka bağlaması, kısacası 

devlet üzerinde hukukun egemen olmasını ifade etmektedir. Hukukun üstünlüğü üç 

anlama sahiptir. İlk olarak; hukukun üstünlüğü devlet gücünün düzenleyicisidir. İkinci 

                                                
425  ACAR; “Cevap Verebilirlik ve İyi Yönetişim”, a.g.e.,  s. 52 
426  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0632.pdf, (12.04.2009) 
427  ERGUN; a.g.t., s. 69 
428  ACAR; “Cevap Verebilirlik ve İyi Yönetişim”, a.g.e.,  s. 51 
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olarak kanun önünde eşitlik anlamındadır. Son olarak hukukun üstünlüğü yargı kuralları 

ve yönetim usullerinin belirleyicisi durumundadır.429 

    

Hukuk devletinin temel gereklilikleri, aynı zamanda iyi yönetişim için de temel 

kriterlerden sayılmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, 

yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, keyfi bir yönetimin olmaması, her 

yönetsel eylemin yasal bir dayanağının olması, idari eylemlerin yargı tarafından 

denetlenebilmesi, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi, idarenin mali sorumluluğu 

yani devletin gerektiğinde hukuki sorumluluğundan dolayı tazminat ödemesi ilkesi, 

hukuk devletinin temel gereklilikleri sayılmaktadır.430 

 

Türkiye’de yargı kurumunun adalet dağıtımında ve hakça, etkin ve adil kararlar 

üreterek sosyo-ekonomik çatışmaları çözme uygulamalarında zaman zaman sorunlar 

yaşanmaktadır. 1982 Anayasası ile anayasal ve idari yargı denetiminin kapsamını 

daraltma ve kısıtlama yoluna gidilerek, Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetki alanı 

daraltılmış; Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işler ile Yüksek Askeri Şura’nın ve 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun kararları yargı denetimi dışında tutulmuş; 

kamu personeli hakkındaki uyarma ve kınama cezaları bile denetim dışında 

bırakılmıştır. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinin tüm çağdaş nitelikleriyle 

gerçekleştirilmesi için yargı denetimine konulan kısıtlamaları kaldırmak 

gerekmektedir.431 

 

Hükümetlerin kanun kuvvetinde kararnamelerle zaman zaman Anayasa’ya ve 

başka yasalara aykırı ve geçmişe yürütülen uygulama kararları almaları, hem yasama 

sürecini aksatmakta, hem Cumhurbaşkanlığı vetosunun sık kullanımına yol açmakta, 

hem de yapılan itirazlar dolayısıyla yüksek mahkemelerdeki yükü artırmaktadır. Bu 

uygulamalar yargı kararları ve adalet dağıtımında sürekliliği ve standartlaşmayı 

güçleştirmekte, şirketler başta olmak üzere, ileriye dönük plan ve program yapılmasını 

zorlaştırmaktadır. Bu zorluğu aşmak için, yabancı şirketlerin iktisadi anlaşmazlık 

                                                
429 AKTAN, ÇOBAN; “Kamu Sektöründe…”,   
      httpwww.canaktan.orgpolitikakurum-devyonetimiaktan-coban.pdf, (22.10.2008) 
430 GÜNDOĞAN; a.g.t., s.135 
431 “Sürdürülebilir Kalkınma…”, s. 73,  
      www.tobb.org.trorganizasyonsanayikalitecevre5.pdf, (14.04.2008) 
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konularını çözmek için uluslararası tahkime başvurmalarına, 2001 yılında yapılan bir 

Anayasa değişikliğiyle olanak tanınmıştır.432 Bu olumsuz koşullara karşın, Türkiye’de 

adalet dağıtan yargı kurumlarına olan güven son on yıl boyunca diğer siyasal kurumlara 

oranla daha yüksek düzeyde seyretmiştir. AB ile ilişkileri 1999’dan sonra 

derinleştirmeye başlayan Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ne uyum çerçevesinde attığı 

adımlar da Türkiye’de hukuk devletini güçlendirme iradesinin güçlenmesinin 

göstergesidir. 2002’de kabul edilen bir yasa değişikliğiyle alınan, işkence suçu Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’nce sabit görülen kamu görevlilerinin Türkiye’nin ödemeye 

mahkûm edileceği tazminatı bizzat ödemeleri yolundaki karar, zanlılara sorguları 

sırasında kolluk kuvvetlerince işkence yapılmasını zorlaştıracak bir önlem 

niteliğindedir.433 

    

Bireylerin kurumlara ve birbirlerine duyduğu güvenin güçlü olmadığı ülkelerde 

insanlar, aynı yasanın herkese eşit olarak uygulandığına inanmadıkları için, kendileri de 

yasalara uymamakta, demokratik bir hukuk devletinde rastlanmaması gereken çıkar 

çatışmaları ve yargı sürecinde karşılaşılan eşitsizlikler, halkın güven ve adalet 

duygularını zedelemektedir.434 Nitekim Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de genel 

olarak yasalara duyulan saygı ve onları uygulamaya yönelik tutum gevşektir. Vergi 

yasalarından halk sağlığıyla ilgili uygulamalara, imar yasalarından trafik yasalarına 

kadar uzanan geniş bir alanda kolayca gözlenebilen bir “serbestlik” ortamı göze 

çarpmaktadır. Bu gevşeklik sürdüğü sürece hukuk devleti uygulamasını pekiştirmek ve 

etkin bir yönetişim uygulamasına geçmek olanağı olamayacaktır.435 Oysa hukukun 

üstünlüğü, kurumların ve vatandaşların adil olarak oluşturulan yasal çerçeveler içinde 

hareket etmeleri ve herkesin her kesimin kendi davranışlarına yasaların uygulanacağını 

en başından kabul etmelerini gerektirir.436 

 

Yargıda istihdam edilen personelin, özellikle de zanlıların tutuklanma ve 

sorgulanma aşamalarından başlayarak kullanılan kolluk kuvvetlerinin kalitesini 
                                                
432 “Sürdürülebilir Kalkınma…”, s. 81–82,  
      www.tobb.org.trorganizasyonsanayikalitecevre5.pdf, (14.04.2008) 
433 Bkz: Gös. Yer. 
434 BAHÇAVAN; a.g.t., s.15) 
435 “Sürdürülebilir Kalkınma…”, s. 82,  
      www.tobb.org.trorganizasyonsanayikalitecevre5.pdf, (14.04.2008) 
436   BAHÇAVAN; a.g.t., s.15 
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yükseltmek gerekmektedir. Yargı usul yasalarına soruşturma, kovuşturma ve 

yargılamanın her aşamasında özen gösterecek olan kolluk kuvvetleri ve yargı 

çalışanlarının yürütmenin baskı ve denetiminden bağımsız hale getirilmesi, Anayasa ve 

yasaları değiştirerek gerçekleştirilmesi zorunlu bir adımdır. Adalet dağıtımında 

çalışanların mesleğin ilke ve kurallarıyla ahlakına gösterecekleri saygıyı artırmak hukuk 

devletinin kalitesini yükseltmek için zorunludur. Anayasamıza göre yönetim, yargı 

kararlarına uymak ve bu kararların gereklerine göre işlem yapmak, eylemde bulunmak 

zorundadır. Yasama ve yürütme kurumlarındaki yetkililer başta olmak üzere herkesin 

yasalara saygı göstererek, hukuk ilke, standart ve değerlerine uygun yaşamayı 

özendirmeleri, mahkemelerin aldığı kararları titizlikle uygulamaları sağlanmalıdır.437 

 

Sonuç olarak hukukun üstünlüğü ilkesi iyi yönetişim ilkeleri açısından güçlü 

bağların önemine ciddi bir vurgu yapmakta olup, diğer iyi yönetişim ilklerinin başarısını 

ve uygulanma biçimini doğrudan etkileyen bir niteliğe sahiptir. her bir iyi yönetişim 

ilkesinin etkin, verimli özelliklerinin ortaya çıkabilmesi, diğer ilkelerin de başarısını ve 

uygulanma biçimini doğrudan etkilemektedir.438 

 

3. 3. 6. Etkinlik 

 

Etkinlik, bir işletmenin veya örgütün tanımlanmış amaçlarına ve stratejik 

hedeflerine ulaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda, bu amaç ve 

hedeflere ulaşma derecesini belirleyen bir performans boyutudur. Kamu kesiminde mal 

ve hizmetlerin üretimine ilişkin verimliliğin ölçülmesinde ortaya çıkan zorluklar 

nedeniyle verimlilikten daha geniş olan etkinlik kavramı kullanılmaya başlanmıştır. 

Etkinlik verimlilikten farklı olarak daha çok amaç ve hedeflerle ilgilidir. Bir işletmenin 

amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını veya ulaşma derecesini gösterir. Yani 

“etkinliğin” ölçümü önceden amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve daha sonra üretim 

süreci sonucunda gerçekleşen durumun söz konusu amaç ve hedeflerle karşılaştırılması 

                                                
437  Sürdürülebilir Kalkınma…”, s. 82,  
      www.tobb.org.trorganizasyonsanayikalitecevre5.pdf, (14.04.2008) 
438 AKTAN, ÇOBAN; “Kamu Sektöründe…”,  
      httpwww.canaktan.orgpolitikakurum-devyonetimiaktan-coban.pdf, (22.10.2008) 
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şeklindedir.439 Etkinlik,  denetim işleviyle de performans yönetiminin en önemli 

unsurlarından birisidir. 

   

Performans yönetimi, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayarak 

kaynak kullanım kapasitesini ve hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmayı amaçlayan 

bir yönetim anlayışı ve bu anlayışın hayata geçirilmesine yardımcı olan teknikler 

bütünüdür.440 Performansın temel unsurları olan verimlilik, etkinlik ve tutumluluk 

kavramları, kendine özgü özelliklere sahip olmakla birlikte; birbirleriyle yakından 

ilişkilidirler ve hatta bazen birbirleri yerine kullanılmaktadırlar.441 Kısaca belirtecek 

olursak, tutumluluk az harcama, verimlilik iyi harcama iken, etkinlik akıllı harcamayı 

ifade etmektedir. 

     

Performans denetimi kamu idaresinin ne kadar kaynak kullandığından ziyade, 

üretilen kamusal ürün ve hizmetlerin vatandaşları ne ölçüde memnun ettiği sorusuyla 

ilgili bir denetim şeklidir. Bu denetim sonucunda kamu yöneticisinin ne kadar harcadığı 

değil ne ölçüde hedeflerine ulaştığı önemli hale gelecektir. Kamu harcamalarının 

ulaşılmak istenen amaca yöneltilip yöneltilemediği yani yerindeliği 

denetlenebilecektir.442 Performans yönetiminin devlette şeffaflığın sağlanması 

konusuyla da yakın ilgisi vardır. Çünkü vergi ödeyicileri ödedikleri vergilerin nereye ve 

nasıl harcandığını performans sonuçlarıyla değerlendirme olanağına sahip 

olabilmektedir. Bunun sonucunda sağlanan sonuçlarla şeffaf ve hesap verebilir bir 

yönetim anlayışına ulaşmak söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla performans 

yönetimini sadece teknik bir konu olarak ele almak yerine “kamu hizmet sunumunun 

demokratik yollardan denetiminin güçlendirilmesi” olarak değerlendirmek daha doğru 

bir yöntem olacaktır.443 

                                                
439 Ahmet ASLAN; “Kamu Harcamalarında Verimlilik, Etkinlik ve Denetim”, Maliye Dergisi, S: 140, 
Mayıs, Ağustos, 2002, 
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md140/Kamu%20Harcamalari%20_A.%20ARSL
AN.pdf, (15.01.2009) 
440 Hamza ATEŞ, Dilek ÇETİN;  “Kamuda Performans Yönetimi ve Performansa Dayalı Bütçe”, Çağdaş 
Kamu Yönetimi II, Ed: Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004,  s. 255 
441 Özer KÖSEOĞLU: “Belediyelerde Performans Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, Y: 2005, S: 447,s.221 
442 ERÜZ; “Yeni Mali Yönetim Yapısında Performans…”,    
www.bumko.gov.trPEBdosyagoster.aspxDIL=1&BELGEANAH=6004&DOSYAISIM=KonferansP
EB.p, s. 67, (22.02.2009) 
443 BALCI; “Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar…”,  
      http://www.canaktan.org/politika/kamuda-kalite/balci.pdf, (21.06.2008) 
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Türk kamu yönetiminde “performans” oldukça yeni bir kavramdır. Etkinlik ve 

verimlilik eksikliği, Türk kamu yönetimini arayışlara itmiş ve performans yönetimi, 

etkinliği ve verimliliği artırıcı bir araç olarak görülmüştür.444 Yavaş yavaş da olsa 

performans denetimi anlayışının Türkiye’de yerleştirilmeye çalıştığı gözlemlenmiştir. 

832 sayılı Kanuna 26.06.1996 yılında 4149 sayılı Kanunla eklenen ek 10 uncu madde 

ile Sayıştay'a, denetimine tabi kurum ve kuruluşların kaynaklarını verimli, etkin ve 

tutumlu kullanıp kullanmadıklarını denetleme ve denetim sonuçlarını Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'ne raporlama görev ve yetkisi verilmiştir. Bu yetki kapsamında bu güne 

kadar birçok performans denetimi çalışması tamamlanmıştır. Sayıştay performans 

denetimi çalışmalarıyla, kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılmasına 

katkı sağlamayı, hizmetlerin kalitesini artırmayı, hesap verme sorumluluğunu ve 

şeffaflığı geliştirmeyi, denetlenen kurumlara güvenilir bilgiler sağlamayı ve denetlenen 

kurumlardaki gelişmeleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçların 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak, TBMM'ye güvenilir, objektif ve etkili raporlar 

sunmak için çalışmalar sürdürülmektedir 445  

     

Türkiye’de yürüdüğe konan bazı kanunlarda da performans denetimine yer 

verilmiştir. Örneğin; 10.12. 2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı “Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu”,  kamu idarelerini performansa dayalı bütçe hazırlamakla 

sorumlu kılınarak (m.8); kurum yöneticilerini, idarelerinin stratejik planlarının ve 

bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans 

hedeflerine uygun bir biçimde yönetmek konusunda görevlendirilmiş (m.11); Sayıştay 

da kamu kurum ve kuruluşlarında performans denetimi yapmak üzere sorumlu 

kılınmıştır. (m.68)446  

     

10.7.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu”nda; Büyükşehir belediye başkanı, personelinin performans ölçütlerini 

belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla 

görevlendirilmiştir (m.18).447 7.12. 2004 tarihinde kabul edilen 5272 sayılı “Belediye 

                                                
444 ATEŞ, ÇETİN;  “Kamuda Performans Yönetimi…”, a.g.e.,  s.260 
445 www.sayistay.gov.tr/haber-duyuru/basin/02102006Performans.asp, (12.12.2008) 
446 http://www.hukuki.net/kanun/5018.15.text.asp, (13.04.2009) 
447 Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5216.html, (14.04.2009) 
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Kanunu”nda448 ise belediyelerde performans yönetimine geçilmesi kabul edilmiş ve 

belediye organlarına bu bağlamda bazı görevler verilmiştir. Buna göre; belediye meclisi, 

stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmekle görevlen-dirilirken 

(m.18); belediye başkanı, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini 

hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise 

sunmakla görevli (m.38) kılınmıştır. Bu Kanunla belediyelerde denetim; iş ve işlemlerin 

hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsayacak (m.55) biçimde 

genişletilmiştir. 449 

     

5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 

Hakkında Kanun Tasarısı”nda; etkinlik ilkesi ile aynı anlamı ifade etmeye çalışan 

“etkililik” kavramı kullanılmıştır. Etkililik kavramı; kanun gerekçesinde “hedeflere 

ulaşma düzeyini ve bir faaliyetin planlanan sonucu ile gerçekleşen fiili durum 

arasındaki oran” olarak tanımlanmıştır. Etkinliğin sağlanmasında, kamu yönetimi 

teşkilatının yapılanmasına ilişkin olgular ön plana alınmış gibi görünmektedir. Zira 

tasarıda “Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilâtlanmasında etkili ve verimli 

bir yapı kurulması amacıyla, kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları 

tanımlanır” (m.12-b) denilmektedir.450  Ayrıca kanun tasarısında yerel yönetimlerin, 

mahallî idareler görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren hizmetleri, idarenin 

bütünlüğüne, kanunlarla belirlenen esas ve usullere, kalkınma plânının ilke ve 

hedeflerine, kendi stratejilerine, amaç ve hedeflerine, performans ölçütlerine uygun 

olarak yürütmesi (m.8)gerektiği ve genel olarak kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet 

ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, yönetim ve kontrol sistemlerinin 

geçerli, güvenilir hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla önceden belirlenmiş amaç ve 

hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre denetimi benimsenmesi 

(m.38) gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca kanunda performans denetimi;  yönetimin 

bütün  kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve programların plânlanması, 

                                                
448 24.12.2004 tarihli ve 25680 sayılı Resmi Gazete. 
449 Belediye Kanunu, http://www.alomaliye.com/5272_sayili_kanun_belediye.htm, (14.04.2009) 
450  KESİM, PETEK; a.g.d., s. 54 
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uygulanması ve kontrolü aşamalarında ekonomikliğin, verimliliğin ve etkililiğin 

denetlenmesini (m.39) ifade eder şeklinden tanımlanmıştır.451 

    

Sonuç olarak, kamu yönetiminde yeniden yapılanma çerçevesinde kabul edilen 

kanunlar ile performansa yönelmiş bir kamu yönetimi sisteminin kurulmaya çalışıldığı 

görülmektedir. Bu sistem içinde, belediye yönetimlerinin de verimli, etkin ve kaliteli 

hizmet sunan, hesap verebilir ve stratejik hedeflere ve performans kriterlerine göre 

yönetilen birimler olmaları öngörülmektedir.452 Ancak Türk kamu yönetiminde reform”, 

“etkinlik” ve “verimlilik” kavramları yanlış anlaşılmakta ve yorumlanmaktadır. 

Yönetimde reform olarak sadece idari yapının değiştirilmesi ve yeni kurumlar 

oluşturulması yoluna gidilmekte, fakat bu yapının temel taşını oluşturan kamu 

personelinin durumu pek fazla dikkate alınmamaktadır. Kamu personelinin teşvikinde 

ve verimliliğinin artırılmasında ücret dışı faktörlerin göz ardı edilmemesi gereklidir. 

Kamu yönetiminde etkin bir hizmet planlamasının var olması ve bu hizmetler 

sunulurken, hizmetin uzun vadede sağlayacağı katkılar ve ölçek ekonomileri dikkate 

alınması gerekmektedir.453 Aynı zamanda Türkiye’deki kamu kurumlarının 

organizasyon yapısının günü koşullarına adapte edilmemesi, yönetimin doğru karar 

almamasını, maliyetleri kontrol etmeyi sağlayacak doğru ve güvenilir bilgi üreten 

yönetim bilgi sistemlerinden yoksun olması da önemli sorunlar kapsamındadır.454 

     

Bütün bunlarla birlikte kamu örgütlerinde performans hizmetlere eşit ulaşım, 

adalet ve demokratik değerler gibi bir takım özel kriterleri de içermesi gerekmektedir. 

Kamu yararı doğrultusunda hazırlanacak performans kriterleri tüm paydaşların ihtiyaç 

ve beklentilerini karşılayacak doğrultuda hazırlanarak vergi ödeyicilerin paralarının 

nerelerde ve nasıl kullanıldığının ortaya konmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle 

performans yönetimi kendi başına bir amaç olarak düşünülmemeli bilakis, kamu 

                                                
451  Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun,      
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5227.html, (01.05.2008) 
452  KÖSEOĞLU; a.g.d., s. 227 
453 ASLAN; “Kamu Harcamalarında Verimlilik…”, a.g.d.,     
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md140/Kamu%20Harcamalari%20_A.%20ARSL
AN_.pdf, (15.01.2009) 
454  ÖZTÜRK; a.g.t., s. 93 
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yararını gerçekleştirmenin ve örgütsel amaçlara ulaşmanın bir aracı olarak 

görülmelidir.455 

 

3. 3. 7. Eşitlik 

 

Eşitlik, günlük hayatta ekonomik, sosyal ve hukuki iliksilerdeki içeriği göz 

önünde tutularak en geniş anlamda, benzer olayların benzer şekilde tarafsız ve adil 

muamele görmesi olarak tanımlanabilir. Daha kapsamlı olarak eşitlik, herkesin sınıf, 

kast, ırk, din, dil, cinsiyet vb. özelliklerle ayrım gözetilmeksizin adil ve tarafsız 

muamele görmesi ve fırsat eşitliğine sahip olmasıdır.456 

 

Eşitliğin tanımından hareketle yönetişimin, herkese eşit olanaklar sunan, aynı 

zamanda aynı derecede hak ve sorumluluklar yükleyen ve bir ortak hedef etrafında 

herkesi birleştiren bir yönü olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Devletin 

yurttaşlara eşit düzeyde, standartlaşmış ve beklentileri karşılayan bir kalitede hizmet 

sunması son derece önemlidir.457 Dolayısıyla, kamu hizmetlerinde kalite sorunu ile 

ilgilenirken ekonomik, sosyal, siyasal ve yapısal çözümlemeler yapmak hedeflere daha 

kolay ulaşmayı sağlayacaktır. Kamu hizmeti sunumunda bu çerçevede bir kalite 

düzeyinin yakalanması sosyal sorunların çözümüne de katkı yapacaktır.458 

     

İnsanların kendilerini güvende hissettikleri ve ayrıştırılmış olarak görmedikleri 

ortamlar yönetişimin uygulanabilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Yönetime 

katılımda ve kamu hizmetlerine erişimde tüm kurum ve süreçlerin birer paydaş olarak 

sorumluluk duyarak tüm ilgililere hizmet etmek için çaba içerisinde olmasını gerekli 

kılmak için eşit ve adil politikaların yürütülmesi ve güvenlik ortamının sağlanması 

esastır. Eşitlik ve adalet açısından yönetişim anlayışı, işlemlerde taraf tutmamayı 

zorunlu kılan açık yasal bir çerçeveyi, etkin, etkili, bağımsız ve tarafsız yargı denetimini 

                                                
455 BALCI; “Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar…”,  
http://www.canaktan.org/politika/kamuda-kalite/balci.pdf, (21.06.2008) 
456 M. Devrim AŞKIN; “Eşitlik ve İyi Yönetişim”, İyi Yönetişimin Temel Unsurları, Ankara, T.C. 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Nisan–2003, s. 99 
457 AŞKIN; “Eşitlik ve İyi Yönetişim”, a.g.e.,  s. 100 
458 Muharrem ES; “Yerel Yönetişim”, 
http://www.yerelsiyaset.com/v2/index.php?goster=ayrinti&id=808, (01.12.2008) 
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gerektirmektedir.459 Toplumun, eşit ve özgür bireylerden oluştuğu duygusuna sahip 

olması gerekir. Bu olmaksızın, yani yurttaşlar cinsiyet, sınıfsal konum, etnik kimlik, 

düşünce ve inançları dolayısıyla ayrımcı uygulamalara baskılarla karşılaşmayacağından 

emin olmadan, sistem çalışmayacaktır. Evrensel ilkelere dayalı hak arama yollarının 

açık kalması, yargının güvenilirliği, yasa önünde eşitlik, bireysel hak arama 

özgürlüklerinin güvence altına alınması, sosyal sermayenin oluşması ve dolayısıyla 

yönetişim anlayışının gelişmesi bakımından gereklidir.460 Tüm yurttaşlar mevcut refah 

düzeylerini muhafaza etme ve geliştirme fırsatlarına sahip olmalıdırlar. Özellikle son 

yıllarda alevlenen küresel gelişme üzerine yapılan tartışmalarda yönetişimin yoksula 

öncelik veren, kadınların ve diğer dezavantajlı grupların konumunu geliştiren, çevrenin 

yaşamasını sağlayan, istihdam ve diğer geçim yolları için gereken olanakları yaratan bir 

gelişme anlayışını ortaya çıkardığı ifade edilebilir.461  

 

Kardam’a göre, yönetişim dünyada da zor anlaşılan bir kavramdır ve iyi 

yönetişimin toplumsal cinsiyetle yakından ilişkisi vardır. Toplumda ve devlette, 

tanımlanan cinsiyet rolleri erkek lehinedir ve kadınlara yönelik ayrımcılıklar vardır, 

ancak adın erkek rollerinde eşitsizlik oldukça, iyi yönetişimden bahsedilemeyeceği 

açıktır İyi yönetişim olmadan eşitlik elde edilemez. Yönetişim ile toplumsal cinsiyet 

eşitliği kavramları, gelişmek için birbirine ihtiyacı olan iki kavramdır 462 Bu çerçevede 

Türkiye’de kadın erkek eşitliği açısından yönetişim esaslarına denk düşen bir gelişmeye 

imza atılmıştır. TBMM'de 11 yıldır kurulması planlanan “Kadın- Erkek Eşitlik 

Komisyonu” kurulmasına ilişkin yasa teklifleri birleştirilerek Anayasa Komisyonu’nda 

kabul edildi. Teklif, Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları çerçevesine uygun şeklinde 

hazırlanmış olup, düzenlemeyle, kadınların öncelikle kalkınma süreci içinde yer 

almaları, kalkınmanın sonuçlarından eşit biçimde yararlanmalarını engelleyecek 

faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Komisyon, Türk Parlamenterler 

                                                
459  AVCI; a.g.t.,  s. 15 
460 Akın ATAUZ; “Yönetişim- Nüfus ve Kalkınma Yazını Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”,  
     http://www.kbam.metu.edu.tr/published/yonetisim_nufus_kalkinma.pdf, (12.04.2009) 
461 AŞKIN; “Eşitlik ve İyi Yönetişim”, a.g.e., s. 94 
462 ATAUZ; “Yönetişim- Nüfus ve Kalkınma…”,    
     http://www.kbam.metu.edu.tr/published/yonetisim_nufus_kalkinma.pdf,12.04.2009 ) 
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Birliği'nin kuruluş amacına da uygun olarak, kadın-erkek eşitliği konusunda sivil 

toplum kuruluşlarının öncüsü ve sözcüsü olmayı hedeflemektedir.463 

 

Eşitlik ve hukuk devleti içinde barınan temel kavramlardan bir tanesidir. Hukuk 

devleti yetkiyi elinde bulunduran siyasi otoritenin koyduğu yasalara kendisinin de 

uyduğu diğer bir deyişle kendini hukukla bağladığıdır. 1982 Anayasasının 

2’nci maddesine göre, “Türkiye Cumhuriyeti…bir hukuk devletidir”.464 Hukukun 

üstünlüğünün hâkim kılındığı bir ülkedir. Hukukun üstünlüğü hakların kanun önünde 

eşit bir biçimde korunmasını sağlamaktadır. Bunun yanında hükümetin üstünde 

hâkimiyet kurarak, keyfi hükümet eylemlerine karşı vatandaşları korumakta ve toplum 

üzerine hâkimiyet kurarak özel menfaatler arasındaki ilişkileri yönetmektedir. Tüm 

vatandaşları, güçlünün keyfi kuralları yerine kanuna tabi kılarak eşit muamele 

görmelerini temin etmektedir.465 Hukukun üstünlüğünün etkin ve tarafsız biçimde 

uygulanması adalet ve eşitlik ilkelerine dayalı demokratik bir toplum inşa etmenin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Etkin demokratik süreçler, piyasa reformları ve insan haklarına 

saygı, yönetişim mekanizmalarının şeffaflığını ve yasal süreçlere adil erişimi sağlayan 

hukuk kurallarının varlığına ve bağımsız bir biçimde uygulanmasına bağlıdır.466 

 

3. 3. 8. Stratejik Vizyon 

Strateji kelimesi Türkçe’ye İngilizce’den girmiştir. Günlük dilde “belirlenen 

hedefe ulaşmak için tutulan yol” anlamında kullanılmakta olan bu terimin, “devlet” 

açısından anlamı devletin kritik görevlerini ve fonksiyonlarını içeren, bunlara hedef ve 

amaç kazandıran ve çevre faktörlerince etkilenen çok boyutlu bir kavram olarak 

açıklanabilir.467    

Kamu yönetimi için stratejik plan kavramı, kamu kurum ve kuruluşlarının uzun 

ve orta vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri, ölçülebilir 

performans göstergeleri ile bunlara ulaşmak için izlenecek yolu anlatırken; stratejik 

                                                
463 http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=35331, (12.03.2009) 
464  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982, http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm, (07.03.2009) 
465 Hakan KARABACAK;  “Hukukun Üstünlüğü ve İyi Yönetişim”, İyi Yönetişimin Temel Unsurları, 
Ankara, T.C. Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Nisan–2003, s. 72 
466  KARABACAK;  “Hukukun Üstünlüğü ve İyi Yönetişim”, a.g.e., s. 73 
467  Sait AŞGIN; “Ülkemizde Stratejik Planlama Kavramının Gelişmesi”, Türk İdare Dergisi,  Sayı: 451, 
Haziran 2006, s. 8 
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yönetim ise, stratejik planların hazırlanması, uygulanması ve sonuçların 

değerlendirilmesini ve denetlenmesini ifade etmektedir. Kurum ve kuruluşların 

stratejileri ve politikaları, kurum içi ve dışı, ilgili tüm tarafları kapsayacak bir 

yaklaşım içinde iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir.468 

 

Dünyadaki eğilimlerle de uyumlu olarak kamu yönetimimizde stratejik 

düşünce ve stratejik yönetim yaklaşımına doğru önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. 

İdari ve mali yapımızda orta ve uzun vadeli yaklaşımın daha hâkim kılınması, çıktılar 

yerine sonuçlara odaklanma, performansa önem verme, hesap verme sorumluğu ve 

katılımcılık gibi ihtiyaçları doğuran sorunlara cevap veren etkili bir araç olarak 

stratejik planlama yaklaşımı ülkemizde de gündeme gelmiştir. Kamu kuruluşlarının 

Katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımı olarak, kuruluşların mevcut durum, misyon 

ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona 

uygun hedefler saptamaları ve ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izlemeleri 

ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden stratejik planlama, söz konusu faaliyetlerin 

kuruluşlar tarafından yürütülmesinde, temel bir araç olarak gündeme gelmektedir.469  

 

Türkiye’de stratejik planlama özel sektörde daha eski olmakla birlikte, kamu 

alanında konunun gündeme gelmesi, Mali sektör ve kamu yönetimine yönelik orta 

vadeli reform programlarının desteklenmesi amacıyla 12 Temmuz 2001 tarihinde 

Dünya Bankası ile imzalanan 1.  Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi 

Anlaşması (PFPSAL–1) ile olmuştur. AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 

Türkiye Ulusal Programı ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kamu yönetiminde 

stratejik planlama, toplam kalite yönetimi, mali kontrol ve performans denetimini 

zorunlu kılınmıştır.470  

 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kabulüyle kamuda 

stratejik planlama uygulamasının yasal altyapısı da oluşturulmuştur. Kanunda stratejik 
                                                
468  Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı Genel Gerekçe Metni, Ankara 2003,   
      www.memurlar.net/haber/2892/ , (15.03.2009) 
469 Kutluhan YILMAZ; “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 50–51,   
     Temmuz-Aralık 2003, s. 76–77 
470  AŞGIN; a.g.d.,  s. 8 
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plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 

hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek 

yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan (m.3) olarak tanımlanmaktadır. 

Kanunda kamu idarelerinin; ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve 

ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 

katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamakla görevlendirmektedir.(m. 9) Yine bu 

kanun kurum yöneticilerini, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma 

planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet 

gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, Bakana; mahalli 

idarelerde ise meclislerine karşı sorumlu tutmaktadır. (m. 11)471.  

 

15.07.2004 tarih ve 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın 18. maddesinde “Bakanlık merkez 

teşkilâtı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi; bu hizmetlerle ilgili 

politika, standart ve hedeflerin belirlenmesi; planlama, koordinasyon ve denetimin 

sağlanması; eğitim, izleme ve değerlendirme görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla 

aşağıdaki birimlerden meydana gelecek şekilde düzenlenir” diyerek 20. maddede 

danışma birimlerinden birisi olarak “Strateji Geliştirme Başkanlığı”nı 

öngörmektedir.”472 Maliye Bakanlığı’nın 29.12.2005 tarih ve 31281 sayılı yazısı 

üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile 5436 

sayılı kanunun 15. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 06.01.2006 tarihinde 

“Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 

yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmış ve bu yönetmelik 18.02. 

2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; 

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslarını düzenlemektir.473 

 

                                                
471 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,   
      http://www.hukuki.net/kanun/5018.15.text.asp, (01.02.2009) 
472 Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı,   
      www.belgenet.com/yasa/k5227.html - 67, (13.04.2009) 
473 AŞGIN; a.g.d., s. 15 
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10.7.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu”na göre; büyükşehir belediye başkanı, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak 

yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun 

olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 

performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları 

meclise sunmakla görevlendirilmiştir (m.18).474  

     

7.12. 2004 tarihinde kabul edilen 5272 sayılı “Belediye Kanunu”nda ise 

belediyelerde performans yönetimine geçilmesi kabul edilmiş ve belediye organlarına 

bu bağlamda bazı görevler verilmiştir. Buna göre; belediye meclisi, stratejik plân ile 

yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans 

ölçütlerini görüşmek ve kabul etmekle görevlen-dirilirken (m.18); belediye başkanı, 

belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin 

ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 

değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla görevli (m.38)475 

kılınmıştır. 

22.06.2006 tarih ve 1536 sayılı Bakanlık Olur’u ile Stratejik Plan 

çalışmalarının nihai karar organı olan üst yönetici olarak Sayın Müsteşarın 

başkanlığında Merkez Birim Amirlerinin yer aldığı “Strateji Geliştirme Kurulu” 

teşkil edilmiş ve Stratejik Plan çalışmalarına Bakanlığın bütün personelinin katkı ve 

katılımlarını temin için bütün merkez birimlerinde çalışma grupları oluşturulmuştur. 

Böylece en alt kademeden üst yöneticilere görüş ve önerilerin sunulması, üst kademe 

yöneticilerin kararlarının da Bakanlığın bütün kademelerine iletilmesi suretiyle tam 

katılım sağlanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından 2006 yılında 

çıkarılan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” ile Bakanlığımızın ilk stratejik planını 2010–2014 yıllarını kapsayacak 

şekilde hazırlayacağı ve bu plan metnini de 31. 01. 2009 tarihine kadar Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na göndereceği hüküm altına alınmıştır.476 

                                                
474 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5216.html, (15.01.2009) 
475 http://www.alomaliye.com/5272_sayili_kanun_belediye.htm, (09.03.2009) 
476 AŞGIN; a.g.d.,  s. 9-10 
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Türk kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ile ilgili dirençlerin olduğu 

görülmekle birlikte, bir taraftan da ciddi bir ortak siyasi vizyonun oluşturulmasındaki 

zorluklar; diğer yandan toplumsal sorunların çözümünde yeterli sahiplenme eğiliminin 

ortaya çıkmaması, bilginin üretilmesinde ve kullanılmasında merkez ve üst yönetim 

organlarının tekel olma eğilimleri, stratejinin belirlenmesinde ve yürütülmesinde uzun 

sürelerde oluşan üstünlük durumundan vazgeçmekten kaçınmaları vizyonun 

oluşturulmasını zorlaştırmaktadır.477 Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, 

kamu hizmetleri ile ilgili toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan 

güvenini arttırmak için, üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda 

bulunacak çalışmalar yapılması gerekmektedir.478 Kamu Kesiminde Stratejik 

Planlamanın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi halinde; Vizyon değerlendirmesi ile 

sürekli gelişme, yeni gelişmelere göre kendini yenileme, hizmet kalitesi, etkinliği ve 

çeşitliliğinin artırılması anlayışını getirir. Performans göstergelerinin oluşturulması 

zorunluluğu nedeniyle kuruluşların her türlü planlama ve uygulama faaliyetlerini 

etkinlik, yerindelik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri 

doğrultusunda şekillendirmesini sağlar ve kuruluşlarda yönetişim anlayışını 

geliştirir.479   

     

Kamu yönetiminin, toplumun değişen ve çoğalan ihtiyaçları karsısında, bunları 

karşılayacak bir dinamizm içinde olması gerekmektedir. Bunun için, kamu 

bürokrasisinin siyasal erk tarafından demokrasiyi gölgelemeyecek bir inisiyatif alma 

yeteneği ve vizyonla donatılmasına ihtiyaç vardır. Her idari birime, yerel ve bölgesel 

otoriteye olabildiğince dengeli bir şekilde yetki yüklemesi yapılmalı ve bunu 

kullanabileceği olanaklar sağlanmalıdır. Her idari birim yüklendiği sorumluluk ve yetki 

ile kullanabileceği olanakları, oluşturacağı geniş perspektifli stratejik vizyon 

çerçevesinde kamunun hizmetine sunmalıdır480 Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve 

karşımıza çıkan problemlerin üstesinden gelebilmek için, dünyada ve ülkemizde 

meydana gelen yeni gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri 
                                                
477 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 153 
478 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetici Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme 
Çalıştayları, “Milli Kültür Hedefleri Açısından 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Projeksiyonu”, 
Stratejik Rapor – II, Ed: Caner SANCAKTAR, httpwww.tasam.orgImageraporlaribb_rapor_2.pdf,, 
(10.05.2009) 
479 AŞGIN; a.g.d., s.19-20 
480 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 152 
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doğru biçimde işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir 

vizyon geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde, ne karşılaşılan problemler çözülebilir, 

ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.481  

 

3. 4. TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUMA GENEL BİR BAKIŞ 

 

    21. Yüzyıl toplumu örgütlü bir topluma doğru hızla ilerlemektedir. Günümüz insanı 

amaçlarını gerçekleştirmek üzere sivil bir ruhla bir araya gelerek örgütlenmekte, 

işbirliği içerisinde değişik organizasyonlarda yer almaktadır.  Bu değişimin bir sonucu 

olarak Sivil Toplum ve STK’ lar, Yeni Demokrasi Anlayışının yükselen değerlerinden 

biri olarak göz kamaştırmaktadır.482 Bu durum ülkemizde insan merkezci yaklaşımların 

gelişmekte olduğunu ve sivil toplumun kamu-vatandaş arasındaki köprüyü kurmada rol 

almasının ve geçiş dönemlerinin hızlandırıcısı olmasının kaçınılmaz olduğunu ifade 

etmektedir. Bu bağlamda iyi yönetişim anlayışı sivil toplum hareketini, yönetişimin 

vazgeçilmezi olarak kabul etmektedir.483  

 

3. 4. 5. Sivil Toplum Kavramının Tanımı 

 

Sivil Toplum Batı’dan dilimize geçen ve son 25 yıl içerisinde sosyal ve siyasal 

literatürümüzde sıkça kullanılır hale gelen bir kavramdır. Sivil topluma ait birbirinden 

farklı birçok tanım olmasına rağmen, gerçek anlamı en az bilinen kavramlardan bir 

tanesidir.484 Bu kelimenin “toplum” kelimesi ile birleşerek “sivil toplum” kavramına 

dönüşmesi bazı toplumsal ve siyasal hareketlere bağlı olarak gerçekleşmiştir.485  Sivil 

kelimesi terim olarak kullanıldığında; “şehir adabı” “medenilik-köylü olmamak”, halk 

arasında ise “askeri olmayan, asker sınıfından olmayan, üniforma giymemiş” gibi farklı 

anlamlara gelebilmektedir. Kavramın esası “şehir adabı”dır.486 

                                                
481  Milli Kültür Hedefleri Açısından 2010…”, a.g.r.,  
      httpwww.tasam.orgImageraporlaribb_rapor_2.pdf, (10.05.2009) 
482 Bürkan SERBEST, H. Mahmut KALKIŞIM; “İsrail’den STK Örnekleri: Arap-Yahudi Barış Çabaları”,  
      http://www.usakgundem.com/makale.php?id=240, (13. 04. 2009) 
483  “İyi yönetişim”,  http://www.tesev.org.tr/etkinlik/bilgi_edinme_anasayfa.php, (10. 04. 2009) 
484 M. Nazan ARSLANEL; Türkiye’de Demokrasi Sürecinde Sivil Toplumun Gelişimi, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2001, s. 5 
485 YILDIRIM; a.g.e., s.46 
486 Ali Rıza ABAY;  “Sivil Toplum ve Demokrasi Bağlamında Sivil Dayanışma ve Sivil Toplum 
Örgütleri”,  http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/06-04.pdf, (12.04.2009) 
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Sivil toplum, Mardin’e göre; medenilik anlayışıyla, Batı Avrupa tarihinde 

önemli bir sosyal aşamayı ve tarih felsefesi alanında bir tartışmayı hatırlatan özellikli bir 

kavramdır. 487 Sarıbay’a göre sivil toplum, bireyin devlet ya da müesses nizam 

karşısında kendini koruması ve geliştirmesine yönelik organizasyonel bir faaliyet 

alanıdır.488 Sivil toplumu devletin karşıtı olarak kullanan Dursun’ a göre ise; sivil 

toplum toplumda olup bitenlerin nasıl olması gerektiği konusunda siyasal iktidarın 

belirleyici olmadığı bir toplumdur. Toplum kendi sorunlarını kendisi belirlemeli ve 

çözümlerini de devletten özerk olarak ama devlet içerisinde kalarak kendisi 

üretmelidir.489 

 

Çaha’ ya göre sivil toplum ideolojik topluma karşıt bir toplum modelidir. Son 

birkaç yüzyılda şekillenmiş dünyamıza baktığımızda, ana hatlarıyla biri “ideolojik” biri 

de “sivil” olmak üzere iki toplum tipi görülmektedir. Modern sivil toplumu anlamak 

için ideolojik toplumla aralarındaki farklara bakılması gerekir. İdeolojik toplum, 

devletin öncülüğü altında aynı ideoloji tarafından güdülen, toplumsal farklılığa ve 

renkliliğe müsaade etmeyen, devletin yüce varlığıyla bütünleşmiş olan organik bir 

toplumdur. Oysa sivil toplum, ideolojik toplumdan farklı olarak bireylerin herhangi bir 

zorlamaya maruz kalmaksızın, kendi aralarında anlaşarak oluşturdukları ortak yaşam 

alanını ifade etmektedir. Böyle bir toplumda hiç kuşkusuz sivil toplum örgütleri sivil 

yaşamın en temel taşıyıcı unsurlarıdırlar. 490 

 

Çağdaş ve en geniş anlamıyla sivil toplum; “devlet denetimi ve baskının 

ulaşamadığı, belirleyici olamadığı alanlarda, bireylerin/grupların devletten izin almadan, 

kovuşturmaya uğrama korkusu taşımadan rahatlıkla ilişki geliştirebildikleri, devletin 

doğrudan denetimi altında tuttuğu alanların dışında kalan ekonomik ilişkilerin 

baskısından da göreceli olarak bağımsız ve gönüllülük ilkesi ön planda olan kurum veya 

etkinlikler” olarak değerlendirilebilir.491 

 
                                                
487  Osman ARSLAN; Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği, Bayrak yayıncılık, İstanbul, 2001, s. 34 
488 Ali Yaşar SARIBAY; Postmodernite Sivil Toplum ve İslam, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995, s. 
120 
489  Davut DURSUN; Laiklik, Siyaset ve Değişim, İnsan Yayınları, İstanbul, 1994, s. 83 
490  Ömer ÇAHA; “Bir Kez Daha Sivil Toplum Üzerine”, Sivil Toplum Dergisi, Yıl: 1 Sayı: 1, Ocak -
Şubat - Mart 2003, http://www.siviltoplum.com.tr/?ynt=icerikdetay&id=100, (28. 03. 2009)   
491 BULUT; “ Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler”, a.g.e.,  s. 236 
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3. 4. 6. Türkiye’de Sivil Toplumun Yapısı ve Gelişim Süreci  

 

Türk toplumu dayandığı toplumsal ve kültürel yapısı itibarı ile tarihi derinlikleri 

olan bir toplumdur. Geçmişten günümüze intikal etmiş olan birçok tecrübe ve kuruma 

sahiptir. Türklerde, yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili inanç ve geleneklerin öteden 

beri varolduğu anlaşılmaktadır. Eski Türklerde, sivil dayanışma anlamında, tanrı adına 

yoksullara yardım etme, çıplakları giydirme, açları doyurma inancına İslamiyet öncesi 

Türk destanlarında da rastlanmaktadır. Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra da dini 

inancın gereği olarak sivil bir anlayışla muhtaç ve güçsüzlere yardım etmişlerdir. Fitre, 

zekât ve sadakanın yoksullara verilmesinin anlamı da bu inancın gereğidir. Örneğin 

bugün de sosyal yardım ve sosyal hizmetler kapsamında kabul edilen kurumlardan olan 

ve yaşlılara koruma hizmetini veren ilk sivil kurumun Selçuklular döneminde Sivas'ta 

11. yüzyılda Reha Oğulları tarafından kurulan Dar’ül-reha (Huzurevi), Mısır'da Erbil 

Atabeyi Muzafferuddin Ebu Sait tarafından yaptırılan Gökbörü tesisleri, dört 

darülaceze, dullar için barınma tesislerinin tamamı sivil toplum anlayışını çağrıştıran 

örgütlü sivil dayanışma kurumlarındandır.492 

 

Sivil toplum açısından Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükümdarın patrimonyal 

otoritesi ve “güçlü devlet” geleneği, sivil toplumun temel unsurları olan özerk sosyal 

sınıfların gelişmesini engellemiştir. Vakıf kültürü, ahilik, lonca teşkilatlanması ve 

tarikat unsurları statükoyu koruduğu için Batı’da ortaya çıkan sivil toplum kavramına 

atfedilen değerleri taşımamıştır. İlk bakışta birer sivil toplum kaynağı olabilecek bu 

unsurlar teker teker incelendiğinde “devlete göbek bağıyla bağlı” kaldıkları, “devletle 

ilişkilerinde devleti önceleyen bir yaklaşım geliştirdikleri”493, kısacası hâkim 

patrimonyal yapı içerisinde bu kesimlerin devletten özerkliklerini sağlayamadıkları 

söylenebilir. Bunların yanı sıra siyasal partiler, dernekler, dini kurumlar, ulema, soylu 

kesim, işçi hareketleri, kadın hareketleri, medya ve siyasal ideolojiler devlete bağımlı 

olarak imparatorluk sınırları içinde gelişmiştir. Bu noktadan hareketle denilebilir ki 

Osmanlı toplumunda siyasal toplum, sivil toplumun da işlevini üstlenmiş, bu nedenle 

                                                
492 ABAY; “Sivil Toplum ve Demokrasi…”,  http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/06-04.pdf, 
(12.04.2009) 
493 Gülgün Erdoğan TOSUN; Demokratikleşme Perspektifinden Devlet- Sivil Toplum İlişkisi, Alfa 
Yayınları, İstanbul- Bursa, 2001, s. 208 
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toplumda aşağıdan yukarıya doğru etkin bir tavır var olamamış, sivil toplumu teşkil 

edecek unsurlar, ekonomik, kültürel ve idari açıdan merkeze bağlı kalmıştır.494  

Osmanlı toplumu sivil örgütlenme açısından batı ile kıyaslandığında halkın 

demokratik anlamda yönetime katılması söz konusu olmadığından sivil örgütlenmeleri 

münhasıran sosyal amaçlı örgütlenmeler olmuşlardır. Osmanlı toplumunda batılı 

anlamda sivil toplum taleplerinin başlangıç noktasını modernleşme taleplerinin 

başlangıç noktası ile paralel düşünülebilmektedir. Osmanlıdan günümüze modernleşme 

süreci Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet diye kaba bir çizgi üzerinde ifade 

edilecek olursa, modernleşme talebinin aşağıdan yukarıya doğru değil de yukarıdan 

aşağıya doğru bir seyir takip ettiği, bu süreçte siyasal amaçlı sivil toplum örgütlenme 

taleplerinin de kendini merkezin dışında hisseden kesimlerden gelmekte olduğunu 

görülmektedir. Bunları, bazı azınlık grupları, Jön Türkler ve devamı niteliğindeki İttihat 

ve terakki hareketi ve kurtuluş savaşı yıllarında farklı farklı amaçlarla kurulmuş olan 

cemiyetler şeklinde ifade edilebilmektedir.495  

 

Cumhuriyet’in kurulmasından günümüze gelen süreçte sivil toplum 

kuruluşlarıyla ilgili gelişim süreci üç ayrı tarihsel dönemde ele alınabilir. Bunlar; 1923–

1950 yılları arasındaki tek partili siyasi yapının olduğu dönem, 1950–1980 çok partili 

siyasi hayata geçiş ve sonrası dönem ve 1980’den sonraki dönemdir.496 

 

Cumhuriyet dönemine sivil toplum örgütlenmesi açısından Osmanlıdan tevarüs 

eden siyasal ve toplumsal kültürün büyük ölçüde devam ettiği görülmektedir. 

Cumhuriyet döneminde ayrı bir yeri olan tek partili dönemin modernleştirici anlayışına 

ters düşen hiç bir örgütlenmeye geçit vermediği bilinen bir gerçektir. Tek Parti 

Dönemi’nde, Osmanlı İmparatorluğu’nda gelişen medreseler, tarikatlar, vakıflar, özel 

teşebbüsler, ekonomik gruplar, siyasal partiler, dernekler, işçi hareketleri, kadın 

hareketleri, medya ve siyasal ideolojiler gibi sivil toplum unsurlarının bir işlevi 

kalmamıştır Ancak çok partili dönem demokrasinin kısmen de olsa gelişmeye başladığı, 

toplumsal bazda görece özerk ortamların oluşmaya başladığı, toplumdaki farklı 

                                                
494  Zuhal Ünalp ÇEPEL; “ AB Sivil Toplum Diyalogu ve Türkiye: Demokratikleşme Bağlamında 
Sorunlar ve Beklentiler”, http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=106 ( 20. 03. 2009) 
495 ABAY; “Sivil Toplum ve Demokrasi…”,   
     http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/06-04.pdf, (12.04.2009) 
496 AVCI: a.g.t., s. 34 
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kesimlerin örgütlenmeye başladığı ve bu bakımdan da sivil toplumun serpilmeye 

başladığı bir dönemdir.497 

 

1950’li yıllarda Çok Partili Dönem’e geçiş ile birlikte STK’ lar bakımından yeni 

bir süreç başlamıştır. Bu dönemde dernekler, vakıflar, dini gruplar, işçi sendikaları, 

işveren kesimi, köylü gruplar ve farklılaşan medya gibi unsurlar Tek Partili Dönem’den 

sonra yeniden ortaya çıkmıştır. Ancak bu gruplar siyasal yaşamın aktörleri olamamıştır. 

Siyasal yaşama devletçi-elit ile seçilmiş olan siyasi elitler hâkim olduğu için söz konusu 

sivil toplum unsurları siyasal partilere yönelmişlerdir.498 

 

Türkiye’de 1980’li yılların başı sivil toplum örgütlenmesi ve sivil toplumun 

oluşumu açısından yeni bir başlangıç olarak kabul edilmektedir. Zira dünyadaki 

gelişmelere paralel olarak 12 Eylül 1980 askeri darbe döneminin arkasından “birey 

devlet için midir yoksa devlet birey için midir” tartışması bütün toplum kesimlerini 

tartışmanın içine çekmiş ve sivil toplum alanı genişlemeye başlamıştır.499 Bu dönemde, 

merkez sağdaki partilerin programları ve politikalarında dikkati devletten topluma 

kaydırması, özelleştirme, yetki devri, belediyelere fon aktarımı, pazar ekonomisinin ön 

plana çıkması gibi konular sivil toplum cephesine kazanımlar getirmiştir. Hava kirliliği, 

sağlık, turizm, çevre, insan hakları, dini haklar, etnik haklar ve kadın hakları gibi 

toplumun belirli gruplarını ilgilendiren spesifik konular üzerinde tartışılmaya ve bu 

konularla ilgili talepler etrafında siyaset yapılmaya başlanmıştır. Bu kavramların çoğu, 

devlet katında değil, toplum katında ve toplumsal gruplar tarafından gündeme 

getirilmiştir. Konuların her birini savunan bir sosyal grup gelişmiş ve kendi alanında 

devlet üzerinde etkin olmaya, devletten bir takım haklar koparmaya ve devlet 

politikalarını etkilemeye başlamıştır.500 Türkiye’deki STK’ ların % 56’dan fazlasının 

1980’den sonra kurulması bu tartışmaların nedenini açıkça ortaya koymaktadır. Bu 

                                                
497  ABAY; “Sivil Toplum ve Demokrasi…”,  
      http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/06-04.pdf, (12.04.2009) 
498  ÇEPEL; “AB Sivil Toplum Diyalogu…”,           
      http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=106, (20. 03. 2009) 
499 ABAY; “Sivil Toplum ve Demokrasi…”,   
      http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/06-04.pdf, (12.04.2009) 
500 Ömer ÇAHA; Sivil Toplum Aydınlar ve Demokrasi, İz Yayıncılık, İstanbul, 1999, s. 79–80 
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dönemde sivil toplum unsurları Türkiye’deki geleneksel merkeziyetçi varlık alanına 

karşı bir varlık alanı oluşturmaya başlamıştır.501  

Sivil toplum, 1980’lerden itibaren varlık ve etkinlik alanını giderek genişleterek 

global dünyanın temel tartışma nesnelerinden biri hâlini almıştır. Bir başka ifadeyle, 

küreselleşmiştir.502 Türkiye’de de 80’li yıllarda başlayan ve 90’lı yıllar boyunca devam 

eden sosyo-politik bir değişim gerçekleşmiştir. Bu değişim ile güçlü devlet 

geleneğinden uzaklaşılmış, siyasi merkezin dışında daha çok aktör rol oynamaya 

başlamıştır.503 Yeni dönemde STK’ lar ve özel sektör ile daha yakın işbirliği ve ortaklık 

süreçleri geliştirdikleri görülmüş, Böylece sivil toplum bağlamında çalışmalar artmış, 

STK’ lar da seslerini daha fazla duyurmaya başlamışlardır.504 

 

STK’lar 1990'lı yıllardan itibaren farklı bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu 

bağlamda örneğin sürdürülebilir insanca kalkınmanın, bireylerin kaynaklar ve karar 

verme süreci üzerinde etkili olacak şekilde bilinçlenip demokratik kurumları 

güçlendirmeleriyle, diğer bir deyişle sivil toplumun oluşturulmasıyla mümkün 

olabileceği düşüncesine ulaşılmıştır. Bireylerin kendilerini etkileyen kararlara katılımını 

sağlamak üzere STK'ların devlet ile işbirliği yapmasına ihtiyaç duyulduğu 

vurgulanmaktadır.505 

 

1990’lı yıllarda Türkiye' de ki sivil toplum kuruluşlarının işlevleri ile, batıdaki 

sivil toplum kuruluşlarının işlevleri oldukça birbirine yaklaşmıştır. İnsan hakları, kadın 

ve çevre hareketleri konusunda faaliyet gösteren dernekler, toplumsal hareketliliği 

arttırmışlardır.506 1995’de yapılan yeni anayasal düzenlemelerle derneklerin, meslek 

örgütlerinin siyasî faaliyet, siyasî partilerin kadın ve gençlik kollarının başta siyaset 

                                                
501 ÇEPEL; “AB Sivil Toplum Diyalogu…”,  
      http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=106, (20. 03. 2009) 
502 Gülgün Erdoğan TOSUN; “Global Sivil Toplum, Siyaset ve Yurttaşlık”, Sivil Toplum Dergisi,  
Yıl: 1 Sayı: 4,  Ekim - Kasım - Aralık 2003, s. 21 
503 ÇEPEL; “AB Sivil Toplum Diyalogu…”,     
      http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=106, (20. 03. 2009) 
504 Resul KARAKURT ve Mustafa KARA; “STK’ larla Hükümet Arasındaki Ortaklık Anlaşmaları: 
Toplumsal Akitler”, http://www.usakgundem.com/makale.php?id=236, (05. 04. 2009) 
505  AVCI; a.g.t., s. 44 
506  ARSLANEL; a.g.t. s. 159 
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yapma yasağı olmak üzere, yasal sınırlamaların da önemli bir kısmı kaldırılması gibi 

gelişmelere tanık olunduğu için sivil toplumun gelişimi bakımından önemli yıllardır.507 

 

Avrupa ve Amerika'dan sonra Türkiye'de de somut bir güç odağı haline gelen 

STK’ lar yasama, yürütme, yargı ve medyadan sonra beşinci güç olarak toplum 

yapısındaki yerini alarak devlet ve ekonomi sektörlerinin yanında üçüncü bir sektör 

olarak meşruiyetini kazanmıştır. Türkiye’de yasal olarak biçimsellik kazanmış başlıca 

sivil toplum kuruluşları, işçi sendikaları, odalar ve barolar gibi serbest meslek örgütleri, 

siyasal partiler, spor kulüpleri, çeşitli amaçlar güden vakıflar ve derneklerdir. Ancak, 

günümüzde sayıları oldukça fazla olan STK’ lar çeşitli çıkar grupları tarafından özsel 

amaçlarının dışında kullanılmaları konuya ilişkin ciddi tartışmaların yaşanmasına yol 

açmaktadır.508 

 

Türkiye’de STK’ların önündeki en büyük engellerden biri olan yasalardan 

kaynaklanan sorunlar Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları neticesinde büyük oranda 

giderilmiştir. 1 Ocak 2002’de yürürlüğe giren Yeni Medeni Kanun ve 23 Kasım 

2004’de yürürlüğe giren Yeni Dernekler Kanunu ile STK’lar açısından yasak ve 

kısıtlayıcı hükümler büyük oranda kaldırılmıştır.509 Ancak AB uyum çalışmaları 

bağlamında getirilen yeni düzenlemelerle hareket alanı genişleyen Türkiye’deki 

STK’lar için devlete karsı özerkliklerini koruyabilecekleri bağımsız bir sivil çevrenin 

oluşumu henüz tam olarak gerçekleşmemiştir.510 

 

Türk hükümeti, demokrasinin güçlendirilmesi ve insan haklarının korunması  

konusundaki çalışmalarında STK’ lara danışma konusundaki kararlılığını daha sık bir 

şekilde göstermiştir. Ancak STK’ lar, mevcut mekanizma ve forumların etkin olmadığı 

ve STK’ lar ile karşılıklı fikir alışverişlerinin daha sistematik olması gerektiği yönünde 

eleştiriler getirmişlerdir. Yerel yönetimler ve belediyelere dair yeni mevzuatın 2005 

yılında kabulünü takiben, sivil toplum kuruluşlarından gelen üyeler ile kent konseyleri 

oluşturulmuştur. Ayrıca valiler ile STK’ lar arasında daha düzenli ve sık toplantılar 

                                                
507  ARSLANEL; a.g.t.,  s. 156 
508  Fethi GÜNGÖR; “Yıldızı Yeni Parlayan Bir Sektör: Sivil Toplum Kuruluşları”,   
       http://www.osmanli.org.tr/yazi-4-292.html, (13. 04. 2009)          
509 AVCI; a.g.t., s. 35 
510 AVCI; a.g.t., s. 38 
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yapılmaktadır. Tüm il ve ilçelerde STK’ lar, meslek kuruluşları ve kamu arasında 

karşılıklı görüş alışverişleri için bir forum niteliğinde olan, kamu destekli insan hakları 

konseyleri bulunmaktadır. Konseyler, şikâyetleri inceleyebilmekte ve gerekli olduğunda 

bunları savcılıklara taşıyabilmektedirler. Ancak fırsat olabilecek bu düzenlemeler 

çoğunlukla STK’ ları hayal kırıklığına uğratmışlardır. İnsan hakları konusunda çalışan 

STK’ ların genellikle bu konseylerin yetkilerinin olmadığı ve bağımsız olmadıkları 

iddiasıyla çalışmalara katılmayı reddettikleri belirtilmektedir.511 

 

Türkiye’de sivil toplum konusunda yaşanan karmaşanın arka planında yatan 

neden, daha çok Türkiye’nin Doğu tipi-merkeziyetçi bir devlet geleneğine sahip olması 

ve Batı’da Aydınlanma’dan beri sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda ortaya 

çıkan gelişmeleri izlemede atik davranamamasıdır.512 İşlev açısından baktığımızda, 

Türkiye’ de kuruluş amacına uygun hizmet eden STK’ ların azlığı dikkat çekmektedir. 

Bu amaca göre hizmet veremeyişlerinin ise bazı sebepleri bulunmaktadır. Bunlar maddi 

imkânsızlıklar, yönetimle ilgili sorunlar, gönüllü ve profesyonel çalışan sorunları, 

mekân ve malzeme sıkıntıları, proje üretmede ve uygulamada yaşanan sıkıntılar gibi, 

birbirine bağlı pek çok sorunları vardır.513 Ayrıca Türkiye’nin demokratikleşme 

sürecinin önündeki engeller büyük ölçüde devlet ile sivil toplum ilişkisine yansımakta 

ve bu ilişkiyi belirlemektedir. Türkiye rüştünü henüz ispat edememiş bir sivil toplum ve 

onun devleti ile karşı karşıyadır. Sendikalar, meslek örgütleri ve devlet ilişkisinde 

gözlendiği üzere, işleyişte devlet ile sivil toplumun iç içe geçmişliği yüzünden, sivil 

toplum örgütleri devletin, devlet ise toplumun bir yansıması olarak görünmektedir. Ne 

var ki birinin demokratikleşmesi diğerini demokratikleştiremeyeceğinden, 

demokratikleşme sürecinin iki yönlü işlemesi gerekmektedir.514 

 

 

 

                                                
511 “Türkiye’deki STK’ ların Sürece Katılımı: ÜİYOK’ lerle İlgili Konularda STK’ lar ile Yetkililer 
Arasında Ortaklığın Nasıl Geliştirilebileceği ve Diyalogun Nasıl İyileştirilebileceği Üzerine Tavsiyeler”, 
Ekim 2006,  http://www.undp.org.tr/demGovDocs/T%C3%BCrkiyedekiSTKSureceKatilimi.doc, 
(12. 04. 2009) 
512  Bkz. gös. yer. 
513 Tümay CİĞERDELEN; “STK, Özel Sektör, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kampanyalar”, 
http://www.usakgundem.com/makale.php?id=238, (09. 04. 2009) 
514  TOSUN; a.g.e., s. 347 
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            3. 4. 7. Yönetişim Anlayışında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi 

 

Küreselleşme sürecinin yükselmesiyle ulus-devletin zayıflaması, demokrasi ve 

insan hakları söyleminin öne çıkması, sivil toplumun doğup gelişmesine ve etkinlik 

alanını genişletmesine uygun bir atmosfer yaratmıştır. Bu çerçevede sivil toplum ile 

küreselleşme karşılıklı etkileşim halinde 21.yüzyılı biçimlendirmede kilit rol oynayacak 

iki kavram haline gelmiştir.515 Küreselleşmenin getirdiği iyi yönetişim anlayışıyla da 

birlikte sivil toplum kuruluşları geniş bir aktörler yelpazesi içersinde yönetim sistemine 

dâhil olmaya başlamışlardır. Böylece sivil toplum kuruluşları küreselleşmeyle 

yaygınlaşan yönetişim anlayışıyla merkezi/yerel yönetimlerin faaliyet alanları 

içersindeki rollerine giderek artan bir şekilde ortak olmaktadır. Yönetimler karar 

süreçlerinde artık sivil toplum kuruluşlarını da dikkate almak zorunda kalmışlardır.516 

 

Yönetim anlayışındaki bu ortaklığın amacı pasif bireylerden oluşan bir toplum 

yerine, eylemde bulunma kapasitesine sahip bir toplum haline ulaşılabilmektedir. Bu 

noktada devlete düşen rol ise hizmet üretmenin dışında toplumdaki bireyleri 

güçlendirmek, yetkilendirmek ve yapabilir kılmak olmaktır. Burada, yapabilir kılınan, 

yaratıcı güçlerini harekete geçirmeleri beklenilen bireyler ya da aktörlerin 

yönlendirilmesinde uygulanacak olan yöntem, onları kurallarla bağlamak değil, onların 

ödev ve sorumluluklar yüklenmelerini sağlamaktır. Böylelikle bireyler, kendi 

yaratıcılıklarını kullanarak, tepeden konulan kurallarla yönetilenlere göre daha yüksek 

başarı göstereceklerdir.517 Ayrıca, bilinçli/ profesyonel yurttaş, bu sayede yönetimi daha 

iyi denetleyerek, yönetimin keyfi uygulamalarının da önüne geçebilecektir. Bu da 

meşruluk sorununu ortadan kaldıracağı gibi, aynı zamanda hukuksal sorunların da 

önüne geçilmesini sağlayacaktır. Tam bu noktada sivil toplum kuruluşları; birey ile 

devlet arasında yer alarak toplulukları organize etmek, eğitmek, toplum içindeki 

grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak, siyasi ve sosyal etkileşimi 

kolaylaştırmak, dayanışmayı artırmak ve kültürleri beslemek yoluyla özgürlük, eşitlik 

ve sorumluluk temellerini oluşturmaya çalışmaktadır. 518 

                                                
515  Mustafa ACAR; “21. Yüzyılı Şekillendirecek İki Anahtar Kavram Olarak Küreselleşme ve Sivil 
Toplum”, Sivil Toplum Dergisi, Yıl: 1 Sayı: 4, Ekim - Kasım – Aralık 2003, s. 2 
516  BAŞARAN; a.g.e., s. 47-49 
517  SANAL; “Kurumsal Yönetim…”, a.g.d., s. 55 
518  ÖZER; “Yönetişim Üzerine…” a.g.d., s. 68 
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Çok sayıda sivil toplum kuruluşunu içinde barındıran canlı bir sivil toplum, faal 

bir vatandaş topluluğu olarak kamu politikalarının gerçekleştirilmesini sağlayacak 

projelerin uygulanmasında gereken işbölümü, uyum, bütünlük ve yerindeliği 

yönetişimin temel unsurları haline getirecektir. Bu canlı sivil toplumda sivil toplum 

kuruluşlarının hükümet ve vatandaş ile yerel, ulusal, uluslar arası düzleme taşıdıkları 

yönetişimde ortaklaşa karar alma, uygulama ve denetleme biçimlerini 

farklılaştıracakları kaçınılmaz görülmektedir.519 

 

Vatandaşı değerli bir paydaş, temel siyasal karar alıcı ve hükümetleri halkın 

taleplerine karşı duyarlı olması gerektiği düşüncesini paylaşan yönetişim; ancak faal bir 

sivil toplum bünyesinde hayat kazanmaktadır. Dolayısıyla yönetişim mekanizması, 

devlet faaliyetlerindeki değişmeye, devletin eyleme geçme kapasitesindeki göreli 

azalmaya, kamu alanındaki mevcut meşruiyet krizine, kamu sektöründeki etkinlik ve 

verimlilik düşüklüğüne dikkati çekerken, hükümet dışı kuruluşları, sivil toplum 

örgütlerini, özel kişi ve kuruluşları ve Pazar mekanizmasını öne çıkarmaktadır. 

Toplumda temsil edilmeyen grupları da yönetim karar süreçlerini etkileyebilecek bir 

takım imkânlar sunan yönetişim paradigması bunu en açık olarak Yerel Gündem 21 

uygulamalarıyla vermektedir. 520  
 
3. 4. 8. İyi Yönetişim Örneği Olarak Yerel Gündem 21 Programı 

 

Türkiye’de yönetişim kavramıyla örtüşen bir başka nokta, sayıları hızla artan, 

yerel gündem 21’lerdir. Gelecek yüzyıla açılan yeni yönetişim anlayışının temel 

taşlarını döşeyen gündem 21’in çıkış noktası 1992’de Rio de Janeiro’da yapılan 

“Yeryüzü Zirvesi”nde olarak adlandırılan Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansıdır.521 

1992’den bu yana, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, dünyadaki binlerce kentte Yerel 

Gündem 21 programı olarak adlandırılan bu süreç başlatılmıştır. 1996’da İstanbul’da 

yapılan “Kent Zirvesi” (Habitat II), Rio’da başlatılan Yerel Gündem 21 hareketini, 

kamu, sivil toplum ve özel sektör ortaklığını özendirerek zenginleştirmiştir. Konferans 

sırasında, Yerel Gündem 21 uygulamaları Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
                                                
519  BAYRAMOĞLU; a.g.e., s.235 
520  ÖZTÜRK; a.g.t., s. 56 
521  GÖYMEN; a.g.d., s.11    
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(BMKP) tarafından uluslararası bir program olarak benimsenmiştir. Bu amaçla BMKP 

tarafından, Türkiye’nin de aralarında olduğu 85 ülkede Yerel Gündem 21 Projesi yaygın 

biçimde uygulamaya geçirilmiştir522 

 

“Gündem 21” başlıklı eylem planının 28 inci bölümünde, yerel yönetimlerin 

öncülüğünde, sivil toplumun ve tüm diğer ilgililerin birlikte kendi sorunlarını ve 

önceliklerini saptayarak, kentleri için 21 inci yüzyılın yerel gündemini oluşturmaları 

karara bağlanmıştır. Bu yönüyle Yerel Gündem 21, dünyada ve Türkiye’de sergilediği 

özellikleriyle, 21 inci yüzyılın demokratik yerel yönetişim anlayışı olmuştur.523 

 

Yerel Gündem 21, öncelikli yerel sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne 

yönelik uzun dönemli, stratejik bir planın hazırlanması ve uygulanması yoluyla yerel 

düzeyde Gündem 21’in hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan katılımcı, çok-sektörlü bir 

süreçtir. Bu yönüyle de Yerel Gündem 21 yönetişim yaklaşımının yerel yönetimlerde 

uygulanabilirliğine yönelik bir model olma vazifesi de görmektedir.524 

 

Türkiye’de Yerel Gündem 21 çalışmaları, özellikle Habitat II Zirvesi’nden sonra 

hız kazanmıştır. 1997 yılı sonunda, UNDP’ nin desteğiyle, Uluslararası Yerel 

Yönetimler Birliği (IULA-EMME), Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı’nın 

koordinatörlüğünde yürütülen “Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Teşviki ve 

Geliştirilmesi” Projesine başlanmıştır. T.C. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla başlatılan 

proje, Yerel Gündem 21’in tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile proje ortağı kentlerde 

yapılacak çalışmalara ağırlık vermiştir.525 Yürütülen proje, başlangıçta Türkiye’nin 

coğrafyasına ve belediyelerin siyasal konumlarına göre dengeli olarak belirlenen 9 kenti 

kapsamış olup,526 birinci yılsonunda proje BMKP tarafından revize edilmiş ve kent 

                                                
522 Sürdürülebilir Kalkınma…”, s. 82,  
      www.tobb.org.trorganizasyonsanayikalitecevre5.pdf, (14.04.2008) 
523 Mümtaz SEÇKİN; “Yerel Yönetimlerde Sivil Toplum Kuruluşları”,    
      www.pozitifengelliler.com/yazdir.asp?haber=347&resim, (10.08.2009) 
524 ŞENTÜRK; “Belediyeler İçin Yönetişim Rehberi”, s. 30 
      http://www.kentarastirma.com/rehber/k20.doc, (12.003.2009) 
525  Sadun EMREALP;  Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı, 
Birmat Matbaası, 2005, s. 30,  httpwww.bursayg21.orgImgUploadsYG-21ElKitabi.pdf,  (10.08.2009) 
526  Bu 9 kent Bursa, İzmir ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri ile Adıyaman, Ağrı, Çanakkale, Gölbaşı 
(Ankara), Harran (Şanlıurfa) ve Trabzon Belediyeleridir.  
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sayısı 23’e çıkarılmıştır. T.C. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla başlatılan proje, iki yıllık 

bir uygulama dönemi sonrasında, Aralık 1999’da tamamlanmıştır.527 

 

İkinci proje “Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Uygulanması” başlığını 

taşımaktadır. Bu aşama sırasında çeşitli alt-projelerin başlatılması ve yeni katılımlarla 

proje ortağı yerel yönetimlerin sayısının 50’yi aşması sonrasında, Yerel Gündem 21 

uygulamaları “proje” çerçevesinden çıkarılarak, uzun erimli bir “Program”a 

dönüştürülmüştür.528 UNDP tarafından başbakan'a gönderilen 1 Kasım 2001 tarihli 

mektupta, Türkiye Yerel Gündem 21 Programı’nı, dünyadaki en başarılı 

uygulamalardan biri olarak ilan edilmiştir. 529 Diğer taraftan Yerel Gündem 21 

programı, kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmalarının en önemli ayağı olan 

yerel yönetim yasaları ve yönetmelikleri ile yerinden yönetim ve yönetişim ilkelerinin 

yerel düzeyde uygulamaya geçirilmesine yönelik elverişli bir ortam yaratılması ve 

kapasite geliştirilmesi açılarından da çok önemli bir işlev görmüştür.530 

 

Türkiye Yerel Gündem 21 programının üçüncü aşaması birden fazla projeyi 

içermektedir. Projelerden birisi olan “Türkiye’de Yerel Demokratik Yönetişimi Teşvik 

Amacıyla Sürdürülebilir İlişkiler Ağı Kurulması” ile mevcut web sitesi yenilenerek 

etkileşimli bir yapıya dönüşümü sağlanmış ve ülke ölçeğinde “Yerel Gündem 21 

Yönetişim Ağı”nın oluşturulması sağlanmıştır. Bir diğer proje ise Hollanda 

hükümetinin MATRA programınca desteklenen “Şeffaflık için Yerel Ortaklıklar ve 

İşbirliği Ağı Oluşturmada Kadınların ve Gençlerin Rolünün Desteklenmesi” isimli 

projedir. Bu proje kapsamında kadınların ve gençlerin yerel düzeydeki karar alma 

süreçlerinde katılımlarının arttırılması hedeflenmektedir.531 

 

                                                
527 “Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi …”, s. 77,  
      www.tobb.org.trorganizasyonsanayikalitecevre5.pdf, (14.04.2008) 
528 ŞENTÜRK; “Belediyeler İçin Yönetişim Rehberi”, s. 31 
      http://www.kentarastirma.com/rehber/k20.doc,  (12.003.2009) 
529 “Dünya Bankası, Gençliğin Sesi Grubu, Gençlik ve Yönetişim Çalışma Grubu Raporu”,          
      http://siteresources.worldbank.org/INTTURKEY/Resources/RaporYonetisim.pdf, (30. 04. 2009) 
530 Mümtaz SEÇKİN; “Yerel Yönetimlerde Sivil Toplum Kuruluşları”,  
      www.pozitifengelliler.com/yazdir.asp?haber=347&resim, (10.08.2009) 
531 EMREALP; a.g.e., s. 30, httpwww.bursayg21.orgImgUploadsYG-21ElKitabi.pdf,  (10.08.2009) 
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Üçüncü aşamanın ana projesi, “Türkiye Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla 

BM Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planı’nın Yerelleştirilmesi” 

başlığını taşımaktadır. Bu proje kapsamında, merkezi yönetimin ilgi ve desteğinin 

arttırılması ve tanıtım eksikliğinin giderilmesi öngörülmekte ve ilgili küresel hedeflerin 

yerelleştirilmesinde, dünya ölçeğinde örnek oluşturacak uygulamalar sergilenmesi 

hedeflenmektedir. Proje kapsamında ayrıca, YG–21 süreçlerinin kurumsallaştırılması 

amacıyla, “Yerel Projelere Destek Programı” başlatılmıştır.532 

 

Yerel Gündem 21, katılımcılığın teşvik edilmesi için farklı mekanizmaların 

geliştirilmesini gerekli görmektedir. Yönetenlerle yönetilenler arasında iletişimi 

sağlayacak kanalların yokluğunun doğurduğu sıkıntıları gidermek amacıyla mevcut 

resmi yapılara alternatif olarak, çoğu durumda da halkla iletişim kurmak için yeni 

iletişim kanallarına ihtiyaç duyan vali, kaymakam ve belediye başkanının öneri ve 

inisiyatifleriyle; kent konseyi, kent parlamentosu, kent meclisi, kent danışma kurulu gibi 

adlarla yeni yapılar oluşturulmuş ve halkla doğrudan iletişime geçilmeye 

başlanmıştır.533 

 

Katılımcılığı sağlayacak mekanizmalardan birisi olan Kent Konseyleri, kent 

yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve 

hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma 

ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim 

ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum 

örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının 

temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili 

ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.534 Bu tür oluşumlar her ne 

kadar danışma ve halkla ilişkiler çabası olmaktan öteye gitmiyorsa da katılımcılığı 

yaygınlaştırması, kente dönük bir aidiyet duygusu yaratması, saydamlığı ve halk 

                                                
532 ŞENTÜRK; “Belediyeler içim Yönetişim Rehberi”, s. 31,32  
     http://www.kentarastirma.com/rehber/k20.doc, (12.003.2009) 
533 HAKTANKAÇMAZ; a.g.d., s. 54–55 
534 T.C. Resmi Gazete, Karar No: 2000/1833, S. 24295, 22 Ocak 2001,      
    http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html, (21.03.2009) 
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denetimini sağlaması açısından yararları yadsınamaz.535 Bir diğer yardımcı kurum ise 

farklı alanlarda çalışmakta olan insanları bir araya getirerek çalışma grupları 

oluşturmaktır. Grupların hacmi, kentin büyüklüğüne göre değişmektedir. Kentin 

ihtiyaçları doğrultusunda farklı ihtiyaçları karşılamak için oluşturulan çalışma 

gruplarına, Özellikle gençlerin ve kadınların katılımının sağlanması ve temsil 

noktasında yeterli derecede hak sahibi olamayan grupların taleplerinin ortaya 

konulabilmesi, kentin tüm sorunları için daha geniş bir perspektiften çözüm yolları 

aranmasını sağlayabilecektir.536 

 

Yerel Gündem 21 sürecinin öncelikli yerel sürdürülebilir kalkınma 

sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli, stratejik bir planın hazırlanması ve 

uygulanması üzerindeki vurgusu, çeşitli katılımcı mekanizmaları içeren ve yerel 

ortaklıklara dayalı “yönetişim” anlayışının yaşama geçirilmesini gerekli 

kılmaktadır.537 Ayrıca geleneksel yapı ve süreçler meydan okuyan Yerel Gündem 21, 

aynı zamanda kurumsal reforma da yol açmaktadır. Yönetim anlayışında yaşanan 

değişimlere paralel olarak demokrasi=ortaklık sistemi anlayışı güçlenmiş, merkezi 

demokrasinin yetmemesiyle yetkileri devretmek değil paylaşmak önem kazanmıştır.  

İşte bu çerçevede geleneksel yönetim anlayışının yerini katılımcılığa ve ortaklıklara 

dayalı çok aktörlü yönetim olarak tanımlanan yönetişim anlayışının aldığı 

görülmektedir. 538  

 

3. 5. TÜRKİYE’DE YÖNETİŞİM TARTIŞMALARI 

 

Yönetişimin “iyi” ya da “kötü” niteliklerinin ötesinde bir “realite” olduğunu 

öne süren tarafsız görüşler olmakla birlikte, bu konuda olumlu ve olumsuz görüşlerin 

ağırlıkta olduğu ileri sürülmektedir.539 

                                                
535 HAKTANKAÇMAZ; a.g.d.,  s. 54–55 
536  ERGUN; a.g.t.,  s. 77 
537 “Yerel Gündem 21 Nedir ? ” http://www.la21turkey.net/, (01. 05. 2007) 
538 ÖZTÜRK; a.g.t., s.117 
539 Ahmet MUTLU; Yönetişimde Yerel Kültür ile Etnik Kimlikler Vurgusu ve Türkiye, Amme İdaresi 
Dergisi, C: 40, S: 1, Mart 2007, s. 7 
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Türkiye’de yönetişim yaklaşımın en önemli temsilcilerinden biri olan İlhan 

Tekeli’ye göre çoğu toplumda “önceden belirlenen bir ortak amacı gerçekleştirmek 

için tek özneli, merkezi, hiyerarşik bir işbölümü içinde üretim yapan, kaynak ve 

yetkileri kendinde toplayan yönetimden, insan haklarına dayalı performans ölçütlerini 

gerçekleştirerek, çok aktörlü, yerinden yönetimci, ağsal ilişkiler içinde, kendisi 

yapmaktan çok toplumdaki aktörleri yapabilir kılan yönetişim anlayışına 

geçilmektedir.540  Ancak Tekeli’ye göre, yönetimden yönetişime geçiş kolay ve kısa 

sürede gerçekleşebilecek bir olgu değildir, uzun sürebilecek bir toplumsal öğrenme 

gerektirmektedir. Toplumun örgütlenmesinde, bu tür sosyal örgütlenmeye elverişli 

yapıların oluşması sağlanması gereklidir. Ayrıca, yönetişimle ilgili tek kaygı, sistemin 

işlerliği ile ilgili değildir. Yönetişimin daha eşitsiz bir toplum ortaya çıkartabileceği 

konusunda da kaygılar vardır. Öte yandan bu toplumun, yarışmacı bir toplum olacağı 

için, eşitsizlik yaratacağı da ileri sürülmektedir. Ancak, böyle bir durumda da, farklı 

bir eşitsizlik kalıbının oluşması söz konusudur.541  

 

Türkiye’deki yazında, yönetişimi demokratik bir açılım olarak gören bir başka 

önemli yazar Sadun Emrealp’tir. Emrealp de, yönetişimi, bir kurumsal yeniden 

yapılanma projesi olmanın çok ötesinde, sosyo-ekonomik, kültürel ve mekânsal 

yeniden yapılanmayı kapsayan toplumsal bir proje olarak görmektedir. Emrealp’in bu 

görüşleri, Ataay’ın aktarımıyla şu sözlerle dile getirilmektedir: “Yönetimden 

yönetişime geçiş, alışageldiğimiz hiyerarşik, tepeden emredici, “ben bilirimci”, 

köstekleyici yapılanma yerine, yönlendirici, destekleyici, yapabilir kılıcı, yatay, şeffaf, 

hesap vermeye ve demokratik denetime açık, tabana dayalı, gücünü halktan alan, 

desantralize ve katılımcı politikalar, kurumlar ve hareketler üstüne oturan yeni bir 

ilişkiler sisteminin gelişmesini gerekli kılmaktadır.” Emrealp, bu sözleriyle, yönetişim 

konusunda bütünüyle olumlu beklentiler içinde olduğunu göstermektedir.542 

 

Türkiye’deki yazında, yönetişimin demokratikleşme anlayışını paylaşan bir 

başka tamamlayıcı görüş Belge’den gelmiştir. Belge’yi, yönetişimle ilgili olumlayıcı 
                                                
540 TEKELİ; “Yönetim Kavramı Yanı sıra…”, a.g.d.,  s. 8 
541 TEKELİ; “Yönetim Kavramı Yanı sıra…”, a.g.d.,  s. 10 
542 Faruk ATAAY, Türkiye’de Yönetişim ve Sivil Toplum” Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme, 
Memleket Siyaset Yönetim, Sayı: 1, 2006, s. 124  



 137

görüşlerden ayıran en önemli farklılık; Ataay’ın aktarımıyla onun sivil toplum 

kuruluşlarının yönetime katılma pratiklerine değil, baskı grubu olarak devlete karşı 

“dışarıdan” yürüttükleri muhalefet hareketlerine daha fazla ilgi duymasından 

kaynaklanmaktadır. Belge, bu bakış açısıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili güncel 

yönetişimci perspektiften çok, eskinin “baskı grubu” anlayışına daha yakın bir noktada 

konumlanmaktadır.543 

Yönetişim kavramı, birçok yeni kavramda olduğu gibi, tartışılmaya başlandığı 

ilk yıllardan itibaren ciddi eleştirilere de uğramaktadır. Bu eleştirilerden birisi 

öncelikle, yönetim sürecinde yönetimin rolünü azaltarak hükümet dışı kişi ve 

kuruluşların katılımına ağırlık veren yönetişim bu niteliği ile hükümet etme 

mekanizmasını belli bir ölçüde özelleştirmiş olmasıdır.544 Bunun yanında halkın 

yönetişim içinde saf dışı bırakıldığı, dışlandığı kanısı vardır. Brown’a göre, yönetişim 

sürecinde yurttasın bütünü anlamında ‘halk’ yoktur. Örgütlerin, örgütler için, örgütler 

eliyle idare edildiği yönetişim sürecinde, büyük bir paradoks görülmektedir. 

Yönetişim, demokrasiyi sivil topluma yayma iddiasındadır; ancak sivil toplum 

bireylerin, yurttaş değil, kendi çıkarlarının peşinde olduğu bir bütüne işaret eder. 

Ancak egemen halkın bir parçası olarak yurttaş olunabilir. Dolayısıyla neo-liberal 

yönetişimin sivil toplum lehine gerçekleştirdiği yetki devri, yurttaşları halk 

egemenliğinden yoksun bırakmaya yöneliktir.545 Ancak Köse’ye göre, yeni yönetim 

felsefesini niteleyen ‘yönetişim’ yaklaşımı, yerinden yönetimi öne çıkaran; bu yolla 

halk katılımını pratikte mümkün ve somut sonuçlara ulaşmaya elverişli kılan bir anlam 

içermektedir. Halkı yönetimde aktif ve etkin hale getirmeyi amaçlayan yönetişim 

yaklaşımında, yerel düzeyde yönetim yetkilerinin yerel unsurların katılımıyla 

kullanılması öngörülmektedir.546 Eleştiri boyutu ise halkın yönetim ve kararlar 

üzerinde etkisiz bırakıldığı yönündedir. Bu görüşe göre, yönetişim yaklaşımının 

egemen olduğu durumlarda iktidar, kararlarını siyasi çerçevenin ötesinde ve halk 

egemenliğini mümkün kılan koşullardan uzak bir ortamda almaktadır. Bir tarafta 

                                                
543 ATAAY; a.g.d., s. 125 
544 ÇUKURÇAYIR, SİPAHİ; a.g.d., s. 58 
545 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 170-171 
546 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 171 
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bürokrasi, diğer tarafta sermaye tabanlı sivil toplum örgütlerinin oturduğu bir model 

demokratik olamaz görüsünde olanlar bulunmaktadır.547  

Yönetişimin en önemli bileşenlerinden birisi demokrasi ve katılımdır. 

Katılımın, demokratik niteliği de öncelenerek yönetişimin temel bileşenlerinden birisi 

olarak öne sürülmesi, halk temsilinin önünde yönetişimi bir engel olarak öne sürmeyi 

haklı bir eleştiri olmaktan çıkarmaktadır. Bununla birlikte, bu eleştirilerde dikkate 

alınması gereken bazı hususların olduğu da göz ardı edilmemelidir. Sorun bu haliyle, 

yönetişim kavramı olmadan da ortaya çıkabilecek ve demokrasinin kurumsallaşması 

süreciyle birlikte asılabilecek bir olumsuzluk olarak değerlendirilebilir.548 

Yücetürk’e göre katılımcı yönetim anlayışını benimseyen yönetişim 

modelinde, toplumda kamu alanının belirlenmesinde etkin bir rol oynayacak olan 

aktör sivil toplum kuruluşları olduğunda, bu kuruluşlar arasındaki güç eşitsizliği sorun 

olacaktır ya da kamu alanının belirlenmesinde diğer bir aktör olarak sermayenin daha 

etkin bir rol oynadığı düşünüldüğünde de “ortaklığa” sermayenin gücü yansıyarak, 

oluşumu kendi çıkarlarına yönlendirebilecek olmaları ve yerli sermayenin doğrudan 

yönetici sınıfa dönüşebileceği kaygı uyandırmaktadır.549 

 

Göymen yapılan eleştirilerin ortak niteliklerinin; yönetişim kavramının “yeni 

sağ” politikalarının bir ürünü olduğu ve kavramı ortaya atan Dünya Banka’sının temel 

amacının, üçüncü dünya ülkelerinin aldıkları borçları geri ödeyebilmelerine olanak 

sağlayan “iyileştirmeler” yapmak olduğunu belirtmektedir.550 Diğer bir değişle 

eleştirilerin merkezinde, kavramın kapitalizmle kurulan ilişkisi yer almaktadır. Bu 

yönde görüş sahibi olan Güler’e göre, yönetişim kavramı siyasal ve yönetsel iktidar 

sahipliğini değiştirmeye dönük bir öze sahiptir. Yönetişim formülü 21. yüzyılın 

neoliberal katılımcılık modeli, sermayeye açtığı iktidar sandalyesiyle kamu kudretini 

kapitalizmin egemen sınıfına teslim etmekten başka bir hedefe sahip değildir.551 Bu 

formül karar alma sürecinin temel unsurlarını değiştirmekte ve bunu da katılımcı 

model olarak getirmektedir. Ancak, katılımcı modellerin demokratik olup olmadığını, 
                                                
547 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 170 
548  GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 170 
549 Elif YÜCETÜRK; “Yönetişim Kavramı ve Katılımı Örgütlemede Bir Örnek: Bolu İl Kurultayı.” 
Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE Yayını, Ankara, 2000, s. 235 
550 GÖYMEN; a.g.d., s. 7  
551 GÜLER; “Tüm İktidar Sermeye…”, a.g.d., s. 95 
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katılanın kimliği ve katılanlar arasındaki dengelilik belirlemektedir. Yönetişim modeli 

katılımcı olmakla birlikte demokratik değildir. Bu model, doğrudan doğruya "tüm 

iktidar sermayeye" modelidir. Çünkü sivil toplum kurumu adı verilen yapılar hem 

sayısal hem nitelik itibariyle sermaye tabanlı kurumlardır.552 Buna karşılık, Ökmen ve 

Baştan, yönetişimi, sermayenin kolay dolaşımını sağlayacak yapısal uyarlama aracı 

olarak görmemektedir. Bunun yerine, geleceği yeniden kurarken, ulusal ve uluslararası 

olanakları bir araya getiren ve daha sağlıklı bir toplumsal ve siyasal ortam sunan bir 

araç olarak görmenin daha dogru olacagı görüsünü dile getirmektedirler.553 

Yönetişimin kapitalizmle ilişkisi üzerinden yapılan tüm bu eleştiriler, özünde 

küreselleşme sürecinde “yerelleşme”nin Pazar faaliyetleri ile ilişkilendirilmesine 

dayanmaktadır. Bu bakımdan Geray’a göre yerelleşme, emeğin yabancı sermayenin 

sömürüsüne açılması için küreselleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak 

nitelendirilmektedir.554 

Yönetişimi kapitalizmle ilişkisi konusunda eleştirenlerden biri olan Zabcı’ya 

göre, “yönetişim özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaya çalışılan “yapısal 

reform”larla, “şeffaflık, hesap verme, katılım” gibi demokratik kavramlarla örülen 

kabuğu kaldırıldığında, birincisi uluslar arası sermayenin akısını güvence altına alacak 

koşulları yaratmak içindir. İkincisi ise, bu akışkanlığın ve genişlemenin sağlanması, 

günümüzde artık bir devletin diğerini ekonomik anlamda bağımlı kılması seklinde 

değil, uluslararası kuruluşların gerçekleştirdiği programlar ve yaptırımlar biçiminde 

yaşanmaktadır.”555 

 

Diğer bir tartışma noktasını da, yönetişimin ulus-devlete yönelik kaygılar 

oluşturmasıdır. Çünkü ulus-devlet bir yandan küresel kurumlarla bütünleşmekte, diğer 

taraftan ‘siyasal iktidarın dağıtılmasıyla’ yerel alana doğru ufalanmakta, dolayısıyla 

iki yönlü bir ‘kan kaybı’ yaşamaktadır. Yönetişim, antidevletçilik üzerine bina 

edilmektedir. Devletin aşırı güçlü olması, özgürlükleri sınırlandırmakta ve ekonominin 
                                                
552 Birgül Ayman GÜLER; “Devlette Reform”,  3 Mart 2003 Mimarlar Odası Sunuşu,   
      httpwww.mimarlarodasiankara.orgdosyabirgulaymanguler.pdf, (05.04.2009) 
553 Mustafa ÖKMEN, Serhat BAŞTAN;  “Küreselleşme –Yerelleşme Dinamikleri ve Bir Yönetişim 
Faktörü Olarak Yerel Yönetimler”, Yerel Yönetimler Kongresi Bildiriler Kitabı, Biga İİBF, Çanakkale,  
2004 
554 Cevat GERAY; Kentleşme Sorunlarının Çözümü Açısından Küreselleşme, Özelleştirme, Yerelleşme 
ve Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 4, Ekim 2001, s. 8 
555  ZABCI; a.g.d., s. 152-153 
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hareket alanını daraltmaktadır.556 Yönetişim kurgusuyla iyiye güzele doğruya ilerleme 

günümüz modern dünyasında ulusdevlet dışında gerçekleşemeyeceği savunulan 

görüşler arasındadır. Toplumsal uzlaşı ancak güçlü ve sağlam bir devlet yapısı içinde 

gerçekleşebilir. Dolayısıyla ulus-devlet kaçınılmaz şekilde bireyi bir yandan kendi 

kişisel tercihlerini maksimize etme yolunda güdülerken öte yandan da ortak paydadan 

kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesi için faaliyetlerini yerine getirecektir.557 Bu 

doğrultuda ulus-devlet yönünde duyulan kaygıların iyi yönetişimle birlikte, bunu haklı 

çıkaracak bir yapılanmanın söz konusu olmaması gerekmektedir. İyi yönetişimde 

devlet, diğer aktörler içerisinde en önemli aktör olarak varlığını sürdürmektedir. 

Değişen ise, devletin temel rolünün, piyasadaki başarısızlıkları düzeltme 

sorumluluğundan, stratejik ekonomik ve sosyal gelişmeyi yönlendirme işlevine doğru 

evirilmesidir. Bu bağlamda devletin rolü, yönetme ve kontrolden, etkileme ve 

yönlendirme becerisine kaymaktadır. 558 Çünkü değişen dünya şartları ister istemez 

toplumları birbirleriyle çok yakın ilişkiler içine iten bir doğrultuda ilerlemektedir. 

Üstelik toplumun tüm kesimleri bu sürecin içinde birbirleriyle entegrasyon içine 

girmişlerdir. Dolayısıyla devlet aygıtı bu yeni dönemin yaşattığı değişimlere daha 

fazla kayıtsız kalamayacaktır.559 

 

Yönetişim tartışmalarına sebep olan eleştirileri yoğunlaştıran asıl neden ise 

yaklaşımın, devletlerin kamu yönetimi reformlarında kilit öneme sahip olan DB, IMF, 

OECD gibi uluslar arası kuruluşlar tarafından benimsenmiş olmasıdır. Bu durum, 

değişik ülkelerin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel geleceklerini etkileyecek 

düzenlemelerin yönetişim ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesine sebep olurken, 

yönetişimin karanlıkta kalmış yönlerini açığa çıkarmaya çalışan bazı bilim çevreleri 

olup bitene seyirci kalmama adına harekete geçmeye çalışmaktadır. Bu ilkeler 

doğrultusunda farklı ülkelerde gerçekleştirilen başarısız uygulama sonuçları ise 

durumdan olumsuz etkilenen toplumsal kesimleri kitlesel eylemlere itmektedir. Hiç 

şüphesiz uzun süre daha yönetişim yaklaşımı savunulup eleştirilirken, dünya üzerinde 

                                                
556  ÇUKURÇAYIR, SİPAHİ; a.g.d., s. 59 
557  EKİCİ, CANER; a.g.d., s. 253 
558  GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 173 
559  EKİCİ, CANER; a.g.d., s. 251 
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birçok ülkede kamu yönetimi reformları bu ilkelere uygun olarak hayata geçirilmeye 

devam edecektir.560 

Atauz’a göre de yönetişim, henüz bir fikir/ düşünce olarak, ideolojik tonları 

ağır basan bir yaklaşımla dile getirilmekte, Türkiye’de böyle bir deneyimin henüz olup 

olmadığı, varsa veya bazı uygulamalar yönetişime benzer uygulamalar gibi 

yorumlanabilecekse, bu uygulamaların nasıl anlamlandırılabileceği ve teknik olarak 

Türkiye’de yönetişim kavramına nasıl yaklaşılması gerektiği türünde tartışmalara pek 

rastlanmamaktadır.561 Haktankaçmaz’a göre Türkiye’de yönetişimin 

uygulanmasındaki engeller, ülkenin geçirmiş olduğu tarihsel süreçler ve halkın sosyo-

kültürel gelişmişlik düzeyi ile ilgili iken562, başka görüşlere göre Türkiye’nin 

yönetişim konusunda tarihi eskiye dayanan bir birikimi  (lonca, vakıf, kadılık kurumu 

gibi) vardır.563 Sonuç olarak Türkiye’de tablonun çok iyi olmadığı ve eleştirilerin 

haklılık kazanabileceği görülmektedir. Bu tablo, Türkiye’de kamu yönetiminin ve 

Türk siyasal yaşamının genel görüntüsünü yansıtmaktadır. Yönetişimin, bu ortamın 

demokratikleşmesi ve sivil toplumun varlığının belirginleşmesi konusunda, 

kolaylaştırıcı bir işlev göreceği ileri sürülebilir.564 Ancak yönetişime yöneltilen tüm 

eleştirilere rağmen yönetişimi, geleceği yeniden sekilendiren, ulusal ve uluslar arası 

olanakları bir araya getiren ve daha sağlıklı bir toplumsal ve siyasal ortam sunan bir 

araç olarak görmek daha doğru ve faydalı olacaktır.565 

 

3. 6. TÜRK KAMU YÖNETİMİ- YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ ve ÖNERİLER 

 

Son yıllarda tüm dünyada kamu yönetiminin işleyişinde ve devletin görev ve 

işlevlerinde yaşanan gelişme ve değişme sürecinde devletin tek belirleyici güç olma 

vasfını yitirmesi, birçok toplumsal aktörün kamusal kararların alınması ve 

uygulanması süreçlerinde aktif rol oynamaya başlaması ve bu aktörlerin birbirlerine 
                                                
560 Saim Uğur ALPSOYKAN; “Kamu Yönetimi Reformu Uygulamalarının Karşılaştırmalı 
Çözümlenmesi (Güney Amerika ve Türkiye Örnekleri), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006, s. 22 
561  ATAUZ; “Yönetişim- Nüfus ve Kalkınma…”,  
       http://www.kbam.metu.edu.tr/published/yonetisim_nufus_kalkinma.pdf, (12.04.2009) 
562  HAKTANKAÇMAZ; a.g.d., s. 54    
563  MUTLU; a.g.d., s. 17 
564 GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 175 
565  ÇUKURÇAYIR, SİPAHİ; a.g.d., s. 60 
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bağımlı hale gelmesiyle, hem küresel hem de ulusal ve yerel düzeyde birçok bağlamda 

kullanılan ve yönetişim olarak adlandırılan çok aktörlü yönetim anlayışı tüm dünya 

ülkelerinde ve Türkiye’de başlatılan kamu yönetimi reformlarının önemli bir unsuru 

haline gelmiştir.566  

Yönetimsel boyutta yönetişimden kastedilen ve amaçlanan etkin, bağımsız, 

saydam ve denetlenebilen bir kamu yönetimidir.567 Kamu yönetiminde yönetişim 

denildiğinde, “Demokratikleşme, yerinden yönetim, halkın katılım ve katkısının 

sağlanması, saydam yönetim, tutarlılık, açıklık, vatandaşın bilgi edinme hakkının 

tanınması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, kamu yönetiminde etkinlik 

ve verimliliğin arttırılması, hukuk devleti, hesap verme sorumluluğu ve etik değerler” 

gibi ilkelerin birlikte düşünülmesi gerekmektedir.568 

 

Son dönemde çıkarılan mevzuatta yönetişim alt yapısının kurulduğu görülmekle 

birlikte, uygulamada bazı sorun alanlarının varlığı karşımıza çıkmaktadır. Her şeyden 

önce bu konuda toplumsal mutabakat henüz sağlanamamıştır ve sistemin işleyişini 

gözetecek mekanizmalar da mevcut değildir. Yönetişim günümüz Türk kamu 

yönetiminde devlet tarafından genel yaklaşım olarak kabul edildiğine göre, yönetişimin 

tüm ilkelerinin hayata geçirilmesi ve sistemin etkili olarak işleyebilmesi için gerekli 

mekanizmaların kurulmasına ilişkin bazı adımların atılması gerekli görülmektedir.569 

 

Örneğin katılım açısından Ülkemiz geleneksel olarak, siyasal otoritelerin ve 

kamu örgütlerinin karar alma süreçlerine hâkim oldukları bir arka plana sahiptir. Bu 

bağlamda genellikle kamu yöneticilerince, karar alımına yeni aktörlerin katılımına hoş 

bakılmamakta, zorunlu olarak karar alımına katılımın sağlanması gereken durumlarda 

da katılan hükümet dışı aktörlerin uysal bir işbirliğine yatkın olmalarına ve alınacak 

kararları etkileyici güce sahip olmamalarına dikkat edilmektedir.570 Bu amaçla 

yapılması gerekenler, öncelikle yönetime katılmaya olanak sağlayan ve hatta teşvik 

                                                
566  Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 48, 
      ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf,  (08.01.2009) 
567 GÖYMEN; a.g.d., s. 7 
568 Nevzat SAYGILIOĞLU, Selçuk ARI; Etkin Devlet- Kurumsal Bir Tasarı ve Politika Önerisi, 
Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 131 
569  Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 49, 
       ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf,  (08.01.2009) 
570  HAKTANKAÇMAZ; a.g.d., s. 58 
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eden kanalların açılmasıdır.  Yerel ve ulusal düzeyde toplantıların halka açık ve katılıma 

uygun yerlerde yapılması, gündemin halka duyurulması, meclis tutanaklarının 

yayımlanması, meclis toplantılarına uzmanlık bilgisine sahip kişilerin katılabilmesine 

olanak tanınması, seçimle gelenlerin süre dolmadan vatandaşların belirli bir oranının 

girişimiyle görevden alınabilmesinin sağlanması, yapılan işler hakkında vatandaşların 

bilgilendirilmesini sağlayıcı yöntemlerin geliştirilmesi gibi düzenlemeler 

yapılmalıdır.571 Hem kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarında hem de 

vatandaşlarda yönetişimi destekleyecek siyasal kültürün ve zihniyet değişiminin 

yerleştirilmesi, ayrıca toplumun örgütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırılarak 

sivil toplumun geliştirilmesi, tüm yönetsel süreçlerde saydamlığın ve hesap 

verebilirliğin hâkim kılınması, öngörülen hedeflere kaynakların en iyi şekilde 

kullanılmasıyla ulaşılması, iyi işleyen bir yargı sisteminin kurulması ve etkili insan 

kaynakları politikalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir.572  

 

Türkiye’de belli bir dönemden bu yana kamu yönetiminde dürüstlük önemli 

ölçüde erozyona uğramıştır. Kamu yönetiminin her hangi bir sahasında dürüstlüğün 

gerçekleştirilmesi için işlem ve faaliyetlerin saydam bir ortamda gerçekleştirilmesi ve 

yöneticilerin bu konulardaki inancını ve temiz yönetim anlayışını topluma taahhüt 

ederek yolsuzluğa karsı güçlü bir tepkisel tavır içinde, dürüst, saydam ve yolsuzlukla 

mücadele konularında olumlu bir yaklaşım sergilemeleri gerekmektedir. Şüphesiz bu 

konularda gerçekçi ve inandırıcı olunabilmesi üst düzeyde hükümet edenlerin temiz bir 

geçmişe sahip ve yolsuzluğa bulaşmamış olmaları gerekir. Bu gayretler Türk halkının 

kamu yönetimine ilişkin olumsuz düşüncelerinin ve uluslararası ilişkilerdeki olumsuz 

algılamaların azalması için yardımcı olacaktır.573 Türk halkının ve yöneticilerin etkin bir 

yönetişim anlayışını benimsemedikleri bir gerçektir. Bununla birlikte Türk halkının 

sosyo-kültürel değerleri göz önünde bulundurulduğunda yönetişimin Türk kamu 

yönetiminde uygulanmasına engel teşkil eden konuların sistemde gerçekleştirilecek bazı 

değişikliklerle aşılması mümkündür. Ancak Türkiye’de hep üst yapının altyapıyı 

                                                
571  HAKTANKAÇMAZ; a.g.d., s. 60 
572  Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 49, 
       ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf,  (08.01.2009) 
573  BAHÇAVAN; a.g.t., s.60 
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şekillendirdiği olgusundan hareketle ilk önce üst yapıda bu yönde değişiklilerin 

yapılması gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.574  

 

Yapılan veya yapılacak olan tüm kamu yönetimi reformlarının Türkiye’nin 

gereksinimlerine yanıt olabilmesi için, ilgili sivil toplum kuruluşlarının, akademik 

çevrelerin, meslek odalarının, sanayi ve ticaret çevrelerinin ve halkın katılımının 

sağlanması önemli bir konudur. Bunun yanında yerelde işbirliği, katılım, inisiyatif ve 

sorumluluk alma anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir.  Yönetimi iyileştirme 

çabalarının, yerel yönetimlerde uygulanması konusunda gayret gösterilmesi ve bu 

konuda günümüz koşullarına uygun yerel yöneticilerin yetiştirilmesi hayati öneme 

sahiptir. Bu konuda ülkemizin dört bir yanına yayılmış yüksek eğitim kurumlarından 

yararlanma yoluna gidilmelidir.575  Yerel yönetimler, merkez yönetimlerin karşısında 

değil yanında yer alarak, kamusal ve yarı kamusal hizmetlerin sunulması açısından, 

kamu yönetiminin önemli bir yanını oluşturmaktadır Katılımcılığın, çoğulculuğun, 

yerelliğin, şeffaflığın ve demokratikleşme eğilimlerinin öne çıktığı yerel yönetimler, 

hem demokratik bir yönetim birimi hem de etkin ve verimli bir hizmet sunma birimi 

olarak gittikçe önem kazanmaktadır.576 

 

2007–2013 yılları arasını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin 

yönetişim konusundaki bazı eksiklikleri belirtilerek şu önerilerde bulunulmuştur; Bilgi 

edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak uygulamada görülen aksaklıklar 

giderilmeli, vatandaşlar bu konuda bilgilendirilmelidir. Kamu Denetçiliği Kurumu 

(Ombudsmanlık) bir an önce hayata geçirilmelidir. Yönetimin önemli eylem ve 

işlemlerinde katılımcılık zorunlu hale getirilmelidir. Toplumun tüm kesimleri ve tüm 

kamu görevlileri yolsuzluk konusunda eğitilmelidir. Yolsuzluğun her türüyle 

mücadeleye yönelik gerekli yasal altyapı oluşturulmalıdır. Hesap verebilirliğin 

sağlanması için kurum ve kuruluşlarda ölçülebilir performans standartları 

geliştirilmelidir. Her bir kamu kurum ve kuruluşu yaptığı ve gelecekte yapmayı 

düşündüğü işleri, projelerini, performans ölçütlerini halka duyurmalıdır, böylece 

                                                
574  HAKTANKAÇMAZ; a.g.d.,  s.  58-59 
575  KAPUCU; “Yeni Yönetim Yaklaşımları…”, a.g.e.,  s. 307 
576 Mustafa ÖKMEN; “Küreselleşme Sürecinde Yerelleşme Eğilimleri ve Yerel Yönetimler”, Yerel 
Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar–1, Nobel Yayınları, Ankara,2005, s. 561 
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vatandaşlar işin nasıl yürütüleceğini ve ne zaman sonuçlanacağını bilmelidir. Devlet-

vatandaş arasındaki karşılıklı güvenin artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun için 

beyana güven ilkesi hayata geçirilmelidir. İyi yönetişimin işleyebilmesi için iyi bir 

personel rejiminin kabul edilmesi de önem taşımaktadır. Bunun için; Öncelikle devletin 

yerine getirmekle yükümlü olduğu asli işlerinin ne olduğu net olarak belirlenmelidir. 

Kamu personel rejiminde işe alma ve yükselmede nesnel ölçütler getirilmeli ve liyakat 

ilkesine her aşamada işlerlik sağlanmalıdır.577 Çağımızda ihtiyaç duyulan tarz, şimdiye 

kadar devlet tarafından kullanılan gücün, doğrudan ilgililerin yer alacağı, yarı kamu 

otoritesi giydirilmiş, devlet dışı kuruluşlardan oluşacak, aktörlerle paylaşılan bir 

yönetim tarzıdır. Yönetişim, yarı resmi nitelikli sivil toplum örgütleri temelinde 

yaratılacaktır. Böylece merkezi devletin toplum üzerindeki boğucu etkisi ortadan 

kaldırılacak, toplum kendi çıkarlarına göre kendi kendini yönetecektir.578 

 

Sonuç olarak, kamu yönetiminde yönetişim yaklaşımı ortaya çıkan yeni yönetim 

süreçlerini ve düzenini açıklamaya çalışan ve toplumun daha etkin ve demokratik olarak 

yönetilmesine ilişkin öneriler sunan kurumsal bir çerçeve olarak düşünülmelidir. 

Yönetişim kuramının kamu yönetimi kuramına katkısı kamu yönetimindeki değişimlere 

ve eğilimlere bir yol haritası sağlaması ve daha iyi ve demokratik yönetim için bir dizi 

öneriler sunmasıdır. Diğer bütün yol haritaları gibi yönetişim yaklaşımı da karmaşık bir 

gerçekliğin bazı önemli özelliklerini anlaşılabilir bir dille ortaya koymaya çalışmakta ve 

sorunlara ilişkin öneriler sunmaktadır.579  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
577  Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 36–40,  
      ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf,  (08.01.2009)  
578  Ahmet Hamdi AYDIN; “Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar”, Türk İdare Dergisi, Cilt: 69, Sayı: 417, 
Yıl: 1997, s. 17 
579  COŞKUN; “Kamu Yönetiminde Yönetişim…”, a.g.e., s. 53 
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SONUÇ 

    

İki kutuplu dünya düzeninin sessiz sedasız kapanmasından sonra, “yeni dünya 

düzeni”, “tarihin sonu”, “tek kutuplu dünya” gibi nitelendirmelerle anılan bir sürece 

girilmiştir. Yeni dönemde, dünyadaki siyasal dengeler değişmiştir. Ancak bu değişimle 

eşzamanlı olarak değişmeye başlayan bir başka şey daha vardır. Bu da İktidar modelleri 

olarak ifade edilebilmektedir.580 Buna paralel olarak küreselleşme kamu yönetiminin 

yeniden tanımlanmasını sağlamıştır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışı büyük bir 

dönüşümle “çağdaşlaştırılmış”, ancak biraz da özünden uzaklaştırılmıştır. Yeni Yönetim 

Modelleri, Yeni Kamu İşletmeciliği, Yönetişim ve Neoliberal yaklaşımlar gibi 

kavramlar, Kamu Yönetimi’nin aktörlerini, amaçlarını, işlevlerini, yapısını hızlı bir 

biçimde dönüştürmüşlerdir.581   

 

Bu çalışmada 1989’dan itibaren geliştirilen yeni yönetim modellerden biri olan 

yönetişim anlayışı detaylı olarak ifade edilmiş ve ardından ülkemizin küreselleşme ile 

beraber dünyadaki değişim hareketlerine karşı takındığı durum ve kamu yönetiminde 

yeniden yapılanma hareketleri doğrultusunda yönetişim anlayışının Türk Kamu 

Yönetimi üzerindeki etki ve uygulanabilirlik düzeyleri incelenmiştir.     

Kamu yönetimi disiplininin kendi varlık alanı oluşturulurken, 19. yüzyıl sonları 

ve 20. yüzyıl başlarının koşullarına paralel biçimde, daha etkileşimsiz, daha yalın bir 

alanın kamu yönetimi için daha güvenli olacağı varsayılmıştır. Kendi varlık alanını bu 

şekilde güvenceye alan disiplin, aynı zamanda, kendini geliştirmek için dışarıya açılma 

veya yakın etki alanındaki gelişmeleri takip etme ihtiyacı da duymamıştır. Bu 

bağlamda, Max Weber’in bürokratik örgütlenmeye ilişkin analizleri, kamu yönetimi için 

yeterli görülmüştür.582 Ancak 1980’lerin başından beri kamu yönetimi büyük bir 

değişim içine girmiş, kamu yönetimi alanında hâkim olan geleneksel hiyerarşik 

bürokratik yapı ve yönetim anlayışı değişmiş, daha esnek ve piyasa-odaklı bir kamu 

yönetimi anlayışına yönelim olmuştur.583 İşte bu süreçte bir ülkedeki vatandaşların ve 

                                                
580 BAYRAMOĞLU; “Küreselleşmenin Yeni…”,  a.g.d.,  s. 85 
581 Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Ed: M. Akif ÇUKURÇAYIR, Gülise GÖKÇE, 
Çizgi, Şubat 2007, Konya, s. 1 (Giriş)  
582  ARIKBOĞA; a.g.t., s. 228 
583 GÖZEL; a.g.d., s. 195, 
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toplumdaki grupların, kendilerini açık bir şekilde ifade etmelerini, yasal haklarını 

kullanmalarını, yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve farklılıklarını ortaya 

koymalarını sağlayan mekanizma, süreç ve kurumları kapsayan, yönetenlerle 

yönetilenlerin karşılıklı etkileşimini sağlayan yönetişime geçilmesi fikri ön plana 

çıkmaktadır.584 Yönetişim kavramı, karar verme süreçlerinde resmi kurumlarla birlikte 

özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını da içine alan kompleks bir sistemi ve bunların 

kendi aralarındaki ilişkiler ağı ve karşılıklı etkileşimleri ifade etmektedir.585 

 

Yönetişim demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hak ve özgürlüklerine önem 

veren, katılımcılığın, etkinlik ve etkililiğin, denetimin, yerinden yönetimin, açıklık, 

saydamlık ve hesap verebilirliğin, kalitenin, liyakatin ve etiğin hâkim olduğu, sivil 

toplumu ön plana çıkaran ve sivil toplum kuruluşlarının gelişmesinin önünü açan, 

bağımsız işleyen bir yargı düzenine sahip olan, teknolojideki gelişmelerle uyumlu bir 

ekonomik ve siyasi düzendir.”586 

 

Yönetişim, toplumsal ve ekonomik problemlerin çözümü ve kamusal 

hizmetlerin sunumunda tekil aktörlerin yetersiz kalacağı düşüncesiyle, kamu 

kurumlarının yanı sıra özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de sürece 

dahil olması gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu süreçte devletle toplum arasındaki 

sınırlarda netlik kaybolmakta, sınırlar çok daha geçirgen hale gelmektedir.587 Sivil 

toplum kuruluşları, yönetişim sürecinin yapıtaşlarından olup, toplumsal taleplerin ifade 

edilmesinde idari ve siyasi merciler ile halk arasındaki iletişimi etkili bir şekilde yerine 

getirilebilmesini sağlamaktadırlar.588 Yönetişim bağlamında katılımcılığın esas olması 

göz önünde bulundurulursa Türkiye’de hem devletin bu kuruluşlara hala kuşkuyla 

bakıyor oluşu hem de örgütlenme kültürünün zayıf oluşu katılımın istenilen düzeyde 

gerçekleştirilemediğini göstermektedir.589 

                                                
584 Halil KARATAŞ; “Kamu Yönetiminde Yeni Bir Anlayış: Vatandaş Odaklı Yönetim”, Bütçe Dünyası 
Dergisi, S: 24, s. 83 
585 Elif KARAKURT TOSUN; “Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Sivil 
Toplum Kuruluşları”, PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, (e-dergi), Yıl:3, Sayı:2, 
http://www.paradoks.org/makale/yil3_sayi2/ekarakurt32.pdf, (15.04.2008) 
586 Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 5, 
   ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf,  (08.01.2009) 
587 ARIKBOĞA; a.g.t., s. 229 
588  ERGUN; a.g.t., s. 23 
589  AVCI; a.g.t., s. 89 
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Türkiye açısından yönetişim kavramının kamu yönetimi üzerindeki etkisi ele 

alındığında, Türk Kamu Yönetimi’nin tarihine bir göz atmak gerekmektedir. Çalışmada 

değinildiği gibi, Türk Kamu Yönetimi sisteminin temel yapısı Osmanlı 

İmparatorluğu’nun mirası üzerine kurulmuş hatta ilk kadrolarını oradan almıştır. Bu 

açıdan bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti imparatorluğun kadro ve devlet 

anlayışı olarak devamı sayılabilir. Fakat yeni dönem cumhuriyet anlayışı medeniyet 

düşüncesi batı merkezli olduğu için batı tipi bir bürokratik mekanizmayı gündeme 

getirmiştir.590  

 

Demokratik ülkelerin ulaştığı “çağdaş kamu yönetimi” anlayışı ise yurttaşı 

merkeze alan ve ona güvenle yaklaşan, tüm yurttaşlar karşısında aynı uzaklıkta, tüm 

alanları kontrol etme kaygısından uzak ve hukuk devleti normlarına sahip olan bir 

yaklaşıma işaret etmektedir. Bu bağlamda Türkiye de gelişmekte olan bir ülke olarak 

ele alındığında, yönetim sorunları karsısında bugüne kadar gündeme gelen yeniden 

yapılanma çalışmalarının, yeterli ve iyi sonuç vermediği görülmektedir. Bu süreç üç 

aşamada ele alınabilir;  bunlardan birincisi 1980’li yıllara kadar süren dönem olup, idari 

reform kavramı etrafında şekillenmiştir, ikinci ise 1983’ten sonraki yıllarda gündeme 

gelmiş ve kurumsal çalışmaların ötesine geçerek, devletin rolünü yeniden tanımlama ve 

işlevlerini sınırlandırma üzerinde yoğunlaşmıştır. Üçüncü asama 1990’lı yıllardan 

itibaren ortaya çıkmış ve kamu yönetimini çevre ve toplumun geneli ile birlikte 

düşünme yaklaşımını getirmiştir. Özel sektörün yanı sıra sivil toplum örgütlerine de 

güçlü bir vurgu yapan bu yeni yaklaşım, kamunun tüm toplumun etkileşimi ile oluşan 

bir alan olduğunu ifade eden yönetişim kavramını gündeme taşımıştır.591  

Yönetişim Türkiye gündemine kimi tartışmacılara göre aniden, kimi 

tartışmacılara göre de yavaş yavaş girmiş veya yerleştirilmiştir. Yönetişim üzerindeki 

tartışmaların genel karakterine bakıldığında, tartışmacıların bir bölümünün, bu konuya 

ve kavrama oldukça büyük bir kuşkuyla baktıkları gözlemlenmektedir.592 Kimilerine 

göre ise ülkemizin iyi yönetişime ihtiyacı olduğunun en iyi göstergesi, yaşadığımız 

süreçtir. Kendi içinde katılımcı ve şeffaf bir ekonomik, siyasi ve sosyal karar 

                                                
590  ŞULE; a.g.t., s. 31 
591  GÜNDOĞAN; a.g.t., s. 238 
592 ATAUZ; “Yönetişim- Nüfus ve Kalkınma…”,  
   http://www.kbam.metu.edu.tr/published/yonetisim_nufus_kalkinma.pdf, (12.04.2009) 
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mekanizması oluşturamayan hiçbir ülkenin, dünyanın değişim dinamiği ve sürecine 

ilişkin karar mekanizmasına katılımı gerçek anlamda mümkün olmayacaktır. Bu 

kapsamda iyi yönetişim modeline ilişkin unsurların Türkiye için soyut bir kavramdan 

öteye giderek, yaşamın bir parçası haline gelmesi, ülke gündeminde hak ettiği yeri 

alması gerekmektedir.593    

Yönetişim kültürünün yerleşmesi ve sonuç alınması uzun soluklu bir süreçtir. 

Kavramın gizemli ve şüpheli yönlerini, Türkiye’nin kendi özgür koşulları çerçevesinde 

tartışmalı ancak yönetişimin küreselleşmenin önemli kurum ve kavramlarından biri 

olduğu unutulmamalıdır. Kavramın kökeni konusunda ortaya çıkan kısır tartışmaları bir 

kenara bırakarak bu kavramı tümüyle reddetme yerine yönetişimin bireyleri harekete 

geçirici, katılımcı, saydam ve hesap soran toplum bilinci yaratma gibi yönleri ülkemize 

uyarlanması daha yerinde olacaktır.594  

 

İyi yönetişimin ilkeleri aslında olandan çok olması gerekeni, bir ideali 

anlatmaktadır ve bu ilkelerin hepsine birden sahip olan bir devletin varlığından söz 

etmek de neredeyse imkânsızdır. Yönetişimin başarısı ülkelerin siyasi ve toplumsal 

yapısına, kültürüne, etnik yapısına, bilgi birikimine, teknolojik gelişimine ve ekonomik 

durumuna bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılaşmaktadır.595 Yönetişim açısından 

uygulanan reformlar her ne kadar benzerlik arz etse de bütün ülkelerde geçerli olacak 

bir aspirin ya da paket politikalar yoktur. Belli bir ülkede belli bir zamanda uygulanma 

imkânı bulan bir reformun aynı ülkede başka zaman diliminde ya da farklı bir ülkede 

aynı ya da farklı bir zaman diliminde aynı sonucu verme garantisi de bulunmamaktadır. 

Filozofun dediği gibi “aynı derede iki kez yıkanmak” nasıl mümkün olmuyorsa, sosyal 

nitelikli kurumlar ve ilişkilerde de aynı koşulları oluşturup, aynı sonucu doğuracak 

şekilde reform transferi yapmak da mümkün görünmemektedir.596 

                                                
593 Haluk TEZCAN; “İzmir Vizyonu ve Yönetişim”, II. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 
“Çok Düzlemli Yönetişim”, Bildiri Kitabı, 25–26 Ekim 2007, Ege Üniversitesi, İzmir, S. 313, 
httpwww.tepav.org.trturadmindosyabuluploadBolgesel_kalkinma_semp.pdf, (23.01.2009) 
594  ÖZTÜRK; a.g.t., s. 67 
595  Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 48, 
    ekutup.dpt.gov.trkamuyoneoik674.pdf,  (08.01.2009) 
596 Önder KUTLU; “İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirlerinden Kamu Politikaları Transfer Etmeleri 
ve Öğrenmeleri”,  KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Sorunlar, Tartışmalar, 
Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Ed: Asım BALCI, Ahmet NOHUTÇU, 
Namık Kemal ÖZTÜRK, Bayram COŞKUN, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 109 
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