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Askeri Vesayet Anayasas›
Ekonominin En Büyük Kamburu
1924 Anayasas› bir kenara b›rak›lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk› kendi özgür iradesiyle, son darbeden tam 25 sene sonra ilk defa kendi anayasas›n› yapm›ﬂ olacak. Bundan daha büyük bir heyecan ve
gündem olabilir mi? Bu anayasan›n yap›lmas›yla, bu millet belki de son as›rlarda ilk defa kendini yönetme kabiliyetine sahip oldu¤unu gösterme f›rsat› bulacakt›r.

Böyle bir ortamda yap›lan seçimlere “taﬂlar› ba¤lay›p, insana kendini köpeklere
karﬂ› savunma hakk› vermeye” benziyor.
Tekerlek bir tümsekte. 1980’lerin iktisadi at›l›m› arkas›ndaki askeri vesayet anayasas› nedeniyle sürdürülebilir bir kal6

k›nma hamlesini mümkün k›lmad›. Derme-çatma iktisadi serbesti ve reformlar
ise 1990’lar›n baﬂ›nda gelip duvara dayand›. K›saca Özal dönemi denen aral›kta ülkenin yerli ve yerleﬂik kesimlerini
kazand›¤› göreceli kazan›mlar› yok etme
pahas›na nesli kesilecek zürriyetsiz az›nl›k 1990’lar› tümüyle kay›p hanemize
yazd›rmay› göze ald›.

“

“Görünmez el” piyasalarda
heyecan yaratm›yor. Ancak
görünür eller de toplumsal
enerjiyi bloke etmekten geri
kalm›yor.

“

22 Temmuz seçimlerinin üzerinden tam
iki ay geçti. Dünya bir krizin eﬂi¤inde gidip geliyor. Türkiye’de sanki belli bir duvara gelip dayanm›ﬂ›z gibi gözle görülür
bir atalet var. “Görünmez el” piyasalarda
heyecan yaratm›yor. Ancak görünür eller
de toplumsal enerjiyi bloke etmekten
geri kalm›yor. Oligarﬂi milletin ortak akl›n gerektirdi¤i s›radan haklar›n› alma iste¤ini bile adeta bir ölüm kal›m mücadelesine döndürmüﬂ durumda. Zaman kayb›ym›ﬂ, filan umurunda de¤il. Adeta
“bundan daha dramatik kaybedece¤im
bir ﬂey yok” der dibi. Boﬂuna “pasatay›
büyütmekten ve bölüﬂüm sorunlar›n› daha rahat hale getirmekten” veya “kay›p
1990’lardan” bahsetmeye kalk›ﬂmay›n,
tarihin her evresinde çöken toplumlarda
kazanan mutlu bir az›nl›k daima olmuﬂtur. Bu yüzden slogan “vuruﬂarak çekilme.”

Hesapta olmayan bir sürü taﬂ bir araya
gelince 2001 sonras›nda bu ars›z taife
tasfiye edilmeye baﬂland›. En hesapta olmayan ise muhafazakar kesimin d›ﬂ dünyaya aç›lmada ve korkusuzca de¤iﬂmeyi
göze alabilmesi ve bu kapasiteye sahip
olmas›yd›. Süreklilik içinde de¤iﬂimi ve
dünya ile buluﬂmay› göze alan, yerli de¤erlerle evrensel de¤erlerin sentezinden
bu güne göre daha sahici bir hakikatin

do¤aca¤›n› anlay›p buna göre amel eden
muhafazakar kesim içeride ve d›ﬂar›daki
ilkeli entelektüel camiay› yan›na ald›.
Bask›c› kesimlerin argümanlar› tümüyle
ellerinden al›nd›.
Ancak destek olarak kullan›lan bütün
“çapalar” art›k ekonomiyi ancak buraya
taﬂ›yabildi. Bir yandan düzelme sürecinin devam›, öte yandan ortaya ç›kan riskleri zaman›nda alg›lay›p bertaraf etmek
ve f›rsatlar› etkinlikle içselleﬂtirebilmek
için devlet ayg›t›n›n, devlet etme sanat›n›n kökten de¤iﬂime u¤rat›lmas› gerekiyor. Burada temel amac›m›z da “bir toplumun enerjisini serbest b›rakmak, toplumsal katmanlar aras›nda s›k›ﬂ›p kalan
enerjiyi aç›¤a ç›kartmak” ﬂeklinde olmal›d›r.
‹ﬂte bir seçim oldu ve Türkiye böyle bir
anayasay› yapmak üzere kilitlenmiﬂ durumda. 1924 Anayasas› bir kenara b›rak›lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk›
kendi özgür iradesiyle, son darbeden
tam 25 sene sonra ilk defa kendi anayasas›n› yapm›ﬂ olacak. Bundan daha büyük bir heyecan ve gündem olabilir mi?
Bu anayasan›n yap›lmas›, bu millet belki
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de son as›rlarda ilk defa kendini yönetme kabiliyetine sahip oldu¤unu gösterme f›rsat› bulacakt›r. Ancak kendini müstemlekeci olarak ﬂartland›ranlar, tam da
bu “yetkinli¤in” ortaya ç›kmas›ndan endiﬂe etmektedirler.
‹ﬂte ﬂimdi ekonominin tekerinin tümsekte olmas›n›n nedeni, bu büyük görevin üstesinden gelip gelemeyece¤imizdendir. Ne kadar önemlidir, ne kadar
geçerlili¤i vard›r bir kenara, ancak iktisatta baﬂvurdu¤umuz bir "yetmiﬂ kural›"
var. Buna göre, diyelim ki, bir ülke reel
olarak y›lda ortalama yüzde 7 büyürse,
bu ülkenin GSMH'si, yani kabaca milli geliri, 70/7'den, 10 senede ikiye katlan›rm›ﬂ.
DPT'nin öngörülerine göre, geldi¤imiz
aﬂamada ülke iyi yönetilmeye devam
ederse, istikrar korunursa, yap›sal reformlar yap›larak son
beﬂ y›lda baﬂard›¤›m›z gibi % 7
civar›nda bir reel büyüme h›z›n› devam ettirilebilirse, Türkiye 2019 y›l›nda kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelirini 21 bin dolara,
yani o tarihteki AB gelir ortalamas›n›n yar›s›na ç›kartm›ﬂ olacak. E¤er büyüme %
4,5 düzeyine kal›rsa bu sefer , 2019’kiﬂi
baﬂ› gelir 13 bin dolarda kalacak. Türkiye
ancak 2050 y›l›nda AB’nin gelir seviyesinin yar›s›n› yakalam›ﬂ olacak. ‹yi bir yönetiﬂimden kas›t yukar›da vurguland›¤›
tarzda, toplumsal mutabakat› yans›tan
bir yasal ortam›n ikamesidir. Aﬂa¤›da yap›lmas› gerekti¤i halde engellenen bir dizi reform s›ralan›yor.
Dikkatle bak›l›rsa her biri ﬂu aﬂamada
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Türkiye'nin önünü kapatm›ﬂ devasa sorunlar. Ancak "fakir olsun, bizim olsun"
modeli baz›lar›na daha cazip geldi¤inden
markaja devam ediyorlar. Birkaç örnek
verelim. Bütçe aç›¤› GSMH’n›n %1’ine
kadar düﬂmüﬂ oldu¤u bir ortamda bile
sosyal güvenlik aç›klar›n›n tek baﬂ›na
milli gelire oran› % 5 s›n›r›n› devirmiﬂ durumda. (Bkz ﬂekil). Bu genç nüfusla, sözkonusu devasa aç›¤a ra¤men bütçe aç›¤›n›n %1’in alt›na düﬂürülmüﬂ olmas› ne
demektir? Son derece gerekli olan toplumsal alanlardan kaynaklar›n çekilmesi
ve buralara aktar›lmas› demektir. Yani ki
“laikçi aç›k” tan biri faiz ödene¤i, di¤eri
de bu sosyal güvenlik aç›klar›. Faize giden para da GSHM’n›n %8’i gibi devasa
bir kaynak. (Unutmadan, 2001 sonunda
bu nispet %23 idi)

Daha kötüsü, e¤er anayasaya tak›lan bu
reform yeni bir anayasa ile ç›kart›lma ise,
sosyal güvenlik aç›klar›n›n nas›l geliﬂece¤i ﬂekilde gösteriliyor. Fala de¤il 2020 y›l›nda aç›klar milli gelirin %10’una yaklaﬂ›yor ki bunu rahatl›kla “iflas 2020” olarak
kay›tlara almak mümkün.
Bilindi¤i üzere bütçe aç›¤›n›n kapat›lmas›, yat›r›mlar›n finanse edilebilmesi ve iç
ve d›ﬂ borçlar›n ödenebilmesi artan ulusal tasarruflarla mümkün olacakt›r. En
büyük tasarruf kayna¤› iﬂte bu yap›lacak
sosyal güvenlik reformu
olacakt›r. Aksi takdirde
2001 öncesinin çöken
mali yap›s›, ölü reel ekonomisi ve azg›n enflasyo-

nu geri döner.
Haz›r laf tasarruflara geldi, kaynak yaratmak da sürecin ayr›lmaz bir parças›d›r.
Yine mevcut anayasaya tak›lan bir gelir
kayna¤› da “2B yasas›” denen fiili olarak
iﬂgal edilen hazine arazilerinin kullan›c›lar›na sat›lmas›d›r. buradan 50 milyar dolar civar›nda bir kaynak gelece¤i tahmin
edilmektedir. Yine laikçi saplant› yüzünden 2 trilyon dolara varan “Helal g›da”
pazar›nda Türkiye hala yok. Buna, anayasan›n eﬂitlik, din ve vicdan hürriyeti, din
ve devlet iﬂlerinin ayr›l›¤› gibi maddelerine ayk›r› oldu¤u, ayr›mc›l›¤› körükledi¤i
gibi ortak ak›lda karﬂ›l›¤› olmayan iddialarla karﬂ› ç›k›yorlar.
Bir baﬂka husus, günümüzde
bilhassa sermayenin tabana
yay›lmas›, ortakl›klar›n geliﬂtirilmesi ve iflas kanunlar›n›n piyasa ile uyumlu hale getirilmesidir. Bütün bunlar› sa¤lamak üzere ticaret kanunun günün ﬂartlar›nda ç›kart›lmas› gerekmektedir.
Eldeki yasa 1915’lerden kalmad›r ve iﬂ
yapmak üzere de¤il, yapt›rmamak üzere
ç›kart›ld›¤›ndan ﬂimdi de giriﬂimcinin elini kolunu ba¤lamakta, ticaret kültürünün geliﬂmesini ve derinleﬂmesini engellemektedir.
Bu ﬂekilde örnekleri say›s›n› ço¤altmak
mümkün ancak art›k bu aﬂamada gereksizdir. Son söz olarak Türkiye ekonomisinin gelip dayand›¤› duvar› ötelemesi
için yeni ve sivil bir anayasan›n yap›l›p
hayata geçirilmesi elzemdir.
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Prof. Dr. Sabahattin ZA‹M

“Devlet, Millete Hizmet ‹çin Vard›r”
Milletin teﬂkilâtlanm›ﬂ uzvuna ‘devlet’ diyoruz. Devlet, milletin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için kurulur. ﬁu halde devletin var olmas› için milletin var olmas› lâz›m. Millet olmazsa devlet olmaz. Bir ﬂirket olmazsa, ﬂirketin yönetimi söz konusu olmaz. Devletin
var olmas› için üzerine dayand›¤› milletin var olmas› gerekir. E¤er devlet milleti yaﬂatmazsa, o millet de devleti yaﬂatamayacak hâle düﬂer.
Prof. Dr. Sabahattin ZA‹M

Türk iktisat tarihinin yaﬂayan duayenlerinden Prof. Dr. Sabahatin Zaim hocayla, dergimizin ana baﬂl›¤› olan Kamuda Yeniden Yap›lanma veya yeni
söyleyiﬂ tarz› ile “Yönetiﬂim” üzerine
konuﬂtuk. De¤erli hocam›zdan yöneten-yönetilen münasebetlerindeki tarihî derinlik içinde bize dair yönetim ﬂekilleri, iﬂ ve ahlâk nizam›n› oluﬂturan
Ahilik Teﬂkilât› ve özellikle de, gelene¤imizdeki, “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir!” anlay›ﬂ› hakk›nda bilgi rica ettik. Sohbetimiz s›ras›nda, dil bahsine
de temas eden Prof. Dr. Sabahattin Zaim, hassaten “Yönetiﬂim” kavram› üzerinde durarak, Bat›dan her gelen mefhum ve kelimeyi oldu¤u gibi almamam›z gerekti¤ini, Türkçe karﬂ›l›¤›n› veya
tarihî geçmiﬂ içerisindeki uygulamalar›n› kullanmam›z gerekti¤ini belirterek, “Dil, bir milletin dilidir.
Mefhumlar bozulunca, düﬂünce bozulur; düﬂünce bozulunca cemiyet de boEkim 2007

zulur” dedi. “Halka hizmet, Hakk’a
hizmettir” sözünü ﬂerh eden hoca, hizmet zihniyetinin önemli oldu¤unu, her
hizmetin Hakk’a hizmet olamayaca¤›n› kaydetti. Hoca, insan›n duygu ve düﬂüncelerini hesaba katmayan despot
yönetimler konusunda da ﬂunlar› söyledi: “Zulmeden bir yönetim payidar olmaz!” dedi. Tarihî gelenek çerçevesinde seyreden ekonomi-kültür eksenli
sohbeti zevkle okuyaca¤›n›za inan›yoruz.(O.Y)
Muhterem hocam, yöneten yönetilen iliﬂkileri çerçevesinde ortaya
yeni bir kavram ç›k›yor: Yönetiﬂim.
Genel olarak yönetilenin duygu ve
düﬂüncelerini de hesaba katan onlar› da kâle alan uzlaﬂmac› bir yönetim biçimi kastediliyor. ‹nsana
dair faziletli davran›ﬂ›n en güzel
örne¤ini temsil eden Osmanl›’da
bu kavram› karﬂ›layan hangi kavram veya nizam vard›r?

Bismillahirrahmanirrahim… Evvela teﬂrif etti¤iniz için teﬂekkür ederim. Böyle
hay›r hizmet yapt›¤›n›z için de tebrik
ederim. MÜS‹AD olarak Çerçeve mecmuas›n› ç›kartarak, kültür hizmeti yapman›z, iktisadî teﬂebbüsler ve faaliyetlerle kültür aras›ndaki münasebetin önemine inand›¤›n›z› göstermektedir. Çünkü
iktisadî hayatta, Allah’›n izniyle güç sarfeden insanlar cemiyete hizmetle mükelleftirler. Zira o serveti Allah’›n emretti¤i
biçimde kullanmakla mükelleftirler. O
da iﬂte kültür dedi¤imiz yani halka hizmet ﬂeklinde, cemiyete hizmet eder. O
bak›mdan tabi önemli.
ﬁimdi bir sual sordunuz. Yönetimde yönetenle yönetilen aras›ndaki karﬂ›l›kl›
münasebetlerin dikkate al›nmas›. Bu ayr›
bir mefhum de¤ildir. Yönetim biçimleri
vard›r. Bu da, yönetim biçimlerinden bir
tanesi olarak tavsif edilebilir. Yöneten ﬂah›s yönetti¤i kiﬂileri, onlar›n duygu ve
9
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biçimlerini ortaya ç›kart›r.
Daha demokratik bir yönetim ﬂekli olabilir. O zaman
yöneten ﬂah›s yönetilenin de
fikirlerini kâle al›r. Niçin kâle
al›r? Daha iyi hizmet verebilmek için. Yani esas gaye hizmettir.

düﬂüncelerini hiç kâle almadan yönetebilir. Bir askerî disiplin içinde emir verir
emrin yerine getirilmesini ister. Bu da
bir yönetim ﬂeklidir. Bir baﬂka yönetim
biçimi, yöneten, yönetti¤i insanlar›n duygu ve düﬂüncelerine k›ymet veren yönetim tarz›d›r.
‹nsan niçin yönetir? Kiﬂiye ve kiﬂilere hizmet etmek için. Yönetim nedir zaten?:
Bir ﬂeyi idare etmek. O bir ﬂeyi idare etmenin mes’uliyetini yüklenmek demektir. O mesuliyeti niçin yüklenir? O insanlara hizmet etmek için. Yani yönetim,
hizmet kavram›ndan neﬂ’et eder. Hizmet
amac› olmasa, yönetim olmaz ki. O zaman ticaret olabilir mesela. Para kazanmak için. Orada da, yönetti¤iniz bir müﬂteri var. O müﬂteriye hizmet edeceksiniz
ki, siz tüccar olarak kâr elde edebilesiniz.
Demek ki, yönetimde zaten ‘hizmet
amac›’ mündemiçtir. Bu hizmetin nas›l
yap›labilece¤i önemlidir. O da yönetim
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Dolay›s›yla hizmetin nas›l daha güzel yap›laca¤›, o hizmetin çeﬂidine göre tayin edilir.
Askerî bir faaliyette, o tip
emir kumanda ile o hizmetin
daha iyi görülece¤ine inan›ld›¤› için, o sistem uygulan›r.
‹ktisadî faaliyette hizmetin
çeﬂidi de¤iﬂti¤i için, hizmetin
yönetim ﬂekli de de¤iﬂebilir. Kültürel faaliyette hizmet de¤iﬂik oldu¤u için, ona
göre yönetim ﬂekli de de¤iﬂir. Dolay›s›yla yönetim hizmet amac›na yönelik oldu¤una göre, o hizmeti daha iyi gerçekleﬂtirecek ﬂekilde bir yönetim ﬂekli ortaya
ç›karmaya çal›ﬂ›r insanlar. Bu buyurdu¤unuz, ‘yönetenin, yönetilenin fikirlerini
dikkate almas› meselesi’ tabi güzel bir
yaklaﬂ›md›r. Çünkü insan, hizmet etti¤i
insan›n ihtiyaçlar›n› ö¤renmiﬂ olur. O zaman da, daha güzel hizmet verme imkân› bulur. Binaenaleyh orada yönetenleyönetilen iﬂbirli¤i yapar. ﬁimdiki iﬂletme
teorilerinde, “0 hatal› üretim” tabirini Japonlar geliﬂtirdi; daha baﬂka yeni yeni
tarzlar var. Burada da, gaye müﬂteriye en
iyi hizmeti verebilmektir.
‹stiﬂare ile ‹nsan Daha Güzele Var›r
Hatalar› azaltmak için de, hizmet verdi¤in ﬂahsa soruyorsun, yapt›¤›n bu hizmet
seni tatmin ediyor mu? Etmiyorsa etme-

di¤i yönü tespit ediyorsun, düzeltiyorsun. Düzelte, düzelte az hatal› veya “0
hatal›” bir yönetime gitmek istiyorsun.
ﬁimdi iﬂin bir ﬂekli bu. ‹kinci ﬂekli de, yöneten sadece hizmet etti¤i kiﬂinin fikrini
almakla yetinmez, kendi fikrini ortaya
koyarken de, kendi fikrine tam olarak
tek baﬂ›na güvenmez; fikirlerine itibar etti¤i kiﬂilerle de istiﬂare eder. Bu da yönetimin içinde olan bir özelliktir. Âkil bir
yönetici istiﬂare ederek, karar verir. Çünkü karar› kendi verecekti, ama karar veren ﬂah›s ya tek baﬂ›na bu karar› verir ya
da istiﬂare ederek karar verir. ﬁimdi buna, “ortak ak›l” diyorlar. Dolay›s›yla dinimizde de, istiﬂare sünnettir. ‹stiﬂare ederek, insan daha güzele var›r. Çünkü el elden üstün oldu¤u gibi, ak›l da ak›ldan
üstündür. O bak›mdan ak›ll› bir idareci,
çevresinin fikirlerini alan idarecidir.
Nizâm-ül Mülk onu ﬂöyle ifade eder. Der
ki; “‹yi bir liderin, iyi bir yöneticinin en
asli görevi etraf›ndaki en yak›nlar›n› do¤ru seçip devaml› kontrol edebilmesi; onlar›n da en önemli görevi kendi en yak›nlar›n› do¤ru tayin edip devam›n› kontrol
edebilmesidir.”
Aledderacat bu ekip kurulursa, tak›m
kadro kurulursa, ekip çal›ﬂ›r, baﬂ muvaffak olur. Dolay›s›yla bazen bir söz duyar›z: “Efendim ﬂu yönetici iyi adam, fakat
etraf›ndakiler bozuk!” Hay›r efendim, o
kendi bozuklu¤udur iﬂte. Yöneticinin asli görevi odur, kendi etraf›n› bozuk tayin
etmiﬂse, o iyi bir yönetici de¤il demektir.
Demek ki, iyi yöneticinin birinci
görevi, iyi insanlarla çal›ﬂmak?
‹yi insanlar› tayin edecek, sonra da onlar› devaml› kontrol edecek. Çünkü insanEkim 2007

lar daima ayn› durumda kalmaz. Sultan I.
Murat, Gazi Evrenos Bey’i Rumeli Beylerbeyli¤ine tayin etti¤i zaman, bir kararname sunmuﬂ. Orada ﬂunu söylüyor. Diyor
ki; “Halk›n üzerine tayin etti¤ini, devaml› göz kula¤a tutagör. (Kendisine göz-kulak ol, onu izle) Eski hallerine bak›p aldanma. Zira, nas›l insan›n bedeni, vücudu bir karar üzere durmaz, de¤iﬂirse; ol
hâli de ola kim de¤iﬂir. Ve Hz. Ömer’den
misal veriliyor, bir ﬂahsa nas›l itimat etti
de sonra yanl›ﬂ ç›km›ﬂt› diye. Dolay›s›yla
burada yöneten kiﬂi, istiﬂare kadar, istiﬂare edece¤i kimseleri de iyi seçmek durumundad›r.
Demek ki, sadece seçmek yetmiyor,
ayn› zamanda o kiﬂileri izlemek
gerekir?
Onlar› da takip etmek, de¤iﬂip de¤iﬂmediklerini kontrol etmek lâz›m. Bu karar
mekanizmas›na tesir eden davran›ﬂlard›r. Hizmet alacak kiﬂilerin de duygular›n›, fikir ve ihtiyaçlar›n› do¤ru tespit bak›m›ndan lüzumludur. Çünkü hizmeti ister e¤itim hizmeti olsun, ister kamu hizmeti olsun; ister ticarî hizmet olsun, hizmet yapt›¤›n insan› memnun etmek gayesine yöneliktir. Onu tayin etmek için
de, ihtiyac›n› iyi tespit etmek gerekir.
Japon ﬂirketleri, Suudi Arabistan çöllerinde mal satarken, orada gidip halka soruyorlar, anketler yap›yorlar. Mesela bir
buzdolab› veya bir çamaﬂ›r makinesi mi
yapacak. Onlar›n ihtiyac›n› soruyor, fikirlerini al›yor sonra ona göre mal› dizayn
ediyor. Çünkü her bölgenin farkl› ihtiyaçlar› var. Örfü, âdâb› de¤iﬂir. Onu
memnun edecek ﬂekilde halk›n, daha
do¤rusu müﬂterinin fikirlerini al›yor. DoEkim 2007
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lay›s›yla o iletiﬂim ak›l iﬂidir yani baﬂar›l›
olabilmesi için yap›lmas› gerekir. Yoksa
o yeni bir yönetim tarz› de¤ildir. Yönetimde kullan›lan metodlard›r. Tabi bizde
de¤iﬂmeler geliﬂmeler var.
Allah’›n R›zas›n› Gözetmek Gerekir
Hocam bu, ticarette bir mal üretildi¤i için memnun etme söz konusu,
hizmet etme söz konusu. Ama idarî
yap›larda, yönetenle-yönetilen
aras›ndaki iliﬂkiler daha farkl›
bir konumda geliﬂebiliyor. Ürün ve
hizmet üreten kesimde yöneten-yönetilen iliﬂkileri daha esnek olabilmekte. Ne var ki, öbür tarafta despot yönetimler de var. Yani kamudaki yönetimde hizmet veya ürün
üretmekten ziyade, bir hükmetme,
dedi¤ini yapt›rma zihniyeti hâkim.
Gaye insana daha iyi hizmet de¤il,
insana hükmetme olunca…Özellikle de devlet mekanizmas›nda…
O tabiî ki, yanl›ﬂ bir yönetim tarz›d›r. O
tip bir yönetim bakî kalmaz zaten.

“

Hakka inanan bir insan, Hakk
yolunda, Hakk›n r›zas›n› elde
etmek için çal›ﬂan kiﬂinin
yapt›¤› hizmet, Hakka hizmet
olur. Veyahut Hakka hizmet
eden ﬂah›s, halka hizmet
ederse o zaman halk içinde
Hak’la beraber olur. Önemli
olan, evvelâ Hakk’la irtibat›n
kurulmuﬂ olmas›d›r. Hakk’la
irtibat kesilirse, ondan
sonraki hizmette zaten
bereket kalmaz.

“
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Meﬂhur söz vard›r, denir ki; bir devletin
yönetiminde yöneten münkir de olabilir;
ama e¤er âdil yönetiyorsa, yönetimde
muvaffak olur. Fakat zulm ile yönetim
devam edemez. Yönetici zulmederse,
zulüm ile yap›lan yönetim, zulüm ile yönetilen bir devlet payidar olamaz, y›k›l›r.
Dolay›s›yla adâlet, zulmün z›dd›d›r. Adâletsizlik zulümle gelir. Zulümle yönetilen
bir devlet bir topluluk bir ﬂirket, her ne
ise baﬂar›l› olamaz. Hele de bir halka hizmet, kamu hizmeti söz konusu oldu¤unda, adâletten ayr›ld›¤›n›z anda, zulme geçiyorsunuz demektir. O teﬂkilât›n tereddisine, sonunda da izmihlaline (çöküﬂüne) yol açar, yok olur. ‹bn-i Haldun’un
da felsefesi odur iﬂte. Devletler kurulur,
insanlar gibi büyür, olgunlaﬂ›r sonra çöker. Yenileri ç›kar. ‹nsanlar yozlaﬂ›r, rahata erer, servete ulaﬂ›r, ahlâkî depresyona girer ve y›k›l›r.
O bak›mdan yönetimde zulüm yap›l›yorsa, zaten o yanl›ﬂ bir idare ﬂeklidir. O ﬂah›s veya o kurum, insand›r tabiî ki, nefsinin esiri olmuﬂ demektir. Halbuki biliyorsunuz, Hz. Ömer ne diyor:
“Ben, Dicle kenar›ndaki bir koyunun çal›nmas›ndan bile sorumluyum.”
ﬁu halde, demek ki, yönetim sorunluluk
duygusudur. Kime karﬂ›? Allah’a karﬂ›.
Çünkü Cenab-› Hakk insanlara e¤er bir
mevki, bir makam vermiﬂse, onu güzel
ifa edebildi¤i takdirde imtihan›n› baﬂarm›ﬂ olur. Çünkü, Allah herkese farkl›
mevkiler vermiﬂtir. Kimini kimine üstün
k›lm›ﬂt›r. Kimini fakir, kimini zengin yaratm›ﬂt›r. Kimini güzel, kimini çirkin yaratm›ﬂt›r. Bunlar›n hepsi birer imtihan
ﬂeklidir. Öyleyse biz hangi durumda
isek, o durumun gerektirdi¤i ﬂekilde hareket edebilirsek, imtihan›m›z› vermiﬂ
12
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oluruz. Fakirsek sabredebilirsek, zenginsek ﬂükredebilirsek, ﬁükrümüzü eda
edebilirsek, imtihan›m›z› veririz. Emirsek, kumandansak, âmirsek, yöneticiysek, âdil yönetim yapabilirsek, baﬂar›l›
olabiliriz.
Yine Sultan Murat diyor ki, Gazi Evrenos
Bey’e; “Yöneticinin elinde bir terazi bulunur. O terazinin iki kefesi vard›r. Biri
cennet, biri cehennemdir. Onlardan ola
kim, gör ki 24 saatteki ibadeti 24 y›ldaki
ibadetine eﬂit olsun. ‹ﬂte yönetim budur.
Yani Allah’›n r›zas› kayboldu¤u anda tabiî
yönetim olmaz. Baﬂar› da olmaz. Allah’›n
r›zas› kayboldu¤u anda ticarî yönetimde
de bereket ve helâl kavramlar› zedelenir.
Onun için daima her yönetici, herkes,
her insan, Allah’›n r›zas›n› elde etmek gayesi peﬂinde koﬂarak, üzerine düﬂen görevi yerine getirmeye çal›ﬂmal›d›r.
Mefhumlar Bozulunca, Düﬂünce de
Bozulur
Hocam, isterseniz sorunun ikinci
k›sm›na da, birkaç cümleyle temas
edelim; belki birileri için faydal›
olur. Yani bu ‘yönetiﬂim’ kelimesini, bir duayen olarak nas›l karﬂ›l›yorsunuz? Osmanl›’da bunun karﬂ›l›¤› neydi demiﬂtik, istiﬂare oldu¤unu belirttiniz. Dilimizi istilâ
eden Bat› ç›k›ﬂl› kavramlar›, oldu¤u gibi kullanmam›z›n mahzurlar›
hakk›nda neler söylersiniz?
Efendim tabiî dil insanlar›n birbirini anlamas› için vard›r. ‹nsanlar›n fikirleri vard›r, düﬂünceleri vard›r. Bu düﬂüncelerini
ve fikrini karﬂ›s›ndakine aktarmak ister.
Dil bir aktarma vas›tas›d›r. Rahmetli Ayhan Songar’›n bir sözü vard›. Derdi ki,
“Fikirler, mefhumlarla, mefhumlar da ke-

limelerle dile getirilir.” Kelimeleri de¤iﬂtirirseniz, dili bozarsan›z. Mefhumlar zedelenir. Mefhumlar zedelendi¤i zaman,
fikir de zedelenir. Do¤ru düﬂünemez hâle gelirsiniz. Dil bir ﬂahs›n icad› de¤ildir.
Maziden gelen, as›rlardan beri gelen bir
toplumun üretti¤i müﬂterek bir has›lad›r. O zamanla geliﬂir ve biz onu tevarüs
ederiz. Böyle ani kararlarla, bir ﬂahs›n karar›yla yap›lan dil de¤iﬂmeleri, dili tahrip
eder. Dil kendi sürecinde gidecektir.
Tabiî istihalesiyle geliﬂecektir. Milletler
birbiriyle irtibat halindedir, bu günkü
dünyada görüyorsun, her millet birbirinden kelime al›ﬂveriﬂi yapar. Mal al›ﬂveriﬂi
yapt›¤› gibi fikir al›ﬂveriﬂi de yapar, dil
al›ﬂveriﬂi de yapar. Türkçe’de bir çok
Arapça, Farsça kelime ve tabirler vard›r.
Baﬂka dillerden al›nma kelimeler de var.
‹talyanca’dan gelen kelimeler var, “piyasa” gibi. Yunanca’dan al›nma kelime vard›r, “patika” gibi; Latince’den gelen kelimeler vard›r. Milletler daha sonra bu kelimeleri kendilerine göre geliﬂtirmiﬂ. Her
biri birbirinden borç al›r. Arapça’ya da
Türkçe’den kelime girmiﬂtir. Dolay›s›yla
Türkiye’de dil sahas›nda yap›lan yanl›ﬂl›k, hani demin dediniz ya otoriter, hizmet etmek istedi¤i toplumun ve ﬂahs›n
fikrini almadan kendi fikrini ona zorla kabul ettirmek bahsine giriyor.
Baz›lar›, yönetim tarz›n› kullanarak, bu
dil meselesini çözmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Yanl›ﬂt›r ve baﬂar›s›z olmuﬂtur. Türk Milletine ve Türk Kültürüne kötülük yap›lm›ﬂt›r. Bir zamanlar, 30’lu 40’l› y›llarda “Osmanl›ca’dan Türkçe”ye diye sözlük ç›kartm›ﬂlard›. Sanki Osmanl›ca ayr› bir dilmiﬂ gibi. Osmanl›, Osman Gâzi’nin soyundan devam eden bir yönetim ﬂekli.
Her yönetim ayr› bir dille ortaya ç›kmaz
ki. Fatih dili, Kanuni dili, Yavuz dili, AtaEkim 2007
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türk dili, bilmem ne dili böyle bir ﬂey
olur mu? Milletin tek bir dili vard›r ve tarihî süreç içerisinde teﬂekkül eder.
Türkçe, bir millet dilidir. Bunun içinde
çeﬂitli yönetimler gelir, gider. Dolay›s›yla
bu 10 y›lda bu lügâtler devaml› de¤iﬂmiﬂtir. Bunun sonucunda da, nesiller dilini
anlayamaz hâle geldi. Türk Milletinin zaman ve mekân içinde irtibatlar› koptu.
‘Öz Türkçe’ diye bir lâf ç›kartm›ﬂlar. Öz
Türkçe demek yani asl›na dönece¤i anlam›nda. Özbekistan’a gittim, oradaki konuﬂmalar› duydum, her gidiﬂimde rektör
s›n›fta konuﬂma yapmam› istedi; bizim
buradaki yeni yetmelerin Osmanl›ca dedikleri kelimeleri bil intizam kullanarak
bir konuﬂma yapt›m. Sonunda rektör konuﬂtu talebelere, “Düﬂündünüz mü?” diye sordu. Özbekçe, ‘düﬂündünüz?’ mü,
‘anlad›n›z m›?’ demek. Talebeler ‘düﬂündük/anlad›k’ dediler ve hiç tercüme edilmedi. Yani, ‘Öz Türkler’ benim konuﬂtu¤um öz Türkçe’yi anlad›lar. E¤er buradaki uydurma dili kullansayd›m, Türk’ün
öz vatan›ndaki öz Türkler, o dili anlamayacaklard›.
Onun için dilde, halk›n kulland›¤› kelimeyi kullanacaks›n; vaktiyle Fecri Aticiler, efendim iﬂte 19’uncu as›rda nas›l halk›n kullanmad›¤› Farsça, Arapça kelimelere, bir tak›m suni ›st›lahlar üreterek,
ak›llar›nca kendilerini münevver sayd›rd›larsa; ﬂimdiki bir tak›m yeni yetmeler
de Frans›zca, Almanya, ‹ngilizce, Latince’den çokça kelimeler alarak; Arapça ve
Farsça’dan, ‹slâmî kökten gelen kelimeleri tasfiye ederek; kendilerince bir tak›m uydurma kelimeler türeterek, öz
Türkçe konuﬂuyoruz diyorlar; tabiî ki bunlar yanl›ﬂt›r. Sizler de, Bat›dan gelen her kavram› kullanmayacaks›n›z,
kendi dilinizi yaﬂatacaks›n›z. Yabanc›
Ekim 2007
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kavramlar›n Türkçe karﬂ›l›klar›n› bulacaks›n›z.
Çünkü bunlar, dilimizi, kültürümüzü tarumar ediyor ve milleti dejenere ediyor.
Onun için bu yanl›ﬂl›¤› bir yerde kesmek
gerekir. Bak›n size misal vereyim kendimden. 60’l› y›llarda talebeler bana gelirdi, derlerdi ki, bir hocam›z var, bir tak›m yeni yeni uydurma kelimeler kullan›yor, dersi anlayam›yoruz. Fakat o insanlar ›srarla bu dili kuland›. Bu dili okullara, radyolara, televizyonlara soktular. 10
sene sonra, bu ö¤renciler uydurma dilden öylesine etkilerdiler ki, art›k benim
dilimi anlamaz hâle geldi. Ondan sonra
gelenler de, art›k birbirini anlamaz hâle
geldi. Onun için dil tahribat› çok yanl›ﬂ
bir ﬂeydir. Atatürk de, bu yanl›ﬂ›n› anlad›
ve ar› dil yanl›ﬂ›ndan döndü. Ama Atatürk’ü takip edenler ondan sonra bilerek
bu yanl›ﬂa devam ettiler, bu tahribat›
yapt›lar. Çünkü, Ruslar bu sistemi bütün
Türk illerinde uygulam›ﬂt›. Bütün Türk
topraklar›nda Özbek, Kazak, K›rg›z, Azerbaycan, Tacik, hepsinde kültür birli¤ini
bozmak için oralarda dil tahribat› yapt›lar. Türkiye’de yap›lan da, Ruslar›n yapt›¤›n›n, Sovyetlerin yapt›¤›n›n bir taklididir. Ve bu bir ihanettir. Onun için bu ihanete âlet olmay›n. Güzel Türkçe’yi yaﬂat›n…
Cemil Meriç, ‘Kavga art›k insanla
insan aras›nda de¤il; kelimeyle
kelime aras›ndad›r!’ diyordu?
Do¤rudur…Demokrat Parti iktidara
geçti¤i zaman, Anayasay› düzenlemiﬂti,
bu uydurma kelimelerin tasallutundan
dilimizi korumak için, Anayasay› halk›n
kulland›¤› kelimelere göre düzenledi.
Fakat, 60 ihtilâlinden sonraki dönemler-
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de, bunun baﬂ›nda Halk Partisi baﬂ müsebbiptir ve Ecevit de bu iﬂin baﬂ sorumlusudur. Dili tahrip ettiler, bu hâle getirdiler. Onun için milletin anlad›¤› dile
dönmemiz, milletimizin diline dönmemiz gerekiyor.
D›ﬂar›dan tercümeler yap›ld›¤› zaman da,
o tercümeyi yapan ﬂah›slar›n dilini iyi bilmesi gerekir. Mesela bir yabanc› dil, ancak ana dili kadar ö¤renebilir. Bir insan›n
ana dili zay›fsa, k›s›rsa, yabanc› dili de öyle olur. O bak›mdan ﬂimdi bahsetti¤imiz
bu kelimeler hepsi yabanc› dillerden yap›lan yanl›ﬂ tercümelerdir. Türkçe’ye uymaz bunlar. Her dilin kendine mahsus ›st›lahlar›/kavramlar› vard›r. Tercümeyi,
Türk dilini, Türkçe’yi iyi bilen bir ﬂah›s
yaparsa, ancak o zaman baﬂar›l› bir tercüme olur. Adaptasyon olur. Aksi hâlde,
iﬂte böyle s›r›t›r iﬂte. Bu kelimeler, hepsi
Türkçe’ye uymayan, yanl›ﬂ tercümeler
neticesidir.
Osmanl›da, bugünkü “Yönetiﬂim”
kavram›n›n karﬂ›l›¤› ‘istiﬂâre’ idi
diyebilir miyiz?
Sade istiﬂare de¤il. ‹htiyac›na karﬂ›l›k bulmak istedi¤iniz kiﬂinin fikrini alacaks›n›z
ki, ihtiyac›n› do¤ru tespit edebilesiniz.
Bu istiﬂare de¤ildir. Bu ayr› bir ﬂey. Bu
hizmetin tekemmülü için lâz›m olan bir
iﬂlemdir. Aksi hâlde hizmet etti¤in adam›n fikrini almadan iﬂ yaparsan, baﬂar›s›z
olursun. Tüccarsan zarar edeceksin. Yani
demokrasiden söz ediliyorsa, demokrasinin içindeki unsurlard›r. Adâlette istiﬂare ﬂartt›r. Demokraside hizmet etti¤in kiﬂinin fikrini almak lâz›md›r. Alt yönetimin fikrini almak lâz›md›r. Yönetim bir
kademedir, böyle aﬂa¤›ya do¤ru gidiyor.
Her kademe birbirinin fikrini almazsa süreç güzel iﬂlemez.
14
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Devlet, Millet ‹çin Vard›r
Biraz benzerlik arz edecek ama,
malumunuz üzere bizim kültürümüzde, ﬁeyh Edebâli’nin “‹nsan›
yaﬂat ki, devlet yaﬂas›n” umdesiyle, “Halka hizmet Hakka hizmettir” inanc› hakimdir. Bu düstur,
erdemli bir yönetimin aynas› olmal›, bu sözün tarihteki uygulamalar› ile iktisadî ve sosyal fonksiyonu hakk›nda bilgi rica etsek?
Her kelime bir mevzuu aç›yor. “‹nsan›
yaﬂat ki, devlet yaﬂas›n!” sözü de böyle.
ﬁimdi efendim buradaki söz, ‘halka hizmet etme’ fikrinden geliyor. Devlet nedir? Milletin en büyük teﬂkilât›. Milletin
teﬂkilâtlanm›ﬂ uzvuna ‘devlet’ diyoruz.
Niçin kurulur devlet? Milletin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için. ﬁu halde devletin var
olmas› için milletin var olmas› lâz›m. Millet olmazsa devlet olmaz. Bir ﬂirket olmazsa, ﬂirketin yönetimi söz konusu olur
mu? Bir millet olmazsa, milletin yönetimi
de söz konusu olmaz, devlet olmaz. ﬁu
halde devletin var olmas› için üzerine dayand›¤› milletin var olmas› gerekir. Milletin yaﬂamas› gerekir, milletin müreffeh
hâle gelmesi gerekir. Milletin mesut olmas› gerekir ki, devlet fonksiyonunu yerine getirmiﬂ olsun. E¤er devlet milleti
yaﬂatmazsa, o millet de devleti yaﬂatmaz.
Yaﬂatamayacak hâle düﬂer.
Onun için, eskiden Osmanl› idaresinde,
Devlet-i Aliye-i Osmaniye, bir devlet ﬂeklidir. Halk›n içindeki s›n›flar, gruplara ayr›l›rd›. Mülkiye S›n›f›, ‹lmiye S›n›f›, Askeriye S›n›f› ve tüccar, ziraatç› vs. Ve burada denirdi ki, her s›n›f›n gücünün denk
olmas› gerekir. Bu denge kayboldu¤u zaman, devlet teﬂkilât› sars›l›r. Devletin
üzerine bina edilece¤i ayaklar, ayn›

uzunlukta olmal›. Aksi halde devrilir. ‹ﬂte, “‹nsan› yaﬂat ki, devlet yaﬂas›n!” sözünün mânâs› buradan geliyor.
‹kinci sorunuz, “Halka hizmet, Hakka
hizmettir.” Öyle ifade ederiz ama yanl›ﬂ
bir ifade olur. Çünkü her hizmet, Hakka
hizmet de¤ildir…Sen halk› kötülü¤e götürecek hizmet verirsen, o hizmet ‘Hakka hizmet’ olmaz…Bu sözün esas mânâs› ﬂudur: Hakka inanan bir insan, Hakk
yolunda, Hakk›n r›zas›n› elde etmek için
çal›ﬂan kiﬂinin yapt›¤› hizmet, Hakka hizmet olur. Veyahut Hakka hizmet eden
ﬂah›s, halka hizmet ederse, o zaman halk
içinde Hak’la beraber olur. Önemli olan,
evvelâ Hakk’la irtibat›n kurulmuﬂ olmas›d›r. Hakk’la irtibat kesilirse, ondan sonraki hizmette zaten bereket kalmaz. Halka hizmet tek baﬂ›na bir ﬂey ifade etmez.
Halka yanl›ﬂ hizmet de verilebilir. Komünistler de halka hizmet ettiklerini iddia
ettiler. Ama ayn› zamanda Hakk’a hizmet
ettikleri söylenemez. Baz› güzel hizmetleri olsa bile, bunu söyleyemeyiz. Onlar,
Hakk› red ederek, halka hizmet ettiler.
Halka hizmet ettiklerini, iddia ettiler…Yani her halka hizmet, Hakka hizmet de¤ildir. Hakk ölçüsü baﬂta gelir.
Hakk’tan sonra halka hizmet gelir. Halk
da insand›r, bütün insanlar güzel insan
hâline gelirse, o vakit bu sözün mânâs›n›
yerine getirecektir.
Güzel insan ne demektir? Günlük hayat›nda, bizim toplumumuz için söylüyorum tabiî, günlük hayat›nda ‹slâm› yaﬂayan insan, toplumdaki insanlar, günlük
hayat›na ‹slâm› yans›tan insan hâline gelirse, o zaman bir sevgi toplumu meydana gelir. Bu topluma hizmet etmek, pek
tabiî ki, o zaman “Hakka hizmet etmek”
Ekim 2007
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demek olur. Hizmet edenin de, ‘Hakk›n
r›zas›n› elde etme ﬂuurunda olmas›’ ﬂartt›r.
Mâlumunuz oldu¤u üzere, bir hadis-i ﬂerif var: “‹nsanlar›n hay›rl›s›, insanlara faydal› oland›r.”
Evet, “‹nsanlar›n hay›rl›s›, insanlara faydal› oland›r.” Ama demin söyledi¤im gibi
hepsinin güzel insanlar olmas› ﬂart›yla.
Yoksa ﬂ›rac›n›n ﬂahidi, bozac› misali, yanl›ﬂ yolda gidenler, birbiriyle yard›mlaﬂ›rsa, bu Hakka ulaﬂmak için bir vesile olmaz. Baﬂta ‘hakkaniyeti’ ölçü almak gerekir. Evvela tek tek her ferdin güzel insan, faziletli insan olmaya çal›ﬂmas›, her
insan›n Allah’›n r›zas›n› tahsil etme gayesi gütmesi lâz›m. Ondan sonra böyle teﬂekkül eden bir toplumda, bu sözler bir
mânâ teﬂkil eder. Aksi hâlde mânâs›n›
kaybeder.
Bu sözün tarih içerisindeki uygulamalar› ve sosyal sahadaki faydas› ne olmuﬂtur?..K›smen cevab›n› verdiniz ama..
‹zah ettim. Demin Hz. Ömer’in misalini
verdik…‹ﬂte o söz budur. Hakka hizmet
için halka hizmet edeceksin. Tabiî Hakka hizmette de adâlet ölçüsü olacak. Eski tasavvuf kültüründe de bu ﬂöyle ifade edilir. “Olgun kiﬂi, veli kiﬂi, halk
içinde Hakk’la beraber oland›r.” Yani
haktan kopmayacak, halk›n içinde olacak ve halka liderlik yapacaks›n. Zaten
eski büyük ﬂairler, ﬂeyh efendiler, bunlar
toplum liderleriydiler. Kanaat önderleriydiler. Bu gün de öyledir. Toplum liderleri, kanaat önderleri bugün de vard›r. Bunlar çevrelerini ayd›nlatm›ﬂ, insanlar› hem dünyevî, hem uhrevi sahada baEkim 2007
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ﬂar›ya, saadete ulaﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
ﬁimdi bu mânâda davran›l›rsa, o vakit
“Halka hizmet, Hakka hizmet olur” ve o
insanlar da daima halk içinde Hakla beraber olur. Büyük insanlar hadisesidir bu.
Ekonomik hayat›n fazileti yan›nda, insanî ve ahlâkî yönden de örnek gösterilen Ahilik ve Lonca sisteminin yönetim
tarz› hakk›nda bilgi rica etsek?
Ahilik Teﬂkilât›n›n Esas› ‹slâm
Ahlâk›na Dayan›r
Efendim, ‹slâmî literatürde, ticarî hayat
teﬂkilâtlanm›ﬂt›r. Bu teﬂkilâtlar da, demin
arz etti¤im güzel insan örne¤i etraf›nda
teﬂkilâtlanm›ﬂt›r. Bir çok tabirler kullan›lm›ﬂt›r. Hürfet sistemi, Ahilik sistemi,
sonraki k›smen laik olan Lonca sistemi.
Bu hürfet sistemi ‹slâmiyet’ten geliyor.
Yani meslekî teﬂekküller, meslek erbaplar›n›n teﬂkilâtlanmas›. Ahi kelimesinin
çeﬂitli izahlar› vard›r. ‘Kardeﬂlik’ mânâs›na gelir. Anadolu’ya has bir hürfet sistemidir. Yani Anadolu d›ﬂ›nda meslekî teﬂekküller farkl› isimlerle ifade edilmiﬂtir.
Anadolu’da bu Ahilik ad›n› alm›ﬂt›r. Ahi
Evran’dan baﬂl›yor. Orta Asya’dan gelen
ve Hoca Ahmet Yesevî’ye kadar uzanan
ak›mlard›r bunlar. Oradan gelen kültür,
Türkün öz vatan›ndan gelen ak›mlar ile
‹slâm›n kaynaﬂt›rd›¤› bir teﬂkilâtt›r Ahilik.
Ahili¤in ne oldu¤unu ö¤renmek isterseniz, ‹bn-i Batuta’y› okuyun. ‹bn-i Batuta’n›n seyahatnamesinde var. Orada Ahilik k›sm›na temas eder. Anadolu’yu gezerken kald›¤› her yerde Ahiler kendisini
paylaﬂmakta rekabet ederler. Ve der ki,
dünyan›n hiçbir yerinde böyle güzel insanlar görmedim. Gitti¤im her kasabada
beni misafir etmek için birbirleriyle yar›ﬂ›yorlard›.

Gençler, Ahi Evran’›n ya da Ahi ﬂeyhin
yan›nda, tekkede akﬂamlar› e¤itim görürlerdi. Gündüzleri ticaret yaparlard›.
Orada ahlâk ö¤renirler, edep ö¤renirler
ve ticaretin nas›l helâl kazan›laca¤›na dair bilgi al›rlard›. Bu güzel insanlar toplumda kötülükle mücadele ederlerdi.
Hakk› galip getirmeye çal›ﬂ›rlar. Ve ‹slâm› yaﬂayan insand›lar…
Demek ki, Ahi Teﬂkilât›, ‹slâmî ahlâk ve
kültürü ile ticaretin mecz edilmesidir.
Yani ticarî hayata ‹slâm›n uygulanmas›
hadisesidir. 15-20 sene evvel Urfa’ya gitti¤im zaman orada demiﬂlerdi, Urfa’daki
Halil Rahman camii etraf›ndaki Vak›f çarﬂ›s›, hâlâ sabah namaz›ndan sonra Ahi
Duas›yla aç›l›yormuﬂ. O vakit tekkeler,
Bat›daki kulüpler gibiydi. Böyle insanlar›
kültür çevresi içinde e¤iten, küçük, küçük öbeklerdi. Dolay›s›yla Ahi Teﬂkilât›
insanlar› ticarette ‹slâm ahlâk›yla nas›l ticaret yap›l›r, buna do¤ru yönlendirilmiﬂlerdir. ‹ﬂte hani tarihte bir misal verilir,
Osmanl› ordusu sefere giderken, asker
yol üzerindeki ba¤lardan üzüm yedi¤i zaman, yedi¤i üzümün bedelini keseler halinde asmalara asarm›ﬂ. Nereden geliyor
bu al›ﬂkanl›k, bu dürüstlük, bu ahlâk?
Tabiî ki, Ahi kültüründen, ‹slâm ahlâk›ndan geliyor. ‹slâm’› bir fikri ölçü olarak
toplumda kaybetti¤imiz zaman, hakim fikirleri kaybetti¤imiz zaman, ‹slâm ahlâk›n› kaybetti¤imiz zaman; iﬂte o vakit insanlar bozulur. ‹nsanlar›n kurdu¤u teﬂkilâtlar bozulur, dünyevîleﬂir; zulme kaçar,
nefsanîleﬂir; kendi nefsini tatmin etmeye
yönelir. Kendi nefsini tatmin etmeye çaba sarf eden kiﬂi de, karﬂ›s›ndakine haks›zl›k ve zulüm eder. Onun için Ahilik sistemi, ‹slâmî bir kültürün ticaret ve iﬂ hayat›yla birleﬂtirdi¤i güzel bir teﬂkilâtt›r.
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Kamu Yönetiminde Yeniden Yap›lanma*
Daha önceki kamu yönetimi anlay›ﬂ›na bakt›¤›m›zda, daha çok kapal› sistem bir yönetim anlay›ﬂ›, mekanik bir bürokratik iﬂleyiﬂ tarz› ve devleti öne ç›karan bir amaç söz konusudur. Aç›k sistem, hizmet tasar›m› yaparken kamu yöneticileri ve yönetiminin, hizmeti sunaca¤› kesimlerin beklenti ve istekleriyle ilgili düﬂüncelerini almas›n› ve onlar› hizmet tasar›m›na dahil ederek hizmetinin kalitesini de art›rmay› içerir.
Kamu Yönetimi Reform Felsefesi

belirli etkiler karﬂ›s›nda hep ayn› tepkileri veren, geçmiﬂ uygulamalar› aynen tekrar ederek ayn› baﬂar›lara ulaﬂaca¤›n› varsayan bir yaklaﬂ›m ortaya koyar. Halbuki
çevresel faktörlerde de¤iﬂiklik söz konusu oluyorsa ço¤u kez ayn› etkilerin oluﬂmayaca¤›n› ve dolay›s›yla ayn› tepkileri
vermenin benzer baﬂar›lar› getirmeyece¤i aç›kt›r.

Bu reformun içerik olarak felsefesi nedir? diye konuyu ele alacak olursak, söylenecek çok ﬂey vard›r. Yukar›dan aﬂa¤›ya m›, dedi¤imizde asl›nda bir usulden
bahsetmiﬂ oluyoruz. 1980’li y›llardan
sonra tüm dünyada kamu yönetimi alan›nda çok yeni düﬂünceler geliﬂmeye ve
çok farkl› uygulamalar ortaya konulmaya
Kamu Yarar› Nedir?
baﬂlanm›ﬂt›r. Daha önceki kamu yönetiBürokrasinin uygun gördü¤ü ﬂeyler kami anlay›ﬂ›na bakt›¤›m›zda, daha çok kamu yarar› gibi ortaya ç›kmaktad›r. Halbupal› sistem bir yönetim anlay›ﬂ›, mekanik
ki, 1980 sonras› yönetim devrimi bunun
bir bürokratik iﬂleyiﬂ tarz› ve devleti öne
ç›karan bir amaç söz konusudur. Kapal›
Her ﬂeyden önce aç›k sistem
sistemde yönetim, yönetim ve yöneticiyönetim modelleri tüm
ler neyin devletin ve toplumun yarar›na
dünyan›n öngördü¤ü ve
oldu¤unu kendileri bilirler ve bu do¤rulbaﬂar› için de temel ﬂart
tuda karar vererek uygulama yaparlar.
Bu tek tarafl› bir iletiﬂimdir ve devletten kabul etti¤i bir durum olarak
ortaya ç›kmaktad›r.
halka do¤ru gider. Mekanik bir bürokrasi ise asl›nda daha çok kedi içine dönük,

“

“
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tam tersi uygulamalar ve sonuçlar ortaya
koymuﬂtur.
Her ﬂeyden önce aç›k sistem yönetim
modelleri tüm dünyan›n öngördü¤ü ve
baﬂar› için de temel ﬂart kabul etti¤i bir
durum olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Aç›k sistemi iki ﬂekliyle de söylemek
mümkündür. Bunlardan ilki; asl›nda kamunun yapt›¤› iﬂleri ilgili taraflar›n biliyor olmas›d›r. Bunun ad› ﬂeffafl›kt›r. Yani
k›sacas›, yönetim ve yöneticileri olarak
hangi kararlar› veriyor, ne yap›yor ve niçin yap›yor sorular›n›n cevab›n› ilgili bütün kesimler bilebilmelidir.
Aç›k sistem, hizmet tasar›m› yaparken
kamu yöneticileri ve yönetiminin, hizmeti sunaca¤› kesimlerin beklenti ve istekleriyle ilgili düﬂüncelerini almas›n› ve
onlar› hizmet tasar›m›na dahil ederek
Ekim 2007
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zihni de¤iﬂmeksizin reform olmaz. Bu
tip bir de¤iﬂim karar› verirken asl›nda bizim üç karar alan›m›z olmal›d›r. Bir tanesi çevresel de¤iﬂikliklerdir.

hizmetinin kalitesini de art›rmay› içerir.
Çünkü kalite, hizmeti alacak kesimlerin
beklentileri ne oranda karﬂ›lan›yorsa o
kadar iyi demektir. Bunun akabinde hizmeti sunduktan sonra ilgili kesimlerin
bu hizmetten ne kadar memnun olduklar›n›n ölçülebilir olmas› gerekir.
Bizim istedi¤imiz ﬂey tam anlam›yla bu.
Bu yönetimde paradigma de¤iﬂimi demektir. ﬁeffaf, hesap veren, asl›nda varl›¤›n› hizmet etti¤i halktan ald›¤›n›n fark›nda olan, denetlenebilir ve karﬂ›daki
insanlara güvenen bir yönetim modeli
öngörüyoruz. Biz yepyeni bir toplum yönetim sistemi oluﬂturmuyoruz. Cumhuriyet’le birlikte oluﬂturdu¤umuz modern
yönetim anlay›ﬂ›, de¤iﬂen çevre ﬂartlar›
karﬂ›s›nda yeni ﬂekillere ve uygulamalara
sahne olmaya baﬂl›yor. Biz dünyada
önemli bir devler ve rekabet edebilir bir
ülke olmak istiyoruz.
Reform Kamuda Yeniden
Yap›lanmay› Sa¤lamal›
Bahsettiklerimin hepsi zihniyetle ilgili
bir de¤iﬂimi de içermektedir. Önce kamu yönetiminde bir zihniyet de¤iﬂikli¤i
olmas› üzerinde durduk. Çünkü insan
Ekim 2007

Küresel anlamda, ekonomik, sosyal, siyasi, hukuki, teknolojik olarak ne tür de¤iﬂim ve geliﬂmeler oluyor, dünya nereye
gidiyor bir on – yirmi y›l sonra nas›l ve
hangi tür yeni de¤erler ortaya ç›kacak?
Bunlar› bilmeye tahmin etmeye ihtiyaç
var. ‹kinci alan ulusal aland›r. Bu alanda
da mevcut yap›m›z, baﬂar›lar, baﬂar›s›zl›klar, sahip oldu¤umuz imkânlar, imkans›zl›klar, f›rsatlar, potansiyeller, kaynak yetersizlikleri, üstünlüklerimiz, zay›fl›klar›m›z› bilmeye ihtiyaç var. Üçüncü
alanda toplumun incelikleri, hassasiyetlerimiz, maddî ve manevî de¤erlerimiz,
inan›ﬂlar vard›r. Bütün bunlar bizim belki rasyonel alanda ortaya ç›kan alternatifler içerisinde, seçmemize yard›mc› olacak ö¤eler olarak ortaya ç›kar.
Devlet Verimlilik Esas›na
Göre Çal›ﬂmal›
Nicelik olarak meseleye bakt›¤›m›zda bu
toplumda nüfus baﬂ›na ona hizmet eden
devlet memuru say›s›, kamu görevlisi say›s› gerçekten düﬂüktür. OECD veya Avrupa ülkelerinin ortalamas›n›n alt›nday›z. “Devlet memuru veya kamu görevlisi say›s› çok “ diyemeyiz, dememeliyiz
de. Fakat kamu personel sistemimizin
kendi içinde çok önemli ve ciddi sorunlar› var. Onlardan bir tanesi nitelik sorunudur. Mesela bizde adalet mekanizmas›nda hâkim ve savc› say›s› çok azd›r.
Sa¤l›k personeli say›s›n›n oran› da çok
düﬂüktür.

Uzman oran›, nitelikli personel oran› son
derece düﬂüktür. Ama buna mukabil genel hizmetleri üretenlerin say›s› çok yüksektir. O zaman soruyu kendimize ﬂöyle
soral›m: Gerçekten ﬂoförün, odac›n›n,
sekreterin, odac›n›n, dan›ﬂman›n - bunu
ço¤altabiliriz – devlet memuru olmas›
gerekir mi? ﬁu anda rakam vermekte zorlan›yorum ama 150 ila 200 bin kiﬂi do¤rudan do¤ruya halka hizmet üretmiyor,
devlet memuruna hizmet üretiyor. Bu
do¤ru bir ﬂey midir?
Belirli bir hizmeti asl›nda daha profesyonel bir mant›kla sunabilirsiniz. Ama bunun tam iﬂletme mant›¤› ile yürütüldü¤ünü söylemek do¤ru de¤il. ﬁimdi size
soruyorum: Bir hizmeti niçin tasarlar kamu yöneticisi veya kamu yönetimi? Halk›n› mutlu etmek, onun hayat›n› kolaylaﬂt›rmak ve hayat kalitesini yükseltmek
için. O zaman o hizmetin tasarlanmas›nda, onun ne istedi¤ini ve ne bekledi¤ini,
sormas›n›n ne mahsuru olabilir? Toplumun bütününden ald›¤› vergilerle toplumun sadece belirli bir kesimine hizmet
sunacaksa, bunu ücretlendirmesinin ne
mahzuru var? Ayr›ca her iki tür hizmeti
de sunduktan sonra yapt›¤›m bu hizmetten memnun musunuz diye sormas›n›n
bir mahzuru olabilir mi?
Kamunun Yeniden Yap›lanmas›
Meselenim ikinci boyutunda, birbirinden farkl› kamu kurumlar›n›n yeniden
yap›lanma çal›ﬂmas› yer al›yor zaten. Asl›nda her kurum ve kuruluﬂ birbirinden
müthiﬂ derecede farkl›laﬂm›ﬂ vaziyette.
Her bakanl›k kendi ç›kar› için bir di¤eriyle çat›ﬂ›yor ve çekiﬂiyor. Ve bu bizde çok
büyük bir enerji kayb›na sebebiyet veri17
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Kamu Yönetiminde Yönetiﬂim
Anlay›ﬂ›
Kamuda Yönetiﬂim konusunuda öncelikle
kavramsal bir tespit yapmakta fayda vard›r.
Biz reform sözcü¤ü yerine “yeniden yap›lanma” tabirini kulland›k. Yap›land›rma da demeyerek, yap›lacak olan de¤iﬂikliklere bir
edilgenlik katmamaya çal›ﬂt›k. Bu kavramlar
bat›da da farkl› farkl› kullan›lmaktad›r. Örne¤in; ABD’de buna “Re-inventing Governent” yani: “Devletin yeniden Keﬂfi” denilerek kullan›lmaktad›r.
Yönetiﬂim asl›nda ilk olarak kamu alan›nda
kullan›lmaya baﬂlam›ﬂ daha sonra örgütler
için kullan›lm›ﬂt›r. Yönetiﬂim kavram› ilk kez
1996 y›l›nda Habitat’ta gündeme getirilmiﬂtir. 90’l› y›llar›n ikinci yar›s›, hatta 20’li y›llar›n henüz baﬂ›nda yönetiﬂim kavram› yerini
“ good governence” yani “iyi yönetiﬂim”
kavram›na b›rakm›ﬂt›r.
‹yi yönetiﬂim kavram› daha geniﬂtir ve ve
iﬂin zihniyet de¤iﬂimi k›sm›n› oluﬂturmaktad›r. 4 temel unsuru vard›r:
• Saydaml›k
• Kat›l›mc›l›k
• Denetlenebilir olmak
• Hesap verebilirlik
K›sacas›, biz iyi yönetiﬂim dedi¤imizde iﬂte
bu temel ilkelere dayal› bir yönetimden
bahsetmekteyiz.
Saydaml›k
Bu noktada belirli baz› kurumlardan bahsetmek yerine (asker, YÖK, Anayasa Mahkemesi), kapal› bürokrasiden bahsetmek gerekir.
Sistem olarak aç›kl›ktan, özellikle de Kamunun aç›l›m›ndan bahsetmek gerekir. Kamu
için bu durum hizmet alan›ndaki kat›l›mdan
ve ilgili aktörlerin kat›l›m›ndan ibarettir.
Saydaml›¤›n 3 temel boyutu vard›r. Bunlar:
1- Kamu taraf›ndan al›nan kararlar›n ka-
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muoyu ile paylaﬂ›lmas› ve duyurulmas›. Bunun için en güzel örnekler Bilgi Edinme Kanunu ve Kamu Etik Kurulu ve çal›ﬂmalar›d›r.
2- Hizmet alanlar›n beklenti ve taleplerinin,
hizmet tasarlamas› esnas›nda al›nmas›.
3- Hizmetten sonra, hizmeti alan vatandaﬂa
dönerek memnuniyetini sorarak, hizmet kalitesinin ölçülmesidir. Bu aﬂamaya örnek
olarak da Baﬂbakanl›k kurulan ve ayda 14
bin kiﬂiye cevap veren B‹MER verilebilir.
Bu kapsamda Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›klar›n›n her kurumda kurulmas› zorunlu hale
getirilmiﬂtir. 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’nda buna yer verilmiﬂtir.
Strateji, vizyon, misyon ve faaliyetlerin duyurulmas› için faaliyet raporunun y›ll›k olarak yay›nlanmas› zorunlu hale getirilmiﬂtir.
Ayr›ca iç denetim mekanizmas› kurularak,
teftiﬂ kurullar›n›n etkisi azalt›larak devreden
ç›karma yoluna gidilmiﬂtir.
Strateji Geliﬂtirme Müdürlükleri bulunduklar› kurumlarda en tepeye ba¤l› olarak faaliyet göstermektedirler. Bakanl›klarda Bakana, Baﬂbakanl›kta ise Müsteﬂara ba¤l› olarak
çal›ﬂ›lmaktad›r.
Kamu Yönetiminde “‹yi Yönetiﬂim” 4 ana
süreç olarak belirlenmiﬂtir:
1- Zihniyet De¤iﬂimi: Bürokrasinin azalt›lmas›, finansman›n azalt›lmas›, adem-i
merkeziyetçi yap›lanmas› gibi kavramlardan
bahsedilmiﬂtir. Biz bu de¤iﬂimi ele al›rken
ana fikir olarak;
a) ‹yi yönetiﬂim b) Stratejik
Yönetimi c) Performans Denetimini
ve bunun ötesinde halka güveni esas ald›k.
Kamu Yönetimi anlay›ﬂ› 5 temel prensibin
tesisi için önemlidir.
• Temel Özgürlüklerin Önündeki
Engellerin kald›r›lmas›
• Ekonominin ve Refah›n Art›r›lmas›
• Huzur ve Güvenlik

• ‹nsanlar›n Hayatlar›n› Kolaylaﬂt›rmak
• Yaﬂam Kalitesini art›rmak
2- Kaynaklar›n Yeniden Tahsisi: (Re-organizasyon) Kurum içi yap›lanmalardan ve merkez- yerel iliﬂkisinden söz edilmektedir. ‹nsan ve maddî kaynaklar›n yeniden gözden
geçirilmesini içerir.
3- Karar Sürecinin K›salt›lmas›, Bürokrasinin Azalt›lmas›: Düzenleyici etki analizi kavram› ele al›nmaktad›r. Bu süreç için birçok
kanun ç›kart›lm›ﬂ ve bir o kadar› da haz›rlanm›ﬂ ancak bekletilmektedir. ‹l özel ‹daresi
Kanunu, Belediyeler Kanunu, Büyükﬂehir
Belediyesi Kanunu, tar›m ve Köy ‹ﬂlerinin
kapat›lmas›, Hastanelerin birleﬂtirilmesi ve
e-devlet uygulamalar› hayata geçirilen örneklerin baﬂ›nda gelmektedir.
4- Memurlar›n E¤itimi- Vatandaﬂlar›n Bilinçlendirilmesi: Kamu yönetimi ve iyi yönetiﬂimin kavramsal ﬂemas›n›n tamamlanmas›
için gerekli son aﬂamad›r.
Yeni Kamu Yönetimi modeli, ﬂeffaf, hesap
veren, varl›¤›n› hizmet etti¤i vatandaﬂtan ald›¤›n›n fark›nda olan ve karﬂ› tarafa güvenen
bir anlay›ﬂ›n temsil edilmesidir. Bugün tüm
dünya gelece¤e dönük plan ve programlarla u¤raﬂ›rken biz günlük iﬂleri yapan, sadece
sorun çözmekle yetinen bir modeli sorgulamal›y›z. Art›k Kamuda “Ortak De¤erlendirme Çerçevesi- (CAF)” gibi araçlar geliﬂtirilip,
uygulanmaktad›r.
Kamu Yönetimi Reformu Türkiye’de t›kanan bürokrasiyi rahatlatmay›, devlet ve halk
aras›ndaki karﬂ›l›kl› güvensizli¤i ortadan kald›rmay›, bürokratik verimlili¤i art›rmay›, insan›m›z›n yaﬂam kalitesini yükseltmeyi ve
insan hak ve özgürlüklerini geniﬂletmeyi hedeflemektedir. Bu reform paketi, merkezi
yönetim ile yerel yönetimlerin daha iyi ve
verimli çal›ﬂmalar›na yol açacak bir niteli¤e
sahiptir.
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Yetki ve Sorumluluk Dengesi ‹yi
Belirlenmeli
Burada yine otoriter zihniyetten bahsetmek lâz›m. Otoriter zihniyetin en temel
özelli¤i asl›nda baﬂkas›na güvenmemesi,
“en iyiyi, en do¤ruyu ben yapar›m, baﬂkalar› hata yap›yor” demesidir ve Türkiye’ de bu zihniyet çok büyük oranda
kendini hissettiriyor. Bir kere bu ülkede
idare; merkezî idare ve mahallî idare diye ikiye ayr›l›r. Birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayacak ﬂekilde iki idare vard›r. Bunlar aras›ndaki iliﬂki de merkezi
idarenin mahalli idareyi denetlemesi
ﬂeklinde ortaya ç›kar. Yönetimin beﬂ temel fonksiyonu vard›r asl›nda, ama biz
üçe ay›rd›k; Planlama, yürütme/uygulama ve denetim. Bir kere kesin olarak
planlama, politika üretme, amaç ve standart oluﬂturmay› merkezî idare yapmal›.
Yani planlama ve denetim merkezi idarenin temel görevidir. Peki uygulamada ne
olacak diye bakt›¤›m›zda, bunu da iki
düzlemde ele ald›k. E¤er herhangi bir
hizmet ulusal bir nitelik taﬂ›yorsa veya
birden çok ili kaps›yorsa, bunu merkezi
idare yaps›n. Ama bir hizmet il ile ilgiliyse, mahalli ve müﬂterek nitelikte ise, mahalli idareler yaps›n. Mevcut uygulamalarda mahallî idarenin çözmesi gereken
birçok sorun merkezî idare taraf›ndan
çözülüyor. Bütün güç Ankara’da toplanEkim 2007

m›ﬂ. Bunun maliyetini, bu merkezileﬂmenin ortaya ç›kard›¤› verimsizli¤i ve etkin olmay›ﬂ› hesap etmek zorunday›z.

Denetim Gücünün Paylaﬂ›m›
Sinerji Do¤urur

Merkezin gücü 100’dür. Bu gücün 40’›n›
e¤er mahalli idarelere aktar›rsak merkez
60 güce sahip olacak, yerel de 40 güce
sahip olacak; böylece merkez zay›flam›ﬂ
Mahallî idarelerin kendi alanlar›nda ç›- olacak. Halbuki hiçbir yönetim araﬂt›rkan ve ulusal nitelik taﬂ›mayan sorunlar›
mas›n da bu do¤rulanmam›ﬂt›r. Gidip likendi bünyelerinde çözmesi kesinlikle
teratüre bak›n lütfen, ister kamu yönetido¤ru bir yaklaﬂ›md›r. Malî kaynakﬂlarla
mi alan›nda, ister örgüt yönetimi alan›nilgili ben size ﬂunu soruyorum: Zaten ﬂu
da merkezin gücü 100’se ve bu gücün
anda müthiﬂ bir adaletsizlik var. Bu adaletsizlik merkezi idarenin bizzat varl›¤› 30’unu, 40’›n› paylaﬂm›ﬂsa toplam güç
halinde ortaya ç›kmad› diyebilir misiniz? 140 olmakta ve sinerji do¤maktad›r. NiHerkes yetki devredildi¤inde bu mali tekim Bat›l› ülkelerin 1980’li y›llardan
sonra h›zla ﬂekil de¤iﬂtirmeleri ve daha
Hep birlikte ortak bir vizyona stratejik alanda rekabet edebilecek noktaya ulaﬂmalar› bundan kaynaklanm›ﬂt›r.
Gelir Dengesizli¤i Yerel
Yönetimlerle Aﬂ›labilir

“

ve istikamete gitmemiz
gerekirken birbirimizle
çekiﬂerek güç kaybediyoruz
ve büyük bir maliyetle karﬂ›
karﬂ›ya kal›yoruz.

“

yor. Hep birlikte ortak bir vizyona ve istikamete gitmemiz gerekirken birbirimizle çekiﬂerek güç kaybediyoruz ve büyük
bir maliyetle karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Türkiye ‘de yeniden yap›lanman›n gereksiz
oldu¤unu düﬂünen hiçbir kesim yok.
Ama yeniden yap›lanma için hiç kimse
model önermedi.

/Kamu Yönetiminde Yeniden Yap›lanma

kaynaklarda adaletsizlik olacak diyor. Asl›nda mali kaynaklar›n ortaya ç›kartt›¤›
gelir adaletsizli¤i ve bölgesel kalk›nm›ﬂl›k farkl›l›klar›, yetkilerin merkezden ve
mahalden olmas›yla do¤rudan alakal› de¤ildir; üretti¤iniz kaynaklar› nas›l paylaﬂt›¤›n›zla ilgili bir meseledir.
Belediyelerin hangi paray› nereye harcad›¤›n› kimse bilmiyor. Bakanl›klar›n hangi paray› nereye, nas›l harcad›¤›na dair
düzenlemeler yeterli de¤il. Kontrol dedi¤imiz ﬂey kurumlar›n ürettikleri faaliyetleri ve projeleri ad›m ad›m üretirken ve
yerine getirirken, verdi¤imiz kayna¤›
do¤ru kullan›p kullanmad›klar›n› inceleyerek ve tetkik ederek sa¤lan›r ancak.

Sivil Toplum ve Merkezi Yönetim
‹liﬂkisi
Bu yeniden yap›lanma çal›ﬂmas› asl›nda
bu gerilimi bütünüyle aç›¤a ç›karm›ﬂt›r.
Yeniden yap›lanma gerçekten baﬂar›lmam›ﬂ olsa bile, bu yönüyle çok önemli bir
yarar sa¤lad›. Toplumun her kesiminde
asl›nda bu de¤iﬂime ihtiyaç oldu¤unu
aç›¤a ç›kard› ve gerilimin kaynaklar›n›
gösterdi. Daha da önemlisi de¤iﬂmenin
önünde duran merkezle çevre aras›ndaki farkl›l›¤› korumaya çal›ﬂan güçlerin bütün argümanlar›n› ortaya ç›kard›. Bunlar›
ö¤renmiﬂ olduk.
*Prof Dr. Ömer Dinçer’in Samsun
konuﬂmas›, Anlay›ﬂ dergisinde ç›kan
söyleﬂisi ve kendisiyle yap›lan görüﬂmelerden yararlan›larak metin özetlenmiﬂtir.
Kaynak: www.omerdincer.org
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Prof. Dr. Hüner ﬁENCAN
‹stanbul Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi

Kamuda ‹yi Yönetiﬂim
Uygulamas›na Genel Bir Bak›ﬂ
Her kapsaml› kavram gibi Yönetiﬂim kavram›n› da, sadece bir iki sözcükle do¤ru bir
ﬂekilde tan›mlamam›z zordur. Örne¤in, yönetiﬂim basit bir ﬂekilde birlikte yönetim
olarak adland›r›lamaz. Daha çok, kaliteli kiﬂilerin idareci olmas› ve yönetilenlerin kaliteli idarecileri etkilemesi ve onlar›n yönetim uygulamas›na katk›da bulunmalar› anlam›na gelir.
Prof. Dr. Hüner ﬁENCAN

TANIMLAR ve ANLAYIﬁLAR
Yönetiﬂim, di¤er ülkelere göre ülkemizde yeni ortaya ç›kan bir kavramd›r. Kabaca, daha geniﬂ bir memnuniyet sa¤lamak
için “birlikte yönetme” veya “yönetim süreçlerine katk›da bulunma” anlam›na gelir. Her kapsaml› kavram gibi bu kavram›
da, sadece bir iki sözcükle do¤ru bir ﬂekilde tan›mlamam›z zordur. Örne¤in, yönetiﬂim basit bir ﬂekilde birlikte yönetim
olarak adland›r›lamaz. Daha çok, kaliteli
kiﬂilerin idareci olmas› ve yönetilenlerin
kaliteli idarecileri etkilemesi ve onlar›n
yönetim uygulamas›na katk›da bulunmalar› anlam›ndad›r. Yönetiﬂim, kaliteli yöneticilerin; (a) halkla, (b) sivil toplum
kuruluﬂlar›yla, (c) ilgili kurum yöneticileriyle çok yönlü iletiﬂim ve etkileﬂim
içinde bulunmas›; onlar› bir ﬂekilde etkilemesi, onlardan etkilenmesi ve böylece do¤ru kararlar› vermesidir. Kavram›; “kaliteli yöneticiler”, “iyi yönetim uygulamas›”, “iletiﬂim”, “dan›ﬂma”, “etkile20

ﬂim” ve “do¤ru karar verme” terim ve
sözcüklerinin orijinal bir bileﬂimi olarak
görebiliriz. Asl›nda, yönetiﬂim kavram›n›n baﬂlad›¤› ve bitti¤i s›n›rlar net de¤ildir. Bir yumurtan›n k›zg›n bir tavaya k›r›ld›¤›nda her defas›nda farkl› bir ﬂekil almas› gibi kavrama getirilen yorum ve
aç›klamalar da önemli ölçüde farkl›laﬂabilmektedir. Fakat, konunun özü, “etkileﬂim içinde yönetim” olarak özetlenebilir. Terimi daha iyi anlamak için literatürde yap›lan baz› tan›mlara bakmakta yarar
vard›r.
“… yurttaﬂ›n, yönetsel sürece kat›l›m›
için öngörülen [bir] model … dir.
“ Yönetiﬂim (governence) Latin kökenli
bir kelimedir ve “yönlendirme” anlam›na
gelir. Tepeden aﬂa¤›ya yönetim yerine,
aﬂa¤›dakilerin yukar›dakileri kendi beklentilerine göre yönlendirmeleridir.”
Dünya Bankas›n›n tan›m›na göre yönetiﬂim, “… bir ülkedeki otoritenin, kamu-

nun iyili¤i için uygulad›¤› gelenekler ve
bu amaçla oluﬂturdu¤u toplumsal kurumlard›r. Gelenek ve kurumlar ﬂu konular› kapsar: (a) yönetim mevkiindeki
kiﬂilerin seçimi, izlenmesi ve de¤iﬂtirilmesi, (b) güçlü politikalar belirlenerek
kaynaklar›n etkili bir ﬂekilde yönetilmesi,
(c) ekonomik ve sosyal entegrasyonu
sa¤layan kurumlara vatandaﬂlar›n ve
devletin sayg› göstermesi.
Yönetiﬂim, “…birbirine ba¤l› olan pozisyonlar›n ve çat›ﬂan, karﬂ›t ç›karlar› olan
aktörlerin oluﬂturdu¤u, farkl› a¤sal yap›lar› koordine eden bir süreçtir.”
“Yönetiﬂim, kamu yöneticilerinin ne yapabilecekleri, onlar› kimin kontrol edece¤i, kontrolün nas›l yap›laca¤› ve yöneticilerin kendilerine tahsis edilen fonlarla gerçekleﬂtirdikleri faaliyetlerin risk ve
getirilerinin neler olabilece¤ini belirleyen yasal, hukuki, kültürel ve kurumsal
düzenlemeler setidir.”
Yönetiﬂim; devlet, devlet kurumlar›, yeEkim 2007
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rel yönetimler, çok iﬂletmeli büyük bir
kurum, bir iﬂletme, bir departman, kâr
amaçs›z bir kuruluﬂ veya bir proje grubu
düzeyinde gerçekleﬂtirilebilir. Bu yaz›n›n
konusu ise genel olarak kamu kuruluﬂlar› aç›s›ndan yönetiﬂimdir. Olaya böyle
bak›nca, bir tür “yönetim ve toplum felsefesi” ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz anlaﬂ›l›r. Bu felsefe, geleneksel ba¤›ml› toplum yap›lar›n›n ve bask›c› yönetim anlay›ﬂlar›n›n karﬂ›s›ndad›r. Gören, duyan,
eleﬂtiren ve beklentilerini yüksek sesle
dile getiren dinamik bir toplum yap›s› ile
sorumlulu¤a sahip ve halk›na her bak›mdan güvenen bir devlet anlay›ﬂ›n› gerektirir. Bir ülkede iyi bir yönetiﬂim uygulamas›n›n gerçekleﬂebilmesi için hükümetin, meclisin, yarg› ve hukuk kurumlar›n›n, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n, özel sektör ve medya kuruluﬂlar›n›n benzer duyarl›l›klar› göstermesi gerekir.

/Kamuda ‹yi Yönetiﬂim Uygulamas›na Genel Bir Bak›ﬂ

min sa¤layacak bir biçimde yönetme sanat›d›r.
YÖNET‹ﬁ‹M OLGUSU NASIL
GERÇEKLEﬁ‹R?
Yönetiﬂim genel hatlar›yla iki kesimli bir
olgudur. Yönetim mevkiinde bulunanlar
ve yönetilenler. Ancak yönetilenler kesi-

minde bulanan kiﬂiler, çok tarafl›d›r ve
e¤er kümelenirlerse çok say›da küme ortaya ç›kar. Yönetiﬂim olgusu ilgili kesimlerin katk›s›yla birlikte gerçekleﬂtirilir.
Kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda yönetiﬂimden söz ediyorsak bu, “tek baﬂ›na hükümetin” veya “idari bürokratlar›n” gerçekleﬂtirece¤i bir olay de¤ildir. Yöneten-

Dünya Bankas›n›n tan›m›nda “yöneticiler”, “kaynaklar›n etkin kullan›m›” ve
“sosyal kurumlara” vurgu yap›lm›ﬂt›r. Di¤er konular da önemli olmakla birlikte
“sosyal kurumlar” üzerinde biraz durmak istiyoruz. Sosyoloji disiplininden biliyoruz ki, bir toplumu idare eden baﬂl›ca sosyal kurumlar devlet, dil, din, e¤itim, aile, akit, de¤iﬂim, piyasa (pazar) ve
toplumdaki yerleﬂmiﬂ olan geleneklerdir. Dünya bankas›, bu kurumlara hem
devletin hem de halk›n sayg› göstermesini ve sayg› gösterecek davran›ﬂlar içinde
bulunmas›n› ön plana ç›karm›ﬂt›r. Öyle
anlaﬂ›lmaktad›r ki yönetiﬂim çok aktörlü
ve çok boyutlu bir olgudur. Yönetiﬂim,
kaliteli yöneticilerle toplumsal farkl›l›klar› y›llar içinde ortaya ç›kan de¤iﬂim olgusunu da dikkate alarak belli ölçüde tat-
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düzeyinde yönetiﬂim uygulamalar›yla ilgili olarak ﬂu ad›mlar at›labilir:
1. Ülke sorunlar›ndaki iyileﬂmelerin izlenmesi ve kamuoyuna bu konuda sürekli olarak rapor verilmesi.
2. ‹dari iﬂlem ve prosedürlerin kald›r›lmas›, basitleﬂtirilmesi veya kolaylaﬂt›r›lmas›. Bürokrasinin azalt›lmas›.
3. ‹dare bütçelerinin sivil toplum kuruluﬂlar›n›n beklentileri do¤rultusunda yeniden düzenlenmesi.
4. Sivil toplum kuruluﬂlar›na destek verilerek güçlendirilmesi.
5. Devlet kuruluﬂlar›na ait iﬂ ve iﬂlemlerin sivil toplumun denetimine aç›lmas›.

lerin ve yönetilenlerin yönetiﬂim olgusunu gerçekleﬂtirmek için hep birlikte göstermeleri gereken davran›ﬂlar› aﬂa¤›daki
gibi özetleyebiliriz:
Dünya bankas› yönetiﬂimi gerçekleﬂtirmek için eylem merkezli bir program geliﬂtirmiﬂtir. Eylem merkezli program›n
temel odak noktas› bilgilenme, bilgilendirme ve hesap vermedir. Söz konusu
program›n ana ad›mlar› ve her ad›m›n
içeri¤i aﬂa¤›daki gibidir:
Merkezi hükümet ve yerel yönetimler düzeyinde yönetiﬂim. Bu programda hem merkezi hükümet yöneticilerinin hem de yerel yönetimlerde görev
yapan her düzeydeki yöneticinin “sorumluluk sergilemesi” ve “ﬂeffaf olmas›”
22

ön plana ç›kar›l›r. Yönetimdeki bozulman›n, yozlaﬂman›n, fesat uygulamalar›n›n
ve çürümenin önüne geçilebilmesi için
yöneticiler ald›klar› önemli tüm kararlarda sorumlulukla hareket etmeli, kararlar›n› ve sonuçlar›n› kamuyla paylaﬂmal›d›rlar. Bu uygulama yöneticilerin yeni
prosedürler, yeni tutumlar ve yeni davran›ﬂlar edinmelerini gerektirmektedir. Sorumluluk ve ﬂeffafl›¤›n gere¤i, yöneticinin kendi iddias›yla de¤il, sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n görüﬂ ve kanatlar›yla belirlenir. Söylenti ve ﬂayia varsa, iddialar varsa yönetim ketum davran›yorsa yönetiﬂim gerçekleﬂmiyordur. Sivil toplum kuruluﬂlar›n›n veri ve bilgiye dayal› iﬂbirli¤i
yapmalar›, bilgi paylaﬂ›m› içinde bulunmalar› ortak çözüm geliﬂtirmeleri önemlidir. Merkezi hükümet ve yerel yönetim

6. Kamu kuruluﬂlar›ndaki ihale iﬂlemlerinin ﬂeffaflaﬂt›r›lmas›. ‹hale komisyonlar›na gözlemci olarak sivil toplum kuruluﬂlar›ndan ve di¤er özel sektör kuruluﬂlar›ndan temsilci al›nmas›. Yasalarda buna
uygun gerekli düzenlemelerin yap›lmas›.
‹halelerde yönetici takdiri ve tasarrufunun k›s›tlanmas›.
7. ‹hale ﬂartnamelerinin çok say›da firma
kat›lacak ﬂekilde standardize edilmesi.
8. ‹hale duyurular›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›
ve böylece ihalelere kat›lan firma say›s›
ve firma çeﬂidinin artt›r›lmas›.
9. Yolsuzluk ve ihaleye fesat kar›ﬂt›rma
iddialar›n›n “yolsuzlukla mücadele programlar›” baﬂlat›larak azalt›lmas› ve bütünüyle ortadan kald›r›lmas›.
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11. Bilgi verme yasas›n›n göstermelik
olarak de¤il, etkili bir ﬂekilde uygulanmas›. Verilen bilgiden tatmin olmayan ilgililerin baﬂvuraca¤› üst makamlar›n
oluﬂturulmas› ve yetersiz bilgi veren kamu yöneticilerinin cezaland›r›lmas›.
Merkezi hükümet ve yerel yönetim düzeyinde “yönetiﬂim uygulamalar›n›n” ana
mihveri, sivil toplum kuruluﬂlar›, özel
sektör ve idari kurumlar taraf›ndan yap›lacak tecrübi araﬂt›rmalar, yaﬂanan sorunlar›n aciliyet durumu ve kötüleﬂen rakamlara bakarak belirlenir. Bu alanlar›
“kritik yönetiﬂim noktalar›” olarak isimlendirebiliriz. Bunlar, ön tan›ml› standart
alanlar de¤il, idari kurumlar›n ve paydaﬂlar›n birlikte belirledikleri ortak müdahale edilmesi gereken ve ortak çözüm üretilmesi gereken alanlard›r. Merkezi idare
yönetiminde ve yerel yönetim uygulamalar›nda stratejik planlar›n geliﬂtirilme
amac› budur. E¤er sa¤l›kl› bir ﬂekilde geliﬂtirilmiﬂ ve sa¤l›kl› bir ﬂekilde uygulan›yorsa stratejik planlar›n kendisi bizzat somut bir yönetiﬂim çerçevesi ortaya koyar.
Dünya bankas› merkezi hükümet ve yerel yönetimler düzeyinde yönetiﬂim uygulamalar›n›n etkinlik düzeyini belirlemek için üç aﬂamal› bir araﬂt›rma yap›lmas›n› önermiﬂtir. Birinci aﬂamada kamu
yöneticileri ve kamu bürokrasisi üzerinde bir araﬂt›rma yap›larak bu yöneticilerin halka sunduklar› hizmetlerin etkilili¤ini de¤erlendirmeleri amaçlan›r. Onlara
Ekim 2007

göre sorunlar nereden kaynaklanmaktad›r? Mevzuattan m›, bürokraside yer alan
personelin bilgi, beceri ve deneyim yetersizli¤inden mi, davran›ﬂlardan m›, ücret ve maaﬂ yetersizli¤inden mi yoksa kamuoyuna karﬂ› sorumluluk bilincinin eksikli¤inden mi. ‹kinci araﬂt›rma iﬂletmelerde ve özel sektör temsilcileri üzerinde
yap›l›r.
Bu araﬂt›rmada devletin ve kamu yöneticilerinin özel sektör kurum ve kuruluﬂlar›na karﬂ› nas›l bir tutum ve davran›ﬂ içinde olduklar›, mevcut düzenlemelerin
hak ve hakkaniyet ölçüsü ve s›n›rlar› için-

“

“Yönetiﬂim, kamu
yöneticilerinin ne
yapabilecekleri, onlar› kimin
kontrol edece¤i, kontrolün
nas›l yap›laca¤› ve
yöneticilerin kendilerine
tahsis edilen fonlarla
gerçekleﬂtirdikleri
faaliyetlerin risk ve
getirilerinin neler
olabilece¤ini belirleyen
yasal, hukuki, kültürel ve
kurumsal düzenlemeler
setidir.

“

10. E¤itim, sa¤l›k, adalet, iﬂsizlik, spor,
güvenlik ve ulaﬂ›m sorunlar›n›n bu amaçla özel programlar oluﬂturtarak giderilmesi ve genel bir rahatl›k sa¤lanmas›.
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de olup olmad›¤› araﬂt›r›l›r ve beklentileri saptan›r. Üçüncü araﬂt›rma ise hanelerde yap›l›r ve do¤rudan vatandaﬂlara
sorular sorularak devletin ve genelde kamu yöneticilerinin yaﬂamlar›n› kolaylaﬂt›rma konusunda kendilerine ne ölçüde
yard›mc› olduklar› belirlenmeye çal›ﬂ›l›r.
Bu araﬂt›rmalara “yönetiﬂim izlemesi” ad›
verilir. Yönetiﬂimi izlemiyorsan›z ne ka-

dar etkili veya baﬂar›l› oldu¤unuz hakk›nda ileri sürdü¤ünüz görüﬂler bir “iddia
olmaktan” öteye geçemez. Oysa iddialar
de¤il, rakamlar ve halk›n görüﬂleri
önemlidir.
Kamu kaynaklar›n›n etkili bir ﬂekilde
kullan›lmas›. Kamu kaynaklar›n›n etkili
kullan›lmas›; bir taraf›ndan kamuya götürülecek hizmetlerin say›s›n› art›r›rken,
gelir adaletini art›racak ve di¤er taraftan
ülke genelinde yoksullu¤u azaltacak bir
iﬂlev görecektir. Kamu kaynaklar›n›n etkili kullan›lmas› do¤ru politikalar›n belirlenmesine ba¤l›d›r. Diyelim ki belli bir
kamu kuruluﬂunun yöneticisisiniz. Size
tahsis edilmiﬂ bir bütçe ve belli say›da
personeliniz var. Söz konusu personel
say›s› ve bütçe ile toplumun %80’inin tatmin edecek bir hizmet veya toplumun
sadece %40’n› tatmin edecek bir hizmet
sunabilirsiniz. Kaynaklar›n etkili kullan›m› için ﬂu çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekir.
1. Hizmet ve harcama politikalar› toplumun öncelikli, acil, kritik ve temel konular› üzerinde odaklanmal›d›r.
2. Öncelikli olmayan konulardan bütçeler ya bütünüyle çekilmeli veya mümkün
oldu¤u kadar azalt›lmal›d›r.
3. Toplumun öncelikli, acil, kritik ve temel konular› üzerinde devlet, sivil toplum kuruluﬂlar› ve özel sektör kuruluﬂlar› büyük ölçüde mutabakat içinde olmal›d›r.
4. Öncelikli konular›n iyileﬂtirilmesinde
sivil inisiyatif harekette geçirilmeli ve rol
üstlenmeleri sa¤lanmal›d›r. Projeyi tasarlama, proje alma, projelerde görev üstlenme, e¤iticilik rolü üstlenme, bilgi toplama ve de¤erlendirme, kamuoyu oluﬂ23
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doldurmama. ‹nsan kaynaklar›n›n yetkinlik ve yeterlili¤ini hizmet içi e¤itimlerle art›rma.
7. Mali kaynaklar ve insan kaynaklar›n›n
etkinlik ve verimliliklerini art›racak yasal
düzenlemeleri yapma. (Örne¤in; yerel
yönetimlerin organizasyon yap›s›ndaki
çok kademeli yap›y› az kademeli yap›ya çekme, teftiﬂ kurulu baﬂkanl›¤› ve iç denetim baﬂkanl›¤› gibi nüanslara dayal›
örgütlenmeyi genelleﬂtirme ve tekleﬂtirme, düz memurluk
unvanlar›n› ortadan
kald›rarak bilgisayar iﬂletmenli¤i gibi kaliteli
memurluk sistemlerine geçme, devlet
memurlu¤u sistemlerinde resmi
kadro aç›s›ndan uzman memurluklar›n›n
say›s›n› art›rma, büro iﬂlerinde hiçbir ﬂekilde taﬂeron
firma eleman› çal›ﬂt›rmama vb.
gibi).
turma ve bilinçlilik yaratma, denetim rolü üstlenme vb. gibi.
5. Tahsis edilen bütçeyi zaman›nda ve
tam olarak kullanma veya tahsis edilen
bütçeyi ﬂüpheli ve aç›klamas› zor gelir
kaynaklar› kullanarak aﬂmama. Gelir ve
giderler kaleminde ﬂeffaf olma.
6. ‹nsan kaynaklar›n› do¤ru yerde ve
do¤ru say›yla kullanma. Devletin verdi¤i
norm kadro say›lar›n› gerek olmad›¤›
halde siyasi veya baﬂka mülahazalarla
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8. ‹nsan kaynaklar›n›n y›lda belli bir saat
hizmet içi e¤itim alma ve bu e¤itimlerin
yetenek ve beceriyi art›rd›¤›n›n ba¤›ms›z
kuruluﬂlarca kan›tlanmas›n› sa¤layacak
sistemler kurma. Hizmet içi e¤itimleri
“e¤itim ve dan›ﬂmanl›k kuruluﬂlar›na”
fon aktarma olay›ndan ç›kararak kazand›rd›¤› sertifika ve beceri oran›nda ödüllendirme. Yetenek ve becerisini art›rd›¤›n› kan›tlayan personele ekstra avantajlar
sa¤lama ve böylece hizmetin gelece¤ini
garanti alt›na alma.

9. ‹dari kurumlara y›ll›k performans
programlar›n› ve y›l sonu faaliyet raporlar›n› internet ortam›nda yay›nlama zorunlulu¤u getirme. Kamuoyunu idari kurumlar›n bütçe performans› hakk›nda
bilgilendirme (örne¤in; halkla iliﬂkiler ve
tan›t›m harcamalar›na karﬂ›l›k yat›r›m
harcamalar›, kültür harcamalar›na karﬂ›l›k alt yap› yat›r›m harcamalar›, genel
bütçe içinde yat›r›mlar›n oran›, toplam
yat›r›mlar içinde kritik alanlara yap›lan
harcamalar›n oran›, idare bütçesi içinde
toplam personel harcamalar›n›n oran›,
yurt içi ve yurt d›ﬂ› gizli gezi harcamalar›
– gizli dememizin nedeni bu harcamalar›n bütçede aç›k olarak “gezi” ad›yla gösterilmemesi, “e¤itim”, “piyasa araﬂt›rmas›” vb. gerekçelerle kamufle edilmesidir.–)
10. Y›ll›k performans programlar› haz›rlan›rken sivil toplum kuruluﬂlar› ve özel
sektör temsilcileriyle en az y›lda iki kez
toplant› yap›lmas›. Bu toplant›n›n birincisinin y›ll›k hedefler belirlenirken ve
ikincisinin de y›ll›k faaliyet raporu haz›rland›ktan sonra yap›lmas›.
11. Sivil toplum kuruluﬂlar› ve özel sektör temsilcilerinin makul, uygun ve geçerli istek ve taleplerinin mutlaka performans programlar›nda yer almas›n›n sa¤lanmas›.
12. Objektif, adil ve sorgulanmayan bir
tedarik sisteminin kurulmas›. Burada
anahtar kavram “sorgulanmayand›r”.
Sorgulanmayan tedarik sistemi yasa ve
yönetmeliklere uygun olmakla birlikte
kuﬂku uyand›ran iﬂ ve iﬂlemleri kapsar.
Yönetici, tercihlerini çeﬂitlilikten, çok
Ekim 2007
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yönlülükten, toplum kesimlerini tümünü gözetmekten yana kullan›rsa “sorgulanmayan” bir tedarik anlay›ﬂ› geliﬂtirir.
13. ‹hale ve projelerle ilgili ayr›nt›l› bilgilerin ‹nternet ortam›nda kamuoyuyla
paylaﬂ›lmas›. ‹haleyi kim alm›ﬂt›r, ihale
ﬂartnamesi, teslim süresi, denetleyici kurum ve mekanizmalar, yapt›r›mlar.
Kamu kaynaklar›n›n etkili ve tarafs›z kullan›lmas› halinde sivil toplum kuruluﬂlar›
ve özel sektör temsilcileri adaletsizlik
duygusu yaﬂamazlar. Sivil toplum kuruluﬂlar›n›n bu konuda en çok yak›nd›¤› ﬂikayetler ﬂunlard›r: proje bedeli olmas›
gerekenin çok üstünde, proje ﬂartnamesi gerçekçi de¤il, firma tan›ml›yor, belirlenen mali ve insan kaynaklar› kriterleri
gerçekçi de¤il, standartlar rekabeti ortadan kald›racak kadar çok yüksek, bu
proje için belirlenen say›da personele
gerek yok, aran›lan personel nitelikleri
anlams›z, koﬂullar abart›l›, teslim süresi
gerçekçi de¤il, duyuru zaman› çok k›sa,
yanl›ﬂ yat›r›m, alt yap›ya de¤il vitrine yat›r›m, kabuk müdürlük, muvazaal› iﬂlem
vs. Kamu kaynaklar›n›n etkili bir ﬂekilde
kullan›lma de¤erlendirmesi birkaç ﬂekilde yap›labilir. Bunlardan birincisi idare
bütçesinde harcama kalemleri içinde yat›r›m harcamalar›n›n oran›, de¤iﬂik harcama kalemlerinin bütçe içindeki oranlar›n›n y›llar içinde nas›l bir de¤iﬂim seyri
izledi¤i, hizmetlerden yararlanan vatandaﬂlar›n memnuniyet durumu (özellikle
temel sorun alanlar›yla ilgili olarak), personel say›s› hareketleri ve personel harcamalar›n›n bütçe içindeki oranlar›, bütçe gerçekleﬂme oranlar›, temel toplum
sorunlar›n›n azalma veya iyileﬂme dereEkim 2007
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cesi. Bunlara k›saca performans göstergeleri ad›n› veriyoruz. Yönetiﬂim izlemesi performans göstergeleriyle yap›l›r. Kamu idarecileri, özel sektör yöneticileri ve
sivil toplum kuruluﬂlar› “temel performans göstergeleri” konusunda bir mutabakata varmal› 5-10 y›ll›k sürelerle bu
göstergeleri ›srarla takip etmelidirler. Bu
“sorumluluk” bir çok kez sadece üst yönetime ait bir görev gibi alg›lanmaktad›r.
Oysa üst yönetimden orta kademe yönetime ve alt kademe yönetime kadar bütün idari kademelerde çal›ﬂan yöneticiler
bu sorumlulu¤u bütün a¤›rl›¤›yla omuzlar›nda hissetmelidirler. Üst yönetim bir
nedenle performans göstergelerini belirleme ve sivil toplum kuruluﬂlar›yla paylaﬂma konusunda bir unutma içinde oldu¤u veya orta kademeye aç›k bir talimat
verilmedi¤i zaman orta kademedeki yöneticilerin “kulaklar›n›n üstüne yatt›klar›” bilinmektedir. Bir sonraki baﬂl›kta ele
alaca¤›m›z gibi yönetiﬂim “iyi yöneticilere” dayan›r. ‹yi yöneticiler, amirlerinin
a¤z›ndan ç›kacak sözler kadar objektif
yönetim ilke ve kurallar›na da dikkat
eden kiﬂilerdir. Bu konuda vazgeçilmez
bir duyarl›l›¤a sahiptirler. Bu dayarl›l›k
çerçevesinde performans göstergelerini
takip ederler, sivil toplum kuruluﬂlar›yla
paylaﬂ›rlar, revize ederler ve sonuçlar› ‹nternet ortam›nda genel kamuoyuyla paylaﬂ›rlar.
Yasama ve yarg› organlar›yla sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n belirli sorunlar›n giderilmesi konusunda iﬂbirli¤i yapmalar›. Yönetiﬂim, ayn› zamanda hukuk sisteminin
beklentileri karﬂ›layacak ﬂekilde güçlendirilmesidir. Bir ülkenin Hukuk sistemi
ekonomik koﬂullardan, siyasi ve politik

geliﬂmelerden ve halk›n yaﬂam biçiminden etkilenir. Sistemi istikrara kavuﬂturacak önleyici, düzenleyici ve serbest b›rak›c› hükümleri, yasalar› yürürlü¤e al›rken, uygularken veya geliﬂtirirken dikkatli, hassas ve özenli bir ﬂekilde parlamentonun, yarg› organlar›n›n ve sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n birbirlerini anlamalar›na ve iﬂbirli¤i yapmalar›na ihtiyaç
vard›r. Yasal ve hukuki sistemin yönetiﬂimi kolaylaﬂt›rmas› için aﬂa¤›daki uygulamalara baﬂvurulabilir.
1. HUKUK ve YARGI S‹STEM‹
a. Hukukun üstünlü¤ünü zay›flatan
öncelikli konular›n araﬂt›r›lmas› ve bunlarla ilgili iyileﬂtirme programlar›n›n haz›rlanmas›. Bu programlar “yarg› reformu” gibi iddial› planlar veya “aﬂamal› geliﬂmelere” dayal› programlar olabilir.
b. Yarg› reformu için; yarg› kurumu
yöneticilerinin, hükümet yetkililerinin,
baro temsilcilerinin, hukuk fakülteleri
ö¤retim üyeleri ile sivil toplum kuruluﬂu
temsilcilerinin bir araya gelerek iyileﬂtirilmesi gereken temel konularla ilgili bir
yol haritas› haz›rlamalar›.
c. Hukukun toplumdaki ve devlet
kurumlar›ndaki yozlaﬂmay›, rüﬂveti, çürümeyi, suiistimalleri azaltacak ﬂekilde
güçlen-dirilmesi ve daha etkin k›l›nmas›.
d. Hakim ve savc›lar›n “yönetiﬂim”
felsefesi çerçevesinde daha iyi yetiﬂtirilmeleri için yeni önlemler al›nmas› ve
programlar oluﬂturulmas›. ‹çinde yaﬂad›klar› toplumu daha iyi tan›ma-lar›n›n
sa¤lanmas›. Hukuk sisteminin toplumun
yaﬂam biçimi göz önünde bulundurularak güçlendirilmesi
e. Uygunsuz ba¤lant›lar kuran hakim
ve savc›lar›n iç denetimlerle önceden
25

dosya kamuda yeniden yap›lanma paradigma de¤iﬂimi: yönetiﬂim

tespit edilmesi ve elenmesi.
f. Hakim ve savc›lar›n iﬂyüklerinin
eniyileﬂtirilmesi ve dengelenmesi.
g. Hakim ve savc›lar›n maddi olanaklar›n›n iyileﬂtirilmesi. Böylece kendilerine yönelik rüﬂvet ve suiistimal iddialar›n›n ortadan kald›r›lmas›.
h. Toplumda hukuk ve adalete duyulan inanç ve güvenin art›r›lmas›.
i. Hukuk ve yarg› sistemini güçlendirecek komple bir performans program›
haz›rlanarak bu program›n kamuoyuyla
paylaﬂ›lmas›.
Hukuk sitemindeki iyileﬂtirmelerin etkili
sonuç verme derecesini belirlemek için
sürekli izleme sisteminin kurulmas›. Bunun için düzenli olarak ölçüm ve araﬂt›rmalar yap›lmas› sorun alanlar›n›n yeniden belirlenerek yeni önlemler al›nmas›.
Tüm iyileﬂtirmelerin ölçümlere dayanan
veri temelli olmas›.
Ölçüm uygulamas›n›n hakimler, savc›lar,
avukatlar, üniversite mensuplar›, sivil
toplum kuruluﬂlar› ve hane halk› üzerinde ayr› ayr› yap›lmas›. Sorun ve beklentilerin al›nan mesafenin net çizgilerle belirlenmesi.
1. YASAMA S‹STEM‹
a. Ç›kar gruplar›n›n, devletteki bürokratlar arac›l›¤›yla bakanlar› veya parlamento üyelerini gizli menfaatler karﬂ›l›¤›
etkilemelerinin önlenmesi.
b. Ç›kar›lan yasalara uygulama etkinli¤i kazand›r›lmas› ve etkin sonuç al›nmas›. Yasalar›n toplumun sorunlar›n›n azalt›lmas›nda belli bir iﬂlev görmesi.
c. Önemli yasalar›n geniﬂ bir tart›ﬂma
çerçevesi içinde olgunlaﬂt›r›lmas›, sivil
toplumun kat›l›m›n›n sa¤lanmas›.
d. Yasama ve yarg› organlar› aras›nda
26
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yönetiﬂimin gerçekleﬂmesine yönelik
belli bir iﬂbirli¤i yap›lmas› ve diyalog ortam›n›n kurulmas›. Fikir al›ﬂ-veriﬂi, yaﬂanacak sorunlar, ortaya ç›kmas› muhtemel olumlu geliﬂmeler vb. gibi.
e. Yozlaﬂmay›, rüﬂveti, çürümeyi, suiistimalleri azaltacak yasalar›n güçlendirilmesi ve yapt›r›m sonuçlar›n›n periyodik olarak gözden geçirilmesi. Böylece
gerçek bir iyileﬂme sa¤lanmas›. Gerçek
iyileﬂme sa¤lamayan hiçbir yasa etkili de¤ildir.
Yasama ve yarg› sistemi kuvvetler ayr›l›¤› prensibi içinde çal›ﬂ›r. Ancak bu uygulama sorunlar›n ortadan kald›r›lmas›
için her kesimin kendi do¤rular›n› di¤erine dayatmas› anlam›na gelmez. Yönetiﬂim, üst düzey organlar için de gereklidir. Teknik zorunluluklar kadar, sosyal
ve psikolojik zorunluluklar›n da dikkate
al›nma gere¤i vard›r.
Medyan›n geliﬂtirilmesi ve medya
sorumlulu¤u. Dünya Bankas›n›n 2001
tarihli Eylem Plan›nda yönetiﬂim müdahalesi yap›lmas› gereken dördüncü alan
medya olarak belirlenmiﬂtir. Yönetiﬂim
ve kurumsal reformlar›n gerçekleﬂtirilmesinde medya bir katalizör rolü oynayabilir. Bunun anlam› sürecin h›zland›r›lmas›, kolaylaﬂt›r›lmas› ve daha etkili sonuç al›nmas› için kamuoyunun bilgilendirilmesi ve e¤itilmesidir. Medya kuruluﬂlar›n›n etkili bir ﬂekilde fonksiyon görmesiyle ekonomik sonuçlar daha aç›k ve
net bir ﬂekilde toplumun önünde sergilenmeye baﬂlayacakt›r. Medya; yolsuzluklarla, rüﬂvetle, bozulmayla ve suiistimallerle mücadelede en etkili olan araçlardan biridir. Bununla birlikte medya,
ba¤›ms›z ve ba¤lant›s›z olmas› halinde

bu iﬂlevini etkili bir ﬂekilde yerine getirebilir. Ülkemizde uzun y›llar medyadaki
“tekelcilikten”, “hükümet güdümünde
olmaktan”, “tek seslilikten” “tek yönlü
kamuoyu oluﬂturmaktan”, “hakim güçlere göre tav›r almaktan” yak›n›lm›ﬂ ve ﬂikayet edilmiﬂtir. Böyle olunca medya yönetiﬂim olgusunun gerçekleﬂmesini nesnel ve yans›z ölçütlere göre de¤il, hedefli ve amaçl› ilkelere göre yap›yor demektir. ‹yi bir yönetiﬂim için medyan›n geliﬂtirilmesi de¤iﬂik kesimlere sorumluluklar getirmektedir:
1. Hükümet ve parlamento uygun yasalar› ç›karmal›d›r.
2. Medya kuruluﬂlar›n›n sahipli¤i bir ﬂekilde hükümet veya hükümetin etkili oldu¤u kurum ve kuruluﬂlar›n elinden ç›kar›lmal›d›r. (Hükümet yerine buna
“devlet” de diyebiliriz. Devlet bir ﬂekilde
hükümetlerden etkilenir.
3. Medya kuruluﬂlar›n›n mali piyasalara
ve finansman sektörüne girmeleri k›s›tlanmal›d›r.
4. Medya kuruluﬂlar›n›n büyük devlet
ihaleleriyle olan iliﬂkileri k›s›tlanmal›d›r.
5. Medya kuruluﬂlar›na tan›nan imtiyazlar ve ayr›cal›klar aras›nda denge gözetilmelidir.
6. Medya kuruluﬂlar› genel etik ilkeler
yan›nda, ayr›nt›l› sosyal sorumluluk kodifikasyonlar› yay›nlamal›d›rlar. Genel ilkeler her zaman kolayl›kla göz ard› edilebilmekte veya farkl› ﬂekillerde yorumlanabilmektedir.
Medya kuruluﬂlar›n›n ﬂantaj, tehdit, kiﬂisel haklara sald›r› veya haks›z kazanç temin etme davran›ﬂ› olarak yorumlanabilecek her türlü tutum ve davran›ﬂlar›
mercek alt›na al›nmal› ve sorgulanmal›d›r.
Ekim 2007

dosya kamuda yeniden yap›lanma paradigma de¤iﬂimi: yönetiﬂim

Ülkemizde medyan›n geliﬂtirilmesi
ve sorumluluk düzeyinin art›r›lmas› için ﬂu tedbirler al›nabilir:
1. Medya sahipli¤i uygulamalar› yak›ndan takip edilerek bu sahiplerin di¤er iﬂ
ve faaliyetlerinin kamuoyunda tam olarak bilinmesini sa¤layacak bilgilendirme
programlar›n›n uygulamaya al›nmas›.
2. Medya kuruluﬂlar›n›n yöneticilerine
yönelik “ba¤›ms›zl›k ve kamuoyunun
yans›z bilgilendirilmesi” konusunda duyarl›l›k e¤itimlerine al›nmas›.
3. Medya kuruluﬂlar›n›n yöneticilerine
“toplumsal duyarl›l›klar”, “ülke ç›karlar›
gere¤i yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve yayg›nlaﬂt›r›lmamas› gereken bilgiler”, “toplumun
kültür dokusu”, “ço¤ulculuk”, “demokratik gelenekler” konular›nda e¤itim ve
seminerler verilmesi.
4. Medya kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan her düzeyde gazeteci, muhabir ve program yap›mc›s›na “ekonomik ve sosyal de¤iﬂim”
konular›nda seminerler verilmesi. Toplumu, yaﬂanan olaylar› ve geliﬂmeleri
çoklu disipliner anlay›ﬂla de¤erlendirmelerinin sa¤lanmas›. Böylece çok boyutlu
düﬂünme yetene¤ini içselleﬂtirmelerinin
sa¤lanmas›.
Parlamento sisteminin
güçlendirilmesi.
Parlamento veya Millet Meclisi, ülkeyi yöneten hükümetle sivil toplum aras›nda
köprü vazifesi gören bir organd›r. Yönetiﬂim olgusunun etkili bir ﬂekilde hayata
geçmesi meclisin ç›kard›¤› kanunlarla ve
denetim uygulamas›yla gerçekleﬂir. Hükümetlerin halka karﬂ› sorumlulu¤u ve
denetimi meclis arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirilir. Parlamento, e¤er güçlü bir ﬂekilde yap›land›r›labilirse ülkedeki “yönetim boEkim 2007
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zulmalar›na karﬂ› koyan” önemli merkez
olarak ortaya ç›kar. Meclisin gözetim, denetim ve sivil toplumu temsil yetkisini
güçlü bir ﬂekilde icra etmesi demokratik
kural ve sistemlerin sa¤l›kl› bir ﬂekilde
oluﬂturulmas›na, yerleﬂmesine ve uygulanmas›na ba¤l›d›r. Yönetiﬂim uygulamalar›nda parlamentonun etkili bir iﬂlev görebilmesi için bu organ› güçlendirici önlemler almak gerekir. Bunlar›n önemlilerini aﬂa¤›daki gibi s›ralayabiliriz:
1. Milletvekillerinin adi suçlarla ilgili dokunmazl›klar›n›n kald›r›lmas› ve seçilen
milletvekillerinin yasal ve hukuki aç›dan
problemlerinin olmamas› ve böylece
toplumda meclise karﬂ› genel bir güvenin oluﬂmas›. Bunun yan›nda dokunulmazl›k konusunun bütüncül bir anlay›ﬂla
“bir paket olarak” görülmesi ve ele al›nmas›.
2. Milletvekillerinin görevleri s›ras›nda
yozlaﬂm›ﬂ uygulamalara kar›ﬂmamas›.
3. Meclisin denetim etkisinin güçlendirilmesi ve bu konudaki yetkilerinin art›r›lmas›. Meclis denetim komisyonlar›na
davet edilen kiﬂilerin de¤iﬂik nedenlerle
mazeretler üreterek kat›lmama davran›ﬂlar›n›n önlenmesi. Kurum ve kuruluﬂlar›n Meclis soruﬂturmas›n›n d›ﬂ›na ç›kar›lmamas›.
4. Yolsuzluk, rüﬂvet, suiistimal iddialar›nda denetim ve gözetim iﬂlevini ilgili
organlar› harekete geçirerek etkili bir ﬂekilde uygulayabilmesi.
5. Milletvekillerinin meclise davam etme
uygulamas›n›n güçlendirilmesi ve yapt›r›mlar getirilmesi.

6. Meclis içindeki müzakerelerde, tart›ﬂmalarda sivil toplum taraf›ndan hoﬂ karﬂ›lanmayan “arbede” gibi görüntülerin ve
“hakaret davran›ﬂlar›n›n” önlenmesi.
7. Meclis komisyonlar›n›n sa¤l›kl› bir ﬂekilde çal›ﬂt›r›lmas›. Ço¤unlu¤a dayal› olarak tek baﬂ›na karar al›nmamas›. Protesto etme, toptan çekilme gibi davran›ﬂlar›
önleyecek daha sa¤l›kl› yeni kurallar geliﬂtirilmesi.
8. Sivil toplumda “meclisin çal›ﬂt›¤›” ve
makul say›da kanunu yasalaﬂt›rd›¤› duygusunun güçlendirilmesi.
9. Mecliste farkl› siyasi partiler aras›nda
diyalog kap›s›n›n aç›k tutulmas›.
10. Parlamentonun sivil toplumun de¤iﬂik kesimlerini makul ve adil bir ﬂekilde
temsil etmesinin sa¤lanmas›. Toplumda
bu konuda ortaya ç›kan yayg›n ﬂikayet
ve söylemlerin azalt›lmas›.
11. Parlamentoda milletvekillerinin
önemli kritik kararlarda partilerin grup
kararlar› yerine kendi bireysel kararlar›n›
verecekleri sistemlerin geliﬂtirilmesi.
Böylece toplumda giderek yayg›nlaﬂan
“lider sultas›” suçlamalar›n›n ortadan kald›r›lmas›.
27
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13. Cumhurbaﬂkanl›¤›n›n temsili bir organ ve parlamentonun ise millete hesap
veren tam yetkili bir kurum haline getirilmesi. Parlamentonun hareket ve etki
alan›n geniﬂletilmesi.
14. Toplumun vicdan›n› yaralayan milletvekillerinin parti de¤iﬂtirme uygulamalar›n›n önüne geçilmesi.
Yönetiﬂim, ülkeyi yönetme konusunda
birinci derecede sorumlu olan parlamentonun sorumluluklar›n› tam olarak ve iyi
bir ﬂekilde yerine getirdi¤i duygusunun
güçlenmesiyle dalga dalga di¤er kurumlara yans›r. Yönetiﬂim, “burada iyi yönetiyoruz” “siz de orada iyi yönetin” anlay›ﬂ›d›r. Son y›llarda yap›lan araﬂt›rmalar, organik temelli bozukluklar›n ve deformasyonlar›n dahi sosyolojik temelli oldu¤unu göstermiﬂtir. ‹yi uygulamalar, iyi örnekleri; kötü uygulamalar, kötü uygulamalar› davet eder.
Özel sektör ve kamu sektör iliﬂkileri.
Dünya Bankas›n›n eylem plan›nda alt›nc›
inceleme alan›, yönetiﬂim uygulamalar›n›n özel sektör ve kamu sektör aras›ndaki iliﬂkileri düzenlemesiyle ilgilidir. Yönetiﬂim anlay›ﬂ›n› benimseyen özel sektör kuruluﬂlar› daha sa¤l›kl›, de¤er yaratan, sayg›n ve güvenilir firmalar haline
gelirler. Bu görüntü, iﬂletmelerin devlet
karﬂ›s›ndaki imaj›n› da güçlendirir. Ayn›
durum kamu kuruluﬂlar› aç›s›ndan da
geçerlidir. Kamu kuruluﬂlar› da e¤er yönetiﬂim uygulamalar›n› baﬂar›l› bir ﬂekil28

de gerçekleﬂtirirlerse özel sektör çal›ﬂanlar›n›n gözünde de¤er ve sayg›nl›klar› art›r. O halde iki yönlü bir etkileﬂim söz
konusudur. Yönetiﬂim anlay›ﬂ ve felsefesini her iki kesim birlikte gerçekleﬂtirmek durumundad›rlar. Kamu-özel sektör iliﬂkilerinde ele al›nmas› gereken
önemli bir di¤er alan, devletin baz› ekonomik faaliyet alanlar›ndan çekilmesi ve
bunlara özel sektöre ve rekabet ortam›na devretmesidir. Yap›lan araﬂt›rmalar
devletin baz› ekonomik faaliyetleri özel
sektöre devretmesi ve regülasyon-deregülesyon uygulamalar›yla yozlaﬂma ve
suiistimallerin önemli ölçüde azald›¤›
görülmüﬂtür. Yönetiﬂim uygulamalar›n›n
özel sektör ve kamu sektör iliﬂkilerinde
daha etkili bir rol oynayabilmesi için aﬂa¤›daki eylemler gerçekleﬂtirilebilir:

“

Kamu kaynaklar›n›n etkili ve
tarafs›z kullan›lmas› halinde
sivil toplum kuruluﬂlar› ve
özel sektör temsilcileri
adaletsizlik duygusu
yaﬂamazlar.

“

12. Di¤er ülkelerin parlamentolar›yla ve
parlamento örgütleriyle olan iﬂbirli¤i, deneyim ve bilgi paylaﬂ›m›n›n art›r›lmas›.
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1. Kamu kuruluﬂlar›, “iﬂ eti¤i program›n›” yaﬂanan, uygulanan ve sonuç al›nan
bir sistem haline getirebilirler. Bu program›n bir yönetmelik, bir tüzük veya temenni olmaktan ç›kmas› personelin, yöneticilerin sürekli e¤itilmeleri, uygulamalar›n izlenmesi, ﬂikayetlerin teﬂvik
edilmesi, denetimlerin art›r›lmas› ile
mümkün olabilir. ﬁikayetler azalm›yorsa
program ve yönetmelikler ka¤›t üzerinde kalm›ﬂt›r, yeterince etkili de¤il demektir.

2. ‹ﬂ eti¤i anlay›ﬂ ve programlar›n›n ayn›
zamanda özel sektör kuruluﬂlar›nda da
yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Ad› ﬂaibeli olaylara kar›ﬂan firmalar için izleme
programlar›, kütükleri haz›rlanabilir.
3. Toplumsal sorunlar›n (iﬂsizlik, yoksulluk, e¤itim, sa¤l›k ve güvenlik gibi) azalt›lmas›nda iﬂletmelerin sosyal sorumluluk bilincini art›racak düzenleme ve
programlar›n haz›rlanmas› söz konusu
olabilir. Günümüzde art›k “sosyal sorumluluk” olgusu firmalar›n iste¤ine
ba¤l› bir uygulama olarak de¤erlendirilemez. Firmalar›n müzik ve spor alan›na
yapt›klar› yat›r›m ve desteklerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda toplumsal sorunlar›n giderilmesine yönelik yapt›klar› yat›r›mlar›n oldukça az oldu¤u düﬂünülmektedir. Bu
sezgisel bir yarg›d›r, çünkü elimizde bu
konuda yararlanabilece¤imiz bir istatistiki veri bulunmamaktad›r.
Yönetmelik ve yönergeler ekonomik ve
toplumsal hayat› düzenleyici bir özelli¤e
sahiptir. Fakat bu düzenlemeler bazen
olumlu, bazen de olumsuz iﬂlev görür.
Bazen sivil toplumun aleyhine iﬂletmelerin lehine, bazen de iﬂletmelerin aleyhine toplumun lehine sonuçlar üretir.
Dengeyi bulman›n güç oldu¤u durumlarda “yönetiﬂim” olgusu ac› ve ›zd›rap
çeker. ‹ﬂletme yöneticilerinin hükümet
nezdinde lobi faaliyetinde bulunarak düzenlemeleri kendi lehlerine olacak ﬂekilde ayarlamalar› “kamu vicdan›n›” rahats›z eder. Yönetiﬂimin barometresi “kamu
vicdan›n›n rahatl›k veya rahats›zl›k” derecesidir.
Kay›t d›ﬂ›l›k olgusunun kald›r›lmas›nda
çok yönlü bir reform uygulamas› baﬂlat›Ekim 2007

labilir. Yönetiﬂimi yaralayan önemli olgulardan biri de kay›t d›ﬂ›l›kt›r. Özel sektör
kuruluﬂlar›n›n vergi, sigortal› eleman çal›ﬂt›rma, belge sistemine uyma ve mali
kay›t bilgilerinin do¤rulu¤u gibi konularda sürekli, ›srarl› ve çok yönlü kontrol ve
denetimi ile sivil toplumda kamu-özel
sektör iliﬂkilerinin ray›na oturdu¤u duygusu güçlenecektir.
Toplumdaki yönetsel bozulma, suiistimaller ve kollama davran›ﬂlar›yla etkili
bir ﬂekilde mücadele edebilmek için kamu ve özel sektör kuruluﬂlar›n›n iﬂbirli¤i
etmeleri, makul ve normal olan› birlikte
aramalar›n› gerektirir. Bu yöndeki çal›ﬂmalar›n hemen birkaç y›l içinde bitmesi
zordur. Kararl›, ›srarl›, takipli ve disipline
edici tutum ve davran›ﬂlar› gerektirir.
Genel yaklaﬂ›m ve ilkeler önemlidir. Gerek özel sektör kuruluﬂlar› ve gerekse kamu kuruluﬂlar› sivil toplumun menfaatine olacak kararlar› cesaretle verebilmelidirler.
YÖNET‹ﬁ‹M B‹L‹NÇL‹L‹⁄‹
OLUﬁTURMA
Yönetiﬂimin çok yönlü aktörlere sahip
olmas›, çok yönlü düzenlemeleri gerektirmesi, uzlaﬂma kültürü üzerinde yükselmesi ve dinamik yap›s› nedeniyle “sürekli bilinçlilik yarat›lmas› gereken” bir
olgu olarak görülmektedir. Yönetiﬂim,
tek baﬂ›na bir yasa ç›karma, tek baﬂ›na
kamuoyuna geri besleme yapma, sivil
toplum kuruluﬂlar›na dan›ﬂma veya al›nan kararlarda sivil toplum kuruluﬂlar›n›n baz› isteklerini yerine getirme olay›ndan çok, ilgili süreçlerin karmaﬂ›k bir ﬂekilde ve sürekli tatmin sa¤layacak ﬂekilde
sürdürülmesi anlam›na gelmektedir. Arzulanan bilinçlilik sa¤lanabilirse aktörler
Ekim 2007
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kendi rollerini kendileri tan›mlayacaklard›r. Yönetiﬂim bilinçlili¤ini sa¤lama, sadece “fark›ndal›k yaratmadan” ibaret de¤ildir. Konuyu bilinçlili¤in ön koﬂullar›,
bilinçlili¤in bilgilenmeyle içselleﬂtirilmesi, bilinçlili¤in sürdürülmesi, bilinçlili¤in
eylem ve programlar üretmesi baﬂl›klar›yla ele alabiliriz.
Bilinçlili¤in ön koﬂullar›. Bilinçlili¤in ön koﬂulu veri ve bilgi temelli bir yaklaﬂ›m›n ortaya konmas›d›r. Kamu kuruluﬂlar›, özel sektör kuruluﬂlar› ve sivil
toplum kuruluﬂlar› ülke sorunlar› ve di¤er toplumsal sorunlarla ilgili olarak sürekli izlemeye dayal› bir araﬂt›rma veri taban› oluﬂturmak durumundad›rlar. Çeliﬂkili sonuçlar zaman içinde netleﬂerek
durum tespitleri daha sa¤l›kl› bir ﬂekilde
ortaya konacak ve yap›lmas› gerekenler
daha belirgin bir ﬂekilde ortaya ç›kar›lacakt›r. Ülkemizde bu yöndeki çabalar›n
en önemli eksikli¤i süreklilik kazanamamas›d›r. Bilinçlilik, ›srarl› olmay›, takip
etmeyi, iyileﬂme ve kötüleﬂmeyi veya yerinde sayma durumunu görmeyi gerektirir. Parlay›p sönen bilinçlilik, yönetiﬂim
uygulamalar›n›n zay›f kalmas›na ve bir
süre sonra toplumda heyecan, umut ve
geliﬂim enerjisinin yok olmas›na neden
olur.
Bilgilenmeyle içselleﬂtirme. Yönetiﬂim ilgili tüm kesimlerin daha bilgili, duyarl›, özenli ve dikkatli olmas›n› gerektirir. Ülkemizde yönetiﬂim anlay›ﬂ ve felsefesinin, davran›ﬂ ve yaklaﬂ›m biçiminin
geliﬂmesi için yayg›n bir e¤itim ve bilgilenme kampanyas› yap›lmam›ﬂt›r. Oysa
buna ihtiyaç vard›r. Kurumlar›n, yöneticilerin, baz› parlamento üyelerinin kiﬂisel tercihleriyle bu konuda kendilerini

“

Yönetiﬂim izlemesi
performans göstergeleriyle
yap›l›r. Kamu idarecileri,
özel sektör yöneticileri ve
sivil toplum kuruluﬂlar›
“temel performans
göstergeleri” konusunda bir
mutabakata varmal› 5-10
y›ll›k sürelerle bu
göstergeleri ›srarla takip
etmelidirler.

“
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yetiﬂtirmeye çal›ﬂmalar› çok fazla sonuç
vermeyecektir. Sinerjik etkinin ortaya ç›kabilmesi için yayg›n, çok yönlü, çok
araçl› ve yüksek kat›l›ml› e¤itim, seminer, konferans ve panel dizileri, aç›k oturumlar insanlar›n bilgilenmesini ve kendilerini geliﬂtirmelerini sa¤layacakt›r. Bilgilenme olmadan bilinç ve duyarl›l›k geliﬂmez. Bilgilenme geniﬂ halk kitlelerinin
kolay anlayaca¤› kadar basit terimlerle ve
üst düzey tüm yöneticilerin zorunlu olarak bilmeleri gereken karmaﬂ›k süreçlerle ele al›nmal›d›r. Üst düzey yöneticiler
yönetiﬂimi, iki üç kalem “özgün uygulama prati¤i” olarak görmemeli; e¤er yarat›c›l›klar›n› kullanabilirlerse sonsuz çözüm üretebilecekleri bir düﬂünme ve
yaklaﬂ›m prati¤i olarak ele almal›d›rlar.
Bilinçlili¤in sürdürülmesi. Yönetiﬂim bilinçlili¤i, sürdürüldü¤ü sürece yaﬂar. Sivil toplumun kendi kabu¤una çekilmesi, susturulmas›, yöneticilerin ço¤unluklar›na, yetkilerine dayal› olarak
kararlar› tek baﬂlar›na vermeleri halinde
yönetiﬂim bilinçlili¤i de kaybolur. Yönetiﬂimin tüm aktörleri, rutin yönetim uy29
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gulamas› süreci içinde kendilerine bir
“yönetiﬂim takvimi ve program›” yapmal›d›rlar. Yönetiﬂim program› olmayan yönetici, fark›na varmadan “idari süreçler
içine hapsolmuﬂ” demektir. Yönetiﬂim
bilinçlili¤inin sürdürülmesi yönetiﬂim
uygulamalar›yla yaﬂama anlam›na gelir.
Ancak burada iﬂin gere¤i olarak gerçekleﬂen do¤al yönetiﬂim süreçleriyle bilinçli ve programl› olarak yap›lan yönetiﬂim
süreçlerini birbirinden ay›rmak gerekir.
Bir çok kamu yöneticisini yan›ltan nokta
da buras›d›r. Bu yöneticiler, “yönetiﬂimden” söz aç›ld›¤›nda ﬂunu söylerler: “iﬂimiz, yönetiﬂim. Sabahtan akﬂama kadar
yönetiﬂimden baﬂka bir ﬂey yapm›yoruz.”
Bu söz hem do¤ru, hem de yanl›ﬂt›r.
Do¤rudur, çünkü günümüzde art›k “yönetim yok, yönetiﬂim” vard›r. Neredeyse
hiçbir karar art›k çok yönlü görüﬂme ve
bilgilenme yap›lmadan al›namamaktad›r.
Ancak bizim kastetti¤imiz yönetiﬂim bilinçlili¤i, art›k rutin hale gelmiﬂ bu s›radan uygulamalardan farkl›d›r. ‹yi yönetiﬂim uygulamalar›nda yönetici ﬂu tutum
ve davran›ﬂlar içinde olursa “yönetiﬂim
bilinçlili¤ini sürdürüyor” demektir: (a)
yönetiﬂim takvim ve program›n›n oluﬂturmuﬂsa, (b) yönetiﬂim etkinliklerini
30
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belirlemiﬂse, (c) faaliyet raporunu ve belirledi¤i hedefleri ne ölçüde gerçekleﬂtirdi¤ini kamuoyuyla paylaﬂ›yorsa, (ç) faaliyet ve süreçlerinden etkilenen kesimlerin memnuniyetlerini raporlam›ﬂsa, (d)
ilgili kesimleri özel olarak ar›yor, toplant›lara kat›lmalar›n› sa¤l›yor, s›k›nt›l› tart›ﬂmalara tahammül ediyorsa, (e) ilgili
kurum ve kuruluﬂlar aras›ndaki iﬂbirli¤ine önem veriyor ve bunu gerçekleﬂtiriyorsa…
Görüldü¤ü gibi bilinçlili¤in sürdürülmesi
asl›nda yeni bir yöntem anlay›ﬂ› ve felsefesine sahip olma anlam›na gelir. Bizim
burada belirtece¤imiz öneriler sadece
bir baﬂlang›çt›r. Bilinçli yönetici kendi
orijinal uygulamalar›n› kendisi geliﬂtirecektir.
Bilinçlili¤in eylem ve programlar
üretmesi. Bu madde “bilinçlili¤in sürdürülmesiyle” yak›ndan ilgilidir. Eylem
ve programlar bilinçlili¤i art›r›r ve bilinçlilik artt›kça da yeni eylem ve programlar
ortaya konur. Yönetiﬂim bilinçlili¤i; araﬂt›rmay›, yarat›c› olmay›, sorunlar› çözmeyi ve ﬂikayetleri azaltmay› gerektirir. Her
yeni eylem veya program, bir ölçüde be-

lirsizlikler ve riskler taﬂ›r. Fakat bu programlar yönetiﬂim anlay›ﬂ› içinde yap›l›rsa
risk ve tehlikeler en aza indirilebilir. Eylem ve programlar›n en önemli özelli¤i
yönetiﬂim aktörlerinin kendilerini bu etkinliklerin içinde bulmas›d›r. Eylem ve
programlar yönetiﬂim aktörleriyle birlikte yap›lmal›d›r. Yönetiﬂim aktörleri eylemlerde rol almal›, eylemleri benimsemeli, desteklemeli ve daha iyisini yapmak için taahhüt içine girmelidir. Katma
ve birlikte dönme önemlidir.
YÖNET‹ﬁ‹M‹N ÇEVRES‹ VE
MUHATAPLARI
Yönetiﬂimin çevresi k›saca “etki alan›”
olarak isimlendirilir. Her düzeye göre etki alan› de¤iﬂir. Bir iﬂletmede yönetiﬂimin etki alan›; müﬂteriler, çal›ﬂan personel, tedarikçiler, sivil toplum kuruluﬂlar›
ve finansman kuruluﬂlar›d›r. Bir proje
grubunun etki alan›; proje çal›ﬂanlar›,
projenin ilgili oldu¤u kesim ve proje araç
ve gereçleridir. Fakat konu, devlette ve
kamu idaresinde yönetiﬂim oldu¤u zaman yönetim alan› ve muhataplar hem
say›ca çok hem de alanca daha geniﬂtir.
Kamu idaresinde yönetiﬂim olgusunun
çevresini ve muhataplar›n› çok kademeli
hiyerarﬂik bir düzenleme içinde ele alabiliriz. Aﬂa¤›daki tabloda bu hiyerarﬂik
düzenleme ele al›nm›ﬂt›r.
Tabloda sadece iki kademeye yer verilmiﬂtir. Bu kademeler de aç›larak üç, dört
veya beﬂ kademe düzeyine kadar ç›kar›labilir. Kademe say›s›n›n artmas› ﬂu anlama gelmektedir ki “iletiﬂim” ve “etkileﬂim” say›s› da kademe say›s› kadar artacakt›r. Kamu idaresinde yönetiﬂim olgusu bu yüzden “zaman alan”, “çok yönlü”,
Ekim 2007
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“çok kademeli”, “ayk›r› görüﬂleri buluﬂturmay› gerektiren” bir süreç olarak ortaya ç›kar. Burada genel bir çerçeve verildi.
Oysa münferit kamu idarecilerinin etki
alan› olarak konuya yaklaﬂt›¤›m›z zaman,
her yöneticinin kararlar›ndan etkilenen
alan› daha somut ve belirgin olarak ortaya koyabiliriz. O halde kamu yöneticisi
veya kamu yönetim kurumlar› kendi “yönetiﬂim alanlar›n›” iç içe geçmiﬂ üç daire
içinde belirleyebilirler. Birinci dairede
sürekli iletiﬂim ve etkileﬂim içinde bulunulmas› gereken aktörler ve kurumlar
yer alacakt›r. ‹kinci dairede görüﬂ ve düﬂüncelerine s›k baﬂvurulmas› gereken
aktörler ve kurumlar yer al›r. Üçüncü dairede ise görüﬂ ve düﬂüncelerine y›lda
en az iki kez baﬂvurulmas› gereken kurumlar ve aktörlere yer verilir. Yönetiﬂim, aktörlerin ve etkilenim alan›n belirlenmesini gerektirir. Etki ve etkilenim
alan›n› belirmeyen kamu idarecilerinin
eyleme geçmesi, program geliﬂtirmesi ve
hesap verme uygulamalar› “yüzeysel” seviyede kal›r.
YÖNET‹ﬁ‹M UYGULAMALARINDA
PLANLAMA GERE⁄‹
Yönetiﬂim uygulamalar› belli bir plan çerçevesinde gerçek-
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leﬂtirilir. Plan›n temel ögeleri; (a) politikalar›n belirlenmesi, (b) ilkelerin ortaya
konmas›, (c) y›ll›k programlar›n haz›rlanmas›, (d) aktörlere sorumluluklar›n verilmesi, (e) y›l içi periyodik izlemelerin yap›lmas›, (f) y›l sonu etkililik raporunun
haz›rlanmas›d›r. Plan yapma, program
geliﬂtirme izleme ve raporlama klasik bir
“yönetim gelene¤idir”. Kamu idaresindeki önemli eksikliklerden biri de bu yönetim gelene¤inin s›k s›k ihmal edilmesi
veya eksik uygulanmas›d›r. Üst düzey
yöneticilerin yönetim erkini etkili bir ﬂekilde kullan›p kullanmad›klar›n›n önemli
bir göstergesi “yönetim geleneklerini”
uygulama konusunda gösterilen titizliktir. Ne yaz›k ki özel sektör kuruluﬂlar›nda
oldu¤u gibi bu yönetim geleneklerini uygulamayan yöneticilere karﬂ› ciddi bir
yapt›r›m uygulanamamas› önemli bir
handikapt›r.
Oysa yönetim geleneklerini uygulamaman›n belli bir yapt›r›m› olmas› gerekir.
Ciddi bir yapt›r›m olmay›nca “her ﬂey bir
sepette” yaklaﬂ›m› ile bir çok görev gibi
“yönetiﬂim uygulamas›” da ne yap›lm›ﬂ,
ne de yap›lmam›ﬂ mertebesinde kalmaktad›r. Planlama; program yapmay›, programlar eyleme geçmeyi ve eylemler ise
hedeflerin ne ölçüde gerçekleﬂtirilmiﬂ oldu¤unu
raporlamay› gerektirir.
Yönetiﬂim planlamas›nda iki konu
önemlidir. Birincisi
paydaﬂlarla genel
de¤erlendirme toplant›lar›n›n yap›lmas›. ‹kincisi etkinliklerin paydaﬂlar›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilmesi.

Birincisi; mekanik, kolay ve düﬂük verimlilikli bir yaklaﬂ›md›r. ‹kincisi ise yönetiﬂim uygulamalar›ndan as›l beklenileni verme potansiyeline sahiptir. Potansiyeli diyoruz, çünkü etkinliklere kat›l›m›n
hangi düzeyde, ne derece sürekli oldu¤u, ne derece tatmin sa¤lad›¤› faktörleri
önemlidir. Her iki uygulama birlikte yap›lmal›d›r ve a¤›rl›k etkinliklerde paydaﬂ
kat›l›m›na verilmelidir.
YÖNET‹ﬁ‹M‹ GERÇEKLEﬁT‹RME
KARARLILI⁄I
Bütünüyle bireysel ve davran›ﬂsal bir tutumu ifade eder. Yasal gereklilikler biliyoruz ki, bu tür uygulamalar›n sonuç verecek ve tatmin sa¤layacak bir ﬂekilde
uygulanmas› için yeterli olmamaktad›r.
Son olarak yerel yönetimlerin stratejik
plan haz›rlama yasal gereklili¤i karﬂ›s›nda belediye baﬂkanlar›ndan baz›lar›n›n
yaz›l› metinleri de¤il, kendi zihinlerindeki planlar› dikkate ald›klar› yabanc› olmad›¤›m›z bir durumdur. O halde yasa, yönetmelik ve tüzüklerin ötesinde sivil toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Sivil toplumun stratejik
planlar› ve y›ll›k performans programlar›n› ciddiye almas›, takip etmesi ve bu
planlar üzerinden hesap sormaya baﬂlamas›yla kamu yöneticilerinin yönetiﬂimi
uygulama kararl›l›¤› artacakt›r. Yönetiﬂim
süreçlerini uygulama kararl›l›¤› biraz kiﬂisel duyarl›l›k, biraz da toplumsal bask›yla
gerçekleﬂir. Ülkemizde her ikisine de ihtiyac›m›z bulunmaktad›r. Toplumdaki bireyler tek tek zay›f kiﬂilerdir. Bir yerel yönetim baﬂkan›n stratejik plan›n› veya
performans program›n›n ‹nternete koymamas›, belirledi¤i hedefleri gerçekleﬂtirmemesi veya bütünüyle baﬂka hedeflere yönelmesi karﬂ›s›nda bireysel vatanEkim 2007
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daﬂlar hiçbir ﬂey yapamazlar. Fakat sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n gücü vard›r. Sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n stratejik planlar›,
ve performans programlar›n› izlemesi ile
genel kamuoyu daha rahat bir ﬂekilde
oluﬂturulabilmektedir. Bu, sivil toplumun denetim fonksiyonudur. Sivil toplumun denetim fonksiyonu güçlendi¤i ölçüde yönetiﬂimin gerçekleﬂtirilme kararl›l›¤› da artacakt›r. Halen stratejik plan ve
performans programlar›n›n denetimi
içiﬂleri bakanl›¤›, maliye bakanl›¤› ve Yarg›tay gibi kurumlara b›rak›lm›ﬂt›r. Bu uygulama sivil toplumda bir tatmin yaratmaz. Devlet bu denetimi sivil toplum kuruluﬂlar›n›n yapaca¤› daha etkili uygulama biçimleri, teﬂvik ve kat›l›m mekanizmalar› geliﬂtirmelidir.

“

Medya; yolsuzluklarla,
rüﬂvetle, bozulmayla ve
suiistimallerle mücadelede
en etkili olan araçlardan
biridir. Bununla birlikte
medya, ba¤›ms›z ve
ba¤lant›s›z olmas› halinde bu
iﬂlevini etkili bir ﬂekilde
yerine getirebilir. Ülkemizde
uzun y›llar medyadaki
“tekelcilikten”, “hükümet
güdümünde olmaktan”, “tek
seslilikten” “tek yönlü
kamuoyu oluﬂturmaktan”,
“hakim güçlere göre tav›r
almaktan” yak›n›lm›ﬂ ve
ﬂikayet edilmiﬂtir.

“

Ekim 2007
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YÖNET‹ﬁ‹M‹N ETK‹NL‹⁄‹N‹
DE⁄ERLEND‹RME
Yönetiﬂimin etkinli¤ini de¤erlendirme
birkaç düzeyde yap›labilir. (a) genel kamu yönetiminde yönetiﬂimin etkinli¤i,
(b) bakanl›klar düzeyinde (c) yerel yönetimler düzeyinde, (ç) Bireysel kamu kuruluﬂlar› düzeyinde yönetiﬂimin etkinli¤i.
Genel kamu yönetiminde yönetiﬂimin
etkinli¤ini belirlemek için genel toplumsal sorunlar›n azalma durumu göz önünde bulundurulur. Ülkemiz aç›s›ndan
bunlar›n baﬂl›calar› ﬂunlard›r: iﬂsizli¤in
belli bir seviyeye çekilmesi, rüﬂvet, yolsuzluk ve suiistimal dava ve olaylar›na
iliﬂkin istatistikler, suç istatistikleri, terör
olay› istatistikleri, trafik kazas› istatistikleri, yoksulluk istatistikleri, e¤itim ve
sa¤l›k istatistikleri, bebek ve anne ölüm
istatistikleri ve di¤erleri … Görüldü¤ü
gibi bunlar ayn› zamanda bir ülkenin
“beﬂeri geliﬂme” göstergeleridir. Bir ülke
e¤er kaynaklar›n›, kapasitesini ve yönetim becerilerini çok yönlü, etkili ve objektif bir ﬂekilde harekete geçirebiliyorsa
bu alanlarda önemli ölçüde iyileﬂmeler
olmas› gerekir.
Yönetiﬂimin etkilili¤ini de¤erlendirme,
temel göstergelerin belirlenmesini ve bu
göstergelerin onlarca y›l takip edilmesini
ve bu konuda kamuoyuna bilgi verilmesini gerektirir. Bakanl›klar ve yerel yönetimler düzeyinde yönetiﬂim etkinli¤inin
de¤erlendirilmesi 2005 y›l›ndan itibaren
art›k stratejik planlar ve performans
programlar›yla yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Ancak bu süreçte henüz emekleme devresindeyiz. Bu konuda gerek kamuoyunun, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n ve ge-

rekse kamu bürokrasisinin daha uzun
y›llar e¤itim almas›na, bilgilenmesine ve
derinleﬂmesine ihtiyaç bulunmaktad›r.
YÖNET‹ﬁ‹M‹N SONUÇLARI
Yönetiﬂim etkinli¤ini de¤erlendirme basit bir ﬂekilde “ﬂu kadar sivil toplum kuruluﬂlar›yla görüﬂtük”, “sivil toplum kuruluﬂlar›n›n ﬂu beklentisini hayata geçirdik”, “kent konseyini toplad›k” gibi basma kal›p sözcüklerle ifade edilecek bir
olay de¤ildir. Yönetiﬂim uygulamalar›n›n
sonuçlar›, ç›kt›lardan farkl›d›r. Türkçe
yaz›nda “ç›kt›” sözcü¤ü ile “sonuç” sözcüklerinin anlamlar› ço¤u kez tam anlaﬂ›lmaz. Pek çok “ç›kt›”, yöneticiler taraf›ndan sanki “sonuç” imiﬂ gibi sunulur.
Örne¤in, bir belediye baﬂkan›, sivil toplum kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i yaparak kendi
döneminde 5000 vatandaﬂa okuma-yazma ö¤retti¤ini ilan etmiﬂtir. Bunu yaparken kendinden önceki dönemde bu konuya hiç el at›lmad›¤›n› belirtmiﬂ ve bunun çok önemli bir aﬂama oldu¤unu söylemiﬂtir. Bu çal›ﬂma bir yönetiﬂim uygulamas›d›r ve gerçekten de önemli bir aﬂamad›r.
Fakat bu uygulama ayn› zamanda bir “yönetiﬂim ç›kt›s›d›r”. Yönetiﬂime ait sonuç
de¤eri de¤ildir. Yönetiﬂimde önemli
olan ç›kt› de¤erleri de¤il, “sonuç de¤erleridir”. Kamu idarecileri sonuç de¤eri
yaratabilmek için faaliyet ve etkinliklerini
“veri temelli” olarak oluﬂturmak zorundad›rlar. Sözü edilen belediyeyi temel
al›rsak, bu belediye baﬂkan›n›n önce bir
ilçe araﬂt›rmas› yaparak okur yazar olmayan kiﬂilerin say›s›n› tespit ettirmesi, y›llar içinde bu araﬂt›rmay› her y›l tekrar
ederek vatandaﬂ seyyaliyetini tespit et33
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1. ‹lgili kesimlerle düzenli yap›lan toplant›lar.
2. Teﬂhisin ve iyileﬂme bulgular›n›n araﬂt›rma temelli olmas›.
3. Salt mutlak rakamlar de¤il, hedef de¤erlere yüzde kaç oran›nda yaklaﬂ›ld›¤›.
4. Sa¤lanan genel memnuniyet.
5. Sorunun ortadan kalkma derecesi.
6. ‹lgili kesimlerin kendilerini art›k sürecin bir parças› olarak alg›lama, hissetme
dereceleri.
7. ‹lgili kesimlerde yönetiﬂim kavram ve
felsefesinin yayg›nlaﬂma ve benimsenme
derecesi.
8. Kurum içinde yönetiﬂim kavram ve
felsefesinin yayg›nlaﬂma ve benimsenme
derecesi.
Yönetiﬂimin bütüncül sonucu “genel ka-
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mu iyili¤idir”. Vatandaﬂ›n devletle, devletin vatandaﬂla bütünleﬂmesi, anlaﬂmazl›k ve çat›ﬂmalar›n önemli ölçüde azalmas›d›r. Her kamu idaresi, her bürokrat,
milletvekili, özel sektör yöneticisi, sivil
toplum kuruluﬂu yönetici ve temsilcileri
bu hedefe yönelik olarak faaliyet göstermek zorundad›rlar. Görüﬂ farkl›l›klar›,
çat›ﬂmalar ve anlaﬂmazl›klar genel kamu
yarar› çerçevesinde çözümlenmek zorundad›r.
Toplum kesimleri birbirlerinin sorunlar›na anlay›ﬂ ve duyarl›l›k göstermek zorundad›rlar.
Her kesimin sadece kendi sorununu ön

ç›karmaya ve di¤erlerinin sorunlar›n› yok
saymas›na karﬂ› ortak anlay›ﬂ zeminidir,
yönetiﬂim. Ülke sorunlar›n› çözecek
isek, hepsine birden el atmam›z, hepsini önemsememiz ve çözüm üretmek için
iﬂbirli¤i yapmam›z gerekir. Yönetiﬂimin
sonucu, modern ve olgun bir toplum ve
devlet olmaktan geçmektedir. Sopal›
devlet anlay›ﬂ›, kendine güvensiz, az geliﬂmiﬂ toplumlar›n yaklaﬂ›m› olabilir. Bu
nedenle yönetiﬂim olgusunu güçlendirmek için halk›n e¤itilmesi, öz güvenin
yükseltilmesi, çok yönlü ve ço¤ulcu bir
anlay›ﬂla düﬂünmesinin sa¤lanmas› ve
demokratik teamüllerin güçlendirilmesi
gerekir.

“

Görüﬂ farkl›l›klar›, çat›ﬂmalar Al›nt› Yap›lan Kaynaklar
M. Akif Çukurçay›r, Esra b. Sipahi, Yönetiﬂim
ve anlaﬂmazl›klar genel
Yaklaﬂ›m› ve Kamu Yönetiminde Kalite,
<http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icekamu yarar› çerçevesinde
rik/der50m3.pdf> (08.08.2007).
çözümlenmek zorundad›r.
Toplum kesimleri
Wikipedia , “Governance [Yönetiﬂim],”
<http://en.wikipedia.org/wiki/Governance>
birbirlerinin sorunlar›na
(08.08.2007).
anlay›ﬂ ve duyarl›l›k
The World Bank Group, “What is our approach
göstermek zorundad›rlar. Her
to governance? [Bizim Yönetiﬂim Yaklaﬂ›m›m›z Nekesimin sadece kendi
dir?],” <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERsorununu öne ç›karmaya ve N A L / W B I / E X T W B I G O V A N T C O R / 0 , , c o n tentMDK:20672500~menuPK:1740553~padi¤erlerinin sorunlar›n› yok g e P K : 6 4 1 6 8 4 4 5 ~ p i P K : 6 4 1 6 8 3 0 9 ~ t h e S i saymas›na karﬂ› ortak
tePK:1740530,00.html> (08.08.2007).
anlay›ﬂ zeminidir, yönetiﬂim.
M. Akif Özer, “Yönetiﬂim Üzerine Notlar,”
Ülke sorunlar›n› çözecek
<http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh329.pdf> (11.08.2007).
isek, hepsine birden el
atmam›z, hepsini
Corpgov, “Corporate Governance Defined [Yönetiﬂimin Tan›m›],” <http://www.corpgov.net/libönemsememiz ve çözüm
rary/definitions.html> (11.08.2007).
üretmek için iﬂbirli¤i
yapmam›z gerekir.

“

mesi, art›ﬂ veya azal›ﬂ e¤ilimini ortaya
koymas› ve 4 y›lda 5000 kiﬂiyi okur yazar
yapmakla hedefledi¤i %100 okur-yazar
vatandaﬂ kitlesine ne ölçüde yaklaﬂt›¤›n›
ilan etmesi gerekirdi. Örne¤in, ilçemizde %75 olan okur yazar oran›n› dört y›l›n
sonunda %82’ye ç›kard›k ve sekiz y›l›n
sonunda da %100’e ulaﬂt›raca¤›z denseydi sonuç odakl› bir yönetiﬂim de¤erlendirmesinden söz edecektik. Yönetiﬂim
uygulamalar›n›n sonuçlar› sa¤l›kl› bir ﬂekilde ﬂu göstergelerle de¤erlendirilir:
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Ercan TOPACA
Düzce Valisi

Bürokrasinin Azalt›lmas› ve Etkin
Kamu Hizmeti
Günümüzde art›k yönetimin felsefesi ve sistemi de¤iﬂiyor. Yönetiﬂim, ortak paydada
buluﬂma, vatandaﬂ›n ihtiyaçlar›na odakl›l›k, ﬂeffafl›k, öngörülebilirlik, yerellik, beyana
güven gibi kavramlar›n kamu yönetimi düﬂüncesi üzerindeki etkilerinden sonra kamu
hizmetlerini yavaﬂlatan, maliyeti yükselten, insanlar›n hayat›n› zorlaﬂt›ran bürokrasi
ve k›rtasiyecilik dedi¤imiz hususlar sorgulanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Ercan TOPACA

Bürokrasi nedir? Öncelikle tan›m›n› yaparak baﬂlayal›m isterseniz.
Genel anlamda bürokrasi, kamu hizmetlerinin sunumu s›ras›nda vatandaﬂlardan
istenen gereksiz belge ve bilgiler ile hizmet sunumunda takip edilen süreçleri
ifade etmektedir. Teknik anlamda bürokrasi kelimesi, Yunanca “Burra” kelimesi ile Latince “Kratos” kelimelerinin
birleﬂmesinden meydana gelmiﬂtir. “Bura” masan›n üstünü örten koyu renkli
kumaﬂ, “Kratos” ise egemenlik ve yönetim anlam›na gelmektedir. Zaman içinde
iki kelime birleﬂerek bürokrasi kelimesi
ortaya ç›km›ﬂt›r.
Asl›nda bürokrasi, kamu yönetiminin
hizmet sunarken, herhangi bir iﬂi görürken, vatandaﬂ›n talebini karﬂ›larken uygulad›¤› kurallar, süreçler, istihdam ettiEkim 2007

¤i insanlar da dahil olmak üzere bit yönetim tarz›n› ifade ediyor. Bu tarz, insanlar›n hayat›n› do¤rudan etkiliyor. Uygulad›¤›n›z kurallar ve süreçler kolay ise insanlar için hayat kolay olur. Süreçler ve
kurallar a¤›r ve kat› olursa, vatandaﬂlar›n
hayat› zorlaﬂmaktad›r.
Max Weber’in bürokrasiye bak›ﬂ› ve tan›m› biraz farkl›d›r. Bürokrasi kelimesinin
kurallar› ve yönetimin kendisini ifade etti¤ini söyler. Bürokratik yönetim modelinin kurallara ba¤l› bir yönetim modeli oldu¤unu ve kamu kurumlar›n›n hizmet
sunumu s›ras›nda uygulad›¤› kurallar›n
önceden bilinmesi sebebiyle bürokratik
yönetim tarz›n› faydal› bir yönetim ﬂekli
olarak görür. Demokrasinin geliﬂmedi¤i,
kat›l›mc› yönetim anlay›ﬂ›n›n oluﬂmad›¤›
ve kurallar›n tam olarak iﬂlemedi¤i dö-

nemlerde bürokratik yönetimin insanlar
için bir güvence oluﬂturdu¤unu ileri sürer.
Günümüzde art›k yönetimin felsefesi ve
sistemi de¤iﬂiyor. Yönetiﬂim, ortak paydada buluﬂma, vatandaﬂ›n ihtiyaçlar›na
odakl›l›k, ﬂeffafl›k, öngörülebilirlik, yerellik, beyana güven gibi kavramlar›n kamu yönetimi düﬂüncesi üzerindeki etkilerinden sonra kamu hizmetlerini yavaﬂlatan, maliyeti yükselten, insanlar›n hayat›n› zorlaﬂt›ran bürokrasi ve k›rtasiyecilik
dedi¤imiz hususlar sorgulanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bürokrasiyle mücadele amac›yla
daha önce devletin egemenlik alan› olarak düﬂünülen birçok alan de¤iﬂik adlar
alt›nda özel sektöre aç›lm›ﬂt›r. Önce kamu-özel sektör iﬂbirli¤i ﬂeklinde baﬂlayan ve daha sonra alternatif hizmet su35
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Türk kamu yönetimi sisteminde de benzer bir de¤iﬂim yaﬂanmakla birlikte bürokrasinin a¤›rl›¤› ve hantall›¤›ndan ﬂikayetler halen devam etmektedir. Vatandaﬂ
olarak herhangi hizmeti almak ya da ihtiyac›n›z› karﬂ›lamak için kamu kurumlar›na gitti¤inizde bir dizi gereksiz kurallar
veya uygulamalarla karﬂ›laﬂ›rs›n›z. Bu uygulamalar›n yasal dayana¤›n› sordu¤unuz zaman, bir çok yöneticinin yasal dayanak konusunda fikrinin olmad›¤› görülmektedir. Bir çok uygulama ya da kural yine bürokrasi taraf›ndan üretilmiﬂtir.
Bu çeﬂit kurallar, öncelikle kamunun veya bürokrasinin ç›kar›n› koruyacak ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Vatandaﬂ›n kendisi ya
da vatandaﬂ›n ihtiyaçlar› ikinci planda kalabilmektedir. Bürokrat öncelikle kendi
a¤›rl›¤›n› veya kamu ç›kar› dedi¤imiz ve
içeri¤i herkese göre de¤iﬂen bir hususu
korumak amac›yla vatandaﬂla aras›na bir
perde gerebilmektedir.
Bürokrasi, acaba vatandaﬂ yalan m› söylüyor, Devleti soyuyor mu gibi endiﬂelerle baz› ek kurallar koyabilmekte ve hizmete ulaﬂ›m› zorlaﬂt›rmaktad›r. Soruﬂturma ihtimalinden dolay› kendini sa¤lama almak için vatandaﬂ›n beyan›na güvenmeme temel bir ilke olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Herhangi bir onay veya izni
vermeden önce üç-beﬂ tane farkl› kurumdan görüﬂ almak ya da nüfus cüzdan
sureti veya ikametgah belgesi isteme gibi
ek kontrol mekanizmalar› bürokrasi tara36

f›ndan getiriliyor. Bürokrasi ve k›rtasiyecili¤i artt›ran uygulamalar daha çok yönetmelikler veya genelgelerle ortaya ç›k›yor. Bu aç›dan ikincil nitelikli düzenlemelere çok dikkat edilmesi gerekmektedir.
Belediye Kanunu, ‹l Özel ‹daresi Kanunu
ve Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu ç›kt›ktan sonra, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda da bir de¤iﬂiklik yap›ld›. Özellikle
iﬂyerlerinin ruhsatland›r›lmas› konusunda yetkiler merkezi idareden yerel yönetimlere devredildi. Bu çerçevede umuma
aç›k e¤lence ve istirahat yerleri dedi¤imiz kahvehane ve bilardo salonu gibi insanlar›n topluca girip ç›kt›¤›, e¤lendi¤i

“

Gerek kamu sektöründe
gerekse özel sektörde
maliyetlerin yüksekli¤i belki
de Türkiye’nin en önemli
sorunlar›ndan birisidir.

“

numlar›, hizmet sat›n alma, yetkilendirme, yerelleﬂme, imtiyaz gibi kavramlar
yoluyla bürokrasinin alan› biraz daha daralt›l›p kamu hizmetlerinin sunumunda
engeller kald›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
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ve dinlendi¤i alanlar›n ruhsatland›r›lmas›na iliﬂkin yetkiler yerel yönetimlere
devredildi. Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerleri için daha önceki uygulamada belediyeden iﬂ yeri açma ve çal›ﬂma
ruhsat› al›n›yor ayr›ca polisten de bir
ruhsat al›n›yordu.
Çifte ruhsat uygulamas› yeni düzenlemelerle kald›r›ld›. Ancak, uygulamada halen
sorunlar var. Kanunlar acaba ne ölçüde
uygulan›yor diye bakt›¤›n›z zaman, tabi
sevindirici geliﬂmeler var. En az›ndan iki
ruhsat olay› ortadan kalkm›ﬂ, ﬂu anda sadece belediyeden ruhsat al›nmakla birlikte polisten de görüﬂ al›n›yor.

Önceki uygulama ile ilgili olarak size bir
soru sormak istiyorum. Bir k›rtasiye dükkan› aç›lmas› için kaç evrak›n istendi¤ini
tahmin edersiniz?
“Yaklaﬂ›k 10 civar›nda evrak istendi¤ini
düﬂünüyorum.”
Siz çok iyimser bir tahmin yapt›n›z. K›rtasiye dükkan› açmak için yaklaﬂ›k 40 civar›nda evrak isteniyordu. Son düzenlemelerden sonra bu say› 8-10 seviyesine indirildi.
Ancak, bürokrasi dedi¤imiz o mekanizma, asl›nda bu de¤iﬂiklikleri tam kabullenebilmiﬂ de¤il. Yap›lan düzenlemeyle, istenen evrak say›s› azalt›lmas›na ve say›lanlar d›ﬂ›nda evrak istenemez denmesine ra¤men, Anadolu’ya gidip, vali olarak
uygulaman›n içerisine girdi¤im zaman
gördüm ki bu sefer yerel yönetimler taraf›ndan yeni baz› belgeler istenmeye
baﬂlam›ﬂ. Bu tür bürokratik uygulamalar
kamunun ç›kar›n› koruma endiﬂesinden
kaynaklanabilece¤i gibi, yanl›ﬂ yapma
korkusu veya denetimler s›ras›nda sorunla karﬂ›laﬂma endiﬂesi gibi bir çok nedenden kaynaklanabilmektedir. Bir s›k›nt›yla karﬂ›laﬂ›r m›y›m endiﬂesini gidermek maksad›yla yap›lan uygulama sonucunda karﬂ›n›za bir y›¤›n evrak ç›k›yor.
Vatandaﬂ aç›s›ndan bu evraklar› bir araya
getirmek çok zor.
Sadece vatandaﬂlar bürokratik engelle
karﬂ›laﬂm›yor. Devleti yönetenlerde kendi kurumunun iﬂini yürütürken, di¤er
kurumlardan al›nmas› gereken izinleri
al›rken veya yap›lmas› gereken iﬂleri yapt›r›rken ayn› zorlukla karﬂ›laﬂ›yor. Bu aç›dan bu gereksiz bürokratik iﬂlemler, k›rEkim 2007
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tasiyecilik sadece vatandaﬂ›n iﬂini zorlaﬂt›rm›yor, devletin de iﬂleyiﬂini ayn› ﬂekilde zorlaﬂt›r›yor. As›l yükü belki de devlet
de çekiyor. Bu iﬂlemleri yapmak için fazla insan çal›ﬂt›r›l›yor, fazla ücret ödeniyor
ve fazla bina yap›l›yor. Çok evrak topluyorsan›z, arﬂive ihtiyac›n›z var, daha çok
depoya ihtiyac›n›z var, o evrak› yerleﬂtirecek, kontrol edecek, istif edecek, bir
ﬂekilde muhafaza edecek memura, bekçiye, arabaya ve binaya ihtiyac›n›z var. Bu
yönüyle bürokrasinin belki de en büyük
olumsuz etkisi kamudaki maliyetleri artt›rmas›d›r.
Gerek kamu sektöründe gerekse özel
sektörde Maliyetlerin yüksekli¤i belki de
Türkiye’nin en önemli sorunlar›ndan birisidir. Hizmet maliyetlerini aﬂa¤› çekemiyorsak, köye yol yapam›yoruz, içme
suyunu yapam›yoruz, elektrik tesislerini
yüksek maliyetlerden dolay› yenileyemiyoruz. O aç›dan bürokrasi ve k›rtasiyecili¤in maliyetleri artt›ran boyutunu da düﬂünmek gerekiyor.
Tabi bunlar› konuﬂtuktan sonra sizin
esas sorunuza dönersek, önümüzdeki
dönem neler yap›lacak, neler yap›lmal›?
Neler yap›laca¤›na siyasi otoritenin karar
vermesi gerekmektedir. Ben bir kamu
yöneticisi olarak yap›lmas› gerekenler
hususunda bir ﬂeyler söylemek istiyorum. Kanaatime göre 2002 y›l›nda baﬂlat›lan ve 2004 den sonra h›zlanan bürokrasiyi azaltma çal›ﬂmalar›n›n kapsam›n›n
daha da geniﬂletilerek devam etmesini
ve kurumlar›n bir anlamda kendi kendini sorgulamas›n›n gerekti¤ini düﬂünüyorum.
ﬁu anda yap›lan iﬂler ve yürütülen hizEkim 2007
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metler için acaba mevcut teﬂkilatlar haddinden fazla geniﬂ mi, gereksiz teﬂkilat›m›z var m› sorusunu bütün kurumlar›n
kendilerine sormas› laz›m.
Ben Düzce için bakt›¤›m zaman Tapu ve
Kadastro Müdürlü¤ü var, vatandaﬂ›n en
temel ihtiyac› olan mülkiyet hakk›n›n
kullan›lmas›yla ilgili hizmetleri veren bir
birim. Bu birimin bir de Bölge Müdürlü¤ü var. Meteoroloji müdürlü¤ü var komﬂu ilde Meteoroloji Bölge Müdürlü¤ü
var. Buradaki ‹l Teﬂkilat› bir karar ald›¤›,
bir iﬂlem yapt›¤› zaman Valiye ba¤l›, ben
onay veriyorum, talimat veriyorum, ayn›
ﬂekilde Bölge Müdürlü¤ünde de izin al›n›yor. Bölge Müdürünü de bilgilendiriyor veya Bölge Müdürlü¤üne de bir yaz›
yaz›yor. Tapu Kadastro Müdürü y›ll›k izne ayr›ld›¤› zaman validen bir onay al›yor, bu ald›¤› onay› Bölge Müdürlü¤üne
ve Genel Müdürlü¤e de gönderiyor. Validen al›nan onay yetmiyor ayr›ca bölge
teﬂkilat›ndan da izin al›n›yor.
Kamu hizmetleriyle ilgili olarak da mükerrer onay veya iﬂlem yap›l›yor. Bu yaz›ﬂma trafi¤i, asl›nda bürokrat›n da iﬂini
ve hayat›n› zorlaﬂt›r›yor. Önümüzdeki
dönemde yap›lmas› gereken belki de en
önemli ﬂey, bunlar gibi bölge ﬂeklinde
teﬂkilatlanm›ﬂ kurumlar›n devlete maliyeti öncelikle hesaplanmal›, gerçekten
Bölge Müdürlüklerine ihtiyaç var m›, yok
mu? Bu sorgulanmal›.
Baz› hizmetlerde Bölge Müdürlü¤üne ihtiyaç olabilir, hizmetin niteli¤i itibariyle
birden fazla ilin s›n›rlar› içerisinde bir bütün olarak yürütülmesi gereken hizmetler olabilir. Orman ve karayolu hizmeti
gibi. Orman veya yol s›n›r› gerçekten bir

ilin s›n›rlar›nda bitmiyor. Ayn› ﬂekilde di¤er ilin s›n›rlar›nda da devam etti¤i için
bölge teﬂkilat›na ihtiyaç duyulabilir. Ama
alan baz›nda yürütülmesi gerekmeyen
hizmetlerde bölge müdürlü¤ü ﬂeklinde
bir yap›lanma maliyetleri artt›r›yor, karar
alma ve uygulamay› zorlaﬂt›r›yor, iﬂlerin
yürütülmesini yavaﬂlat›yor ve vatandaﬂ›n
hayat›n› zorlaﬂt›r›yor. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde belki taﬂrada iﬂleri
basitleﬂtirmek ve kolaylaﬂt›rmak anlam›nda geçen dönem k›smen yap›lan ama
tam olarak üstüne gidilemeyen bu teﬂkilatlar›n küçültülmesi, basitleﬂtirilmesi ve
hizmet bak›m›ndan alan yönetimi gerektirmeyen bölge müdürlüklerinin tamamen kald›r›lmas› gerekiyor.
1982 Anayasas› ç›kt›¤› zaman Türkiye’de
bölge valili¤i sistemi öngörülmüﬂtü. Kurumlar›n bir ço¤u hemen bölge teﬂkilatlar›n› kurdular. Bahsetti¤imiz veya bah37
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sedemedi¤imiz bölge teﬂkilatlar›n›n bir
ço¤u o dönemde bu mant›kla kurulmuﬂtur. Fakat sonradan bir politika de¤iﬂikli¤i oldu ve Türk kamu yönetiminde bölge
valili¤i sisteminden vazgeçildi. Hizmetin
niteli¤i gere¤i bölge ﬂeklinde örgütlenmeyi gerektirmeyen bu teﬂkilatlar önümüzdeki dönemde mutlaka gözden geçirilmeli ve Türkiye tercihini yapmal›. Bizim sistemimiz zaten il sistemi dedi¤imiz, yetki geniﬂli¤i esas›na göre çal›ﬂan
bir yap›. Bölge teﬂkilatlar› bunun istisnas›n› oluﬂturuyor. Ama ﬂu anda istisna olmaktan ç›km›ﬂ gerekli gereksiz bir çok
birimin bölge müdürlü¤ü var. Oralarda
binlerce kiﬂi istihdam ediliyor. Onlar›n
bar›nmas›, lojman› vs. bir taraftan hizmetlere yapt›¤› olumsuz katk›, vatandaﬂ›n hizmete ulaﬂ›m›n› hem süre olarak
uzatmas› hem de maliyetleri yükseltmesi
gibi bir çok sebepten önümüzdeki dönem içerisinde bu yap› gözden geçirilmelidir.
Tabi bürokrasi ve k›rtasiyecili¤in en
önemli sebeplerinden bir tanesi de merkezileﬂme. 2004 y›l›nda baﬂlat›lan yerel
yönetim reformuyla, yetkilerin yerel yönetimlere aktar›lmas›na baﬂland›. Ancak
bu tamam›yla gerçekleﬂti mi dedi¤iniz
zaman, evet deme ﬂans›m›z yok. Ayn› çal›ﬂman›n mutlaka devam›n›n da yap›lmas› gerekiyor. Sadece Belediye ve Özel
‹dare Kanunun ç›kmas› ve bu idarelere
mahalli nitelikli hizmetlere iliﬂkin yetkilerin sadece bu kanunlarla devredilmiﬂ
olmas› yetmiyor. Ayn› ﬂekilde merkezi
hükümet, ayn› alanlarda halen yetkili.
Örne¤in çevre, turizm, kültür, bay›nd›rl›k, tar›m gibi alanlarda merkezi hükümetin yetkileri devam ediyor.
38
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ﬁu anda ikili bir bir görev ve yetki yap›s›
var. Bu merkezi yap› insanlar›n hem belediyelerde iﬂ takibini hem de Ankara’da
iﬂ takibini gerektiriyor. Bu uygulama bürokrasi ve k›rtasiyecili¤i beraberinde getiriyor. Bürokrasi ve k›rtasiyecili¤in do¤al
bir sonucu da rüﬂvet ve yolsuzluk dedi¤imiz olay. Özellikle rüﬂvet ve yolsuzlukla
mücadele aç›s›ndan olumlu netice al›nmas› için, mahalli müﬂterek nitelikli hizmetlere iliﬂkin yetkilerin, halka daha yak›n olan birimler olan mahalli idarelere
tamam›yla devredilmesi gerekiyor.
Vatandaﬂ›n denetleyebildi¤i, hesap sorabildi¤i ve kendisine daha yak›n birimlerde hizmetin sunulmas› rüﬂvet ve yolsuzlu¤u önlemede etkili bir yöntem. Aksi
takdirde vatandaﬂtan uzaklaﬂt›kça, mahalli hizmetlerle ilgili yetkiyi Ankara’ya
do¤ru çektikçe, bu sefer vatandaﬂ› hem
taﬂradaki birimlere hem de Ankara’daki
merkezi yönetim kuruluﬂlar›na mahkum
ediyorsunuz. Ankara’da meclisteki y›¤›lmalar, bakanl›klardaki y›¤›lmalar hep
bundan kaynaklan›yor.
Bu y›¤›lmalar, yozlaﬂmay› beraberinde
getiriyor ve bir anlamda rüﬂveti ortaya ç›kar›yor. Rüﬂvet ve yolsuzlukla mücadele
hükümetin öncelikli politikalar› aras›nda. Vatandaﬂ iﬂini gördürmek için t›kand›¤› noktada, sistemi çal›ﬂt›racak bir mekanizma ar›yor. ‹ﬂte o mekanizma rüﬂvet
dedi¤imiz olay. Hatta rüﬂvetle ilgili güzel
bir söz var, onu not etmiﬂtim. “Rüﬂvet
bürokrasi ve k›rtasiyecilik nedeniyle iﬂlemeyen kamu yönetiminde dönmeyen tekerle¤e sürülen gres etkisi yapar.” Yani
kamu yönetimi iﬂlemiyorsa, rüﬂveti verdi¤iniz zaman, bürokrasi kurallar› biraz

gevﬂetmekte, esnetmekte ve iﬂiniz h›zl›ca yürümekte. O aç›dan yerelleﬂmeyi
önümüzdeki dönemde mutlaka devam
ettirmek ve yetkileri vatandaﬂa daha yak›n ve vatandaﬂa hesap vermekle do¤rudan do¤ruya sorumlu olan yerel yönetimlere devrederek ikili görev yap›s›n›
ortadan kald›rmak gerekiyor.
Ayr›ca önümüzdeki dönemde yap›lmas›
gereken bir baﬂka husus da, bürokrasi ve
k›rtasiyecili¤in azalt›lmas› konusunda
Baﬂbakanl›kta yap›lan çal›ﬂmalar›n bütün
bakanl›klarda yayg›nlaﬂt›r›lmas›d›r. Geçen dönemde yap›lan iﬂ yerlerinin ruhsatland›r›lmas›ndaki sürecin basitleﬂtirilmesi, yaz›ﬂmalarda uygulanan sistemin
basitleﬂtirilmesi, elektronik ortamda yaz›ﬂma imkan›n›n getirilmesi, paraf say›s›n›n azalt›lmas›, sa¤l›k hizmetlerindeki
bürokratik iﬂlemlerin azalt›lmas› gibi çal›ﬂmalar›n bütün kurumlarca yap›lmas›
gerekmektedir. Bu çal›ﬂmalar hem hizmet maliyetlerini düﬂürmekte hem de
halk›n hizmete ulaﬂ›m›n› çok kolaylaﬂt›rmaktad›r. Örne¤in resmi yaz›lar›n en alt
k›sm›na kurumsal bilgiler ile ayr›nt›l› bilgi almak için ilgili personelin isminin yaz›lmas› uygulamas› iﬂleminizi takip aç›s›ndan büyük kolayl›k sa¤lamaktad›r.
Evinizin enerji ba¤lant›s› ile ilgili olarak
TEDAﬁ’a baﬂvurdunuz. Cevap yaz›s› geldi. Bu yaz›y› al›yorsunuz ve iﬂ takibi için
devasa TEDAﬁ Genel Müdürlü¤üne gidiyorsunuz. Bu evrak› Genel Müdürlük
içinde hangi birim yazd›, kim yazd› ek
bilgi almak istedi¤iniz zaman çok ciddi
s›k›nt›larla karﬂ›laﬂ›yordunuz. Belki saatleriniz orada geçiyordu. Yeni getirilen
düzenleme ile ayr›nt›l› bilgi için irtibata
geçilecek kiﬂinin isminin resmi yaz›n›n
Ekim 2007
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Her hangi bir iﬂ için kurumlarda istenen
evraklar ve yap›lmas› gereken iﬂlemler
vard›r. Ancak bu iﬂlemlerle ilgili olarak
genelde kurum yöneticileri, üst yöneticiler veya o iﬂi yapanlar bu evrak veya bu
iﬂlem gerekli mi, de¤il mi ﬂeklinde eleﬂtirel bir gözle yaklaﬂmazlar. Veya bu evraklar› veya bu iﬂlemleri vatandaﬂ hangi zorluklarla yapt›r›yor, masan›n hiç öbür taraf›nda bulunmay› ak›llar›na getirmezler.
Mutlaka kurum yöneticilerinin, üst yöneticilerin masan›n öbür taraf›na geçip, her
hangi bir hizmeti almak için iﬂlemleri
kendisi takip etmeli.
Gerçekten vatandaﬂ veya yat›r›mc› olmak
çok zor. Üst yöneticilerin okul kayd›,
elektrik veya su aboneli¤i ya da hastane
hizmetleri gibi iﬂlerini özel kalem müdürünüz takip ediyor. Devleti yöneten ve
karar alma merciinde olan insanlar›n bu
tür iﬂleri yo¤unluktan dolay› özel kalemdeki veya emrindeki kiﬂiler taraf›ndan yap›l›yor. Ancak o ﬂekilde yap›ld›¤› sürece
siz vatandaﬂ›n çekti¤i s›k›nt›y›, bir vatandaﬂ›n sizin bir imzan›z› almak için kap›Ekim 2007

n›zda beklerken çekti¤i s›k›nt›y› fark
edemeyebilirsiniz. Vatandaﬂ için sizin
ataca¤›n›z imzan›n çok büyük önemi vard›r. Atamas› sizin imzan›zla tamamlanacakt›r veya herhangi bir yerdeki iﬂyeri sizin imzan›zla aç›lacakt›r. Sizin için imzay›
atmak normal ve rutin bir iﬂtir. O s›rada
kap›n›zda beklerken vatandaﬂ›n çekti¤i
s›k›nt› çok fazlad›r.
Devleti yöneten, hepimiz asl›nda vatandaﬂ›n içinden ç›k›p geliyoruz. Siyaseten
gelenlerde neticede seçilmeden önce va-

“

Tabi bürokrasi ve
k›rtasiyecili¤in en önemli
sebeplerinden bir tanesi de
merkezileﬂmedir, 2004
y›l›nda baﬂlat›lan yerel
yönetim reformuyla,
yetkilerin yerel yönetimlere
aktar›lmas›na baﬂlanm›ﬂt›r.

“

en alt›na yaz›lmas› zorunlulu¤u getirildi.
Bilgi almak için ulaﬂ›lmas› gereken görevlinin ismi ve telefonu yaz›yor.
Geçen dönem kald›r›lan sa¤l›k hizmetlerinde tedaviniz yap›ld›ktan sonra yaz›lan
reçetenin baﬂhekim taraf›ndan tasdik
edilmesi veya sa¤l›k karnelerinin fotokopisinin istenmesi gibi anlams›z uygulamalar o kadar çok ki bunlar› sorgulamak
gerekiyor. Baﬂbakanl›kta o dönemde
baﬂlat›lan bu çal›ﬂmalar›n ayn› ﬂekilde
devam ettirilmesi ve bütün kurumlarda
bu iﬂin art›k kurumlar taraf›ndan yap›lmas› kendi yapt›kiyor.
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tandaﬂ ve o muamelelere o iﬂlemlere maruz kal›yor. Atanm›ﬂ olanlar, müsteﬂarlar,
genel müdürler, valiler bir ﬂekilde o görevlere gelmeden önce o iﬂlemlere muhatap oluyorlar. Ama o görevlere geldikten sonra maalesef çok çabuk o s›k›nt›lar
unutuluyor. Ancak bunlar halk için basit
bir ayr›nt› de¤il. Vatandaﬂ›n her gün yaﬂad›¤›, binlerce milyonlarca kiﬂinin her gün
emek sarf etti¤i ve her gün s›k›nt› çekti¤i
iﬂler bunlar.
Bu sebeple bu tür ayr›nt›lar›, üst yöneticilerin basit görmeden sorgulamas› ve
bunlar› kald›rmak için zaman ay›rmas›
gerekiyor. Bir kaç gün önce sabah iﬂ yerine gelirken arzuhalcinin önünde bir kalabal›k gördüm. Hükümet Kona¤›n›n

karﬂ›s›ndaki bu arzuhalci hiç kalabal›k olmazd›. Bazen bir iki kiﬂi olur ve orada
sandalyede otururlard›. Önce arzuhalcinin iﬂi artm›ﬂ diye düﬂündüm. Daha sonra ﬂüphelendim. Bir süre sonra bir memur göndererek kalabal›¤›n sebebini incelettim. Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Vakf›ndan Ramazan dolay›s›yla bir
k›s›m insanlara g›da yard›m› ve okullar›n
aç›lmas› sebebiyle fakir ö¤rencilere yard›m yap›l›yor. Yard›m verilirken nüfus
cüzdan fotokopisi isteniyormuﬂ. Vatandaﬂta en yak›n fotokopi makinesinin bulundu¤u arzuhalcide fotokopi kuyru¤una girmiﬂ.
Hemen Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Vakf›ndaki arkadaﬂlar› ça¤›rd›m dedim ki devlet kimlik paylaﬂ›m sistemini
niye kullanmad›klar›n› sordum. Makul
bir cevap alamad›m. Her zamanki gibi
bürokratik baz› endiﬂelerle nüfus cüzdan
suretinin istendi¤ini gördüm. Arkadaﬂlar›ma hemen talimat verdim. Bundan
sonra nüfus cüzdan sureti almadan sadece T.C. kimlik numaras›n› alarak iﬂlem
yap›lmas›n› ve ﬂüpheli bir durum mevcut
ise internet yoluyla kontrol sistemini
kurduk. Ramazan ay›nda 3000 civar›nda
vatandaﬂa yard›m yap›ld›. Ayr›ca yaklaﬂ›k
4000 kiﬂiye de e¤itim yard›m› yap›l›yor.
Bir anda 7000 kiﬂiden istenen nüfus cüzdan fotokopisini istememeye baﬂlad›k.
Bu 7000 kiﬂi de¤iﬂik zamanlarda, de¤iﬂik
yerlere giderek fotokopi çektirmek için
ve zaman harc›yor. Normal bedelinin
çok üstünde bir maliyetle o hizmeti al›yorsunuz. Bu uygulaman›n kabul edebilir yan› yok. Bunlar› bir ç›rp›da kald›rmal›y›z. Bunlar›n kalkmas› için alttan yukar›
do¤ru bir öneri gelmiyor. Bu iﬂleri yürüt39
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mekle do¤rudan sorumlu olan memurlar belki bunun fark›nda de¤il.
Hollandal›lar “ Ölçülebilen her ﬂey k›salt›labilir” diyor. Bütün yöneticilerin kendi
kurumlar›nda sunulan bütün hizmetleri
öncelikle tan›mlamas› gerekir. Ben ne
yap›yorum? Kurum olarak hangi hizmetleri veriyorum? Bunu ne kadar sürede ve
hangi evraklar› isteyerek vatandaﬂa verebiliyorum? Bunun sorgulanmas› gerekiyor. Ondan sonra oturup düﬂünülmeli,
istenilen belgeler gerekli mi de¤il mi?
Kimlik bilgilerini halen fotokopi alarak
topluyorsak üst yöneticiler bunu Kimlik
Paylaﬂ›m Sisteminden niye alm›yoruz sorusuna cevap aramal›d›r. Tabi burada sadece merkezi hükümeti suçlamak do¤ru
de¤il. Ayn› uygulamalar yerel yönetimlerde de var. Yerel yönetimlere yetki devri
iﬂleri kolaylaﬂt›rmak ve çabuklaﬂt›rmak,
rüﬂvet ve yolsuzlu¤u önlemek, vatandaﬂ›n hayat›n› kolaylaﬂt›rmak amac›yla yap›l›yor. Yerel yönetimler de ayn› sorgulamay› kendi çat›s› alt›nda yapmazsa, Ankara’daki bürokratik uygulamalar› yerel
yönetimlere taﬂ›m›ﬂ oluruz. Bu sebeple,
40
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bütün yöneticilerin kurumsal yap› ve uygulamalar› gözden geçirmesi, kendi kurumunun yapt›¤› her iﬂi sorgulamas› ve
ölçmesi gerekiyor. ‹ﬂlemleri k›saltman›n
yollar›n› aramam›z ve en alt düzeydeki
memura kadar bu bilinci yerleﬂtirmemiz
gerekiyor.
Bu tür bürokratik uygulamalar› vatandaﬂ
da sorgulamal›. Özel bankalar hizmet sunumunu çok iyi geliﬂtirdi. Art›k birçok iﬂlem, ﬂah›sla muhatap olmadan, makinelerle yap›labiliyor. Kredi kart› borcunuzu
yat›r›ma, havale yapma gibi çok iﬂlemi zaman s›n›rlamas›na ba¤l› kalmaks›z›n makinelerle yapabiliyorsunuz. ﬁimdi devletin de ayn› ﬂekilde makinelerle sunulabilecek hizmetleri ayn› yöntemle sunmas›
gerekiyor. Bu alt yap› yavaﬂ yavaﬂ kamu
sektöründe de kurulmal› ve bir kamu görevlisiyle muhatap olmal› ve iﬂini o kamu
görevlisinde bitirebilmeli.
Türk kamu yönetiminin önemli sorunlar›ndan birisi olaylara sistematik ve analitik bir bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂamamas›d›r.
Olaylar› bir bütün olarak göremiyoruz.

Hep münferit olaylarla s›n›rl› ve sadece
k›sa vadeli çözümlere e¤ilimli bir yönetim zihniyetine sahibiz. Olaylar› sorgulayan, hizmetlerin sürekli geliﬂimi ve iyileﬂtirilmesini öngören bir yap›y› kurmak zorunday›z. Yapt›¤›m›z iﬂler ve sundu¤umuz hizmetlerle ilgili standart baz› kurallar koyup ve her defas›nda ayn› standartlara uygulamal›y›z.
Peki vatandaﬂ›n müﬂteri gibi alg›lanmas› eleﬂtirisine iliﬂkin ne söylemek istersiniz?
Asl›nda bu düﬂünce, sadece Türkiye’de
eleﬂtirilmemiﬂ, ilk ç›kt›¤› zaman Avrupa’da da benzer eleﬂtiriler yap›lm›ﬂ. Ancak, bu düﬂüncenin amac›na bakt›¤›n›z
zaman, vatandaﬂ› müﬂteri gibi görme anlay›ﬂ› de¤il, “Müﬂteri veli nimetimizdir” ilkesinin as›l amaç oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Vatandaﬂ esnaf için nas›l veli nimetse, kamu görevlileri ve devlet için de vatandaﬂ›n ihtiyaçlar›, beklentileri ve talepleri en
iyi ﬂekilde karﬂ›lanmas› gereken bir husustur. Bizim kültürümüzde devlet, vatandaﬂ›n hizmetkâr›d›r. Halka hizmet
Hakk’a hizmettir kültüründen gelen bir
milletiz. Bu sebeple vatandaﬂ, kaz›klanacak veya mal sat›lacak bir kiﬂi veya grup
de¤ildir.
Herhangi bir iﬂyerinde müﬂteriye karﬂ›
nas›l kibar ve ikna edici yöntemler uygulan›yorsa, kamu hizmetlerinin sunumunda da ayn› yöntemin, ayn› sistemin uygulanmas› ve sistemin oda¤›nda vatandaﬂ›n
olmas› gerekti¤ini ifade eden bir düﬂünce olarak alg›lanmal›d›r.
Düzenleyici etki analizinden
bahsedebilir miyiz bu noktada?
Bürokrasi ve k›rtasiyecilik ile rüﬂvetin teEkim 2007
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Bürokrasi ve k›rtasiyecili¤i azaltmada,
rüﬂvet ve yolsuzlu¤u ortadan kald›rmada, kamu ve özel sektörün sundu¤u hizmetlerin maliyetlerinin azalt›lmas› bak›m›ndan mevzuat›n kalitesi çok önemlidir. Mevzuat kalitesini artt›rmak için
dünyada düzenleyici etki analizi dedi¤imiz bir yöntem geliﬂtirilmiﬂtir.
Bir kanun haz›rlad›¤›n›z veya bir düzenleme yapt›¤›n›z zaman, bu düzenlemenin devlete ve vatandaﬂa maliyeti nedir?
Bürokrasiyi artt›r›yor mu? Herhangi bir
kiﬂi ya da gruba özel bir ç›kar sa¤l›yor
mu? Genel nitelikli midir? Uyguland›¤›
zaman ilgili taraflara ayn› ölçüde mi etki
yap›yor veya herhangi bir kiﬂi ya da grubu kay›ran bir niteli¤i var m› sorular›na
cevap arayan bir yöntemdir. Düzenleyici
etki analizi bu kayg›lar› ortadan kald›rmak maksad›yla geliﬂtirilmiﬂtir.
Bir erteleme olmad›¤› takdirde 2008’den
itibaren ülkemizde uygulanmaya baﬂlanacak. Hükümetin bu konuda karal› olmas› laz›m. Gerçekten bu çok kolay bir
ﬂey de¤il. Ç›kar›lacak bir kanunun 10
ad›m hatta 100 ad›m sonras›n› ve hangi
Ekim 2007

sonuçlarla karﬂ›laﬂaca¤›n› hükümetlere
daha kanun Meclise sevk edilmeden gösterecek bir sistem. Hükümet bütçeye ﬂu
kadar yük getiriyor, benim bütçemde
böyle bir ﬂey öngörmedim, bu sebeple
bu kanun tasar›s›n› kabul edemem diyecek.
ﬁu anda diyemiyor, devlete etkisi ne olacak, kurumsallaﬂmay› ya da kapasiteyi
artt›racak m›? Yoksa mevcut kapasiteyi
kurulacak yeni bir birimle daha da parçal› hale getirip hizmetlere ulaﬂ›m› zorlaﬂt›racak m›?

“

Halkla iletiﬂim yoksa
yöneticinin do¤ru karar
almas› mümkün de¤ildir.
Halk›n sorununu çözemeyen
kanun, karar, uygulama,
yat›r›m, iﬂ ve benzeri do¤ru
de¤ildir ve eleﬂtirilir.

“

mel sebeplerinden bir tanesi de mevzuat
kalitesindeki yetersizliktir. Mevzuat›n
kalitesi yönetim kapasitesi, kamu çal›ﬂanlar›n›n yetenek ve donan›m› ile ilgili
bir ﬂey. Kanunu haz›rlayanlar, halk›n ihtiyaç ve beklentileri ile toplumun yap›s›n›
iyi biliyorsa mevzuat›n kalitesi artabilir.
Vatandaﬂtan uzak ve kopuk, halk›n s›k›nt›lar›n› bilmeyen ve vatandaﬂ gibi yaﬂamayanlar›n, vatandaﬂ›n hayat›n› kolaylaﬂt›racak kanunlar› haz›rlamas› düﬂünülemez.
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Türkiye düzenleyici etki analizini uygulamaya koymak suretiyle geliﬂmiﬂ ülkelerde uygulanan, tecrübe edilmiﬂ bir sistemi kendi yap›s› içerisine al›yor. Düzenleyici etki analizi ile ilgili tabi eleﬂtiriler de
var. Bürokrasiyi, k›rtasiyecili¤i artt›rd›¤›
yönünde eleﬂtiriler var. Gerçekten bürokrasiyi biraz artt›racakt›r. Kanunlar›n
haz›rlanmas›nda bir önerge verip ertesi
gün kanunlaﬂt›rma ﬂeklindeki uygulamalara imkan vermeyecektir. kanun yapmay› zorlaﬂt›racakt›r.
Bu anlamda yönetiﬂim aç›s›ndan
ele ald›¤›m›zda belki paydaﬂlar›n
da artmas›na sebep olacak, bu ko-

nuda ayr› bir öneme sahip, öyle
de¤il mi?
Düzenleyici etki analizi, yapt›¤›n›z her
düzenlemede ilgili kesimlerin, ilgili kiﬂilerin ve ilgili kurumlar›n görüﬂünü alma
zorunlulu¤u getiriyor. Kanunlar› yang›ndan mal kaç›r›rcas›na h›zl›ca ç›karmay›
de¤il, kimi etkiliyorsa, kimi ilgilendiriyorsa, kime ne ç›kar sa¤l›yorsa mutlaka
hepsinin görüﬂünün al›nmas›n› gerektiriyor. Bu durum yerelleﬂmeyi, sistemde
basitleﬂtirmeyi, hayat› kolaylaﬂt›rmay› gerektiriyor. Yerelleﬂme neyi gerektiriyor?
Daha çok demokrasiyi, daha çok kat›l›m›, daha çok yönetiﬂimi gerektiriyor.
Bir anlamda sivilleﬂme diyebilir
miyiz buna?
Sivilleﬂme Türkiye’de bazen yanl›ﬂ anlaﬂ›l›yor. Sivilleﬂmeden sadece, askeri yönetimden sivil yönetime geçiﬂ anlaﬂ›l›yor.
Asl›nda ben öyle bakm›yorum, belki bir
boyutu o olabilir. Ancak sivilleﬂme, yetkinin halka yak›n olan birimlere do¤ru aktar›lmas›, halk›n karar alma mekanizmalar›na kat›lmas›, vatandaﬂ›n önceden görüﬂünün sorulmas›, vatandaﬂ›n sisteme
dahil edilmesi ve vatandaﬂ›n ihtiyaçlar›n›n dikkate al›nmas› gibi hususlar› da
içeriyor. Sadece silahl› güçlerin etkilerinin azalt›lmas› de¤il, yönetimin ﬂeffaflaﬂmas›, kararlar›n kamuoyu taraf›ndan tart›ﬂ›larak al›nmas› ve önceden insanlar›n
bilebildi¤i, ö¤renebildi¤i kurallar›n uygulanmas›n› gerektiriyor.
Vatandaﬂ›n olmad›¤› kapal› sistemler sivil
de¤ildir. Demokratik de¤ildir. Kapal› sistem nedir? 3-5 kiﬂinin karar alarak bunu
bütün ülkeye uygulamas›d›r. Bunu asker
veya polis üniformas› taﬂ›yan kiﬂilerin
41
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yapmas› gerekmiyor. Sadece asker ya da
polis ça¤r›ﬂt›racak bir ﬂey de¤il, mutlaka
kapal› sistemleri, kapal› karar alma mekanizmalar›n›, kapal› yönetim tarz›n›, vatandaﬂa aç›k olmayan uygulama ﬂekillerinin hepsini kapsar diye düﬂünüyorum.

Egemenli¤in, örtünün alt›na, kapal› bir
yere al›n›p kararlar›n orada al›nmas› ve
vatandaﬂa buyruk olarak gönderilmesi.
Bu günümüz ﬂartlar›nda art›k uygulanmas› mümkün olamayan bir sistem. Kapal› rejimler art›k aç›lmaya do¤ru gidiyor, kendini aç›lmak zorunda hissediyor.
Vatandaﬂla bir ﬂekilde bar›ﬂmak zorunda
hissediyor. Vatandaﬂ› d›ﬂlayan sistemler
yürümüyor.
Biz demokrasi tecrübesi çok eski ve asl›nda demokrasiyi özümsemiﬂ bir toplumuz. Ama uygulama tarz› itibariyle sistemi t›kayan ve bürokrasiyi artt›ran yap›lar› çok yak›n zamana kadar sorgulayamad›k. ﬁimdi sistemi t›kayan unsurlar sorgulamaya baﬂlad›k. Ben Türkiye’nin gelece¤ini çok parlak görüyorum, gelece¤i
ayd›nl›k görüyorum, bu sorgulamalar›
güzel yapt›¤›m›z takdirde, birbirimizi anlamaya çal›ﬂt›¤›m›z takdirde Türkiye’nin
önünde hiçbir engel görmüyorum.
Halk›n kat›l›m›n› yani yöneticinin
halk›yla iletiﬂimini geliﬂtirmesi çok
önemli san›r›m bu durumda?
Halkla iletiﬂim yoksa yöneticinin do¤ru
karar almas› mümkün de¤ildir. Ald›¤›n›z
karar sizce do¤ru olabilir veya Ankara’da
hesap vermekle mükellef oldu¤unuz üstleriniz aç›s›ndan do¤ru olabilir. Ancak
halk›n sorununu çözemeyen kanun, ka42
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rar, uygulama, yat›r›m, iﬂ ve benzeri do¤ru de¤ildir ve eleﬂtirilir.
Devletin bir bütün olarak vatandaﬂla aras›ndaki iletiﬂim çok önemli. Son dönem
içinde daha çok vatandaﬂla iletiﬂim üzerinde tart›ﬂ›yoruz. Asl›nda kamu kurumlar›n›n kendi aras›nda da çok ciddi iletiﬂim sorunlar› var. Kamu kurumlar› aras›ndaki iletiﬂim sorunlar›, belki önümüzdeki dönemde masaya yat›r›lmas› ve çok
kafa yorulmas› gereken bir husus. Kurumlar aras› iletiﬂim yeterli düzeyde de¤il, kamu hizmetlerindeki bir çok aksama kurumlar aras› iletiﬂimin sa¤l›kl› olmamas›ndan, sistemin birbirini iyi okumamas›ndan ve kurumlar›n birbirine güvenmemesinden kaynaklan›yor.
Bir kuruma baﬂvurup bir iﬂlem yapt›r›yorsunuz, elinizde belki 50-60 tane evrak› haz›rlayarak o kuruma veriyorsunuz,
neticede size bir ruhsat veriliyor. o ruhsatla o iﬂin devam›nda baﬂka bir kurumda bir iﬂiniz var, di¤er kurumda kendi iﬂlemini tamamlamak için öbür tarafa verdi¤iniz evrak›n ayn›s›n› sizden tekrar,
tekrar istiyor. Tekrar baﬂa dönüyorsunuz, gidip evraklar› tekrar haz›rl›yorsunuz. Öyle bir sistem olmal› ki, bir belgeyi kamu kurumlar›ndan birine verdikten
sonra di¤er kuruma gitti¤iniz zaman ayn›
belgeleri tekrar istenmemelidir.
Kurumlarda sadece vatandaﬂa güvensizlik yok, kurumlar›n birbirine de güveni
yok. Sorunun bu boyutu da tart›ﬂ›lmal›,
kurumlar aras› da bir güven ve diyalo¤u
iﬂletecek etkili bir sistem kurulmal›. Son
günlerde Abdülhamit KIRMIZI taraf›ndan yaz›lm›ﬂ ‘Abdülhamit’in Valileri’

isimli bir kitap okudum. 100 sene önce
Abdülhamit dönemindeki valilerin yaﬂad›¤› sorunlar› ben bugün yaﬂ›yorum. Kamu yönetimindeki sorunlar hiç de¤iﬂmemiﬂ. 100 senede sorunlar çözülemez mi?
100 senede o sorunlara bir çözüm üretilemez mi? 100 sene önce valiler, baﬂkente yazd›klar› raporlarda, bize ﬂu kanunlarla verdi¤iniz yetkiler ﬂu kanunlarla ortadan kald›r›ld›, memurlar bakanl›klardan görüﬂ gelmeden ad›m›n› atm›yor ve
iﬂ yapmaktan korkuyor diyor. Kamu yönetimini çal›ﬂt›rma konusunda Abdülhamit dönemi valilerinin yaﬂad›¤› sorunlar›n ayn›s›n› vali olarak halen ben de yaﬂ›yorum. Karar ald›rmakta veya karar mekanizmalar›na kamu yöneticilerini sokmakta zorlan›yoruz.
Bunun çok de¤iﬂik sebepleri var. Sadece
kamu yöneticilerini suçlamak do¤ru de¤il, sistem kendi içinde korkular, engeller ve bariyerler üretiyor. Öyle bir sistem
var ki, müfettiﬂ geliyor, sizin o anda içinde bulundu¤unuz ﬂartlar›, toplumun
beklentilerini dikkate almadan mevzuatta veya bir genelgedeki ayk›r› bir ﬂeyden
sizin hakk›n›zda soruﬂturma yapabiliyor.
Bu tür uygulamalar kamu görevlilerinin
hareket alan›n› daralt›yor. ‹nsanlar›n inisiyatif kullanmas›n› zorlaﬂt›r›yor. Bir karar verilmiﬂse hangi ﬂartlarda, hangi zorlukta, niye verilmiﬂ mutlaka ona bak›lmas› laz›m ve o günün ﬂartlar›nda de¤erlendirilmesi gerekiyor. O günün ﬂartlar›nda
de¤erlendirmedi¤iniz takdirde yanl›ﬂ sonuçlara ulaﬂ›yorsunuz ve kamu yönetimini t›k›yorsunuz. Sistemin çal›ﬂmas›n› engelleyecek ve karar almay› zorlaﬂt›racak
bu tür uygulamalardan kaç›n›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Ekim 2007
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Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ
Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Bﬂk.

“Bürokrasi Merkezli De¤il,
Vatandaﬂ Merkezli Bir Yap›lanma”
Türkiye, kamu yönetimi alan›ndaki reform çal›ﬂmalar›nda geç kald›. Özellikle Avrupa
ülkelerinde çok h›zl› yaﬂanan bu sürece ayak uydurmak maksad›yla Türkiye’de
düﬂünce plan›nda bu iﬂe girmek istedi. Fakat bunu kamu yönetiminde
gerçekleﬂtiremedi. O y›llarda daha çok ekonomide, ekonomi politikas›nda, ekonomik
yap›lanmada bir de¤iﬂiklik baﬂlatabildi.
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ

Kamu yönetiminde yap›lan yeni Ekonomik ‹stikrar Tedbirleri, piyasada
yap›sal serbestleﬂmeyi, d›ﬂ ticaretteki liçal›ﬂmalarla baﬂl›yabilir miyiz?
Türkiye, kamu yönetimi alan›ndaki re- beralleﬂmeyi, devletin ekonomideki roform çal›ﬂmalar›nda geç kald›. Avrupa ül- lünü daraltmay›, minimal bir devlet biçikeleri, 1980’in baﬂ›nda kamu yönetimini, minde yeniden yap›land›rmay› amaçl›yap› ve iﬂleyiﬂi itibariyle köklü bir refor- yordu. Dolay›s›yla, kamu yönetimine de
ma tabi tutmaya baﬂlad›lar. Önce ‹ngilte- dolayl› etkileri oldu. Fakat kamu yönetire, ABD ve Fransa’da baﬂlad›, daha sonra mi, de¤iﬂim ve dönüﬂümü sa¤layacak ayYeni Zelanda, ‹sveç ve di¤erleri devam r› bir konu olarak düzenlemeye tabi tuettiler. Kanada gibi ülkelerde bu süreç tulmad›. Bu durum da gecikmeye sebep
h›zl› geliﬂti. Özellikle Avrupa ülkelerinde
çok h›zl› yaﬂand›. Türkiye ise, 1980’de,
Zay›f, verimsiz, etkin
dünyadaki de¤iﬂime ayak uydurmak
olmayan bir idare, her zaman
maksad›yla, düﬂünce plan›nda bu iﬂe girtoplum karﬂ›s›nda güvenini
mek istedi. Fakat bunu kamu yönetiminde gerçekleﬂtiremedi. Daha çok ekono- kaybeder. Toplumun devlete
mide, ekonomi politikas›nda, ekonomik olan güveni, kamu yönetimi
yap›lanmada bir de¤iﬂiklik baﬂlam›ﬂt›. kurumlar› veya aktörleriyle
Bu da 24 Ocak 1980’de al›nan Ekonomik
sa¤lanabilir.
‹stikrar Tedbirleri ile sa¤land›.

“

“
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oldu. Ancak birkaç önemli de¤iﬂiklik de
yap›lmad› de¤il. 1984’te Büyükﬂehir Belediyesi ad›nda yeni bir belediye örgütlenmesi gerçekleﬂtirildi. Belediyelerin
merkez yönetimle olan baz› iliﬂkilerinde,
merkez yönetimin denetimini azaltacak
önlemler al›nd›. Belediye gelirleri ile ilgili baz› iyileﬂtirmeler yap›ld›. Fakat bunun
d›ﬂ›nda, merkez yönetim-yerel yönetim
iliﬂkileri, merkezdeki yönetimin rolü, konumu, modernizasyonu ve e¤itim, bürokrasinin toplum iliﬂkileri, hizmet yöntemleri gibi konularda önemli de¤iﬂiklikler yap›lamad›.
2000 y›l›na geldi¤imizde, kamu yönetiminde Avrupa ülkeleri ile aram›zdaki
performans aç›¤› büyüdü. Reformlar› ayn› dönemlerde ve ayn› h›zla gerçekleﬂtiremedik. Bu durum, Türk Kamu YönetiEkim 2007
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mi Sistemi’nin ekonomik alandaki de¤iﬂimlere de ayak uyduramamas›n› beraberinde getirdi. Bundan dolay›, kamu yönetimine olan güven azald›. Özel sektörde performans artarken, kamuda gerilemesi, kamuya olan eleﬂtirileri artt›rd›. Ard›ndan, kamuda ortaya ç›kan yolsuzluklar, yozlaﬂmalar, 2000 y›l›ndaki krizde
özel bankalarda ortaya ç›kan yolsuzluklar
ve bu yolsuzluklardan dolay› kamuya
yüklenen yeni maliyetler, kamu yönetimindeki sistemin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyac›n› ciddi manada gündeme
getirdi.

/Vatandaﬂ Merkezli Bir Yap›lanma”

personel sistemi, merkez ve yerel yönetim iliﬂkileri, merkezin konumu, merkezi
yönetimlerin yerel yönetimlerle iliﬂkileri
ve merkezdeki yap›lanma ile ilgili çok geniﬂ, yeni bir kamu yönetimi düﬂüncesi de
dahil yeni bir vizyonla, yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›na baﬂland›.

yap›lan çal›ﬂmalard›. Oysa ki, Kamu Yönetimi Reformunda, Türkiye’nin toplumsal yap›s›na uygun bir idari yap› kurmak ve idari yap› vas›tas›yla hizmet etkinliklerinin kalitesini artt›rarak toplumdevlet entegrasyonunu güçlendirmek
hedefi vard›.

Yöntem olarak bütünden parçalara geçilmesi hedeflendi. Önce geneli düzenlemek daha sonra onun ayr›nt›lar›na inmek için de “Kamu Yönetimi Reformu”
olarak bilinen bir kanun çal›ﬂmas› baﬂlad›. Bu çal›ﬂma, önce bir teknik uzmanlar
çerçevesinde yürütüldü. Daha sonra sivil
Bu yüzden, 2002 y›l›nda kurulan yeni hü- toplum örgütleri, kamu kurumlar›ndan
kümet, 2003 y›l›nda ilk iﬂ olarak, kamu temsilcilerle beraber, de¤iﬂik yerlerde
yönetiminde yeniden yap›lanma çal›ﬂma- atölye çal›ﬂmalar›yla olgunlaﬂt›r›ld›, geliﬂtirildi. ‹lk defa bir yeniden yap›lanma konusu, çok geniﬂ kapsaml› yönetiﬂim anlaÖzel sektörde performans
artarken, kamuda gerilemesi, y›ﬂ› içerisinde olgunlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Parlamentoya sunulmadan önce, kanun
kamuya olan eleﬂtirileri
tasar›lar›n›n sunulmas›ndaki geleneksel
artt›rd›. Ard›ndan, kamuda
klasik yöntemden farkl› ﬂekilde ele al›nortaya ç›kan yolsuzluklar,
d›. Benim bildi¤im kadar›yla, 10-12 yerde
yozlaﬂmalar, kamu
atölye çal›ﬂmas›, ilgili kamu kurumlar›yla
yönetimindeki sistemin
beraber gerçekleﬂtirildi. Bu arada da, kayeniden gözden geçirilmesi nundaki temel yaklaﬂ›mlara uygun olarak da yerel yönetimlerin yap›land›r›lmaihtiyac›n› ciddi manada
s› konusu birlikte yürütüldü.
gündeme getirdi.

Zay›f, verimsiz, etkin olmayan bir idare,
her zaman toplum karﬂ›s›nda güvenini
kaybeder. Toplumun devlete olan güveni, kamu yönetimi kurumlar› veya aktörleriyle sa¤lanabilir. Çünkü kamu yönetimi devlet-toplum iliﬂkilerinde arac› bir
kurumdur, irtibat› sa¤lar. Kamu yönetimi
etkinlik kapasitesinin geliﬂtirilmesi, iyileﬂtirilmesi, halk›n devlete olan ba¤l›l›¤›n› ve güvenini artt›racakt›r.

“

“

lar›n› baﬂlatt›. Nisan 2003’te baﬂlayan bu
çal›ﬂmalar, kamu yönetimi konusunda
bütüncül bir yaklaﬂ›mla yeniden yap›land›rmay› hedefledi. Yani yaln›zca merkez
yönetim, yerel yönetim, personel sistemi, iﬂ görme yöntemleri ve yaln›zca yaﬂanan günlük s›k›nt›lar› iyileﬂtirmek de¤il,
daha çok devletin toplumla iliﬂkilerinden baﬂlayarak, bürokratik yap›lanma,
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Kamu Yönetimi Reformu ile ilgili kanun,
en baﬂta kamuda çok önemli bir destek
görürken, birdenbire kanun aleyhine
kampanyalar ve çal›ﬂmalar baﬂlad›. Bu çal›ﬂmalar, daha çok Kamu Yönetimi Reformu’nun içeri¤ini eleﬂtirmek için de¤il,
üniter devlet oluﬂaca¤›, Türkiye’yi bölece¤i gibi, bu reformun içinde olmayan
hassasiyetleri ön plana ç›kararak reformun gerçekleﬂmesini önlemek amac›yla

Di¤er önemli bir husus, bu tasar›, Türkiye’de yönetime kat›lma, yönetiﬂimi geliﬂtirme ve hesap verme sorumlulu¤unu art›rmay› amaçl›yor. ﬁu anda parlamentoda
yasalaﬂmam›ﬂ, bekleyen bir çal›ﬂma olarak durmaktad›r.
Kamu Yönetimi Reformu Yasas›’nda hizmet sunumundaki de¤iﬂiklikle ilgili eleﬂtirilerden birisi
de ‘halk› müﬂteri gibi görmek’ fikrine geçiﬂ idi. Bu konuya aç›kl›k
getirir misiniz?
Bu kanun tasar›s›na hakim olan anlay›ﬂ,
dünyada geliﬂen kamu yönetimi anlay›ﬂ›d›r. Yeni ‘kamu yönetimi anlay›ﬂ›’, vatandaﬂ› edilgen bir nesne olmaktan çok hizmetin asli sahibi, temel aktörü olarak
görmektedir. Dolay›s›yla bürokrasiyi,
mabudu mutlak, buyurgan, tek tarafl›
sevk ve idare konumunda olan bir anlay›ﬂtan, topluma karﬂ› sorumlu, görevli ve
45
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/Vatandaﬂ Merkezli Bir Yap›lanma”

sinin konumunu rahats›z etti¤ini
düﬂünüyorum.
Art›k bürokrasinin de demokratikleﬂtirilmesi ve siyasi kurumlar gibi halka hesap
vermesi gerekir. Bu da, bürokrasinin ﬂeffaflaﬂmas›, halk›n yönetime kat›lma kanallar›n›n belirginleﬂtirilmesi, kamu hizmetlerinin halka yak›nlaﬂt›r›lmas›, karar
mekanizmalar›nda halk›n daha çok söz
sahibi olmas› anlam›na gelir. Burada, bir
taraftan kamu bürokrasisi verimlilik ve
etkinlik olarak yeniden düzenlenirken,
di¤er taraftan da topluma karﬂ› sorumluluk bilinci sa¤layan mekanizmalar güçlendirilmiﬂ olmaktad›r.
Tabi bizim bu konular›, dünyadan ba¤›ms›z olarak düﬂünmememiz gerekiyor.
Avrupa ülkeleri, Amerika ve baﬂka ülkeler baﬂar›l› sonuçlar elde ettiler. Biz de
kendi yap›m›za ve ﬂartlar›m›za uygun
olarak bunu yeniden kurgulamak durumunday›z.
hizmetkar k›lan ve hesap verebilen bir
yap›ya dönüﬂtürmek gerekiyor. Burada
bürokrasi, vatandaﬂ›n da yönetimde söz
sahibi oldu¤u bir konuma geliyor. ‘Müﬂteri’ kavram›, bu iliﬂkileri ifade etmekte
yeterli de¤ildir. Zira, kamu hizmetlerinin
muhatab›, her zaman müﬂteri de¤ildir.
Çünkü kamu yönetiminin sundu¤u klasik hizmetlerden ço¤u paras›z hizmetlerdir. Bunlardan bir k›sm›ndan al›nan harç
veya küçük miktarlarda paralar, o hizmetin bedeli de¤ildir. Hizmetin yürümesi
için belirlenen küçük bir katk›d›r. Çünkü
o para, hizmetin maliyeti de¤ildir. Kamu
yönetimi reformuyla, vatandaﬂ›n yönetimde söz sahibi olmas› anlay›ﬂ›n›n,
yaklaﬂ›k 150 y›ll›k Türk bürokrasi46

Yasa idarenin etkinli¤ini artt›racak. Ayn› zamanda yerelden
hizmet sunumunu, ve hizmetlerin
de etkinli¤ini artt›racakt›r. Türkiye’nin hassasiyetleri ile bu geçiﬂ
nas›l örtüﬂecektir?
Türkiye’nin yönetim modelinde temel
örgütlenme biçimi ‘merkezden yönetim’
ve ‘yerinden yönetim’dir. Bu merkezden
ve yerinden yönetim idari anlamdad›r.
Yani ‘yerinden yönetim’ idari anlaml›d›r,
siyasi anlaml› de¤ildir. Siyasi anlamda yerinden yönetim ‘federasyon sistemi’ne
götürür, eyalet sistemine götürür.
Türkiye’de böyle bir yap› yoktur ve bunu

da düﬂünmemektedir, buna ihtiyac› da
yoktur. Ama yerinden yönetimin düzeyini geliﬂtirmek o ülkenin yönetim anlay›ﬂ›
ile ilgili bir durumudur. Türkiye’nin, güçlü ‘merkezden yönetim’ uygulamalar›na
belirli bir strateji olarak, Cumhuriyet’in
ilk dönemlerinden beri ihtiyac› vard›.
Bugün demokrasinin geliﬂmesiyle beraber dünyada da niteliklerin de¤iﬂmesiyle
birlikte yerel yönetimdeki kamu hizmetlerinin merkezden yönetilmesinin hiçbir
anlam› yoktur ve pratikte faydas› kalmam›ﬂt›r. Kamu hizmetlerinin verimlili¤i,
etkinlili¤i aç›s›ndan bunlar›n art›k yerinden yönetilmesi gerekir.
Hizmetler yerinden yönetildi¤i zaman o
bölgenin kaynaklar›, o hizmetlerdeki
boﬂluklar› doldurmak için seferber edilecektir. Maliyetler düﬂecek, vatandaﬂlar›n
beklentileri, talepleri daha k›sa zamanda
halledilecektir. Vatandaﬂlar yönetime kat›lmak suretiyle, yönetim ve siyaset sisteminin de temel aktörleri olduklar› bilincine daha çok varacaklar. Daha çok sorumluluk alm›ﬂ olacaklard›r. Art›k Türkiye’yi bu kadar h›zl› iletiﬂimin oldu¤u bir
dönemde, merkezden yönetmenin anlam› da kalmam›ﬂt›r, do¤rusu, hiçbir faydas› da kalmam›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂ, art›k geçmiﬂlerde kalm›ﬂ bir model anlay›ﬂ›d›r.
‘Tümdengelim modeli’ bu yasan›n
haz›rlanmas›nda bütüncül bir yap› oluﬂturuyor. Bu ba¤lamda kamu
yönetimi temel kanunu olarak kanunun tart›ﬂ›lmas›n› de¤erlendirebilir misiniz?
Asl›nda, ‘Temel kanun’ ismi yer almad›
zaten kanunda. Baﬂta kamu yönetimi temel kanunu gibi ilk çal›ﬂmalarda bu isim
Ekim 2007
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yer ald› ama parlamentoya bu kanun intikal etti¤i zaman “Kamu Yönetimin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›land›rma”
ad›yla geçti. Tabi temel kanun Türkiye’de baﬂka kanunlarda da var, Milli E¤itim Temel Kanunlar› gibi. Ama bizim kanunlar›m›zda bir hiyerarﬂi olmad›¤› için
bu kavram›n kullan›lmas› eleﬂtirilebilirdi.
Bunda amaç, bu kanundaki temel ilkelerin, buna ba¤l› ç›kar›lacak di¤er kanunlarda da esas al›nmas› idi. Yani bütüncül
yaklaﬂ›m için parçalar›n bütüne uygunlu¤unu sa¤lamak gerekiyordu.
Bu transformasyon sürecinde kurum ve kuruluﬂlarda ne gibi de¤iﬂiklikler öngörülüyor? Bunun karﬂ›s›nda da tabi ki bir duruﬂ olacak. Ne bekleniyor gelecekte?
Kamu hizmetlerinin yasalaﬂmas› endiﬂesine karﬂ›, ‘yönetiﬂim’ kavram›n›n bu endiﬂeyi ortadan kald›rmak amac›yla geliﬂtirildi¤ini düﬂünüyorum. Hatta bu kavram›n de¤iﬂtirilmesinde sosyal demokrat
iﬂçi partilerinin çok önemli bir rolü oldu¤unu düﬂünüyorum.

/Vatandaﬂ Merkezli Bir Yap›lanma”

metlerinin kamu anlay›ﬂ›na katk› sa¤lamas›, yani hizmet al›c›lar›n kendilerine
sunulan hizmetleri de¤il, o hizmetlerin
ﬂekline ve niteli¤ine iliﬂkin de söz sahibi
olmas›n› sa¤l›yor. Biliyorsunuz kamu kurumlar› asl›nda emaneten hizmet yürütürler. Esas hizmetin sahibi vatandaﬂt›r,
toplumdur. Yani vergiyi ödeyenler, hizmetin finansman›n› karﬂ›layanlard›r. Dolay›s›yla kamu kurumlar› esas hizmetin
sahibine hizmet sunarken, halk›n görüﬂünü almamalar› da do¤ru bir ﬂey de¤ildir. Halk›n da yönetiﬂim aç›s›ndan kendine verilen yeni rolleri yerine getirebilmesi için yeni bir yap›lanmaya girmesi gere-

“

Reform kanunu destek
görürken, birdenbire kanun
aleyhine kampanyalar ve
çal›ﬂmalar baﬂlad›. Bu
çal›ﬂmalar, Reformun
içeri¤ini eleﬂtirmek için
de¤il, üniter devlet yap›s›n›n
bozulaca¤› kayg›s›n› ileri
sürerek reformun
gerçekleﬂmesini önlemek
Bilindi¤i gibi yeni kamu yönetimi anlay›amac›yla yap›lan
ﬂ›, esas itibariyle yeni sa¤ felsefenin bir
çal›ﬂmalard›.

Yönetiﬂim felsefesi, idarenin kamu
hizmetleri konusunda tek tarafl› buyurgan bir aktör olmaktan ç›k›p, çoklu kat›l›m›n müzakereci yöntemle, kamu hizEkim 2007
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ürünüdür. Yeni sa¤la beraber yeni kamu
yönetimi anlay›ﬂ› ortaya ç›km›ﬂt›r. Fakat
buna karﬂ› sosyal demokratlar, iﬂçi partileri ise bunu da devam ettirmiﬂlerdir.
Onlar da bu konuya zenginlik katm›ﬂlard›r. Yönetiﬂim de yeni solun kamu yönetimi anlay›ﬂ›na katt›¤› yeni bir unsurdur.

kir. Yani sivil toplumun güçlenmesi laz›m. Kamu yönetiminin, halk taraf›ndan
denetlenmesi, izlenmesi, görülmesi, bilgilenmesi, eleﬂtiri kanallar›n›n geniﬂ tutulmas› laz›m. Burada baz› eksikliklerimiz halen bulunuyor.
Türkiye’nin merkezi ekonomisi, de¤iﬂime çok büyük bir direnç gösteriyor. Yap›lar›n›n küçülmesiyle kendilerinde

olumsuz etkiler meydana gelece¤ini zannediyorlar. ‘Ben de¤iﬂmeyeyim, ötekiler
de¤iﬂsin’ anlay›ﬂ› içerisindeler. Görünürde hiç kimse de¤iﬂime karﬂ› de¤il ama uygulamada kimse de¤iﬂimi
istemiyor. Merkezi bürokrasinin bu engelini y›kmak için de siyasi iktidar›n çok
kararl› olmas› gerekir. Siyasi iktidarlar da
iktidarlar›n›n ilk y›llar›nda bunu yaparlarsa baﬂar›l› olurlar. Yoksa bürokrasi, siyasi
iktidarlar›n da bu konudaki politikalar›n›
kendine uygun hale getiriyor. Onun için
yeni kurulan hükümetin de bir y›ll›k dönem içerisinde kamu reformuyla ilgili çal›ﬂmalar› baﬂlatmas› gerekiyor. Zira bürokrasi, reform yapmaz, reform görüntüsü alt›nda vakit kazanmaya çal›ﬂ›r.
Bu ﬂartlarda eski parlamentodan
miras kalan kanun, yeni parlamentoda hemen kabul edilir mi?
Tabi o zamanki ﬂartlarla ﬂimdiki ﬂartlar
aras›nda de¤iﬂiklikler oldu. O kanundaki
baz› maddeler, baﬂka kanunlar geri al›nmak suretiyle küçük parçalarla da olsa
yap›lmaya çal›ﬂ›ld›. Asl›nda Kamu Yönetimi Reformu ile ilgili kanunun bir k›sm›
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yasallaﬂt›.
Ne yaz›k ki bu kanun, IMF ve Dünya Bankas› gibi kuruluﬂlar›n etkisi alt›nda ﬂekillendi¤i için hem parlamento, hem de
Cumhurbaﬂkanl›¤› makam› nezdinde büyük bir itiraz gelmedi. Oysa ki Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri hakk›nda kanun tasar›s› yerli uzmanlar taraf›ndan,
Dünya Bankas› ve IMF’nin hiçbir telkini
olmaks›z›n, onlardan ba¤›ms›z milli bir
kanun format›nda haz›rlanm›ﬂt›r.
Nedense hem IMF’ye ve Dünya Banka47
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/Vatandaﬂ Merkezli Bir Yap›lanma”

dilmelidir. ‹cray› yerel yönetimler yerine
getirmelidirler.
Konuyla ilgili son olarak neler söylemek istersiniz?
Türkiye’deki bu yeni reform, bürokrasi
merkezli de¤il vatandaﬂ merkezli bir reformdur. Vatandaﬂ merkezli demek, bürokrasinin, vatandaﬂ›n tercihlerine uygun ve hesap verme sorumlulu¤u içerisinde olmas› demektir.

D›ﬂar›dan al›nan, tercüme kokan kanunlarla Türkiye’yi yönetmek, Türk toplumuna, Türkiye’nin birikimine hakaret
olacakt›r. Yeni hükümetin, bu kanunun
baz› k›s›mlar›n› yeniden gözden geçirme
ihtiyac› duyaca¤›n› umut ediyorum.
Bir de anayasa de¤iﬂikli¤i çal›ﬂmalar› var.
Anayasa de¤iﬂikli¤i çal›ﬂmalar›n›n, birbirleriyle ne ölçüde örtüﬂece¤i konusu da
art›k hükümetin izleyece¤i politikaya dayal›. Fakat mutlaka, kamu yönetiminde
bir reform yap›lmas› gerekir.
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Bence yeni dönemde,
reformlar› yönetecek bir
devlet bakan›n›n
görevlendirilmesi gerekir.
Reformlar›n Avrupa’da ve
baﬂka ülkelerde yönetimini
gerçekleﬂtiren mutlaka
merkezi bir kurum olmuﬂtur.
Bizde ise bu konuda bir
eksiklik hissediyorum.

“

s›’na karﬂ› ç›k›l›r, hem de onlar›n haz›rlanmas›na katk› sa¤lad›¤›, önerdi¤i kanunlar, Türkiye’de h›zl› bir ﬂekilde yasalaﬂ›r ve kamuoyundan da çok büyük bir
tepki gelmez. Bu, Türkiye’nin tam ba¤›ms›zl›k isteyen kesimlerinin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta.

Bu konu zaten geçen dönemde yeterince tart›ﬂ›ld›. Art›k icraat›n ortaya konulmas› laz›m. Buna start vermek iﬂi art›k
hükümete ba¤l›. Bakanl›klar, çok minimal düzeyde temel stratejiler oluﬂturan
ve denetleyen birimler olmal›, taﬂra teﬂkilatlar› kald›r›l›p yerel yönetime devre-

Bence yeni dönemde, reformlar› yönetecek bir devlet bakan›n›n görevlendirilmesi gerekir. Reformlar›n Avrupa’da ve
baﬂka ülkelerde yönetimini gerçekleﬂtiren mutlaka merkezi bir kurum olmuﬂtur. Bizde ise bu konuda bir eksiklik hissediyorum. Aksi takdirde bunun sahibi
olmaz. Bürokrasi de reform görüntüsü
alt›nda bir ﬂey yapmamay› tercih eder.
Geçen dönem, Kamu Yönetimi Reformu
ile ilgili kanun meclise geri gönderilince,
bakanl›klar kendi kuruluﬂ kanunlar›n›
Reform Kanununun temel esprisine uygun olarak yeniden düzenleyip meclise
gönderdiler. Fakat bunu, bakanl›klar›n
bir k›sm› yapmad›. Yapanlar da meclisteki ilgili komisyonlarda bir an önce görüﬂülüp kanunlaﬂt›r›lmas› için gerekli ilgiyi
göstermediler. Dolay›s›yla, reformun yönetimi, ciddi bir problem haline geldi.
Bu aç›dan, yeni hükümette bir devlet bakan›n›n Kamu Yönetimi Reformu ile ilgili görevlendirilmesinin yararl› olaca¤›n›
düﬂünüyorum.

Ekim 2007
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Hasan BÜYÜKDEDE
‹l Genel Meclisi Baﬂkan›

Aktif, Etkin ve Baﬂar›l› Bir Kurum:

‹l Özel ‹daresi
‹l Genel Meclis Baﬂkan› Hasan Büyükdede ile ‹l Özel ‹daresinin Yap›s›n› ve
çal›ﬂmalar›n› konuﬂtuk. ‹l Özel ‹daresi, il halk›n›n mahallî müﬂterek nitelikteki
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan oluﬂturulan idarî ve malî özerkli¤e sahip bir kamu tüzel kiﬂili¤idir. Bu mülakatta, kurumun
faaliyetlerini detayl› olarak ö¤renme f›rsat› bulduk.
Hasan BÜYÜKDEDE

Öncelikle ‹l Genel Meclis’i hakk›nda k›saca bilgi verebilir misiniz?
‹l Özel ‹daresi, il halk›n›n mahallî müﬂterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
üzere kurulan ve karar organ› seçmenler
taraf›ndan oluﬂturulan idari ve mali
özerkli¤e sahip bir kamu tüzel kiﬂili¤idir.
Genellikle halk›m›z ‹l Özel ‹daresi ile belediyeyi birbirine kar›ﬂt›r›r. Fakat bu iki
kurum birbirlerinden tamamen farkl›d›r.
Bildi¤iniz gibi 2004 seçimlerinde iki ayr›
liste olarak meclis üyeleri seçildi. Dolay›s›yla il genel meclisi üyeleri ve belediye
genel meclis üyeleri özellikleri itibariyle
birbirinden farkl› iki ayr› meclistir. ‹l Genel Meclisi Üyelerinin say›s›, partilerin
gerçekte ne kadar oy ald›klar›n›n baz
miktar› olarak kabul edilir. ‹stanbul ‹l
Genel Meclisi, Türkiye’deki il genel mec50

lislerinin en büyü¤üdür. K›sacas› ‹l Genel
Meclisleri, bir ilin parlamentosu demektir.
Meclis’in 225 üyesi vard›r. 2004 seçimlerinde 159’u AK Partiden, 64’u CHP’den,
2’ si de di¤er partilerden olmak üzere
225 üyeden meydana gelmiﬂtir. Yeni dönemde 2005 y›l› içerisinde 5302 say›l› yeni bir kanunla eski sistem durduruldu ve
yeni bir çal›ﬂma yöntemine geçtik. ‹l
Özel ‹daresi Baﬂkanl›¤›, eskiden oldu¤u
gibi ﬂimdi de validir. Eski Kanuna göre
meclis üyeleri y›lda iki kere toplan›rlard›.
‹l genel meclisi üyeleri aras›ndan seçilmiﬂ olan encümenler, vali baﬂkanl›¤›nda
koordine edilerek, encümenler karar›yla
iﬂler yürütülürdü. Dolay›s›yla ‹dare’nin
halkla çok yak›n bir diyalogu yoktu.

Fakat özellikle bu son yap›lan 5302 say›l›
kanun çerçevesinde, birçok de¤iﬂiklik
yap›ld›. Bekli de, devrim niteli¤inde bir
sivilleﬂtirme operasyonu yap›ld›. Bu operasyonla il genel meclisleri, il özel idaresinin karar organlar› haline getirildi. Dolay›s›yla, il genel meclisi üyeleri, aynen
bugünkü TBMM gibi görev yap›yorlar. ‹l
Genel Meclisinin oylamad›¤›, onaylamad›¤› hiçbir yat›r›m, hiçbir operasyon il
özel idaresi kanal›yla, il özel idaresi teﬂkilat› taraf›ndan uygulamaya al›nam›yor.
Bugün, ‹l Özel ‹daresi Kurumu’nun tüzel
kiﬂili¤i, 3 organizasyondan meydana gelmektedir. ‹lk organizasyonu “il genel
meclisi” oluﬂturmaktad›r. ‹l Genel Meclisi meclis baﬂkan›, baﬂkan yard›mc›lar›,
baﬂkanl›k divan› ve katip üyeler taraf›nEkim 2007
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dan yönetiliyor. Aynen millet meclisindeki sistem bir il parlamentosu olarak çal›ﬂ›yor.
‹kinci organizasyon, “il encümeni” dedi¤imiz kurumdur. O da vali baﬂkanl›¤›nda
5’i seçilmiﬂ, 5’i atanm›ﬂ kiﬂilerden meydana gelen bir organizasyondur..

/Aktif, Etkin ve Baﬂar›l› Bir Kurum: ‹l Özel ‹daresi

spor alan› olarak kullan›r. K›sacas› meclisin alm›ﬂ oldu¤u karar› uygularlar. 5302
say›l› kanun, il özel idaresine, sekreterli¤e, vali beye 2007-2011 stratejik plan›n›
haz›rlama görevi verdi. Vali Bey bu stratejik plan› yapt›rd›, bu planlar ‹stanbul’un il özel idaresi bütçesinden hangi
yat›r›mlar›n yap›laca¤›n› 5 y›ll›k bir stratejik hedefe ba¤lad›.

Organizasyonun 3. aya¤› ise “il özel idaresi kurumu”dur. ‹l özel idaresinin baﬂ›n- Stratejik plan 2006 y›l›nda, Vali Bey tarada vali bulunmaktad›r. ‹l genel meclisi- f›ndan Meclise sunuldu. Oluﬂturulan bu
nin alm›ﬂ oldu¤u kararlar› veya il encü- stratejik plan› Meclis oylad›. Yine valilik,
meni taraf›ndan al›nm›ﬂ olan kararlar› uy- bir de ‘performans plan›’ haz›rlad›. 2007
gulayan kurum da il özel idaresi genel y›l› performans plan›, 2007 y›l› sonunda
sekreterli¤idir. Genel sekreterin alt›nda biz bu stratejik plan›n paralelinde neleri
da 10 daire baﬂkanl›¤› bulunmaktad›r. Bu baﬂarm›ﬂ olaca¤›z, 1. y›l›nda hangi grup800’e yak›n kadro, meclis ve encümen lar› baﬂarm›ﬂ olaca¤›z bunlar› kaydetti.
taraf›ndan al›nan kararlar› uygular. Bura- Bir ölçümleme sistemi kuruldu. Bu 5302
da meclisin, meclis üyelerinin çok önem- say›l› kanun, yeni kurumsal yap›lanmali bir fonksiyonu vard›r. Eskiden meclis
‹l Genel Meclisi Üyelerinin
bu kadar fonksiyonel çal›ﬂamazd›. Mart
ve Kas›m ay›nda toplan›r, orada bir haftasay›s›n› tespitte, partilerin
l›k toplant›larda bütçeyi tayin eder, bir
gerçekte ne kadar oy
de uygulamay› onaylard›. Vali de il özel ald›klar› baz miktar› olarak
idaresinin koordinasyonunu takip ederkabul edilir. ‹stanbul ‹l Genel
di. ﬁimdi ise, il encümeninin yükü hafifMeclisi, Türkiye’deki il genel
letildi, daha dar bir alanda çal›ﬂma yapar
meclislerinin en büyü¤üdür.
hale geldi. ‹l genel meclisi ise, y›l boyunca her ay›n ilk haftas› topland›¤› için bütün genelgeler il genel meclisinden ge- n›n belki de en önemli yap›lanmalar›ndan birisini gerçekleﬂtirdi.
çer hale geldi.

“

“

Art›k encümenin görevi farkl›laﬂt›r›ld›,
hafifletildi. Orada al›nan yönerge kararlar, valili¤e, il özel idaresi genel sekreterli¤ine gönderilir. ‹l özel idaresi genel
sekreterli¤i, onlar› hangi daire baﬂkanl›¤›na havale edecekse eder, ihale, bina,
okul, hastane yapacaksa yapar. Sosyal
hizmetse sosyal hizmet, spor alan›ysa
Ekim 2007

Peki bu belgeler herkesin kullan›m›na aç›k m›? Bir di¤er anlam›yla
Stratejik Planlar›n›z ﬂeffaf m›?
Evet, hepsi ﬂeffaf ﬂu anda. Bu belgeler ayr›ca gazetelerde günlerce yay›nland›.
2008’in Mart’›na geldi¤imizde Vali Bey
veya Genel Sekreterlik, 2007 y›l› içerisinde biz neleri baﬂarabildik, bütçemizin ne

kadar›n› kulland›k, ne kadar›n› kullanamad›k, ne kadar performansl›yd›k diye
gelip meclise bir sunum yapacak. Meclis
2007 y›l›nda yap›lm›ﬂ olan iﬂlerin uygunlu¤u konusunda oylama yapacak. Performans› de¤erlendirme yapacak, performans oylamas› yapacak. Dolay›s›yla kamuoyu, meclisi denetler hale geldi. Yeni
yap›lanman›n en önemli çerçevelerinden
biri budur. Yeni yap›lanman›n, stratejik
plan uygulamas›na geçiﬂ ve performans
plan›nda bunun reel olarak takip edilmesi, 5302 say›l› kanunun en önemli hedeflerinden biridir.
Bir baﬂka güzelli¤i daha oldu yeni uygulaman›n; ‹l Genel Meclisi Üyeleri 32 ilçeden yani, çok dar bir çerçeveden seçiliyor. Bu dar bölge seçiminin çok faydas›
oldu¤unu gördük. Büyükçekmece’de
mesela biz 8 il genel meclisi üyesiyiz, Yine Büyükçekmece’nin 9 bölgesi, 1 ilçe
teﬂkilat› ilçesi varsa 10 merkezi var. Bunlar›n her birini il genel meclisi üyeleri
olarak paylaﬂt›r›ld›. Ben mesela sorumlu
oldu¤um bölgeye yap›lacak yat›r›mlardan ötürü o bölgenin ahalisiyle hemhal
olmak durumunday›m. Her gün yüzyüze
kalmak durumunday›m. Dolay›s›yla milletvekilleri gibi seçmenden uzak de¤iliz.
Ankara’ya gittik, görevimiz bitti diyemiyoruz.
Örne¤in, sabah Tepecik ‹lkö¤retim Okulu y›k›m karar› gelmiﬂ, ben ne yapaca¤›m
diye okul müdürü soruyor. Neden? En
yak›n kiﬂiye ulaﬂ›yor. Ben de televizyona
ç›k›yorum her yerde söylüyorum. En yak›n buldu¤umuz il genel meclisi üyesinin
yakas›na yap›ﬂ›yorum. Anlatabiliyor muyum? Kimsenin kaçaca¤› bir yer yok.
51
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Kimsenin kimseyi ataca¤› bir yer de yok.
E¤er biz oraya il genel meclisi üyesi olarak seçilmiﬂsek, o seçmeninin, o bölgenin muhatab›y›z demektir. Burada il genel meclisi üyesi kendi bölgesindeki bütün olaylar›n fark›nda olmak ve bunu
meclise taﬂ›mak zorunda olan kiﬂidir.
Biraz da Meclisin çal›ﬂma ﬂeklinden bahsedebilir misiniz?
‹l Genel Meclisi üyelerinin içinden 20 tane ihtisas komisyonu seçiliyor. Bu ihtisas
komisyonlar›n›n plan, bütçe, imar, bay›nd›rl›k, e¤itim, kültür, sosyal hizmetler,
çevre ve sa¤l›k, hukuk, idari iﬂler, spor,
sivil savunma ve afet yönetimi, sanayi ve
ticaret, tar›m, engelliler, bas›n yay›n, ulaﬂ›m ve trafik, erozyonla mücadele, a¤açland›rma, hayvanc›l›k, veterinerlik, turizm, hesap irdeleme, denetim ve AB gibi komisyonlar kuruluyor. Bu komisyonlar 1 y›ll›¤›na seçiliyor ve 1 y›l içerisinde
y›l y›l turluyorlar. Komisyon baﬂkanlar›
de¤iﬂiyor. Ama bunlar›n içerisinde en
büyük yükü e¤itim, sa¤l›k, sosyal hizmetler, spor, bir de kültür, birinci dereceden
52
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en büyük pay› alan beﬂ grubu meydana
getiriyor. Ayn› ﬂekilde bütçe de planlan›rken, ald›klar› oranlar bak›m›ndan da
bütünün %40’›n› e¤itim, %20’sini sa¤l›k,
%10’unu sosyal hizmetler, %8’ini spor
al›yor. Ondan sonra geriye kalan %1-2’yi
de tar›m, sanayi-ticaret, bay›nd›rl›k al›yor
ve di¤er komisyonlara da¤›t›l›yor. Toplam bütçe içerisinde bir de özel idarenin
kendi giderleri bulunuyor, kalan›n %10’u
gibi bir k›s›m da özel idare giderlerine
ayr›l›yor. Ama bir yat›r›m merkeziyiz asl›nda, 2006 y›l› bütçesi 923 trilyon olan,
yaklaﬂ›k 1 katrilyon bütçesi ve y›ll›k harcama kabiliyeti olan bir kurum. Dolay›s›yla ‹stanbul’un en büyük yat›r›m kurumlar›ndan birini oluﬂturuyor. Sadece
Milli E¤itim’e y›lda 400 trilyona yak›n para harc›yoruz.
Komisyonlar›n çal›ﬂma ﬂekli ﬂöyle oluyor; 1. Vali Bey kanal›yla il müdürlüklerini, ki onlar bizim d›ﬂ müdürlüklerimiz
kabul ediliyor. ‹l özel idaresinde çal›ﬂan
daire baﬂkanl›¤› veya alt›ndaki kadrolar
ise iç müdürlüklerimiz kabul ediliyor.

Dolay›s›yla bakanl›klar›n buradaki temsilcisi olan il müdürlükleri, ayn› zamanda
il özel idaresinin d›ﬂ müdürlükleri vasf›nda. Dolay›s›yla bize iki kanaldan önerge
geliyor. Bir tanesi d›ﬂ müdürlüklerimiz;
sa¤l›k il müdürü, tar›m il müdürü, e¤itim
il müdürü, sanayi ve ticaret il müdürü,
vs. Bunlar kanal›yla talepler Vali Bey’e
ulaﬂ›yor. Vali Bey bir talep yaz›s›yla, bir
idari teklif olarak, meclis baﬂkanl›¤›na talepte bulunuyor. Eskiden Vali Bey bütçeye karar verdi¤i için, ald›m diyordu, al›yordu, verdim diyordu veriyordu. Art›k
öyle de¤il. Bütçe bugün il genel meclisinin elinde art›k. ‹l genel meclisi karar veriyor tekliflere.
‹ki yerden teklif geliyor demiﬂtik. Biri il
genel meclisinden, ikincisi, il genel meclisi üyelerinin kendi bölgelerinde ihtiyaç
duyduklar› okul, ilkokul, kendi bölgelerinde, okul ihtiyaçlar›ndan. Kendisi gidiyor belediyeden o arazinin okul yeri
olup olmad›¤›n› ö¤reniyor. Oray› belediye ile anlaﬂarak, il özel idareye tapusunu
devredebilece¤i noktaya kadar getiriyor,
her ﬂeyi haz›rl›yor. ‹l genel meclisine, yeri haz›rlanm›ﬂ olan ﬂu yerde okul istiyorum diyor.
Baﬂkan olarak ben bu talebi E¤itim Komisyonuna gönderiyorum. Komisyonda
konuﬂuluyor, orada gerçekten bu okul
ihtiyaç m›, de¤il mi, kaç kiﬂilik okul laz›m, gelecekte burada ne kadar ahali olabilir diye, o komisyonda her bir proje, birer birer de¤erlendiriliyor. Sonra komisyon bir ‘komisyon raporu’ yaz›yor. Diyor
ki ‘evet burada ﬂunun yap›lmas› uygun
görülmüﬂtür diye. Meclis baﬂkanlar›
önergelerle ilgili oylamay› Meclise sunuEkim 2007
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Dolay›s›yla eskiden y›llara tabi olan bir
çok projeye biz 10-12-14 ay gibi gün veriyoruz. Bunun neticesinde, bu yeni plan›n, projenin bize getirdi¤i ﬂu oldu: Stratejik hedeflerin, ‹stanbul’da ilkö¤retimlerde, s›n›flardaki ö¤renci say›s›n›n,
2010’a gelindi¤inde 30 kiﬂiye indirilmesini planl›yoruz. ﬁu anda s›n›flarda da ilk
etapta 2009’a kadar 70-80’lerden 40’a
düﬂece¤iz. Ama 2011’e gelince, bizim ‹stanbul’da yapt›¤›m›z okul adedi öyle bir
noktaya gelecek ki, 2011’de 16 milyon
nüfusu olan ‹stanbul’da art›k s›n›f mevcudu 30 bile olmayan okullar mevücuda
getirece¤iz. ﬁu andaki göç ve nüfus art›ﬂ›ndan kaynaklanan nedenleri y›lda ortalama 40 okul yapmam›z gerekiyor. Yani
1200 derslik yapmam›z gerekiyor ki ayn›
çizgide durabilelim. Ondan daha fazla
yapmam›z laz›m ki hedeflere ulaﬂal›m.
Cumhuriyet tarihi boyunca biz gelene
kadar 37,000 derslik yap›lm›ﬂ, biz ise ﬂu
anda 2007’nin sonuna geldi¤imiz ﬂu s›ralarda 16.000 derslik yapm›ﬂ olaca¤›z. Bu
yeni organizasyonun getirdi¤i bir imkând›r. Eskiden millî e¤itim bütçesiyle, millî
e¤itime genel bütçeden ödenek verilirdi,
ﬂimdi il özel idaresinin bütçesi özel konumda, biz elimizdeki paray› optimum
ölçüde kullanmaya çal›ﬂ›yoruz.
Ekim 2007

Peki , Baﬂkan›m ‹l Genel Meclisinin gelirlerinden bahseder misiniz? En büyük gelir kalemini ne
oluﬂturuyor?
Merkezi bütçeden gelen bir gelirimiz bulunuyor. Ayr›ca vergi gelirlerinden pay
al›yoruz. Ek olarak da il özel idaresi ad›na kiraya verilen yerler bulunuyor. Maden Ocaklar› ve su kaynaklar›m›z var. Bir
de geçmiﬂte bütçe gelmiﬂ, gelen bütçe
kullan›lmam›ﬂ, faizde kalan bir miktar gelir var. ﬁimdi tabi bu tempoya uygun bütçe ar›yoruz. Ona uygun olarak, ﬂu anda
hükümette de bütçe görüﬂmeleri devam
ediyor.

“

Özellikle bu son
yap›lan 5302 say›l› kanun
çerçevesinde, birçok
de¤iﬂiklik yap›ld›. Belki de,
devrim niteli¤inde bir
sivilleﬂtirme operasyonu
yap›ld›. Bu operasyonla ‹l
Genel Meclisleri, ‹l Özel
‹daresinin karar organlar›
haline getirildi.

“

yor, diyor ki ‘ﬂu e¤itim komisyonundan
gelen ﬂu karar› meclis olarak onayl›yor
musunuz?’ ‘onayl›yoruz’ derlerse, gere¤i
yap›lmak üzere ‹l Özel ‹daresi Genel
Sekreterli¤ine gönderiyoruz. Onun alt›nda bulunan daire müdürlüklerinden
imar daire baﬂkanl›¤›na gidiyor. Orada
bir proje yap›yorlar, ihale yap›yorlar,
okulu teslim al›yorlar ve prosedür böyle
devam ediyor.
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Çal›ﬂma sistemi olarak, meclisler, meclis
üyeleri, bir defa haftan›n 5-6 günü meclisteler. Ondan sonra komisyon üyeleri
komisyonlar›nda çal›ﬂ›yor. Komisyon
üyesi olmak demek, e¤er bir e¤itim komisyonunda filansan›z her gün bir tane
araba alt›n›zda ihaleler, ﬂantiyeleri kontrol etmeye gideceksiniz, ya yer tespit
edeceksiniz demek. Sadece okul yapmakla bitmiyor, eski okullar›n içerisinin
modernize edilmesi depreme dayan›kl›
hale getirilmesi, do¤algaza dönüﬂtürül-

mesi, içlerine bilgisayar donan›m› konulmas› ve bilgisayars›z okul kalmayacak
kampanyalar›n›n geliﬂtirilmesi gerekiyor.
5302 say›l› kanunla il özel idaresinin bölgelerindeki sorumluluklar›
da artt›r›lm›ﬂ. Bütçesi de artt›r›larak, kendi kullan›m›na b›rak›lm›ﬂ. Neredeyse bir belediye gibi çal›ﬂ›r durumdalar. Bu da bir anlamda merkezin taﬂra teﬂkilatlar›nda bir belediye yap›lanmas› gibi de gözükmüyor mu?
ﬁimdi durumu ‹stanbul’la mukayese etmemek gerekiyor. ‹l özel idaresinin s›n›rlar› il s›n›rlar›d›r. Belediyelerin s›n›rlar› sadece belediye alan s›n›rlar›d›r. ‹stanbul ve Kocaeli’nde il s›n›rlar› ayn› zamanda belediye s›n›rlar›d›r. Onun d›ﬂ›ndaki
bütün ﬂehirlerde belediye s›n›rlar› çok
dar bir alanda kal›rken, onun alanlar› d›ﬂ›nda kalm›ﬂ olan tüm arazi il özel idaresinin alan› içindedir. Dolay›s›yla belediyelerin bulunduklar› bölgede yapt›klar›
var, il özel idarelerin belediye d›ﬂ›nda
yapt›klar› vard›r. Belediye ile beraber olduklar› alanlarda, imar, iskan vs.yi belediyeye b›rakmaktad›rlar.
‹ki kurum aras›ndaki bu koordinasyon nas›l sa¤lan›yor?
Dolay›s›yla mesela ‹stanbul’da bir özellik
var. ‹stanbul’da il çevre düzeni plan› yapma yetkisi Çevre Bakanl›¤› ile belediye
aras›nda yap›lm›ﬂ olan bir protokolle belediyeye b›rak›lm›ﬂt›r. Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›n›n görev sahas› ile il özel
idaresinin görev sahalar› birbirinden tamamen ayr›d›r. Ancak baz› yerlerde ortak, kesiﬂen noktalar var. Kesiﬂen bir iki
nokta; mesela spor tesislerini belediye
53
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‹l Özel ‹daresi Hakk›nda Temel
Bilgiler
‹stanbul ‹l Özel ‹daresi, vizyonunu geniﬂ
bir çerçevede çok yönlü kat›l›mlarla ‹stanbul için belirlenen vizyonla uyumlu
olarak ve bu vizyonu destekleyecek ﬂekilde geliﬂtirmiﬂtir. Misyonunu belirlerken ise bir taraftan kurum yöneticilerinin görüﬂlerine baﬂvurulmuﬂ ve di¤er taraftan kendisine yasayla verilen görevler
göz önünde bulundurulmuﬂtur. Misyonda en önemli konu, baz› görevlerin Büyükﬂehir belediyesinin görevleriyle çak›ﬂmas› nedeniyle kuruma özgü ay›r›c›
bir özelli¤in ortaya konmas›d›r. Bu konuda; kurum yöneticileriyle yap›lan görüﬂmeler, fiili duruma iliﬂkin uygulamalar, dünyadaki geliﬂmeler ve uygulanabilirlik faktörleri dikkate al›narak seçici bir
yaklaﬂ›m belirlenmiﬂtir. Buna göre il s›n›rlar›n› aﬂan bölgesel nitelikli genel hizmetler, genel kamu yarar› gere¤i merkezi hükümetin denetiminde bulunan hizmetler, belediyelerin ilgi duymayacaklar› veya hizmet sunumunda yetersiz kalabilece¤i alanlar misyonda önem verilmesi gereken konular olarak belirlenmiﬂtir.
‹l Özel ‹daresi, ‹l halk›n›n mahalli müﬂterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluﬂturulan idari
ve mali özerkli¤e sahip kamu tüzel kiﬂili¤idir.
‹l Özel ‹daresi Organizasyonu, ‹l Genel
Meclisi, ‹l Encümeni ve Vali olmak üzere
üç organdan teﬂekkül etmiﬂtir. ‹l Genel
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Meclisi, ‹l Özel ‹daresinin karar organ›d›r. 225 üyeden oluﬂur.
Vizyonu
Medeniyetlerin buluﬂma noktas›nda yer
alan ‹stanbul’un do¤al, tarihî ve kültürel
yap›s›yla yaﬂanabilir ve sürdürülebilir bir
“Dünya Kenti” olmas› için, s›n›rl› kaynaklar›yla hizmet vererek, maksimum
fayday› üretmek ve bu aç›dan bölge ülkeleri aras›nda bir numaral› ‹l Özel ‹daresi Kurumu olmakt›r.
Misyonu
Yasayla belirlenen mahallî müﬂterek nitelikteki ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas›nda
hizmet çak›ﬂmalar›n› en aza indirecek
bir anlay›ﬂla hareket ederek, öncelikli
alanlar› belirlemek, bütçenin önemli bir
k›sm›n› bu alanlara tahsis etmek ve tüm
hizmetleri eﬂitsizlik ve adaletsizlikleri
ortadan kald›rarak demokrasiyi güçlendirecek ﬂekilde kaliteli, verimli ve etkili
bir ﬂekilde halk›n yarar›na sunmakt›r.
‹lkeleri
‹stanbul ‹l Özel ‹dare Kurumu çal›ﬂanlar›na rehberlik etmek ve halk›m›z›n beklentilerine karﬂ›l›k vermek üzere, dokuz
temel ilke belirlemiﬂtir.

1. Liderlik ve öncülük etme.
2. Dürüstlük ve güvenilirlik.
3. ﬁeffafl›k.
4. ‹ﬂ ve çal›ﬂma ahlâk›.
5. Kalite bilincine sahip olma ve kalite
duyarl›l›¤›.
6. Titizlik ve özen.
7. Zamam›na ve sürelere uyum.
8. Kaynaklar›n tahsisinde önceliklere
göre hareket etme.
9. Her bak›mdan eﬂitlik ve adalet.
10. Verimlilik
‹lkelerimiz tutum, davran›ﬂ ve düﬂünce
biçimimizi yans›t›r. ‹lkelerimiz vatandaﬂlar›m›za karﬂ› ayn› zamanda taahhütlerimizdir. Tüm personelimiz ilkelerimiz
konusunda e¤itilmiﬂler ve bu ilkelere
göre hareket etmeleri için duyarl›l›k geliﬂtirme e¤itimlerine kat›lm›ﬂlard›r. Planl› çal›ﬂma dönemine girilmekle birlikte,
ilkeler üzerindeki duyarl›l›¤›m›z da artm›ﬂt›r.
‹l Genel Meclisi üyeleri, ‹stanbul’un 5
Y›ll›k Stratejik Plan›na, yat›r›mlar›na, çal›ﬂma programlar›na, il özel ölçütlerine
karar verir. Bütçeyi ve kesin hesab› kontrol eder, yönetmelikleri onaylar, ‹stan-
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• Plan ve Bütçe Komisyonu
• Trafik ve Ulaﬂ›m Komisyonu
• ‹dari ‹ﬂler Komisyonu
• ‹mar ve Bay›nd›rl›k Komisyonu
• Bas›n Yay›n Komisyonu
• Spor Komisyonu
de yap›yor, il özel idaresi de yap›yor. Sosyal hizmetlerle ilgili yat›r›mlar› belediye
de yap›yor, ‹l özel idaresi de yap›yor.
Ama orada asl›nda bir bölüﬂüm var yani
birbirleriyle iki kurum ‘çat›ﬂan’ de¤il, birbirleriyle anlaﬂan iki kurum. Dolay›s›yla o
zamanlar, ﬂuray› belediye mi yaps›n, il
özel idare mi yaps›n görüﬂülüyor. O ortak noktalar çok az.
Çat›ﬂma olmuyor, bu bir hizmet yar›ﬂ›d›r
fakat yine de iyi koordine edilmesi gerekiyor. Ayn› yere bazen denk geliyor, hem
belediye spor salonu yapm›ﬂ oluyor hem
de biz. Birbirinden habersizlikten kaynaklanan, biri belediyenin içinde, biri genel olarak ﬂehrin içinde bir spor salonu
yapm›ﬂ mesela Büyükﬂehir Belediyesi.
Habersizlikten kaynaklanan bu tarz belki
baz› organizasyon problemlerimiz olabiliyor.
Belediyenin d›ﬂ›ndaki alanlarda kalan
bakkal dükkân›n›n ruhsat› bile il özel idaresinin elinin alt›nda. Dolay›s›yla köylere
su götürülmesi, yol götürülmesi, kanalizasyon götürülmesi il özel idaresi alt›nda. Bunlar belediyeyi ilgilendirmiyor.
Ama belediye ile ﬂehir içinde beraber yapabildikleri hizmetler var. Mesela binalar›n yap›lmas› veya depreme dayan›kl› hale getirilmesi, y›k›lmas› ve yeniden yap›lEkim 2007

• ‹mar ve Bay›nd›rl›k Komisyonu
• Kültür ve Sosyal Hizmetler
Komisyonu
• Turizm Komisyonu
• Trafik ve Ulaﬂ›m Komisyonu
• Çevre ve Sa¤l›k Komisyonu
• E¤itim Komisyonu
• Kültür ve Sosyal Hizmetler
• Hukuk Komisyonu
• Sivil Savunma ve afet
• Sanayi ve Ticaret
• Tar›m
mas› belediyelerle birlikte yürütülüyor.
Ortaokullarda e¤itimin yap›lmas› da
2008’den itibaren il özel idaresinin bünyesine al›nacak.
Eskiden MEB kendi bünyelerinde kurduklar› imar vs. ile kendileriyle iliﬂkisi olmayan bir iﬂle meﬂgul olurlard›. ﬁimdi
MEB art›k o dertlerden kurtuldu. Bunlar›n iﬂlerini il özel idaresine devretti. Dolay›s›yla Milli E¤itim Müdürlükleri, e¤itimle u¤raﬂ›r hale geldiler. ‹nﬂaat, bina,
ifraz, genel bütçeden para geldi gelmedi

“

Bugün, ‹l Özel ‹daresi
Kurumu’nun tüzel kiﬂili¤i, 3
organizasyondan meydana
gelmektedir. Bunlar:
“il genel meclisi”,
“il encümeni, il özel idaresi
kurumu’dur.

“

bul d›ﬂ›ndaki illerde çevre düzeni imar
plan› haz›rlar, imar durumuna karar verir ve KÖYDES projesini uygular. Meclise gelen önerilerin yönlendirildi¤i 20 ‹htisas Komisyonlar›ndan oluﬂur;
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gibi sorunlarla u¤raﬂm›yorlar. ‹nﬂaatla ilgili bir iﬂ mi var, imarla ilgili bir iﬂ mi var,
yat›r›mla ilgili bir iﬂ mi var? ‹l özel idaresi
Vali Bey’e devrediyor, meclisten de karar›n› al›yor, inisiyatifini kullan›yor ve iﬂi bitiriyor.
Hastane mi yap›lacak durum benzer ﬂe-

• Engelliler
• Ulaﬂ›m ve trafik
• Erozyonla mücadele a¤açland›rma
• Hayvanc›l›k ve veterinerlik
• Hesap inceleme
• Denetim
• AB ‹liﬂkileri Komisyonu
‹l Encümenli¤i, vali baﬂkanl›¤›nda, 5
meclis üyesi, 5 bürokrattan oluﬂur. Vali
ise il özel idaresinin baﬂ› ve tüzel kiﬂili¤in temsilcisidir.
kilde iﬂliyor. Bugün Sa¤l›k il müdürlü¤ü
ile bir toplant›da ‹stanbul’a 2008 y›l› içerisinde yap›lacak hastanelerin listesini
belirleyece¤iz örne¤in. Eskiden kalan öyle durumlarla karﬂ›laﬂ›yoruz ki, y›llarca
devam etmiﬂ birçok hastaneyi bitirebildik. Kartal yolundaki ba¤›rsak hastal›klar› hastanesi, Haseki E¤itim Araﬂt›rma,
Ümraniye E¤itim Araﬂt›rma, Kâ¤›thane
Devlet, Pendik Devlet, Okmeydan› Diﬂ
Sa¤l›¤›. Silivri Selimpaﬂa Travmataloji
olmal›, hastanesi gibi böyle y›llarca sürüklenmiﬂ bir çok proje bu dönemde
devreye sokuldu. Yeni bir yönetim kültürü ve yeni kamu idaresi mant›¤› art›k seçilmiﬂlerin karar vermesi ve atanm›ﬂlar›n
uygulad›klar› bir sistem haline gelmiﬂ bulunmaktad›r.Bu da bu pratikli¤i getiriyor
çünkü ben mahalleme gitti¤im zaman
yüzüm ak olmak zorunday›m. E¤er bütçem el veriyorsa bütçeden pay almaya
gayret ederim. Her 32 ilçedeki her meclis üyesi o bütçeden kendi bölgelerine
pay alabilmek için birbirleriyle halindeler. Her il genel meclis üyesi kendi bölgesiyle ilgili yat›r›m›n kendi bölgesine
kayd›r›lmas› ve bütçeden optimum pay
almak için mücadele ediyor. Biz de bütçeyi ilçelere göre, öncelik s›ras›na göre
tanzim ediyoruz. Mesela e¤er Gaziosmanpaﬂa 80 kiﬂi Kâ¤›thane 30 kiﬂiyle
55
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ders yap›yorsa, yeni ilkokul yap›lm›yorsa, oraya arazi bulam›yoruz birçok yerde,
bulamad›¤›m›z yerde kamulaﬂt›rma yap›p arazi sat›n almak zorunda kal›yoruz.
Dolay›s›yla yeni dönem kamu yönetimi
bak›m›ndan sivilleﬂmenin önem kazand›¤› oldu¤u bir dönem haline gelmiﬂtir.
Burada il özle idaresi teﬂkilat›ndan da
bahsetmekte fayda görüyorum. Eskiden
bir genel müdürlüktü, ﬂimdi genel sekreterli¤e dönüﬂtü. Vali Bey ad›na organizasyonun koordinatörü genel sekreterimizdir. Genel sekreterli¤in alt›nda 10 tane daire baﬂkanl›¤› vs. ‹stanbul’da daire
baﬂkanl›¤›, di¤er yerlerde ise daire baﬂkanl›¤› de¤il müdürlükler vard›r. Ama ‹stanbul çok büyük oldu¤u için bu organizasyon daire baﬂkanl›¤› niteli¤inde kurulmuﬂtur. Onun da bir norm kadrosu ﬂimdi daha yeni geldi. Ama halen 350 personelimiz var, çünkü binam›z yap›l›yor,
37.000m2 kapal› alanl›, bu organizasyo56
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nun yürütülece¤i, Vatan Caddesi üzerinde, yeni ve büyük bir bina inﬂa ediyoruz.
Meclis salonlar›yla, müdürlüklerin organizasyon salonlar›yla ciddi bir yat›r›m›n
içindeyiz. Personelimiz 657’ye tabi memur kadrosundan arkadaﬂlar›m›z, çok
kaliteli bir arkadaﬂ grubumuz var. Çok da
k›ymetli bir Valimiz var. ‹stanbul için bir
ﬂans olarak düﬂünüyoruz. Çok sevilen say›lan, gerçekten bize de bu projede yard›mc› oluyor. Baz› ﬂehirlerde, bir türlü
oturamayan, il genel meclisiyle anlaﬂmazl›¤a düﬂülen bölgeler de var. Bizim
valimiz sivilleﬂmenin h›zla geliﬂmesi için
önünü açt›. Dolay›s›yla bu bir anlay›ﬂ meselesi, bir kültür meselesi. Özel idareyi
gelmiﬂ olan 5302 say›l› kanunun gereklerine göre alt yap›s›n› haz›rlad›, organizasyonu haz›rlad›. Stratejik plan› bir an önce devreye girsin diye programlad›. Onu
onaylatt›. Meclisle ilgili münasebetleri
son derece düzgün koordine ediyor.
Karﬂ›l›kl› diyaloglarda hiçbir ﬂeye mahal
vermeyecek ﬂekilde güzel bir organizasyon yapt›.
Bu iyi diyalog ‹stanbul’un ﬂans› oldu. ‹stanbul e¤er bu kadar k›sa zamanda bu
kadar çok projeye gelebilmiﬂse, d›ﬂ müdürlükleri ve iç müdürlükleri meclis ve
encümen aras›ndaki ba¤dan kaynaklanm›ﬂt›r. Bir de tabi ‹stanbul’a hükümetin
özel bir ilgisi var. Güvenlikle ilgili olarak
sadece mobeseye 20 trilyon para yat›r›ld›. Onun için de ‹stanbul’un en büyük
ﬂanslar›ndan biri ‹stanbul’un bu diyalogunun son derece güzel olmas›.
Belediye ile münasebetlerimizin son derece iyi olmas›. Belediye Baﬂkan›m›z Kadir Topbaﬂ hakikaten son derece ilgili.
Belediye meclisi üyelerimizle, iyi bir koordinasyon içinde olmam›z›n getirdi¤i
avantajlar› kullan›yoruz. E¤er belediye

baﬂkanlar› beldeleri ile ilgili çal›ﬂmalarda
il genel meclisi üyeleriyle ne kadar diyalog kurabilmiﬂlerse bölgelerinde o kadar
iyi hizmet alm›ﬂlar demektir. Belediye
baﬂkanlar› e¤er aktifse ve kendi bölgeleri için isteklilerse, onlar›n bulunduklar›
bölgedeki il genel meclisi üyeleri, belediye baﬂkanlar›n›n en büyük destekçileri
olmuﬂ demektir. Onlarla beraber engellilerle ilgili yat›r›mlar›, hem çal›ﬂma makam› yat›r›mlar›, spor salonu yat›r›mlar›,
hastane yat›r›mlar›, bilhassa sa¤l›k oca¤›
yat›r›mlar›, ambulanslar›n getirilmesi,
ilaç merkezleri kurulmas›, bölgelerine
muhtarl›k binalar› yap›lmas›, belediyenin
futbol sahas› çimlendirmeleri, ayd›nlatmalar› ve akl›n›za ne gelirse, ilkokul ihtiyaçlar›, lise, meslek lisesi ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamam›z konusunda, belediye baﬂkanlar› il genel meclisi üyeleri ile ve meclisle ne kadar iyi diyalog kurmuﬂlarsa
bölgelerine o kadar çok hizmet gitmiﬂtir.
Baz› belediye baﬂkan yard›mc›lar› birçok
yerlerde belediyenin içinden olan arkadaﬂlar›m›z ayn› zamanda il genel meclisi
üyesi olman›n verdi¤i avantaj› da kullan›yorlar. Ama hizmetleri birbirinden tamamen ne kadar ayr›l›rsa, ne kadar birbirinden ba¤›ms›z hale getirilirse bence o kadar baﬂar›l› hale geleceklerdir. ‹l genel
meclisinin bir avantaj› daha var. Her yap›lacak yat›r›m, mecliste de komisyonlarda da ciddi ciddi iyi tart›ﬂ›l›r. Ama belediye meclislerinde buna zaman yok. Çünkü gelen proje say›s› o kadar fazla ki,
meclis üyeleri kendi bölgeleri veya ilgilendikleri konular d›ﬂ›nda birçok projeye
yeterince zaman ay›ramayabiliyorlar.
Ama bizde öyle de¤il. Bizde yap›lan projelerin miktarlar› az ama çok daha fazla
zaman ayr›larak üzerinde çal›ﬂ›labiliyor.
Gerçekten iyi bir iktidar-muhalefet sinerEkim 2007

dosya kamuda yeniden yap›lanma paradigma de¤iﬂimi: yönetiﬂim

‹stanbul ﬂu anda desantralize oluyor. ‹stanbul eskiden çok dar, iki turnikenin
aras›na s›k›ﬂm›ﬂ durumdayd›. ﬁimdi yeni
yap›lan 1/100.000’lik planla beraber ‹stanbul m›s›r patlar gibi patlad› ve bütün
il s›n›rlar›na kadar yayg›n hale geliyor,
büyüyor, Tuzla büyüyor, Çatalca büyüyor, Had›mköy büyüyor, Bahçeﬂehir büyüyor. Kumburgaz büyüyor Mimar Sinan
hakeza çok büyüyor ve sanayi de ﬂehrin
d›ﬂ›na kay›yor. Bu desantralizasyon süreci, bu geliﬂim trendi ‹stanbul’un birçok
yerine çok daha büyük yeni yat›r›mlar yap›lmas›n› zaruri k›lacak. ﬁehrin içindeki
birçok tesis ﬂehir d›ﬂ›na naklolacak. Ambarlar, limanlar, belki havaalanlar› belki
sebze halleri her ﬂey. ﬁehrin içindekiler
iﬂleriyle beraber d›ﬂar›ya transfer olacaklar. Nüfus ﬂehir merkezinde kitlenmiﬂ olmaktan ç›kabilecek. Görünen böyle bir
de¤iﬂim, dönüﬂüm geçiriyor ‹stanbul. Bu
dönüﬂüm geçirilirken il özel idaresi bütçelerinde de anormal bir geliﬂim olacak.
Yeni okullar, yeni sa¤l›k sistemleri, hastaneler, dolay›s›yla yeni ambulanslar, yeni
güvenlik sistemleri, piyasa denetim ve
gözetimi için sanayi ve ticaret müdürlü¤üne yeni merkezler geliﬂecek.
Birçok yat›r›m beraberinde gelecek. Bu
‹stanbul’un dönüﬂümü ile belediyeye de
büyük iﬂ düﬂtü¤ü gibi il özel idaresine de
büyük bir iﬂ düﬂmüﬂ olacak. Bu dönüﬂü-
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mü karﬂ›layacak oranda bir yap›lanmaya,
il özel idaresinin her ilçede ayr›ca ﬂubeleri var. Bu ﬂubelerin geliﬂtirilmesi gerekecek. Buna ek olarak, birçok problemden
en önemlisi sosyal hizmetlerle ilgili olanlar›. Bunlar› da geliﬂtirmek gerekecek.
Sosyal hizmetlerle ilgili yat›r›mlar› geliﬂtirmek demek, yeni bir y›¤›n 0-12 yaﬂ çocuk korumas›, çocuk ve gençlik merkezlerinin kurulmas›, 12-18 yaﬂ aras› grup
evleri kurulmas›, 18 yaﬂ üzerine gençlik
evleri kurulmas›, acil müdahale ekipleri
kurulmas›, sokak çocuklar›n›n korunmas› ile ilgili müdahaleler yap›lacak merkezler kurulmas› demektir.

“

yon merkezleri yap›lmas›. 2000 engelli
için gündüzlü bak›m merkezleri kurulmas›, 100 kiﬂiye evde özel hizmet sunan
gezici ekipler kurulmas› gibi, stratejik
planda hedefler var.
Bu hedefleri bu kadar yayg›n bir alanda
baﬂarabilmek demek her ilçede bu merkezlerden bir tane kurulmas›n› gerektirir. Bu büyük bir bütçe gerektiriyor ama
bunu baﬂarmak zorunda ‹stanbul. Bunu
baﬂar›rken bizim gönlümüzden geçen
sadece il özel idaresi de¤il ayn› zamanda
bize yard›m yapan Türkiye Gönüllü Teﬂekküller Vakf› gibi, Kimse Yok mu gibi,
‹HH gibi birçok sivil toplum kuruluﬂumuzun da bu projelerde görev almas›n›
sa¤lamak. Bununla ilgili ﬂimdi toplant›lar
düzenliyoruz. Bu kurumlarla birlikte
MÜS‹AD’›n da burada görev almas›n› istiyoruz. MÜS‹AD ayn› zamanda halka hizmet veren iyi bir gönüllü teﬂekkül konumundad›r. Her ne kadar ticari iﬂ adamlar› kuruluﬂuysa da duyarl› iﬂadamlar›ndan
meydana gelen bir kurumdur ve bu kurum art›k bu konular›n baz›lar›n›n hiç olmazsa bir ucundan tutmas›, baz› yat›r›mlar› yapabilir duruma gelmesini gerektiriyor. Biz bu konuda çaba sarf edece¤iz.

Sosyal hizmetlerle ilgili
yat›r›mlar› geliﬂtirmek
demek, yeni bir y›¤›n 0-12
yaﬂ çocuk korumas›, çocuk ve
gençlik merkezlerinin
kurulmas›, 12-18 yaﬂ aras›
grup evleri kurulmas›, 18 yaﬂ
üzerine gençlik evleri
kurulmas›, acil müdahale
ekipleri kurulmas›, sokak
çocuklar›n›n korunmas› ile
ilgili müdahaleler yap›lacak MÜS‹AD’›m›z›n da bu konuda devreye
merkezler kurulmas›
girip bu iﬂin bir ucundan tutmas›n› isteyece¤iz. MÜS‹AD üyelerinin buna duyardemektir.

“

jisi oluﬂuyor. Zaman zaman proje baz›nda münazaralar olur, onlar›n da faydas›
olur. Yani farkl› fikirlere aç›k olmak gerekiyor. Meclis baﬂkan› olarak veya divan
olarak biz her fikre aç›k olmaya herkesin
konuﬂmas›n› sa¤lamaya gayret ediyoruz.
Gerçekten böyle olmak en önemli hedef
olmal›d›r bu konularda. Ba¤naz bir particilikten ziyade gerçek demokrasiyi iﬂletmek gerekiyor.

/Aktif, Etkin ve Baﬂar›l› Bir Kurum: ‹l Özel ‹daresi

Kentleﬂmeyle baﬂ etmekte zorlanan ailelere bireysel toplum merkezleri kurulmas›, koruyucu ailelerin say›s›n›n art›r›lmas›, kad›n konut evlerinin kurulmas›,
yaﬂl›lar› tespit ederek huzur evi yap›lmas›, bak›ma muhtaç yaﬂl›lara evde bak›m
yapacak bak›m merkezleri kurulmas›.
Engelliler için kalabilecekleri engellilere
uygun sistemlerle kurulmuﬂ rehabilitas-

l› olaca¤›na inan›yorum.
Kaymakamlar›m›za da çok önemli görevler düﬂüyor, onlara da bir bütçe verilmiﬂ
durumda. Ama bu ilin birebir sahibi olacak kurumlar üretmemiz lâz›m. Nas›l ö¤rencilerimize yurtlar yap›yoruz, onlar›n
bar›nmalar›n› temin etmeye çal›ﬂ›yoruz.
Biz dönüp bir de bu merkezlerin sivil kuruluﬂlar eliyle yap›lmas›n› çok önemsiyoruz. Olmas› gerekenlerden biri de bu.
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Zekeriya ﬁARBAK
‹çiﬂleri Bakanl›¤› Müsteﬂar Yrd.

Mahalli ‹dareler Alan›nda
Yaﬂanan De¤iﬂim
“Ülkemizin ciddi anlamda bir kamu reformuna ve yerel yönetimler reformuna ihtiyac›n›n oldu¤u herkes
taraf›ndan kabul edilen bir gerçektir. 2001 y›l›nda yerel yönetim kanunlar›nda, çok iddial› olmayan, ama
yine de yerel yönetimler lehine baz› düzenlemeler içeren kanun de¤iﬂikli¤i tasar›s› Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulmuﬂ, ancak kanunlaﬂamam›ﬂt›r.”
Anayasam›z›n yerel yönetimleri düzenleyen 127. maddesinin ikinci f›kras›na göre; Mahalli idarelerin kuruluﬂ ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine
uygun olarak kanunla düzenlenir. Ayn›
maddede merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisine
sahip oldu¤u belirtilmiﬂtir.
Yerinden yönetim ilkesi, yerel yönetimlerin idari (yönetsel) özerkli¤ini, idari vesayet ise merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki kontrol ve denetim yetkisini düzenlemektedir. Bütün bat›l› demokrasilerde yerel yönetimler hem yönetsel özerkli¤e sahiptir, hem de merkezi idarenin bunlar üzerinde bir ﬂekilde
idari vesayet yetkisi vard›r. Yönetsel
özerklik olmadan yerel yönetimlerin yetkinli¤e kavuﬂmas› ve geliﬂmesi mümkün
58

de¤ildir. Öbür taraftan da yerel yönetimlerin mevcut olmas› merkezi idarenin yerel hizmetlerle ilgili sorumlulu¤unu ortadan kald›rmamaktad›r. Merkezi idare yerel hizmetlerin ülke çap›nda belli standartlarda sa¤lanmas›ndan sorumludur.
Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ﬁart›n›n, 8/5/1991 tarihli ve 3723 say›l› Kanunla onaylanmas›n› kabul etmiﬂ ve
1992 y›l›nda Bakanlar Kurulu Karar› ile
baz› maddelerine çekince koyarak onaylam›ﬂt›r. Bu ﬂart›n özerk yerel yönetim
kavram› baﬂl›kl› 3. maddesinde; “Özerk
yerel yönetim kavram› yerel makamlar›n,
kanunlarla belirlenen s›n›rlar çerçevesinde, kamu iﬂlerinin önemli bir bölümünü
kendi sorumluluklar› alt›nda ve yerel nüfusun ç›karlar› do¤rultusunda düzenleme ve yönetme hakk› ve imkan› anlam›n› taﬂ›r.”

Ayr›ca ﬁart›n 4. maddesinde; “Kamu sorumluluklar› genellikle ve tercihen vatandaﬂa en yak›n olan makamlar taraf›ndan kullan›lacakt›r. Sorumlulu¤un bir
baﬂka makama verilmesinde, görevin
kapsam ve niteli¤i ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri göz önünde bulundurulmal›d›r.” denilmektedir. Buna subsidiarity
ilkesi deniyor.
Yerel yönetimlerle ilgili kanunlar›n ve
uygulaman›n yukar›da belirtilen Anayasa
hükümlerine ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ﬁart›na tam olarak uygun olmad›¤›n›, Özerklik ﬂart›nda belirtilen ilkelerin tam olarak hayata geçirilemedi¤i,
yerel yönetimlerimizin her bak›mdan zay›f oldu¤unu, kamu sorumluluklar›n›n
vatandaﬂa en yak›n olan yerel yönetimlere verilmesinde, baz› endiﬂeler sebebiyle
Ekim 2007
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cimri davran›ld›¤›n›, öbür taraftan yerel
yönetimlerin de kendilerine verilen görev ve yetkileri kullanamad›klar›n› ifade
etmeye gerek yoktur.

/Mahalli ‹dareler Alan›nda Yaﬂanan De¤iﬂim

kanunlar›nda yerel yönetimlere ait bir
çok görev ve yetki merkezi idareye verilmiﬂtir. K›saca, yerel yönetimler görev,
yetki ve etkinlik olarak zay›flat›lm›ﬂt›r.
Zaman zaman yerel yönetimleri güçlendirecek teﬂebbüsler de olmuﬂtur. 19841987 aras›nda belediye ve il özel idarelerine baz› yetkiler verilmiﬂtir. Mesela,
imar plan› yapma yetkisi 1984 y›l›nda belediyelere verilmiﬂ, söz konusu s›n›rl›
yetkiler bile belediyelerin hissedilir derecede güçlenmesine katk› yapm›ﬂt›r. 1987
y›l›nda ‹l Özel ‹daresi Kanununda yap›lan

Anayasam›z›n 127 inci maddesinde getirilen “yerinden yönetim ilkesi” ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ﬁart›n›n
“özerk yerel yönetim” ilkesinin kanunlar›m›zda yeterli ölçüde yerini bulmad›¤›d›r. Bu ilkelerin göz ard› edilmesi nedeniyle yine Anayasada öngörülen merkezi
idarenin mahalli idareler üzerindeki
“idari vesayet” yetkisinin a¤›r biçimde
“Yeni kanunlar, yerel
uygulanmas›na yol açm›ﬂt›r. ‹dari vesayet
uygulamas›n›n abart›lmas› nedeniyle ma- yönetimlere stratejik yönetim
halli idarelerimiz, merkezi idarenin izin anlay›ﬂ› getirmiﬂtir. Belediye
veya onay› olmadan karar alamaz hale ve il özel idarelerinin gelecek
gelmiﬂlerdir. Belediye baﬂkanlar› y›llard›r
yönelimli davranmas›,
bu durumdan ﬂikayetçi olagelmiﬂlerdir.
kaynak kullan›m›nda
Ülkemizin ciddi anlamda bir kamu reforetkinli¤in sa¤lanmas›,
muna ve yerel yönetimler reformuna ihtiyac›n›n oldu¤u herkes taraf›ndan kabul kendilerine verilen görev ve
sorumluluklar›n› toplumun
edilen bir gerçektir. 2001 y›l›nda yerel
ihtiyaç ve beklentileri
yönetim kanunlar›nda, çok iddial› olmayan, ama yine de yerel yönetimler lehine
do¤rultusunda ve saydam
baz› düzenlemeler içeren kanun de¤iﬂikbiçimde yerine
li¤i tasar›s› Türkiye Büyük Millet Meclisi- getirebilmeleri için stratejik
ne sunulmuﬂ, ancak kanunlaﬂamam›ﬂt›r.
plan yapma zorunlulu¤u
Önceki ‹l Özel ‹daresi Kanunumuz 1913,
getirilmiﬂtir.”
Belediye Kanunumuz 1930 tarihlidir. Bu
kanunlar, ç›kar›ld›¤› dönem itibariyle, olde¤iﬂiklikle il özel idareleri ildeki yat›dukça nitelikli, yerinden yönetim anlay›r›mlar› planlay›p gerçekleﬂtirebilir hale
ﬂ›yla haz›rlanm›ﬂ kanunlard›r. Esas itibagelmiﬂtir.
riyle dili eski olmakla birlikte bu kanunlarla ilgili önemli sorun yaﬂanmam›ﬂt›r.
2002 y›l› sonunda kurulan 58 inci TürkiAncak bu kanunlar›n ç›kar›ld›¤› dönemye Cumhuriyeti Hükümeti, Bakanlar Kude, Türkiye, üniter yap›s›n› ve merkezi
rulunun ilk toplant›s›nda kamu yönetimi
idaresini güçlendirme ihtiyac› hissetmiﬂ
reformu çal›ﬂmalar›n›n Acil Eylem Plan›
ve zaman içinde, özellikle bakanl›klar›n
çerçevesinde baﬂlat›lmas›na karar verve merkezi idare kuruluﬂlar›n›n teﬂkilat

“

“
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miﬂtir. Baﬂbakanl›kta ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nda reform çal›ﬂmalar› hemen baﬂlat›lm›ﬂt›r. Yap›lan ilk iﬂ, demokratik ülkelerdeki mevzuat ve uygulamalar ile ülkemizdeki sistemin karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve yerel yönetim alan›ndaki sorunlar›m›z›n
tespiti olmuﬂtur. Ülkemizde çok da yeni
olmayan mahalli idare uygulamas›na ra¤men bu idarelerin, mahalli sorunlar›n çözümünde yetkisiz ve yetersiz oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Yap›lacak düzenlemelerin amac›, 1- ça¤daﬂ bat› demokrasilerinde oldu¤u gibi
mahalli sorunlar›n çözümünde mahalli
idareleri yetkin k›lmak, 2- Bu sorunlar›
yerel demokrasi çerçevesinde çözmektir. Reform kanunlar›yla yerel yönetimler, mahalli ve müﬂterek hizmetlerin yerine getirmekle görevlendirilmiﬂ, bu görev ve sorumluluklar› yerine getirebilmeleri için yetkilendirilmiﬂ ve ayr›ca karar
mekanizmalar›n›n demokratik iﬂleyiﬂini
sa¤layacak araçlar getirilmiﬂtir.
2004-2005 aras›nda gerçekleﬂtirilen yerel
yönetim reformu ile, köy idaresi hariç
belediye ve il özel idareleri ile, bunlar›n
kurduklar› birlikler ele al›nm›ﬂt›r. 1580
say›l› Belediye Kanununun yerine
3/7/2005 tarih ve 5393 say›l› yeni Belediye Kanunu; 1913 tarihli ‹l Özel ‹daresi
Kanununun yerine 22/2/2005 tarihli ve
5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunu;
27/6/1984 tarihli ve 3030 say›l› Büyükﬂehir Belediyelerinin Yönetimi Hakk›nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤iﬂtirilerek Kabulü Hakk›nda Kanunun yerine 10/7/2004 tarihli ve 5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu; 26/5/2005 tarihli ve 5355 say›l› Mahalli ‹dare Birlikleri
Kanunu ç›kar›lm›ﬂt›r.
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Belirtilen kanun de¤iﬂikliklerine uygun
olarak ikincil düzeydeki mevzuat, yani
yönetmelikler de reform çizgisine paralel olarak tamamen de¤iﬂtirilmiﬂtir. Gerek kanunlar›n gerekse yönetmeliklerin
de¤iﬂtirilmesi ile yerel yönetimlerimizin
bürokrasiden ve Ankara’dan önemli ölçüde ﬂikayeti kalmam›ﬂt›r. Önceki dönemde de görev yapan yerel yöneticiler
bu de¤iﬂimin ne anlama geldi¤ini çok iyi
bilmektedir.

Reform Kanunlar›yla Getirilen
Yenilikler
Yukar›da belirtilen yeni kanunlarla il özel
idareleri ve belediyelere yüklenen yeni
misyon, görev ve yetkiler dikkatlice incelendi¤inde, de¤iﬂimi baﬂl›klar halinde
aﬂa¤›daki gibi özetleyebiliriz.
Kentsel Bütünlük
Geçmiﬂte mevzuat›m›zda, belediyelerin
kuruluﬂunda co¤rafik ya da nüfus büyüklü¤ü aranmam›ﬂt›r. Dünyada 1980-1990
y›llar› aras›nda belediyeler birleﬂtirilirken
bizde belediye say›s› üçte bir oran›nda
60
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artm›ﬂt›r. Dolay›s›yla bin
küsur yeni ve küçük belediye, sadece belediye
kurulmuﬂ olsun yaklaﬂ›m› ile yak›n geçmiﬂte kurulmuﬂtur. Bu arada
kent içinde veya bitiﬂi¤inde imar ve alt yap› bütünlü¤ünü bozacak ﬂekilde de çok say›da belediye kurulmuﬂtur. Kentleﬂmenin çok h›zl› yaﬂand›¤›
ülkemizde bu durum
kent yönetimlerini zor
durumda b›rakm›ﬂ; baz›
kentlerimizin imar, ulaﬂ›m, alt yap› hizmetleri karma kar›ﬂ›k olmuﬂtur. Çok say›da belediye demek çok
baﬂl›l›k ve maliyet demektir. Bu anlamda
bir rasyonelleﬂtirmeye ihtiyaç duyulmuﬂtur. Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu ile
büyükﬂehir belediyelerinin s›n›rlar› geniﬂletilerek bu da¤›n›kl›¤a son verilmiﬂ;
bir çok belde belediyesi ve köy büyükﬂehir s›n›rlar› içine al›nm›ﬂt›r. Öbür taraftan
Belediye Kanunu ile belediye kurulmas›
zorlaﬂt›r›lm›ﬂ ve büyükﬂehir olmayan yerlerde de belediyelerin birleﬂtirilmelerini
sa¤layacak hükümler getirilmiﬂtir. Bu
hükme dayanarak ﬂehirlerimizin bitiﬂi¤indeki veya kenar›ndaki bir çok köy ve
kasaba büyük belediyeler ile birleﬂtirilmektedir.
Stratejik Yönetim
Yeni kanunlar, yerel yönetimlere stratejik yönetim anlay›ﬂ› getirmiﬂtir. Belediye
ve il özel idarelerinin gelecek yönelimli
davranmas›, kaynak kullan›m›nda etkinli¤in sa¤lanmas›, kendilerine verilen görev
ve sorumluluklar›n› toplumun ihtiyaç ve

beklentileri do¤rultusunda ve saydam biçimde yerine getirebilmeleri için stratejik plan yapma zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Stratejik plan, söz konusu yerel yönetime kanunlarla verilmiﬂ hizmet alanlar›nda halen bulundu¤u seviyenin tespit edilerek plan döneminde hangi seviyelere,
hangi kaynaklarla ulaﬂaca¤›n› gösterir. ‹l
özel idareleri ve nüfusu 50.000’in üzerindeki belediyeler stratejik plan yapmak
zorundad›r. Stratejik plan›n kat›l›mc› bir
anlay›ﬂla haz›rlanmas› gerekmektedir.
Demokratik Yap›
‹l çap›nda faaliyet gösteren bir yerel yönetim birimi olan il özel idareleri kamuoyu taraf›ndan fazla bilinmeyen kuruluﬂlar
iken reform kanunlar›yla birlikte bu kuruluﬂ, özellikle illerimizde bilinir ve varl›¤›n› hissettirir hale gelmiﬂtir. ‹l genel
meclisine vali baﬂkanl›k etmekte iken,
yeni kanunla baﬂkan›n› kendi içinden
seçmeye baﬂlam›ﬂt›r. Ayr›ca belediye ve il
genel meclisi üyelerinin özlük haklar› da
düzenlenmiﬂ ve böylece bu görevler cazip hale getirilmiﬂtir. Önümüzdeki dönemlerde, yerel yönetim meclislerinin
meslek sahibi, daha e¤itimli ve iddial›
üyelerden oluﬂmas› ve yerel yönetimlerin daha da güçlenmesi beklenmektedir.
Yönetim Yap›s›n›n Güçlendirilmesi
‹l özel idarelerinde teﬂkilat yap›s› güçlendirilerek genel sekreterlik oluﬂturulmuﬂ,
büyük ﬂehirlerde birimler daire baﬂkanl›¤›, di¤er yerlerde müdürlükler ﬂeklinde
örgütlenmiﬂtir. Kamuda teﬂkilat yap›s›
bir kurumun hizmet kapasitesini belirleyen unsurlardan biridir. ‹l özel idareleri
bu anlamda yetkinlik kazanm›ﬂt›r. Ayr›ca
yerel yönetim anlay›ﬂ›na uygun olmayan
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merkezi s›nav sistemi nedeniyle yerel yönetimlerde y›llard›r yeni personel al›nmamas› hizmet kapasitesini düﬂürmüﬂtür. Reform kanunlar›yla yerel yönetimlere teknik personeli sözleﬂmeli olarak
çal›ﬂt›rma yetkisi verilmiﬂtir. Öte yandan,
merkezi idare taraf›ndan belirlenen
norm kadro standartlar›na uygun olarak
personel kadrolar›n› oluﬂturma yetkisi
tan›nm›ﬂt›r.
Planl› Geliﬂim
Her ilin çevre düzeni plan› yap›lmas› öngörülmüﬂtür. Çevre düzeni plan› varsa
bölge planlar›yla uyumlu olarak, il genel
meclisi ve il merkez belediye meclisinin
kararlar›yla kabul edilmektedir. Bu plan
ilin düzenli geliﬂmesini, ekonomik sektörler itibariyle sanayi ve ticaret alanlar›n›n do¤ru belirlenmesini, do¤al kaynaklar›n ve çevrenin korunmas›n› amaçlamaktad›r.
Yat›r›mlar›n Teﬂviki
Belediyelere, kentin kalk›nmas›n› sa¤layacak yat›r›mlar› teﬂvik etme yetkisi verilmiﬂtir. E¤itim, sa¤l›k, turizm, sanayi ve ticaret yat›r›mlar›n›n alt yap›lar›, faiz al›nmaks›z›n on y›la kadar geri ödemeli veya
ücretsiz olarak belediyelerce yapt›r›labilir. Sa¤l›k, e¤itim, sosyal hizmetler ve turizmi geliﬂtirecek projeler için ücretsiz
veya düﬂük bedelle arsa tahsisi yap›labilir. Kanunlarla getirilen bir baﬂka yenilik
de her türlü iﬂyeri açma ve çal›ﬂma iznine iliﬂkin yetkilerin yerel yönetimlerde
toplanmas›d›r. Bu anlamda çok say›da
yönetmelik iptal edilmiﬂ ve iﬂ yeri aç›lmas›na iliﬂkin mevzuat tek bir yönetmelikte
toplanm›ﬂt›r. S›hhi ve gayris›hhi her türlü iﬂyerlerine izin verme ve denetleme
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yetkileri yerel yönetimlere devredilmiﬂtir. Öte yandan 2559 say›l› Polis Vazife ve
Selahiyet Kanunu de¤iﬂtirilerek her türlü
dinlenme ve e¤lence yerlerinin ruhsatland›r›lmas› ve denetimi yerel yönetimlere b›rak›lm›ﬂt›r. ‹ﬂ yeri açma ve çal›ﬂma
izinleri yerel yönetimlerde toplan›rken,
öte yandan bu iﬂlemlerde bürokrasi en
alt seviyeye indirilmiﬂtir. Ülkemiz için
çok önemli olan istihdam› büyük ölçüde
sa¤layan küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerin aç›lmas› böylece teﬂvik edilmiﬂtir.
‹mar Bütünlü¤ü
Büyükﬂehir belediyesi olan yerlerde,
imar bütünlü¤ünün ve denetiminin etkin biçimde sa¤lanmas› için Kanunda yeni hükümler getirilmiﬂtir. Bu anlamda
büyükﬂehir belediyelerinin ilçe ve ilk kademe belediyeleri üzerinde imar planlamas› ve uygulama yönünden denetim
yetkisi art›r›lm›ﬂt›r. Uygulama ve islah
imar planlar› belli bir süre içinde ilçe veya ilk kademe belediyesi taraf›ndan yap›lmad›¤› takdirde büyükﬂehir belediyesince yap›lmas› öngörülmüﬂtür. Büyükﬂehir belediyeleri ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri aras›ndaki görev ve yetki bölüﬂümündeki belirsizlikler giderilmiﬂtir.
Sosyal Belediyecilik
Yeni kanunlarla, belediyelere sosyal belediyecilik sorumlulu¤u yüklenmiﬂtir. Fakirlikle mücadelede, meslek edindirmede, toplumun hassas kesimleri olan
özürlüler, yaﬂl›lar, kad›nlar ve gençlerle
ilgili olarak belediyelerin görev ve sorumluluklar› art›r›lm›ﬂt›r. Belli büyüklükteki belediyelere kad›n s›¤›nma evi açma
zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. E¤itimle ilgili
görev ve sorumluluk merkezi idareye ve-

rilmesine ra¤men, özellikle ilkö¤retim
okullar›n›n bak›m, onar›m ve temizlik ihtiyac›n›n yerel yönetimlerce karﬂ›lanmas›
mümkün hale getirilmiﬂtir. Sosyal belediyecilik konusunda birçok belediye baﬂar›l› uygulamalar gerçekleﬂtirmektedir.
Toplumun dezavantajl› kesimlerine merkezi idare yan›nda belediyeler büyük
destek vermektedir.
Arsa ve Konut Üretme
Belediyelere düzenli kentleﬂmeyi sa¤lama görevi verilmiﬂtir. Konut, sanayi ve ticaret, turizm amaçl› arsa üretme ve özellikle dar gelirler için konut yapma konusunda belediyelerin görev ve yetkileri art›r›lm›ﬂt›r. Bir çok belediye Toplu Konut
‹daresiyle iﬂbirli¤i içinde hem düzenli

“

“Belediyelere, kentin
kalk›nmas›n› sa¤layacak
yat›r›mlar› teﬂvik etme
yetkisi verilmiﬂtir. E¤itim,
sa¤l›k, turizm, sanayi ve
ticaret yat›r›mlar›n›n alt
yap›lar›, faiz al›nmaks›z›n on
y›la kadar geri ödemeli veya
ücretsiz olarak belediyelerce
yapt›r›labilir. Sa¤l›k, e¤itim,
sosyal hizmetler ve turizmi
geliﬂtirecek projeler için
ücretsiz veya düﬂük bedelle
arsa tahsisi yap›labilir.
Kanunlarla getirilen bir
baﬂka yenilik de her türlü
iﬂyeri açma ve çal›ﬂma iznine
iliﬂkin yetkilerin yerel
yönetimlerde toplanmas›d›r.”

“
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Kentsel Dönüﬂüm ve Yenileme
Eskiyen kent k›s›mlar›n› restore etmek
veya yeniden inﬂa etmek hususunda yerel yönetimler yetkilendirilmiﬂtir. Bunun
için ayr›ca 16.6.2005 tarihli ve 5366 say›l›
Y›pranan Tarihi ve Kültürel Taﬂ›nmaz
Varl›klar›n Yenilenerek Korunmas› ve Yaﬂat›larak Kullan›lmas› Hakk›nda Kanun
ç›kar›lm›ﬂt›r. Büyük kentlerimizde süratle gecekondu bölgelerinin temizlendi¤ini ve yepyeni ça¤daﬂ yerleﬂimlerin oluﬂturuldu¤unu, ayr›ca y›llard›r dokunulmayan tarihi sit alanlar›nda, koruma kurullar›ndan izin al›narak, h›zl› bir ﬂekilde
restorasyon faaliyetlerine baﬂlanm›ﬂt›r.
Yeni Mali Yönetim
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yerel yönetimlere de yeni bütçe ve muhasebe sistemi getirilmiﬂtir. Yeni sistemle yerel yönetimlerin gelir
ve giderleri saydam bir ﬂekilde kamuoyu
taraf›ndan izlenebilecektir. Yerel yönetimler, geçmiﬂte kamu kurumlar›na ve
piyasaya önemli ölçüde borçlanm›ﬂ ve
gelirlerinin önemli k›sm› borçlar›na mahsup edildi¤inden zorunlu hizmetleri yapamaz hale gelmiﬂti. Belediyelerin kamuya olan borçlar› yeniden yap›land›r›lm›ﬂ ve faizsiz olarak takside ba¤lanm›ﬂt›r.
Öte yandan yerel yönetimlerin borçlanmas›na s›n›rlamalar getirilmiﬂtir. Belli
miktar› geçen borçlanma ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n izniyle ve genel olarak yat›r›m projelerinin finansman› için yap›labilecektir.
Yerel Yönetim Gelirlerinde ‹stikrar
Yerel yönetimlere genel bütçeden devlet
62

taraf›ndan gönderilen paylar borçlar› nedeniyle kesildi¤inden yerel yönetim hizmetlerinde geçmiﬂte büyük aksakl›klar
yaﬂanm›ﬂt›r. Yerel yönetim hizmetlerinin
süreklili¤ini ve yönetimde öngörülebilirli¤i sa¤lamak amac›yla genel bütçeden

“

“Yerel yönetimler alan›nda
yap›lan reformlar da yeterli
de¤ildir. Yerel yönetimlerin
güçlendirilmesinin üniter
yap›ya zarar verece¤i inanc›
temelsizdir. Dünyadaki yerel
yönetim uygulamalar›na
bak›ld›¤›nda, bir çok kamu
görevi ve hizmetinin yerel
yönetimler eliyle
gerçekleﬂtirildi¤i
görülecektir. E¤itimden
sa¤l›¤a, fakirlikle
mücadeleden çevrenin
korunmas›na kadar bir çok
sorumluluk yerel
yönetimlerce yerine
getirilmektedir.”

“

hem de ekonomik konut üreterek dar
gelirlileri konut sahibi yapmaktad›r.
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ayr›lan paylardan yap›lacak kesinti
%25’le s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Bugün hiçbir
belediye hükümet paylar›m›z› kesiyor diye ﬂikayet etmemektedir. Belediye ve il
özel idareleri gelirlerine iliﬂkin kanun ç›kar›lmas› ile, yerel yönetimlerin hem öz
gelirlerinde hem de genel bütçeden verilen payda önemli art›ﬂlar olacakt›r.
Denetim Komisyonu ve Aleniyet
Belediye ve il özel idarelerinin faaliyet ve
programlar› stratejik planla aleniyet ka-

zanmaktad›r. Her yerel yönetimin bilançolar›, gelir-gider tablolar›, borçlar›, yükümlülükleri periyodik olarak yay›mlanmaktad›r. Yerel yönetimlerin mali istatistikleri üçer ayl›k ve y›ll›k dönemler itibariyle Maliye Bakanl›¤›nca aç›klanmaktad›r. Ayr›ca il genel meclisi ve belediye
meclislerinde denetim komisyonlar›
oluﬂturulmuﬂtur. Bu komisyonlar uzmanlardan da yararlanarak belediyenin
veya il özel idaresinin geçmiﬂ bir y›ll›k
hesap iﬂ ve iﬂlemlerini denetleyerek kendi meclislerine ve kamuoyuna sunmaktad›r.
Kent Konseyi
Kentlerde resmi-özel kurumlar› ve toplum kesimlerini temsil eden kent konseyi oluﬂturulmuﬂtur. Kentin hak ve hukukunun korunmas›, kat›l›mc› yönetim ve
hesap sorma mekanizmalar›n›n iﬂleyiﬂi
anlam›nda önemli iﬂlevi olan kent konseyinde al›nan kararlar ilk toplant›s›nda belediye meclisine sunulacakt›r. Ayr›ca, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluﬂlar› yerel yönetim meclislerinin ihtisas komisyonlar› çal›ﬂmalar›na kat›labilmektedir. Kent konseyi, yerel yönetimlerin karar organlar›n›n demokratik ve kat›l›mc›
yap›s›n› güçlendirmekte ve kent yönetiminin bir anlamda denetimini yapmaktad›r.
Gönüllülük
Birçok ülkede baﬂar›yla uygulanmakta
olan gönüllü kat›l›m ülkemizde vak›f ve
dernekler eliyle k›smen yürütülmekte,
yerel yönetim hizmetlerinde gönüllü kat›l›m pek bilinmemektedir. Oysa, toplumun dezavantajl› kesimleri olan özürlüler, yaﬂl›lar, kad›nlar ve gençlere iliﬂkin
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toplum hizmetleri ve di¤er sosyal hizmetler için her zaman yeterli beﬂeri ve
maddi kayna¤› bulmak mümkün olamamaktad›r. Toplumsal dayan›ﬂma ve insan
sevgisinin geliﬂtirilmesi bak›m›ndan da
bu hizmetlerde gönüllü kat›l›ma ihtiyaç
vard›r. Yerel yönetimlere, gönüllü kat›l›m› sa¤lama görev ve yetkisi verilmiﬂtir.
Ne yaz›k ki, gönüllü kat›l›m yerel yönetimlerimiz taraf›ndan henüz yayg›nlaﬂt›r›lamam›ﬂt›r.
K›rsal Kalk›nma
K›rsal alan›n belediye hizmetlerini (alt
yap› ve kalk›nmaya dönük hizmetler) yerine getiren il özel idareleri görev, yetki
ve idari yap›lar› bak›m›ndan güçlendirilmiﬂtir. K›rsal kesime yönelik alt yap›n›n
gerçekleﬂtirilmesi için kurulmuﬂ bulunan merkezi idare kuruluﬂu Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü kapat›larak, personeli, araç ve gereçleri il özel idarelerine
devredilmiﬂtir.
‹dari kapasitesi güçlendirilen il özel idareleri k›rsal alanlar›n kalk›nmas›nda önümüzdeki süreçte büyük rol oynayacakt›r.
Köylerin alt yap›s›n›n tamamlanmas›n›
hedefleyen KÖYDES projelerinin baﬂar›yla gerçekleﬂtirilmesinde il özel idarelerinin teknik kapasitesi ve birikiminden
yararlan›lm›ﬂt›r.
‹dari Vesayet Uygulamas›
Anayasam›z›n 127 nci maddesinde;
“Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlü¤ü ilkesine uygun ﬂekilde yürütülmesi,
kamu görevlerinde birli¤in sa¤lanmas›,
toplum yarar›n›n korunmas› ve mahalli
ihtiyaçlar›n gere¤i gibi karﬂ›lanmas› amaEkim 2007
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c›yla, kanunda belirtilen esas ve usuller
dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.” denilmektedir.
Yerel yönetim kanunlar›m›z Anayasadan
önce yürürlü¤e girmesine ra¤men geçmiﬂten beri, yerel yönetimler üzerinde
idari vesayet yetkisi çok a¤›r biçimde kullan›lm›ﬂt›r. Yerel yönetimlerin güçlenmesi devleti zay›flat›r iddias›yla yerel yönetimlerin her türlü karar ve iﬂlemi merkezi idarenin s›k› denetimine tabi tutulmuﬂtur. Bu uygulama yerel yönetimleri
beceriksiz ve zay›f duruma düﬂürmüﬂtür.
Reform kanunlar›n›n özünde yerel yönetimlerin güçlenmesi merkezi idareyi zay›flatmaz, tersine merkezi idarenin de
güçlenmesine yard›m eder anlay›ﬂ› vard›r. Çünkü yerel ihtiyaçlar›n merkezden
planlanmas›, uygulanmas› merkezi idareyi as›l fonksiyonlar› olan güvenlik, adalet,
e¤itim ve sa¤l›k gibi görevleri gere¤i gibi
yapmaktan al›koymuﬂtur. Bu defa yerel
yönetimler üzerindeki idari vesayet daralt›l›rken merkezi idareye denetim görevi verilmiﬂtir. ‹stisnai durumlar hariç,
yerel yönetimlerin kararlar› baﬂka bir
otoritenin onay›na tabi de¤ildir. Bu anlamda yerel yönetimler idari (yönetsel)
özerkli¤e kavuﬂturulmuﬂtur.
Merkezi idare kuruluﬂlar› kendi görev ve
faaliyet alanlar›yla ilgili olarak yerel yönetimler üzerinde s›n›rl› ölçüde idari vesayet yetkisine sahiptir. Yerel yönetimlerin
karar ve eylemleri üzerinde idari vesayet
‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve valiler taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Geçmiﬂte, bütçenin yürürlü¤e girmesinden, personel al›m›na kadar yerel yönetimin birçok karar ve iﬂlemi vesayet makam›n›n onay›na tabi iken,
reform kanunlar› ile bu onaylar borçlanma, isim de¤iﬂikli¤i ve uluslar aras› iliﬂki-

ler gibi birkaç konuya münhas›r hale getirilmiﬂtir.
‹dari vesayet uygulamas›n›n geçmiﬂte bu
kadar a¤›r uygulanmas›, yerel yönetimlerimizin çekingenli¤ine yol açm›ﬂ, a¤›r iﬂleyen merkezi bürokrasi özellikle belediyelerimizi insan kaynaklar› yönünden zay›f duruma düﬂürmüﬂtür. ‹nsan kayna¤›n›n zay›fl›¤› yerel yönetimlerin iﬂ yapma
ve yönetim becerisinin geliﬂememesine
yol açm›ﬂt›r. Reform kanunlar›yla yerel
yönetimlerin idari kapasiteleri zaman
içinde güçlenecektir.
Kamu Yönetimin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›land›rma Kanunu hükümetin
vatandaﬂa ve kamu hizmetlerine yaklaﬂ›63
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Bu kanunda kamu yönetiminin amac›
halk›n hayat›n› kolaylaﬂt›rmak olarak belirtilmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›m bir zihniyet de¤iﬂimidir. Art›k kamu kurumlar›yla özdeﬂleﬂen devletin de¤il, bireyin ihtiyaç ve
beklentileri merkeze al›nm›ﬂt›r. Kanun
vatandaﬂ odakl› kamu yönetimini kurmay› amaçlam›ﬂt›r.
Ayr›ca kanun Anayasan›n 127 nci maddesinde belirtilen “yerinden yönetim ilkesine” ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
ﬁart›n›n “subsidiarity” ilkesine uygun
olarak, dünyada yerel yönetimler taraf›ndan verilen, ancak bizde merkezi idare
taraf›ndan verilen birçok kamu hizmetinin yerel yönetimlere devrini öngörmüﬂtü.
Kanunun öngördü¤ü hizmet devirlerinin, yerel yönetimlerin güçlenmesine ve
idari kapasitelerinin artmas›na paralel
olarak ve kademeli bir ﬂekilde yerel yönetimlere devredilmesi beklenmektedir.
‹dari vesayet, bu hizmet devirleri gerçekleﬂtikçe daha çok konuﬂulacakt›r. Çünkü
çok say›da yerel yönetimin bu hizmetleri, merkezi idare taraf›ndan belirlenecek
bir standartta karﬂ›lamas› gerekiyor.
Standarda uyulup uyulmad›¤›, hizmet zafiyetinin oluﬂmamas› bak›m›ndan merkezi idare taraf›ndan kontrol edilecek, gerekti¤inde telafi edici tedbirler merkezi
idare taraf›ndan al›nacakt›r.
K›saca idari vesayet gerekli hususlarda ve
64

gerekti¤i kadar uyguland›¤›nda yararl› ve
gereklidir.

Yerel Yönetimler Alan›nda
Önümüzdeki Dönemde
Yap›lmas› Gerekenler
Kamu Yönetimi Reformlar›na Devam
Kurumsal yap›lar›m›z›n bir ço¤u henüz
hizmete ve sonuca odakl› hale getirilememiﬂtir. Özellikle merkezi idare kurumlar›n›n yeniden yap›lanmaya, baz›lar›n›n birleﬂtirilmesine, küçültülmesine
ve fonksiyonunu tamamlam›ﬂ olanlar›n
kald›r›lmas›na, baz›lar›n›n yerel yönetimlere devredilmesine ihtiyaç vard›r.
Kurumlar›m›zda yatay örgütlenme he-

“

Yerel yönetimleri gerçek
anlamda güçlendirecek ‹l Özel
‹dareleri ve Belediyeler Gelirleri
Kanun Tasar›s› TBMM
gündemindedir. Bu Kanunun da
ç›kar›lmas› ile yasal
düzenlemeler tamamlanm›ﬂ
olacakt›r. Tasar› yerel
yönetimlere genel bütçeden
verilen paylar› %25 oran›nda
art›rmaktad›r. Halen yerel
yönetimlerin gelirleri, bu
yerlerin nüfusuna göre
hesaplanmakta, baﬂka bir kriter
kullan›lmamaktad›r. Tasar›n›n
kanunlaﬂmas› halinde genel bütçe
pay›n›n yerel yönetimler aras›nda
da¤›t›m›nda nüfus yan›nda,
geliﬂmiﬂlik endeksi, yerel
yönetimin performans› gibi baﬂka
kriterlerin de kullan›lmas›
öngörülmektedir.

“

m›n› göstermiﬂtir. Bu kanun yürürlü¤e
girmemesine ra¤men, getirdi¤i ilkelerin
bir ço¤u baﬂta yerel yönetimlerle ilgili kanunlar olmak üzere, yeni ç›kar›lan kanunlarla hayata geçirilmiﬂtir.
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nüz gerçekleﬂtirilememiﬂtir. Reform süreci içinde hem organizasyon yap›lar›
hem de hizmet süreçleri gözden geçirilmelidir. Organizasyon yap›s›n›n hiyerarﬂik dikey yap›lar yerine uzmanl›¤a dayal›
yatay yap›lara dönüﬂtürülmesi gerekmektedir.
Hizmet süreçlerinin basitleﬂtirilmesi ve
e-devlet projelerinin gerçekleﬂtirilmesine dönük çabalar›n teﬂvik edilmesi beklenmelidir. Performans›n ödüllendirildi¤i, esnek çal›ﬂmaya imkan tan›yan ve ücret adaletini sa¤layan yeni kamu personel rejiminin bu dönemde hayata geçirilmesi bu reformlar›n baﬂ›nda gelmektedir. Kamu kaynaklar›n etkin kullan›m›na
dönük çabalar art›r›larak sürdürülecektir.
Reformun Süreklili¤i
Yerel yönetimler alan›nda yap›lan reformlar da yeterli de¤ildir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin üniter yap›ya
zarar verece¤i inanc› temelsizdir. Dünyadaki yerel yönetim uygulamalar›na bak›ld›¤›nda, bir çok kamu görevi ve hizmetinin yerel yönetimler eliyle gerçekleﬂtirildi¤i görülecektir. E¤itimden sa¤l›¤a, fakirlikle mücadeleden çevrenin korunmas›na kadar bir çok sorumluluk yerel yönetimlerce yerine getirilmektedir. Eski
komünist Do¤u Avrupa ülkelerinde bile
demokrasiyle birlikte yerel yönetimler
kurulmuﬂ ve bunlara bizdekilere k›yasla
oldukça önemli sorumluluklar verilmiﬂtir. Anayasa mahkememiz belediyelerin
okul öncesi e¤itim kurumu açmas›na bile olumsuz bakarken, Polanya, Estonya,
Bulgaristan gibi ülkelerde lise e¤itimi bile yerel yönetimlerin sorumlulu¤una verilmiﬂtir. Bu tür sorumluluklar›n yerel
Ekim 2007
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yönetimlerce de yerine getirilebilece¤ine inanmam›z gerekir. Gereksiz enndiﬂeler sebebiyle maalesef kamu reformu
ve yerel yönetim reformu oldukça c›l›z
kalm›ﬂt›r.

lanmas› gibi konularda yerel yönetimlerimizde tam bir bilincin sa¤land›¤› söylenemez. Önümüzdeki dönemde kentlerin alt yap›lar› yan›nda bu hizmetler öncelikli alanlar olacakt›r.

2006 y›l› itibariyle yerel yönetimlere vergi gelirlerinden ay›rd›¤›m›z pay %6.22,
kamu harcamalar› içinde yerel yönetimlerin pay› %16.06, bu miktar›n gayrisafi
milli hâs›la içindeki pay› %5.82 dir. Merkezi idarenin kamu harcamalar› içindeki
pay› %80’in üzerindedir. Oysa üyesi olmaya çal›ﬂt›¤›m›z Avrupa Birli¤i ülkelerinin birço¤unda merkezi idarenin kamu
harcamalar› içindeki pay› %50’nin alt›na
düﬂmüﬂtür. Bir ülkede yerel demokrasinin gücü ve yerel yönetimlerin a¤›rl›¤›
kamu harcamalar› içindeki a¤›rl›¤›yla ölçülmektedir. Bu bak›mdan yerel yönetimlerimiz, reform kanunlar›na ra¤men
henüz çok zay›ft›r. Yerel yönetimlere görev, yetki ve kaynak aktarmaya devam
edilmelidir.

Yeni Gelir Kaynaklar›
Yerel yönetimleri gerçek anlamda güçlendirecek ‹l Özel ‹dareleri ve Belediyeler Gelirleri Kanun Tasar›s› TBMM gündemindedir. Bu Kanunun da ç›kar›lmas›
ile yasal düzenlemeler tamamlanm›ﬂ olacakt›r. Tasar› yerel yönetimlere genel
bütçeden verilen paylar› %25 oran›nda
art›rmaktad›r. Halen yerel yönetimlerin
gelirleri, bu yerlerin nüfusuna göre hesaplanmakta, baﬂka bir kriter kullan›lmamaktad›r. Tasar›n›n kanunlaﬂmas› halinde genel bütçe pay›n›n yerel yönetimler
aras›nda da¤›t›m›nda nüfus yan›nda, geliﬂmiﬂlik endeksi, yerel yönetimin performans› gibi baﬂka kriterlerin de kullan›lmas› öngörülmektedir.

Mikro Reformlar
Yap›lan tüm düzenlemeler, yerel yönetimler aç›s›ndan makro reformlar› oluﬂturmaktad›r. Bundan sonra her bir yerel
yönetimin kendi içinde reforma ihtiyaç
vard›r. Kanunlar›n öngördü¤ü anlamda,
her bir yerel yönetimin saydam, kat›l›mc›, hesap verebilir ve iyi yönetime kavuﬂmas› yerel yöneticilerin sorumlulu¤undad›r. Yerel yönetimlerde kaynaklar›n etkin kullan›m› baﬂl›ca mücadele alanlar›ndan olmal›d›r. ‹klim de¤iﬂikli¤ine karﬂ›
do¤al kaynaklar›n korunmas› ve iyi yönetilmesi her zamankinden daha önemli
hale gelmiﬂtir. Düzenli kentleﬂme, çevrenin korunmas› ve g›da güvenli¤inin sa¤Ekim 2007

Küçük Belediyelerin Durumu
Yerel yönetim reformlar› ile eksik kalan
konulardan biri küçük belediyelerin durumudur. 2000 y›l› nüfusu esas al›nd›¤›nda, 3225 belediyeden 1980 adedinin
(%62) nüfusu 5.000’in alt›ndad›r. Belediye Kanununda belediyelerin görev ve sorumluluklar› bak›m›ndan bir ayr›m yap›lmam›ﬂt›r. Ancak küçük belediyelerin kanunda belirtilen görev ve sorumluluklar›
yerine getirmelerinde zorluklar yaﬂanmaktad›r. 2004 y›l›nda, Nüfusu 2000’in
alt›ndaki 340 belediyenin kald›r›lmas›n›
öngören Kanun zaman›n Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan veto edilmiﬂtir.
Dolay›s›yla belediyelerin kald›r›lmas› ko-

nusunda zorluk yaﬂanmaktad›r. Esasen
bir belediyenin kald›r›lmas› da pek do¤ru görünmemektedir. Belediyeleri kald›rma yerine, yerleﬂimi birbirine yaklaﬂan belediyeleri birleﬂmeye teﬂvik etmek
daha do¤rudur. Ancak, k›rsal kesimdeki
küçük belediyelerin birço¤unun birleﬂmesi mümkün de¤ildir. Bu belediyelerde nitelikli personel istihdam› sa¤lanamad›¤›ndan ça¤daﬂ yönetim yap›lar› da
oluﬂturulamamaktad›r. Yap›lmas› gereken küçük belediyelerin görev ve sorumluklar›n› azaltmak, teﬂkilat yap›lar›n› ve
yönetimini basitleﬂtirmek ve bu yerlerdeki baz› belediye hizmetlerini daha üst
bir yerel yönetim birimine vermektir.
Bunun için ilçe çap›nda belediye birli¤i
kurulabilece¤i gibi, bu hizmetler il özel
idareleri eliyle de gerçekleﬂtirilebilir. Aksi takdirde küçük belediyelerin özellikle
alt yap› yat›r›mlar›n› ne teknik ne de mali bak›mdan gerçekleﬂtirecek imkân ve
kabiliyete kavuﬂmas› söz konusu de¤ildir.
Yeni Köy ‹daresi Kanunu
Yerel yönetimler alan›nda henüz dokunulmam›ﬂ bir alan köy idaresine iliﬂkin
mevzuatt›r. Köy Kanunumuz Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, 1924 tarihinde ç›kar›lm›ﬂt›r. Zaman zaman baz› de¤iﬂiklikler
yap›lm›ﬂ olsa da kanunun özünde önemli bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r. Halen
34.407 köyümüz ve bu köylere ba¤l›
47.128 adet köy alt› küçük yerleﬂim yerlerinin yönetimi bu Kanuna göre yap›lmaktad›r. Köylere ait alt yap› hizmetleri il
özel idarelerince gerçekleﬂtirilmekte, ancak köye ait di¤er hizmetlerin temininde
ve yönetiminde s›k›nt›lar yaﬂanmaktad›r.
Öbür taraftan köylere ait yerleﬂim planla65
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mas› yap›lacakt›r.
Öte yandan yerel yönetimlerin Avrupa
Birli¤i üyesi ülkelerin yerel yönetimleri
ile ortaklaﬂa hizmet geliﬂtirme projelerinin destek verecek Avrupa Birli¤i projesi uygulamaya girmek üzeredir.

r› ve imar planlar› henüz yap›lm›ﬂ de¤ildir. K›rsal kesimin kadastrosunun bir an
önce tamamlanmas› ve ard›ndan buralar›n imar planlar›n›n süratle yap›lmas› gerekmektedir.
K›rsal kesimin imar planlamas› ve uygulamas› konusunda yetki, otorite ve kapasite sorunu yaﬂanmaktad›r. Bu bak›mdan
önümüzdeki süreçte yeni bir Köy ‹daresi
Kanununa ve buna paralel olarak k›rsal
kesimin imar mevzuat›n›n yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vard›r.
Avrupa Birli¤i’ne Haz›rl›k
Türkiye’nin Avrupa Birli¤ine üyelik süreci içinde yerel demokrasiyi güçlendirmesi beklenmektedir. Yönetim kapasitesini
ilgilendiren 35 fasl›n birço¤undaki standartlar›n uygulanmas› yerel yönetimleri
ilgilendirmektedir.
Bu standartlar›n yaﬂama geçirilebilmesi
için yerel yönetimlerin kapasitesinin
güçlendirilmesi gerekir.
Bölgeleraras› geliﬂmiﬂlik farklar›n›n kapat›lmas› konusunda merkezi yönetim-yerel yönetim aras›nda etkin iﬂbirli¤ine ihtiyaç vard›r.
66

Yeni kanunlar›m›z yerel yönetimlerin
uluslararas› iliﬂkilerini kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r.
Bir çok yerel yönetim birimi Avrupa Birli¤i ülkelerindeki yerel yönetimlerle kardeﬂ kent iliﬂkisi kurmuﬂ ve bunlarla ortak
faaliyetler yürütmektedirler. Bu iliﬂkiler
kurumlar›m›z›n ve vatandaﬂlar›m›z›n Avrupa Birli¤ine entegrasyonuna katk› yapacakt›r.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Avrupa Birli¤inin sa¤lad›¤› 3 Milyon Avro tutar›ndaki, Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi ile yerel yönetimlerin kapasitesini art›racak
bir projeyi sonuçland›rmak üzeredir.
2005 y›l›nda baﬂlayan ve 2007 y›l› sonunda bitecek bu proje ile yerel yönetim uzmanlar› yetiﬂtirilmiﬂ, bir çok yerel yönetici e¤itimden geçirilmiﬂ, yerel yönetimler
alan›nda kitapç›klar haz›rlanm›ﬂ ve yerel
yönetimlerin hizmetine sunulmuﬂtur.
Projenin ikinci safhas› haz›rlanm›ﬂ ve ilgili kurumlara sunulmuﬂtur.
Teklif projenin kabul edilmesi halinde
yerel yönetimlerde reformun yaﬂama geçirilmesi için, pilot seçileceklerde idari
ve mali alanda yeniden yap›lanma çal›ﬂ-

Sonuç
Yerel yönetimler reformu ile, daha çok
kamu hizmeti yerel yönetimlere devredilmiﬂ, yerel yönetimlerin kamusal sorumlulu¤u art›r›lm›ﬂt›r. Yerel yönetimlere klasik altyap› ve imar hizmetleri yan›nda sosyal hizmetler ve kalk›nmaya yönelik yeni görev ve yetkiler verilmiﬂtir.
Yerel yönetimleri k›s›tlayan idari vesayet
daralt›lm›ﬂ ve yerel yönetimler idari
özerkli¤e kavuﬂturulmuﬂtur.
Devam edecek reformlarla yerel yönetimlerimiz kamu hizmetlerinin karﬂ›lanmas›nda daha çok güç ve söz sahibi olacaklar ve yönetimde a¤›rl›klar› artacakt›r.
Art›k kent yönetimleri çaresizlik hissetmemekte ve merkezi idareden ﬂikayet
etmemektedir.
Biriken sorunlar tek tek çözümlenmeye
ve kentlerimizin çehreleri de¤iﬂmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Yerel yönetim dünyas›nda
yaﬂanan de¤iﬂim içeride ve d›ﬂar›da takdirle izlenmektedir.
Üstünlüklerini stratejik yönetim anlay›ﬂ›
ile de¤erlendirmeye baﬂlayan birçok
kentimiz, yaﬂam kalitesini yükselterek
di¤er Dünya kentleriyle rekabet eder hale gelmiﬂtir. Yap›lanlar yeterli olmamakla
birlikte, ülkemiz ﬂartlar›nda reform olarak nitelemeyi hak etmektedir.
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Murat YALÇINTAﬁ
‹TO Baﬂkan›

Kamu Yönetiminin Yeniden
Yap›land›r›lmas›
Günün de¤iﬂen ve geliﬂen ﬂartlar›na göre kamu yönetiminde yeni bir yap›lanmaya gidilmesi zaruri hale gelmiﬂtir. Kamu yönetimi yeniden yap›land›r›l›rken, yerel yönetimler güçlendirilerek bütün hizmetler yerel yönetimlere yani belediyelere devredilmelidir. Bu hizmetler ﬂehirlerle s›n›rl› kalmay›p tüm mülki idare s›n›rlar›n› kapsamal›d›r.

Murat YALÇINTAﬁ

Kamu yönetimi yeniden yap›land›r›l›rken, yerel yönetimler güçlendirilerek
68

bütün hizmetler yerel yönetimlere yani
belediyelere devredilmelidir. Bu hizmetler ﬂehirlerle s›n›rl› kalmay›p tüm mülki
idare s›n›rlar›n› kapsamal›d›r.
Baﬂka bir ifade ile; bugün sadece ‹stanbul ve Kocaeli'de uyguland›¤› gibi belediye s›n›rlar› ile mülki idare s›n›rlar› ayn› olmal›d›r. Tüm altyap› hizmetleri, e¤itim
ve sa¤l›k gibi hizmetler belediyeler taraf›ndan sunulmal›d›r.

Valilikler öncelikle güvenlik hizmetlerini
sunmal›, devletin büyük boyutlu kalk›nma amaçl› projelerinin uygulanmas›n›
yürütmeli ve belediyelerce sunulan hizmetler ile faaliyetlerin yasalara uygun
halde yap›lmas›n› gözetmelidir. Valilikler
vatandaﬂ›n kamu hizmetleri ile ilgili sorunlar›nda ilk ﬂikayet mercii olmal›, idari
yoldan bir çözüm bulunamamas› halinde
sorun yarg›ya intikal etmelidir.

Sivil toplum kuruluﬂlar› karar alma ve uygulama süreçlerinde mutlaka yer almal›Sivil toplum kuruluﬂlar› karar d›rlar. Bu kuruluﬂlarda yer alan insanlar
alma ve uygulama
her türlü iﬂlemin mutlaka taraf› olacaksüreçlerinde mutlaka yer
lard›r. Bu aç›dan bunlar›n temsilcisi olan
almal›d›rlar.
sivil toplum kuruluﬂlar› da gerek merkezi devlet organlar› gerekse belediyelerin
karar organlar› içerisinde temsil edilme-

“

“

Günün de¤iﬂen ve geliﬂen ﬂartlar›na göre
kamu yönetiminde yeni bir yap›lanmaya
gidilmesi zaruri hale gelmiﬂtir. Son y›llarda uygulamaya konulan baz› düzenlemeler kamu hizmetlerinde etkinli¤i ve h›z›
art›rsa da istenilen düzeye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Hayata geçirilen e-devlet uygulamalar› bir ölçüde olsa bürokrasiyi azaltm›ﬂ,
Bilgi Edinme Kanunu gibi düzenlemeler
hak aramay› ve bilgi almay› kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r. Ancak kamu hizmetlerinin daha
etkin bir ﬂekilde sunulmas› ve vatandaﬂ
memnuniyetinin sa¤lanmas› için kamu
kurumlar›n›n hizmet anlay›ﬂ›n›n iyileﬂmesi, vatandaﬂa hizmet anlay›ﬂ›n›n yerleﬂmesi laz›md›r.
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rin sahip oldu¤u birikim ve dinamizm
kalk›nma ajanslar›n›n etkinli¤ini art›racakt›r.

lidirler. Karar alma ve uygulama süreci
içerisinde sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
temsil edilmeleri hem sorunlar›n daha
etkili bir ﬂekilde çözülmesini sa¤layacak
hem de kararlar›n amaca uygun bir ﬂekilde uygulamaya konmas›n›n yolunu açacakt›r.
Bölgesel Kalk›nma Ajanslar› ve Kent
Konseyleri
Bölgesel Kalk›nma Ajanslar› ekonomik
kalk›nman›n h›zland›r›lmas› ve özellikle
geri kalm›ﬂ yörelerimizdeki yat›r›mlar›n
art›r›lmas› için büyük önem taﬂ›maktad›r. Gelir da¤›l›m› adaletinin sa¤lanmas›,
bölgeler aras› eﬂitsizli¤in giderilmesi için
bugüne kadar yat›r›m yap›lmayan bölgelerde yeni yat›r›mlar›n yap›lmas› büyük
önem taﬂ›maktad›r.
Bu yat›r›mlar›n klasik devlet daireleri yerine bu konuda faaliyet göstermek üzere
kurulan özel kurumlar arac›l›¤› ile yap›lmas› hem bürokrasiyi azaltacak hem de
kaynaklar›n daha verimli kullan›lmas›n›
sa¤layacakt›r. Giriﬂimcilerin kalk›nma
ajanslar› içerisinde yer almas› bu kuruluﬂlara büyük güç katacakt›r. Giriﬂimcile-
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‹TO olarak geçti¤imiz y›llarda benzer bir
çok kurumun oluﬂmas› için çaba sarf
edilmiﬂtir. Bu çabalarla yat›r›m ihtiyac›
yüksek bölgelerimizde öncü nitelikli yat›r›mlar›n yap›lmas› sa¤lanarak buralardaki yat›r›m ivmesinin art›r›lmas›na çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Odam›zca Do¤u Anadolu'da k›ﬂ
turizmi odakl› bir kalk›nma projesi üzerinde çal›ﬂmalar yürütülmektedir ve
önemli mesafeler al›nm›ﬂt›r.
Bölgesel Kalk›nma Ajanslar›n›n kurulmas› ve bu ajanslar içinde giriﬂimcilere, sivil
toplum örgütlerine yer verilmesi bu tür
projeleri art›racak ve ekonomimize daha
iyi bir ﬂekilde katk›da bulunmas›n› sa¤layacakt›r.
Yeni Belediye Kanunu ile getirilen Kent
Konseyleri de ﬂehir sorunlar›n›n sivil kat›l›m ile çözülmesine büyük katk› sa¤layacakt›r.

toplum kuruluﬂlar›na burada yer verildi¤i ölçüde de etkinlikleri artacakt›r. Sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n destekleri ile
sorunlar daha gerçekçi bir ﬂekilde tespit
edilecek ve çözüm yollar› da amaca
uygun olacakt›r.

“

Gelir da¤›l›m› adaletinin
sa¤lanmas›, bölgeler aras›
eﬂitsizli¤in giderilmesi için
bugüne kadar yat›r›m
yap›lmayan bölgelerde yeni
yat›r›mlar›n yap›lmas› büyük
önem taﬂ›maktad›r.

“
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‹TO geçti¤imiz y›llarda benzer bir oluﬂum için çaba sarf etmiﬂ ve 2000 y›l›nda
‹stanbul Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin kurulmas›na sa¤lam›ﬂt›r. K›saca ‹stanbul Konseyi olarak an›lan Konsey
bünyesinde resmi kuruluﬂlar›n yan›nda
sivil toplum kuruluﬂlar› da temsil edilmiﬂ
ve ‹stanbul'un önemli sorunlar› ele al›narak çözüm önerileri getirilmiﬂtir. Bu aç›dan Kent Konseyleri de de¤erlendirilebildi¤i taktirde kent sorunlar›n›n çözümüne büyük katk› sa¤layacakt›r ve sivil
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H. ‹brahim AKÇA
DPT Müsteﬂar Yard›mc›s›

“E-Devlet, Modern Kamu
Hizmeti Sunumudur”
“Her ﬂeyden önce, e-devlet oluﬂumunun, yeni, ça¤daﬂ ve modern kamu yönetimi yaklaﬂ›m›n›n bir arac›
oldu¤unun anlaﬂ›lmas› gerekmektedir. Bu anlay›ﬂ çerçevesinde, bu dönüﬂümün üzerine inﬂa edilece¤i
idari ve yasal altyap›lar›n oluﬂturulmas› gerekmektedir. Bunlar, mevcut yap›lar›n yenilenmesi ve süreçlerin iyileﬂtirilmesi ya da yeniden inﬂa edilmesi anlam›na gelmektedir.”
E-Devlet/e-Dönüﬂüm Projesi genel
hatlar›yla neleri kapsamaktad›r?
Konu, “Kamuda Yönetiﬂim ve Yeniden Yap›lanma” çerçevesinde de¤erlendirildi¤inde ne tür katk›lar›
olacakt›r?
Öncelikle, böylesine önemli bir konuyu
gündeme getirdi¤iniz için sizlere teﬂekkür etmek istiyorum. Bu söyleﬂinin, ekonomik ve sosyal hayat› her yönüyle etkileyen e-devlet oluﬂumunun sadece teknolojik bir de¤iﬂim olmad›¤›n›, ça¤daﬂ
kamu yönetimi anlay›ﬂ›n›n, modern kamu hizmeti sunumunun en önemli arac›
oldu¤unu bir kez daha vurgulamak için
bir f›rsat oldu¤unu düﬂünüyorum.
E-Devlet çok k›sa tan›m›yla, daha önce
geleneksel, kâ¤›da dayal› yöntemlerle su70

nulan kamu hizmetlerinin, bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin sa¤lad›¤› imkânlarla
elektronik ortamlarda sunulmas›n› ifade
etmektedir. Burada esas olarak dikkat
çekilmesi gereken husus, devletin varl›k
nedenini teﬂkil eden vatandaﬂa hizmetin
aksamadan yürütülmesi kadar, bu hizmetlerin daha ekonomik, h›zl›, kaliteli ve
ﬂeffaf sunumudur. Bu süreçte nihai amaç, vatandaﬂ memnuniyetinin art›r›lmas›d›r. Ancak, bütün bunlar söylenildi¤i kadar kolay olmamaktad›r. Her ﬂeyden önce, e-devlet oluﬂumunun, yeni,
ça¤daﬂ ve modern bir kamu yönetimi
yaklaﬂ›m›n›n bir arac› oldu¤unun anlaﬂ›lmas› gerekmektedir. Bu anlay›ﬂ çerçevesinde, bu dönüﬂümün üzerine inﬂa edilece¤i idarî ve yasal altyap›lar›n oluﬂturulmas› gerekmektedir. Bunlar, mevcut ya-

p›lar›n yenilenmesi ve süreçlerin iyileﬂtirilmesi ya da yeniden inﬂa edilmesi anlam›na gelmektedir. Teknolojik çözümler
ise bu dönüﬂümün belki de en kolay k›sm›n› oluﬂturmaktad›r.
Kamu hizmet sunumu süreçleri iyileﬂtirilmeden gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan bir
e-devlet dönüﬂümü, beklenen yarar› sa¤lamayacak, büyük bir zaman ve kaynak
israf›na neden olabilecektir. Bu süreci,
kamuda iyi yönetiﬂim ve yeniden yap›lanma kavramlar›yla birlikte ele alan ülke
örnekleri bu aç›dan baﬂar›l› olmuﬂlard›r.
Ülkemizde de bu konu, baﬂ›ndan beri
benzer ﬂekilde ele al›nm›ﬂt›r. Öncelikle,
Acil Eylem Plan›nda e-dönüﬂüm Türkiye
Projesi’ne “kamu yönetimi reformu” baﬂl›¤› alt›nda yer verilmiﬂtir. Proje kapsaEkim 2007
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E-Dönüﬂüm Türkiye Projesi koordinasyonunun DPT’ye verilmesi beraberinde ne tür avantajlar getirmiﬂtir?
Bildi¤iniz gibi DPT, ülkemizin tüm ekonomik ve sosyal sektörlerine iliﬂkin konularda uzmanl›k birikimi olan bir kurum. DPT ayr›ca kamu yönetimi aç›s›ndan merkezi bir konuma sahip ve bu konumu sebebiyle di¤er kamu kurumlar›yla daha koordineli çal›ﬂabiliyor. Sahip oldu¤u birikim ve merkezi konum yan›nda, DPT’nin kamu yat›r›mlar›n› yönlendirme konusunda da bir rolü var. Tüm
bunlar bir araya geldi¤inde, e-dönüﬂüm
gibi geniﬂ kapsaml› ve çok paydaﬂl› bir
program›n koordinasyon görevini yürütecek kurum olarak DPT ön plana ç›km›ﬂt›. Yeni Hükümetin kurulmas›yla bu
görevde bir de¤iﬂim olacak m› bilemiyorum, ancak e-Dönüﬂüm Türkiye Projesinin koordinasyonunun DPT’de olmas›yla önemli avantajlar›n yakaland›¤›n› düﬂünüyorum.
Öncelikle, e-dönüﬂüm kavram›n›n sadece e-devlet olmad›¤›n› bilmemiz gerekiyor. E¤itimden sa¤l›¤a, iﬂ dünyas›ndan
telekom sektörüne, yaz›l›mdan bilgi güvenli¤ine kadar pek çok bileﬂeni var. Bu
Ekim 2007

aç›dan, DPT’nin farkl› alanlarda sahip oldu¤u bilgi birikimi ve koordinasyon yetene¤i Projenin daha kapsaml› bir biçimde ele al›nmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bir di¤er
avantaj, e-devlet uygulama projelerinin
tek bir elden yönlendirilmesi olmuﬂtur.
Bildi¤iniz gibi çeﬂitli k›lavuz ve rehberler
haz›rlad›k ve bunlarla ortak bir yap›n›n
oluﬂumunu hedefledik. Kamunun artan
e-devlet yat›r›mlar›na paralel olarak, harcanan paran›n karﬂ›l›¤›nda bir de¤er üretilmesi ve proje seçimlerinin dikkatli yap›lmas› gerekiyor. Bu noktada da haz›rlanan eylem planlar› ve Bilgi Toplumu

“

“Bu süreçte, dört temel veri
altyap›s›n›n öncelikle
kurulmas› ilke olarak
benimsenmiﬂtir. Gerçek
kiﬂiler ve buna benzer
ﬂekilde tüzel kiﬂiler için tek
numaraya dayal› bilgi
sistemleri ile adres kay›tlar›
ve gayrimenkul mülkiyet
bilgilerine iliﬂkin güncel ve
güvenilir bilgileri içeren
temel veri tabanlar›
kurularak, e-devletin
omurgas›n›n oluﬂturulmas›
hedeflenmiﬂtir.”

“

m›nda haz›rlanan her iki eylem plan›nda
ve geçti¤imiz y›l hayata geçirilen Bilgi
Toplumu Stratejisinde de bilgi toplumuna dönüﬂümün bir bileﬂeni olan e-devletin yaln›z teknolojik bir çözüm olmad›¤›,
idari, yasal, hukukî yönleriyle kamu yönetiminde bir anlay›ﬂ de¤iﬂimi gerektirdi¤i ve kamu yönetimi reformunun en
etkin arac› olaca¤› her f›rsatta vurgulanm›ﬂt›r.
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Stratejisiyle ile DPT, bu dönüﬂüm sürecine önemli katk›lar sa¤lam›ﬂt›r.
E-Devlet modeline geçiﬂle devletin
modern bir yap›ya dönüﬂümü hedefleniyorsa, uygulama hayat›m›za ne tür yenilikler getirecek ve kolayl›klar sa¤layacakt›r?

Türkiye’de e-devlet projelerinin geçmiﬂi
çok eski de¤ildir. Bu yöndeki kamu proje ve uygulamalar›n›n say›s›n›n geçti¤imiz 9-10 y›l içerisinde giderek artt›¤› ve
çeﬂitlendi¤i görülmektedir. Daha önce
çeﬂitli baﬂl›klar alt›nda toplanmaya çal›ﬂ›lan baz› faaliyetler olmakla birlikte, kamu
kurumlar›nca yürütülen münferit e-devlet çal›ﬂmalar›, e-Dönüﬂüm Türkiye Projesi ile tek çat› alt›nda toplanm›ﬂ ve bütünlük içerisinde yürütülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Proje kapsam›nda haz›rlanan iki
eylem plan›nda, elektronik ortamda etkin bilgi paylaﬂ›m›n›n sa¤lanmas› ve hukuki altyap›n›n oluﬂturulmas›na özel
önem ve öncelik verilmiﬂtir.
Bu süreçte, dört temel veri altyap›s›n›n
öncelikle kurulmas› ilke olarak benimsenmiﬂtir. Gerçek kiﬂiler ve buna benzer
ﬂekilde tüzel kiﬂiler için tek numaraya
dayal› bilgi sistemleri ile adres kay›tlar›
ve gayrimenkul mülkiyet bilgilerine iliﬂkin güncel ve güvenilir bilgileri içeren temel veri tabanlar› kurularak e-devletin
omurgas›n›n oluﬂturulmas› hedeflenmiﬂtir. Bugüne kadar, toplumun geniﬂ kesimlerine hitap eden, kulan›m oran› ve
getirisi yüksek olmas› beklenen e-devlet
hizmetlerinin öncelikli olarak uygulamaya geçirilmesine azami gayret gösterilmiﬂtir. Vatandaﬂlar›m›z ve iﬂ dünyas› bu
uygulamalardan pek ço¤unu bugün fark›nda olarak ya da olmayarak kullanmaktad›r. Bunlardan baz›lar› öylesine kan›ksanm›ﬂt›r ki, günlük yaﬂam›n bir parças›
haline gelmiﬂtir. Yani, sorunuzda sordu¤unuz fayda ve kolayl›klar›n bir k›sm› halen gerçekleﬂmiﬂ durumdad›r. Bu uygulamalar, bir yandan vatandaﬂ memnuniyetini ve refah›n› art›r›rken, bir yandan
71
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da hem kamuda hem de özel alanda sa¤lanan tasarruflar›n baﬂka alanlarda kullan›labilmesini mümkün hale getirmektedir.
Örne¤in; MERN‹S Projesi ile oluﬂturulan
tek numaraya dayal› vatandaﬂ kimlik bilgilerinin tutuldu¤u bilgi sistemi uygulamas›, büyük oranda yerleﬂmiﬂtir. Günümüzde banka iﬂlemelerinden, kamu ile
ilgili iﬂlemlere kadar pek çok iﬂ vatandaﬂl›k numaras› ile yürütülmektedir. Daha
somut bir örnekle, bugün sadece vatandaﬂ numaras› ile banka kredisi almak
mümkün hale gelmiﬂtir.
Vergi Daireleri Otomasyon Projesi kapsam›nda geliﬂtirilen e-beyanname ve internet vergi dairesi uygulamas›yla vergilerin internet üzerinden beyan› ve ödenmesi imkan› sa¤lanm›ﬂt›r. Vergi iﬂlemlerinin elektronik ortama taﬂ›nmas› ve internet bankac›l›¤›n›n kullan›m›, vatandaﬂ ve
iﬂletmelerimize sa¤lad›¤› kolayl›klar›n yan› s›ra vergi tahsilat› maliyeti 2 dolardan
0,35 dolara düﬂmüﬂtür.
Sosyal sigorta primleri için geliﬂtirilen ebildirge ile elektronik ortamda bildirim
yap›lmas› hizmeti devreye al›nm›ﬂ ve bu
yolla büyük kaynak tasarrufu sa¤lanm›ﬂ72
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t›r. Halen, 800.000 civar›nda
firma e-bildirge Sistemini aktif
olarak kullanmaktad›r. Günümüzde iﬂyeri sahipleri iﬂyerlerini terk etmek zorunda kalmadan çal›ﬂanlar›n sigorta
primlerini beyan edebilmekte
ve ödeyebilmektedirler.
Gümrük ‹daresi Modernizasyon Projesi kapsam›nda, ihracat, ithalat ve transit iﬂlemlerinin % 98'i çevrimiçi ve gerçek zamanl›
olarak gerçekleﬂtirilmektedir.
e-imzan›n kullan›m› için yasal düzenleme yap›lm›ﬂ ve ayr›ca kamuda e-imza
kullan›m› için idari altyap› oluﬂturularak,
uygulama baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bugün, yasalar
taraf›ndan özel merasime tabi k›l›nan tapu, veraset vs. iﬂlemleri d›ﬂ›na kalan iﬂlemlerde e-imza, ›slak imza ile benzer ispat gücüne sahiptir.
Pek çok elektronik hizmet ve analiz için
ihtiyaç duyulan Adres Bilgi Sisteminin
kurulmas› çal›ﬂmalar› tamamlanma aﬂamas›na gelmiﬂtir. Bu sistemin kurulmas›
ile birlikte, pek çok baﬂvuruda talep edilen ikametgah bilgilerinin sa¤lanmas› gere¤i ortadan kalkacakt›r.
Adalet sisteminde etkinli¤i ve verimlili¤i
art›r›c› uygulamalar hayata geçirilmiﬂtir.
Çevrimiçi dava aç›labilmekte, yasalar çerçevesinde hakimlerin gerekli bilgilere
eriﬂimi sa¤lanarak karar vermeleri kolaylaﬂt›r›lmaktad›r.
Güvenlik ve asayiﬂ birimlerinin bilgiye
h›zl› eriﬂimi sa¤lanm›ﬂ, suçlu inceleme ve
takip sistemi etkinleﬂmiﬂtir.
Tapu ve kadastro bilgilerinin elektronik
ortamda tutulmas›n› ve arka ofis iﬂlemle-

rinin elektronik ortamda yürütülmesini
sa¤layacak çal›ﬂmalar devam etmektedir.
Bugün bir ö¤renci, bir internet sayfas›ndan kredi ve yurt baﬂvurusu yapabilmektedir.
Bunlardan baﬂka, sa¤l›k, kamu al›mlar›,
devlet bütçesinin izlenmesi gibi pek çok
alanda proje ve uygulamalar baﬂlat›lm›ﬂ
ya da haz›rl›k aﬂamas›ndad›r.
Bütün bu sayd›¤›m örnekler, bir yandan
vatandaﬂlar›m›z›n ve giriﬂimcilerimize
benzersiz kolayl›klar sa¤layan, yaﬂam›
kolaylaﬂt›ran, kamu hizmetlerinin sunumuna duyulan memnuniyeti art›ran, bir
yandan da iﬂlem maliyetini, ekonomideki kay›p ve kaçaklar› azaltan ve böylece
hem kamuda hem de özel sektörde kaynak tasarrufu sa¤layan uygulamalard›r.
Kamuda sa¤lanan tasarruflar vatandaﬂlar›m›z›n yarar›na baﬂka alanlarda de¤erlendirilirken, özel sektörde sa¤lanan tasarruflar ise fiyatlara yans›yarak firmalar›m›z›n uluslar aras› alanda rekabet güçlerini art›racakt›r.
ABD ve AB ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda,
e-devlet uygulamalar›nda
Türkiye’nin farkl›l›¤›n› ve durumunu de¤erlendirebilir misiniz?
Daha önce belirtti¤im gibi, özellikle edevlet uygulamalar›n›n hayata geçmesi
konusunda Türkiye’de önemli çal›ﬂmalar
yap›ld›. Özellikle proje uygulamas› en
zor alanlar olarak ifade edilen vatandaﬂl›k, vergi ve sosyal güvenlik gibi alanlarda
çok iddial› uygulamalar›m›z var. Türkiye’nin durumunu AB ile genel olarak k›yaslad›¤›m›zda, iﬂ dünyas›na yönelik sunulan e-devlet hizmetlerinde AB ortalamalar› civar›nda oldu¤umuzu söyleyebiEkim 2007
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lirim. Vatandaﬂa dönük hizmetlerde ise da yüzde 6’ya düﬂüyor. Örne¤in, bizde
bir miktar gerideyiz. En son 2006 y›l› yüzde 6 olan bu oran AB-25’de yüzde 23
içinde OECD taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂ- seviyesinde. Özetle kamuya düﬂen göma var. Bu çal›ﬂmada AB’nin belirledi¤i rev, daha etkin uygulamalar geliﬂtirmek
20 temel kamu hizmetinin var olup ol- yan›nda vatandaﬂ taraf›nda da fark›ndal›mamas› ve var ise olgunluk düzeyi dikka- ¤› ve kullan›m› art›rmak için gerekli tedte al›n›yor. Bu çal›ﬂmaya göre; 20 temel birleri almakt›r. Bu itibarla, Bilgi Toplukamu hizmetinde olgunluk düzeyimiz mu Stratejisinde, bilgi ve iletiﬂim teknoortalama yüzde 66, vatandaﬂa sunulan lojilerinin kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmahizmetlerde yüzde 55, iﬂ dünyas› hizmet- s›na yönelik çeﬂitli eylemler öngörüllerinde ise yüzde 84. Bu oranlar AB- müﬂtür.
28’de s›ras›yla; yüzde 75, yüzde 68 ve
“En son 2006 y›l› içinde
yüzde 86. Görülece¤i gibi, özellikle iﬂ
dünyas›na sunulan hizmetlerde AB-28 OECD taraf›ndan yap›lan bir
çal›ﬂma var. Bu çal›ﬂmada
ortalamas›na çok yak›n bir düzeydeyiz.
2007 sonlar›nda kamuoyuna aç›klayaca- AB’nin belirledi¤i 20 temel
¤›m›z ve ba¤›ms›z bir firma taraf›ndan yükamu hizmetinin var olup
rütülen baﬂka bir çal›ﬂmada bu resim da- olmamas› ve var ise olgunluk
ha net ortaya ç›kacak.
düzeyi dikkate al›n›yor. Bu

“

çal›ﬂmaya göre; 20 temel

Ancak sorunuzun di¤er bölümü, yani farkamu hizmetinde olgunluk
k›ndal›k konusunun ayr›ca de¤erlendirilseviyemiz ortalama yüzde 66,
mesi gerekli. Yani, “e-devlet uygulamalavatandaﬂa sunulan
r› gerçek hayata iliﬂkin bir sorunu çözühizmetlerde yüzde 55, iﬂ
yor mu, vatandaﬂlar bu uygulamalar›n
dünyas› hizmetlerinde ise
fark›nda m› ve memnunlar m›?” gibi yaklaﬂ›mlarla iﬂin talep taraf› ayr›ca analiz
yüzde 84. Bu oranlar
edilmeli. Bildi¤iniz gibi ülkemizde bilgi- AB-28’de s›ras›yla; yüzde 75,
sayar ve internet sahipli¤inde, dolay›s›yla
yüzde 68 ve yüzde 86.”
e-dönüﬂüm hizmetlerine eriﬂimde bir
aç›k var. Bu aç›¤›n h›zla kapat›lmas› ve eÖnümüzdeki dönemde e-devlet uyguladevlet hizmetlerinin talep taraf›n›n da
malar›nda ne gibi faaliyetlerin yap›lmas›
canl› tutulmas› gerekiyor. Aksi takdirde,
planlanmaktad›r? Beklentiler nelerdir?
kullan›c›s›z hizmetler üretmiﬂ oluruz.
Önümüzdeki dönemde, her ﬂeyden ön2005 y›l›nda TÜ‹K taraf›ndan yürütülen
ce, kamu hizmetlerinin elektronik orbir ankete göre, internet kullanan hane
tamlarda bütünleﬂik ve etkin sunumunu
halk› bireylerinin sadece yüzde 40’› kaifade eden e-devlet Kap›s› hizmete girmu kurumlar›yla iletiﬂim kurmak amac›ymiﬂ olacakt›r. e-devlet Kap›s›, kamu kula interneti kullanm›ﬂ. Bu oran, doldurulrumlar› aras›nda birlikte iﬂlerli¤in etkin
muﬂ bir formu göndermek gibi daha karﬂekilde sa¤lanmas› aç›s›ndan çok önemli
maﬂ›k uygulamalar söz konusu oldu¤un-

“
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bir projedir. TÜRKSAT A.ﬁ. taraf›ndan
yürütülen çal›ﬂmalar kapsam›nda, bu y›l
içinde 19 pilot hizmetle kullan›ma aç›lmas› beklenmektedir.
Ayr›ca, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem
Plan›nda; Vatandaﬂ Odakl› Hizmet Dönüﬂümü baﬂl›¤› alt›nda 41 eylem, “Kamu
Yönetiminde Modernizasyon” baﬂl›¤› alt›nda 21 eyleme yer verilmiﬂtir. Sa¤l›k bilgi sistemi, araç trafik tescil ve ehliyet iﬂlemleri, vatandaﬂl›k kart›, turizm portali,
çevrimiçi çevre izinleri sistemi, merkezi
tüzel kiﬂilik bilgi sistemi, entegre iﬂ platformu, adres kay›t sistemi, tapu kadastro
bilgi sistemi, tar›m bilgi sisteminin Eylem
Plan›nda yer verilen takvim içerisinde tamamlanmas› ile birlikte pek çok alanda
modern kamu hizmet sunumu imkanlar›na eriﬂilmiﬂ olacakt›r.
Bunlardan baﬂka, e-ihale süreci ile kamu
al›mlar›nda gerçekleﬂtirilecek ﬂeffafl›k ve
tasarruf imkanlar› da, 2007 y›l› içerisinde
hizmete al›nmas› beklenen e-devlet ana
kap›s›n›n yarataca¤› kolayl›klar da zaman
içerisinde vatandaﬂlar ve iﬂ dünyas› taraf›ndan özümsenmiﬂ, kan›ksanm›ﬂ ve vazgeçilemez hizmetler olarak kabul edilmeye baﬂlanacakt›r.
Bu geliﬂmelerin olumlu sonuçlar›n› önümüzdeki dönemde hep beraber görece¤imizi ümit ediyorum. Elektronik kamu
hizmetleri sunumu ile sa¤lanan kaynak
tasarruflar›n›n yan› s›ra, bir baﬂka beklentim de bu teknolojilerin iﬂletmelere yayg›nlaﬂt›r›lmas› ile sa¤lanacak verimlilik
art›ﬂlar›n›n ülkemizin rekabet gücüne etkilerinin de zaman içinde görülmeye
baﬂlanacak olmas›d›r.
Çerçeve Dergisi’ne bu konuyu gündeme
taﬂ›d›¤› için tekrar teﬂekkür ediyorum.
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Siyaset, Bürokrasi ve ‹ktidar
Bazen, siyasete halk kat›nda çeﬂitli küçültücü s›fatlarla olumsuz anlam yükleyenlerin siyasetin olmad›¤› bir toplum tahayyül etmeye çal›ﬂt›klar›n› görürüz. Bu naif çabay› imkâns›z k›lan, do¤rudan do¤ruya
toplumun kendisine iliﬂkin her tür kategorideki farkl›l›klar›d›r. Gelire, prestije, yaﬂan›lan yere, sahip olunan kültüre, ideolojiye, beklentilere, cinsiyete kadar hemen her alandaki farkl›l›klar siyasete hayatiyet
veren unsurlard›r.
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siyasetin ve iktidar›n bulunmad›¤› bir
toplumun ayn› zamanda hiçbir tehlike
ile karﬂ›laﬂmamas›, ekonomik anlamda
ise bir bolluk içinde yaﬂamas› gerekti¤i
muhakkakt›r. Aksi takdirde karﬂ›laﬂ›lacak

“

Türkiye toplumu yüz çad›rl›k,
‹bni Haldun’un bedevi
medeniyeti dedi¤i nitelikleri
haiz homojen bir yap›ya
sahip de¤ildir. Yetmiﬂ milyon
nüfusun yaﬂad›¤›, ﬂehirleri
köyleriyle insanlar›n farkl›
mekânlarda hayatlar›n›
sürdürdü¤ü ve bulundu¤u
yerin ufkundan ülkeyi
gördü¤ü bir toplumdur.

“

Siyaset denildi¤inde en temelde maddi
ve moral de¤erlere iliﬂkin sürdürülen iktidar mücadelesini anl›yoruz. Sadece
ekonomik manada de¤il moral manada
da üretim ve bölüﬂümün niteli¤ini siyaset alan›ndaki konumlar belirliyor. Bazen, siyasete halk kat›nda çeﬂitli küçültücü s›fatlarla olumsuz anlam yükleyenlerin siyasetin olmad›¤› bir toplum tahayyül etmeye çal›ﬂt›klar›n› görürüz. Bu naif
çabay› imkâns›z k›lan, do¤rudan do¤ruya
toplumun kendisine iliﬂkin her tür kategorideki farkl›l›klar›d›r. Gelire, prestije,
yaﬂan›lan yere, sahip olunan kültüre, ideolojiye, beklentilere, cinsiyete kadar hemen her alandaki farkl›l›klar siyasete hayatiyet veren unsurlard›r. E¤er bir toplumda fertler tam anlam›yla eﬂit olsalard›, emekleri, çabalar›, konumlar› “fark
yaratmaya” yetmeseydi, rekabeti unutsalard›, o zaman iﬂte siyasetsiz, iktidar gücüne ihtiyaç hissedilmeyen bir toplum
düﬂünebilirdik. Böylesine eﬂitli¤e sahip,

her tür ortak problem, çözümün ne olaca¤›, bunun hangi karar süreçleri neticesinde elde edilece¤i, nihai karar› kimin

verece¤i konular›n› gündeme getirecek,
bunlara iliﬂkin her soru siyaseti ça¤›racakt›.
Bugünkü Türkiye’yi anlamak, çeﬂitli
gruplar›n kolektif iktidar odaklar› olarak
sürdürdükleri mücadelenin içeri¤ini çözümlemek ve nihayet buradan toplumsal
uyum ad›na bir mecra açabilmek için bu
baﬂlang›ç sözlerine ihtiyaç vard›. Çünkü
pekâlâ ﬂöyle de düﬂünmek mümkündür:
“Hepimiz bu ülkenin evlatlar› de¤il miyiz, amac›m›z ayn› de¤il mi, öyleyse niçin
birlik olmuyoruz, ayn› hedeflere yönelmiyoruz? Bu çat›ﬂmalara ne gerek var?”
Bu tür de¤erlendirmelerin iyi niyetinden
ﬂüphe etmek mümkün de¤il. Ayn› ﬂekilde ﬂüphe edilmeyecek bir baﬂka husus,
bu türden sözlerin sahiplerinin safiyetidir. Bu meyanda bir baﬂka kliﬂe “Milli birli¤e ve beraberli¤e en çok ihtiyaç hissetti¤imiz bu günlerde…” diye baﬂlayan
sözlerdir. Hemen belirtelim ki, Türkiye
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toplumu yüz çad›rl›k, ibni Haldun’un bedevi medeniyeti dedi¤i nitelikleri haiz
homojen bir yap›ya sahip de¤ildir. Yetmiﬂ milyon nüfusun yaﬂad›¤›, ﬂehirleri
köyleriyle insanlar›n farkl› mekânlarda
hayatlar›n› sürdürdü¤ü ve bulundu¤u yerin ufkundan ülkeyi gördü¤ü bir toplumdan bahsediyoruz. Sadece bu kadar da
de¤il. Bu ülkede devasa bir devlet ayg›t›
var. Aﬂa¤› yukar› iki yüz y›ll›k modernleﬂme tarihimizin derinliklerine götürülebilecek temel tart›ﬂmalar var. ‹nsanlar›n
meslekleri, gelirleri, dünya görüﬂleri
farkl›. Osmanl›’dan intikal eden güçlü bir
bürokrasi gelene¤i mevcut ve dünyan›n
her yerinde oldu¤u gibi bürokratik yap›lanma kendisini “devlet” ad›na iﬂler yapmaya ehil, ayn› zamanda meﬂrulu¤unu
bizzat süreklili¤inden ve fonksiyonlar›ndan alan en akli örgüt birimi olarak görüyor. Hepimiz Türkçe konuﬂuyoruz fakat
toplusal farkl›l›klar›m›z dille murad edilen bak›m›ndan bizleri ay›r›yor. Sonra bu
ülkede ideolojik farkl›l›klar var. Fukuyama’dan ilham alan “art›k ideolojilerin sonu geldi” ç›¤l›klar›n›n bir anlam› yok.
‹deoloji bir yan›yla bildik sa¤-sol tan›mlamalar›na tekabül ediyor, di¤er yan›yla ise
insanlar›n yaﬂad›klar› ﬂartlar›n ve tahayyüllerinin ürünü olarak ortaya ç›k›yor.
Esasen sa¤-sol dedi¤imiz, bunlara ait ayr›nt›l› baﬂl›klarla çeﬂitli gruplar oluﬂturdu¤umuz “tan›mlama” çabalar›na ra¤men, ilgili ketagorilerin steryo tiplerine
insanlar›n uymamas›n›n nedeni iﬂte bu
yaﬂad›klar› ﬂartlar ve tahayyüller meselesidir.
Farkl›l›klar, ‹ktidara Yönelik
Gerginlik ve Çat›ﬂmalar Do¤urur
Bütün bu de¤erlendirmelerden ç›kartaEkim 2007
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ca¤›m›z sonuç, farkl›l›klar› haiz bir toplum olarak Türkiye’de iktidara
yönelik çat›ﬂma ve gerginliklerin kaç›n›lmaz oldu¤udur. Ancak hemen
burada bir hususun alt›n› çizmek gerekir: Siyaset bir yan›yla çat›ﬂma ve gerginlikler
üzerinden farkl›l›klar›n yeniden üretilmesiyse, di¤er yan›yla da uzlaﬂmalara
ulaﬂman›n, herkes için daha güvenli ortamlar haz›rlaman›n zeminidir. Çat›ﬂma
kadar uzlaﬂma da siyasetin bir gerçekli¤idir ve esasen bir toplum olma halimizin
zorunlu sonucudur. Çünkü bir toplum
olarak bizi tan›mlayan farkl›l›klar›m›z kadar benzerliklerimiz, ortakl›klar›m›zd›r.
‹ﬂte siyaset marifetiyle elde edilecek uzlaﬂmalar›n kayna¤›nda denge, istikrar ve
güven talebi kadar bu ortakl›klar vard›r.
Bu çerçevede bürokrasi ile siyaset marifetiyle iktidar› ellerinde tutan kesim aras›ndaki gerginli¤i, çat›ﬂmalar›, iliﬂkilerin
niteli¤ini de¤erlendirirken ﬂunu görürüz. Birincisi, bu durum kökü Osmanl›’ya ulaﬂan bir hikâyeye sahiptir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u temelde ulema, ümera
ve reaya diye üç toplumsal tabakaya sahipti. Ümera ve ulema s›n›f› siyasal iktidar alan›nda yer alm›ﬂlarken reaya yönetilen, hakk›nda karar verilen kesimdi.
Ulema ve ümera s›n›f›n›n sosyal kökeni,
Avrupa’daki ülkelerde oldu¤u gibi s›n›rl›,
kendisini halktan ay›rm›ﬂ olan zadegân
kesimi de¤ildi. Gelenekten, dünya görüﬂünden kaynaklanan güçlü s›n›rlay›c› engeller olmad›¤› için yüksek mobilite sayesinde halk kat›ndan insanlar, yeterlili¤e sahip olduklar›nda ulema ve ümera s›n›f›na yükselebilirlerdi. Oysa ayn› zaman

dilimindeki çeﬂitli Avrupa ülkelerinde
Roma’ya, Ortaça¤ feodalitesine kadar götürülebilecek bir soylular s›n›f› vard› ve
bu kesim toplum ad›na kararlar almay›
ve onu yönetmeyi kendisinin vazgeçilemez, devredilemez kutsal bir hakk› olarak görüyordu. Ayr›ca bu s›n›fl› yap› sosyal mobiliteye izin vermez, fark› toplumsal kesimlerin kar›ﬂmas›na mani olurdu.
Sadece modern zamanlara do¤ru para
sahibi burjuva s›n›f› ile paras› olmayan
ancak soylulu¤a sahip kesimler aras›nda
evlilikler üzerinden akrabal›k iliﬂkileri
kurulmuﬂ, iki kesim birbirine yaklaﬂmaya
çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bürokrasinin Kutsal Misyonu
Osmanl› bürokrasisi, imparatorlu¤un
özellikle son yüzy›l› içinde, çöken imparatorlu¤un nas›l kurtar›laca¤›na iliﬂkin
bir motivasyonla davranm›ﬂ, kendisini
bu iﬂin asli faili olarak tan›mlam›ﬂt›r. Tanzimatla birlikte kurulan modern okullar
bir yandan devlete modern bürokratik
örgütlerde görev alacak yetkin kadrolar
sa¤larken, di¤er yandan da onlar› daha
fazla kurtar›c›l›k misyonuyla donatm›ﬂt›r.
Kurtar›c›l›k, bürokrasi için yasal zeminlerde yerine getirilmesi gereken bir ödev
oldu¤u kadar, en uç örne¤i ‹ttihat ve Terakki örgütlenmesinde görüldü¤ü gibi
ayn› zamanda gizli örgütlenmelerle kendi zaman›na göre yasa d›ﬂ› bir alana da
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Cumhuriyet dönemi bürokrasisi, Osmanl›’dan intikal eden bir çok miras gibi,
bu kurtar›c›l›k ve modernleﬂtirme miras›n› da uhdesine alm›ﬂ, kendi görev ve
fonksiyonlar›n› bu misyon üzerinden tan›mlam›ﬂt›r. Cumhuriyet kuruldu¤unda
sahip oldu¤u 13 milyon nüfus, son derece zorlu ﬂartlar, düﬂük üretim gücü, hayat standartlar›nda gerilik, bürokrasinin
kendisine atfetti¤i her iki görev için de
bir hakl›l›k ve meﬂruluk zeminini oluﬂturmuﬂtur. Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan
itibaren bu görevlerin ifas› yolunda kullan›lan savaﬂç› metaforlar, ﬂartlar›n zorlu¤una tekabül eden ve onlar› aﬂma iradesini güçlendirmeye çal›ﬂan bir iklim kurma arzusuyla birlikte bürokrasinin kendi
anlam›n› ve önemini belirtme ifadeleri
olarak da okunabilir. Böylelikle bürokrasinin saflar› s›klaﬂt›r›p kendi içinde dayan›ﬂmas›n› güçlendirmesi ülke ad›na bir
kutsal görev olarak telakki edilmektedir.
Tek parti döneminde bürokratik otoritenin kay›ts›z ﬂarts›z bir iktidar› vard›r. Ancak çok partili hayata geçilmesiyle birlikte, gücünü halktan alan yeni tür bir siyasetçi s›n›f› ortaya ç›km›ﬂ ve bunlar, “oyunun kurallar› gere¤i” iktidar›n asli sahibi
olduklar›n› ifade etmiﬂlerdir. “Halka ra¤76

men halk için” düsturunda anlam›n› bulan bürokratik iktidar anlay›ﬂ›yla, bir serbest tercih neticesinde de¤il iﬂin tabiat›
icab› “halk için ve halkla birlikte” ilkesine
dayal› sivil iktidar anlay›ﬂ›n›n kolayl›kla
uzlaﬂmas› beklenemezdi, nitekim öyle
de olmuﬂtur. 1946’dan itibaren Türkiye’de, kendisini mülkün sahibi sayan bürokratik otorite ile mülkün sahipli¤ini
halkoyuna dayayan sivil iktidar anlay›ﬂ›
aras›nda derin bir ayr›ﬂma ve çat›ﬂma dönemi baﬂlam›ﬂt›r. Bürokratik otoriteye

“

Farkl›l›klar› haiz bir toplum
olarak Türkiye’de, iktidara
yönelik çat›ﬂma ve
gerginlikler kaç›n›lmazd›r.

“

kayan, asl›nda böylelikle daha bir kutsall›kla donat›lm›ﬂ bir görevdir. Böylelikle
bürokrasinin, bir toplumsal s›n›f ölçüsünde ortak nitelikleri bulunmasa da,
mesle¤inin ve sahip olduklar› gelene¤in
nitelikleri üzerinden adeta bir s›n›f gibi
davrand›¤›n›, kendi içinde bir dayan›ﬂma
temin ederek toplumu kurtarma ve modernleﬂtirme gibi iki önemli hedef istikametinde öncü rolü oynamaya çal›ﬂt›¤›n›
görürüz.
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göre bu yeni kesim, halk popülizmi yapan, devletin ç›karlar›n› düﬂünmeyen,
ayn› zamanda toplumsal kaynaklardan
clientel yollarla nemalanmaya çal›ﬂan bir
yaklaﬂ›mla davranmaktad›r. Sivil iradeye
göre ise bürokratik otorite, kerameti
kendinden menkul bir ﬂekilde yakalad›¤›
iktidar gücünü elden b›rakmamaya çal›ﬂmakta, bunu sürdürebilmek için çeﬂitli
gerekçeler oluﬂturmakta, kendi varl›¤›na
“kitaplarda yaz›landan” daha fazla görevsel anlam yüklemekte ve durumunu korumak için her tür yola baﬂvurmaktad›r.
1946’dan bu yana bu iki iktidar oda¤› aras›nda yaﬂanan gerilim ve çat›ﬂmalar›n ülkeye neler kaybettirdi¤ini görüyoruz.
Modern bir devlette bürokratik yap›n›n
siyaset alan›nda alternatif bir iktidar kurumu gibi davranmas› düﬂünülemez. Meri kurallar çerçevesinde iktidar›n sahibi
sivil iradedir ve bürokrasi bu iradenin
emri ve denetimi alt›nda görevlerini yeri-

ne getirir. Sivil irade için yap›lan her iﬂin
siyasi bedeli vard›r ve neyin do¤ru veya
yanl›ﬂ oldu¤una nihai olarak seçimler
üzerinden halk karar verir. Oysa bürokratik idare için bu manada bir denetim
söz konusu de¤ildir. Onlar›n do¤rusu ve
yanl›ﬂ› kendi içinde ve spekülatiftir.
Modernleﬂme ‹ktidar›n Niteli¤ini
Demokratikleﬂtiriyor
Türkiye, demokrasisi kökleﬂen, kurumlar› yerleﬂen, temel hak ve hürriyetler
konusunda ciddi geliﬂmeler sa¤layan bir
ülke olarak, özellikle iki binli y›llarla birlikte bu iki baﬂl›l›¤› sona erdirecek bir yeni dönemin içine girmiﬂtir. Bu geliﬂmeyi
bütünüyle dönemin iktidar› AKP’ye ba¤lamak toplumsal dinamikleri ihmal etmek olur. Ancak bu bütünleﬂme, eskiden hayat kayna¤›n› bürokratik güçte
arayan kimi fikir ve yaklaﬂ›mlar›n yön de¤iﬂtirmesine, siyaset marifetiyle güç aramas›na, bu manada yüzünü halka çevirmesine yol açacakt›r. Bu da siyasetimiz
ad›na son derece sa¤l›kl› bir geliﬂmedir.
Böylelikle toplumsal farkl›l›¤›n temsili
bürokrasi-siyasi iktidar ayr›l›¤›ndan kendi tabii zeminine intikal edecek, halk›n
hakemli¤i ve reyi çerçevesinde farkl›l›klar güç sahibi olacaklard›r.
Bu dönüﬂüm sürecinde dengeyi ve istikrar› sa¤lama yolunda itidal ile davranmak, sivil aya¤› olan muhalefetin kendini
ifade edebilmesine daha fazla özen göstermek önemlidir. Bu tutum, geçiﬂ sürecinde do¤abilecek çeﬂitli semptomlar›n
azalt›lmas›na, fikri, zihni ve ideolojik
temsilin siyasete kanalizesiyle birlikte iktidar mücadelesinin nesnel kriterler kazanmas›na yard›mc› olacakt›r.
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Ahilik ve Toplam Kalite Yönetimi
“Daha çok kazanmak için, daha h›zl› koﬂmak zorunda kalan insano¤lu, zaman içinde,
yorulup soluk al›rken, insana hizmetin topyekün mutluluk oldu¤unu anlam›ﬂt›r. Ahi
Evran'›n uzak geçmiﬂten, derin gelece¤e sesleniﬂi de insanc›l de¤erlerin ça¤daﬂ yorumundan baﬂka birﬂey de¤ildir. Endüstriyel ekonomiden sonra oluﬂan biliﬂim ekonomisinin zenginleri; para mezarda ne iﬂe yarar diyerek, insanî de¤erleri ön plana ç›karmaktad›rlar.”
Prof. Dr. Muhittin ﬁ‹MﬁEK

‹ﬂ mükemmelli¤i için çeﬂitli modeller geliﬂtirilmiﬂtir. Baldrige, Demming, Shingo
ve Avrupa kalite ödülleri, geliﬂtirilen birer özde¤erlendirme modellerini esas almaktad›r. Bu modeller birbirini tamamlar mahiyette olup, iﬂletmeleri, iﬂ mükemmeli¤ine özendirmektedir. ISO 9000
Kaliteli yönetim sistemi de müﬂteri odakl› bir iﬂ mükemmelli¤ine aç›lmaktad›r.
Özellikle ISO 9000'in 2000 versiyonu,
müﬂteriyi egemen k›lmaktad›r. Modelin
ad› ne olursa olsun, müﬂteri memnuniyetini en üst düzeye ulaﬂt›racak yeni kriterler ve tan›mlarla her model kendi yap›s› içinde, zenginleﬂtirilmektedir. Modeller, para egemenli¤inden, bilgi egemenli¤ine ve buradan da bilgeli¤e do¤ru
geliﬂme gösterirken, anlay›ﬂlar da kapitalizmden hümanizme do¤ru de¤iﬂim içine girmiﬂ bulunmaktad›r.
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‹ﬂ mükemmeli¤i içinde ad›m ad›m ilerliyen yeni yönetim anlay›ﬂlar›, geçmiﬂin
zengin kaynaklar› ile beslenmektedir.
Ahi Evran yönetim anlay›ﬂ›, kökü derinlere uzanan, uzak geçmiﬂten, gelece¤in
derinliklerini ayd›nlatan bir anlay›ﬂt›r.
Daha çok kazanmak için, daha h›zl› koﬂmak zorunda kalan insano¤lu, zaman
içinde, yorulup soluk al›rken, insana hizmetin topyekün mutluluk oldu¤unu anlam›ﬂt›r. Ahi Evran'›n uzak geçmiﬂten,
derin gelece¤e sesleniﬂi de insanc›l de¤erlerin ça¤daﬂ yorumundan baﬂka birﬂey de¤ildir. Endüstriyel ekonomiden
sonra oluﬂan biliﬂim ekonomisinin zenginleri; para mezarda ne iﬂe yarar diyerek, insani de¤erleri ön plana ç›karmaktad›rlar. Beygir gücü ile eﬂleﬂen güç kavram› yeni dönemde farkl› birim ve sözcüklerle de¤iﬂmiﬂtir. Gelecekte, insan›
mutlu eden de¤erler, güç ölçüsünün ye-

ni birimlerini oluﬂturacakt›r. Ahi Evran,
gelece¤i arayanlar için, geçmiﬂte yak›lan
bir ›ﬂ›kt›r.
Ahi Evran, iﬂ dinami¤ini: 'marifet iltifata
tabidir' kural›na ba¤larken, yönetim anlaﬂ›ﬂ›na 'usulsuz, vusul olmaz' ilkesini ekmiﬂ döküman esas›na göre yönetimi modellemiﬂ seçkin bir bilim adam›d›r. ‹ﬂ
mükemmelli¤inde, müﬂteriyi egemen
k›lm›ﬂ, dünyan›n ilk ve en büyük yönetim okulunu kurmuﬂ ulu bir kiﬂidir. Ahi
Evran Kalite Okulu, dönemin e¤itsel altyap›s› ile bütünleﬂmiﬂ, tekke anlay›ﬂ› ile
yap›lanm›ﬂ ve yay›lm›ﬂt›r. Ahi Evran, bir
Arap seyyah›n›n arapça yaz›lan hat›lar›,
Frans›zcaya çevrilmiﬂ, daha sonra Türkçeleﬂtirildikten sonra topluma mal olabilmiﬂtir.
Ahilik ile Toplam Kalite Yönetimini k›77
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Toplumun huzuru, bünyeyi tahribe yönelen unsurlar›n daha do¤madan imhas›
ile mümkündür. Kal›c› huzurun esas› da
budur. Do¤rulu¤un, dürüstlü¤ün, yard›mlaﬂman›n, toplumsal dayan›ﬂman›n,
adaletin iﬂ ve meslek ahlak›n›n hakim oldu¤u toplumlarda bir çok sorun kendili¤inden çözülmüﬂtür.
Gerek Ahilik teﬂkilat›, gerekse bir yönetim felsefesi olarak Toplam Kalite Yönetimi tarafs›z objektif olarak de¤erlendirildi¤inde her ikisinde de kurumlarda çal›ﬂanlar, yöneticiler ve müﬂterilerin tatminini dahas› toplumun huzurunun ön
planda oldu¤u gerçe¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Toplam Kalite Yönetimi, üretilen ürün ya
da hizmetin hatas›z ç›kmas› için birçok
öneriler sunmaktad›r.. Ve bir anlamda
koruyucu hekimliktir. Çünkü ürün ya da
hizmetin müﬂteriyi tatmin edebilmesi
için, müﬂterinin paras›n›n karﬂ›l›¤›n› ald›¤›n› bilerek mutlu olmas› gerekir. Dolay›s›yla, ürün ya da hizmetin her uzant›s›nda kalite kontrol vard›r ve kaliteden herkes sorumludur. Ahilikte de çal›ﬂanlar›n
ahlakl›, iﬂini bilen e¤itimli kiﬂilerden olmas›na azami derecede dikkat edilmiﬂtir.
Üretim ve tüketim aras›nda denge kurarak sosyal huzurun sa¤lanmas›na yard›mc› olunmuﬂtur. Zaman zaman üretime s›78

n›rlama getirerek eme¤in de¤erini bulmas›na yard›mc› olurken, narh (çarﬂ›da
sat›lan mallar› için resmi fiyat) sistemi ve
üretilen malda standartlar ile tüketici koruma alt›na al›nm›ﬂt›r.
Piyasaya verilen ürünlerde ya da kamu
hizmeti yapan yerlerde standartlara uyulmas› gerekir, devaml› bir gözetim alt›nda
bulundurulur ve uymayanlar cezaland›r›-

yönetici de do¤ruluk aran›r, hileli, çürük
iﬂ yapmak müﬂteriden tesbit edilen fiyat›n üstünde fiyat istemek, bir baﬂkas›n›n
mal›n› taklit etmek büyük suç say›l›rd›.
1920'li y›llarda ortaya ç›kan kalite ve
1960'l› y›llarda ortaya ç›kan TKY'nin esaslar›, iyi tetkik edilirse, Ahilik teﬂkilat›nca
y›llar boyu uyguland›¤› görülecektir.

"Sanat›n›z› ilerletin, yükseltin, birbirinize
kardeﬂ sevgisi ile ba¤lan›n. Yolsuz iﬂlere
ve h›rslara kap›lmay›n, gönül k›rmay›n,
“Dolay›s›yla, ürün ya da
ihtiyaç sahiplerini ay›rdetmeden, hizmet
hizmetin her uzant›s›nda
ve yard›m elinizi uzat›n" ö¤üt ve ikaz›,
kalite kontrol vard›r ve
as›rlar boyu Ahinin sosyal ve iﬂ hayat›na
kaliteden herkes sorumludur. yön vermiﬂtir. TKY'de ilk maddenin "HeAhilikte de çal›ﬂanlar›n
def insan›n mutlulu¤udur" prensibi olahlâkl›, iﬂini bilen e¤itimli
du¤u hat›rlan›rsa esas›nda ahilikle
kiﬂilerden olmas›na azami
TKY'nin ne kadar benzeﬂti¤i gerçe¤i orderecede dikkat edilmiﬂtir. taya ç›kar. Hayat›n her an›nda insan hakÜretim ve tüketim aras›nda k› gözetildi¤i için, müﬂteri memnuniyeti
ön planda olmuﬂ ve üretilen mal daha
denge kurarak sosyal
hammaddenin al›m›ndan sat›ﬂ›na var›nhuzurun sa¤lanmas›na
caya kadar her an s›k› denetime tabi tuyard›mc› olunmuﬂtur. Zaman
tulmuﬂtur.

“

zaman üretime s›n›rlama
getirerek eme¤in de¤erini
bulmas›na yard›mc› olurken,
narh (çarﬂ›da sat›lan mallar›
için resmî fiyat) sistemi ve
üretilen malda standartlar ile
tüketici koruma alt›na
al›nm›ﬂt›r.”

“

yaslarken özellikle belirtmek istedi¤im
bir husus ﬂudur; ﬂüphesiz geçmiﬂi ihya
etmek, onu canland›rmak mümkün de¤ildir. Çünkü her sistem, kendi tarihi
içinde bir anlam ifade etmektedir. Ama
geçmiﬂin derinliklerinde kalan güzellikleri bilmek de önemli bir unsurdur.
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l›rd›. Ahinin hak etti¤inden fazlas›n› kazanma yoluna sapmamas›n›n ve do¤ru
olmas› ahlak kaidesi haline getirilmiﬂtir.
TKY'nin oluﬂturdu¤u en önemli özelliklerden biri de iﬂ ahlak› de¤ilmidir. Herﬂeyden önce çal›ﬂan memur, iﬂçi ya da

Bugünkü modern anlamda ISO 9000 Kalite Güvence Sisteminde "Ürün ‹zlenebilirli¤i" maddesi vard›r. ‹ﬂte ürün izlenebilirli¤inin ta kendisi Ahiler taraf›ndan uygulanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla kalitenin kontrolü hizmetin ve üretimin her aﬂamas›nda
sürekli yap›lmaktayd›. Böylece sanayi
terminden sonra ortaya ç›kan iﬂletmelerde oldu¤u gibi müﬂteriye hatal› mal›n gitmemesi için imalat bittikten sonra bir
ay›klama iﬂleminin yap›lmas›, ahi teﬂkilatlar›nda takip edilen bir yol de¤ildi.
Dolay›s›yla Ahilik, hem insan yetiﬂtirmede hem de piyasaya sunulan mal ve hizEkim 2007
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mette bir seviye yakalam›ﬂ ve birkaç as›r
devam etmiﬂtir. Ulaﬂ›lan bu noktada Ahilik, bugünkü anlamda Toplam Kalite Yönetimi gibi toplumun bir çok sorununu
kendi özünde çözümleyerek birçok ﬂikayetin önüne geçmiﬂtir.
“Ahilik” Osmanl›’da yüzy›llarca baﬂar› ile
uygulanm›ﬂ bir kavramd›r. ‹ﬂ ahlak› anlay›ﬂ› bu müessese içinde ciddi bir yer teﬂkil eder. ‹ddia edilebilir ki günümüzün
modern üretim ve yönetim sistemleri bile “iﬂ ahlak›” meselesini çözememiﬂken
12. yüzy›ldan 17. yüzy›la kadar uygulanm›ﬂ olan ahilik teﬂkilat›nda bu meselede
halledilmiﬂ idi.
Öyle ise “iﬂ ahlak›” kavram›n› “Ahilik ve
Toplam Kalite Yönetimi” perspektifi ile
de¤erlendirmek uygun olacakt›r.
Toplam Kalite Yönetimi, Ahilik ve ‹ﬂ
Ahlâk›
Günümüzde, iﬂletmelerin ve iﬂadamlar›n›n, artan talep ve bu talebi karﬂ›lamak
için amans›z bir yar›ﬂa giriﬂtikleri görülmektedir. Bu amans›z yar›ﬂ;
- Kalitesiz mal veya hizmet üretimini,
- Tüketim savurganl›¤›n›,
- Kolay yoldan para kazanma hevesini,
- Az çal›ﬂ›p çok kazanma duygusunu,
- Taklitçili¤i,
- Kaynaklar›n israf›n›,
- Yolsuzluk, rüﬂvet ve suistimali
- Toplum menfaatleri yerine ﬂahsî
menfaatlerin önemsenmesini beraberinde getirmiﬂtir. Ferdin kendi kendinin iç
kontrolü ancak zaman zaman düﬂünülen
bir konu haline gelmiﬂ, bir iﬂ toplulu¤uEkim 2007
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nun kendi üyelerini kontrolü ise tamamen yok olmuﬂtur .

3. Türk iﬂ adamlar›n›n iﬂ ahlak› ile ilgili
net bir tan›m yapamad›¤›,

Asr›m›z›n en önemli geliﬂmelerinden biride, insanlar›n h›rs ve beklentilerinin
artmas›d›r. H›zl› kalk›nma ve geliﬂmeye
paralel olarak ﬂiddetlenen bu tutum ve
zihniyetin hayat›n her yönünde, özellikle
iﬂ hayat›nda ciddi anlaﬂmazl›k ve geçimsizliklere, moral ve verim düﬂüklüklerine, israflara ve kay›plara yol açt›¤› görülebilir . Böyle bir ortamda, insanlar›n veya
iﬂadamlar›n›n birbirlerine sayg›l› davranmalar› elbette beklenemez.

4. ‹ﬂ adamlar›n›n ekonomik kalk›nma ile
iﬂ ahlak› aras›nda önemli bir iliﬂki oldu¤una iliﬂkin düﬂünceleri, önemli tespitler
olmuﬂtur. Anlaﬂ›lan odur ki, iﬂ ahlak› ile
ilgili geliﬂmeler için daha pek çok zaman
geçecektir.

Türkiye'deki bu olumsuz geliﬂmelere parelel olarak Bat›'l› ülkeler ve Amerika'da
da benzer türden iﬂ ahlak› sorunlar› vard›r. O ülkelerde de zaman zaman suistimaller, aldatmalar ve rüﬂvet olaylar› yaﬂanmaktad›r.
Ancak, bizde tarihi gelenekler çerçevesinde oldukça yerleﬂik temeller vard›r.
Buna ra¤men bugünkü noktaya gelinmiﬂtir.
Türkiye'de son y›llarda yap›lan s›n›rl›
araﬂt›rmalarla Türk sanayici ve iﬂadamlar›n›n iﬂ ahlak›na iliﬂkin tutumlar› incelenmiﬂtir. Özellikle, bu konuda Türkiye
Genç ‹ﬂadamlar› Derne¤i'nin (TÜG‹AD)
yapt›¤› araﬂt›rmaya göz at›ld›¤›nda;
1. ‹ﬂ ahlak› olgusunun, Türk sanayici ve
iﬂadam› için üzerinde durulan bir kavram
olmakla birlikte, henüz öneminin yeterli
say›labilecek düzeye eriﬂmedi¤i,
2. ‹ﬂ ahlak›na iliﬂkin, iﬂletmelerde yaz›l›
kurallar bulunmad›¤› (kanun, yönetmelik ve talimatlar hariç),

Ahilikte iﬂ ahlak› ve iktisat anlay›ﬂ› sanatkarlar›n iﬂleriyle bütünleﬂmelerini sa¤layan iﬂine kendi ruhunu yans›tt›¤› çal›ﬂma
ﬂartlar›n› rekabet olarak daha fazla mal
üretme ﬂeklinde de¤il daha mükemmel
eser yapma olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Günümüzde en yüksek rekabet gücüne sahip kuruluﬂlarda kalite yönetiminin bünyad› 'sürekli geliﬂme'ye dayal›d›r. Hedef
belli bir standard› yakalamak de¤il, seviyeyi hedeflenen seviyeye sürekli ve h›zl›
tempoda getirmektir.
Ahi birlikleri zaman zaman üretim s›n›rlamalar› getirerek eme¤in de¤erini bulmas›n› sa¤larken geliﬂtirilen narh sistemi
standartlaﬂmayla tüketicinin korunmas›n› sa¤lanm›ﬂt›. Sadece kaliteli üretim ve
ücret siyaseti de¤il fiyat ve standardizasyon da ahilik sisteminin unsurlar›d›r. Bu
husus toplam kalite yönetiminde amac›n
tutarl›l›¤› ile benzerlik göstermektedir.
Buna göre ﬂirketin siyaset ve stratejileri
yap›sal amaçlarla bütün organizasyonda
yayg›nlaﬂt›rmal› ve tüm faaliyetlerle
uyum sa¤lamal›d›r. Sürekli baﬂar›n›n sa¤lanmas› paydaﬂlar›n›n tatminine ve menfaatlerin dengelenmesine vabestedir.
Kuruluﬂ ve çal›ﬂanlar› cemiyete karﬂ› kurallar›n da ötesinde örnek bir sorumluluk bilinci ve iyi bir yaklaﬂ›m sergilemelidir.
79
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Ahilik birliklerince hedeflenen amaç ile
sergiledikleri tutum ve davran›ﬂlar bir
at›n kulaklar› gibidir. Ne birbirinden ayr›l›r ne de biri ötekinin önüne geçer. Daima ayn› yükseklikte, daima ayni yönde.
Standartlar ve narh konulmakla kifayet
edilmemekte, uygulama devaml› bir gözetim alt›nda bulundurulmakta idi. Bunlara uymayanlar, kendilerine ders, etrafa
ibret olacak ﬂekilde cezaland›r›l›rd›. Konulan nizama uymayanlar suçlar›na göre
cezalara çarpt›r›l›rlard›. Bu çeﬂit cezalara
çarpt›r›lanlara 'yolsuz' denirdi.
Müﬂteriye kalitesiz mal veren esnaf›n 'pabucu dama at›l›rd›'. Pabucun dama at›lmas› deyimi yaklaﬂ›k sekiz as›rdan beri
kullan›lmaktad›r. Ahili¤in kurucusu Ahi
Evren ayakkab›c› esnaf›n›n bulundu¤u
çarﬂ›dan geçerken yap›lan ayakkab›lar›
inceler hileli gördüklerini dama atarm›ﬂ;
pabucu dama at›lan usta utanc›ndan insan içerisine ç›kamazm›ﬂ. Burada en
önemli husus Ahi Evrenin bir esnaf temsilcisi olmas›na ra¤men esnaf› en a¤›r ﬂekilde cezaland›rmaktan çekinmeyiﬂidir.
Bu durum belki de bir meslek teﬂekkülünün güçlenmek için kendi üyesini cezaland›rarak oto kontrol sisteminin ilk uygulay›c›s› olmas›d›r.
"Ahi Teﬂkilat›nda her meslek esnaf ve sanatkar zümresi bir lonca oluﬂtururdu.
Her loncan›n bir 'orta sand›¤›' vard›. SSK
ve Ba¤-Kur öncesinde kurulan bu düﬂündürücü sosyal güvenlik sistemi bile, tek
baﬂ›na kanunla de¤il ahlaki kurallarla
oluﬂturulan 700 y›ll›k bir organizasyonu
iﬂaret eder" .
Sand›k evlenme, ölüm, hastal›k, sermaye
sa¤lamak gibi ihtiyaç zamanlar›nda, düﬂ80
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kün ve sakatlara da devaml› yard›m ederdi. Esnafa borç verirdi.
"Esnafa laz›m olan hammadde teﬂkilat taraf›ndan sat›n al›narak üyelere da¤›t›l›rd›.
Ahiler imal ettikleri eﬂyay›, hem imalathane de hem de sat›ﬂ yeri olan dükkanlarda sat›ﬂa ç›kar›rd›. Sat›ﬂ yaln›z imalat
kâr› üzerinden yap›ld›¤› için Ahilerde
üretici ile tüketici aras›na giren bir arac›
s›n›fla karﬂ›laﬂm›yoruz."
Toplam kalite yönetimi, üretimi, mühendisli¤i, pazarlama, sat›ﬂlar› kapsayan bir
felsefe ise burada da üretimden tüketime kadar olan her evre, al›c› ile sat›c›y›
memnun etmesi dikkat çekicidir."Mal›n
uzak bölgeye sat›lmas› sözkonusu oldu¤unda tüccar olan arac›lar devreye girmekteydi."
Yüzy›llar boyu atalar›m›z, bu düzeni, bu
güveni kurabilmek için çal›ﬂm›ﬂ, Türk
ekonomi ve ticaret hayat›n›, din ve ahlak
kurallar›na, e¤itim ve ö¤retime, bilgi ve
ehliyete, sosyal adalete ve karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂmaya dayanan sa¤lam ilkelerle örgütlemiﬂlerdir. Hilesiz iﬂ sa¤lam mal, belli oranda kar, ölçülü kazanç, kimsenin
gözünün yaﬂ›na bakmayan adaletli bir kalite kontrol sistemi ahilik iktisadiyat›nda
bir esast›r.
12-13. yy'da Ahi uygarl›¤›n›n iﬂ ve sanat,
iﬂ ve meslek ahlâk›na yans›tt›¤›, gerçekleﬂtirmeyi amaçlad›¤› iﬂ ve üretim disiplinleridir. Hac› Bektaﬂ Veli'nin geyi¤i aslana yedirmemesi, aslan› disiplin alt›na almas›, Ahi Evren Veli'nin bir y›lan› sevip
okﬂamas› gibi halk›n yaratt›¤› fenomenler, mitoslar... hep bu sosyal güvenlik,
sosyal adalet anlay›ﬂ›n›n de¤iﬂik boyut ve
figürlerle, halk dehas›yla ifadesidir. Y›lan›n sevilmesi, Ahi Evren kiﬂili¤inde bir y›-

lan olay›n›n bulunmas› en zalim, en zehirli, en tehlikeli yarat›klar›n dahi e¤itimiﬂ ve meslek disipliniyle yola gelebileceklerinin anlaml› biçimleridir.
Ahilik, iﬂ içerisinde eleﬂtiriyi ve daha iyiyi
yapmay› amaç bilir, böylece ay›plamamay› ö¤retir,
Ahilik, kiﬂileri açgözlü bir ihtirastan uzak
tuttu¤u ve toplumsal adaleti esas bildi¤i
için, kiﬂiyi düﬂmanl›klardan uzak tutar,
Ahilik, kiﬂiyi iﬂ yaparak e¤itti¤i için utanç
duygusundan uzak tutarak, bireyi suçtan
korur,
Ahilikteki ilerleme tam bir sab›r istedi¤inden, sab›rl› olmak hayat›n esas›n› teﬂkil eder, fevri hareketlerden kaç›n›l›r,
Ahilik oca¤›nda teﬂvik, daha iyiye yöneltme esast›r, bu ilke, kiﬂiyi güvenli k›lar,
sosyal bak›mdan tatminde tutar,
Ve baﬂaran insan takdir etmeyi ö¤renir,
Ahilikte çal›p ç›rpma olmad›¤›ndan, bireyler kendilerinden âdil olmay› ö¤renirler, böylece de güvenme duygusu geliﬂir,
onaylanan kiﬂi kendinden memnun olur,
intiharlar olmaz. Yaﬂama sevinci geliﬂir,
birlikte bir hayat, birlikte bir üretim, birlikte tüketim duygusu geliﬂti¤inden de
Ahilikte sevgi ba¤lar› örülür... Zaten, Yunus'un dedi¤i gibi "her iﬂin baﬂ› sevgi"
de¤il midir? ‹nsano¤lu, iﬂ ve üretim ahlâk›n› ararken Ahilik düﬂüncesinden yararlanmay› pek akl›na getirmiﬂ de¤ildir. Dolayl› olarak iﬂ meslek, üretim, ticaret ahlâk›n› ararken Ahili¤i aram›ﬂt›r. Aram›ﬂt›r
da arad›¤›n›n fark›nda olmam›ﬂt›r .
Bugün, ülkemizde vergi, mal ve sermaye
kaç›rma, kolay kazanma vurgun yapma,
k›sa yoldan köﬂeyi dönme ve rüﬂvet al›p
verme e¤ilimlerinin ne kadar yayg›n oldu¤u aç›k bir gerçektir. Ancak ﬂu noktay› da hemen belirtelimki bu durumun azEkim 2007
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Bugün ise herkes bir iﬂ yeri açabiliyor,
örne¤in ben tamirciyim diyerek dükkan
açabiliyor, kimse bir belge aram›yor. Ehliyet almak için bunca efor sarfedildi¤i
bir ülkede otomobil tamircili¤i için ortaya ç›karak kendini usta ilan edenlerden
belge aranm›yor. Akl›na gelen bu ﬂekilde
otomobil, elektrik, ﬂofben, musluk tamircisi diye ortaya ç›karak bu daldaki
gerçek sanatkârlar›da rencide edecek bir
ﬂekilde sanat faaliyetini sürdürebiliyor .
Oysa, Ahilikte, de¤il bir iﬂ yeri açmak, bir
sanata ç›rak olmak bile bir tak›m meziyetler gerektiriyordu. Her çocuk bir sanata ç›rak olarak al›nm›yordu. Al›nd›ktan
sonrada o sanattan ayr›lmay›p usta oluncaya kadar devam ediyordu. Ahili¤in bu
ilkesi günümüz iﬂletmelerinin önemli sorunlar›ndan biri olan personel de¤iﬂim
h›z›n›n yüksekli¤i sorununuda ortadan
kald›r›yordu. Bugün personel bir iﬂletmede alt› ay çal›ﬂt›kdan sonra ayr›l›p baﬂka yere gidiyor. Böylece iﬂ ö¤renemedi¤i
için kendine zarar veriyor ve ayr›ca iﬂletmeyede faydal› olam›yor .
TKY ve Ahili¤in Kamu yönetiminde
Uygulanabilirli¤i
Klasik yönetim modeline k›yasla çok daha yüksek rekabet gücü sa¤layabilen
toplam kalite yönetimi modeli, ancak
Ahilik müessesinde oldu¤u gibi, tüm
ö¤eleri ile benimsenip uyguland›¤› takEkim 2007

tirde tutarl›, baﬂar›l› ve kal›c› olur. Bu
ö¤eler, yönetim anlay›ﬂ› ve felsefesini,
organizasyon yöntemleri ve sistemlerini
kapsar. "‹nsan"'a en ön s›rada de¤er vermeyi gerektirir. Rekabet, art›k üretimle
ya da maliyetle de¤il ayn› zamanda kalite
ile hatta h›z ile mümkün olmaktad›r. Bürokrasi, bir örgüt gibi alg›land›¤›nda
müﬂterisine yani vatandaﬂa verece¤i hizmetin kaliteli ve h›zl› olmas› kaizen'le
mümkündür. Zira kaizen, (sürekli geliﬂme), Ahilik anlay›ﬂ›nda bunun karﬂ›l›¤› “
Bir günü di¤erine eﬂit olan zarardad›r”,
küçük ad›ml› basamaklar› ve her basamakta da Deming Çevrimi'ni (Planla-Uygula-Kontrol Et-De¤iﬂtir) öngörür. Bunun uygulanmas› da ancak kamunun yahut bürokrasinin esnek hale getirilmesi
ve ile mümküdür.

“

“Bugünkü modern anlamda
ISO 9000 Kalite Güvence
Sisteminde "Ürün
‹zlenebilirli¤i" maddesi
vard›r. ‹ﬂte ürün
izlenebilirli¤inin ta kendisi
Ahiler taraf›ndan
uygulanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla
kalitenin kontrolü hizmetin
ve üretimin her aﬂamas›nda
sürekli yap›lmaktayd›.
Böylece sanayi terminden
sonra ortaya ç›kan
iﬂletmelerde oldu¤u gibi,
müﬂteriye hatal› mal›n
gitmemesi için imalat
bittikten sonra bir ay›klama
iﬂleminin yap›lmas›, ahi
teﬂkilatlar›nda takip edilen
bir yol de¤ildi.”

“

da olsa istisnalar› mutlaka vard›r. Üstelik
bu imaj toplum nazar›nda olumsuz bir
imaj olmaktanda ç›km›ﬂt›r. Çünkü bu fiiller maddi ve manevi herhangi bir cezai müeyyide ile karﬂ›laﬂmad›¤› için yapan›n kabiliyetine ve üstün vas›flar›na delil
say›lmakta ve hatta övünç vesilesi olmaktad›r .

/Ahilik ve Toplam Kalite Yönetimi

Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda toplam kalite yönetimi ve Ahilik kriterleri , bürokrasi ve kamu yönetimine uyguland›¤›nda sa¤layaca¤› yararlar› aﬂa¤›daki gibi s›ralamak
mümkündür;
-

Sunulan hizmetin kalitesi iyileﬂir.
Vatandaﬂ›n sunulan hizmete doyumu
artar.
Kaynak (özellikle insan) israf› azal›r.
Daha iyi hizmet geliﬂtirme sistemi
k›sal›r.
Verimlilik artar.
Vatandaﬂa sunulan hizmette esneklik
artar.
Süreç içi iﬂlem say›s› azal›r.
Sunulan hizmetin süresi k›sal›r.
Vatandaﬂ-Devlet aras›ndaki ba¤
kuvvetlenir.

Kamu sektörü, hizmet üreten bir iﬂletme, bir örgüt gibi alg›lan›r. Hizmet, insanlar›n ya da insan guruplar›n›n, ihtiyaçlar›n› gidermek amac›yla, belirli bir fiyattan sat›ﬂa sunulan ve herhangi bir mal›n
mülkiyetini gerektirmeyen, fayda ve doyum oluﬂturan, soyut faaliyetler bütünüdür. Hizmette üretim ve tüketim eﬂ anlaml›d›r. Yani hizmetler üretildi¤i anda
tüketilirler. Bunun önemli bir sonucu
hizmetin, hizmeti üretenden ayr›lmayaca¤›d›r.
Ancak hizmetin türü ne olursa olsun, bürokraside Toplam Kalite uyguland›¤› takdirde hizmet kalitesini aç›klayan kriterleri de aﬂa¤›daki baﬂl›klarda incelemek
mümkündür.
Eriﬂilebilirlik, Zamanl›l›k, Taml›k, Do¤ruluk, Profesyonellik, Güvenilirlik, Güvence, Anlaﬂ›labilirlik, Süreklilik, Esneklik.
Bu kriterler, hizmeti oluﬂturdu¤u gibi
devletin vatandaﬂ›na verece¤i hizmetin
kalitesini de belirler.
81
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Kamu ya da bürokraside Toplam Kalite
Yönetimi uygulanabilir. Zira Toplam kalite Yönetiminin tarihteki uygulamas› olan
Ahilikte, yönetim için sürekli kendini
kontrol eden, baﬂar› kriterlerini ortaya
koyan ve kendi kendini düzeltip geliﬂtiren bir süreç yürürlükte olmal›d›r. Yönetim ve çal›ﬂanlar hep birlikte vatandaﬂa
sunulacak hizmette kalite konusunda
e¤itilmelidir. Baﬂka bir ifade ile devletin,
dinamiklerini yeniden harekete geçirerek, çal›ﬂanlar› ön plana ç›karacak yeni
bir kültür de¤iﬂimi yapmas› gerekmektedir.
Toplam Kalite yaklaﬂ›m›n›n özellikle bürokrasinin organizasyon yap›s›n› etkileyen ilkeleri ve yeni organizasyon modelinin getirdi¤i de¤iﬂiklikler, bu amaçla baﬂlat›lan kadro planlamas› çal›ﬂmas›n›n da
genel ilkeleridir.

82
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geliﬂtiren sistemler vb.. önlemlerle yok
edilmelidir.
Bu yeni bürokrasi modelinde, çal›ﬂanlar›n “yetiﬂtirilmelerine” de¤il e¤itilmelerine önem verilerek, yapt›klar› iﬂin “nas›l”
yap›ld›¤›n›n ötesinde “neden” yap›ld›¤›
ö¤retilmelidir. Amaç, nitelikli insanlar›n
bürokrasiye kazand›r›lmas› olmal›d›r. Yönetim, bir sürecin tamamlanmas› sorumlulu¤unu verdi¤i çal›ﬂanlara, karar alma
yetkisini de devretmelidir. Çünkü karar
verme, sürecin bir parças› olarak kabul
edilir ve çal›ﬂanlar, verimlilik ve kalite
özellikleri çerçevesinde bir iﬂin ne zaman ve nas›l yap›laca¤›n› kendileri karar
verirler.

Bürokraside yap›lacak kadro planlamas›
çal›ﬂmalar›, amac›n belirlenmesinde, reorganizasyonda ve kadro say›lar›n›n saptanmas› için gerekir.
Bürokrasi, stratejisini tüm çal›ﬂanlar aç›s›ndan somutlaﬂt›rmal› ve uzun dönem
stratejiler, k›sa dönem için, aç›k ve uygulan›labilir plan ve hedeflere dönüﬂtürülmelidir. Bu çal›ﬂmada baﬂar›, süreçlerin
de¤iﬂtirilmesiyle de¤il, süreçlerle birlikte
de¤erlerin de de¤iﬂtirilmesiyle elde edilebilir. Yeni kültür vatandaﬂa odakl› olarak geliﬂtirilmelidir.

Temel motivasyon, baﬂarma onurudur.
Bu nedenle yönetimin görevi ve sorumlulu¤u; çal›ﬂanlar› baﬂar›l› olmaya özendirmektir, bu amaçla onlara baﬂar›l› olmalar› için gerekli imkanlar› sa¤lanmal›d›r. Bu, yap›da baﬂar›y› etkileyen sistemdir. Sistemin denetimi ise “oto kontrol”
mekanizmalar› ile sa¤lanmas›d›r. Çal›ﬂan›, iﬂini yaparken sürekli ya da periyodik
aralarla kontrol etmek yerine, iﬂin bütününü denetlemek mant›¤› ile hareket
edilmelidir.
Sa¤l›kl›, aç›k, esnek ve do¤ru bir iletiﬂim
a¤› ile, bu yeni yaklaﬂ›m›n geliﬂtirdi¤i organizasyon yap›s› baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulanabilir. De¤er yaratmayan iﬂlemler
devre d›ﬂ› b›rak›lmal›d›r.

Orta düzey insandan en yüksek performans› elde etmek için; yeni iletiﬂim kaynaklar› geliﬂtirmeli, e¤itim ön plana ç›kar›lmal› ve böylece geliﬂen teknolojiye kolay uyum sa¤lanabilmelidir. ‹nsan faktöründen kaynaklanan hatalar ve aksamalar e¤itim, iﬂ zenginleﬂtirme, motivasyon

Sonuç olarak, kamu yönetiminde Toplam Kalite uyguland›¤›nda bürokrasinin
organizasyonunda mevcut tüm iﬂler, süreç ekipleri ﬂeklinde gerçekleﬂtirilir, iﬂlerin boyutlar› geniﬂler, çal›ﬂanlara yetki
devri yap›l›r, temel ücret d›ﬂ›nda üstün
performansa ikramiye verilir, yetenekli

eleman terfi ettirilir, bürokrasinin (örgüt olarak) kültürü de¤iﬂir, yöneticiler
adeta bir antrenör gibi görev yaparlar.
Bütün bunlar›, kamu yönetiminde yada
bürokraside uygulamak için ; organizasyon yap›s›n› düzeltmek için kollar› s›vayan üst yönetimin öncelikle TKY'nin gereklili¤ine ﬂarts›z inanmas›d›r. Yani öncelikle üst düzey yöneticilerden baﬂlayarak
orta ve alt düzeydeki yöneticiler ve tabi
çal›ﬂanlar›n tam kat›l›m› ile uygulanabilirli¤ine inanmalar› ﬂartt›r.
Bu inand›r›c›l›k ancak düzenli e¤itimle
mümkün olabilecektir. Daha sonra günün koﬂullar›na uygun ça¤daﬂ bir organizasyon yap›s›n› kurabilmek için adeta
modern iﬂletmelerde uygulanan yöntemlerle kamu yönetimini, Toplam Kalite Yönetimine haz›rlayan kadro planlamas› çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r.
Böylece bürokrasi, etken bir organizasyonel yap›ya, uygun olarak da¤›t›lm›ﬂ görev, yetki ve sorumluluklara sahip olur.
Bürokrasinin baﬂar›l›, karl› verimli ve kaliteli hizmet üretebilmesi için TKY' ni uygulamas› ve tabi buna ba¤l› olarak kadro
planlamas› yapmal›d›r.
TKY felsefesine göre müﬂteri her zaman
hakl›d›r. Ya da vatandaﬂ her zaman hakl›d›r. Zira dünya h›zla de¤iﬂmekte ve bu
de¤iﬂikli¤e ayak uydurman›n yolu de¤iﬂmek ve sürekli geliﬂmektir.
‹nsanl›k, 21. Yüzy›la haz›rlan›yor ve bu
ça¤›n ismi bellidir; Bilgi ve Organizasyon
ça¤›. Yani bilginin iyi organize edilmesi
esas olacakt›r. Bütün amac›m›z, bu yeni
yüzy›lda Devletimizin daha iyi durumda
olmas›, yönetilenlerin (vatandaﬂ›n) daha
müreffeh yaﬂamas›d›r.
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Prof. Dr. Mümtaz’Er TÜRKÖNE

Sivil Toplum Efsanesi ve Kamu
Yönetimi
Bu a¤ac›n bu topraklarda kök salabilmesi için baz› iklim koﬂullar›n›n olmas› gerekli. Meselâ ›s›, k›ﬂ›n bile eksi dört Celcius’un alt›na düﬂmemeli. Yaz›n Sam yelleri esip, a¤ac›n yapraklar›n› kavurmamal›. Güneﬂ çok da yüzünü göstermemeli. Bu iklim ﬂartlar›ndan hiçbirine sahip olmad›¤›m›z halde o a¤ac› istiyoruz. Herkes istiyor. K›saca sebeplere sahip olmadan sonucu elde etmeye çal›ﬂ›yoruz.
tün gücünü ve meﬂruiyetini halktan ald›¤›n› ve kulland›¤› her yetkiyi halk yani bizim ad›m›za kulland›¤›n› vurgulam›ﬂ oluyoruz. K›saca kamu kelimesini kulland›¤›m›z her yerde egemenli¤in sadece ve
sadece halka ait oldu¤unu tekrarlam›ﬂ
oluyoruz. “Kamu Yönetimi”, bizim toplum hayat›n› ve siyasî-idarî düzeni ortak

Hiç fark›nda olmadan “halk” anlam›na
gelen “kamu” kelimesini halktan olabildi¤ince uzak bir mefhuma dönüﬂtürdük.
Mutlaka hat›rlamama›z ve hiç unutmam›z gereken bir ﬂeyden bahsediyoruz.
Kamu (public) halk demek. Devlet içindeki gücü, hukuku, makamlar›, düzeni
“kamu” kelimesiyle “kamu gücü”, kamu
hukuku”, “kamu otoritesi”, “kamu düzeni” diye ifade etti¤imiz zaman asl›nda bütünüyle devletin halka ait oldu¤unu, bü-

Hiç fark›nda olmadan “halk”
anlam›na gelen “kamu”
kelimesini halktan
olabildi¤ince uzak bir
mefhuma dönüﬂtürdük.
Mutlaka hat›rlamam›z ve hiç
unutmam›z gereken bir
ﬂeyden bahsediyoruz. Kamu
(public) halk demek.

“

“
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Fuzûlî’nin “Kamu bimar›na canan, devay› dert eder ihsan/ Niçin k›lmaz bana
derman, beni bimar sanmaz m›?” beytindeki “bimar” yani “hasta” biziz. Onar›lacak, iyileﬂtirilecek çok ﬂeyimiz var. Ama
deva ar›yorsak ayn› zamanda “kamu” oldu¤umuzu da yani halk oldu¤umuzu da
hat›rlamal›y›z.

kurallar –ama bizim koydu¤umuz kurallar- etraf›nda bizim düzenlememiz demek. Bizim d›ﬂ›m›zda, bizden ayr› bir kamu yönetimi, dolay›s›yla bir devlet iktidar› da yok.
ﬁimdi, yetiﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›m›z a¤aca dönebiliriz. Bu a¤ac›n ad› “sivil toplum”. Bu
a¤aca gerçekten sahip olmak ve bu a¤ac›n gölgesinde serinlemek istiyorsak “kamu” ve “sivil” kelimesinin ortak anlam›
üzerinde düﬂünmeliyiz. Ha “sivil toplum” ha “halk” veya “kamu”. “Sivil”i de
orijinal anlam›na ba¤layal›m. “Sivil” “medenî demek. O zaman ortak paydam›z
ne oluyor “sivil” ve “kamu” aras›nda: Medenî halk veya medenî devlet. Bu ortak
payday› oluﬂturduktan sonra, o güçlü
a¤ac› yetiﬂtirmek için gerekli olan iklim ﬂartlar›na sahip olmaya baﬂlam›ﬂ›z demektir.
Ekim 2007
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“Cemaat” dedi¤imiz zaman asl›nda bize
özgü, bizim geliﬂtirdi¤imiz bir modelden
bahsetmiyoruz. Bütün insanl›¤›n bir zamanlar ana rahmi gibi huzurlu ve güvenli bir ﬂekilde içinde yaﬂad›¤› sonra kaybetti¤i; yoklu¤una dayanamad›¤› için yeniden arad›¤›; bulmak için her yola baﬂvurdu¤u bir toplum modelinden bahsediyoruz. Bu toplum modelini sosyal bilimlere, yaﬂad›¤›m›z trajik de¤iﬂimi aç›klayan bir anahtar olarak yerleﬂtiren Tönnies, içinde yaﬂad›¤›m›z toplum ile mahrum kald›¤›m›z› karﬂ›laﬂt›rma imkân› da
veriyor. Geleneksel toplumlar, “cemaat”
(gemeinschaft) ﬂeklinde organize olmuﬂlard›. Bu toplumlar, herkesin birbirini tan›d›¤›, adeta büyük bir aile gibi yaﬂ›yorlard›. Hasta mutlaka bak›l›rd›; aç mutlaka doyurulurdu. “Yar›n baﬂ›ma ne gelir?” korkusuna bu toplumda yer yoktu.
Binlerce y›l›n ürünü olan bu toplum modeli, sanayileﬂmenin h›zland›rd›¤› ﬂehirleﬂme ile birlikte aﬂ›nmaya baﬂlad›. Cemaat parçaland›, yerine birbirine yabanc› ve mesafeli insanlardan meydana gelen “cemiyet” (gesellschaft) yani ﬂehirli
toplum geçti. ‹nsanlar yaln›zlaﬂt› ve yabanc›laﬂt›. ﬁehirlerimizin apartman hayat›n› ve oradaki komﬂuluk iliﬂkilerini göEkim 2007

zünüzde canland›rd›¤›n›z zaman teorik
bir kategoriden de¤il, içinde yaﬂad›¤›n›z
toplumun kendisinden bahsetti¤imi anlayacaks›n›z.
Binlerce y›l, etraf›m›zdaki tabiat gibi do¤al alg›lad›¤›m›z, aksini ve alternatifini
düﬂünmedi¤imiz bir toplum yap›s› içinde yaﬂad›k. Sanayileﬂip ileri teknolojik
bir topluma do¤ru evrilirken, bu “do¤al”
toplumu da yitiriverdik. Binlerce y›ll›k insanl›k tarihinin en trajik, en ürkütücü de¤iﬂimi cemaat hayat›ndan cemiyet hayat›na geçiﬂtir. Bu geçiﬂ, ana rahminden
dünyaya geçmek gibidir. Cemaat, birey
için ana rahmi gibi güvenli ve huzurlu bir
s›¤›nakt›r. ‹nsanlar s›¤›naklar›ndan ç›k›p
kendi inﬂa ettikleri toplumun içinde ne-

“

Dünyan›n her yerinde
insanlar bir araya gelip,
kendi aralar›ndaki sorunlar›
veya ortak problemleri
kendileri çözmeye kalkt›klar›
an karﬂ›m›zda “sivil
toplum”u buluruz. Bizde
iklim bo¤ucu; çünkü “sivil
toplum mutlaka olmal›; ama
ﬂu veya bu ﬂartlarla…” diye
baﬂlayan kay›tlamalarla sivil
toplum olmaz. Sivil toplumu,
Bat›’da da oldu¤u gibi önce
“cemaat”in içinde bulaca¤›z.

“

“Sivil”i Nerede Bulaca¤›z?
Dünyan›n her yerinde insanlar bir araya
gelip, kendi aralar›ndaki sorunlar› veya
ortak problemleri kendileri çözmeye
kalkt›klar› an karﬂ›m›zda “sivil toplum”u
buluruz. Bizde iklim bo¤ucu; çünkü “sivil toplum mutlaka olmal›; ama ﬂu veya
bu ﬂartlarla…” diye baﬂlayan kay›tlamalarla sivil toplum olmaz. Sivil toplumu,
Bat›’da da oldu¤u gibi önce “cemaat”in
içinde bulaca¤›z.

/Sivil Toplum Efsanesi ve Kamu Yönetimi

fes al›p vermeye baﬂlad›klar› zaman çevresindeki insanlara, kendilerine yabanc›laﬂmaktad›r. ‹nsanî olarak aﬂ›lmas› zor
bir bunal›m ortaya ç›kmaktad›r. Bu de¤iﬂim o kadar sars›c› olmuﬂtur ki, sonra-

s›nda ortaya ç›kan hemen her çaba bu
sars›nt›n›n telafi edilmesi ve bir ﬂekilde
cemaat hayat›n›n yeniden kurulmas›
içindir. ﬁehirlerde fabrika iﬂçilerine dönüﬂen insanlar›, s›n›f ad›yla bir cemaat
ﬂeklinde organize etmeye çal›ﬂan sosyalistlerin, “komünizm” ismini tercih etmeleri, ihtiyaç duyulan ﬂeyi de gösterir. Komünizm, cemaat (commun, community)
kelimesini Marksist ideolojinin ad›na
dönüﬂtürmüﬂtür. Komünizmin Türkçedeki tam karﬂ›l›¤› “cemaatcilik”tir; ›st›lah
olarak cemaatteki ortaklaﬂac›l›¤a at›fta
bulunur. Ayn› s›n›fa, yani iﬂçi s›n›f›na
mensup insanlar “s›n›f dayan›ﬂmas›” içine gireceklerdir. Yoksulluk paylaﬂ›m› getirecektir. “Zincirlerinden baﬂka kaybedecek bir ﬂeyleri olmayan” insanlar, ortaklaﬂa yaﬂayacaklar› bir cemaati kurmak
için harekete geçecekler, proleterya devrimi ile bu cemaat hayat›n›n ilk ad›m› at›lacakt›r. Ayr›m› yaratan mülkiyettir. Mülkiyet oldu¤u için burjuvazi iﬂçiyi yoksullaﬂt›rmakta ve sömürmektedir. Cemaat
hayat› ancak eﬂitli¤i tesis ederek gerçekleﬂebilir. Bunun yolu da herkesi eﬂit k›lacak düzeni kurmak, mülkiyeti ortadan
kald›rmakt›r. Baz›lar›na zor bir ekonomipolitik teorisi olarak gelen Marksizm,
merkeze cemaat al›nd›¤› zaman son derece sade ve iç tutarl›l›¤› olan bir aç›klamaya dönüﬂmektedir.
Milliyetçilik de, kaybolan cemaatin yerine, ayn› s›cakl›¤› verecek büyük bir cemaat aray›ﬂ›n›n ad›d›r. Milliyetçi ideolojilerle milletlerin tarih sahnesine ç›k›ﬂ›
aras›ndaki sebep-sonuç iliﬂkisi, kaybolan
cemaatin yeniden inﬂas› çabas›n› aç›klamaktad›r. Millet ve milliyetçilik aras›ndaki iliﬂki genel bir yan›lsama olarak yanl›ﬂ
kurulmaktad›r. Milliyetçilik var olan bir
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milletin kendisini ifadesi olarak ortaya
ç›kmam›ﬂt›r. Tersine milleti biçimlendiren, tarih sahnesine ç›kartan ve modern
ça¤›n uluslararas› ortam›n›n temel yap›
taﬂ› haline getiren bizzat milliyetçili¤in
kendisidir. Milleti, milliyetçilikler yaratm›ﬂt›r. Milliyetçilik, kaybolan cemaatin
yerine siyasî bir cemaat yaratma gayretidir. Cemaat bir daha geri gelmeyecek ﬂekilde kaybolmuﬂtur. Onun yerine her bireyin kendisini ayn› bütünün organik bir
parças› olarak görece¤i, di¤er bireylerle
kardeﬂlik iliﬂkisi kurabilece¤i çok daha iri
ve kapsaml› bir referans ortaya ç›kmaktad›r. Bu referans, gerçekte hiçbir zaman
yüz yüza gelmeseler bile ayn› duygu ve
düﬂüncelerin paylaﬂ›ld›¤›na inan›lan millettir. Anderson’un vurgulad›¤› gibi Millet bir “hayalî cemaat”tir. Birey, tan›mad›¤› ama kendisine benzedi¤ine inand›¤›
(ayn› dili konuﬂtu¤u, ayn› inanc› ve vatan› paylaﬂt›¤›) di¤er insanlarla ayn› cemaatin üyesi oldu¤una inanmakta, bu hayal
ile huzur bulmaktad›r. Yitirilen cemaat,
millet ad›yla yeniden kurulmaktad›r.
Dinî Cemaat ve Sivil Toplum
Cemaat hayat›n› mümkün k›lmak ve sürdürmek, cemaat hayat› içindeki o insanî
s›cakl›¤› yeniden inﬂa etmek konusunda dinlerin baﬂard›¤›n›, dünyevi hiçbir
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inanç baﬂaramam›ﬂt›r. Bugün
“cemaat”ten bahsedildi¤i zaman akla hemen “dinî cemaat”in gelmesinin sebebi budur.
‹htiyac›m›z olan en hayatî ﬂey,
içinde yaﬂad›¤›m›z toplumu insanîleﬂtirecek bir çerçevedir.
Antropolojik araﬂt›rmalar, ilkel
toplumlardan beri toplumsal
düzenin ve kurallar›n dinî kurallara dönüﬂtürülerek süreklilik kazand›klar›n› göstermektedir. Toplum, bir
konuda deneme yan›lma yöntemi ile bir
toplumsal kural geliﬂtirmektedir. Ayn›
deneme yan›lma sürecinin gelecek kuﬂaklar taraf›ndan yaﬂanmas›, kural›n ak›l
ve tecrübe ile yeniden keﬂfedilmesi yerine kal›c›l›k ve süreklilik bir dinî umde
haline getirilerek sa¤lanmaktad›r. ‹lkel
toplumlar›n dinî inançlar› totem ve tabu
etraf›nda ﬂekillenmektedir. Totem, cemaat dayan›ﬂmas›n›, birli¤i, ortak bir bilince sahip olmay› dinî bir sembolle somutlaﬂt›rmakta; tabu ise yine cemaat hayat›na zarar verecek sapmalar› dinî yasa¤a dönüﬂtürerek, bu yasaklara sorgusuzsualsiz bir geçerlilik kazand›rmaktad›r.
Bidayetinden beri ilkel toplumlarda var
oldu¤u anlaﬂ›lan ensest yasa¤›n›n, dinî
tabular ﬂeklinde varl›k kazanmas› örnek
olarak gösterilebilir. Dinlerin insanlar
nezdindeki gücü, bilinemeyenlere verdi¤i tatminkâr cevaplardan ibaret de¤ildir.
Dinler as›l kal›c› güçlerini toplum hayat›nda oynad›klar› vazgeçilmez rollerden
al›rlar. Dinler toplumsal kurallar koymakta, bireyler sahip olduklar› toplumsal huzur ve bar›ﬂ›n bu kurallarla hayatiyet kazand›¤›n› idrak etmektedir. Huzurlu bir toplum, feragat ve fedakârl›k duygular›n›n egemen oldu¤u bir toplumdur.

Müesses dinlerin hepsi, bireyden baﬂkalar› için fedakarl›k ister. Dinlerin farkl›
ﬂeriatleri, toplumsal kurallara ﬂekil vermektedir. Tevrat’ta yer alan, gerçekte
bütün dinlerin ortak paydas› olan “On
Emir”, bütünüyle toplumsal hayat› sa¤l›kl› bir ﬂekilde sürdürmek içindir. Hristiyanl›k “baﬂkalar›n› sevmek” üzerine kuruludur. ‹slamiyet “bar›ﬂ dini”dir.
Yüzlerce y›l›n tecrübesinden geçmiﬂ toplumsal kurallar en rafine haliyle karﬂ›m›za gelenek olarak ç›kmaktad›r. Gelenek
ise ancak ve ancak dinî hüviyet taﬂ›yan
kurallar ve inançlarla müeyyideye ba¤lanmakta ve gelecek nesillere aktar›lmaktad›r. Laz›m olan ﬂey bu geleneksel
dengeleri baﬂar›yla kuran ve sürdüren
“anlam çerçeveleri”dir. Cemaat hayat›n›n
da¤›lmas›, h›zl› sosyal de¤iﬂmenin sanc›lar› bu insanî çerçeve aray›ﬂ›n› artt›rm›ﬂ
ve gelenek en canl› ve güçlü biçimiyle
“dindarl›k” olarak yeniden dirilmiﬂtir.
Dinî organizasyonlar›n sa¤lad›¤› uyum
ve huzuru anlayabilmek için dinler ile
dindarl›¤› birbirinden ay›rmak gerekir.
Dinin teolojik yap›s›ndan de¤il, zaman›n
ihtiyaçlar›na, toplumun eksiklik hissettikleri alanlara göre de¤iﬂen dini alg›lama
ve yaﬂama biçiminden yani dindarl›ktan
bahsediyoruz. Din de¤iﬂmez, ama dindarl›k tezahürleri zamana ve mekâna
ba¤l› olarak de¤iﬂim geçirir. Dinin toplumsal gücüne dindarl›k olarak yaklaﬂ›rsak görünenler ﬂunlard›r: ‹badetler ve
ahlâkî kurallar, insan›n en temel sorular›
ile gündelik hayat aras›nda kuvvetli kanallar açmaktad›r. Ayn› varl›¤a iman etmek, toplumun her kesimini birbirine
uyum içinde ba¤lamaktad›r. Bu uyumdan ortak bir amaç duygusu devﬂirilir.
Ekim 2007
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Gündelik hayat›n her alan› bu ortak payda etraf›nda birbiriyle harmanlanarak
karﬂ›m›za uyumu yüksek, dengeli ve sa¤l›kl› bir toplum ç›kart›r.
Nitekim, kaybolan cemaati yeniden diriltmeye kalkan felsefî inançlar kendilerini bir din, hatta bir dinî cemaat olarak inﬂa etmeye gayret etmiﬂlerdir. Auguste
Comte’un “Pozitivizm dini”, Marks’›n
“Bilimsel Sosyalizmi” tam anlam›yla ilahî
dinlerin ritüellerine benzer kurallar ve
kurumlar oluﬂturmaya giriﬂmiﬂtir. Comte’un bilimsel dini, bütün ritüelleri, tanr›s› ve din adamlar› ve “Pozitivizmin ‹lmihali” ile, karﬂ›m›za müesses bir din hüviyetinde ç›kmaktad›r. Ayn› Comte’un,
toplumsal hayat›n bilimsel kurallar›n› ilk
keﬂfeden kiﬂi, Sosyoloji’nin kurucu babas› olarak kabul edildi¤ini hat›rlayal›m. Bilimin ve teknolojinin geliﬂmesi, insanl›¤›n maddî olarak ilerlemesi san›ld›¤› gibi
manevî alan› daraltmam›ﬂt›r. Maddî hayat›n gücü artt›kça manevî alan dengeyi
sa¤layabilmek için dindarl›¤› güçlendirmiﬂ ve homo religiosus (dindar insan)
daha yayg›n ve genel bir insan tipine dönüﬂmüﬂtür. Bu dindarl›k, hayat› bir ﬂekilde kutsal bir mekândan ve zamandan
yakalama çabas›d›r. Günümüzde fallar›n
ve astrolojinin yayg›nl›¤›, y›lbaﬂlar›n›n ve
do¤um günlerinin adeta bir ayin ﬂeklinde kutlanmas›, bir kutsall›k aray›ﬂ›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Felsefî inançlar ve
ideolojilerin kendi topluluklar›n› bir cemaat gibi tasarlamalar› ve düﬂünce sistemlerini bir kudsiyet halesi içine alarak
dinselleﬂtirmeleri bu yüzdendir. Yüzy›llar›n rafine gelene¤i olan dinî organizasyonlar ile nevzuhur ideolojiler ve inançlar karﬂ› karﬂ›ya gelince, birincinin faikiEkim 2007
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yeti tart›ﬂma götürmez olmaktad›r.
Max Weber, kapitalist ekonomiyi Protestan ahlâk›n›n ortaya ç›kard›¤›n› söylemiﬂti. Bizdeki tarikatlere benzeyen, gerçekte
ise tam bir cemaat olan Protestan Quaker, Baptist ve Metodist mezheplerin çal›ﬂma ve ticaret ile dinî inançlar ve kurallar aras›nda kurduklar› iliﬂki, adeta dinî
ahlak›n ticarî ahlaka dönüﬂümünü anlat›r. Çal›ﬂma ve mübadele bütünüyle dinî
kurallar etraf›nda hayat bulmaktad›r.
Mesela yat›r›m sermayesini nakdî servete
dönüﬂtürmenin dinen yasaklanmas› gibi.
Asl›nda burada anlat›lan, dindarl›k ile ticarî faaliyetler aras›ndaki uyumdur. Modern toplumlar güven boﬂlu¤unu derinden yaﬂar. Ticarette en de¤erli sermaye
ise güvendir. Dindarl›k, birbiriyle ticaret
yapan insanlara peﬂin bir güven vermekte, dindar insanlardan oluﬂan bir ticaret
a¤›, güven içinde iﬂ görmekte ve ekonomi canlanmaktad›r. Dindarl›¤›n bu faaliyet alanlar›nda genel çerçeveyi oluﬂturmas› son derece do¤ald›r. Dindarl›k bir
toplumsal nirengi noktas› olarak al›nmakta, toplum din etraf›nda organize olmakta ve iﬂ görmektedir.
Weber, Amerika’da 1904 y›l›na ait baz›
gözlemlerini ve görüﬂmelerini nakleder.
Birlikte seyahat etti¤i bir sat›c›ya, Amerikan toplumunun kiliseye ba¤l›l›¤›ndan
söz etti¤i zaman ﬂu cevab› al›r: “Bay›m,
bana kalsa herkes istedi¤ine inan›r veya
inanmaz; ama hiçbir kiliseye mensup olmayan bir çiftçi ya da iﬂadam› görünce
ona elli sentlik güven duymam. Hiçbir
ﬂeye inanm›yorsa bana borcunu niye
ödesin.” Weber’in nakletti¤i hikaye, benim bir cemaat büyü¤ünden dinledi¤im
hikayeye çok benziyor. Cemaat okuluna

yard›m almak için Kayseri’de zengin ama
cimri bir iﬂadam›n›n ziyaretine giden cemaat büyü¤ü, ﬂu soru ile karﬂ›laﬂ›r: “Bu
sizin okula gidenler, sonra mühendis
olurlarsa, daha sonra da müteahhit olarak karﬂ›ma gelir benden mal al›rlarsa, ald›klar› mal›n karﬂ›l›¤›n› zaman›nda öderler mi?” Aranan prüten ahlâk›n›n iﬂledi¤i
bir güven ortam›d›r. Cemaat, bu güveni
kurumlaﬂt›rmaktad›r.
Bizde farkl› iﬂ kollar›nda faaliyet gösteren
loncalar›n ayn› zamanda dinî teﬂkilatlar
oldu¤unu unutmayal›m. Lonca erkan› ve
kurallar› tasavvufun zengin dünyas›ndan
al›nmad›r. Ordumuz yani Yeniçeriler bile Hac› Bektaﬂ Dergah›’na ba¤l› bir dinî
topluluk idi. Meslekî olarak örgütlü olanlardan topluma geçti¤imiz zaman izler
daha derinleﬂmektedir. Türk milletinin
Orta Asya’dan Bat›’ya yönelmesi, anavatanlar›nda ‹slâmiyet öncesinde çok do¤al
ve yayg›n olan “ya¤ma”n›n yerine tamam›yla dinî nitelik taﬂ›yan “gaza kültürü”nü baﬂar›yla yerleﬂtirmeleriyle mümkün olmuﬂtur. Yeni göç edenler, yerleﬂtikleri yerde “dinî bir cemaat” ﬂeklinde
teﬂkilatlanm›ﬂt›r. Ömer Lütfi Barkan’›n
“Kolonizatör Türk Derviﬂleri” baﬂl›kl›
makalesi ayn› zamanda din ve dindarl›k
etraf›nda kurumlaﬂan iskân siyasetini anlat›r. Bugün kuru kültür iklimimizde,
dünyaya laik-antilaik ekseninden bakanlara cemaatlerle tarikatler aras›ndaki fark› anlatmak bile çok zor. Bugünün etkili ve sürükleyici modelinin tarikat yerine
cemaat olmas› da, dinî inanc›n kozmogonisinin de¤il dindarl›kla karﬂ›lanan toplum hayat›n›n ihtiyaçlar›n›n öne ç›kt›¤›n›
gösteriyor. Baﬂka türlü karﬂ›lanmayan,
karﬂ›lanamayan saf insanî ihtiyaçlar ve
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aray›ﬂlar bunlar. Anlamak niyetiyle bakanlar›n, dinin siyasî yorumlar›n›n de¤il
birlikte yaﬂanan toplumsall›¤›n dindarl›kta vücut buldu¤unu fark etmeleri lâz›m.
ﬁerif Mardin’in “Bediüzzaman Said Nursî
Olay›” baﬂl›kl› araﬂt›rmas›, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda Nurculu¤un, k›rsal ve
küçük kasaba orta s›n›flar›n›n temsil aray›ﬂ›na nas›l sembolik bir anlam kazand›rd›¤›n› anlat›r. Said Nursî karﬂ›m›za, çevreye yani taﬂraya canl›l›k ve ifade gücü
kazand›ran bir önder olarak ç›kmaktad›r. Merkez karﬂ›s›nda da¤›n›k oldu¤u
için güçsüz olan taﬂra, Nurculu¤un ortak
dili ile bir araya gelmiﬂ ve bask›lara direnmiﬂtir. Cumhuriyet’in baﬂlar›nda toplumun ana gövdesi, modernleﬂmenin
a¤›r sanc›lar›na biraz da Nurculuk gibi
toplumsal vechesi kuvvetli ak›mlar sayesinde katlanabilmiﬂtir.
Sivil Toplum
Sosyal sermayeyi var edecek ve yaﬂatacak en önemli de¤eriniz güvendir. So¤uk ve resmî bürokratik yap›n›z ve iliﬂkileriniz içinde, hele yayg›n ve kan›ksanm›ﬂ suistimaller aras›nda topluma bu güveni vermek zordur. Resmî kamusal düzen ve kurumlar toplumdaki güven ihtiyac›n› karﬂ›layamamaktad›r. Toplum
kendi aras›nda bu güven a¤›n›, müracaat
edebilece¤i tek kayna¤› kullanarak, yani
dindarl›¤› ortak bir iletiﬂim arac›na dönüﬂtürerek kendi aras›nda inﬂa etmektedir. Karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u zorluklar› aﬂman›n iﬂe yarar baﬂka yolu yoktur. Sahip oldu¤u de¤erleri muhafaza etmenin, kendisinden sonraki kuﬂaklara aktarman›n
yolu da budur. Ailenin muhafazas›, çocuklar›n›n yetiﬂtirilmesi, iﬂ iliﬂkilerinde
riskin azalmas›, hayat›n karﬂ›n›za ç›kartaca¤› muhtemel s›k›nt›lardan kurtulmak
bu yolla mümkündür. Üstelik ortak bir
vatan› paylaﬂmak, toplumun di¤er üyele-
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rine ba¤lanmak için de ayn› çerçeve devreye girmektedir. Türkiye’nin Kürt Sorunu’nu hafifleten temel dinami¤in dindarl›k oldu¤una kim itiraz edebilir? Siyasal
katta üretilen politikalar›n ay›rd›¤›, düﬂman etti¤i taraflar; bu cemaatlerin çat›s›
alt›nda kardeﬂliklerini yeniden inﬂa etmekte ve ayr›l›¤a direnmektedir.
‹nsan olarak varoluﬂumuzun anlam kazand›¤› ve insan olarak yüre¤imizi yakan
sorunlara çözümler getiren bir alandan,
cemaat hayat›ndan bahsediyoruz. Bu alan›n meﬂruiyetine s›n›rlama getirmek gayr› insanî bir tutumdur. Alternatifini üretemedi¤iniz bu insanî ihtiyac› yasaklamak zulümdür. Üstelik bu alan, farketmeyenlerin yoklu¤undan ﬂikâyetçi oldu¤u sivil toplum alan›d›r. Her ﬂeyin çaresi
olarak gördü¤ümüz sivil toplum, üzerine
düﬂen sorumlulu¤u cemaatler ﬂeklinde
örgütlenerek yerine getirmektedir. “Dinî
cemaatten sivil toplum olmaz” diyenlerin, Birleﬂmiﬂ Milletler’in akredite etti¤i
STK’lar›n yar›s›na yak›n›n›n dinî organizasyon oldu¤undan haberleri yok. Türkiye’de cirit atan, özel üniversiteler gibi
“ça¤daﬂ” kurumlar›n iﬂbirli¤i yapt›¤› yabanc› STK’lar›n ço¤unun kilise kuruluﬂu,
hatta Hristiyan tarikatlerin yan kuruluﬂlar› olmas› manidar de¤il mi?
Türk toplumunun hay›rseverlik gücünü
bir sermaye olarak tasavvur edelim. Dindarl›¤›n besledi¤i bir sermayedir bu.
Türkiye gibi birkaç ülkeye yetecek bir
sermaye de¤il mi, söz konusu etti¤imiz?
O zaman, kimsesiz çocuklar›na devletin
bakt›¤›, çok az›na bakabildi¤i, bakabildiklerine de kötü davrand›¤› bir ülke olmak
inan›lmaz bir tezat de¤il mi? Neden laik
bat› dünyas›nda bu iﬂi tek baﬂlar›na kiliseler üstleniyor? Cemaatleri s›n›r d›ﬂ›nda
tutarak toplumda var olan sosyal sermayeyi çürütür ve heba edersiniz. Parano-

yakça yasaklara ra¤men toplumun ifa etti¤i dayan›ﬂma ve yard›mlaﬂman›n, her
ﬂeye ra¤men sizi ayakta tutan güç oldu¤unu fark edemezsiniz.
“Kamusuz” Kamu Yönetimi Yerine
Sivil Toplum
Türkiye’nin siyasî-hukukî iklimi, sivil
toplumun yaﬂayaca¤› ve gücünü sergileyece¤i standartlarda de¤il. “Kamu” kelimesinin sadece ve sadece “devlet” anlam›nda kullan›lmas› bu standartlar›n sonucu. Ayn› standartlar, devlet içindeki iktidar› bürokratik-seçkinci bir az›nl›¤›n
uhdesinde tutmak için sivil toplumu,
güç ald›¤› manevî duygulardan soyutluyor ve böylece onu çelimsiz bir hale getirerek kendisine rakip olmaktan ç›kart›yor. Hay›rseverli¤i d›ﬂar›da b›rakt›ktan
sonra insanlar› sivil toplum çat›s› alt›nda
toplamak için hangi özendirici müﬂevviki
bulabilirsiniz.
Kamu Yönetimi’nin diplerine inelim.
T›pk› sivil toplumun çözdü¤ü gibi, ortak
sorunlar›m›z›, toplum hayat›ndan kaynaklanan zorluklar› çözmek için vergilerimizle ve kamusal yetkilerle donatt›¤›m›z Kamu makamlar›na bakal›m. Ve ﬂu
soruyu soral›m. Bu makalmalr›n üstlendi¤i görevlerden hangilerini sivil topluma b›rak›rsak daha verimli, daha az masrafl› ve daha h›zl› bu hizmetleri üretebiliriz.
Kamu yönetimini ›slah etmek gibi bir hedefe do¤ru yol al›rken, ayn› kaynaktan
beslenen ama bütünüyle kayna¤›ndan
kopmadan yoluna devam eden Sivil Toplum’u hat›rlamam›z gerekiyor. Kamu yönetiminin kendi varl›k sebebine yabanc›laﬂmas›n› önlemenin tek yolu, mümkün
olan en geniﬂ alanlarda onun iﬂini sivil
topluma b›rakmaktan ibaret.
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Doç. Dr. ﬁükrü KARATEPE

Önce Sivil ve Demokratik Bir Anayasa
Türkiye’de kendisini öteden beri politik bir güç olarak gören asker, üniversite ve yüksek yarg›n›n birer teknik hizmet birimi statüsü kazanmas› esasen bir anayasa sorunudur. Bu nedenle yeni dönemde Kamu Yönetimi Temel Kanunu’ndan önce Türkiye için
sivil ve demokratik bir anayasa haz›rlanmas› gündeme gelmelidir.

Doç. Dr. ﬁükrü KARATEPE

92

gelmiﬂ toplumun tüm kesimlerince kabullenilen yerel hizmet birimleridir. Bu
birimlerin, h›zla geliﬂen ve ﬂehirleﬂen ülkemizin yerel hizmetlerini daha verimli
ve kaliteli bir ﬂekilde karﬂ›lamas›n› sa¤layacak yap›ya kavuﬂturulmas› gerekir.
Belediyelerin özerkli¤i, merkezi yönetimin yerel yönetimler taraf›ndan kuﬂat›l-

“

Yönetimde “özerklik” her
zaman tart›ﬂmal› bir kavram
olmuﬂtur. Bu tart›ﬂmaya
girmeden ﬂunu baﬂta
belirtmek gerekir; özerkli¤in
temeli, özerk oldu¤u kabul
edilen yönetim biriminin
“mali bak›mdan kendine
yeterli” olmas›d›r.

“

Kamu Yönetimi Reformu felsefesinde yatan merkez-yerel iliﬂkisinin
daha iyi ve verimli çal›ﬂmas›n›
sa¤layacak nitelikte oldu¤u göz
önünde bulunduruldu¤unda, hizmetlerin yerelli¤i ve yerindenli¤i
ilkesi belediyelerin rolünü nas›l etkileyecektir?
Toplumun gündelik olarak ihtiyaç duydu¤u mahalli hizmetlerin yerinden karﬂ›lanmas›, maliyetleri büyük ölçüde düﬂüren demokratik bir yöntemdir. Kararlar
yerinde al›nd›¤› için süreler k›salmakta,
yerel ﬂartlara uygun gerçekçi çözümler
gündeme gelmektedir. Karar organlar›
seçimle iﬂbaﬂ›na gelen belediye yönetimi
ise, hizmetlerin yerinden karﬂ›lanmas›na
en uygun yönetim biçimidir. Hizmet yürütme biçimleri zaman zaman tart›ﬂ›lsa
da, belediyeler Türkiye’nin yerleﬂik hale

mas› anlam›na m› gelmektedir? Aksi bir
durum söz konusu ise, özerkli¤in bürokratik t›kan›kl›¤› gidermesi ad›na Yönetiﬂim anlam›nda ne tür katk›lar› ve faydalar› olacakt›r?
Yönetimde “özerklik” her zaman tart›ﬂmal› bir kavram olmuﬂtur. Bu tart›ﬂmaya
girmeden ﬂunu baﬂta belirtmek gerekir;
özerkli¤in temeli, özerk oldu¤u kabul
edilen yönetim biriminin “mali bak›mdan kendine yeterli” olmas›d›r. Yoksa
merkezi idarenin aktarm›ﬂ oldu¤u gelirlerle varl›¤›n› sürdüren bir belediyenin
idari olarak özerkli¤inden söz etmek çeliﬂkili olur.
Çünkü paray› veren idarenin mant›kl›
olarak bu paran›n nas›l harcand›¤›n› denetleme yetkisi de olacakt›r. Aksi halde
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Öyle ki üniversiteler kendi bütçesini veren merkezi idareye karﬂ› muhalefet yapabilmektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerinin gelirlerini büyük ölçüde kendi
öz kaynaklar›ndan karﬂ›lamalar›n› sa¤layacak “Yerel Yönetimler Gelir Kanunu”nun bir an önce ç›kar›lmas› gerekmektedir.
Genel bak›ﬂ aç›s›yla konuyu ele
al›rsak, halk-vatandaﬂ, merkez-yerel, asker-sivil gibi aktörler aras›nda yaﬂanan gerilimler ba¤lam›nda Kamu Yönetimi Reformu neleri öngörmekte ve neler getirmektedir?
Bu konularla ilgili olarak Türkiye’de yaﬂanan gerilim, siyasi rejimin demokratikleﬂmesi ve hukuk devleti anlay›ﬂ›n›n tam
olarak hayata geçirilmesiyle giderilebilir.
Yar›m asr› aﬂan demokrasi tarihimizde,
siyasi rejimin demokratikleﬂmesi ve devletin tüm organlar›n› Anayasa ve yasalarda belirtilen s›n›rlar içerisinde faaliyet
yürütmesini sa¤layacak önemli düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
Bu düzenlemeler uygulamaya girdikçe
toplumdaki imtiyazl› konumunun zay›flamas›ndan ürken kesimler demokratik
politikalar üretmek
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yerine gerilim yaratma yolunu seçmektedir. Ancak tamamen tek parti döneminin
kavram ve uygulamalar›n› yücelten bu
gerginlik politikalar›n›n, demokratik süreçler iﬂledi¤inde iﬂe yaramad›¤› seçim
sonuçlar›nda çok aç›k bir ﬂekilde görülmektedir.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu’nun
Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan veto
edilen maddelerinin yerel yönetimlere ve vatandaﬂa nas›l yans›yacakt›r? Veto edilen maddelerin
önümüzdeki dönemde yasallaﬂmas› bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde
bir zaruret olarak görülmeli midir?

“

Bugün Türkiye’de
üniversitelerin bütçesini
karﬂ›layan merkezi idarenin,
yönetimde hiçbir yetkisi
bulunmamaktad›r. Öyle ki
üniversiteler kendi bütçesini
veren merkezi idareye karﬂ›
muhalefet yapabilmektedir.
Cumhurbaﬂkan›nca iade edilen Kamu
Yönetimi Temel Kanunu, merkez-yerel
ayr›m›n›n temel çerçevesini belirleyen ve
bu alandaki kavramlar› tan›mlayan temel
bir kanundur. Yönetim sistemimizdeki
tart›ﬂmal› konulara aç›kl›k getirmesi beklenen kanun, statükocu çevrelerin tepkisini çekmiﬂtir.

mektedir. Türkiye’de siyasi rejimin demokratikleﬂmesi ve hukuk devleti anlay›ﬂ›n›n yerleﬂmesi yönünde yap›lan de¤iﬂiklikler, sürekli olarak bürokratik iktidar
odaklar›n›n gücünü azaltmakta ve buna
karﬂ›l›k demokratik kat›l›m› ve milli egemenli¤i güçlendirmektedir. Türkiye’de
kendisini öteden beri politik bir güç olarak gören asker, üniversite ve yüksek
yarg›n›n birer teknik hizmet birimi statüsü kazanmas› esasen bir anayasa sorunudur.

Nitekim Cumhurbaﬂkan›n›n geri
gönderme gerekçesi dikkatle
okundu¤unda, temel itiraz›n yaﬂanan de¤iﬂime karﬂ› oldu¤u görül-

Bu nedenle yeni dönemde Kamu Yönetimi Temel Kanunu’ndan önce Türkiye
için sivil ve demokratik bir anayasa haz›rlanmas› gündeme gelmelidir.

“

belediyelerin özerkli¤i de üniversitelerdeki gibi çeliﬂkili hale gelir. Bugün Türkiye’de üniversitelerin bütçesini karﬂ›layan
merkezi idarenin, yönetimde hiçbir yetkisi bulunmamaktad›r.

/Önce Sivil ve Demokratik Bir Anayasa
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Doç. Dr. ‹brahim ÖZTÜRK

Kamu Yönetimi Reformu:
Hemen ve Derhal…
Mesela biz “IMF 500 milyon dolarl›k son kredi dilimini serbest b›rakmazsa, memur maaﬂlar› ödenemeyebilir” gibi laflarla büyüdük. ﬁimdi Hükümet “IMF’den para filan istemeyiz, borcumuz da bitmek üzere,
sadece vitrin icab› anlaﬂma yapabiliriz” diyor. Böyle olunca “ﬂimdi s›rada istikrar temini sonras› kalk›nman›n tabana yay›lmas› var” laf› bugün bizi pek açm›yor olabilir.

Refleksleri “yalama” olan, uzuvlar› art›k
çal›ﬂmayan yaﬂl› neslin alg›lama eﬂi¤inin
baya¤› h›rpaland›¤›n› kabul edersek, bu
tavr› anlay›ﬂla karﬂ›lamak mümkün. Bu
ba¤lamda örne¤in CHP’nin ve Cumhuriyet Gazetesi’nin yaﬂl› nesline ne kadar
motive etseniz de bir heyecan k›p›rt›s›
ç›kmaz. Ancak bir de yaﬂ› da müsait olup
da heyecan duyamayanlar var ki, bunu irdelemek laz›m. Konuya girelim.
Hükümetin program›na bakt›¤›m zaman
k›saca piyasa ekonomisini derinleﬂtiril94

mesi sürecine devam edilece¤i ve sivil ve
aç›k topluma dayal› bir anayasal reformun hedeflendi¤i görülüyor. Program›n
temel iki mesaj› bu. Sizce Türkiye’nin bu
iki büyük ajandadan daha derin bir hedefi olabilir mi? Acaba bu iki hedef nas›l detayland›r›l›yor, mesela orada?
Ekonomi alan›nda acaba ne tür “adrenalin yükseltici laflar” edilebilir? Tek haneli
enflasyonu daha da düﬂürmeye kararl›
bir hükümet var. Bütçe aç›¤› art›k tarihe

görüyorsunuz. Mesela biz “IMF 500 milyon dolarl›k son kredi dilimini serbest b›rakmazsa, memur maaﬂlar› ödenemeyebilir” gibi laflarla büyüdük. ﬁimdi Hükümet “IMF’den para filan istemeyiz, borcumuz da bitmek üzere, sadece vitrin
icab› anlaﬂma yapabiliriz” diyor. Böyle
olunca “ﬂimdi s›rada istikrar temini sonras› kalk›nman›n tabana yay›lmas› var” laf› pek açm›yor olabilir.
Siyasi alanda ise taﬂlar tümüyle yerinden
oynuyor. Düﬂünün bir kere, Cumhuriyet
ﬁimdi ilk defa halk, kendi
1923’te ilan edildi. Elimizde bir adet bile
özgür iradesiyle, prangalar›n› halk›n özgür iradesiyle seçti¤i anayasa
yok. Ancak sitemin ad›, demokrasi, Cumçözecek, aç›k bir toplumda
enerjisini ülkesi ve ailesi için huriyet. “Demokrasisiz Cumhuriyet” daha do¤rusu. Elimizdeki de bundan 27 sekullanabilece¤i bir sivil
anayasa yapma sath› mailine ne önce yine bir askeri darbe ürünü.
1980’lerde Türkiye ekonomide d›ﬂa aç›k
girmiﬂ. Bu, tarihte bir ilk.
ve de¤iﬂimci reformlar› yaparken, siyasette ise arkaik içe kapal› modern basç›
yap›s›n› sürdürdü.
gönderildi. Kamu borç yükü ise azal›yor.
Rekabet, ﬂeffafl›k, hesap verebilirlik asBizi heyecanland›ran ajandalar gitmiﬂ,
l›nda hem siyasi hem de iktisadi alan›n

“

“

Ak Parti’nin ikinci iktidar dönemi hükümet program› aç›kland›. Program baz›lar›na göre hiçbir hedef içermiyor, gelece¤e yönelik olarak pek bir heyecan içermiyor. Do¤rusu Türkiye gibi insanlar›n
ayak ba¤›n› göremedi¤i, akﬂamdan yatarken sabah›n rasat›n› yapamad›¤› bir
memlekette, kimin neden ve nas›l heyecanlanaca¤›n›, kimini için hedef denen
ﬂeyin nas›l bir ﬂey oldu¤unu kestirmek
kolay de¤il.
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‹ﬂte ﬂimdi ilk defa halk, kendi özgür iradesiyle, prangalar›n› çözecek, aç›k bir
toplumda enerjisini ülkesi ve ailesi için
kullanabilece¤i bir sivil anayasa yapma
sath› mailine girmiﬂ. Tarihte bir ilk.
Ve birileri için bu bir hedef olmad›¤› gibi,
heyecan da vermiyor. Deme ki, darbeler
baz›lar›nda al›ﬂkanl›k yapm›ﬂ. Geçelim.
Hükümet’in program›n›n belkemi¤ini
oluﬂturan husus, devlet için insan modelinden ç›k›p, belki tarihte ilk defa insan
için devlet modeline geçmek. Asl›nda
bu, ﬁeyh Edebali’nin “insan› yücelt ki,
devlet yükselsin” ülküsünün as›rlar sonra bir baﬂka tezahürü olarak karﬂ›m›zda.
Devletin, yani kamu düzenin reformu bu
yüzden sektirilmemesi gereken bir acil
gündemdir. Modern anlamda devlet,
halk›n kendisini yönetmek üzere tercih
etti¤i kurallar manzumesine (Anayasa)
göre, gerekli görev da¤›l›m›n›n (delegasyon) yap›lmas›na, bu noktadan sonra da
art›k “yöneten” ile “yönetilenin” bu mutabakata uymas›na dayan›r. Burada modern literatürde “aktör-vekil” k›s›t› dedi¤imiz dengenin ne kadar etkin kurulaca¤› meselenin özünü oluﬂturacakt›r. Burada “vekil” ton tahlilde egemenli¤in gidip
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dayand›¤› halk, “vekil” ise, egemenli¤i
millet ad›na yürüten di¤er tüm birim ve
bireylerdir. Yani millet iﬂin sahibi ve iﬂ
veren, yani “han sahibi”, askeri ve sivil
bürokrasi ise “çal›ﬂan elemanlar” yani
yolculard›r.

rumlanmakta, post-modern siyaset ve
yönetim kuramlar›yla yeniden kurgulanmaktad›r. Yeni paradigmalar, farkl› düzeylerde ve yine farkl› uygulama yöntemleriyle ülkeleri ve toplumlar› etkisi alt›na
alm›ﬂ durumdad›r.

Kuvvetler ayr›l›¤›na dayal› demokratik
bir düzenin, bu genel amaca en iyi hizmet edece¤i varsay›lmaktad›r. ﬁimdi durdu¤umuz yer, 21. Yüzy›l›n etkinlik aç›s›ndan nas›l bir kamu yönetimi reformu gerektirdi¤iyle ilgilidir. Yirminci yüzy›l, geçmiﬂ yüzy›llar›n birikimiyle gelen kurumlar›n ve kurallar›n ola¤anüstü h›zla dönüﬂtü¤ü bir de¤iﬂim ça¤› oldu. De¤iﬂen
kurumlar›n baﬂ›nda “devlet” ve onun yürütme organ› “kamu yönetimi” gelmek-

Yeni dönemde ironik olarak devlet ve
kamu yönetiminin bir yandan etki halesinin azalt›lmas› öngörülürken, di¤er yandan da ulusal ve uluslararas› ciddi sorun
ve darbo¤azlar kamu yönetimini daha da
kritik bir konuma getirmektedir. “Kamu
yönetiminin etkinlik düzeyi ve iﬂlevselli¤i”, bu sorunlar›n üstesinden ne derece
gelinece¤ini ve tehditlerin hangi ölçüde
f›rsatlara çevrilece¤ini belirleyen baﬂl›ca
bir unsur durumundad›r. Devletlerin küresel ça¤›n f›rsatlar›n› içselleﬂtirme ve
tehditlerini f›rsatlara dönüﬂtürme kapasitesi, bu dönemin en önemli siyasal ve yönetsel sorunsal› olarak, teorisyenlerin ve
pratisyenlerin önünde beklemektedir.
Reel bir gözlem yap›ld›¤›nda ülkelerin
mevcut yönetim kapasiteleri nedeniyle
küreselleﬂmeden kaynaklanan sorunlar›
oldu¤undan daha zor hale getirdikleri ve
sorunlar›n üstesinden gelemedikleri görülür. Bunun da ötesinde “kapasite” so-

“

Asl›nda bu, ﬁeyh Edebali’nin
“insan› yaﬂat ki, Devlet
yaﬂas›n” ülküsünün as›rlar
sonra bir baﬂka tezahürü
olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.

“

vazgeçilmez unsurlar›ndan. Böyle olmas›na ra¤men siyasi düzen bu ortama izin
vermedi. Ayr›cal›kl› s›n›f›n lâ yüs’el (sorumsuz ve sorgulanmaz) konumu devam etti. Yasalar garibana eziyet ve zulüm, Beyaz Türklere ise hiyerarﬂide yukar› t›rmanma yolunu açt›. Sonunda mafyalaﬂan, yolsuzluk batakl›¤›na batan ülke,
Hazine’nin s›rt›ndan fonland›. 1994-2001
aras›nda, 2,5 seneye tam üç ekonomik
kriz s›¤d›rd›lar. Ekonomi ile politik sistem birbirinden koptu.
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tedir. Devlet ve kamu yönetimi, küreselleﬂme ça¤›nda yeni yaklaﬂ›mlar ve yeni
yap›lanmalar ba¤lam›nda yeniden yo-
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Ulusal ve uluslararas› boyutlarda bak›ld›¤›nda, küreselleﬂme ulusal düzenlere bir
meydan okuma olarak görülse de, buna
karﬂ› bir yandan çokuluslu tedbirlerin,
öbür yandan da içyap›lardaki düzenlemelerin önemi ve niteli¤i ön plana ç›kmaktad›r. Küreselleﬂmenin tehditlerine
ya da tehdit olarak alg›lanan dönüﬂtürücü yönlerine karﬂ› rasyonel ve reel reflekslerin gecikmeden verilmesi, ulusal
yap›lar›n, bu arada bilhassa kamu sektörünün (kamu ekonomisi ve kamu yönetiminin) yeni koﬂullara ne denli uyum
sa¤lad›¤› ve ne derece etkin olduklar›yla
yak›ndan ilgilidir. Bir siyasi ﬂemsiye olarak devlet ve onun bürokratik ayg›t› olan
kamu yönetiminin hantal ve verimsiz yap›s›ndan kurtularak, daha dinamik, etkin
ve yeni dönemin koﬂullar›n› karﬂ›layan
optimal hacimde bir rol üstlenmesi gerekmektedir.
Günümüz yönetim uygulamalar›, küreselleﬂmenin do¤rudan ve dolayl› etkileri
münasebetiyle, devletlerin tümüyle kendilerinden menkul ve soyutlanm›ﬂ bir
çerçevede merkezi devlet otoritesi alt›nda oluﬂmas›na imkan tan›mamakta, bilakis yeni yüzy›lda siyaset ve yönetim “çok
vektörlü” bir konseptte gerçekleﬂmek
durumunda kalmaktad›r. Uluslararas› ve
ulusal düzeylerdeki; Dünya Bankas›,
Uluslararas› Para Fonu, Dünya Ticaret
Örgütü, Avrupa Birli¤i, yerel ve bölgesel
yönetimler, sivil toplum kuruluﬂlar›, iç ve
96

d›ﬂ kamuoyu gibi yeni vektörler, devletin
merkezi otoritesini paylaﬂan unsurlar
olarak kamusal politikalar›n oluﬂumu ve
uygulanmas› aﬂamalar›nda her geçen
gün daha etkin olarak devreye girmektedirler.
Bu yaz›da, yukar›da genel çerçevesi çizilen mant›k ekseninde küreselleﬂme sürecindeki devlet ve kamu yönetimi olgusunun dönüﬂümü/dönüﬂtürülmesi ele
al›nmakta ve bunun kamu bürokrasilerine yans›malar› incelenmektedir. Yönetim alan›ndaki ulusal ve küresel yakla-

“

Yirminci yüzy›l, geçmiﬂ
yüzy›llar›n birikimiyle gelen
kurumlar›n ve kurallar›n
ola¤anüstü h›zla dönüﬂtü¤ü
bir de¤iﬂim ça¤› oldu.
De¤iﬂen kurumlar›n baﬂ›nda
“devlet” ve onun yürütme
organ› “kamu yönetimi”
gelmektedir.

“

runu nedeniyle gerçekte birtak›m f›rsatlar sunan oluﬂumlar› bile sorun olarak
içeriye çekebilmekte ve bir anlamda
ayaklar›na gelen f›rsatlar› da tepmektedirler.
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ﬂ›mlar ve pratikler, kamu yönetiminde
etkinlik ba¤lam›nda sorgulanmakta ve
yeni yaklaﬂ›mlar› bünyesinde toplayan
Yeni Kamu ‹ﬂletmecili¤i olgusal ve kavramsal çerçevede ele al›nmaktad›r.
Amaç, ulusal ve küresel geliﬂmeler çerçevesinde kamu yönetiminde etkinli¤in
sa¤lanmas›n›n temel argümanlar›n› ve
enstrümanlar›n› ortaya koyabilmektir.
Yönetim ve siyaset, küreselleﬂme ça¤›nda a¤›r bir s›navdan geçmektedir. Devlet
ve kamu yönetiminin, bazen dozu aﬂ›r›ya
kaçan eleﬂtirilerin ne kadar›n› hak etti¤i-

nin iyice ve gerçekçi bir biçimde analiz
edilmesi kaç›n›lmazd›r. Kamu yönetiminin deyim yerindeyse ciddi bir nefis muhasebesi yapmas›n›n zaman› çoktan gelmiﬂtir. Yanl›ﬂ olan kamu yönetiminin varl›¤› de¤il, yönetimin toplumsal sorunlara
çözüm üretebilme ve de¤iﬂen beklentilere gerekli ve yeterli düzeyde yan›t verebilme yetene¤idir. Kamu otoritelerinin
yapaca¤› reel özeleﬂtiriler, ça¤a yak›ﬂan
bir kamusal hizmet organizasyonunun
ilk ve en önemli basama¤› olacakt›r. Bu
zor oldu¤u kadar elzem bir görevdir de.
Kamu yönetimindeki reformlar ancak zihinsel dönüﬂümle baﬂar›l› olaca¤›ndan,
önce tüm düzeylerdeki ve her tür kurumdaki kamu personelinin e¤itimle bilinçlendirilmesi ve buna inand›r›lmas›
gerekmektedir. Yeni yasalar› uygulayacak olan zihinleri bu de¤iﬂime haz›r hale
getirmek, gerçek de¤iﬂimin kap›s›n› aralayacakt›r.
Weberyan bürokrasi modeline uzun y›llar deyim yerindeyse dört elle sar›lan
Türk kamu yönetimi, kat› merkezci ve
aﬂ›r› k›rtasiyeci karakterinden kurtulamad›¤› ölçüde, halka hizmet noktas›nda
ça¤›n gerisinde kalmak durumundad›r.
Türk insan›n›n, yönetimin toplumsal imkanlar› ve k›t kaynaklar› çok verimli ve
ak›lc› bir biçimde kullanmas› konusunda
daha fazla bekleme ya da kamu yönetiminde dinamizm ve etkinli¤i baﬂka baharlara erteleme lüksü kalmam›ﬂt›r. Gerçekte, kamu yönetiminin yap› ve iﬂlevlerine dair sorunlar sadece Türk kamu yönetiminin de¤il, geliﬂmekte olan ülkelerin kamu yönetimlerinin de yaﬂad›¤› sorunlard›r. Dolay›s›yla, bu sorunlara iliﬂkin çözüm aray›ﬂlar› belli ölçüde tüm ülEkim 2007
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keler ba¤lam›nda gerçekleﬂmektedir.
Yönetimin yeniden yap›land›r›lmas›nda
ulusal koﬂullar› ve gereksinimleri dikkate
al›rken, global geliﬂmeleri ve gerçekleri
de gözden uzak tutmamak laz›md›r. Kamu yönetiminin etkin k›l›nmas›nda zihni
koordinatlar› ulusal ve evrensel eksenlere oturtmadan baﬂlat›lan her giriﬂim, baﬂar›s›zl›¤a mahkum görünmektedir.
Kamu yönetimlerinin do¤as›ndan kaynaklanan ve ülkeden ülkeye kayda de¤er
benzerlikler gösteren sorun ve darbo¤azlar›n›n çözümü ve yönetimin etkinleﬂtirilmesi konusunda geliﬂtirilen ve geniﬂ kabul gören yaklaﬂ›mlardan biri ve
günümüzdeki en önemlisi kuﬂkusuz,
“Yeni Kamu ‹ﬂletmecili¤i”dir. Kamu yönetimi alan›nda önerilen yeni yönetim
paradigmalar›n› bünyesinde büyük ölçüde toplayan bu yeni yönetim stratejisi,
Türkiye’de de yasal ve kurumsal düzeylerdeki yeniden düzenlemelerde yans›mas›n› bulmuﬂtur. Bilhassa son y›llarda
kamu yönetimine iliﬂkin ç›kart›lan yasalarda ve kamusal hizmet organizasyonundaki belirgin de¤iﬂimlerde bu yaklaﬂ›m›n ayak izlerini net bir ﬂekilde görmek mümkündür.
Bugünün ﬂartlar›nda, art›k kamu sektörünün de etkin ve verimli çal›ﬂmas› gerekti¤i konusunda genel bir uzlaﬂ› söz
konusudur. Gerçekten de YK‹, geliﬂmekte olan ülkelerin kamu yönetimlerinin
baz› sorunlar›na çözüm olabilecek anlay›ﬂ ve politikalar› bünyesinde bar›nd›rmaktad›r ve geleneksel kamu yönetiminin yaﬂad›¤› kronikleﬂmiﬂ baz› sorunlar›
çözebilme potansiyeline sahiptir. Ancak
bu durum, YK‹’nin topyekün benimseEkim 2007
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nip, sorgusuz sualsiz uygulanaca¤› anlam›na gelmez. Çünkü, kamu yönetiminde
hakim olacak ilkelerin ve uygulanacak
tekniklerin, kamu yarar›, kamu hizmeti,
sosyal fayda, kamusal fiyat gibi kamu yönetiminin kendine has ilke ve de¤erlerini de gözetmesi gerekir. Kamuya faydal›,
toplumsal huzur ve refaha katk› sa¤layacak her de¤iﬂimde, geniﬂ anlamda devletin, dar anlamda kamu yönetiminin önderlik yapmas›, toplumsal aktörlerin kapasitelerini geliﬂtirici ve enerjileri birleﬂtirici bir misyonu üstlenmesi, ça¤›m›z›n
yeni devlet anlay›ﬂ›n› ifade etmektedir.
Kamu otoritesinin bir orkestra ﬂefi gibi
hareket ederek, toplumdaki tüm sesleri
tek bir ortak hedefe senkronize etmesi
ve toplumsal kesimler aras›nda adil bölüﬂümü ve dengeli geliﬂimi sa¤lamas›, bugünün kamu yönetiminden beklenen en
önemli görev olmaktad›r. Güçlü devletgüçlü toplum ikilisi, biri olmadan di¤erinin olamayaca¤› bir birlikteli¤in güzel ifadesidir. Devletlerin, nüfuz edici kapasitelerinin, koordine edici kapasiteye dönüﬂümü, günümüz koﬂullar›nda h›zl›, üretken, etkin ve dinamik kamu hizmeti sunumunda temel bir ﬂart olmuﬂtur. Ülkeler bunu sa¤layabildikleri ölçüde toplumsal refaha ulaﬂabileceklerdir.
Kamu yönetiminin yap› ve iﬂlev olarak etkin k›l›nmas›nda YK‹’nin ulusal gereklilik
ve gerçeklikleri de dikkate alacak bir içerik ve yöntemde uygulanmas›n›n yararlar› olabilece¤i de, global ve ulusal deneyimlerden anlaﬂ›lmaktad›r. Bu itibarla
kökeninde ideolojik bir boyut oldu¤u
düﬂüncesinin kabulünden hareketle,
YK‹’yi tümden reddetmek de mümkün

görünmemektedir. Nitekim, YK‹ yaklaﬂ›m› do¤rultusunda Toplam Kalite Yönetimi, Performans De¤erlendirme, Stratejik
Yönetim gibi uygulamalar, her geçen
gün kamu yönetiminde ve ça¤daﬂ kamu
hizmeti sunumunda daha da etkili olmaktad›r. Kald› ki, ülkelerdeki uygulamalara bak›ld›¤›nda, farkl› dönemlerde,
farkl› politik düﬂünceyi benimsemiﬂ iktidarlar taraf›ndan YK‹’nin uyguland›¤›
gözlemlenebilir. Nitekim bu yaklaﬂ›m
Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD’de sadece muhafazakar hükümetler taraf›ndan de¤il, sosyal demokratlar ve iﬂçi partili hükümetler taraf›ndan da benimsenmiﬂtir. Dolay›s›yla, düﬂünsel ve pratik
ba¤lamda ortaya ç›kan böyle bir gerçekli¤e s›rt çevirmek de olas› de¤ildir.
ﬁu anda kamu sektöründe popüler olan
YK‹’nin, geliﬂmekte olan ülkelerin kamu
yönetimlerinin sorunlar›n› çözüp çözemeyece¤ini zaman gösterecektir. Ancak
sonsöz olarak ﬂu belirtilebilir ki; kamu
yönetiminin performans›n›, etkinlik ve
verimlili¤ini üst düzeylere çekecek bir
anlay›ﬂ ile kamu sektörünün kendine has
de¤erlerini bünyesinde bar›nd›racak bir
yönetim tarz›n› ayn› potada eritebilecek
bir yaklaﬂ›ma, tüm ülkelerin kamu yönetimi alanlar›nda gereksinim duyulmaktad›r.
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Türkiye’de Kamu Maliyesi
Yönetiminde Asimetrik Bilginin Azalt›lmas› Giriﬂimleri
“Piyasa ekonomisi, baz› varsay›mlar alt›nda bir ülkedeki k›t kaynaklar› en etkin da¤›tan sistem olarak
kabul edilmektedir. Ancak kamu mallar›n›n ve d›ﬂsall›klar›n varl›¤›, eksik rekabet (do¤al tekel) ve piyasalar›n olmas›, eksik (asimetrik) bilgi, istikrars›zl›k durumlar›nda piyasa ekonomisi kendinden beklenen
etkinli¤i sa¤layamamaktad›r.”
9 Haziran 1927 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nlanan Genel Muhasebe Kanunu 76 y›ll›k uzun bir süre boyunca Türk
kamu maliyesi yönetiminin temel kanunu olmuﬂtur. 2003 Y›l›nda Genel Muhasebe Kanununu tamamen yenilerek kamu maliyesi yönetimini reforme eden
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
yürürlü¤e girmiﬂtir. Kamu maliyesi yönetimindeki bu de¤iﬂimin pratikten/uygulamadan kaynaklanan bir tak›m problemleri ortadan kald›rma gibi bir misyonu da
vard›r. Bu de¤iﬂim ve dönüﬂümün en temel nedeni 1920’li y›llardaki Türkiye ile
2000’li y›llardaki Türkiye aras›nda önemli de¤iﬂiklikler nedeniyle Genel Muhasebe Kanunu’nun kamu maliyesi yönetiminde ortaya ç›kan yeni ihtiyaçlar› karﬂ›layamamas›d›r. Halk›n ödedi¤i vergilerle
finanse edilen kamu harcamalar›n› yeri98

ne getiren görevlilerin uygulamalar›ndan
dolay› halka karﬂ› hesap verme isteklerini mevcut Genel Muhasebe Kanunun
karﬂ›layamamas› yeni ç›kan mali yönetim
kanununda hesap verme sorumlulu¤u,
saydaml›k gibi kavramlar›n ön plana ç›kmas›na neden olmuﬂtur. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu üzerinde yap›lan içerik analizine göre 10 kez hesap
verme sorumlulu¤u (veya hesap verilebilirlik) 8 kez saydaml›k kelimesine yer verilirken bu anlama gelebilecek kelimeler
Genel Muhasebe Kanununda geçmemektedir. Hesap verme sorumlulu¤u ve
saydaml›k kavramlar›n›n niçin önemli oldu¤u izleyen paragraflarda izah edilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Piyasa ekonomisi baz› varsay›mlar alt›nda
bir ülkedeki k›t kaynaklar› en etkin da¤›-

tan sistem olarak kabul edilmektedir.
Ancak kamu mallar›n›n ve d›ﬂsall›klar›n
varl›¤›, eksik rekabet (do¤al tekel) ve piyasalar›n olmas›, eksik (asimetrik) bilgi,
istikrars›zl›k durumlar›nda piyasa ekonomisi kendinden beklenen etkinli¤i sa¤layamamaktad›r. Bu duruma, kamu maliyesi yaz›n›nda piyasan›n baﬂar›s›zl›¤› veya
piyasan›n aksakl›¤› denir. Piyasan›n baﬂar›s›zl›¤› piyasa aktörleri istemese bile ortaya ç›kar. Örne¤in kamusal mallar›n sunumunun piyasa ekonomisine b›rak›lmas› durumunda, bu mallar›n fiyatland›r›lmas› mümkün olmad›¤› için piyasa
ekonomisi bu mallar› üretmek istemeyecektir. Dolay›s›yla piyasan›n baﬂar›s›zl›¤›
devletin (ekonomik fonksiyonlar›n›n)
meﬂruiyetini sa¤lamaktad›r. Bu meﬂruiyete devletin ekonomik rasyoneli de
denmektedir.
Ekim 2007
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Devletin baﬂar›s›zl›¤›n›n nedenleri araﬂt›r›l›rken bir tak›m ‘günah keçileri!’ de bulunmuﬂtur. Niskanen geliﬂtirdi¤i teorisinde bürokrasinin kendi ç›karlar›n› en
çoklaﬂt›rma iste¤i yüzünden kamu harcamalar›n› en üst seviyesine ç›kararak kamu kaynaklar›n› israf ettiklerini iddia etmektedir. Bürokratlar›n kamu hizmetlerinin üretiminde seçmen ve politikac›ya
göre daha fazla bilgiye (veya k›saca asimetrik bilgiye) sahip olmas› iﬂlerini kolaylaﬂt›rmaktad›r. Bürokrasi bir anlamda
kaynaklar›n etkin kullan›m›na kendi ç›karlar› yüzünden engel olmaktad›r. Bürokrasinin bu tavr› kaynak da¤›l›m›nda
etkinsizli¤e yol açmaktad›r. Niskanen’in
yaklaﬂ›m›n›n yan› s›ra kamu maliyesi yaz›n›nda X-etkinsizli¤i olarak adland›r›lan
israf, fazla personel istihdam›, verimsiz
çal›ﬂma kaynakl› devletin bir baﬂka baﬂar›s›zl›k nedeni de bulunmaktad›r. Bu baﬂar›s›zl›k kamu kesiminde kaynak da¤›l›m› ile iliﬂkili de¤ildir. X-etkinsizli¤i teknik bir etkinsizlik olup kamu kesimine
has bir problem de¤ildir. Rekabete aç›k
Ekim 2007

olmayan özel sektörde de görülebilir.
Ancak piyasa ekonomisindeki eksik rekabet ortadan kald›r›l›nca özel sektör
için X-etkinsizli¤i de azalmaya baﬂlayacakt›r. Rekabete aç›lma kamu kesimi için
mümkün olmad›¤›ndan X-etkinsizli¤ini
azaltmak için kamu kesiminde bir tak›m
yenilikler önerilmektedir. Örne¤in kamu
kesiminde performans esasl› ücret yaklaﬂ›m› verimsiz çal›ﬂmay› azaltmaya yönelik
bir politikad›r.

pamayacaklard›r. Hesap verme sorumlulu¤unu gerçekleﬂtirmenin yolu ise kamu
kesimi ile halk›n birbirini daha iyi bilmelerinden geçmektedir. Halk›n kendi ödedi¤i vergilerin nerelerde ve niçin kullan›ld›¤›n› takip edebilmesinin yolu ise kamunun elinde bulundurdu¤u bilgileri
halkla paylaﬂmas›ndan geçmektedir.
Kamunun elinde bulundurdu¤u bilgileri
halkla paylaﬂmas›na ise saydaml›k veya
ﬂeffafl›k diyoruz. Saydaml›¤›n amac› kamu kesimi ile halk›n aras›ndaki eﬂit ol“Devletin baﬂar›s›zl›¤›n›n
mayan (asimetrik) bilginin azalt›lmas›d›r.
nedenlerinin tart›ﬂ›lmas›nda Asimetrik bilgi ortadan kalk›nca (veya
iki görüﬂ öne ç›kmaktad›r.
olabildi¤ince azal›nca) halk bin bir güçBirinci görüﬂe göre, devletin lükle ödedi¤i verginin nas›l harcand›¤›n›
bilebilecek, buna karﬂ›l›k kamu görevlisi
baﬂar›s›zl›¤›n›n nedeni
de halk›n kendisine emanet edilen paradevletin rakibinin
olmamas›d›r. Rakibi olmad›¤› s›n›n hesab›n› soraca¤›n› bildi¤inden dolay› daha dikkatli, verimli ve etkin davraiçin devletin maliyetlerini
nacakt›r. Yukar›da aç›kland›¤› gibi, Niskarﬂ›laﬂt›rma olana¤›
kanen’in teorisinde iddia edilen bürokbulamamaktad›r, sonuçta
rasi kaynakl› kaynak da¤›l›m›ndaki etkinkamu kesiminde etkinsizlik sizlikte saydaml›¤›n artmas› ile en aza
sonucu ortaya ç›kmaktad›r. inebilecektir. Bürokrasinin elindeki en
Di¤er görüﬂe göre ise
önemli silah olan asimetrik bilgi, bilgi
devletin baﬂar›s›zl›¤› kamu paylaﬂ›m yani saydaml›kla minimize edikesimini oluﬂturan birimlerin lebilir. Saydaml›¤›n di¤er bir faydas› da
politikac›lar aç›s›ndan ortaya ç›kmaktayap›s›ndan (do¤as›ndan)
d›r. Bürokrata göre k›sa bir dönem için
kaynaklanmaktad›r.”
kamu yönetiminin baﬂ›na geçen politikac› da üretilen politikalar›n nas›l hayata
Kamu kesiminde X-etkinsizli¤ini azaltgeçti¤ini gözlemleyemedi¤i ve asimetrik
man›n bir yolu da kamu hizmetini ürebilgi nedeniyle bürokrasiyi etkin bir bitenlerin hizmeti kullananlara karﬂ› hesap
çimde yönlendiremeyecek ve sonuçta
vermelerini sa¤lamakt›r. Kamu hizmetipolitikalar›n etkin bir biçimde uygulannin sa¤lanmas›ndan sorumlu olan politimas›n› sa¤layamayacakt›r. Saydaml›k, bu
kac›, bürokrat ve çal›ﬂan memur ve iﬂçikonuda da devreye girerek politikac› ile
ler kendilerinin davran›ﬂlar›ndan dolay›
bürokrat aras›ndaki asimetrik bilgiyi azalhesaba çekileceklerini bilirlerse üretimt›r.
de esnas›nda verimi art›racak ve israf yaYukar›da saydaml›¤›n ve hesap verme

“

“

Piyasan›n aksakl›¤›n› ortadan kald›rmak
veya azaltmak görevini üstlenen devletin
kendiside bir tak›m arazlara sahiptir. Bu
arazlar›n sonucuna devletin baﬂar›s›zl›¤›
denir. Devletin baﬂar›s›zl›¤›n›n nedenlerinin tart›ﬂ›lmas›nda iki görüﬂ öne ç›kmaktad›r. Birinci görüﬂe göre devletin
baﬂar›s›zl›¤›n›n nedeni devletin rakibinin
olmamas›d›r. Rakibi olmad›¤› için devletin maliyetlerini karﬂ›laﬂt›rma olana¤› bulamamaktad›r, sonuçta kamu kesiminde
etkinsizlik sonucu ortaya ç›kmaktad›r.
Di¤er görüﬂe göre ise devletin baﬂar›s›zl›¤› kamu kesimini oluﬂturan birimlerin
yap›s›ndan (do¤as›ndan) kaynaklanmaktad›r.

/Türkiye’de Kamu Maliyesi

99

dosya kamuda yeniden yap›lanma paradigma de¤iﬂimi: yönetiﬂim

Kamuda A-n-a-l-i-t-i-k Bütçe
Nas›l Haz›rland›?
Salim ÇAM (MBA, MSc)
‹stanbul Üniversitesi
2002 y›l›nda gündeme gelen, 2004 y›l›n›n baﬂ›ndan itibaren konsolide bütçe
kapsam›ndaki devlet kurum ve kuruluﬂlar›n›n uygulanmas› için yürürlü¤e giren
“A-n-a-l-i-t-i-k Bütçe” sa¤l›kl› uygulan›yor
mu? ‹sterseniz bu sorudan önce “A-n-al-i-t-i-k Bütçe”nin oluﬂumuna bir bakal›m. ﬁimdi içinizden reel sektörün bütçesi anlaﬂ›ld› da, Devlet Bütçesine mi s›ra geldi? diye düﬂünüyor olabilirsiniz.
Fakat “üzüm üzüme baka baka karar›r.”
Devlet bütçesi ve muhasebesi iyi anlat›lmazsa, reel sektörde kendi bütçesini ve
muhasebesini iyi yapamaz. Geçmiﬂ dönemdeki bütçe sapmalar›n› bir hat›rlayal›m!
S›n›fland›rmaya dayal› yap›lan “A-n-a-l-it-i-k Bütçe” ilk defa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Hazine Müsteﬂarl›¤›, Sahil Güvenlik Komutanl›¤›, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü ile Hacettepe
ve Ege Üniversiteleri 2002 y›l› bütçelerinde yeni s›n›fland›rma sistemati¤ine
göre haz›rlanm›ﬂt›r.
Konsolide bütçe kapsam›ndaki tüm kurum ve kuruluﬂlar›n 2004 Y›l› Bütçeleri
“A-n-a-l-i-t-i-k Bütçe” S›n›fland›rmas›na
göre haz›rlanarak kanunlaﬂm›ﬂ ve
01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmiﬂtir.
Türk Bütçe Sistemi tarihi 1850 tarihinden sonraki Osmanl› Bütçelerinin Muvazene Defteri, Muvazene-i Umumiye,
Muvazene-i Umumiye Kanununa kadar
sorumlulu¤unun niçin önemli oldu¤unun teorik gerekçeleri aç›klanm›ﬂt›r. Bu
gerekçelere ça¤daﬂ Türk kamu mali yö100
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dayanmaktad›r. Bu kadar eski bir tarihe
dayanan bütçelerin, sapma oranlar›n›n
gitgide düﬂmesi gerekmez mi?
Devlet bütçesi, 1050 say›l› Muhasebe-i
Umumiye Kanununda 5018 say›l› Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda
ayr› ayr› tan›mlanm›ﬂt›r. Bu tan›mlardan
yola ç›k›ld›¤›nda bütçe kanununda, Devletin yapmakla yükümlü oldu¤u hizmetler için gerekli giderler, bu giderleri yapmak için ihtiyaç duyulan kayna¤›n hangi
gelirler ile karﬂ›lanaca¤›, bunlar›n uygulanmas› ve yürütülmesine iliﬂkin hükümlerin yer almas› gerekti¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
“A-n-a-l-i-t-i-k Bütçe”
S›n›fland›rmas›n›n Yap›s› aﬂa¤›daki
ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r:
• Harcama Ve Borç Vermenin Kodlamas›
- Kurumsal Kodlama
- Fonksiyonel Kodlama
- Finansman Tipi Kodlama
- Ekonomik Kodlama
• Gelirin Kodlamas›
• Aç›k/Fazlan›n Finansman Kodlamas›
Bu s›n›fland›rma ile, Devletin, gelir ve
gider bütçelerinin hangi kurumlar taraf›ndan hangi fonksiyon için ve hangi
amaçla yap›ld›¤› sorular›n›n cevab› al›nabilir. Ayr›ca giderlerin ve gelirlerin kolayl›kla konsolidasyonu ve analizi yap›labilir.
Bu çerçevede “A-n-a-l-i-t-i-k Bütçe”ye
bakt›¤›m›zda, devlet kurum ve kuruluﬂlar›n›n, gelecek mali dönemle ilgili, harcamalar›n ve gelirlerin, istatistiklerinin
daha düzenli, güvenilir, tutarl›, analize
ve ölçmeye elveriﬂli ﬂekilde tutulmas›n›

sa¤layan ciddi bir yönetim arac›.
2005 mali y›l›nda e¤itim kapsam›ndaki
kuruluﬂlarda paralel uygulanan, 2006
mali y›l›nda uygulama yap›lacak ve 2007
mali y›l›nda döner sermaye iﬂletmelerinin kapsama al›nmas›yla devam edecek
olan “A-n-a-l-i-t-i-k Bütçe” için akl›m›za
bir çok soru gelmektedir:
• Kurum ve kuruluﬂlarda tam anlaﬂ›lm›ﬂ
m›d›r? Ve buna haz›rlar m›?
• Bununla ilgili e¤itim çal›ﬂmalar›n›n
derinli¤i nedir?
• Bütçeden sadece haz›rlayanlar m› fark›ndad›r?
• Tüm kamu personeline bütçe fark›ndal›¤›, bütçe hakimiyeti e¤itimi verilmiﬂ
midir?
• Tüm kamu kuruluﬂlar›n›n içinde yer
alan bölümlere “Bütçe Hakimiyeti” organizasyonu yap›lm›ﬂ m›d›r?
• Bir otomasyon alt yap›s› var m›d›r?
• Bununla ilgili hangi yaz›l›m kullan›lmaktad›r?
• Kamu yarar›na çal›ﬂan tüm kamu kuruluﬂlar› mali y›lda yapacaklar› gelir ve
giderleri tek tek kamuya ilan etmiﬂ midir?
• Kamuya ilan edilen bütçeler her ay
kontrol edilecek midir?
• Kamu yarar›na çal›ﬂan kurum ve kuruluﬂlar, bütçe sonuçlar›n›, her ay kamuya
aç›klayacak m›d›r?
• Bütçe tuttu¤u taktirde ödül ne olacakt›r?
• Bütçe sapmas› olan kurum ve kuruluﬂlar›n yöneticilerinin performanslar›
nas›l de¤erlendirilecektir?
• Bütçe sapmas› oldu¤unda “pardon”
mu denecektir?
“A-n-a-l-i-t-i-k Bütçe” teorik ve kapsam

netimi de duyars›z kalamazd›. Bu yüzden
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol (bundan
böyle k›saca KMYK) kanununun en te-

mel niteliklerinden biriside saydaml›k ve
hesap verme sorumlulu¤unun geliﬂtirilmesine ayr›cal›kl› önem vermesidir. Mali
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/Türkiye’de Kamu Maliyesi

olarak iyi haz›rlanm›ﬂ bir bütçe. Fakat
yukar›daki sorulardan gerekli mesajlar
al›n›rsa daha iyi olabilir. Bütçe bir kurum ve kuruluﬂun can damar›d›r. Bütçe
olmadan nereye vard›¤›n›z›n anlam›
yoktur. Bütçesiz bir kurum veya kuruluﬂ rotas›z gemi, göstergesiz uçak gibi-

dir. Bütçe sistemini kurarken, bütçenin
gerektirdi¤i di¤er sistemlerle ba¤lamak
gerekir. Hiçbir sistem tek baﬂ›na bir anlam ifade etmez. Ölçmedi¤imiz, kontrol
etmedi¤imiz ve referans noktas› olarak
göstermedi¤imiz hiçbir sistem iﬂe yaramaz. Bütçeden sadece mali yöneticiler

sorumlu de¤ildir. Herkes bütçeden sorumludur. Bu sorumluluk bilinci “Bütçe
Hakimiyeti” yönetimi ile gerçekleﬂtirilir.

saydaml›¤› geliﬂtirmek için KMYK kanununda vergi harcamalar›n›n raporlanmas›, harcamac› kuruluﬂlar›n ileriye yönelik
bütçe tahminlerinin, yerel yönetimler ve
sosyal güvenlik kurumlar›n›n bütçe tahminlerinin bütçe kanunu tasar›s›na eklenmesi gibi parlamentoya ve kamuoyuna sunulacak raporlar›n içeri¤ini zenginleﬂtiren önemli yenilikler getirmiﬂtir. Bu
uygulamalar maliye yönetimini saydamlaﬂt›rma ve hesap verme sorumlulu¤unu
art›rma yönünde at›lm›ﬂ olumlu ad›mlard›r. KMYK kanununda maliye yönetimini
saydamlaﬂt›rma ve hesap verme sorumlulu¤unu art›rma yönünde benzer birçok
de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r ve bu de¤iﬂiklikler
tedrici olarak uygulamaya geçirilmektedir.

mesi iyi yönetiﬂim aç›s›ndan olumsuz oldu¤u gerçe¤iyle, hesap verme sorumlu¤unun 2004 ve 2005 y›l›nda olumlu bir
seyir izledi¤ini ancak 2006 y›l›nda 2003
y›l› de¤erinden de daha olumsuz bir sonuca ulaﬂt›¤› gözlemlenmiﬂtir. Dünya
Bankas› yönetiﬂim kriter ve göstergelerine göre, KMYK kanununun uygulamaya
geçti¤i ilk y›llarda hesap verme sorumlulu¤u yönünden ülkeye olumlu katk›da
bulundu¤unu söyleyebiliriz.
KMYK kanunun Türkiye’de saydaml›¤a
olumlu etkisinin olup olmad›¤› TESEV
(Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma
Vakf›) ve TEPAV’›n (Türkiye Ekonomik
ve Sosyal Etüdler Vakf›) haz›rlad›¤› mali
saydaml›k izleme raporlar› yard›m›yla da
ö¤renilebilir. M.Ferhat Emil ve H.Hakan
Y›lmaz taraf›ndan TEPAV için haz›rlanan
2007 Eylül ay›nda yay›nlanan raporda
2003-2006 y›llar› için mali saydaml›k izleme sonuçlar› verilmektedir. Bu rapora
göre 2003 y›l›nda 100 üzerinden 44,1
olan mali saydaml›k endeksi 2006 y›l›n›n 2.
alt› ay› sonucuna göre 41,3’e gerilemiﬂtir.

Türkiye için hem Dünya Bankas› hem de
TEPAV’›n haz›rlad›¤› mali saydaml›k izleme raporlar› sonuçlar› tek bir y›la ba¤l›
kalmadan incelenirse, KMYK kanununun
saydaml›¤a olumlu katk›da bulundu¤u
gözlenmektedir. KMYK kanununun 2003
y›l› Aral›k ay›nda kabul edildi¤i ve tedrici
bir ﬂekilde uygulamaya geçti¤i göz önünde bulundurulursa, kamu mali yönetimindeki bu önemli de¤iﬂimin olumlu sonuçlar›n› görmek için zamana ihtiyaç duyuldu¤u aﬂikârd›r. Kamu maliyesi yönetimi KMYK kanunu ile yeni bir döneme
baﬂlamaktad›r. Bu yeni dönemde kamu
maliyesi yönetiminde, yönetiﬂim, saydaml›k ve hesap verme sorumlulu¤u gibi
kavramlar öncelik kazanm›ﬂt›r. Kamu
maliyesinin yönetiminde saydaml›¤a ve
hesap verme sorumlulu¤una daha fazla
önem verilmesi politikac›, bürokrat ve
seçmen aras›ndaki asimetrik bilgiyi azaltma yönünde çok olumlu etkisi olacakt›r.
Asimetrik bilginin azalt›lmas› ise k›t kamu kaynaklar›n›n daha etkin ve verimli
kullan›lmas›na yard›mc› olacakt›r.

Kaynak
T.C. Maliye Bakanl›¤›, Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlü¤ü

Kamu yönetimindeki reform niteli¤indeki de¤iﬂikliklerin baﬂar›lar›n› 3-5 y›l gibi
k›sa vadede gerçekleﬂmesini beklememeliyiz. Zira reformlar›n etkileri uzun
dönemde ortaya ç›kmaktad›r. KMYK kanunun hesap verme sorumlulu¤u ve saydaml›k üzerinde nas›l etkilerinin oldu¤unu bu konuda Türkiye için haz›rlanm›ﬂ karnelerden ö¤renebiliriz. Bunlardan ilki Dünya Bankas› taraf›ndan haz›rlanan ve tüm ülkeleri içeren Dünya
Yönetiﬂim Göstergeleri’dir. 2007 Temmuz ay›nda yay›nlanan Dünya Yönetiﬂim Göstergelerinde Türkiye’ye ait 6 Kaynak: Daniel Kaufmann, Aart Kraay & Massimo Mastruzzi (2007) Governance Matters VI: Aggregate and
Individual Governance Indicators 1996–2006 World Bank Policy Research Working Paper 4280, July 2007, pp.76-93.
yönetiﬂim göstergesi bulunmaktad›r.
Bu göstergelerden hesap verme sorumlulu¤u saydaml›kla en yak›ndan
Kaynak: M.Ferhat Emil, H.Hakan Y›lmaz (2007) Mali Saydaml›k ‹zleme Raporu, V-VI, Türkiye Ekonomi Politikalar›
iliﬂkili kavramd›r. Göstergenin küçül- Araﬂt›rma Vakf›, Ankara
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Dr. Hüseyin ÇIRPAN

Yönetiﬂimin Yap› Taﬂ›: “Olgun” Birey
Son birkaç as›rda yaﬂanan sosyal ve ekonomik geliﬂmeler, birey otorite iliﬂkisinin geliﬂmesinde Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarﬂisini hat›rlatmaktad›r. 19. Yüzy›l ve öncesinden 20. Yüzy›l›n ortalar›na kadar bireyin otoriteden beklentisi, en temel ihtiyaç olan
can ve sonras›nda da mal emniyetinin sa¤lanmas› olarak karﬂ›m›za ç›k›yordu. Bu durumda devlet “güçlü”, “otoriter”, “veren el” olup; birey zay›f, talep eden ve pasif konumda bulunuyordu.
Dr. Hüseyin ÇIRPAN

Bu iliﬂkide sarkac›n iki ucundan söz edilebilir: bir uçta bireyi, di¤er uçta ise devleti kutsamak. Birey-devlet iliﬂkisini
amaç ve araç aç›s›ndan da ele almak
mümkün. Bir uçta, devleti amaç olarak
görüp bireyin devlet/toplum için var oldu¤unu ve bu sebeple bireyin feda edilebilece¤i düﬂüncesi var iken, di¤er tarafta
bireylerin emperyal bir bak›ﬂ aç›s›yla
hemcinslerine yaﬂama hakk› tan›mamas›
söz konusu olabilir. Birincisinde birey,
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kimlik kazanamazken, hatta bireyin “ad›”
yokken, di¤erinde ise aﬂ›r›, y›k›c› ve hatta yok edici bir rekabet vard›r.
Son birkaç as›rda yaﬂanan sosyal ve ekonomik geliﬂmeler, birey otorite iliﬂkisinin geliﬂmesinde Maslow’un (ve ‹bn-i
Haldun’un) ihtiyaçlar hiyerarﬂisini hat›rlatmaktad›r. 19. Yüzy›l ve öncesinden 20.

“

Birey olarak kiﬂinin
kendisinin yani “ben”in as›l
sorumlulu¤u, yönetiﬂim
ilkelerini, baﬂkaca hiçbir
zorlama ve denetim
olmaks›z›n bireysel
yaﬂam›nda ve
uygulamalar›nda yerine
getirme sorumlulu¤udur.

“

Birey toplum, birey otorite (devlet) iliﬂkisini ifade eden, toplumun ve otoritenin nas›l oluﬂtu¤u, otoritenin meﬂruiyet
nedeni/gerekçesi, bireyin ve otoritenin
s›n›r ve sorumluluklar›, eski Yunandan,
‹slâm âlimlerine ve Bat› ayd›nlanmac›lar›na kadar tarihin hemen her döneminde
tart›ﬂ›la gelmiﬂtir.

Yüzy›l›n ortalar›na kadar gelen ve hemen
tüm dünyada görülen savaﬂ halinde, bireyin otoriteden beklentisi en temel ihtiyaç olan can ve sonras›nda da mal emniyetinin sa¤lanmas› (‹bn-i Haldun’un tan›mlamas› ile zaruri ihtiyaçlar) olarak
karﬂ›m›za ç›k›yordu. Bu durumda devlet
“güçlü”, “otoriter”, “veren el” olup; birey
zay›f, talep eden ve pasif konumdad›r.
20. Yüzy›l›n ortalar›ndan baﬂlayarak dünyada genel olarak silahl› savaﬂ anlam›nda
sükûnetin olmas›, teknolojik ekonomik
ve sosyal alandaki geliﬂmelerle birlikte
refah›n artmas› ve hayat standard›n›n
yükselmesi, birey devlet iliﬂkisinde de
derin de¤iﬂimleri beraberinde getirmiﬂtir. Birey, emniyetin sadece can emniyetinden ibaret olmad›¤›n›; ekonomi, nesil,
ak›l ve din emniyeti gibi di¤er emniyet
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genelde insano¤lunun potansiyelini aç›¤a ç›karmalar›n› sa¤layacak ve sonuçta
huzur ve refah› gerçekleﬂtirecek ortam›
haz›rlamak; kurumlar aras› koordinasyonu ve organizasyonu yapmakt›r. Yaln›z,
kurum uygulamalar›n› gerçekleﬂtirirken
de referans/pusula olarak, evrensel ilkeler olan âdâlet, dürüstlük ve hukukun
üstünlü¤ünü ölçü almakt›r.
Bu yaklaﬂ›m› benimsedi¤imizde, yönetiﬂimin gerçekleﬂmesi için taraflar›n sorumlulu¤u noktas›nda terazinin kefesi-

“

Devlet herkes için temel
emniyet konular›n›
sa¤layarak, refah ve huzuru
gerçekleﬂtirmek maksad›yla
vard›r. ﬁeyh Edebâli’nin
“‹nsan› yaﬂat ki, devlet
yaﬂas›n” prensibini burada
hat›rlamak gerekir.

“

gereklerinin de oldu¤unun fark›na varm›ﬂ, devletten bu emniyetler konusunda
sonuç üreten çal›ﬂmalar yapmas›n› talep
ederek, devletin çal›ﬂmalar›n› denetler
konuma gelmiﬂtir. Hâs›l› birey ihtiyaçlar›
ve beklentileri aç›s›ndan asl›nda Maslow’un hiyerarﬂisinde kendini gerçekleﬂtirme ( ya da ‹bn-i Haldun’un kemâlî ihtiyaçlar) seviyesine gelmiﬂtir. Bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda devlet, “güçlü” otoriteden; hizmet eden, bireyleri memnun etmeye çal›ﬂan, yapt›klar› için hesap veren,
farkl›l›klar› bir potada eritmek için ortak
paydalar oluﬂturan; uzlaﬂmac›, hâs›l› gücünü “güçlü olmaktan” de¤il, ortak payda ve katma de¤er üretmekten alan bir
nitelik kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
‹ﬂte bu noktada yönetiﬂimi, son dönemde yaﬂanan de¤iﬂimle birlikte ortaya ç›kan ve yukar›da tan›mlamaya çal›ﬂt›¤›m›z
yeni birey-devlet iliﬂkisi olarak tan›ml›yoruz. Bu çerçeveden bakt›¤›m›zda, bireylerin bir araya gelmelerinin temel
nedeni farkl›l›klar›na ra¤men ortak
paydalar üzerinde anlaﬂarak, refah
ve huzur içerisinde yaﬂamak; devletin varl›k sebebi ise kurumlar› arac›l›¤›yla
özelde
bireylerin,

/Yönetiﬂimin Yap› Taﬂ›: “Olgun” Birey

nin dengelendi¤ini görürüz. Yönetiﬂimle
ilgili yaz›lanlara bakt›¤›m›zda kat›l›ma
aç›kl›k, ﬂeffafl›k, hesap verebilirlik, hukukun üstünlü¤ü, âdâlet gibi ilkelerin uygulanmas› sorumlulu¤unun gizli bir varsay›m ve kabulle yönetime verildi¤ini görürüz.
Ne var ki, yönetimin uygulamalar›na kat›lma, adaleti ve
kurallar›n uygulanmas›nda
hukukun üstünlü¤ünü talep etme, hesap sorma
sorumluluklar› mündemiç olarak bireyin
olmaktad›r. Hem yönetiﬂim
kelimesi
özünde, birlikte ve/ya

karﬂ›l›kl› yapmay› da ifade etmektedir.
Dolay›s›yla yönetiﬂim ancak ve ancak birlikte yap›lacaklarla hayata geçirilebilecek
ve ayakta kalabilecektir.
Bize göre, bireyin sorumlulu¤u aç›s›ndan, çok daha çarp›c› ve çok da dile getirilmeyen bir alan daha söz konusudur. O
da birey olarak kiﬂinin kendisinin yani
“ben”in, yönetiﬂim ilkelerini, baﬂkaca
hiçbir zorlama ve denetim olmaks›z›n
bireysel yaﬂam›nda ve uygulamalar›nda yerine getirme sorumlulu¤udur. Yönetiﬂimin gerçek anlamda
gerçekleﬂmesi için hayati ve bir o kadar
da zor olan asl›nda bu sorumluluktur.
Zira yönetiﬂim bir sistemi, yap›y› ifade
ediyorsa; yap›y› oluﬂturan, daha da
önemlisi yap›n›n devaml›l›¤›n› sa¤layan
bireylerden baﬂkas› de¤ildir. Bu nedenle
yönetiﬂimin gerçekleﬂmesi ve hayat›n›
devam ettirebilmesi için sözünü etti¤imiz bireysel sorumlulukla birlikte terazinin kefesi bireyden yana a¤›r basmakta
olup, bireye yönetimden daha fazla sorumluluk düﬂmektedir.
Bu sorumlulukla birlikte, üzerinde durulmas› gerekli di¤er bir husus, birey olarak yönetiﬂimin gereklerini yerine getirme konusunda ne kadar haz›r ve hatta
ne kadar istekli oldu¤umuzdur. Daha
aç›k bir ifadeyle bireyler olarak
bizler gerçekten ilkelere dayal› bir
yönetiﬂimi istiyor muyuz? Yönetiﬂimin unsurlar› olan ﬂeffafl›k ve hesap verebilirlik ilkelerinin birey
olarak, aile olarak veya ﬂirket olarak bize uygulanmas›na ne kadar
haz›r›z? Bu sorularla yüzleﬂmenin toplumsal olarak kolay olmad›¤›n›n en büyük delili, ‹stanbul gibi güzide bir ﬂehrin
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yap›laﬂmas›n›n yüzde 70’inin plans›z ve
ruhsats›z olmas› ve ekonominin kay›t d›ﬂ› oran›n›n yüzde 60’larla ifade edilmesi
olsa gerek.
Yönetiﬂimin Birey ‹çin Anlam›
‹nsan beden ve ruhu ile farkl› boyutlar›;
irade, kalp ve zihin ile de farkl› fakülteleri olan bir varl›kt›r. Bu fakülteleri ile insan “iyi”, “güzel” ve “do¤ru”nun peﬂindedir. ‹nsano¤lunun temel beklentisi bu
boyut ve fakültelerin emniyet alt›na al›narak, beslenmesi ve geliﬂmesi için ortam haz›rlanmas›ndan ibarettir asl›nda.
Bu çerçevede bireyin beklentisi;
• Can emniyeti
• Mal-ekonomi emniyeti
• Nesil emniyeti
• Din emniyeti ve
• Ak›l emniyetinin sa¤lanmas›d›r.
Di¤er taraftan birey, di¤er bireylerle bir
arada, ayn› toplum içinde yaﬂamaktad›r.
Öyle ki, asl›nda her bir birey nevi ﬂahs›na
münhas›r olarak farkl› duygu, düﬂünce,
inanç ve de¤erlere sahiptir. Dolay›s›yla
bu kadar farkl›l›klar aras›nda ay›r›m yap›lmaks›z›n, yukar›da sayd›¤›m›z emniyetlerin herkes için ayn› ölçüde sa¤lanmas› gibi zor bir durum söz konusu olmaktad›r.
‹ﬂte bu noktada devletin varl›k nedeni
ortaya ç›k›yor. Devlet herkes için bu emniyetleri sa¤layarak, refah ve huzuru gerçekleﬂtirmek maksad›yla vard›r. ﬁeyh
Edebâli’nin “‹nsan› yaﬂat ki, devlet
yaﬂas›n” prensibini burada hat›rlamak
gerekir.
Devlet bu emniyetleri, kurumlar› (adâlet
bakanl›¤›, e¤itim bakanl›¤›, sa¤l›k bakanl›¤›, kolluk kuvvetleri gibi) arac›l›¤›yla
sa¤lamaktad›r.
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Burada devlet uygulamalar›ndan yönetiﬂim olarak söz edebilmemiz için, birkaç
temel ilkeye ihtiyaç bulunmaktad›r.
• Öncelikle bireylerin bir arada yaﬂamas›n›n göstergesi olan hukuk, gücünü
adâlet ve hakkaniyetten almal›d›r.
• Kanunlar ve kurallar ayn› durumda
olanlar için, ayn› ﬂekilde uygulanmal›;
hukuktan baﬂka hiçbir ﬂey üstün tutulmamal›,
• Uygulamalar dürüstlük ilkesine uygun
olarak gerçekleﬂmeli; aç›k, ﬂeffaf olma;
hesap verme konusunda çekince gösterecek bir durum olmamal›.
Say›lan bu ilkeler asl›nda hiç de yabanc›
gelmemektedir bize. Bu ilkeler, insano¤lu var oldu¤undan beri üzerinde kafa yorulan evrensel ilkelerdir.
Dolay›s›yla iddial› olmakla birlikte, evrensel ilkelere tam uyum içerisinde
olma hâli diye tan›mlayabilece¤imiz yönetiﬂimi, bireyin “iyiye, do¤ruya, güzele” ulaﬂmas›, kendi potansiyel gücünü, iradesini ortaya koymas› ﬂeklinde ifade edebilece¤imiz varoluﬂ gerekçesini
gerçekleﬂtirmesinin en büyük garantisi
olarak sayabiliriz. Çünkü evrensel ilkeler
var ise, ortak paydadan, bütünsel faydadan, kazan/kazandan, s›n›r ve sorumluluklardan, sayg›dan rahatl›kla söz edebiliriz.
Yönetiﬂim ‹çin Olgunluk
Yukar›da sözünü etti¤imiz gibi yönetiﬂimin gerçekleﬂmesinde ve varl›¤›n› devam ettirmesinde sorumlulu¤un büyük
bir k›sm› kiﬂiye düﬂmektedir.
Yap›n›n davran›ﬂ› etkiledi¤i ve hatta belirledi¤i aç›kt›r. Ne var ki, tek tek bireylerin tutum ve davran›ﬂlar› da sistemin ﬂekillenmesi ve devam etmesi için kritik

öneme sahiptir. Bu münasebetle bireylerin yönetiﬂim ilkelerini öncelikle kendi
tutum ve davran›ﬂlar›nda hayata geçirmeleri büyük önem kazanmaktad›r. Zaten yönetiﬂimin uygulamalar› da, kendileri de birer birey olan kamu görevlileri
taraf›ndan yerine getirilmektedir.
Madem “ben”in tutum ve davran›ﬂlar› bu
kadar önemlidir, o halde bu tutum ve
davran›ﬂlar›n yönetiﬂimin ilkeleri do¤rultusunda olmas›n› kim denetleyecektir?
Tabiî ki yine “ben”. Yani ihtiyac›m›z olan
bir iç denetim mekanizmas›d›r.
Bireyin di¤er bireylerle, toplumla ya da
devletle iliﬂkisinde kanun ve kurallar›n
uygulanmas›n› kontrol etmesi aç›s›ndan
iki tür denetimden söz edebiliriz: D›ﬂ ve
iç denetim.
D›ﬂ denetim, devletin kurumlar› (maliye,
kolluk kuvvetleri, resmî olmasa bile bir
dereceye kadar toplum bask›s› gibi) arac›l›¤›yla yapt›¤›, bireyleri kanun ve kurallara uygun davranmaya zorlayan bireyin
d›ﬂ›ndan gelen gücü ifade etmektedir.
‹ç denetim ise, bireylerin kanun ve kurallar› özümseyerek, baﬂkaca hiçbir zorlay›c› mekanizmaya ihtiyaç duymadan, kendili¤inden hukuka uygun davranmalar›n›
ya da davranmalar› için kendi kendilerini
zorlamalar›n›/ denetlemelerini ifade etmektedir. Bireyin ortaya koyaca¤› kendini denetleme ve kendini ilkelere uymaya
zorlama durumunu olgunluk, yetiﬂkinlik
olarak tan›mlayabiliriz.
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• Zihinsel olgunluk; bilgi, anlay›ﬂ ve
kavray›ﬂta geliﬂmeyi ifade eder,
• Sosyal olgunluk; di¤er bireyleri kendimize eﬂit görmeyi, karar verirken bencilce de¤il, toplumun ortak paydas›n› gözetebilmeyi ifade eder,
• Ahlâkî olgunluk; iç ve d›ﬂ bask›lara
ra¤men, do¤ruyu seçebilme kapasitesi
ile vicdan›n› ifade eder,
• Ruhsal olgunluk ise; ar›nma yoluyla
Elbette, herkesin bu çeliﬂkili duruma
Yarat›c›n›n yeryüzünde gerçek temsilcisi
düﬂtü¤ünü söyleyemeyiz. Bunun sebebi,
olmay› ve bilgeli¤i ifade eder.
kiﬂilerin geliﬂmiﬂlik, olgunluk veya yetiﬂFiziksel olgunluk, bedenimizle iliﬂkili
kinlik seviyelerinin farkl› olmas›d›r. ‹nsaiken, di¤er olgunluk türleri ruhumuzun
n›n farkl› boyutlar› ve fakülteleri olmas›
fakülteleri olan ak›l, irade ve kalple iliﬂkinedeniyle, farkl› olgunluk düzeylerinden
lidir. Ruhsal olgunluk ise, bu fakültelerin
söz edebiliriz;
bütünsel geliﬂimi sonucunda ortaya ç›kan en üst seviyeyi ifade eder. Bireyin;
‹nsan›n kendisini denetlemekendisi, toplum, kâinat ve yarat›c›s› ile
si, sorgulamas›, kurallara
iliﬂkisinin kalitesi ve yukar›da bahsetti¤iuymaya zorlamas› ve
miz iyi, güzel ve do¤runun gerçekleﬂmeiyileﬂtirmeye çal›ﬂmas›n›n, si bu olgunluk türlerinin sa¤lanmas›yla
insan için hiç de kolay
mümkündür. Dolay›s›yla konumuz için
olmad›¤›n›n fark›nday›z. Bu kritik olgunluk çeﬂitleri de bunlard›r.
cesaret demek, bu fedakârl›k Bu olgunluklar biri di¤erini tamamlayademek, bu gayret demek ve cak ﬂekilde bütünlük arz etmektedir. Dobedel ödemek demek. Ne var lay›s›yla ideal anlamda ferdin (ve topluki, gerçek anlamda yönetiﬂim mun) olgunlu¤undan söz etmek gerekirse, bu olgunlu¤un bütünlük arz etmesi
talep ediyorsak, öncelikle
gerekir. Yönetiﬂim öyle olmal›d›r ki, “olkendimizden baﬂlamak ve
gun” bireylerin karar verme ve uygulama
elimizi taﬂ›n alt›na sokmak
mevkilerinde olmas›n› sa¤lamal›d›r.

“

“

Bu çerçeveden asl›nda olgunluk ile denetimin nas›l yap›ld›¤› aras›nda bir iliﬂki
ortaya ç›kmaktad›r. E¤er kurallar›n uygulanmas›nda d›ﬂ denetim daha etkili, fakat
d›ﬂ denetim zay›flad›¤› zaman kurallar›n
uygulanmas›nda zaaflar görülüyor ise, olgunluktan söz edilemez. Üzülerek görüyoruz ki, kendi toplumumuz güçlü bir
ﬂekilde d›ﬂ denetim ihtiyac› duymaktad›r
ve henüz iç denetimin sa¤lad›¤› olgunluk
düzeyinden epeyce geridedir. Kanaatim
o dur ki, fert ve toplumlar›n olgunluk seviyelerini tespit etmek için, trafi¤in nas›l
iﬂledi¤i iyi bir örnektir. Bizim trafi¤imize
bakt›¤›m›zda; emniyet ﬂeridinin boﬂ olmas› için ya yolun tamamen boﬂ veya trafik s›k›ﬂ›ksa bir trafik polisine ihtiyac›m›z
vard›r; trafik polisi olmad›¤›nda emniyet
ﬂeridi normal yol gibi kullan›lmaktad›r.
K›rm›z› ›ﬂ›kta geçme, otobanda geri geri
gitme veya direksiyonda cep telefonu ile
konuﬂma konusu yine çok farkl› de¤ildir.
Burada iç denetimin öneminden baﬂka
alt› çizilmesi gereken bir di¤er husus, bu
kural ihlallerinin cezas›z kalmas› sonucunda ortaya ç›kan dejenere edici durumdur. Trafik s›k›ﬂ›kl›¤›na ra¤men normal ﬂeridinde gitmeye çal›ﬂan kiﬂi, belli
bir süre sonra yanl›ﬂ hareketlere bakarak, “Ben aptal m›y›m?” ikilemine düﬂmektedir.

/Yönetiﬂimin Yap› Taﬂ›: “Olgun” Birey

durumunday›z.

• Fiziksel olgunluk; fiziksel büyüme
ve geliﬂmenin tamamlanm›ﬂl›¤›n› ifade
eder,
• Duygusal olgunluk; duygular›m›z›n
fark›nda olmay› ve onlar› kontrol edebilmeyi ifade eder,

Bu olgunluk bir bütünlük arz etti¤i zaman;
• Orman arazisine kaçak bina yap›lmayacakt›r,
• Trafik s›k›ﬂ›k diye, dörtlüler yak›larak
emniyet ﬂeridi ihlâl edilmeyecektir,
• Eleﬂtiriler kiﬂisel olarak alg›lan›p, özeleﬂtiri yapmak yerine, hakaret edilmeyecek,
Ekim 2007
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• Trafikte, “direksiyonu önüme k›rd›”
diye kavga ç›kmayacak, sonuçta silah çekilmeyecek,
• Kaçak binaya hat›rl› dost, rüﬂvet vb sebeplerle izin verilmeyecek,
• ‹haleler kiﬂilerin kendi kurdurdu¤u
ﬂirketlere aktar›lmayacak,
• ‹ﬂ, ehli yerine, yetkililerin kendi memleketlisine verilmeyecek,
• S›rf muhalefet olsun diye, daha önce
savunduklar›m›z›n tersi söylenmeyecek,
• Kül tablas› kayg›s›zca soka¤a dökülmeyecek,
• Yol k›salacak diye ters yöne girilmeyecek,
• Otobanda geri geri gidilmeyecek,
• Maliyeti düﬂürmek için malzemeden
çal›nmayacak,
• Bir gecelik kararnamelerle birilerine
haks›z kazanç sa¤lanmayacak,
• Ço¤unluk böyle istiyor denilerek, az›nl›¤›n haklar› ihmal edilmeyecek,
• ‹nsanlar bunu talep ediyor denilerek,
televizyonlar kalitesiz magazin programlar›yla doldurulmayacak,
• ‹ﬂyerinin imkânlar› (araç, telefon, k›rtasiye) özel iﬂler için kullan›lmayacak,
• Bankalar kredi kart› veriyor diyerek,
ödeyebilme kapasitesinin üzerinde borçlan›larak bata¤a düﬂülmeyecek,
• Üretim at›klar›, filtreleme iﬂlemi yap›lmaks›z›n çevreye dökülmeyecek,
• Bireysel inançlar, tek do¤ru olarak kabul edilip, di¤er bireylere empoze edilmeyecek,
• Kanunu çi¤neyen yak›n›m›z veya akrabam›z oldu¤unda farkl› davran›lmayacakt›r…
• …..
Bunlar› yapmaya yeltenen, henüz isteniEkim 2007
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len olgunluk seviyesine gelmeyen insanlar mutlaka olacakt›r. Bu insanlar için uygulanacak denetim ve yapt›r›m mekanizmalar›, “olgun” bireylerin oluﬂturdu¤u
kamu bürokrasisi taraf›ndan tereddüt
gösterilmeden uygulanacakt›r.
Son Söz
Sonuç olarak, bize göre yönetiﬂimin referans›n›n evrensel ilkeler oldu¤u gerçe¤idir. Evrensel ilkeler de erdem, ahlâk, iyi
niyet kurallar› çerçevesinde hareket etmeyi, birey olarak adâlet, hukuk ve dürüstlük ilkelerine uyulmas›n›, hâs›l› olgunca tutum ve davran›ﬂ› gerektirmektedir.
Olgunlu¤a giden yol, insan›n kendisinin,
di¤erlerinin, toplumun, insanl›¤›n, evrenin ve yarat›c›n›n fark›nda olmas›ndan;
bu do¤rultuda da kendi yaklaﬂ›m biçimini, tutum ve davran›ﬂlar›n› sorgulamas›,
kendisini hesaba çekmesi ve kendisi ile
yüzleﬂmesinden geçmektedir.
‹deâl anlamda bunlar›n gerçekleﬂmesi
durumunda, bu (olgun) bireyin elinden,
dilinden, tutum ve davran›ﬂlar›ndan hiç
kimseye zarar gelmeyecektir. Bilakis bu
birey varoluﬂ gerekçesi olarak kendisine,
çevresine, topluma, ülkesine, dünyaya,
insanl›¤a ve evrene fayda üretecektir.
O hâlde yönetimler, ideâl anlamda yönetiﬂimi gerçekleﬂtirmek istiyorlarsa, tüm
politikalar›n› ve bu politikalar› hayata geçirecek kurumlar›n› bireyin “olgun birey” (ve toplumun “olgun toplum”) olmas›na hizmet edecek ﬂekilde düzenlemelidir. Zira en kolay yönetim vatandaﬂlar› gerçekten olgun bireylerden oluﬂan
toplumu yönetmek olacakt›r. Yönetimin

böyle bir yaklaﬂ›m› benimsemesini, bir
nevi teslim oldukça özgürleﬂme veya hizmet ettikçe üstünlük kazanma olarak da
ifade edebiliriz.
‹nsan›n kendisini denetlemesi, sorgulamas›, kurallara uymaya zorlamas› ve iyileﬂtirmeye çal›ﬂmas›n›n, insan için hiç de
kolay olmad›¤›n›n fark›nday›z. Bu cesaret demek, bu fedakârl›k demek, bu gayret demek ve bedel ödemek demek. Ne
var ki, gerçek anlamda yönetiﬂim talep
ediyorsak, öncelikle kendimizden baﬂlamak ve elimizi taﬂ›n alt›na sokmak durumunday›z.
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Küreselleﬂmenin Kamu Yönetimi
Üzerine Etkisi: Türkiye Örne¤i
1970'li y›llara gelindi¤inde devletlerin ekonomiye fazlas›yla müdahil olmas›yla hantall›¤›n do¤du¤u ve
özel teﬂebbüsün önünün aç›lamad›¤› dile getirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bunun sonucunda da liberalizmin temel ilkelerinin zaman›n ﬂartlar› çerçevesinde yeniden tart›ﬂ›lmas› gündeme gelmiﬂtir. Neo-liberal ilkeler
do¤rultusunda devletlerin özelleﬂtirme gibi politikalarla ekonomiden el çekerek, özel teﬂebbüsün önünü açmas› yetmemiﬂ ve kamu yönetiminde de ciddi iyileﬂtirmeler yap›lmas› gerekti¤i inanc› yerleﬂmiﬂtir.
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me gibi) politikalar getirmiﬂtir. Milton
Friedman'›n önemli temsilcilerinden oldu¤u neo-liberallerin görüﬂü 'daha az
devlet, daha çok halk' (özel teﬂebbüs)
slogan›yla özetlenir. Bu görüﬂün siyasal
boyutu, gücün merkezden yerele veya
halka en yak›n birimlere kayd›r›lmas› demokrasiyle daha özdeﬂ oldu¤u ﬂeklinde
aç›klanabilir. Bu anlay›ﬂ çerçevesinde

“

Klasik kamu yönetiminden
farkl› bir yönetim ﬂekli önce
ABD, ‹ngiltere, Avustralya,
Yeni Zelanda ve Kanada gibi
genelde Anglo Sakson
kültürün a¤›r bast›¤›,
geliﬂmiﬂ ülkelerde
uygulanmaya baﬂlam›ﬂt›r.

“

Küreselleﬂmenin Geliﬂimi ve
Genel Etkileri
Belirsizliklerin hâkim oldu¤u, siyasi, kültürel ve ekonomik ciddi de¤iﬂimlerin yaﬂand›¤›, ulus devletlerin güç kaybetti¤i,
uluslararas› demokratik organizasyonlar›n kuruldu¤u, demokrasi karﬂ›s›nda alternatif yönetim modellerinin ortadan
kayboldu¤u, bireysel ve yerel de¤erlerin
ön plana ç›kt›¤›, k›sacas› h›zla küreselleﬂerek küçülen dünyam›zda her alanda
özgürlü¤ün ve eﬂitli¤in vurguland›¤› bir
dönemden geçilmektedir. küreselleﬂmenin ekonomik boyutunun yan›nda siyasi,
soysal ve kültürel etkilerinin de oldu¤u
genel akademik kabul gören bir gerçektir.
Keynesyen Model'e alternatif bir model
olarak iyice a¤›rl›¤›m artt›ran bu model,
dünya genelinde etkili olan (özelleﬂtir-

özel sektördeki 'müﬂteri odakl›l›k' benzeri 'vatandaﬂ odakl›l›k' kavram› ortaya
ç›km›ﬂt›r. Bu kavram ile özel sektörde
toplam kalite yönetimi anlay›ﬂ› ile müﬂteri memnuniyetinin ön planda tutulmas›n›n esas olmas›na benzer biçimde kamu
yönetiminde de vatandaﬂ memnuniyetinin, hizmetlerin üretim ve sunumunda
esas olmas› gerekti¤i ifade edilmektedir.
1970'li y›llara gelindi¤inde devletlerin
ekonomiye fazlas›yla müdahil olmas›yla
hantall›¤›n do¤du¤u ve özel teﬂebbüsün
önünün aç›lamad›¤› dile getirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bunun sonucunda da liberalizmin temel ilkelerinin zaman›n ﬂartlar›
çerçevesinde yeniden tart›ﬂ›lmas› gündeme gelmiﬂtir. Neo-liberal ilkeler do¤rultusunda devletlerin özelleﬂtirme gibi politikalarla ekonomiden el çekerek özel
teﬂebbüsün önünü açmas› yetmemiﬂ ve
Ekim 2007

kamu yönetiminde de ciddi iyileﬂtirmeler yap›lmas› gerekti¤i inanc› yerleﬂmiﬂtir.
Örne¤in küreselleﬂmeyi ve neo-liberal
doktrini do¤uran etkenlerin tetikledi¤i
ve küreselleﬂmenin de h›zl› bir ﬂekilde
yay›lmas›n› sa¤lad›¤› yeni yönetim anlay›ﬂ› bu sürecin en önemli geliﬂmesidir. Bu
çerçevede önce özel sektörde yönetim
teknikleri ve stratejileri üzerinde -performans yönetimi (performance management), kurumsal stratejik yönetim (corporate management), insan öncelikli
yaklaﬂ›m (customer focus orianted), rekabet ve karﬂ›laﬂt›rma (compete and
compare), kalite yönetimi (quality management) gibi- köklü yeniliklere gidilmiﬂ
ve daha sonralar› ise Özel sektörde baﬂar›yla uygulanan bu ilkeler kamu yönetimine de uygulanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu
çerçevede klasik kamu yönetiminden
farkl› bir yönetim ﬂekli önce ABD, ‹ngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada
gibi genelde Anglo Sakson kültürün a¤›r
bast›¤›, geliﬂmiﬂ ülkelerde uygulanmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Bu ülkelerdeki baﬂar›l› uygulama ve sonuçlar›n görülmesinden
sonra yeni kamu yönetimi ilkelerinin
di¤er ülkeler taraf›ndan da uygulanmaya
baﬂlanmas› bu yönetim ak›m›n›n akademik bir temel bularak yeni bir teorik disiplin dal› haline gelmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Küreselleﬂmenin yan›nda, teknolojik
devrini ve uluslararas› rekabet ortam›n›n
da zorlamalar›yla son 30 y›l için özellikle
önce Anglo-Sakson kültürün hakim oldu¤u ülkelerde, ve sonras›nda geliﬂmekte olan baz› ülkelerde büyük çapl› kamu
yönetimi reformlar› olmuﬂtur.
Küreselleﬂme ile birlikte h›zla yay›lan yeni liberal yönetim anlay›ﬂ› demokrasi, deEkim 2007
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mokratikleﬂme, yerelleﬂme, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, insan haklar›,
eﬂitlik, saydaml›k, aç›kl›k gibi uluslararas›
kabul gören kavramlar›n öneminin alt›n›
bir kez daha çizmiﬂtir.
Yeni liberal yönetim anlay›ﬂ›n›n genel
olarak yerel yönetimleri güçlendirmeyi
hedefledi¤ini savunan Stevvart ve Stoker
yeni ak›m›n yerel yönetimler için öngörülerini aﬂa¤›daki ﬂekilde özetlemiﬂlerdir.

“

Küreselleﬂme ile birlikte
h›zla yay›lan yeni liberal
yönetim anlay›ﬂ› demokrasi,
demokratikleﬂme,
yerelleﬂme, yerel
yönetimlerin güçlendirilmesi,
insan haklar›, eﬂitlik,
saydaml›k, aç›kl›k gibi
uluslararas› kabul gören
kavramlar›n öneminin alt›n›
bir kez daha çizmiﬂtir.

“

dosya kamuda yeniden yap›lanma

a- Yerel yönetimler görev ve yetkilerini
di¤er yerel kurum ve kuruluﬂlarla
paylaﬂmas›.
b- Hizmetlerin daha çok özel sektör ile
rekabet ﬂartlan içinde sunulmas›,
c- Hizmetleri suna: ile kullananlar aras›nda daha direkt bir ba¤lant›
kurulmas›,

d- Bireysel ve özel sektör etkinli¤inin
hizmetlerin sunumunda daha çok
artt›r›lmas›,
e- Özel sektör uzmanlar›ndan faydalanarak bürokrasinin azalt›lmas› ve
yerel temsili demokrasinin güçlendirilmesi,
f- Yerel farkl›l›k ve yemliklerin önünün
aç›lmas› (Stewart ve Stoker, 1989:2-5).
Benzer ﬂekilde Göymen yeni yönetim
modelinin yerel yönetimler için biçti¤i
Türkiye'de Kamu Yönetiminde
De¤iﬂim Hareketleri ve Yeni Kamu
Yönetimi Modeli
Türkiye'de yönetim alan›ndaki temel sorunlar›n baﬂ›nda ilgili mevzuat›n neredeyse as›rl›k olmas› ve özellikle ola¤anüstü say›labilecek bir geçiﬂ döneminde
haz›rlanm›ﬂ olmas› gelmekteydi. Osmanl› dönemindeki merkeziyetçilik anlay›ﬂ›
artt›r›larak devam ettirilmiﬂtir. Bu yap›n›n eseri olarak il özel idareleri 1913, belediyeler 1930 ve köyler 1925 tarihli yasalarla zaman›m›za kadar yönetilmiﬂtir.3
(dipnot) Günümüzdeki kamu yönetimi
reform çal›ﬂmalar› çerçevesinde: 5393 say›l› Belediye Kanunu 03-07-05 tarihinde,
5216 say›l› Büyükﬂehir Belediye Kanunu
10-07-04 tarihinde, 5302 say›l› ‹l Özel îdaresi Kanunu 22-02-05 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.
Birinci olarak, yerel özerklik, verimlilik
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ve demokrasi üzerine genel vurgu yap›lm›ﬂt›r ki bunlar›n üzerinde o dönemlerde uluslararas› alanda geliﬂmekte olan
yeni yönetim modeli aray›ﬂ›n›n önemli
etkisinin varoldu¤u gözükmektedir. Zira
1970'lerin baﬂlar›nda ﬂekillenmeye baﬂlayan yeni kamu yönetimi anlay›ﬂ›n›n temel dinamikleri aras›nda yerel özerklik,
yerel demokrasi ve kamuda verimlili¤in
artt›r›lmas› da say›labilir. ‹kinci olarak,
reform önerileri ile merkezi idare ve yerel idareler aras›nda yeni bir görev paylaﬂ›m›n›n yap›lmas› ve karﬂ›l›kl› yetkilerin
yasada aç›kça belirtilerek güvence alt›na
al›nmas› yönünde temenniler dile getirilmiﬂtir.
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idareler aras›nda görev bölüﬂümü ve hizmet iliﬂkilerinin esaslar›n›n düzenlenmesi ve çeﬂitli kanunlarda mahalli idarelerle
ilgili de¤iﬂiklikler yap›lmas› hakk›nda kanun tasar›s›, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu Metni,
1998; Yerel Yönetimler ve Demokrasi,
IULA- EMME; Dinçer, Ömer, Y›lmaz, Cevdet, Kamu Yönetiminde Yeniden Yap›lanma, De¤iﬂim Yönetimi için Yönetimde De¤iﬂim, T. C. Baﬂbakanl›k, Ankara, 2003.
Örnek olarak The European Charter of
Local ﬁelf Government, Strasbourg,
01.09.1988 tarihli Avrupa Yerel Özerklik
ﬁart› verilebilir.

“

Türkiye'deki modernleﬂme
yönündeki reform çal›ﬂmalar›
ancak d›ﬂ dinamiklerin iç
dinamikleri harekete
geçirmesiyle mümkün
olabilmektedir.
Öte yandan AB, yerel özerklik ve demok-

Kamu Yönetimi Araﬂt›rma Projesi, Genel
Rapor, TODA‹E, 1991; Mahalli ‹dareler
ve Büyükﬂehir Yönetimi, 7. Beﬂy›ll›k Kalk›nma Plam Özel ‹htisas Komisyonu
Raporu, DPT, 1994; Yerel Yönetimler:
Sorunlar ve Çözümler, Türk Sanayiciler
ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i, 1995; Mahalli
‹dareler Reformu Kanun Taslaklar›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü, 1997; Merkezi idare ile mahalli
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rasi gibi konularda tavsiye ve telkinlerin
ötesinde, imzalayan üyeler üzerinde ba¤lay›c› etkileri olan sözleﬂmeleri hayata
geçirmiﬂtir.5 Haliyle uluslararas› örgütlerin sayg›n üyelerinden birisi olan

Türkiye'nin bu gibi geliﬂmelerin tesirinde kald›¤› ve taraf olarak bu yöndeki sorumluluklar›n› yerine getirme çabas›
içinde oldu¤u söylenebilir. Bu da gösteriyor ki, Altan'›n da ifade etti¤i gibi, Türkiye'deki modernleﬂme yönündeki reform çal›ﬂmalar› ancak d›ﬂ dinamiklerin
iç dinamikleri harekete geçirmesiyle
mümkün olabilmektedir (Altan, 2003: 23).
198Ö'l› y›llar›n ortalar›nda itibaren ekonomik alanda Türkiye'nin dünyadaki de¤iﬂen ﬂartlara uyabilme gayretinin olumlu sonuçlar›ndan sonra idari ve siyasi
alanda da bu gibi yeniliklerin yap›lmas›-

n›n gereklili¤i 1990'l› y›llarda daha ciddi
olarak tart›ﬂ›lmaya baﬂlam›ﬂt›r. Genel olarak Türkiye'de son 20 y›lda gerçekleﬂtirilen ekonomik, siyasi ve idari alandaki yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›, ‹ngiltere'de
Thatcher ve ABD'de Reagan döneminde
uygulamaya konulmuﬂ neo-liberalizm teorisinden esinlendi¤i kabul edilen politikalarla çizilen çerçevede gerçekleﬂmiﬂtir.
Haliyle bu dönemdeki yenileﬂme hareketlerini tavsiye eden ve uygulanmas›nda yard›mc› olan -OECD, BM, AB, ‹MF gibi- uluslararas› kuruluﬂlar›n da önemli etkileri olmuﬂtur.
Yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›nda genel
olarak; özelleﬂtirme ve yerele yetki aktar›m›yla devletin küçülmesi, hizmetlerde
bireyin ön plana ç›kart›lmas› yani vatandaﬂ odakl› politikalar›n geliﬂtirilmesi, bürokrasiden ar›narak yönetsel ve iﬂlevsel
verimlili¤in artt›r›lmas› gibi hedefler belirlenmiﬂtir.
Dünyada özellikle piyasa ekonomisini
geliﬂtirmeye yönelik politikalar, kamu
yönetimi alan›nda da de¤iﬂimi ateﬂleyen
etkenlerin baﬂ›nda gelmektedir. Ancak
bu Türkiye ölçe¤inde incelendi¤inde, piyasa ekonomisi alan›ndaki de¤iﬂimleri
fazla geç kalmadan dünya ile ayn› zamanda gerçekleﬂtirdi¤imiz halde bu de¤iﬂim
dinamikleri kamu yönetimi alan›ndaki
reformlar› zaman›nda tetikleyememiﬂtir.
Kamu yönetimi alan›ndaki de¤iﬂim arzusu -TODAÎE taraf›ndan 1991 y›l›nda yay›nlanan KAYA projesi gibi— dönemin
kalk›nma planlarmdaki kamu yönetiminde yeniden yap›lanmaya yönelik önerileri içeren raporlarla s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Gerekli siyasi mutabakat sa¤lanarak uygulamaya geçirilememiﬂtir. KAYA projesi,
merkezi yönetimin yeniden düzenlenEkim 2007
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mesini derinlemesine inceleyen 1963 mance review-measurament), stratejik
MEHTAP projesinden sonra en kapsaml› planlama (strategic planning) ve kurumyenileﬂme projesiydi. Avrupa Birli¤i ile sal yönetim (corporate management) giyönetsel uyumun sa¤lanmas›, dünyada bi temel alanlarda yap›lmak istenen yuiih›zla yay›lan yeni liberal yönetim modeli- liklc› ABD'deki ve Birleﬂik Krall›k' taki
nin incelenerek benzer çal›ﬂmalar›n ya- Örnekleriyle büyük benzerlikler gösterp›lmas› gereklili¤ine ilk defa iﬂaret etmiﬂ mektedir.
olmas›, KAYA projesinin alt› çizilmesi ge- Sonuç olarak ifade edilmek istenilen
reken önerilerinden birisidir. Görüldü¤ü "Türkiye'deki reform çal›ﬂmalar›n›n içegibi günümüzde yap›lmakta olan kamu ri¤ini oluﬂturan uygulamalar›n modern
yönetiminde reform çal›ﬂmalar›n›n özü- dünyada denenmiﬂ ve baﬂar› elde edilnü oluﬂturabilecek öneriler yaklaﬂ›k 15 miﬂ" oldu¤udur. Türkiye'de kamu yöney›l önce dile getirilmekteydi. Yeterli siya- timi alan›nda yap›lan idari düzenlemelesi sahiplenme olmad›¤›ndan dolay› bu rin aceleye getirildi¤i ve bu alanda baz›
tip yenileﬂme çal›ﬂmalar›n hayata ge- önemli düzenlemelerin yeterince tart›ﬂ›lçirilemeyiﬂini baﬂar›s›zl›k olarak nitele- madan yasalaﬂt›r›ld›¤› iddia edilmekteyen Dinçer ve Y›lmaz'a göre bunun se- dir. Yap›lmak istenenlerin ihtiyaca ne ölçüde cevap verebilece¤i çerçevesinde bu
bepleri aﬂa¤›daki ﬂekilde aç›klanabilir.
a- Politika ve projelerin uygulanmas›
Dünyada özellikle piyasa
için alt uygulama projelerinin haz›rlaekonomisini geliﬂtirmeye
namay›ﬂ›.
b- Yeniden yap›lanmaya iliﬂkin bir genel
yönelik politikalar, kamu
gereklili¤inin öneminin yeterince vurgu- yönetimi alan›nda da de¤iﬂimi
lanamay›ﬂ› ve yap›lmak istenenlerin siya- ateﬂleyen etkenlerin baﬂ›nda
si politikalar›n uzant›lar› olarak sunulmas›.
gelmektedir.
c- .Siyasî istikrars›zl›klar ve anayasal ve
yasal zorluklar›n bulunmas›.
d- Merkezi bürokrasinin de¤iﬂime karﬂ› gibi eleﬂtiriler dikkate al›nmal›d›r. Ancak
direnmesi (Dinçer ve Y›lmaz, 2003:116-7). uluslararas› gündemin gerekleri olmas›
Bununla beraber son y›llarda Türkiye'de ve birçok alanda AB müktesebatma
(mevzuat›na) uyum için zorunluluk teﬂyeni kamu yönetimi modeli çizgisinde
kil etmesi, yap›lan bu idari düzenlemeleyo¤un çal›ﬂmalar yap›lmakta ve yürütürin uluslararas› geçerlili¤inin oldu¤unun
len çal›ﬂmalar›n bir 'Kamu Yönetimi Regöstergesidir.
formu' oldu¤u s›kça belirtilmektedir. Bu
çerçevede 2003-2004 y›llar›nda uzun süTürkiye'de kamu yönetimi reformu çerre tart›ﬂ›lan ve 'Kamu Yönetimi Temel
çevesinde yap›lan ve yap›lmas› planlanan
Kanunu' ile getirilmek istenen yenilikleidari düzenlemelerin 'Yeni Kamu Yönetirin, dünyan›n birçok ülkesinde uygulanmi Modeli'nin gerekleri olarak dünyada
makta olan yeni liberal kamu yönetimi ilbirçok geliﬂmiﬂ ülke taraf›ndan denenkeleriyle örtüﬂtü¤ü söylenebilir. Hatta
miﬂ ve baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ uygulamalar olperformans yönetimi-denetimi (perfor-
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du¤unun kamuoyuna yeterince aç›klanmas›, benimsenmesini kolaylaﬂt›racakt›r.
Dolay›s›yla, bu konuda gerekli >akademik altyap›n›n oluﬂmas›na katk›da bulunularak modernleﬂme sürecine h›z kazand›r›labilir.
Sonuç
Dünyadaki modern yönetim modellerinden istifade etmek ad›na idarî alandaki
reform çal›ﬂmalar›na ise ancak 2000'li y›larda baﬂlanm›ﬂt›r. Ancak önceki y›llarda
köklü bir yenili¤in gereklili¤ini vurgulayan ve sadece ilgili raporlarla s›n›rl› kalan
giriﬂimler, günümüzde gerçekleﬂmekte
olan idari reform çal›ﬂmalar›n›n -bir anlamda- alt yap›s›n›n oluﬂmas›na yard›mc›
olmuﬂtur. Sonuç itibariyle, Türkiye 20.
yüzy›l›n son çeyre¤indeki köklü kültürel
ve ekonomik de¤iﬂimden derin bir ﬂekilde etkilendi¤i gibi; yönetimsel alandaki
h›zl› de¤iﬂimden de etkilenmiﬂtir. Yeni
kamu yönetimi modeli olarak bilinen ve
neo-liberal doktrinin izlerini taﬂ›yan ilkeleri kamu yönetimi alan›nda uygulamaya
baﬂlam›ﬂt›r. Bu alanda a¤›r faturalar
ödenmemesi ve zaman kayb› olmas›n›n
engellenmesi için; yap›lmak istenilen yeniliklerin bünyeye uyup uymayaca¤› konusunda tetkikler yapacak ve modern
dünyadaki uygulamalar› inceleyecek bir
akademik taban›n oluﬂmas› için gayret
gösterilmelidir.
111

dosya “KAMU”DA YEN‹DEN YAPILANMA

Yrd. Doç. Dr. Erbay ARIKBO⁄A
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SBMYO Yerel Yönetimler Program›

Dünyada Kamu Yönetimi
De¤iﬂirken Türkiye’de Neler Oluyor?
Kamu yönetiminin, klasik dönemde yuvalanm›ﬂ oldu¤u kabu¤u kendisine dar gelince ve böylesi bir kamu yönetimi anlay›ﬂ›, modern toplumun sorunlar›n› çözmede yetersiz kalmaya baﬂlay›nca, reform aray›ﬂlar› h›zland›. Art›k kamu yönetimi, toplumsal sorunlar›n çözümünde ve kamusal hizmetlerin sunumunda, tek aktör olmaktan ç›km›ﬂt›r.
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terli oldu¤u’ düﬂüncesinin y›k›lm›ﬂ olmas›d›r. Art›k kamu yönetimi, toplumsal sorunlar›n çözümünde ve kamusal hizmetlerin sunumunda, tek aktör olmaktan
ç›km›ﬂt›r.
Eski kamu yönetimi, kendini, piyasa ve
toplum karﬂ›s›nda korunakl› bir konuma

olmadan varl›¤›n› sürdürebilecek bir konumda görüyordu. Di¤er taraftan kamu
yönetimi, kendisinin, di¤er bütün aktörler üzerinde tek tarafl› belirleyicili¤e sahip oldu¤unu düﬂünüyordu. Dolay›s›yla
kamu yönetimi bu dönemde, bütün kamusal hizmetleri tek baﬂ›na sunabilece¤ine inan›yordu; bütün toplumsal sorunGünümüzde kamu yönetimi, lara tek baﬂ›na çözüm bulabilece¤ini varkat›l›m› ön plana ç›karmakta, say›yordu ve toplumsal hayat›n farkl›
merkeziyetçili¤e karﬂ›
alanlar›na yönelik tasarruflar›n›n, di¤er
aktörler taraf›ndan benimsenmek zorunyerinden yönetime a¤›rl›k
da oldu¤unu kabul ediyordu.
vermekte, toplumsal
sorunlar›n çözümünü daha Yeni dönemde bu kabullerin her birinde
aﬂ›nmalar meydana geldi. Bugün yeni kageniﬂ platformlardaki
müzakerelerde aramaktad›r. mu yönetimi, kendi çabalar›yla di¤er
toplumsal ve ekonomik aktörlerin çabayerleﬂtirmiﬂti. Bu sayede kamu yönetimi lar› aras›nda bir tamamlay›c›l›k iliﬂkisinin
bir taraftan, kendini, baﬂkas›na muhtaç oldu¤unu fark etti. Toplumsal sorunlar›
tek baﬂ›na çözmeye çal›ﬂmak yerine, kar-
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Kamu Yönetiminde De¤iﬂim
Kamu yönetiminin, klasik dönemde yuvalanm›ﬂ oldu¤u kabu¤u kendisine dar
gelince ve böylesi bir kamu yönetimi anlay›ﬂ›, modern toplumun sorunlar›n› çözmede yetersiz kalmaya baﬂlay›nca, reform aray›ﬂlar› da h›z kazand›. Asl›nda kamu yönetiminde reform aray›ﬂlar›
1950’lere kadar geri gider. Ancak kamu
yönetimi reform çabalar›, bütün dünyada, 1980 sonras›nda h›z kazanm›ﬂ ve kapsam› da geniﬂlemiﬂtir. Bugün art›k iki
farkl› kamu yönetiminden bahsetmek
yanl›ﬂ olmayacakt›r: ‘Eski’ ve ‘yeni’ kamu
yönetimi. Peters ve Wright, bir makalelerinde, eski ve yeni kamu yönetimi aras›ndaki temel farkl›l›klar› analiz ederler. Yazarlara göre, iki kamu yönetimi aras›ndaki farkl›l›klar›n en baﬂta gelenlerinden biri, kamu yönetiminin ‘kendi kendine ye-
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ﬂ›l›kl› ç›karlar› da gözetecek biçimde, ortak akl› harekete geçirmenin ve ilgili taraflar›n kat›l›m›yla çözüm araman›n çok
daha etkili oldu¤unu gördü. Yine kamu
yönetiminin di¤er aktörler üzerindeki
tek tarafl› belirleyicili¤i de aﬂ›nd›, en
az›ndan bunun en iyi çözüm yolu olmad›¤› anlaﬂ›ld›. Dolay›s›yla günümüzde kamu yönetimi, kat›l›m› ön plana ç›karmakta, merkeziyetçili¤e karﬂ› yerinden
yönetime a¤›rl›k vermekte, toplumsal
sorunlar›n çözümünü daha geniﬂ platformlardaki müzakerelerde aramakta ve
yeni dönemin koﬂullar›na ayak uydurabilmek için örgütlenme ve iﬂleyiﬂ biçiminde de¤iﬂikli¤e gitmektedir.
Bugün kamu yönetiminde iki boyutlu bir
de¤iﬂim söz konusudur. Kamu yönetimi,
klasik dönemdeki kabu¤unu k›rarak, bir
taraftan topluma, di¤er taraftan da piyasaya do¤ru aç›lmaktad›r. Kamu yönetimi,
bu alanlardaki geliﬂmelerden etkilenmekte ve kendini dönüﬂtürmektedir.
Bugünkü kamu yönetimi, daha önce sahip olmad›¤› iki kanata sahiptir. Kanatlardan birisini piyasadan, di¤erini ise
toplumdan ald›¤› enerji ile hareket ettirmekte ve uçabilmek için gövdesindeki
baz› hantall›klardan kurtulmaya çal›ﬂmaktad›r.
Yönetiﬂim
Kamu yönetimi alan›ndaki baﬂka bir de¤iﬂim tart›ﬂmas›, yönetiﬂim (governance)
kavram› üzerinden yap›lmaktad›r. Yönetiﬂim, yukar›da özetlenen genel çerçevenin pek d›ﬂ›nda de¤ildir, aksine yukar›daki süreçle oldukça iliﬂkilidir. En basit
ifadeyle yönetiﬂim; yönetimin, piyasa ve
toplum karﬂ›s›nda de¤iﬂen konumuyla
birlikte, bu yeni durumu anlamaya yöneEkim 2007
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lik kavramsal bir araçt›r. Bu ba¤lamda yönetiﬂim; devlet, piyasa
ve toplum aras›ndaki iliﬂkilerin
yeniden ve yeni baﬂtan kurgulanmas› sürecidir.
Yönetiﬂim, yönetimin önceki
dönemde tek baﬂ›na yapmaya
çal›ﬂt›¤› ﬂeyin, farkl› aktörlerin
de sürece dahil olmas›yla kolektif bir tarza bürünmesiyle ilgilenmektedir. Klasik yönetimin
emredip denetleme gibi araçlar›, yönetiﬂimle birlikte yerini,
birlikte çözüm üretme, özendirme, etki etme gibi mekanizmalara b›rakmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu boyutu ile
‘yönetiﬂimin’, ‘yönetime’ bir alternatif
olarak kullan›ma girdi¤i görülmektedir.
Bu nedenle eskiden yönetim kavram›n›
kulland›¤›m›z birçok yerde, bugün yönetiﬂim kavram›n› kullanmada bir sorun
görmüyoruz. Ya da yönetim kavram›n›n
art›k dar geldi¤i düﬂüncesiyle, yönetiﬂim
kavram›n› tercih ediyoruz. Örne¤in google’da yönetiﬂim sözcü¤ünü yaz›p arama tuﬂuna bast›¤›n›zda, birçok yönetiﬂim
çeﬂitlemesiyle karﬂ›laﬂ›rs›n›z: Kamusal
yönetiﬂim, yönetiﬂim dan›ﬂmanl›¤›, yönetiﬂim ilkeleri, kurumsal yönetiﬂim, bölgesel yönetiﬂim, yönetiﬂim kalitesi, yönetiﬂim performans›, yönetiﬂim yap›s›, gerçekçi yönetiﬂim, yönetiﬂim modelleri,
yönetiﬂim kulübü vb.
Yönetiﬂim, devletten topluma do¤ru
olan tek yönlü iletiﬂimi geçersiz k›lm›ﬂt›r.
Bunun yerini sorunlar›n, f›rsatlar›n ve çözüm önerilerinin yönetenler ve yönetilenlerce birlikte de¤erlendirildi¤i çok
yönlü bir etkileﬂim süreci almaktad›r. Yö-

netiﬂim kuram›n›n öncüleri aras›nda yer
alan Kooiman, yönetiﬂimi gerekli k›lan
temel çerçeveyi, tek boyutlulu¤un ve tekil mücadelenin yetersizli¤i üzerine konumland›rmaktad›r:
“Tek tek aktörlerden hiçbirisi -kamu ya
da özel- girift, dinamik ve çeﬂitlenmiﬂ
problemleri çözmek için gerekli tüm bilgiye ve vukufa [tek baﬂ›na] sahip de¤ildir; hiçbir aktör, gerekli araçlar› etkin biçimde uygulayacak geniﬂ bir perspektife
sahip de¤ildir; hiçbir aktör, özel bir yönetim tarz›na tek tarafl› olarak hakim olacak eylem potansiyeline sahip de¤ildir.”
Böyle bir bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂ›ld›¤›nda,
sorunlara tek bir aktörün hakimiyetindeki çözüm aray›ﬂlar›, -Kooiman taraf›ndan
aç›kça söylenmese de- öncelikle bir meﬂruiyet problemiyle karﬂ› karﬂ›yad›r. Zira
ilgili di¤er taraflar iﬂin içine dahil edilmemekte; eksik bir bilgi, yetersiz bir vizyon
ve daha az bir çaba eﬂli¤inde sonuca gidilmektedir. Ulaﬂ›lan sonuç yeterli görülse ve taraflar› memnun etse bile, böylesi
bir durumda elde edilen maddi ve mane113

vi yarar›n, daha üst bir tatmin düzeyinin
alt›nda kalma olas›l›¤› söz konusudur.
Ayr›ca günümüzdeki toplumsal sorunlarda, iﬂin do¤as›ndan kaynaklanan bir güçlük söz konusudur ve bu güçlü¤ü aﬂmak
için aktörler aras›nda karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›¤a ve tamamlay›c›l›¤a dayal› bilinçli ve kararl› bir etkileﬂim gereklidir. Bu nedenle
art›k tekil aktörlerin yerini yerel, ulusal
ve uluslararas› düzeyde birlikte yönetme, birlikte kontrol etme, birlikte yönlendirme, birlikte düzenleme çabalar› almal›d›r.
Yönetiﬂim düﬂüncesi, insan›n kendi s›n›rlar›n›n (ya da kendi oluﬂturdu¤u kurumlar›n s›n›rlar›n›n) fark›na varmas›n›n
bir sonucu olarak da görülebilir. Yönetiﬂim kavram›, yukar›daki örneklerde görüldü¤ü gibi birçok kelimeyle yan yana
getirilebilir. Ancak insano¤lunun s›n›rlar›na yönelik alg›lamalarla birlikte düﬂünüldü¤ünde, tam da bu nedenle, otoriter, totaliter gibi kavramlarla bir araya getirilemez ve anlaml› bir tamlama oluﬂturulamaz (örne¤in ‘totaliter yönetiﬂim’ gibi bir ifade anlams›zd›r). Çünkü yönetiﬂimin aksine totalitarizm, bir kiﬂinin, bir
grubun ya da bir kurumun, hayat›n birçok alan›na yönelik birçok ﬂeyi belirleyebilme kudretinde oldu¤u gibi bir varsay›ma dayanmaktad›r. Yönetiﬂim ise, öncelikle bu varsay›m› reddeder. Yönetiﬂim,
demokratik teoriden yola ç›kar ve içinde
yaﬂad›¤›m›z hayat›n daha da güzelleﬂtirilmesi noktas›nda, toplumun, anlaml› bir
rolünün ve sözünün oldu¤unu kabul
eder.
Türkiye Çok Yol Ald›
Dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de, ka114
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mu yönetiminde de¤iﬂim talepleri uzun
y›llar gündemde olmuﬂtu. Ancak geçmiﬂ
hükümet döneminde bu alanda oldukça
h›zl› yol al›nd›. Hükümetin bu konudaki
performans›n›, sadece güçlü tek parti
hükümetine ba¤lamak do¤ru de¤ildir.
Bu baﬂar›da ayn› zamanda Hükümetin,
topluma ve yerel yönetimlere olan duyarl›l›¤› ve güveni ve Avrupa Birli¤i üyelik
sürecinin pay› vard›r. Hükümet program›nda, bir kamu yönetimi ve yerel yönetim reformu yap›laca¤› ilan edilmiﬂti. Hükümet kurma çal›ﬂmalar›n› takiben, kamu yönetimi reformu haz›rl›klar› da baﬂlad›. Hükümet ad›na bu haz›rl›klar›, bir

“

Geçmiﬂ hükümet döneminde
bu alanda oldukça h›zl› yol
al›nd›. Hükümetin bu
konudaki performans›n›,
sadece güçlü tek parti
hükümetine ba¤lamak do¤ru
de¤ildir. Bu baﬂar›da ayn›
zamanda Hükümetin,
topluma ve yerel yönetimlere
olan duyarl›l›¤› ile güveni ve
Avrupa Birli¤i üyelik
sürecinin pay› vard›r.

“
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çal›ﬂma grubu yürüttü. Çal›ﬂma grubunda, konuyla ilgili çeﬂitli yönetim birimlerinden kiﬂiler yer ald›. Haz›rlanan taslaklar sivil toplumla paylaﬂ›ld› ve çeﬂitli platformlarda tart›ﬂ›ld›.
Hükümet, kamu yönetimini reformuna
bütüncül bir bak›ﬂla yaklaﬂm›ﬂt›. Dolay›s›yla ilk ortaya ç›kan metin, Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasar›s›yd›. Merkezi

yönetime ve yerel yönetimlere iliﬂkin temel esaslar bu tasar›da belirtiliyordu. Söz
konusu tasar› ortaya ç›kt›¤›nda büyük bir
gürültü koptu. Çünkü tasar›da, Türkiye’nin uygulaya geldi¤i sistemi de¤iﬂtiren bir yönetim sistemi öngörülüyordu.
Birçok kiﬂi ve kuruluﬂ, bu tasar›n›n Anayasaya ayk›r› oldu¤unu iddia etti; baz› iddia sahipleri ise tasar›y›, Türkiye’nin parçalanmas›na yol açacak bir giriﬂim olarak
gördü. Tasar›, Anayasaya gerçekten ayk›r› m›yd›, yoksa uygulanmakta olan al›ﬂageldi¤imiz yönetim biçimine mi ayk›r›yd›, bu hiçbir zaman anlaﬂ›lamad›. Çünkü
tasar› Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan veto
edildi¤inde Hükümet, tepkileri de dikkate alarak, tasar›y› bir bütün olarak yasalaﬂt›rma yaklaﬂ›m›ndan vazgeçti ve tasar›y› dondurdu. Dolay›s›yla böylesi bir metnin, Anayasa Mahkemesinin önüne götürülmesinin ﬂartlar› oluﬂmad›.
Baz› kiﬂiler, bu giriﬂimin sonuçsuz kalmas› nedeniyle, kamu yönetimi ve yerel
yönetim reformu konusunda, Hükümetin baﬂar›l› olamad›¤› kan›s›na sahiptirler.
Halbuki gerçek bu de¤ildir. Birincisi, söz
konusu tasar› yasalaﬂmam›ﬂ olsa da, Hükümet, o tasar›da öngörülen temel esaslardan vazgeçmedi. ‹kincisi, tasar›da belirlenen temel kabuller, yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerde yans›mas›n› buldu. Bu dönemde ç›kar›lan Belediye Yasas›, Büﬂükﬂehir Belediyesi Yasas›,
‹l Özel ‹daresi Yasas› vb. yasal düzenlemelerle, yerel yönetimler daha demokratik, daha kat›l›mc›, daha özerk ve daha
fazla alanda yetkili ve sorumlu kuruluﬂlar
haline dönüﬂtürüldü. Üçüncüsü, yine tasar›daki baz› hükümler, sonraki süreçte
ç›kar›lan çeﬂitli yasalarla hayata geçirildi.
Ekim 2007

dosya kamuda yeniden yap›lanma

Bir anlamda Hükümet, tasar›n›n bir bütün olarak yapmaya çal›ﬂt›¤› ﬂeyi sürece
yaym›ﬂ oldu. Ancak söz konusu tasar›,
henüz bütünüyle hayata geçirilmiﬂ de
de¤ildir. Zira tasar›n›n geçici maddelerinde öngörülen yetki ve sorumluklar›n
yerel yönetimlere devri gerçekleﬂtirilemedi; bu maddelerle, birçok alandaki sorumluluk merkezi yönetimden yerel yönetimlere devrediliyordu. Di¤er taraftan
e¤er yasalaﬂm›ﬂ olsayd›, bu tasar› bütün
sorunlar› çözmeyecekti. Zira kamu yönetimin di¤er alanlar›nda da (örne¤in personel gibi) at›lmas› gereken önemli
ad›mlar vard›r. Yine yerel yönetimlerin
de, çözülmesi gereken çeﬂitli sorunlar›
vard›r.
Yap›lan Reformun Anlam› ve
De¤iﬂimin Boyutlar›
Reformlar, kamu yönetimi ve yerel yönetimler alan›nda neyi de¤iﬂtirdi? Söz konusu reformlar›n gözden kaçan belki de
en önemli etkisi, Türkiye’de kamu yönetimi alan›nda ciddi reformlar yap›labilece¤ini göstermiﬂ olmas›d›r. Bu ba¤lamda
söz konusu reformlar›n, daha ileri reformlar›n önünü açt›¤› söylenebilir. Di¤er taraftan reformlar›n gerekti¤i biçimde uygulanmas›, yönetim kurumlar›n›n
kendisini, toplumun yönetime bak›ﬂ›n›
ve devlet-toplum iliﬂkilerini dönüﬂtürücü etkilere yol açacakt›r. Bu ba¤lamda
söz konusu reformlar›n getirdi¤i yeniliklerden bir kaç›na de¤inmek gerekir.
Bunlar stratejik planlama, ﬂeffafl›k ve kat›l›md›r.
Reformla getirilen önemli yeniliklerden
birisi, stratejik planlamaya dayal› yönetim anlay›ﬂ›d›r. Yasalar, yönetim kurumEkim 2007
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lar›n›n her birinden mevcut durumlar›n›,
kaynaklar›n› ve imkanlar›n› analiz etmelerini, mevcut durumlar›n› dikkate alarak
orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemelerini ve bu hedefleri gerçekleﬂtirecek biçimde kaynaklar›n› da¤›tmalar›n›
istemektedir. Örne¤in bir belediye, kent
yönetiminde 5 y›l içinde, nas›l bir kaynak
da¤›l›m› ile hangi alanlarda ne tür faaliyetler yapaca¤›n› planlamak zorundad›r.
Bu plan›n haz›rl›k çal›ﬂmalar›, o kentte
yaﬂayanlar›n kat›l›m›na da aç›k olacakt›r.
Böylesi bir plan haz›rland›¤›nda ve belediye meclisi taraf›ndan kabul edildi¤inde
bunun anlam›, belediye baﬂkan›, plandaki hedeflerle kendini ba¤lam›ﬂ demektir.
Bu plan, 5 y›ll›k döneme iliﬂkin bir yol
haritas› niteli¤indedir. Dolay›s›yla hemﬂehriler, bu dönem boyunca hangi somut ilerlemelerin olaca¤›n› önceden bilebileceklerdir. Plandaki hedeflere ulaﬂ›lamamas› halinde, gerek belediye meclisi gerekse o kentte yaﬂayanlar, bunun
hesab›n› baﬂkandan sorabilirler. Ayr›ca
stratejik planlamaya dayal› yönetim,
uzun vadede, yapbozcu belediyecilik anlay›ﬂ›n›n sona ermesine katk› sa¤layabilecek bir husustur. Bu da belediye kaynaklar›n›n daha do¤ru kullan›lmas›na ve
kentlilerin yaﬂam kalitesinin artmas›na
imkan verecektir.
Önemli bir baﬂka yenilik, ﬂeffafl›k ve bilgi edinme hakk› reformudur. ﬁeffafl›k,
yönetimin iﬂlem ve kararlar›n›n ﬂeffaf,
eriﬂilebilir ve anlaﬂ›labilir olmas› olarak
tan›mlanabilir. Bir yönetimin eylem ve iﬂlemlerinin netli¤inin, dürüstlü¤ünün ve
tarafs›zl›¤›n›n en büyük garantisi, o yönetimin ﬂeffaf olmas›d›r. Zira tutars›zl›¤›n
ve kay›rmac›l›¤›n oldu¤u bir yönetim ﬂef-

faf olamaz, aksine kapal› kalmak ister.
Yeni yasalar yönetim kurumlar›n› ﬂeffaf
olmaya zorlamaktad›r. Örne¤in belediye
yasas›, belediyenin kararlar›n›n, faaliyetlerinin ve haz›rlanan çeﬂitli raporlar›n kamuoyuna duyurulmas›n› emretmektedir. Bunlar, belediyelerin vatandaﬂlar›
bilgilendirmesiyle ilgili düzenlemelerdir
ve ﬂeffal›¤›n bir boyutudur. ﬁeffafl›¤›n di¤er boyutu ise do¤rudan vatandaﬂa hitap
etmektedir. Bu da Bilgi Edinme Hakk›
Yasas› ile getirilen husustur. Bu hak ile
kiﬂiler, bütün kamu kurumlar›ndan, ellerindeki her türlü veriyi, bilgi ve belgeyi
isteyebilme imkan›na sahip olmuﬂlard›r.
Bilgi Edinme Hakk› Yasas›, bilgiye eriﬂimi
kural, s›n›rlamay› ise istisna haline getirmiﬂtir. Kiﬂilerin sorumlulu¤u, bu haktan
yararlanmak için, ilgili kurumlar›n bilgi
edinme bürolar›na baﬂvurmak ve istedi¤i
bilgiyi talep etmektir. Yönetim kurumlar› ise, 15 iﬂ günü içinde bu baﬂvurular›
do¤ru biçimde cevapland›rmak zorundad›r. Bilgi edinme hakk›n›n varl›¤›, bir anlamda, her vatandaﬂa fahri müfettiﬂlik rolü vermektedir.
Reformlar›n önemli baﬂka bir boyutu ise,
kat›l›ma yönelik yeniliklerdir. Yönetime
kat›lma denildi¤inde ne anlamal›y›z? Avrupa Komisyonu bir raporunda, yönetime kat›lmay› oldukça geniﬂ bir perspektiften tan›mlam›ﬂt›r. Komsiyona göre yönetime kat›lma, bir konuda konsept
oluﬂturmaktan o iﬂi yapmaya kadar olan
sürecin, etkin kat›l›ma aç›k olmas› demektir. Buradaki tan›mlamaya oldukça
yak›n bir düzenleme, bizim mevzuat›m›za da girmiﬂtir. Kamu görevlilerinin etik
davran›ﬂ ilkeleriyle ilgili yönetmelikte
“Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile il115
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gili temel kararlar›n haz›rlanmas›, olgunlaﬂt›r›lmas›, al›nmas› ve bu kararlar›n uygulanmas› aﬂamalar›ndan birine, bir kaç›na veya tamam›na, aksine yasal bir hüküm olmad›kça, o karardan do¤rudan ya
da dolayl› olarak etkilenecek olanlar›n
katk›da bulunmas›n› sa¤lamaya dikkat
ederler.” denilmektedir. Görüldü¤ü gibi
yönetime kat›lma çift yönlü bir süreçtir.
Bir tarafta yönetim kurumlar› yer almaktad›r. Bu kurumlar, toplumun çeﬂitli kesimlerinin, kendilerini ilgilendiren kararlara kat›lmalar›na imkan verecek mekanizmalar› ve yöntemleri devreye sokacak
ve iﬂleyiﬂ süreçlerini buna göre yeniden
düzenleyeceklerdir. Vatandaﬂlar ise çeﬂitli düzenlemeler ve faaliyetlerle ilgili
görüﬂlerini yönetime iletebilecek etkili
mekanizmalara sahip olmay› talep edebilecek ya da bu konuda bizzat kendileri
çeﬂitli giriﬂimlerde bulunabileceklerdir.
Kat›l›m konusunu yerel yönetimler ba¤lam›nda ele alal›m. Yerel yönetimlerle ilgili yasalar, çeﬂitli kesimlerin komisyon
toplant›lar›na kat›l›p görüﬂlerini aç›klayabilmelerine imkan vermiﬂtir. Belediye
meclislerinin ya da il genel meclislerinin
çeﬂitli ihtisas komisyonlar› vard›r. Meclis
gündemindeki konular, öncelikle bu komisyonlarda görüﬂülmektedir. Yeni yasalar, meclis üyelerinin d›ﬂ›nda, çeﬂitli kurumlara ve kiﬂilere bu komisyonlar marifetiyle karar alma sürecine kat›labilme
imkan› vermektedir. Bu kapsamda mahalle muhtarlar›, kamu kurumlar›n›n yöneticileri, üniversiteler, meslek kuruluﬂlar›, sendikalar ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n temsilcileri, kendi faaliyet alanlar›yla ilgili konular›n görüﬂüldü¤ü komisyon
toplant›lara kat›l›p görüﬂlerini aç›klayabileceklerdir. Bu kuruluﬂlardan gelen kiﬂilerin oy hakk› bulunmamaktad›r. Komisyon toplant›lar›na yönelik böylesi bir aç›-
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l›m oldukça önemlidir. Bunun gerekti¤i
biçimde uygulanmas› durumunda, hem
al›nan kararlar daha sa¤l›kl› ve bu kararlar›n toplumsal duyarl›l›¤› daha yüksek
olacak, hem de ilgili taraflar sürece dahil
oldu¤u için al›nan kararlar›n uygulanmas› daha kolay olacakt›r. Bu süreç yönetim-toplum kaynaﬂmas›na da hizmet
edecektir.
Kat›l›mla ilgili baﬂka bir yenilik ise, daha
uzun soluklu ve daha geniﬂ kapsaml›
olan kent konseyleridir. Belediye yasas›,
kentlerde, belediye meclisinin d›ﬂ›nda
bir de kent konseyinin kurulmas›n› öngörmektedir. Kent konseyi, bir bak›ma,
alternatif/geniﬂ kat›l›ml›/geniﬂ temsilli
meclis olarak da anlaﬂ›labilir. Zira kent
konseyi, kentteki birçok kurum ve kuruluﬂun temsilcilerinden oluﬂacakt›r. Bunlar meslek kuruluﬂlar›, sendikalar, noterler, üniversiteler, ilgili sivil toplum örgütleri, siyasî partiler, kamu kurum ve kuruluﬂlar›, mahalle muhtarlar› ve di¤er ilgililerdir. Kent konseyi, kentle ilgili her ﬂeyi
gündemine al›p görüﬂebilir ve bu kapsamda çeﬂitli kararlar alabilir. Belediye
yasas›, kent konseyinde al›nan kararlar›n, belediye meclisinin ilk toplant›s›nda
gündeme al›n›p de¤erlendirilece¤ini belirtmektedir. Kent konseyi, kentin çeﬂitli
sorunlar›n›n, sorumlularla birlikte tart›ﬂ›lmas›na imkan vermektedir. Zira çeﬂitli
kamu kurumlar›n›n temsilcileri bu konseylerde yer almaktad›r. Ayr›ca kentte yaﬂayanlar, kent konseyi yoluyla, çeﬂitli konular›n belediye meclisi gündemine al›n›p tart›ﬂ›lmas› imkan›na da kavuﬂmaktad›rlar.
Ve Yolun Baﬂ›na Geldik
Kamu yönetimi bugün gelinen noktada,
tek aktör olmaktan ç›km›ﬂt›r. Tekil mü-

cadelelerin yerini, ilgili kesimlerle birlikte çözüm arama ve birlikte baﬂarma süreci alm›ﬂt›r. Art›k herhangi bir konuda,
toplumsal ve ekonomik aktörlerin ne
düﬂündü¤ü de önemlidir. Böyle olunca
da, art›k tekil aktörün (kamu yönetimini) ne yapt›¤› ya da yapmad›¤› de¤il, ilgili aktörlerin ne yapaca¤› ve nas›l hareket
edece¤i meselesi önemli olmaktad›r. Bu
süreç, yeni bir yoldur ve Türkiye’de yap›lan reformlarla bu yolun altyap›s› oluﬂturulmuﬂtur.
Yap›lan reformlar›n gerçek anlamda hayata geçirilebilmesi için, toplumun üzerine düﬂen çeﬂitli sorumluluklar vard›r.
Mevzuat›n de¤iﬂmesi, kamu yönetimindeki iﬂleyiﬂi, ço¤u zaman radikal biçimde
de¤iﬂtiremez. Y›llar içinde oluﬂan gelenekler ve kurum kültürü, kamu görevlilerine, yeni mevzuat döneminde de eski
al›ﬂkanl›klar›n› devam ettirmenin yollar›n› aratabilir. Kamu kurum ve kuruluﬂlar›n› de¤iﬂime zorlayacak as›l faktör, yeni
döneme özgü toplumsal talepler olacakt›r. Toplumsal talebin yetersiz oldu¤u bir
de¤iﬂim gündeminin istenilen ölçüde baﬂar›l› olabilmesi zordur. Dolay›s›yla önümüze aç›lan bu yeni süreci, de¤iﬂik aktörler birlikte ﬂekillendirecektir.
Notlar:

Guy Peters and Vincent Wright, “Public Policy
and Administration, Old and New”, A New
Handbook of Political Sciences, (Ed. Robert E.
Goodin and H. D. Klingemann), Oxford University press, 1996, New York, s.30–31.
Jan Kooiman, Modern Governance: New Government Society ‹nteractions, Sage Pub.,
1993, London. s. 4
Commission of the European Communities,
European Governance: A White Paper, Brussells, 2001: 10
Resmi Gazete: 13.4.2005/2578

Ekim 2007

dosya “KAMU”DA YEN‹DEN YAPILANMA

Doç. Dr. Ömer TORLAK
Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi
‹ﬂletme Bölümü

Belediyeleri Yeniden Konumland›rmak
ve Hizmetleri Yönetmek
Bundan yaklaﬂ›k on onbeﬂ y›l önce bir vergi dairesi, adliye, sa¤l›k kurumu, belediye ve
benzeri vb. kuruma giderken acaba nas›l bir tepki ile karﬂ›laﬂaca¤›m endiﬂesi duyan
vatandaﬂ, bugün kamusal ve yar› kamusal hizmet sa¤layan organizasyonlardan memnun olup olmama durumuna göre tepkilerini rahatl›kla ifade edebilmekte ve haklar›n›
arayabilmektedir.

Doç. Dr. Ömer TORLAK

Bireyin daha fazla bilgiyi daha k›sa sürede elde edebildi¤i, bilginin h›zla yay›ld›¤›
günümüz toplumlar›nda vatandaﬂlara
hizmet sunmak, geçmiﬂe oranla zorlaﬂmaktad›r. Geçmiﬂten çok daha farkl› olarak günümüz vatandaﬂlar› birey ve vatandaﬂ olarak sahip olduklar› haklar›n daha
fazla fark›ndad›r. Bu fark›ndal›k onlar›n
hizmet beklentilerine yans›maktad›r.
Kamu kurumlar› ve yerel organizasyonlar bu geliﬂme karﬂ›s›nda kendilerini yeniden konumland›rmak ve organize etmek durumundad›r. Bu tür organizasyonlar›n hesap vermekten uzak, kat›,
sa¤lad›klar› ile vatandaﬂlar›n memnun olmalar› ve “devlet”e minnet duymalar› gerekti¤i anlay›ﬂ› çerçevesindeki yaklaﬂ›mlar art›k kabul görmemektedir. Vatandaﬂ
olarak bireyler, daha sa¤l›kl› bir ortamda
hayat standartlar›n›n yükseltilmesine
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katk› sa¤layan hizmetleri talep etmekte
ve bu hizmetleri sa¤layan merkezi ve yerel organizasyonlar›n hesap verebilir olmas›n› beklemektedir. Bundan yaklaﬂ›k
on onbeﬂ y›l önce bir vergi dairesi, adliye, sa¤l›k kurumu, belediye ve benzeri
vb. kuruma giderken acaba nas›l bir tepki ile karﬂ›laﬂaca¤›m endiﬂesi duyan vatandaﬂ, bugün kamusal ve yar› kamusal
hizmet sa¤layan organizasyonlardan
memnum olup olmama durumuna göre
tepkilerini rahatl›kla ifade edebilmekte
ve haklar›n› arayabilmektedir.
Bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda merkezi ve yerel hizmet organizasyonlar› yönetim anlay›ﬂlar› ile vatandaﬂa bak›ﬂ aç›lar›n› yenilemek durmunda kalmaktad›r. Bu noktada iki önemli kavram ise; biraz önce k›smen de¤inildi¤i gibi, bu organizasyonla-

r›n kendilerini yendiden konumland›rmalar› ile sunduklar› hizmetleri iyileﬂtirebilmek ve hesap verebilirlik ad›na yönetim yap›lar›n› yeniden düzenlemeleridir.
Bu yaz›da, merkezi hizmet organizasyonlar› için de geçerli olan bu yaklaﬂ›mlar yerel yönetimler aç›s›ndan irdelenmektedir. Yerel yöneticilerin seçilmiﬂ olma
özellikleri bu organizasyonlar aç›s›ndan
konuyu daha da önemli hale getirmektedir. Toplumda var olan seçilmiﬂleri, atanm›ﬂlar taraf›ndan yönetilen merkezi organizasyonlara göre daha fazla denetleme ve hesap sorma cesareti dikkate al›nd›¤›nda, konunun yerel yönetimler aç›s›ndan önemi daha iyi anlaﬂ›labilir.
Yerel yönetimler, mevzuat›n kendilerine
yükledi¤i oldukça geniﬂ sorumluluklar›
olan ve ayr›ca toplumdaki hizmet bekEkim 2007
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lentilerindeki art›ﬂa paralel olarak, mevzuat d›ﬂ› baz› hizmetleri de yerine getirmek durumunda olan organizasyonlard›r. Üstelik bu sorumluluklar gerçekleﬂtirilirken Türkiye’nin yönetim yap›s› gere¤i merkezi otoritenin denetimi de zaman
zaman yerel yönetimleri k›s›tlayabilmektedir. Di¤er taraftan, belde halk› seçilmiﬂ
yerel yöneticiler üzerinde hesap sorma
hakk›n› kendilerinde görebilmekte, bunun da ötesinde eski baz› al›ﬂkanl›klarla
bireysel beklentiler içine de girebilmektedir.

zenlemeler içine girmeleri ile mümkün
olabilir. Kendini yeninden konumland›rmak istemeyen yerel yönetim organizasyonlar› tepkilerle karﬂ›laﬂmakta, say›lar›
artan alternatif özel hizmet organizasyonlar›na karﬂ› yenik düﬂmekte ve nihayet seçimlerde yeniden tercih edilmeme
riski ile karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r. Üstelik
geçmiﬂte oldu¤u gibi günümüzdeki seçimlerde vatandaﬂlar›n ucuz ve pragmatik vaatlerle kolay kolay aldat›lamayaca¤›
da bir gerçek olarak önümüzde durmaktad›r.

Bütün bunlara ra¤men yerel yönetimlerin kendilerini yeniden konumland›rma
ve yönetim anlay›ﬂlar›n› yenilemesi nas›l
olacakt›r? Bu yaz›da as›l olarak bu soruya
cevap vermek amaçlanm›ﬂt›r.

Yerel yönetimler olarak belediyelerin
kendilerini yeniden konumland›rmalar›nda baﬂar›l› olabilmeleri için konumland›rman›n gereklerine uygun hareket
etmeleri zorunludur. Konumland›rman›n baﬂar›l› olabilmesi ise önce “anlamak” sonra “anlaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lmak”t›r.
Yani belediyeler öncelikle belde halk›n›n
farkl› ve de¤iﬂen beklentilerini anlamaya
çal›ﬂacak sonra da bu beklentilere uygun
olarak kendi hizmetleri ile bunlar›n mesajlar›n› uygun ﬂekilde sunmaya çal›ﬂacaklard›r. Baﬂka bir deyiﬂle, belediyeler
belde halk› hangi hizmetleri, ne ﬂekilde,
ne miktarda, ne zaman, nerede, ne s›kl›kta istiyor sorular›na belde halk›na sorarak cevap bulmaya çal›ﬂacak ve sonras›nda bu sorulara en iyi cevaplar› oluﬂturan mesajlar› haz›lay›p belde halk›na uygun ortam ve araçlarla sunacakt›r. Analama ve anlaﬂ›lman›n örtüﬂme derecesi konumland›rman›n baﬂar›s›n› ortaya koyacakt›r. Konuyla ilgili bir örnek vermek
gerekirse, “vatandaﬂ›n mutlulu¤u için var›z” konumland›rmas›n› gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂan bir belediyenin konumland›rmadaki baﬂar› derecesi vatandaﬂ› mutlu

Günümüz insan› toplumsal hayat içinde
eskiye oranla çok farkl› hizmetleri beklemektedir. Üstelik bu hizmetlerin daha
kaliteli olmas›, istenilen zamanda ve yerde sunulmas› ve uygun bedellerle elde
edilebilmesi arzu edilmektedir. Bu durumda yerel yönetimler ve ülkemiz özelinde özellikle belediyeler, kendilerini
sadece mevzuat ile s›n›rl› bir organizasyon olarak görmemelidir. Bunun ötesine
geçerek hedef kitlelerinin beklenti ve talepleri dikkate al›narak yeniden konumland›rmalar› gerekmektedir.
Yerel yönetimler olarak belediyelerin
kendilerini yeniden konumland›rmalar›,
öncelikle hizmet sunmak durumunda olduklar› belde halk›n›, onlar›n talep ve
beklentilerini ve bunlardaki de¤iﬂimi izlemeleri ve anlamaya çal›ﬂmalar› ile ve
sonra da bunlara cevap verebilecek düEkim 2007

edecek hizmet beklentilerinin anlaﬂ›lmas› sonucu sunulan hizmetlerle bu mesaj›n vatandaﬂlar taraf›ndan da ne ölçüde
belirtildi¤i ﬂekliyle alg›land›¤›na ba¤l›
olarak de¤iﬂecektir. Örne¤in, bu durumda vatandaﬂlar›n memnuniyetinin ölçülmesi sonucunda düﬂük bir oran ç›k›yorsa bu belediyenin baﬂar›l› bir konumland›rma gerçekleﬂtirdi¤ini söylemek mümkün de¤ildir.

“

“Yerel yönetimler olarak
belediyelerin kendilerini
yeniden konumland›rmalar›,
öncelikle hizmet sunmak
durumunda olduklar› belde
halk›n›, onlar›n talep ve
beklentilerini ve bunlardaki
de¤iﬂimi izlemeleri ve
anlamaya çal›ﬂmalar› ile ve
sonra da bunlara cevap
verebilecek düzenlemeler
içine girmeleri ile mümkün
olabilir. Kendini yeninden
konumland›rmak istemeyen
yerel yönetim
organizasyonlar› tepkilerle
karﬂ›laﬂmakta, say›lar› artan
alternatif özel hizmet
organizasyonlar›na karﬂ›
yenik düﬂmekte ve nihayet
seçimlerde yeniden tercih
edilmeme riski ile karﬂ›
karﬂ›ya kalmaktad›r.”

“

dosya kamuda yeniden yap›lanma

Belediyeler hedef kitleleri olan belde
halk› içinde çok farkl› özelliklere ve beklentilere sahip olan bireylere hizmet sun-
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mak durumunda olan organizasyonlar›d›r. Bu durum, belediyelerin konumland›rma çal›ﬂmalar›n› zorlaﬂt›rmakta ve bir
o kadar da önemli hale getirmektedir.
Aksi halde anlamak ve anlaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lmak söz konusu olamaz ve istenilen sonuca ulaﬂ›lamaz. Örnekle anlatmak gerekirse; bir mahallede küçük çocuklu ailelerin çocuklar›n› rahatl›kla oynatabilecekleri park ve oyun alanlar› beklentisine
karﬂ›l›k ayn› mahallede çocuksuz veya
yaﬂl› ailelerin bu tür park ve oyun alanlar›n› kendilerini rahats›z etti¤i gerekçesiyle istemedi¤ini anlamak belediye yönetimi aç›s›ndan önemlidir. Bu durumda belediye yönetimine düﬂen çocuklu aileler
ile çocuksuz veya yaﬂl› ailelerin beklentilerini anlad›¤›n› ifade eden mesajlar›
do¤ru ortam ve araçlarla ulaﬂt›rmak ve
buna uygun hizmet çözümleri sunmak
olacakt›r. Konuya iliﬂkin bir çözüm yolu
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olarak yaﬂl› veya çocuksuz ailelerin yo¤unlaﬂt›¤› yerler d›ﬂ›nda ya da onlara olabilecek olumsuz etkileri asgariye indirecek önlemeleri (kullan›lan oyun malzemeleri, ses düzenlemeleri, görevli bekçi
bulundurma vb. gibi) alarak çocuklu ailelerin beklentilerinin de karﬂ›lanaca¤› mesaj› verilebilir.
As›l olan hizmet sunumu oldu¤una göre,
belediye yönetimlerinin konumland›rma
sonras› yapmas› gereken etkili ve verimli

“

“As›l olan hizmet sunumu
oldu¤una göre, belediye
yönetimlerinin
konumland›rma sonras›
yapmas› gereken etkili ve
verimli hizmet yönetiminin
gerçekleﬂtirilmesidir.

“

dosya kamuda yeniden yap›lanma

hizmet yönetiminin gerçekleﬂtirilmesidir. Hizmet yönetimi, “insanlar› ve belde
halk›n› idare etme”nin çok ötesinde,
kaynaklar› etkin kullanarak belde halk›n›n memnuniyetini art›ran ve onlar›n
farkl› beklentilerini karﬂ›layacak hizmetleri etkin ve verimli bir ﬂekilde gerçekleﬂtirmek ve sunmak olarak tan›mlanabilir.
Bu tan›m asl›nda, belediyelerin hesap verebilir olma bak›m›ndan “yönetiﬂim” kavram› ile de özdeﬂ kabul edilebilir. Baﬂka
bir ifadeyle belediye yönetimi sahip olunan kaynaklar› belde halk›n›n talepleri
ve öncelikleri do¤rultusunda etkin ve verimli kullanmal› ve bunun hesab›n› da
ﬂeffaf bir ﬂekilde vermekten kaç›nmamal›d›r. Belediyelerde yönetiﬂim, sadece ka¤›t üzerinde veya sözle ifade edilen bir
kavram olarak de¤il, tam tersine belde
halk›n›n ve onlar›n temsilcileri olarak sivil toplum örgütlerinin kararlara kat›l›m›n›n mümkün olan en üst düzeye ç›kar›ld›¤› ve hesap verme noktas›nda ﬂeffafl›¤›n aç›kça uyguland›¤› bir süreç olarak
alg›lanmal›d›r. ‹ﬂte hizmet yönetimi böyle bir yönetiﬂim anlay›ﬂ›yla gerçekleﬂti¤inde, konumland›rmaya uygun iﬂleri
yapmak ve vatandaﬂ› memnun etmek
mümkün olabilir. Böylece yerel yönetim
organizasyonu olarak belediyeler iyi bir
yönetiﬂim segilemiﬂ ve as›l hedef olan vatandaﬂ memnuniyetine as›l hedef olan
vatandaﬂ memnuniyetine uygun davranm›ﬂ olacakt›r.
Kamu kurumlar› ile yerel organizasyonlarda yönetiﬂimi engelleyen ve yukar›da
aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z do¤ru konumland›rma yaparak hizmet yönetimine geçiﬂi

Ekim 2007

dosya kamuda paradigma de¤iﬂimi: yönetiﬂim

zay›flatan önemli hususlardan biri de yönetim anlay›ﬂ›ndaki çarp›kl›kt›r. Bu tür
organizasyonlar› yönetenler konumland›rma olarak kendi statükolar›n› merkeze ald›klar› ve vatandaﬂa hesap verme gibi bir kayg› taﬂ›mad›klar› için böyle davranabilmektedirler. Bulunduklar› yönetim makam›n› kendilerin hizmet ettirme
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arac› olarak gördükleri için hizmet etme
gibi bir endiﬂeyi çok fazla taﬂ›mamakta
ve mevcut mevzuat halen önemli ölçüde
onlar› böyle düﬂünmekten al› koymaya
yetmemektedir.
Ancak unutulmamal›d›r ki günümüzde
birey artan oranda vatandaﬂl›k bilincini

kuﬂanmakta, haklar›n› aramakta ve verilenle yetinmeyip hayat standartlar›n› geliﬂmiﬂ ülke vatandaﬂlar›na yak›nlaﬂt›racak
hizmet beklentilerini daha yüksek sesle
dile getirmektedir. Bu sesi duymayan ya
da duymamakta ›srar eden yönetimlerin
sonunu kestirmek ise zor olmasa gerektir.

dosya “KAMU”DA YEN‹DEN YAPILANMA

‹yi Yönetiﬂim Uygulamalar›

Belediyelerde Yönetiﬂim Uygulamalar›
Bahçelievler Belediyesi
Yönetiﬂim ve Kamuda Yeniden
Yap›lanma Süreci
H›zla geliﬂen teknoloji, küreselleﬂme ve
ülkemiz aç›s›ndan Avrupa Birli¤i süreci
yerel yönetimleri de¤iﬂime ve yeni uygulamalarla hizmet kalitelerini yükseltmeye
zorlamaktad›r. Bu durumun bir uzant›s›
olarak kat›l›mc›l›k, ﬂeffafl›k, cevap verebilirlik, eﬂitlik, etkinlik, hesap verebilirlik
ve stratejik vizyon gibi unsurlardan oluﬂan yönetiﬂim kavram› yerel yönetimlerde de yerini almaya baﬂlam›ﬂt›r. Sosyal
belediyecilik anlay›ﬂ›n›n geleneksel belediyecili¤in önüne geçmesi, yerel yönetimlerdeki söz konusu de¤iﬂimin en somut örneklerindendir.
Bahçelievler Belediyesi olarak etraf›m›zdaki geliﬂmelerin ve h›zl› de¤iﬂimin fark›nda, her geçen gün daha kaliteli ve
do¤rudan halk›n ihtiyac›na yönelik hizmetlerle kendimizi geliﬂtirmenin gayreti
içerisindeyiz. Bu süreçte, halk›m›z›n, il122

çemizdeki resmi kurumlar›n ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlere ve karar mekanizmalar›na kat›l›m›n›n artmas›n›n bizi
vizyonumuza yaklaﬂt›raca¤›n›n bilincindeyiz.
Yönetiﬂimin ve kamudaki yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›n›n belediyemizdeki
yans›malar›n› baﬂar›yla tamamlad›¤›m›z
birkaç projeden örnek vererek daha iyi
ifade edebiliriz diye düﬂünmekteyim.
Sevgi Evi Rehabilitasyon Merkezi
Yerel yönetimlerin hizmetlerine
sosyal belediyecili¤in yön vermeye
baﬂlad›¤›n› daha
önce ifade etmiﬂtim. Bu y›l içerisinde yürütmeye
baﬂlad›¤›m›z bir
projemiz var ki

Türkiye’de bir yerel idare taraf›ndan ilk
defa böyle bir çal›ﬂma gerçekleﬂtiriliyor.
‹lçemizde yaﬂayan kronik psikotik hastalar›n toplumda rehabilitasyonunu amaçlayan proje, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan
model olarak gösterilmiﬂ ve yap›lan çal›ﬂmadan duyulan memnuniyet taraf›m›za
iletilmiﬂtir. Bu projede, Bak›rköy Ruh ve
Sinir Hastal›klar› Hastanesi yan›m›zda
yer alm›ﬂ ve projeye çok önemli katk›larda bulunmuﬂtur.
Proje kapsam›nda, öncelikli olarak ilçemizdeki hastalar›n tespitine yönelik 4 ay
süren bir tarama çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirilmiﬂ ve uzman ekibimiz her bir hasta ile
görüﬂmelerde bulunarak hastalar›n rehabilitasyona uygunluklar›n› belirlemiﬂtir.
Halihaz›rda bu projenin yürütülmesi
amac›yla inﬂa edilen merkezde, hastalara
çeﬂitli terapiler uygulanmaya ve rehabilitasyon hizmeti verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
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Avrupa Birli¤i Projemiz
Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecinin yeni
yeni irdelendi¤i bir dönemde istihdam
amaçl› bir AB projesini baﬂar› ile yürütmüﬂ bulunmaktay›z. Bir yerel yönetim
aç›s›ndan son derece önemli bir kazan›m
ve proje yönetim deneyimi elde edildi¤ini belirtmeliyim.
‹stanbul’daki projeler içerisinde bir yerel
idare taraf›ndan yürütülen ilk proje olmas› oldukça önemli bir baﬂar› olarak alg›lanmal›d›r. ‹lçemizdeki iﬂsiz gençlere
meslek ve iﬂ edindirmeye amaçlamas› ise
daha önce bahsetti¤imiz sosyal belediyecili¤in en iyi örneklerinden birinin sergilenmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Proje, Türkiye ‹ﬂ Kurumunun yönetti¤i
AB Aktif ‹ﬂgücü Programlar› Projesi kapsam›nda 2005 y›l›nda yürütülmüﬂtür.
Projede, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar E¤itim Vakf› ve Promotürk Derne¤i
(Promosyon Ürünleri ‹malatç›lar› ve Sat›c›lar› Derne¤i) ortaklar›m›z olarak yer
al›rken, Haliç Üniversitesi Sürekli E¤itim
Merkezi projenin iﬂtirakçisi olarak önemli katk›larda bulunmuﬂtur.

kavram› ile hizmetlerimize yans›yan geliﬂmelerden birini bu örnekte görebilmek mümkündür. Geleneksel belediyecili¤in temel faaliyetleri olan altyap›, temizlik, imar çal›ﬂmalar›n›n çok ötesinde
bir hizmetin proje ile sunuldu¤una dikkatinizi çekmek isterim.

‹lçemizdeki 18-30 yaﬂ aras›, düz lise mezunu, iﬂsiz gençlerimizin öncelikle iki
farkl› alanda verilen e¤itimlerle meslek
edinmeleri ve sonras›nda ald›klar› e¤itimlere uygun iﬂlerde istihdam edilmeleri sa¤lanm›ﬂt›r.

Birden fazla kurumla yürütülmüﬂ olmas›,
yönetiﬂimin en önemli unsuru olarak ifade edebilece¤imiz kat›l›mc›l›k ilkesinin
aktif ﬂekilde hayata geçirilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Ayn› zamanda tüm ortaklar›n sivil
toplum örgütü niteli¤indeki yap›lar olmas›, farkl› bak›ﬂ aç›lar› ile hizmet kalitesinin artt›r›lmas› ve sivil inisiyatifin yönetimde yer almas› amaçlar›n› da gerçekleﬂtirmiﬂtir.

Bu proje ile iﬂsizlik sorununa çözüm olabilecek baﬂar›l› bir modelin yerel bazda
sunulmas› amaçlanm›ﬂt›r. Eski yönetim
anlay›ﬂ›ndan çok farkl› olarak yönetiﬂim

Her iki projemiz üzerinden de¤erlendirme yapt›¤›m›z takdirde, bir yerel yönetim olarak eski yönetim tarz›ndan uzaklaﬂarak önemli aﬂamalar katetmeye baﬂ-
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lad›¤›m›z anlaﬂ›lacakt›r. Projeler d›ﬂ›nda,
her bir hizmeti dünyada var olan yerel
yönetim uygulamalar›n› yakalama motivasyonu ile gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›yoruz.
Bu durumun en güzel örneklerinden birini, geçen y›l haz›rlanan stratejik planlama sürecinde sergiledik. Plan, baﬂta ilçe
halk›m›z olmak üzere, ilçemizde yer alan
resmi kurumlar›n, muhtarlar›m›z›n ve sivil toplum örgütlerimizin kat›l›m› ve
önemli katk›lar›ya haz›rlanm›ﬂt›r. Her bir
kurumun kat›l›m›, ﬂeffaf ve hesapverebilir yönetim anlay›ﬂ›n›n yani yönetiﬂimin
ifadesi olmuﬂtur.
Yönetime geldikten sonra uygulamaya
koydu¤umuz ve h›z verdi¤imiz birkaç
daha konu var ki, bir yeniden yap›lanma
ve geliﬂim eylemi olarak de¤erlendirilmelidir.
Bölgemizde ve yak›n çevresinde yeterli
say›da hastane olmamas› gibi bir sorunu
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Bolvadin Belediyesi
Teknolojinin Sundu¤u Her
‹mkan› De¤erlendiriyor

k›sa süre içerisinde inﬂa etti¤imiz sa¤l›k
ocaklar› ile çözüme kavuﬂturduk. Halihaz›rda ilçemizde hizmet veren 15 sa¤l›k
oca¤› bulunmakta olup, bu say›y› art›rmaya yönelik çal›ﬂmalar›m›z devam etmektedir.
Her yaﬂtan ve kesimden ilçe sakinimizin
sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanmalar› bizim için oldukça büyük öneme
sahiptir. Halk›m›z›n tamam›n›n bu hizmetlerden yararlan›r konumda olmas›,
sosyokültürel aç›dan belli hayat standartlar›na kavuﬂmalar›n› sa¤layacakt›r. Bunun
sonucunda görüﬂ ve önerilerini bildirme
konusunda daha motive davranacaklar ve
istedi¤imiz kat›l›mc› yönetimi daha k›sa
sürede yakalayabilece¤iz.
Bahçelievler Belediyesi olarak, hizmetlerimizi proje bazl› olarak, daha sistematik,
planl› ve bunun sonucunda daha etkin ve
verimli çal›ﬂmalar ﬂeklinde yerine getiriyoruz. Bu hizmetleri sunma konusunda
ortakl›klara gitmekten imtina etmiyor, kat›l›mc› bir yaklaﬂ›m›n ﬂeffafl›¤› ve üretkenli¤i art›raca¤›n› biliyoruz. Halk›m›zla ve di¤er paydaﬂlar›m›zla sürekli iletiﬂim ve etkileﬂim halinde kalarak misyonumuzu yerine getirmeye çal›ﬂ›yoruz. ﬁimdiye kadar
yap›lanlar, önemli bir de¤iﬂim sürecinin
ilk somut ad›mlar› olarak alg›lanmal›d›r.
Yönetiﬂimi esas alarak dünya standarlar›nda bir yönetim anlay›ﬂ›na kavuﬂulmas›
zor olmayacakt›r.
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Bolvadin Belediyesi ilçemizde yaﬂayanlar›n gereksinim duyduklar› bilgiyi sa¤lama ve ça¤daﬂ metodlarla hizmet verme konusunda son 4 y›lda önemli ad›mlar atm›ﬂt›r.
Belediye bünyesinde oluﬂturulan ‘Dan›ﬂma Bürosu’ arac›l›¤› ile kurum içerisinde herhangi bir iﬂlemi olan insanlar›n en k›sa sürede, en iyi hizmeti alabilmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
Yine vatandaﬂlar›n ihtiyaçlar›na cevap
verebilmek, talepleri süratle karﬂ›layabilmek amac›yla ücretsiz ‘Alo Zab›ta
153’ hatt› oluﬂturulmuﬂ, bu telefonla
Belediyemize müracaat eden ilçe halk›n›n sorunlar› h›zl› bir ﬂekilde çözülmüﬂtür.
Birimlerin sa¤l›kl› ve h›zl› bir hizmet
vermesini sa¤lamak için e-belediye servisi devreye sokularak, vatandaﬂlar›m›z›n her konuda bilgi ve hizmet alabilmeleri için gerekli ortam sa¤lanm›ﬂt›r.
‹nternetten en üst seviyede faydalanmay› amaçlayan Bolvadin Belediyesi, oluﬂ-

turdu¤u web siteleri ile hem çal›ﬂmalar›n› kamu oyuna aktarmay› hedeflemiﬂ,
hem de ilçe ile ilgili bilgilere kolayca
ulaﬂ›lmas›n› temin etmiﬂtir. Bu çal›ﬂmaya paralel olarak; Heybeli Termal Tesisleri, Horan Park›, Kadim Kent gibi adresler oluﬂturularak, internet kullan›c›lar›na Bolvadin konusunda detayl› bilgi
alabilecekleri iletiﬂim imkan› sunulmuﬂtur.
Bas›n Bürosu ve Halkla ‹liﬂkiler Bürosu
arac›l›¤› ile yay›nlanan yay›nlar arac›l›¤›
ile Belediye faaliyetleri en h›zl› ve en
do¤ru ﬂekilde vatandaﬂlara ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Halkla ‹liﬂkiler Bürosunca ilçenin
kültürel ve sosyal hayat›na önemli katk›da bulunan kültürel ve sosyal etkinlikler
düzenlenmekte, Bas›n Bürosu taraf›ndan periyoik olarak gazete ve dergi yay›n› yap›lmaktad›r.
888 Kent Bilgi sistemi ile Belediye haberleri telefon kullan›c›lar›na SMS kanal› ile ulaﬂt›r›lmaktad›r.
Dört y›l önce iletiﬂim imkan› oldukça
zay›f olan Birimler bilgisayar ve internet
kullan›m›na kavuﬂturularak, ça¤daﬂ hizmet verme ortam› sa¤lanm›ﬂt›r.
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Kdz.Ere¤li Belediyesi
Her Çarﬂamba Halk Günü
Kdz. Ere¤li Belediyesi taraf›ndan, her
hafta Çarﬂamba günleri düzenlenen
halk gününde vatandaﬂlar sorunlar›n›
direk Belediye Baﬂkan›na anlatma ﬂans›na sahip olabiliyorlar.
Belediye Baﬂkanl›k makam›nda düzenlenen Halk gününde vatandaﬂlar›n sorunlar›yla talepleri tek tek dinleniyor ve
aciliyet s›ras›na göre çözümlenmesi yönünde çal›ﬂmalar yap›l›yor.Belediye olarak hedefin; Ere¤li’nin tüm mahallerine
kesintisiz ve eﬂit hizmet etmek oldu¤u
vurgulanmakta.

Gürültü Kirlili¤ini Önleme
Çal›ﬂmalar›
100 bini aﬂk›n bir nüfusa sahip olan
Kdz.Ere¤li’de Türkiye’nin tek yass› mamul üreten kurumu olan Erdemir’in, irili ufakl› bir çok tersanenin, demir çelik
yan sanayisinin bulunmas›n›n yan›nda

Kayseri
Büyükﬂehir Belediyesi
Organizasyonlarla Kazan›yoruz
Bir Belediye Baﬂkan›n›n görevi bana göre yaln›zca yol, park, altyap› gibi rutin iﬂleri yerine getirmek de¤il, ﬂehrini bulundu¤u konumdan daha ileriye götürecek,
ufkunu açacak projelere imza atmak da
olmal›d›r. ﬁehrin geliﬂimine katk› sa¤layacak her türlü sosyal, sportif ve ekonomik oluﬂumun içinde olmal› ve bu yöndeki geliﬂmeleri s›rtlayacak lokomotif
görevini üstlenmelidir. Biz Kayseri’de 13
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yaklaﬂ›k 35 bin civar›nda araç oldu¤u
gerçe¤inden hareketle ﬂehirde ciddi anlam da Gürültü kirlili¤i riski bulunmaktad›r.
Kdz.Ere¤li Belediyesi bu konu hakk›nda
insanlar›m›z› bilinçlendirerek bir nebze
de olsa gürültü kirlili¤ini önleyebilme
noktas›nda belediye web sitesinden ve
belediye baﬂkanl›¤›ndan sürekli aç›klama ve uyar›larda bulunmaktad›r.

Alapl› Belediyesi
Kent Merkezi Kentsel Tasar›m
Projesi
Alapl› Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi
ﬁehir Bölge Planlama Bölümü iﬂbirli¤i
ile çal›ﬂmalar›na baﬂlanan “K›y› Dolgu
Alan› Düzenleme Projesi” ve “Alapl›
Kent Merkezi Kentsel Tasar›m Projesi”’leri ile kentin gelecek y›llarda ki vizyonunun belirlenmesi noktas›nda çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
y›ld›r belediyecilik hizmetleri konusunda en iyisini yapmaya gayret ediyoruz ve
bu konuda gelinen nokta Türkiye’ye örnek gösterilecek seviyede. Bunun yan›nda ﬂehrimizin, bölgesinde cazibe olmas›n› sa¤layacak büyük projeleri de hayata
geçirmek için çaba sarfediyoruz.
Son zamanlarda yükselen bir de¤er var,
o da organizasyon. Biz Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi olarak Kayseri’de belediyemizin yan› s›ra di¤er kamu kurum ve
kuruluﬂlar›n› da ilgilendiren, ortak hareket edilmesi gereken büyük projelerde

bu yöntemi uyguluyoruz ve bu ﬂekilde 1
milyar dolar›n kamunun kasas›nda kalmas›n› sa¤lad›k. Mesela biz belediye olarak yeni stad yap›m›n› üstlendik, mevcut
stad›n yeri de Gençlik Spor ‹l Müdürlü¤ü’nden bize devredildi. Biz buray› Kayseri’nin en gözde merkezi haline getirece¤iz. Büyük al›ﬂveriﬂ merkezinin yan›
s›ra, bir otel, bir özel hastane vs. gibi
fonksiyonlarla hem Kayseri insan›n›n
hem de Orta Anadolu insan›n›n gelece¤i
bir kompleks olacak burada. ‹ﬂte bu arsan›n sat›ﬂ› ile yeni stad›n da finansman›
sa¤lanm›ﬂ olacak. Böylece gerek belediyemizden gerekse Gençlik Spor Müdürlü¤ü’nden para ç›kmadan ﬂehir hem
modern bir stada hem de çok büyük bir
cazibe merkezine kavuﬂmuﬂ olacak. Bir
baﬂka örnek de bu konuda Sümer Arazi’nin devri verilebilir. Üniversitemize ait
olan 770 bin m_ büyüklü¤ündeki arazi,
geçenlerde imzalanan protokolle belediyemize devredildi.
Burada bir k›s›m arazi do¤al a¤açl›k. Ancak düzenli bir mesire alan› de¤il. Öncelikle buray› ki yar›s›na yak›n düzenleyip
halk›n kullanaca¤› bir büyük mesire alan›na dönüﬂtürece¤iz. Sonra geri kalan
k›s›mda 200 adet lojman yap›p Erciyes
Üniversitesi’ne tahsis edece¤iz. Ayr›ca
buradan elde edilen gelirle 600 yatakl›
bölge hastanesi yaparak onu da Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na devredece¤iz. Arazinin imara aç›l›p sat›lan k›sm›yla bütün bu sayd›¤›m iﬂlerin finansman› sa¤lanacak. Görüldü¤ü gibi bizim yapm›ﬂ oldu¤umuz
bu büyük organizasyonla üniversitemiz
lojman, bakanl›¤›m›z hastane, halk›m›z
da mesire alan› kazanm›ﬂ oluyor. Biz de
belediye olarak ﬂehrimize ve halk›m›za
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hizmet etmenin keyfini ve huzurunu yaﬂ›yoruz.
ﬁehri ikiye bölen ve kuzey taraf›n›n geliﬂimini engelleyen demiryolu hatt›n›n ﬂehir d›ﬂ›na taﬂ›nmas›, Yamula Baraj›’n›n tamamlanmas› gibi büyük projelerde de
bu yöntemi uygulad›k ve toplam olarak
yaklaﬂ›k 1 milyar dolar›n kamu kurumlar›n›n kasas›nda kalmas›n› sa¤lad›k.
Bunlar›n yan› s›ra özel sektörün önünü
açacak, yat›r›ma teﬂvik edecek plan ve
projeler geliﬂtiriyoruz. Özel sektöre öncülük ederek ﬂehrin geliﬂimine katk› sa¤layacak dev projelere destek oluyoruz.
OSB’de ayn› anda 139 fabrikan›n temelinin at›lmas›n› buna örnek olarak verebiliriz.
Makam Araçlar›n›n Sat›lmas›
Türkiye’de ilkleri gerçekleﬂtiren belediye olan Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi,
kamunun yeniden yap›land›r›lmas› konusunda da öncü ve önde olmuﬂtur.
Türkiye’de makam araçlar›n› satan ilk
resmi kurum Kayseri Büyükﬂehir Belediyesidir. Eski, y›pranm›ﬂ ve sürekli bak›m
isteyen makam araçlar›n›n yerine ‘kiral›k
araç’ yöntemine geçilmiﬂ ve araçlara yapt›klar› kilometre baz›na ödeme yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Böylece hem araç filosu yenilenmiﬂ hem
de ayn› iﬂ çok daha ucuza maledilmiﬂtir.
Çünkü arac›n bak›m›, sigortas›, yak›t›, ﬂoförün sosyal güvencesi ve maaﬂ› bu yöntemle bir hayli düﬂük fiyata maledilmektedir. Kiral›k araç sistemi ile y›ll›k ortalama 2 trilyon lira tasarruf sa¤lanmaktad›r.
2002 y›l›ndan bu yana uygulanan bu yöntem, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan da za-
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man›nda incelenmiﬂ ve di¤er kamu kurumlar›na örnek proje olarak sunulmuﬂtur.
Personel Politikas›
Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi’nde personel say›s› 1994 y›l›ndan bu yana yüzde
40 azalm›ﬂt›r. Buna karﬂ›l›k ﬂehrin nüfusunda yüzde 22’lik, belediyenin görev ve
sorumluluk alan›nda da on kat› art›ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r. Personel say›s›n›n azalt›lmas›nda haks›z yere iﬂten ç›karma gibi bir
duruma tevessül edilmemiﬂ, personele
kendi yapt›klar› iﬂ devredilmiﬂtir. Mesela,
belediye otobüs ﬂoförlü¤ü yapan personel, tazminat›n› b›rakmak suretiyle iki kiﬂiye bir olmak üzere bir halk otobüsü sahibi oldu.
Otobüs ve hatt›n ödemesini de taksitle
ödeme imkan› sa¤land›. Böylece belediye hem otobüsün bak›m-onar›m, yak›t
vs. gibi masraflar›ndan hem de ﬂoför maliyetinden kurtulmuﬂ oldu. Üstelik o
halk otobüsünün ayl›k cirosundan da belediye pay›n› alm›ﬂ oldu. Bunun gibi dü¤ün salonu, çay bahçesi vs gibi yerlerde
de yap›lan iﬂ, mevcut personele terk
edildi ve özelleﬂtirmeye gidildi. Buralarda da personel daha önce iﬂçi olarak yapt›¤› iﬂi art›k mal sahibi olarak yapmaya
baﬂlad›. Bu belki de Türkiye’de yap›lan
en farkl› özelleﬂtirme yöntemi idi ve iﬂsizlik gibi sosyal yaralara imkan tan›m›yordu. Bu yöntem ile belediyemizin y›ll›k
kar› da ortalama 4 trilyon lirad›r.
Park-Bahçe ve Temizlik Hizmetleri
Gerek belediye hizmet binas› ve yan binalar›n temizlik iﬂlerinin yerine getirilmesi gerekse belediyeye ait park ve bahçelerin bak›m onar›m, bekçilik ve temizlik hizmetlerinin karﬂ›lanmas› özel ﬂirket-

ler vas›tas›yla yap›lmaya baﬂland›. Bu
yöntemle ayn› iﬂ çok daha ucuza malediliyor. Sizin kadrolu iﬂçilerinizin yerine,
ﬂirket daha ucuz maliyetli eleman çal›ﬂt›r›yor, iﬂi daha kaliteli ve uygun fiyata malediyor ve karﬂ›l›¤›n› belediyeden al›yor.
Y›ll›k olarak 4 trilyon liral›k tasarruf sa¤lan›yor.
Kaynaks›z Yat›r›m Yapmama
‘Bugün baﬂlayal›m, yar›n biter’ mant›¤›
ile hareket edilerek sonu gelmeyecek
hiçbir iﬂe baﬂlanmad›. Yap›lacak proje ve
yat›r›mlar›n fizibilitesi çok iyi ﬂekilde ç›kart›larak, gerekli maddi kaynak sa¤land›ktan sonra iﬂe baﬂland›. Kayna¤› olmayan hiçbir yat›r›ma baﬂlanmad›¤›ndan
proje ve yat›r›mlar›n akim kalmas›, uzun
y›llar sürmesi gibi nahoﬂ durumlar yaﬂanm›yor. Üstelik zaman içerisinde artan
maliyetler de bu yöntem sayesinde ek
yük getirmedi¤inden iﬂ, çok daha ucuza
maledilmiﬂ oluyor.
ﬁeffaf ‹haleler
Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi’nin 13 y›ld›r yapm›ﬂ oldu¤u mal ve hizmet al›m›n›
içeren tüm ihaleler, bas›n önünde kamuoyuna aç›k ﬂekilde yap›l›yor. ‹hale bilgileri, ask›ya ç›kt›¤› günden itibaren hem bas›na hem ilgili oda ve derneklere hem de
siyasi partilere ulaﬂt›r›l›yor. Böylece kamuoyu o ihaleden haberdar ediliyor.
Böylece daha yüksek kat›l›m sa¤land›¤›ndan rekabet ortam› oluﬂuyor ve daha uygun fiyatlara mal ve hizmet al›mlar› gerçekleﬂtiriliyor. Gayri menkulleri içeren
ihaleler de ayn› yöntem uyguland›¤›ndan, belediye arsa ve buna benzer mallar›n sat›ﬂ›nda ve kiralanmas›nda da yüksek gelirler elde ediliyor.
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Eyüp Vural AYDIN

AB Sürecinde De¤iﬂen Yönetim
Modelleri ve Yerindenlik
Kalk›nma Planlar›nda yer alan bölgesel iﬂbirliklerinin geliﬂtirilmesi, alt yap›sal sorunlar›n giderilmesi, rekabetçi ortamda ekonominin temel dinamiklerinden olan
KOB‹’lerin desteklenmesi Bölgesel Kalk›nma Ajanslar› ile aﬂ›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.

Eyüp Vural AYDIN

Kamu yönetimi yani daha basit bir ifadeyle devlet yap›s›ndaki de¤iﬂiminin ard›ndan bugün, devletin vatandaﬂ›yla iliﬂkisini belirleyen ve bunun s›n›rlar›n› çizen bir yap›ya geçilmiﬂtir. Ekonomik ve
sosyal geliﬂmelere paralel olarak son 25
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y›l içerisinde devlet modellerinde, yerel
ve bölgesel yönetimler modelinde ve
özellikle halk›n yönetime kat›lmas› modellerinde art›k paradigma tamamen de¤iﬂmiﬂtir.
Avrupa Birli¤i iliﬂkilerine s›n›rland›r›lamayacak kadar geniﬂ bir etkileﬂim alan›

“

Kalk›nma Planlar›nda yer
alan bölgesel iﬂbirliklerinin
geliﬂtirilmesi, alt yap›sal
sorunlar›n giderilmesi, rekabetçi ortamda ekonominin
temel dinamiklerinden olan
KOB‹’lerin desteklenmesi
Bölgesel Kalk›nma Ajanslar›
ile aﬂ›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.

“

Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerimizin yürütüldü¤ü uzun soluklu koﬂu. Neredeyse elli
y›l› aﬂk›n bir süredir devam etmektedir.
Ancak kamunun yap›lanmas›, devlet idaresinin yeni bir ﬂekil almas›, hizmet sunanlar›n ve sunum modellerinin de¤iﬂmesine iliﬂkin maraton çok daha uzun
y›llara dayanmaktad›r. Demokrasi kültürünün yerleﬂmesi, temel hak ve özgürlükler kavram›n›n yönetenler ve yönetilenlerce içselleﬂmesi bu uzun maratonun bir sonucu olarak bugün karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r.

yaﬂanmaktad›r. Devletin yap›lanmas› ve
hizmetlerin sunumu gibi de¤iﬂimlerin
yan›nda AB’nin büyük bir önem atfetti¤i
di¤er konu da elbette yerel yönetimlerin
yap›lanmalar› ve hizmet sunumlar› olmaktad›r. Bu noktada esas al›nan alan
hizmeti talep edene en yak›n birimin hizmet sunumunu gerçekleﬂtirmesidir.
Üyelik sürecinde yerel birimlerin ve yönetimlerin bu süreçten çok ciddi bir biçimde etkilenecekleri –dolayl› ya da direk- kesindir.
Avrupa Birli¤i için ekonomik kalk›nm›ﬂl›k düzeyinin art›r›lmas› son derece
önemlidir. Bu aç›dan ekonomik kalk›nman›n sa¤lanmas› mikro baz da ele al›narak bölgesel kalk›nma öncelikleri belirlenmektedir. Bölgesel politikalar›n belirlenmesi, bu alanlara Birlik taraf›ndan fon
ayr›lmas›, desteklenmesi ve bu eksende
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yerel yönetimlere yeni görev ve sorumluluklar verilmesi hep bu amaç do¤rultusunda gerçekleﬂtirilmektedir.
Aç›kça görülmektedir ki hem müzakereler süresince hem de tam üyeli¤in akabinde gerek idari yap›, gerek yetki ve sorumluluklar aç›s›ndan yerel yönetimlere
yeni görevler biçilecektir. Bu noktada
Türkiye’nin yeniden yap›lanmas› ile birçok ulus üstü kurum yak›ndan ilgilidir.
Avrupa Birli¤i medeniyet projesi ise bu
organizasyonlar›n en baﬂ›nda gelmektedir. Yerel Yönetimler alan›ndaki bu etkileﬂim ise Avrupa Konseyi taraf›ndan yönlendirilmekte, de¤erlendirilmekte ve denetlenmektedir. Avrupa Konseyi her ne
kadar bir AB kurumu olmasa da ortak
de¤erler ve ortak hedefler etraf›nda toplanan ülkelerin hedeflerine ulaﬂmalar›
yolunda bir sinerji oluﬂturmaktad›r. Ancak tam üyelik sonras›nda AB kurumlar›n›n etkisi ﬂüphesiz artacakt›r.
Avrupa Birli¤i süreci öncelikle küreselleﬂme sürecinden ba¤›ms›z bir süreç de¤ildir. Bu süreç içerisinde yerel yönetimlerin hizmet sunum modellerini, mali disiplinlerini, idari yap›lanmalar›n› ve merkezi yönetimle iliﬂkilerini gözden geçirmeyi hedeflemek, salt bu yönde reformlar yaparak baﬂar›l› bir model oluﬂturmay› hayal etmek gerçekçi bir hedef olmaktan çok uzakt›r. Zira yerel yönetimleri ilgilendiren her türlü yeniden yap›lanma
ve re-organizasyon asl›nda temelde tüm
devlet yap›s›n›n ve paradigmas›n›n de¤iﬂimi ile do¤rudan ilgili ve iliﬂkilidir. Bu
ba¤lamda Türkiye’de son y›llarda yaﬂanan kamu’da yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›n› anlamak için küreselleﬂme de-
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Bölgesel Rekabet Gücüne
“Kalk›nma Ajanslar›” Deste¤i
AB’ye uyum kapsam›nda s›k s›k gündeme gelen bir konu baﬂl›¤› da K›rsal Kalk›nmad›r. Ulusal Program içerisinde yer
alan düzenlemelerin öncelikle k›rsal kalk›nma konusunda sorunlar› gidermeye,
yeni yaklaﬂ›mlar getirmeye ve eﬂitsizli¤i
en alt düzeye getirmeyi amaçlamaktad›r
Küresel rekabette güç kaybeden aktörlerin ayakta kalma çabalar›, mikro düzeyde
etkili politikalar üretmek, uzmanlaﬂarak
ve bu alanlar› pazarlara sunmakt›r.
Elbette bu küçük aktörlerin salt kendi
kabiliyetleri ve oluﬂturduklar› organizasyonlarla bu baﬂar›y› sa¤lamalar› zordur.Ço¤u zaman devletlerin bu oluﬂumlara destek vermesi hatta bölgesel hareketlili¤i sa¤layacak, tetikleyecek kurumsal giriﬂimleri baﬂlatmas› gerekmektedir.
Bölgesel Kalk›nma Ajanslar› (BKA) da,
ulusal kalk›nma plân› ve programlar›nda
öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu
olarak bölgesel geliﬂmeyi h›zland›rmak,
sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak, bölgeler
aras› ve bölge içi geliﬂmiﬂlik farklar›n›
azaltmak amac› ile kurulmuﬂlard›r.
Bölgesel eﬂitsizlik ve milli gelirin yeniden da¤›t›lmas› konular› ülkemizin en
önemli sorunlar›n baﬂ›nda gelmektedir.
Kent ve k›rsal kesim aras›nda ki makas
her geçen gün ﬂiddetle aç›lmaktad›r. AB
uyum sürecinde Bölgesel kalk›nma
problemlerinin ve gelir dengesizli¤inin
giderilmesine yönelik düzenlemeler ile
çok yak›nda karﬂ›laﬂ›lacakt›r.

Kalk›nma Planlar›nda yer alan bölgesel
iﬂbirliklerinin geliﬂtirilmesi, alt yap›sal
sorunlar›n giderilmesi, rekabetçi ortamda ekonominin temel dinamiklerinden
olan KOB‹’lerin desteklenmesi Bölgesel
Kalk›nma Ajanslar› ile aﬂ›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Birçok Avrupa ülkesinde çeﬂitli yap›larda, statülerde ve iﬂlevlerde kurulmuﬂ
olan ajanslar, 1950'li y›llardan bu yana
hizmet vermektedirler. 1980 y›l›ndan
sonra de¤iﬂen bölgecilik ve planlay›c›l›k
anlay›ﬂ›n› takiben Avrupa Yap›sal fonlar›ndan da olabildi¤ince yararlanarak geri
kalm›ﬂ bölgelerin kalk›nd›r›lmas›nda bu
ajanslar›n son derece önemi ve etkisi olmuﬂtur.
Günümüzde Avrupa ülkelerinde kendi
bölgelerinin kalk›nmas› amac›yla ulusal
ve uluslararas› düzeyde faaliyet gösteren
farkl› nitelik, yap› ve statüde 200'ü aﬂk›n
kalk›nma ajans› bulunmaktad›r. Türkiye’de BKA’lar Devlet Planlama Teﬂkilat›n›n tan›mlamas›na göre “merkezi hükümetten ba¤›ms›z bir idari yap›da, s›n›rlar› çizilmiﬂ bir bölgenin sosyo-ekonomik
koﬂullar›n› geliﬂtirme amac›yla kurulmuﬂ
ajanslard›r.
Art›k bölgesel geliﬂim modelleri küresel
rekabet ortam›nda daha fazla önem kazanmaktad›r. Bölgesel geliﬂme kararlar›
ve özellikle planlamalar› merkezi idarelerin tek baﬂlar›na karar al›p uygulad›klar›
bir yap›dan uzakt›r.
Merkezi idare kendi görev ve sorumluluklar›n› yerel düzeyde kat›l›mc›larla paylaﬂ›p ortak hareket ederek bu rekabet
ortam›nda mukayeseli bir yer edinme çabas› içerisindedirler.
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Bölgesel Kalk›nma Ajanslar› bu aç›dan
merkezi idarenin üzerinde kalan baz›
yetki ve sorumluluklar›n en alt seviyede
planlan›p, gerçekleﬂtirilmesi için yap›lan
bir kurumsal dönüﬂümdür.
Yerel kat›l›mc›lar›n çoklu¤u ile bölgeler
en temel ihtiyaçlar›na yönelik çözümleri
kendi inisiyatifleri ile kullanabilmelerinin yan› s›ra sektörel olarak uzmanlaﬂma
sayesinde bölgede yer alan iﬂletmeler
rekabet güçlerini artt›rarak hem bölgenin geliﬂmiﬂlik düzeyine hem de ülke
gayri safi has›las›na daha fazla katk› sa¤layacaklard›r.
Ajanslar›n yerel aktörler aras›nda bir güç
birli¤i oluﬂturaca¤› bütün kaynaklar› harekete geçirecek yerel/bölgesel kalk›nmay› art›raca¤› ﬂüphesizdir. Ancak ajanslar›n, giriﬂimci ve KOB‹ deste¤i sa¤lama,
devlet yard›mlar›n› uygulama, k›rsal kalk›nma faaliyetlerini destekleme, altyap›
ve çevre projelerini gerçekleﬂtirme gibi
alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kunen sürecin ve etkilerinin son derece iyi
bir ﬂekilde anlaﬂ›lmas› ve irdelenmesi gerekmektedir.
Yukar›da belirtti¤imiz gibi Türk Devlet
sistemini ve yeniden yap›lanmas›n› baz›
ulus üstü organizasyonlar etkilemektedir. Temel olarak AB, Avrupa Konseyi,
ABD, OECD ve DTÖ gibi örgütler bu s›ralaman›n baﬂ›n› çekmektedir. Avrupa
Birli¤i ile iliﬂkimizin çerçevesi Kat›l›m Ortakl›¤› belgesi ve ilerleme raporlar› do¤rultusunda çizilmekte, Avrupa Konseyi
ile AK Bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi denetimleri, tavsiye kararlar› ve
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/AB Sürecinde De¤iﬂen Yönetim Modelleri ve Yerindenlik

ruluﬂlar›n yerine geçmemesi ve do¤ru- Bunlar:
• Türkiye’de demokrasinin daha etkili
dan uygulama yapmamas› esast›r.
bir biçimde iﬂletilmesi
Ajanslar aslen koordinasyonu sa¤laya- • Yerel yönetim modelinin yap›land›cak, paydaﬂlar aras›nda tamamlay›c› pro- r›lmas› ve etkinleﬂtirilmesi
jelere destek verecek, daha yüksek bir • Avrupa Yerel Özerklik ﬁart›na refebüyüme ve istihdam›n sa¤lanmas›na etki rans yap›larak sübsidiarite (yerindenlik)
edecek bir konumda olmalar› gerekir. ilkesinin etkinleﬂtirilmesi
Yan› s›ra ajanslar paydaﬂlara proje oluﬂturma, planlama ve programlamalar› ge- Sübsidiarite- Yerindenlik ‹lkesi
liﬂtirme, uygulama aﬂamalar›nda ve bütün yerel aktörlerin teknik kapasitelerini Günümüzde yönetimler aras› hizmet böartt›r›c› bir rol üstlenmelidirler.
lüﬂümünde “yerindenlik ilkesi” (subsidiarity principle) temel ilke olarak beYeni kamu yönetimi anlay›ﬂ›na paralel nimsenmektedir. Avrupa kökenli bu kavolarak planlama ve uygulama yöntem- ram, kamusal hizmetlerin bireylere en
lerinin yerelin ihtiyaç ve sorunlar›na yak›n yönetimler taraf›ndan yerine getido¤ru çözümler sunamayan, uzaktan rilmesini ve ancak ekonomik ve teknik
kontrol edici sistemden, tavandan taba- nedenlerle mümkün olmad›¤› taktirde
na ve yöresel ihtiyaçlar do¤rultusunda hizmet sorumlulu¤unun bir üst yönetiplan ve program sistemine geçen de- me aktar›lmas› gerekti¤ini ifade etmekcentralisation sistemine dönüﬂtüren, bu tedir. Yerindenlik ilkesi ilk olarak, Avrusistemin temel yap›s›n› oluﬂturacak pa Konseyi taraf›ndan 1985 y›l›nda imzaBKA’lar tüm kayg›lara ra¤men umut vaa- ya aç›lan ve Türkiye’nin de 1988 y›l›nda
detmektedir.
imzalad›¤› ve 1992 y›l›nda Bakanlar Kurulu karar› ile onaylad›¤› Avrupa Yerel
ﬁartlarla yürütülmekte ve OECD ile YöÖzerklik ﬁart›’nda olgunlaﬂm›ﬂt›r. Bu
netiﬂim raporlar› do¤rultusunda etkilemetinde yerindenlik kavram› kullan›lmaﬂim sürdürülmektedir.
m›ﬂ ama aç›k bir tan›m›na yer verilmiﬂtir.
ﬁart›n 4. maddesinin 3. f›kras›nda ﬂöyle
Bu noktada aç›kça dile getirmek gerekir
denilmektedir: “Kamu sorumluluklar›
ki Türk yerel yönetim yap›s›n› etkileyen genellikle ve tercihen vatandaﬂa en yak›n
en önemli kurum Avrupa Konseyi Yerel olan makamlar taraf›ndan kullan›lacakt›r.
ve Bölgesel Yönetimler Kongresidir. Bu Sorumlulu¤un bir baﬂka makama verilKongre, bölgeselleﬂme çabalar›na katk›- mesinde, görevin kapsam ve niteli¤i ile
da bulunarak, AB çerçevesinde bölgele- yetkinlik ve ekonomi gerekleri göz
rin, hem inisiyatiflerini ön plana ç›karara- önünde bulundurulmal›d›r.” Kavram›n
cak bir yol üstlenmeleri hem de organ- resmi bir belgede kullan›m› ise, 1992’de
larda daha iyi temsil edilmeleri için çal›ﬂ- Maastrich’te imzalanan Avrupa Birli¤i
maktad›r. Kongre’nin Türkiye’ye tavsiye- Antlaﬂmas›’nda ( madde 3/b) gerçekleﬂleri birkaç baﬂl›k alt›nda toplanmaktad›r. miﬂtir. Yerindenlik ilkesine göre, harcaEkim 2007
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ma sorumluluklar› belirlenirken hizmetleri en etkin ﬂekilde sunabilecek en alt
düzeydeki yönetim birimleri seçilmelidir. Bu da yerel ve bölgesel yönetimleri
ön plana ç›karmaktad›r.
AB sürecinden belediyeleri biçimsel olarak inceledi¤imizde, Birli¤in tek bir yap›lanmay› önermedi¤ini görürüz. T›p ki
e¤itim politikas›nda oldu¤u gibi yerel yönetim politikalar›nda da AB üye devletleri serbest b›rakmaktad›r. Esas olan yerel
hizmetlerin etkin ve verimlilik esas›na
göre yürütülmesidir. Bununla birlikte
yönetiﬂim ilkelerine uygun bir yönetim
anlay›ﬂ›n›n tesis edilmesini ﬂart koﬂmaktad›r. K›sacas›, kararlar›n paydaﬂlarla birlikte al›nd›¤›, karar sonras› süreçte denetlenmeye aç›k ve ﬂeffaf bir yap›lanman›n olmas› gerekmektedir. Elbette ki, ihtiyaçlar›n halka en yak›n mülki idare birimleri ile görülmesi gerekir. Bu sebeple
bölgesel ve yerel yönetimler ortak politikalar›n uygulay›c›s› konumundad›rlar.
Aday sürecinde olan ülkeler için bu gereklili¤in getirdi¤i zorunluluk ise bölgesel ve yerel hizmetlerin yürütülece¤i yetki ve sorumluluklar›n ayr›lmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Bu sebeple baz› hizmetlerin
sunumunda yerel yönetimlere daha fazla
yetki, daha fazla sorumluluk ve belki de
daha fazla gelir toplama imkan› verilmelidir.
‹dareler Aras› Hizmet ve Gelir
Bölüﬂümü
Hizmet bölüﬂümü ise idareler aras› iliﬂkilerin düzenlenmesinin ilk aﬂamas›d›r. Bu
ifadenin özeti kamusal ve yar› kamusal
hizmetlerden hangilerinin merkezi idaEkim 2007
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re, hangilerinin mahalli idareler taraf›ndan görülece¤inin saptanmas›d›r. Hizmetlerin yerine getirilmesi esnas›nda gider ortaya ç›kt›¤›ndan di¤er bir aç›dan gider bölüﬂümü deyimi kullan›lmaktad›r.
Merkezi yönetim ile yerel
yönetimler aras›ndaki mali
iliﬂkilerin iki yönü bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi görevlerin, di¤eri de kaynaklar›n
bölüﬂülmesine iliﬂkindir.
Bu durum gelir ve gider bölüﬂümü ﬂeklinde de ifade edilebilir. Çünkü her görevin gerçekleﬂtirilmesi bir gideri gerektirmektedir. Kamu hizmetlerinin merkezi
yönetim ile yerel yönetim aras›nda bölüﬂülmüﬂ olmas›n›n bunlar›n gerektirdi¤i
mali araçlar›n da paylaﬂ›lmas› gerekece¤ini ortaya koymaktad›r. Çünkü hizmetin gerçekleﬂtirilmesi için kaynak kullan›lmas› zorunlu olmaktad›r.
Bu noktada sorun bu bölüﬂümün hangi
kriterlere göre olaca¤› hususuna gelmektedir. Bu sorunun elbette kesin ve somut
bir cevab› bulunmamaktad›r. Çünkü teorik olarak paylaﬂ›mlar her zaman uygulamada somut ç›kt›lar›n› bulamayabilirler.
Bu noktada uygulamada farkl›l›klar farkl›
kriterlere göre ﬂekillenmektedir. Bazen
günlük ve hatta geliﬂi güzel sonuçlar, çözümler oluﬂmaktad›r. Bu sebeple hizmetlerin yürütülmesi meselesi her ülkenin kendi özelliklerine ve yap›s›na göre
ﬂekil almaktad›r. Ülkelerin makro politikalar› dahi hizmetlerin bölüﬂümünü

do¤rudan etkilemektedir. Hizmetlerin
da¤l›m› konusu ekonomik bak›ﬂ aç›s›yla,
geleneksel bak›ﬂ aç›s›yla olmak üzere
teori ve pratik aç›lar› göz önüne al›narak
incelenir.
Sonuçta her devlet ekonomik alandaki
nihai amac› s›n›rlar› içindeki toplumun
iktisadi refah›n› maksimize etmektir.
Kaynaklar›n bu durumda optimum ﬂekilde kullan›lmas› gerekmektedir. Toplumun talepleri kamunun sahip oldu¤u k›t
kaynaklarla en optimum ﬂekilde nas›l çözülmelidir. Bu optimum noktada çözüm,
hizmeti en iyi ve en etkin hangi yönetimin yapabilecek olmas›d›r. Bu ayr›m› yaparken de ﬂu ay›r›mlara dikkat etmek
gerekir:
•
•
•
•
•

Hizmetin yürütüldü¤ü alan
D›ﬂ fayda sa¤layan Hizmet ç›kt›lar›
Talebin hizmeti belirlemesi
D›ﬂ etkiler Sorunu
Azalan rand›manlar Kanununun
etkisi
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Merkezi ‹dare ile Mahalli ‹dareler
Aras›nda ‹ﬂbirli¤i Yapmak Zorunlulu¤u
• De¤iﬂen günün ﬂartlar›
• Hizmetlerin iç içe girmesi
• ‹nsanlar›n sürekli mobilite dahilinde
olmalar›
Koﬂullu ba¤›ﬂlar ya da transferlerle merkezi idare baz› hizmetleri mahalli idareler eliyle yürütmeye devam etmektedir.
Özellikle alt yap› çal›ﬂmalar›n› bu iﬂ birlik
içerisinde yürütmektedirler. Planl› kalk›nma stratejisi bu iﬂbirli¤ini zorunlu k›lmaktad›r.
Kim Ne Yapacak? Merkezi ‹darenin
ve Yerel Yönetimlerin Fonksiyonlar›
Hangi mal ve hizmetlerin hangi yönetim
birimi taraf›ndan üstlenilece¤i ve hizmetlerin paylaﬂ›m›n›n hangi k›staslara göre
yap›laca¤› yönetimler aras› mali iliﬂkilerin düzenlenmesi aç›s›ndan önemli bir
baﬂlang›ç noktas›d›r. Bu aç›dan; yerindenlik, hizmet fayda ve maliyet alan› ve
d›ﬂsall›klar, ölçek ekonomileri gibi temel
k›staslar›n gözetilmesi gerekir.
Merkezi idarenin temel fonksiyonlar› :
Genel olarak merkezi idarelere verilen
görevler ﬂu ﬂekildedir : savunma, posta
servisleri, ve telekomünikasyon hizmetleri; ulusal kara ve hava yollar›d›r. Bu hizmetlerden yerel kesimler yararlan›rken
hizmetlerin ücretleri merkez bütçeden
karﬂ›lanmaktad›r. Mahkemeler, ulusal
kanunlar›n güçlendirilmesi, d›ﬂ politika
ve diplomasi, endüstri ve çevre kanunlar› ve bölgeler aras› ticaret ulusal düzeyde
gerçekleﬂmektedir.
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Yerel yönetimlerin temel görevleri : Yerel düzeyde ki ihtiyaçlar en etkili biçimde yine yerel karar al›c›lar taraf›ndan belirlenebilir. Bunlar; ulaﬂ›m hizmetleri, alt
yap› ve yerel yollar›n inﬂas›, yerel güvenlik hizmetleri, yang›n,yerel kanunlar›n
uygulanmas›, su, elektrik gibi yerel temel
hizmetler ve temel ﬂehir hizmetleri yerel
otoriteler taraf›ndan yap›l›r.
Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Görevleri ve Yeniden Yap›land›r›lmas›
Türk kamu yönetimde mevcut olan sorunlar›n baﬂ›nda “merkeziyetçilik”
ve“bürokratizm” gelmektedir. Ülkemizde geleneksel merkeziyetçilik anlay›ﬂ›
egemendir. Kamusal kararlar›n al›nmas›nda ve kamusal hizmetlerin sunulmas›nda merkezi yönetim a¤›rl›¤›n› sürdürmektedir. Yerel yönetimler , bir taraftan
merkeziyetçilik ve vesayetçili¤in alt›nda
ezilmekte, di¤er tarafta ise baz› kalitesizlikler içerisinde hizmet sunmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Ülkemizde “bürokratizm”
hastal›¤› da genel olarak tüm kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda yayg›nd›r. Bürokrasi ve k›rtasiyecilik, hizmet sunulmas›nda ilgisizlik, kay›ts›zl›k ve vurdumduymazl›k, as›l amac› halka hizmet etmek
olan devleti bir tür iﬂkence mekanizmas›
haline dönüﬂtürmüﬂtür. Hastaneler,
mahkemeler, e¤itim kurumlar›, belediyeler maalesef kendilerinden beklenen
hizmetleri zaman›nda ve yeterli kalitede
verememektedirler. Posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmas›nda
çeﬂitli nedenlerden kaynaklanan gecikmeler, israflar ve savurganl›klar art›k hepimizin çok iyi bildi¤i ve kan›ksad›¤›
olaylar olmuﬂtur. Yeni bir telefon müra-

caat›n›n karﬂ›lanmas› ya da en basitinden
bir telefon nakli için haftalarca, hatta aylarca beklenebilmektedir.
Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler
Aras›ndaki Hizmet Paylaﬂ›m›. Öncelikle
yerel yönetimler ile merkezi yönetim
aras›nda görev ve hizmet paylaﬂ›m›n›n
yap›lmas› sa¤lan›lmal›d›r. Bu görev ve
hizmet paylaﬂ›m›n›n mutlaka aç›k olarak
yap›lmas› gereklidir. Merkezi yönetim
genel olarak aﬂa¤›daki hizmetlerden sorumlu olmal›d›r:
• Genel e¤itim politikalar›n›n ve ilkelerinin tespit edilmesi,
• Genel sa¤l›k politikalar›n›n ve ilkelerinin tespit edilmesi ,
• ‹ç güvenlik,
• D›ﬂ güvenlik,
• Altyap› hizmetleri ( telekomünikasyon, enerji yat›r›mlar›, karayollar› vs.),
• Adalet ve yarg› hizmetleri,
• D›ﬂ politika hizmetleri,
• Genel kamu hizmetleri ile ilgili olarak standartlar›n tespit edilmesi,
• Yerel yönetimlerin belirlenen genel
politika, ilke ve standartlar çerçevesinde
faaliyet göstermesi için “hukuka uygunluk” denetiminin yap›lmas›,
• Yerel yönetimlere mali ve teknik yard›mda bulunulmas›,
•Bu belirtilen hizmetler d›ﬂ›nda baﬂkaca
ne tür hizmetlerin merkezi yönetimler
taraf›ndan yap›laca¤› aç›k bir ﬂekilde tespit edilmelidir.
Yerel Yönetimler Aras›ndaki Hizmet Paylaﬂ›m›. Merkezi yönetimler ile yerel yönetimler aras›nda görev ve hizmet paylaﬂ›m› yap›ld›ktan sonra, yerel yönetimlerin de kendi aras›nda hizmet paylaﬂ›m›-
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n›n gerçekleﬂtirilmesi sa¤lanmal›d›r. Yerel yönetimlerden belediyelerin baﬂl›ca
görevleri ﬂunlar olmal›d›r:

/AB Sürecinde De¤iﬂen Yönetim Modelleri ve Yerindenlik

Avrupa Birli¤i Sürecinde Kamu
Hizmetlerinin Bölüﬂümü
Konusunda Polonya Örne¤i

Kamu hizmetlerinin dönüﬂümü f›rt›nal›
tart›ﬂmalar›n konu basl›¤›yd›. Tart›ﬂmala• Naz›m imar planlar›n› yapmak, yapt›r- r›n ana noktas› belediyelerin ekonomik
mak ve onaylamak,
anlamda temel görevlerinin ne olaca¤›
• ‹mar planlar›n› denetlemek,
konusuydu. Bunun do¤al bir sonucu ola• Meydan bulvar, cadde ve anayollar› rak hangi metotla ekonomiye katk› sa¤yapmak, yapt›rmak, bak›m ve onar›m›n› layaca¤› da konuﬂulan konular›n bas›nda
• sa¤lamak,
geliyordu. Liberaller belediyelerin sade• Ulaﬂ›m naz›m plan›n› yapmak,
ce orada yasayan insanlar›n menfaatleri• Trafik ile ilgili her türlü kontrol, tes- ni yans›tmas› ve bunlar›n idari islerini
cil ve düzenlemeyi yapmak,
yapmas› gerekti¤ini düﬂünüyorlard›. Bu
• Katl› otoparklar yapmak, iﬂletmek ve- sebeple belediyeler radikal bir kararla
ya kiraya vermek,
özelleﬂtirildi. Belediyelerin yerel mono• Yolcu ve yük terminalleri yapmak,
poller oluﬂturarak serbest ekonominin
• Çevre sa¤l›¤›n› korumak,
geliﬂmesini engelleyeceklerinden korku• Yeﬂil alanlar, parklar, bahçeler yap- yorlard›. Ancak yerel hükümetin temsilmak.
cilerinin farkl› bir fikri vard›. Belediyele• Spor, dinlenme, e¤lence ve benzeri rin yaﬂayanlar›na hizmet getirmekten
hizmetler için gerekli tesisleri yapmak, baﬂka ekonomik hayatta da var olmas›
yapt›rmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek,
gerekti¤ini hem de ticari hayata bile ka• Su ve kanalizasyon hizmetlerini yü- t›lmak zorunda olduklar›n› düﬂünüyorrütmek,
lard›. Lakin belediye hizmetlerinin özel• Toplu ulaﬂ›m hizmetlerini yürütmek, leﬂtirilmesine karﬂ› durarak bilakis bu
• Mezarl›k alanlar›n› tespit ve tesis et- hizmetlerin direk olarak belediyelerce
mek ve iﬂletmek,
üstlenilmesi gerekti¤ini düﬂünüyorlard›.
• Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak,
Yerel yönetimler kamu hizmetlerinin da• Çevre kirlili¤ini izlemek üzere labora- ¤›l›m› ile ilgili olmayan birçok hizmeti de
tuarlar ve izleme istasyonlar› kurmak,
yerine getirmektedirler. Bütün kamu
iﬂletmek veya iﬂlettirmek,
hizmetlerin k›sa surede belediyelere geYerel yönetimlerin sorunlar› denilince çiﬂleri ile ilgili kriterleri belirlemek güç
akla ilk gelen kaynak yetersizli¤idir. Kay- olmuﬂtur. Ancak en kolay yol seçilmiﬂtir.
nak yetersizli¤i nedeniyle merkezi yöne- Bakanlar Konseyi de¤iﬂimden sonra baz›
time olan ba¤›ml›l›¤›n artmas› mali ﬂirketlerin, icra mercilerince kontrolünü
özerkli¤in yan›nda idari özerkli¤in de büyük ölçüde kaybedilmesi anlam›na gel- yöneten, etkin ve demokratik bir yerel
mektedir. Bu nedenle, etkin bir yerel yö- yönetimi meydana getirmenin temel konetim öz gelirlerin yüksek düzeylerde ol- ﬂullar›ndan birisi de yerel yönetimin kenmas›n› gerektirmektedir. Kendi kendini di kaynaklar›n› geliﬂtirebilece¤i bir yap›-
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karar verdi. 42’si tar›mla ilgili olarak 69
ﬂirket merkez yönetiminde kalm›ﬂt›r. Ancak binlerce ﬂirket devredilmiﬂtir. Bir ço¤u belirgin bir ﬂekilde belediyelerin ekonomisine ba¤lanm›ﬂt›r. Baz›lar› ise kar
amaçl› olarak yap›lanm›ﬂlard›r.
Belediyeler yaln›zca kamu hizmeti ile ilgili aktivitelerle u¤raﬂmam›ﬂlar ayni zamanda ekonomik faaliyetlerle ticari yasama da dahil olmuﬂlard›r. Yani belediyeler kamu hizmetinin ard›nda ekonomik
aktivitelerle de bulunmuﬂlard›r. 1990 kanunu e¤er ﬂirketlerin iﬂlevleri sosyal ihtiyaçlara karﬂ›l›k geliyorsa, onlara bu hakki vermiﬂtir. Belediyelere baﬂ›nda bu
hakkin tan›nmas› hem onlar›n ekonomik
faaliyetlerde bulunarak gelirlerini art›rmalar›na katk› sa¤lam›ﬂ hem de ekonomik de¤iﬂimde belediyelerin katalizör olmalar›n› da sa¤lam›ﬂt›r. Totaliter rejime
karﬂ› duruﬂunu gösteren belediyeler
özellikle bu amaçla kullan›ld›lar.
Polonya’da belediyeler ilk etapta ekonomiye dahil oldular ve birçok özel firman›n sahibi haline geldiler. Bunun amac›
merkezi hükümetin gücünü azaltmakt›
ancak daha sonra belediyelerin sahip olduklar› bu ﬂirketlerin sat›lmas› yerel monopollerin oluﬂmamas› için öngörüldü.
Fakat 1990’l› y›llar›n hemen baﬂ›nda belediyeler çok gelirli birçok ﬂirketin sahibi
oldular. Takip eden y›llarda bu yaklaﬂ›m
birçok kez de¤iﬂti ve bunun ard›ndan
mevzuatta de¤iﬂtirildi. Son olarak belediyeler ekonomik hayata girmeye hak kazand›lar fakat kamusal sorumluluklar› ile
k›s›tl› olarak bu hakk› elde ettiler.
ya kavuﬂturulmas›d›r. Bu ise, yerel yönetimlerin vergilendirme ve kaynak yaratma konusunda daha geniﬂ yetkilerle donat›lmas›n› gerektirmektedir.
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Olcay YAZICI

De¤iﬂimin Öncüsü: Recep Yaz›c›o¤lu
"Sa¤ sol yok, art›k de¤iﬂim ve statüko var."
“Türkiye’nin cesur valisi merhum Recep Yaz›c›o¤lu, idarî yap›daki yenilikler yan›nda, karakter olarak da,
halkla iç içe olabilen, güler yüzlü bir yönetici profili çiziyordu. Özgün bir kiﬂili¤i, sa¤lam bir duruﬂu ve
sempatik bir edâs› vard›. Kravatl›, fiyakal› beylere, yüzünde ›st›rap ve düﬂünce ac›s› olmayan, halka tepeden bakan, sert ve kibirli, ricâle hiç benzemiyordu. Sanki tarladan, ç›k›p gelmiﬂ, s›radan bir Anadolu
insan› idi. Kafam›zdaki, gösteriﬂ budalas›, eriﬂilmez vali imaj› ile aras›nda büyük bir uçurum vard›.”
Yaz›n›n kifayetsiz kald›¤› ﬂahsiyetler vard›r; onlar› kelimelerle tarif edemezsiniz.
Derunî, mücerret tan›mlara s›¤›nmak ihtiyac› hissedersiniz. ‹ﬂte hemﬂerim, sadece Erzincan’›n, Denizli’nin de¤il, tüm
‘Türkiye’nin valisi’ rahmetli Recep Yaz›c›o¤lu da bunlardan biriydi.
Onun, ink›lapç› ve renkli kiﬂili¤inin yan›nda en önemli özelli¤i, despot sisteme
ve bürokratik elite yöneltti¤i hakl› eleﬂtirilerdi.
Her ne kadar, -soyad› benzerli¤ine ra¤men-aram›zda yak›n bir akrabal›k yoksa
da, tabiî ki hemﬂerimin dalga dalga yükselen ﬂöhreti beni gururland›r›yordu.
Özellikle mahallî yönetimlerdeki iﬂleyiﬂe
ve genel olarak da hantal sisteme/bürokratik elite/seçkinler grubuna getirdi¤i
devrim say›lacak eleﬂtiri ve öneriler; demokrasi anlay›ﬂ›, ahlâk anlay›ﬂ›, gerçekten övgüye lây›k ç›k›ﬂlard›. Bu ses, insan›m›z›n y›llard›r özledi¤i, arzulad›¤› sesti.
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Sevilmesi, gönüllerde taht kurmas› bundand›. Elbette, düﬂünenler için bu modelden ç›kar›lacak siyasî, idarî ve sosyal
dersler var. Yaz›c›o¤lu, “Ankara, Erzincan’daki bir beldenin ihtiyaçlar›n› ve ﬂartlar›n› nereden bilecek,
nas›l çözüm üretecek?” diye can al›c›
sorular soruyor ve ‘yerinden yönetimin’
önemine dikkat çekiyordu. Bu söylem,
sadece retorik ve siyasî belâgat de¤ildi;
Valilik yapt›¤› her ﬂehirde tezini prati¤e
dönüﬂtürücü çal›ﬂmalara imza at›yordu.
Bundan ötürüdür ki, Türkiye’de ilk olarak bir vali, mahallî yönetimlerde yapt›¤›
‘devrim’ say›lacak yenikiler ve insan yüzlü devlet memuru s›fat›yla bir romana
(“Köprü”/Ayﬂe Kulin) konu oluyordu.
Siyasî ve sosyal bir formül sunar gibi,
"Sa¤ sol yok, art›k de¤iﬂim ve statüko var" diyen Türkiye’nin cesur valisi
merhum Recep Yaz›c›o¤lu, idarî yap›daki
yenilikler yan›nda, karakter olarak da,

halkla iç içe olabilen, güler yüzlü bir yönetici profili çiziyordu. Oysa milletimizin, ‘as›k suratl› devlet ricâlinden’ neler
çekti¤i hepimizin mâlumu. Yaz›c›o¤lu’nun, bu derece sayg› ve itibar görmesi, sevilmesi bu öncü kimli¤inden ve sözünü dobraca söylemesinden kaynaklan›yor.
Özgün bir kiﬂili¤i, sa¤lam bir duruﬂu ve
sempatik bir edâs› vard›. Kimdi bu güleç
yüzlü, sar›ﬂ›n, kuru adam? Kravatl›, fiyakal› beylere, yüzünde ›st›rap ve düﬂünce
ac›s› olmayan, halka tepeden bakan, sert
ve kibirli, ricâle hiç benzemiyordu. Sanki
tarladan, f›nd›k bahçesinden ç›k›p gelmiﬂ, s›radan bir Anadolu insan› idi.
(Hemﬂerisi rahmetli Adnan Kahveci de
öyleydi) Kafam›zdaki, gösteriﬂ budalas›,
eriﬂilmez vali imaj› ile aras›nda büyük bir
uçurum vard›. ‹nsand› ve insanla aras›na
mesafe koymay› erdemsizlik/küçüklük
addediyordu. ‹nsandan insana köprü
kurmak varken, araya aﬂ›lmaz hisarlar örEkim 2007
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“

lar) haberdar olan birikimli vali; ‘tek ve
yeterli kuruluﬂ/kurum benim; ben sizin
“Yönetenle-yönetilen
yerinize düﬂünür-yapar›m; ben her ﬂeye
aras›ndaki insanî iliﬂkileri ve
yeterim; hak ve hürriyetleri ben belirlemuhabbet hislerini geliﬂtirici rim!’ türündeki uygulamalar›, ﬂiddetle
ara müesseseleri
eleﬂtiriyordu. ‹nsan›m›z›n önünü t›kagerçekleﬂtiren Osmanl›
yan; verimini düﬂüren; devleti geri b›raDevlet prati¤inden
kan ‘kal›p fikirlerin’; üretilmiﬂ, ‘al›ﬂ›lm›ﬂ
(Vak›f sistemi, Ahilik, Lonca, çaresizliklerin/peﬂin hüküm korkular›n’
ortadan kald›r›lmas› için, gerçekten ‘sivil’
Tekke ve Zaviye gibi sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n devreye girmesi
kuruluﬂlar) haberdar olan
birikimli vali; ‘tek ve yeterli gerekti¤ini savunuyordu. Ancak, gözü
y›ld›r›lm›ﬂ halk›m›z›n, sistemi sorgulama
kuruluﬂ/kurum benim; ben
ve hak arama konusunda pek cesur olsizin yerinize düﬂünürmad›¤›n›, olamad›¤›n› belirtiyor ve
yapar›m; ben her ﬂeye
“Kimse gerçekleri söylemiyor, sayeterim; hak ve hürriyetleri dece söyleniyor!” diyordu. Elbette
ben belirlerim!’ türündeki
‘söylemek’le, ‘söylenmek’ aras›nda çok
büyük bir fark var. Bu yüzden kendisi
uygulamalar›, ﬂiddetle
‘söylenenlerden’ de¤il, cesur yürekle
eleﬂtiriyordu. ‹nsan›m›z›n
‘söyleyenlerdendi.’ Bu konuda ilk ve isönünü t›kayan; verimini
düﬂüren; devleti geri b›rakan tisna oluﬂu, öncü oluﬂu bundand›. Ne yaz›k ki, ömrü vefa etmedi. Ya da fincanc›
‘kal›p fikirlerin’; üretilmiﬂ,
kat›rlar›n› fazla ürküttü…

‘al›ﬂ›lm›ﬂ
çaresizliklerin/peﬂin hüküm
korkular›n’ ortadan
kald›r›lmas› için, gerçekten
‘sivil’ toplum kuruluﬂlar›n›n
devreye girmesi gerekti¤ini
savunuyordu.”

“

menin, kiﬂiyi yüceltmedi¤ini, aksine alçaltt›¤›n› çok iyi biliyordu.
Yönetenle-yönetilen aras›ndaki insanî
iliﬂkileri ve muhabbet hislerini geliﬂtirici
ara müesseseleri gerçekleﬂtiren Osmanl›
Devlet prati¤inden (Vak›f sistemi, Ahilik,
Lonca, Tekke ve Zaviye gibi sivil kuruluﬂ-
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Kemâle ermiﬂ erdemli insan, etraf›na hisar örmek yerine, ötekine ulaﬂmak için
gönül köprüsü kurar. Bu yönüyle, Ayﬂe
Kulin’in, onu anlatt›¤› romana “Köprü”
ad›n› vermesi isabetli olmuﬂ. O gerçekten de, insandan insana gönül köprüsü
kuran örnek bir vali, öncü bir bürokratt›.
Merkeze al›nd›¤› günlerdeydi. Yine böyle
bir Ramazan akﬂam›, Sultanahmet Camiinin avlusundaki Kitap Fuar›nda tan›ﬂmak
nasip olmuﬂtu. O gün daha çok yazma
eylemi üzerinde durmuﬂtuk. Kitaptankültürden söz etmiﬂtik. Kitaplar›n› okudu¤umu, sistem eleﬂtirilerini çok hakl›,
onurlu ve cesur bir ayd›n ç›k›ﬂ› (muhalefeti) olarak gördü¤ümü kendisine ifade

etmiﬂtim. Tevazu içinde, güleç bir yüzle
teﬂekkür etmiﬂti. ‘‹stanbul’a atanaca¤›n›z› duyduk’ dedi¤imde, hiç haberi yokmuﬂ gibi, ‘Öyle mi?’, diye sormuﬂtu.
‘ﬁimdi el s›k›ﬂ›p, konuﬂal›m, vali oldu¤unuzda art›k size ulaﬂmak mümkün olmaz‘(!) diye, ‘devletlü’ zevat›na ironik bir
göndermede bulundu¤umda, imây› anlay›p gülümsemiﬂti. ‹leriki günlerde Yaz›c›o¤lu, ‹stanbul’a de¤il de, Denizli’ye
atand›. ‹stanbul’a atanmas› bekleniyordu, fakat olmad›. Zaten, “emir erli¤i”ni
kabul etmeyen geneti¤i, buna müsait de¤ildi.
Devlet Erkân›n›n Yüzak›
Evet, Türkiye’nin iki önemli ﬂahsiyeti
vard› ve övünmek gibi olmas›n ama, ikisi
de Karadenizli idi. ‹kisi de hemﬂerimdi.
‹kisiyle de tan›ﬂmak nasip olmuﬂtu. ‹lki,
son 80 y›ll›k Türk siyasetinin yüzak› rahmetli Adnan Kahveci idi; ikincisi ise devlet erkân›n›n yüzak› Recep Yaz›c›o¤lu.
‹kisi de do¤up büyüdü¤üm topraklar›n
evlâd› idi. ‹kisi de Sürmeneliydi. ‹kisi de,
bizim vâdinin arka yakas›ndan, yani Köprübaﬂ›’ndand›. ‹kisi de kadirﬂinas Türk
insan›n›n gönlünde taht kurmuﬂtu. ‹kisi
de, ülkemin yenileﬂmesini engelleyen
kal›n kabu¤u k›rmak ve özlenen nevbahar› baﬂlatmak yolunda müthiﬂ bir enerji
harcayan müstesna insand›...
Ne gariptir ki, ikisi de elim ve düﬂündürücü bir trafik kazas› sonucu, çok erkenden ayr›ld› aram›zdan. Bu mazlum millet
ikisini de kalbine gömdü. Mersiyeler,
a¤›tlar dizdi arkalar›ndan. Dualarla u¤urlad› onlar› ebedî yolculu¤una. Denizlili
vatandaﬂlar bu büyük hasreti ne de güzel
dile getirmiﬂti o günlerde: “Valimizi
Ekim 2007

geç bulduk, erken kaybettik!”
Gönül semâm›zdan, vatan topra¤›m›zdan parlak bir y›ld›z gibi/bir esenlik rüzgâr› gibi gelip geçenler; hep erken göçenler oluyor ne hikmetse. Rahmetli Adnan Kahveci ve Recep Yaz›c›o¤lu’nun,
muﬂtusunu yitirmiﬂ statükocu beyinlerde açt›klar› kutsal gedik git gide büyüyecek ve ülkem mutlaka ayn› duygu ve düﬂünceleri paylaﬂan/ayn› dili konuﬂanlarla
kucaklaﬂacak. ﬁairin dedi¤i gibi, “Ço¤u
gitti, az› kald›!”
Ümit olunur ki, bu iki özgün model, bu
iki öncü kimlik, Türk siyaseti, toplum yönetimi ve Türk fikir hayat› için bir
okul/faziletli bir yönetim örne¤i oluﬂturur. Devlet iﬂleyiﬂinde zihnî bir ink›lâba
vesile olur...
“Elleri Nas›rl› Vali”
Ölümünün ard›ndan bütün gazeteler
onun renkli ve bilge kiﬂili¤ine a¤›t yakm›ﬂt›. Di¤er bir hemﬂehrim, de¤erli ekonomist ‹brahim Öztürk, Zaman’da yay›nlanan, “Güle güle, ‘elleri nas›rl›
vali.” baﬂl›kl› yaz›s›nda ﬂöyle diyordu:
“Profesör Dr. Osman Altu¤, hayat›n›n
her an›n› sürpriz hareketler üzerine kuran, bunu bir nevi zamans›z vedas›yla da
gösteren Denizli Valisi Say›n Recep Yaz›c›o¤lu’nu tarif ederken bir benzetme
yapma ihtiyac› duyuyor. “Onu” diyor
“halk, ‘elleri nas›rl› vali oldu¤u için sevdi.” Kullan›lan bu ifade öylesine etkileyici idi ki, bir taraftan boﬂalan göz yaﬂlar›ma engel olamazken, bir taraftan da ﬂahs›m olarak benim de Say›n Yaz›c›o¤lu’nun derin hat›ras› karﬂ›s›nda birkaç
ﬂey söylememi icap ettirdi. (...) Esasen
Say›n Yaz›c›o¤lu’nun 55 y›la s›¤d›rd›¤›
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zengin hayat›, Anadolu insan›n›n t›rnaklar› ile kaz›yarak nerelere geldi¤ini, onlarla nas›l hemhal olabilece¤ini gösteren
‘örnek’ bir ﬂahsiyet, örnek bir yönetici ve
örnek bir insan modeli idi. “Nas›rl› el”
tasviri bu nedenle sembolik bir yak›ﬂt›rma de¤il, hayat›n›n merkezinden al›nma
bir gerçektir. (...) ‘Halk›n gözbebe¤i’ mayas› ve özü ile bu topraklar›n insan› oldu¤unu her hareketinde gösterdi. Erdemi
ve bilgeli¤i bir yaﬂam kültürü ve bir hikmet haline getiren Anadolu–‹slâm kültürünün ‘önce insan’ dedirten o yüce alg›lamas›n›n somut bir göstergesi olarak da,
Say›n Yaz›co¤lu önemli bir ana karakter
olarak gösterilebilir...
Al›n çizgileri, halk›n›n ›zd›raplar›n› âdeta
resmeder ﬂekilde buruﬂ buruﬂtu. Halk›n
içinde hakikati arama sevdas›, onu sadece “ideal” bir idareci konumuna yerleﬂtirmedi, ayn› zamanda belki de kaderi oldu. Halkla iç içe olmas›ndan; yani içinde
yaﬂatt›¤› ülke insan›ndan tedirgin olanlar, onun halkla birlikte ç›kt›¤› bir ça¤daﬂ
“Gandi-vâri” sessiz yürüyüﬂünden hep
korktular.”
Türkiye’nin Valisi
Milliyet’ten Taha Akyol da, o günlerde
yaz›s›n›n baﬂl›¤›n›, “Milletin valisi” diye koymuﬂ ve onun farkl› kiﬂili¤ini ﬂöyle

“

“Ölümünün ard›ndan bütün
gazeteler onun renkli ve
bilge kiﬂili¤ine a¤›t yakm›ﬂt›.
Di¤er bir hemﬂehrim, de¤erli
ekonomist ‹brahim Öztürk,
Zaman’da yay›nlanan, “Güle
güle, ‘elleri nas›rl› vali.”
baﬂl›kl› yaz›s›nda ﬂöyle
diyordu: “Profesör Dr.
Osman Altu¤, hayat›n›n her
an›n› sürpriz hareketler
üzerine kuran, bunu bir nevi
zamans›z vedas›yla da
gösteren Denizli Valisi Say›n
Recep Yaz›c›o¤lu’nu tarif
ederken bir benzetme yapma
ihtiyac› duyuyor. “Onu” diyor
“halk, ‘elleri nas›rl› vali
oldu¤u için sevdi.” Kullan›lan
bu ifade öylesine etkileyici
idi ki, bir taraftan boﬂalan
göz yaﬂlar›ma engel
olamazken, bir taraftan da
ﬂahs›m olarak benim de
Say›n Yaz›c›o¤lu’nun derin
hat›ras› karﬂ›s›nda birkaç ﬂey
söylememi icap ettirdi.”

“

dosya kamuda yeniden yap›lanma paradigma de¤iﬂimi: yönetiﬂim

tahlil etmiﬂti: “Denizli Valisi merhum Recep Yaz›c›o¤lu niye geniﬂ kitlelerce sevilirdi? Sadece vali olarak yapt›¤› hizmetlerden mi, yoksa "duruﬂ"undan m›?
‹llerine büyük hizmetler etmiﬂ çok say›da valimiz vard›r. Recep Yaz›c›o¤lu'nun
halk nazar›nda bu kadar sevilmesinin
önemli sebeplerinden biri, hiç ﬂüphesiz
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/"Sa¤ sol yok, art›k de¤iﬂim ve statüko var."

maz. Ama kendini
halktan biri gibi
hissederse, o zaman devletten ald›¤› bütün güçle halka hizmet eder,
halk›n önünü açar.
Asl›nda devletin de
lehine olan budur
ama bunu bizim
devlete anlatmak
zor.”
***
onun "s›ra d›ﬂ›, ayk›r› bir vali" olmas›yd›:
"Devletin içinde" idi, ama "millet"in dilini konuﬂur, özlemlerini hissederdi; halkla "duygudaﬂl›¤a" sahip bir vali idi.
Sivri örne¤ini ünlü Ankara Valisi Nevzat
Tando¤an'da gördü¤ümüz türden, halka
tepeden bakan, "devletlü" tipinde bir vali de¤ildi...Devletin halk üzerinde nas›l
bir bask› cihaz› gibi çal›ﬂt›¤›n› bilir ve
kendisini halkla beraber 'bast›r›lm›ﬂ' hissederdi.
‹ﬂte eﬂi Meryem Han›m'a vasiyeti: "Hür
demokratik bir ülkede do¤mad›, demokrasiyi görmeden öldü diye yazs›nlar mezar taﬂ›ma..."
(....)
"Sa¤ sol yok, art›k de¤iﬂim ve statüko
var" diyordu.
“Bir görüﬂmemizde, Turgut Özal hakk›nda konuﬂurken bana meâlen ﬂunu
söylemiﬂti:
“Bir idareci kendisini 'devletin
adam›' gibi görürse halka 'yine ne
halt edecek' diye ﬂüpheyle bakar,
halk›n baﬂ›ndan zart zurtu kald›r-
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Vefat›n›n ard›ndan, Milliyet’ten Serpil
Y›lmaz’›n Yaz›c›o¤lu ile ilgili tespitleri ise
ﬂöyleydi:
"Bat›'da düﬂünce özgürlü¤ü can güvenli¤i ile eﬂ tutuluyor...(Bizde ise) ﬂah›s olarak hepimiz faﬂistiz, farkl›l›klar›m›z› kabul edemiyoruz. ‹nsanlara k›y›yoruz..."
Yaz›c›o¤lu, "devlet içinde halk›n uzant›s›" oldu¤u için çok sevildi. Bu heyecanla,
bu zihniyetin yarat›c›l›¤›yla yönetti¤i illere büyük hizmetler götürdü.
Bizde devlet ve halk aras›nda as›rlara
uzanan gerilimler vard›r. Elli y›ll›k demokrasi tarihimizdeki krizlerin de kayna¤› budur. Nas›l m› çözülür? Çözüm konusunda Yaz›c›o¤lu baﬂl› baﬂ›na bir modeldi...Rahmet ve sayg›yla an›yorum.”
Halk›n söylemedi¤in, sadece söylendi¤ini ifade eden Yaz›c›o¤lu, de¤iﬂim ve dönüﬂüm fikrini net olarak ﬂöyle dile getiriyordu: “Türkiye’de bir proje, bir sistem hareketi baﬂlayacak; bunu
yüksek sesle hayk›racak; topluma
önderlik yapacak ve bu uyuyan,
teslim olan toplumu sarsacak ve

silkeleyecek..(…) Diyoruz ki, ülkede ﬂu andaki yönetim sistemi bitmiﬂtir, iflas etmiﬂtir. Demek ki,
Türkiye’nin idarî, siyasî ve ekonomik yap›s›n›n de¤iﬂmesi gerekir.
De¤iﬂimi savunuyorum…” (S›rad›ﬂ›
Bir Vali, Birey Yay›nc›l›k, s.113,149)
Devlet-Millet Kaynaﬂmas›
Büyük kalabal›klar›n iﬂtirak etti¤i, kimilerinin, ‘Kocatepe camii böyle kalabal›k
görmedi!’ diye tarif etti¤i, 10 Eylül’deki
cenaze töreninde o¤lu Mehmet Kemal
Yaz›c›o¤lu, babas›n› sevenlerin yüre¤ine
su serpen bir konuﬂma yapm›ﬂ ve ﬂöyle
demiﬂti: ‘‘‹kinci bir Recep Yaz›c›o¤lu gelecek bu ülkeye. Bunun için
bütün benli¤imle yemin ediyorum!”
Umar›z ki, öyle olur..
Yolun ve baht›n aç›k olsun genç arkadaﬂ!..Sa¤lam ve sayg›n bir rehberin var
önünde...
O, erdemlili¤in, devlet-millet kaynaﬂmas›n›n, ‘insan yüzlü’ olman›n, yenileﬂmenin; kendi kültürünü temsil ederek, ruh
kökünden kopmadan ça¤daﬂ de¤iﬂimi
yakalaman›n yol haritas›n› çizdi ve bu
onurlu hedefi göstererek ayr›ld› aram›zdan. Bu modeli devam ettirmek, art›k dirayetli ve faziletli insanlara kal›yor.
Sözü devlet adam› ve büyük âlim Yusuf
Has Hâcib’in bir vecizesi ile tamamlayal›m:
“Kânun (âdil ve faziletli yönetim)
ile ülke geniﬂler ve dünya düzene
girer; zulüm ile ülke eksilir ve dünya bozulur.”
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Alpaslan DURMUﬁ
Edam Genel Müdürü

Yeni Kamu Yönetimi Anlay›ﬂ›nda
STK'lar›n Rolü ve Önemi
Toplumsal hayat›n en temel problemlerinden biri hiç kuﬂkusuz adil yönetim ve iktidar›n paylaﬂ›m› meselesi olagelmiﬂtir. Devlet ve bireyler aras›ndaki iliﬂkinin ne ﬂekilde ortaya ç›kaca¤› ve yönü, siyaset felsefecilerinin kalemine haylice dolanm›ﬂt›r.
Yönetiﬂim ve Sivil Topluma Genel
Bir Çerçeve
Toplumsal hayat›n en temel problemlerinden biri hiç kuﬂkusuz adil yönetim ve
iktidar›n paylaﬂ›m› meselesi olagelmiﬂtir.
Devlet ve bireyler aras›ndaki iliﬂkinin ne
ﬂekilde ortaya ç›kaca¤› ve yönü, siyaset
felsefecilerinin kalemine haylice dolanm›ﬂt›r. Bu yönetim meselesini çözümlemek için ortada pek çok öneri olmas›na
ra¤men temel çeliﬂkinin yerinden yönetim ile merkezden yönetim aras›nda ortaya ç›kt›¤›n› söylemek abart› olmaz. Her
iki ucun aras›nda çok de¤iﬂik sistemler
önerildi ve bu öneriler denene s›nana insanl›k siyaset muhayyilesine yeni ufuklar
vaz edilip durdu. Yönetimin ﬂekli son y›llarda yönetiﬂim ve ilintili kavramlarla tekrar gündemimize geldi.
Hiç ﬂüphesiz yerelden yönetim meselesi,
dünyadaki genel de¤iﬂimlerle paralel bir
ﬂekilde gündemimize girdi. ‹ronik olarak
Ekim 2007

dünyada karar alma ve küresel yönetim
süreçlerindeki merkezîleﬂme ile devletler nezdindeki yerelleﬂme ve yerelleﬂme
e¤ilimleri birbirine paralel olarak ve ayn›
aktörlerin denetiminde ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu da yönetiﬂim ve sivil toplum gibi kavramlar› tart›ﬂ›rken daha geniﬂ çerçevelere baﬂvurmam›z› zorunlu k›l›yor. Bu yaz›
kapsam›nda yönetiﬂimin ve sivil toplumun sihirli iki kavram olarak gündemimize giriﬂleri, çözüm önerilerinin mant›¤› ve nihai olarak Türkiye’de nas›l bir
çerçeveye ihtiyaç duyuldu¤u ele al›nacakt›r.
Yaz› boyunca ele alaca¤›m›z yeni kavramsal önerilerin hem sebep hem de neticesi olan küreselleﬂme, tahlilimizde merkezî bir yer tutuyor. Zira tart›ﬂt›¤›m›z sivil
toplum ve yönetiﬂim kavramlar› küreselleﬂme sürecinin birer yan ürünü gibi gözükmektedirler. Özellikle ulus devletlerin merkezî yap›s›n› bir hayli y›pratan kü-

reselleﬂme süreci ve bu sürecin tetikleyici unsuru olan teknolojik de¤iﬂmelerin
ulus devletlerin eskiden tekel alt›na alabildikleri birtak›m iﬂleri ve karar sürelerini art›k ulus devlet üstü yap›lara devretme mecburiyetini ortaya ç›karmas› bu
ba¤lamda bizi daha derin bir bak›ﬂa zorluyor. Bu mecburiyeti ortaya ç›karan olgu özellikle iktisadi alan›n ulusal s›n›rlar›
zorlayacak ﬂekilde küresel bir mant›k ve
bak›ﬂla yeniden ﬂekillenmesi olmuﬂtur.
Böylece ulus devletler fiili bir egemenlik
kayb›yla yüzleﬂirken yönetim sistemleri
iﬂlememeye, egemenlik ve yönetim biçimleri tart›ﬂ›lmaya baﬂland›. Vatandaﬂ›n›
birçok küresel tehdit karﬂ›s›nda koruyamayan ulus devletlerin, merkezî yönetim
meﬂruiyetleri sorgulan›r oldu. Bu sürecin di¤er bir sonucu ise toplumun de¤iﬂik katmanlar›n›n yönetim sürecine dair
öneri ve eleﬂtirilerinin devlet taraf›ndan
dikkate al›namamas›d›r. Zira bu süreçte
devletler pek çok konu üzerindeki karar
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al›c›l›klar›n› ve yapt›r›m güçlerini kaybetmektedirler. Bu sebeple yönetiﬂimi tart›ﬂ›rken devletlerin yerele olan yetki devirleri kadar devlet üstü ve ötesi kurum ve
kuruluﬂlara yetki devirlerini de tart›ﬂmak
durumunday›z. Her ikisinin birbiriyle
iliﬂkili olmas› çok uluslu güçlerin ve ço¤u
kez onlar›n temsilcisi gibi hareket eden
IMF ve Dünya Bankas› gibi uluslararas›
organlar›n yönetiﬂimi ›srarla vurgulamalar›ndan da kolayca anlaﬂ›labilir. Netice
itibariyle yönetiﬂim ve sivil toplum kavram›na ﬂüphe ile bakanlar› hakl› ç›karacak
ﬂekilde süreç gittikçe uluslararas› düzeyde bir merkezîleﬂmeyi beraberinde getirmektedir.
Yönetiﬂim ve sivil toplum kavram›n›n bu
ﬂekilde gündeme gelmesinden hareketle
eleﬂtirel bir tutum tak›nabiliriz. Ne var ki
meseleye baﬂka bir pencereden bakt›¤›m›zda durum baﬂka türlü gözükmektedir. Merkezî devletlerin özellikle üçüncü
dünya ülkelerinde ulusal kalk›nmadan
baﬂlayarak temel hak ve özgürlüklere
uzanan geniﬂ bir alanda baﬂar›s›z olmalar› ve toplumu her boyuttan kuﬂat›c› politikalar geliﬂtirememeleri bu devletlerin
yönetim sistemini hayli sorunlu hâle getirmektedir. Özellikle ulus devletin zora
dayal› siyasetini topluma yabanc›laﬂma
pahas›na uygulamas› ve bürokratik bir
mekanizma olarak halk›yla karﬂ›l›kl› bir
iliﬂki kurmaktan aciz kalmas›, buna mukabil gittikçe artan bir biçimde dünya sisteminin bir temsilcisi gibi davranmas›
toplumun devlete olan tepkilerini de büyütmektedir. Böylesi bir ortamda yerinden yönetim önerileri topluma çok daha
cazip gelmektedir.
Devletin artan hantall›¤›, sistemin bir
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türlü iﬂlememesi, yolsuzluklar, dünya
sistemi karﬂ›s›nda suskun, kendi halk›na
karﬂ› ise ba¤›rgan bir devlet yap›s›n›n içeride yaﬂad›¤› meﬂruiyet krizine bir de küresel mal ve finans ak›ﬂ›n›n suni s›n›rlarla
engellenmesini istemeyen ve dünya çap›nda rahat bir hareketlilik isteyen uluslararas› güçlerin de¤iﬂim bask›lar› eklenince devletler birer birer yönetiﬂim ile
yetki ve otorite devrini gündemlerine ald›lar. Bu süreçte sivil toplum kuruluﬂlar›-

“

mi uygulayabilmesi için yeni temsil ve
idare modellerine ihtiyaç duyulmaktad›r.
Bu karmaﬂ›kl›k, modern ulus devlet sisteminin en temel mant›¤›n›n merkezîlik
olmas› ve bu merkezîli¤in ortadan kald›r›lmas›n›n devletin kendisini anlams›zlaﬂt›rmas› riskinden kaynaklanmaktad›r. ‹ﬂte bu karmaﬂ›kl›¤› çözmek üzere yönetiﬂim ile öngörülen devletin kademeleri ve
devletle toplumu oluﬂturan kesimler aras›nda yeni bir toplumsal iﬂ bölümünü
mümkün k›lacak mekanizman›n sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n yönetim sürecinin
bir unsuru olmas›ndan geçmektedir. Zira yerinden yönetimin en temel avantajlar›ndan biri olarak zikredilen vatandaﬂlar›n istek ve taleplerinin do¤rudan ulaﬂt›r›lmas› ve problemlerin yerinden, isabetli ve h›zl› bir ﬂekilde çözülmesi için
halk›n kendi inisiyatifi ile ﬂekillendirdi¤i
sivil toplum kuruluﬂlar› yönetim sürecine kat›lmal›d›r.

Özellikle ulus devletin zora
dayal› siyasetini topluma
yabanc›laﬂma pahas›na
uygulamas› ve bürokratik bir
mekanizma olarak halk›yla
karﬂ›l›kl› bir iliﬂki kurmaktan
aciz kalmas›, buna mukabil
gittikçe artan bir biçimde
dünya sisteminin bir
temsilcisi gibi davranmas›
Yeni Kamu Yönetimi: Sivil
toplumun devlete olan
Toplumun Muhtemel Katk›lar›
tepkilerini de büyütmektedir.

“

dosya kamuda yeniden yap›lanma

n›n uluslararas› aktörler taraf›ndan temel
partnerler olarak belirlenmesi de sivil
toplumu, de¤iﬂimin paydaﬂlar›ndan biri
hâline getirdi. Uluslararas› kalk›nma
programlar›ndan, yat›r›m uygulamalar›na; yard›mlardan politik muhalefetin dillendirilmesine kadar hemen hemen her
alanda sivil toplum kuruluﬂlar›, devletin
boﬂaltt›¤› ya da boﬂaltaca¤› alanlara gittikçe daha esasl› bir ﬂekilde birer alternatif olarak alg›lan›r oldular.
Hiç ﬂüphesiz en temel özelli¤i merkezî
bürokrasi olan ulus devletlerin yönetiﬂi-

Genel teorik çerçevesi bu ﬂekilde iﬂleyen
meselenin Türkiye’deki aya¤› ise daha da
karmaﬂ›k. Hem devletin yönetim gelene¤i hem de sivil toplum kuruluﬂlar›n›n ba¤›ms›z bir olgu olarak ortaya ç›kmalar›
aç›s›ndan yukar›da yapt›¤›m›z analize yeni unsurlar› eklemek durumunday›z. Bu
sebeple Türk devlet sisteminin özgün ve
ay›rt edici yönlerini detayl› bir ﬂekilde
analiz etmemiz gerekir.
Türkiye’de devlet, bir milli kurtuluﬂ mücadelesi neticesinde kurulmak gibi gerekçelerle sistemini ciddi bir egemenlik
tekeli üzerine bina etmiﬂtir. Bu sebeple
yetki ve otorite paylaﬂ›m›na dair gündeEkim 2007
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me gelen her öneri, devletin ba¤›ms›zl›¤›
tart›ﬂmalar›n› da beraberinde getirmektedir. Hele bu öneri yukar›daki çerçeve
de belirtti¤imiz gibi uluslararas› aktörlerin kendi hedef ve ç›karlar›na dair ciddi
çekinceler içeriyorsa o zaman meselenin
ele al›n›ﬂ› daha da karmaﬂ›klaﬂmaktad›r.
Türkiye kamu sistemi, köklü bir gelene¤e sahip olmas›na ra¤men çözüm üretme mekanizmas› son derece zay›f bir hâle dönüﬂmüﬂtür. Zaman içerisinde sorunlar›n çözülememiﬂ olmas› ve zaaflar›n
giderilememesi kamu sisteminde bir
hantallaﬂmaya yol açm›ﬂ, devlet refleksleri ve sorun çözme kabiliyeti gittikçe zay›flam›ﬂt›r. Özellikle farkl› durumlar› alg›layabilme ve bunlara göre çözümler üretebilme becerileri son derece zay›flad›¤›
için Türk kamu sistemi gittikçe daha az
sorun çözebilir hâle gelmiﬂ, bu da zamanla sorunlar›n kronikleﬂmesine neden olmuﬂtur. Bundaki en büyük pay,
kuﬂkusuz devletin son derece merkezî
bir ﬂekilde yönetilmesindedir.
Bu merkezîli¤in yaratt›¤› en önemli sorun, sistemin t›kanmas› ve çözüm üretememesidir. Tüm sorunlar merkeze aktaEkim 2007
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r›l›nca sistemin h›zl› iﬂlememesi
sebebiyle merkezin çözmek zorunda oldu¤u sorunlar birikmekte ve böylece pek çok sorun zaman içerisinde çözümsüzlü¤e mahkum olmaktad›r.
Son zamanlarda kamu sistemine yönelik olarak s›kça dile getirilen bu eleﬂtiriler, merkezî bir
yap›n›n s›kl›kla karﬂ›laﬂabilece¤i
türden sorunlardand›r. Yani sorun merkezî sistemin iﬂlememesi de¤il, mant›ken böylesi
bir t›kan›kl›¤a müsait olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Tüm kaynaklar›n merkezî bir planlama
ile toplanmas› ve da¤›t›lmas›, pek çok
stratejik karar›n merkezden al›nmas›,
Türk kamu sisteminin en önemli sorunlar›ndan biri olan kay›rmac›l›¤›n ortaya
ç›kmas›na neden olmaktad›r. Zira kaynaklar›n hangi yat›r›mlara ne ﬂekilde aktar›laca¤›n›n mutlak olarak belirli merciler taraf›ndan kararlaﬂt›r›lmas› böylesi bir
iliﬂki zeminini oluﬂturmaktad›r. Burada
siyasetin iﬂleyiﬂ mekanizmas› ile kurulan
paralellik böylesi bir kay›rmac›l›¤› sistemin iﬂleyiﬂinin temel unsuruna dönüﬂtürmekte ve hatta sistemin iﬂleyebilmesi
için zorunlu bir ﬂart olmaktad›r. Bunu
mümkün k›lan faktör ise merkezî kamu
sisteminin ﬂeffaf olmamas› ve hesap sorma/hesap verme mekanizmalar›n›n oluﬂmam›ﬂl›¤›, oluﬂturulanlar›n yeterince iﬂlememesi veya bu mekanizmalar›n da ayn› merkezî kamu sisteminin bir unsuru
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Dolay›s›yla kamu sistemi ciddi bir biçimde ahlaki zaaflar› olan, yolsuzluklara aç›k, kapal›
bir ﬂekilde yönetilmektedir. Bu da za-

man içerisinde yeni bir “iﬂ görme biçiminin” ortaya ç›kmas›na ve yeni ahlakî standartlar›n oluﬂmas›na sebep olmuﬂtur. Bu
tür iliﬂkilerin çözülmesi sadece sistemin
s›k› bir ﬂekilde denetlenmesi ve ﬂeffaflaﬂmas› ile çözülecek gibi gözükmemektedir. Zira do¤rudan sistemin mant›¤› bu
kapal›l›¤› yeniden ve yeniden üretmektedir.
Böylesi bir kamu yönetimi sisteminin yönetiﬂim ekseninde yeniden yap›lanmas›,
sistemin iﬂlememesine sebep olan pek
çok mekanizman›n radikal bir biçimde
ortadan kald›r›lmas›na vesile olaca¤› için
hayli pozitif bir geliﬂme olarak de¤erlendirilebilir. Fakat burada mucizevi bir dönüﬂümden bahsedilmedi¤inin de fark›nda olmak gerekir. Zira merkezî idare, salt
sorun anlam›na gelmedi¤i gibi yerelden
yönetim de salt çözüm de¤ildir. Bu noktada yerelden yönetime geçilirken takip
edilecek mekanizmalar ve eski kamu yönetiminin zaaflar›n›n tekrarlanmamas›
için yap›lmas› gerekenlerin iyi tespit edilmesi gereken yol önem kazanmaktad›r.
Bu noktada yönetiﬂim eksenli yeni kamu
sisteminde sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
oynayabilece¤i pozitif rolleri gözden geçirmekte fayda vard›r.
Yukar›da bahsedilen pek çok sorun, asl›nda kat›l›mc›l›¤›n her düzeyde teﬂvik
edilmesi ve kolaylaﬂt›r›lmas› ile aﬂ›labilecek sorunlard›r. Özellikle merkezî planlaman›n yerele yabanc›laﬂmas›, sorunlar›n as›l kaynaklar›n› tespit edememesi,
uzman bak›ﬂ aç›s›nda yaﬂanan körleﬂme,
ﬂeffaf olmama, denetlenememe gibi
merkezî ve hayatî sorunlar, sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n sürece kat›l›m› ile aﬂ›labi141
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lidir. Böylece kamu yönetimi toplum için
d›ﬂsal bir süreç olmaktan ç›k›p içselleﬂtirilmiﬂ, sahip ç›k›lan ve paylaﬂ›lan
bir sürece dönüﬂebilir.

Sivil toplum kuruluﬂlar›n›n sisteme farkl›
bilgilerini ve duyarl›l›klar›n› aktarmalar›,
mekanizman›n do¤ru bir ﬂekilde iﬂlemesine katk› sa¤layacakt›r. As›l fayda ise bu
dinamizmin oluﬂturaca¤› zenginli¤in ortaya ç›karaca¤› üretkenlikten beklenme-
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“

Devletin artan hantall›¤›,
sistemin bir türlü
iﬂlememesi, yolsuzluklar,
dünya sistemi karﬂ›s›nda
suskun, kendi halk›na karﬂ›
ise ba¤›rgan bir devlet
yap›s›n›n içeride yaﬂad›¤›
meﬂruiyet krizine bir de
küresel mal ve finans
ak›ﬂ›n›n suni s›n›rlarla
engellenmesini istemeyen ve
dünya çap›nda rahat bir
hareketlilik isteyen
uluslararas› güçlerin de¤iﬂim
bask›lar› eklenince devletler
birer birer yönetiﬂim ile yetki
ve otorite devrini
gündemlerine ald›lar.

“

lir. Bunun için sivil toplum kuruluﬂlar› ile
moda oldu¤u üzere “iletiﬂim ve iliﬂki içerisinde olma”ya dayal› kurumsal iliﬂkilerin yerine her türden ve düzeyde kuruluﬂu sürecin aktif bir parças› hâline getirecek bir düzenlemenin gerçekleﬂmesi gerekmektedir. Bunun için iﬂleyiﬂ de¤iﬂiminin yaﬂanmas› yetmemekte olup önemli
bir mantalite de¤iﬂimi de gereklidir. Bu
mantalite de¤iﬂimini zorlamak için sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas› kamu yöneticileri için mecburi hâle
getirilmelidir. Bu anlamda son y›llarda il
ve ilçelerde oluﬂturulan tüketici hakem
heyetlerinin oluﬂturulma biçimi olumlu
bir örnek olarak zikredilebilir. Benzer
uygulamalar›n do¤rudan kamunun alan›
olan mekanizmalarda da yerleﬂtirilmesi
gerekmektedir. Mesela icraat› izleyen,
denetleyen ve sorgulayan halk meclisleri, tüm yerel organlar›n ayr›lmaz bir parças› hâline getirilebilmelidir.

Bu ba¤lamda en önemli faydalardan biri de kamu kesimi d›ﬂ›nda
son zamanlarda ortaya ç›kan uzmanl›k alanlar›ndan faydalanmak olacakt›r. Zira pek çok konuda gönüllü teﬂekküller kamudan ba¤›ms›z bir ﬂekilde
çok de¤iﬂik alanlarda bilgi ve birikim
oluﬂturmaktad›rlar. Bu bilgilerin önemsenmesi ve sürekli bir paylaﬂ›m ile sistemin iﬂleyiﬂine katk› sa¤layacak biçimde

de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Bunun dikkate de¤er örneklerinden birine
2006 y›l›nda yaﬂanan kuﬂ gribi salg›n›nda

ﬂahit olduk. Kuﬂ gribi hadisesinde kuﬂlar›n göç yollar› ve konaklama merkezleri
ile ilgili bilgilerin konuyla ilgili hiçbir kamu kurumunda mevcut olmamas›na karﬂ›n, do¤a dernekleri durumla ilgili çok
detayl› bir harita üretecek kadar bilgiye
sahipti. Bu tür bilgi birikiminin neredeyse kamunun üretemeyece¤i zenginli¤e
ulaﬂt›¤› günümüzde sivil toplumun uzmanl›¤›ndan faydalanmak iyi bir kamu
yönetimi için zaruri hâle gelmiﬂtir.
Sivil toplumun yönetime sa¤layabilece¤i
katk›lar ancak sivil inisiyatifin de böylesi
bir kamu yönetim modelini benimsemesi ve yap›sal olarak buna uygun bir çal›ﬂma sistemini oluﬂturmas›na ba¤l›d›r. Zira
hâlihaz›rda sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
büyük bir ço¤unlu¤u mevcut merkezî
yönetime göre yap›lanm›ﬂ teﬂekküller
olup yönetiﬂime çok fazla katk› sa¤layacak durumda de¤ildirler. Kendilerinden
kamu yönetimi sistemine kat›lmalar›
beklenmedi¤i için bu tür inisiyatifler geliﬂtirememekte ve sivil toplum kuruluﬂlar› ile kamu sistemi hâlen birbirine paralel
çal›ﬂmalar yapan ayr›ks› iki sistem olarak
varl›klar›n› devam ettirmektedirler. Bunun en s›cak örne¤i yard›m çal›ﬂmalar›
yapan sivil toplum kuruluﬂlar›n›n kamu
sisteminden kopuklu¤uyla gözlemlenebilir.
Dolay›s›yla sivil toplum kuruluﬂlar›n›n bu
çerçeveyi doldurmak üzere çal›ﬂma yöntemlerini ve yap›lar›n› de¤iﬂtirmeleri gerekmektedir. Daha fazla gönüllüyü faaliyete geçiren ve daha dinamik yap›lar›n
ortaya ç›kmas› gerekmektedir. Kamu sistemine bir dinamizm katmak için STK’lar›n kendi sistemlerine bir dinamizm getirmeleri, iﬂleyiﬂlerini demokratik ilkeler
Ekim 2007

do¤rultusunda ﬂeffaflaﬂt›rmalar›, rekabete, katk›ya ve kat›l›ma aç›k hâle getirmeleri gerekmektedir. Bunun sa¤lanmas›
için ciddi taban örgütlenmesi olan
STK’lar›n say›s›n›n ço¤almas› gerekmektedir. Özellikle belirli grup tan›mlar› meslek, iﬂ, mahalle vb.- üzerinde ortaya
ç›kan STK’lar›n böylesi bir hareketlili¤i
yakalamalar› daha kolay olaca¤›ndan, bu
tür kuruluﬂlar›n siyasi süreçlere kat›l›m›
için mekanizmalar›n da kamu sistemi taraf›ndan oluﬂturulmas› gerekmektedir.
Bunu teﬂvik edecek bir ﬂekilde kamu düzeninin farkl› görüﬂlere aç›k hâle gelmesi, STK’lardan faydalanmak üzere kurullar›n oluﬂumu ve verilen önerilerin ciddi
bir ﬂekilde de¤erlendirilmesi ve dikkate
al›nmas› gerekmektedir. Yoksa bir süre
sonra eskiden merkezî sistemde karﬂ›laﬂ›lan t›kan›kl›klar yerelde de tekrarlan›r
ve bu yerelin çeﬂitlili¤i ve müdahaleye
daha az aç›k oluﬂu sebebiyle daha büyük
bir ç›kmaz› ortaya ç›kar›r.
STK’lar›n böyle bir ﬂekilde ortaya ç›kmas› herhangi bir angajman oluﬂturulmadan desteklenmeleri ve güçlendirilmeleri ile mümkündür. Zira STK’lar›n bugün
yaﬂad›¤› en temel mesele olan kaynak ve
imkân problemi, onlar›n kamu sistemine
katk› sa¤layabilmesini engelleyebilecek
en önemli sorundur. Bunun önüne geçmek ve güçlü bir yap›n›n ortaya ç›k›ﬂ›n›
desteklemek üzere kamu sistemi sivil
toplum kuruluﬂlar›na do¤rudan ya da
dolayl› bir biçimde kaynak aktar›m›n›
sa¤lamal›d›r.
STK’lar›n ba¤›ms›zl›¤›n›n zedelenmemesi ise ancak onlar›n içinde ve müdahil olduklar› bir sistem taraf›ndan desteklen-

Ekim 2007

/Yeni Kamu Yönetimi Anlay›ﬂ›nda STK'lar›n Rolü ve Önemi

meleri ile sa¤lanabilir. Burada tercih edilmesi gereken yöntem, vergi ve mülkiyet
kanunlar›nda yap›lacak düzenlemeler ile
do¤rudan kaynak aktar›m› ve sivil toplum kuruluﬂlar›na kamu imkânlar›n› eﬂit
bir ﬂekilde kulland›rmak olmal›d›r. Böylece üçüncü sektör alan›nda haks›z bir
rekabet durumunun ortaya ç›kmas› da
daha baﬂtan engellenmiﬂ olacakt›r.
STK’lar›n yönetiﬂim sürecine etkin ve etkili bir ﬂekilde kat›labilmeleri ve kamu
sistemine kendi görüﬂlerini aktarabilmeleri için çal›ﬂma stillerine yeni çizgiler eklemeleri gerekecektir. Türkiye’de günümüzde STK’lar iﬂleyiﬂlerini daha çok hizmet üretme üzerine ﬂekillendirmiﬂlerdir.

“

Bu merkezîli¤in yaratt›¤› en
önemli sorun, sistemin
t›kanmas› ve çözüm
üretememesidir. Tüm
sorunlar merkeze aktar›l›nca
sistemin h›zl› iﬂlememesi
sebebiyle merkezin çözmek
zorunda oldu¤u sorunlar
birikmekte ve böylece pek
çok sorun zaman içerisinde
çözümsüzlü¤e mahkum
olmaktad›r.

“
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STK çal›ﬂma alanlar›na bakt›¤›m›zda bunu daha yak›ndan görebiliriz: E¤itim,
yard›m ve dayan›ﬂma alanlar›nda faaliyet
gösteren kuruluﬂlar say›ca ezici bir ço¤unlu¤a sahiptir. Fakat kamu sisteminin
düzenli bir ﬂekilde iﬂleyebilmesi için
STK’lar›n bask› grubu oluﬂturmalar› ve
lobi çal›ﬂmalar› yapmalar›, kendi görüﬂ
ve önerilerini kamu kuruluﬂlar›na yans›-

tabilmeleri gerekmektedir.
Bu çal›ﬂma biçiminin faydal› bir ﬂekilde
iﬂleyebilmesi için STK’lar›n uzmanl›k
alanlar› oluﬂturmalar›, bu alanlarda karar
vericilere yard›mc› olmak üzere düzenli
bilgi üretmeleri ve bilgi ak›ﬂ›n› düzenli ve
istikrarl› hâle getirmeleri gerekmektedir.
Böylece kamunun kat›l›mc›l›¤a aç›k hâle
gelebilmesi için fiili nedenler ve ortam
oluﬂmuﬂ olacakt›r.
Sonuç olarak, kamu sistemi merkezî bir
yap›dan yönetiﬂime dayal› yerel kamu
sistemine, yani kendi mevcut hantal, ﬂeffaf ve verimli olmayan, toplumun dinamik yap›s›n› karﬂ›layamayan iﬂleyiﬂinden
s›yr›l›p yerel, verimli, etkin ve ﬂeffaf bir
kamu sistemine geçmek istiyorsa burada
STK’lar gözard› edilemeyecek bir role ve
yere sahip olmal›d›rlar.
Çünkü yeni kamu sisteminin hedeflerinin gerçekleﬂmesi için en temel ﬂart olan
kat›l›mc›l›¤›n sa¤lanmas› ancak STK’lar›n
sisteme etkin bir ﬂekilde kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilebilir. Bunun sa¤lanmas› için
kamu sistemi ve mant›¤›n›n de¤iﬂmesi
kadar STK mant›¤›n›n ve çal›ﬂma biçiminin de de¤iﬂmesi gerekir. Bu noktada
hem kamu sisteminin ve zihniyetinin de¤iﬂmesi, hem de STK’lar›n güçlenmesi
için aktif olmas› gerekmektedir.
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Reform Hareketi, Yönetiﬂim ve ‹ﬂ
Dünyas› ‹çin Önemi
Yönetenle yönetilen aras›ndaki etkileﬂim
üzerine bina edilen yönetim anlay›ﬂ›n›
ifade etmek üzere kullan›lan “Yönetiﬂim”
kavram› 1980’lerin sonundan itibaren
gündeme gelen bir kavramd›r. ‹yi yönetiﬂim (Good Governance) olarak da kullan›lan b› kavram, ilk kez IMF ve Dünya
Bankas› gibi uluslar aras› sermaye kuruluﬂlar› taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r.
‹yi yönetiﬂim demokrasinin güçlenmesini, temel insan haklar›n›n korunmas›n›
ve kat›l›mc› yönetimi gerektirir. ‹yi yönetiﬂim için yerel düzeyden bölgesel ve
ulusal düzeye kadar toplumun her kademesinde demokratik iﬂleyiﬂ ve kurumlar
arac›l›¤›yla halk›n sesini duyurmas› gerekmektedir.
Türkiye’nin Yönetim Yap›s›nda
De¤iﬂimi Zorlayan Nedenler
Bugün gerek Dünyadaki geliﬂmeler, gerekse Türkiye’nin iç yap›s›ndaki geliﬂmeler Türkiye’yi yönetim yap›s›nda köklü
bir reform yapmak zorunda b›rakm›ﬂt›r.
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Özellikle AB’den müzakere tarihi alm›ﬂ
olmas›, Türkiye’yi bu konuda çok acil ve
radikal kararlar almaya mecbur b›rakm›ﬂt›r.
Küreselleﬂmeyle birlikte yeni do¤an
Dünya düzeni ve bu düzende harekete
geçen sermaye hareketleri reformu tetiklemiﬂtir. Türkiye, küresel düzeyde dolaﬂan sermayeden en az yararlanan ülkedir. Türkiye’de uluslar aras› sermayeyi
cezp edecek ekonomik ortam›n yarat›lmas› gibi bir sonuç bulunmaktad›r.
Türkiye’deki aﬂ›r› merkeziyetçi yap›n›n
üretti¤i hantall›k, yo¤un bürokrasi, gereksiz formalitelerin üretti¤i performans
düﬂüklü¤ü reformu gerektirmektedir.
Buna ba¤l› olarak merkeziyetçi ve kapal›
yönetim yap›s›n›n yol açt›¤› yolsuzluk
döngüsüdür.
Türkiye yönetim yap›s› ça¤›n oldukça gerisinde kalm›ﬂt›r. Günün ﬂartlar›na ve
Türkiye’deki demokratik yap›ya eﬂgüdümlü bir yönetim yap›s› kaç›n›lmaz bir
ihtiyaç haline gelmiﬂtir.

Mevcut Yönetim Yap›s› ve Temel
Sorunlar
Merkezle yerel aras›ndaki yetki paylaﬂ›m›
ve güç dengesizli¤inin sonucunda ortaya
ç›kan sorunlar yuma¤›n›n baﬂ›nda etkisizlik ve verimsizlik gelmektedir.
Kat›l›mla ilgili sorunlar üzerinde durdu¤umuzda yerel yönetimler baz›nda kat›l›m mekanizmalar›n›n iyi iﬂlemedi¤ini
görmekteyiz.
Yerel yönetimlerin yetkili birim olmas›na
etken olacak finansal kaynaklar› bulunmamaktad›r ve yeni kaynaklar bulma konusunda da yetkili de¤illerdir. Yerel yönetimlerden beklenen hizmetlerde aksakl›klar olmuﬂtur.
Yerel yönetimlerin say›sal olarak çoklu¤u nedeniyle optimum ölçekte hizmet
sunman›n temelleri zay›flam›ﬂt›r.
Reform Taslaklar› ve Merkez – Yerel
Dengesi
Ekim 2007
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Türkiye yönetim yap›s›ndaki yukar›da
sözü edilen sorunlara yeni yasa taslaklar›yla getirilen çözümleri analiz edersek;
a) Kanun Tasar›s› Piyasac› Bir Yaklaﬂ›m
Getirmektedir.
Tasar› piyasa dinamiklerini harekete geçirmek suretiyle sorunlar›n üstesinden
gelmeyi hedeflemektedir.
b) ‹l Özel ‹dareleri Merkez – Yerel Dengesini Sa¤layacakt›r.
Özel idarenin di¤er kamu kuruluﬂlar› ve
sivil toplum örgütleri ile iﬂ yapabilecek
olmas› yerel yönetimlerin iﬂbirli¤ini artt›racakt›r.
c) Halk›n yerel yönetimler üzerinde etkin denetimi ve memnuniyeti artacakt›r.
Bu kamu yönetimi: Temel Kanun Tasar›s› ve Mahalli ‹dareler Kanun Tasar›lar›nda yönetime, özellikle yerel yönetimlere
getirilen iki yeni anlay›ﬂ dikkati çekmektedir. Bunlardan biri “ Yerindelik” di¤eri
ise “Yönetiﬂim” prensibidir. Birbiriyle
ba¤l› bu yönetim anlay›ﬂlar›n›n uygulanmas› neticesinde yerel yönetimlerde daha kat›l›mc› ve demokratik bir yap›lanma
söz konusu olacakt›r. Bunun yan›nda kat›l›mc› hava içerisinde iﬂ dünyas›n›n da
kendisiyle ilgili önemli kararlarda belirleyici rol almas› mümkün olacakt›r.
Yönetimde Yeniden Yap›lanman›n
‹ﬂ Dünyas› ‹çin Önemi
Son dönem kanun tasar›lar›, özünde yönetim paradigmas›n› de¤iﬂtiren tasar›lard›r. De¤iﬂim yönü merkezden yerele, yerelden de özele giden bir süreç içinde tan›mlanm›ﬂt›r. Gerçekten de 1980’li y›llar›
baﬂlang›ç kabul etti¤imizde özelleﬂtirme
hem geliﬂmiﬂ hem de geliﬂmekte olan ülEkim 2007
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kelerin en önemli gündem maddesi olmuﬂtur. Özü itibariyle ekonomiye ait
olan özelleﬂtirme, bu gündem içinde kamu kesiminin yeniden yap›land›r›lmas›
gibi ekonomi temelli tart›ﬂmalardan, demokratikleﬂme gibi siyasi temelli tart›ﬂmalara temel argüman olmuﬂtur.
Yasa tasar›lar›, özel sektör için üç alanda
önemli iﬂ alanlar› ortaya ç›karm›ﬂt›r:
1- Özelleﬂtirme Kaynakl› F›rsatlar

Özelleﬂtirme dar anlamdaki ekonomik
içeri¤inin d›ﬂ›nda, geniﬂ anlamda kamu
hizmetlerinin özel sektöre devrini, hizmet sunumda özel sektörden yararlan›lmas›n›, kamu özel iﬂbirli¤ini ve kamu tekellerini rekabete açmay› içerir. E¤itimden sa¤l›¤a, tar›mdan sanayiye, alt yap›
hizmetlerinden kültür ve turizme kadar
birçok hizmet alanlar›nda geniﬂleyen faaliyet imkânlar› oluﬂacakt›r. Gerek bu faaliyet alanlar›, gerekse bunlarla ilgili bir
tak›m alt faaliyetlerle iﬂ dünyas› için çok
önemli iﬂ potansiyeli ortaya ç›kmaktad›r.
Burada da ifade edilen “Yapt›rmak” sözcü¤ü Büyükﬂehir Belediyelerine, hizmet
üretimlerini özelleﬂtirme yada piyasadan
sat›n almak f›rsat› vermektedir. Bu da bugünkü deneyimlere bak›ld›¤›nda hizmetlerin önemli ölçüde piyasa mekanizmalar taraf›ndan yerine getirilece¤i anlam›na gelmektedir.
2- De¤iﬂen Yönetim Anlay›ﬂ›ndan
Kaynaklanan F›rsatlar

Yasa tasar›lar›nda yerindelik ve yönetiﬂim ilkelerinin hayata geçirilmesine paralel olarak at›lan önemli bir ad›m daha
vard›r. O da yerel yönetimlerce kurulacak olan “Kent Konseyleri”dir.

Kamu yönetimi reformunun kat›l›mc› yönünü oluﬂturan yerindelik ve yönetiﬂim
ilkeleri üzerinde tasarlanan kent konseylerinin iﬂ dünyas› ile yak›ndan iliﬂkileri
bulunacakt›r.
‹ﬂ örgütleri, taslaklarda önerilen yeniliklerin hayata geçmesi ile kendileri için daha uygun iﬂ ﬂartlar› oluﬂturabilecektir.
Birçok yolla, belediye hizmetleri özel
sektöre ihale edilecek, imtiyaz verilecek,
özelleﬂtirilecek ya da benzeri yöntemlerle gerçekleﬂtirilecektir. Yerel yönetimlerin yerindelik ilkesi ile artan iﬂ yüklerinin
bir k›sm› özel sektöre devretmeleri, özel
sektör için birçok sahada iﬂ imkanlar› do¤uracakt›r. Yine bilgi edinme hakk›na
göre, isteyenler bu hizmetlerin niçin belirli bir ﬂirkete yapt›r›ld›¤›n› yada niçin
baﬂka bir ﬂirkete yapt›r›lmad›¤›n› ilgili yönetim kurumlar›ndan sorabileceklerdir.
Böylece kamuoyu denetimi tam anlam›yla sa¤lanabilecek ve yolsuzluklar›n önüne geçilebilecektir.
Yönetiﬂim modelinde amir-memur, yöneten-yönetilen iliﬂkisi ortadan kald›r›l145
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düzeyde yat›r›m ve kalk›nmay› harekete
geçirecek ve bölgeler aras›nda bir yar›ﬂ
baﬂlatacakt›r. Yerel bazda üretilen projeler ve hatta teﬂvik mekanizmalar›yla yabanc› sermaye kaynaklar›na ulaﬂmak da
böylece daha fazla mümkün olacakt›r.
3- Yabanc› Sermaye Giriﬂinden
Kaynaklanan F›rsatlar

m›ﬂ, onun yerine birlikte iﬂ yapanlar, birlikte karar alanlar anlay›ﬂ› ve hizmet sunulan anlay›ﬂ› getirilmiﬂtir. ‹ﬂ dünyas› ve
iﬂ örgütleri sivil toplumun ayr›lmaz bir
parças› olarak hizmetlerin sunumunda
karar alma mekanizmas›na dahil olacaklard›r.
Yönetim yap›s›, içinde iﬂ adamlar›n› da
bulundu¤u toplumsal kesimlerin kat›l›m›yla ve bilgi edinme gibi mekanizmalarla ﬂeffaflaﬂacakt›r. Bu da yolsuzluklar›n
ve istismarlar›n önlenerek hizmet üretimindeki tekelci mekanizmalar›n sona ermesine, dolay›s›yla sermayenin taban yay›lmas›na yol açacakt›r. Sermayenin taban yay›lmas›, en fazla küçük ve orta ölçekli sermaye guruplar›na yarayacakt›r.
‹kinci olarak, yeni yönetim anlay›ﬂ›yla gereksiz bürokratik mekanizmalar devre
d›ﬂ› b›rak›laca¤› için piyasa h›z›na uygun
bir yönetim yap›s› geliﬂecek, bu da bürokratik nedenlerden dolay› yavaﬂ iﬂleyen iﬂ temposuna önemli bir ivme getirecektir.
Son olarak da yerindelik ilkesine göre iﬂleyen yönetim anlay›ﬂ›, bölgesel bazda
örgütlenen iﬂ dünyas› için önemli f›rsatlar harekete geçirecektir. Bu da bölgesel
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Yabanc› sermaye çekme konusunda
dünyada kendi klasman›nda en düﬂük
performans gösteren ülkelerden biri
Türkiye’dir. Türkiye ile yaklaﬂ›k olarak
ayn› klasmanda de¤erlendirilen Meksika,
Brezilya ve Arjantin gibi ülkeler her y›l
yaklaﬂ›k olarak Türkiye’nin on kat›ndan
daha fazla yabanc› sermaye çekmektedir.
Yabanc› sermayenin ülkeye girmeyiﬂinin
de¤iﬂik nedenleri bulunmaktad›r. Ülkenin a¤›r iﬂleyen hukuk düzeni ve bürokratik yap›s›, iﬂ kurma ve geliﬂtirme imkanlar›n›n önündeki bürokratik engeller,
e¤itimsiz iﬂ gücü gibi nedenlerin tümü
yabanc› sermayenin geliﬂini a¤›rlaﬂt›rmaktad›r.
Tasar›larla getirilen model, yabanc› sermayeye ﬂirket kuruluﬂu, istihdam, sektörel izinler, tahsisi, fikri ve mülkiyet haklar› gibi alanlarda do¤rudan kolayl›klar
sa¤lamamakla birlikte, modelin özünde
yer alan rekabet, ﬂeffafl›k ve özelleﬂtirmeye yönelik hükümler, yabanc› sermaye giriﬂini art›racak nitelikler taﬂ›maktad›r.
Yabanc› sermaye ak›ﬂ›, Türk ekonomisinin tekelci karakterinin rekabetçi bir yap›ya dönüﬂmesine katk›da bulunacakt›r.
Serbest piyasa ekonomisine göre iﬂleyen
rekabetçi hareket ortam› içinde hem ye-

ni iﬂletme ve firmalar›n ortaya ç›kmas›
hem de sermayenin tabana yay›lmas› söz
konusu olmaktad›r.
Yabanc› sermaye ak›ﬂ›yla birlikte iﬂ ortaklar› imkanlar› artacakt›r. Yat›r›ma dönük
olan yabanc› sermaye genelde yerli firmalarla ortakl›klar kurmak suretiyle gelmektedir. Bu da, yerli firmalar için büyüme ve yat›r›m imkanlar› anlam›na gelmektedir.
Yabanc› sermaye sistem, üretim, araﬂt›rma ve geliﬂtirme alanlar›ndaki bilgi-deneyim birikimiyle birlikte gelmektedir.
Bu da yerli firmalara çok yönlü katk› sa¤lamas›na imkan yarat›r.
Sonuç olarak; bir k›sm› yasa tasar›lar›n›n
içeri¤i ile, bir k›sm› da yasa tasar›lar›n› tamamlay›c› nitelikte oldu¤u düﬂünülen
bu öneriler konusunda gerekli ad›mlar›n
at›lmas›yla yerel yönetim reform çal›ﬂmalar› konusunda önemli geliﬂmeler kaydedilecek ve Türkiye’nin demokratikleﬂmesi yolunda önemli bir mesafe al›nm›ﬂ
olacakt›r. Demokratik bir siyasal ortamla
baﬂar›l› bir ekonominin el ele gitti¤ini
unutmamak gerekir. Demokratik sistemde toplumsal farkl›laﬂma, s›n›rl› devlet,
hukukun üstünlü¤ü ve toplumsal özgürlükler esast›r. Dünyadaki deneyimler ancak bu tür bir siyasal zemin üzerinde rekabetçi, verimli ve üretken bir ekonominin geliﬂebildi¤ini göstermiﬂtir. Bu tür
bir ekonomik yap›da özel sektör hayati
bir rol oynamaktad›r. Dolay›s›yla, Türkiye’de yönetim yap›s›nda, idari alanda at›lacak ad›mlar›n, rekabetçi ve üretken
ekonomi için önemli bir alt yap› oluﬂturaca¤›n› düﬂünmek mümkündür.
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Abdülhamid’in Valileri Osmanl› Vilayet ‹daresi 1895-1908
Dr. Abdulhamit K›rm›z›, kitab›nda, Modern bir merkezi devlete dönüﬂüm sürecinde ‹mparatorlu¤un taﬂra
idaresinde yaﬂanan de¤iﬂimi valiler ve vilayet idaresi perspektifinden ele almakta, Osmanl› tarihinin
hakk›nda çokça konuﬂulan ancak hakk›yla incelenmeyen bir yönüne ›ﬂ›k tutmaktad›r.

Osmanl› taﬂras›n›n tarihi yaz›lmam›ﬂt›r;
garip bir tezat burada ortaya ç›kar. Baz›
eserler -özellikle tapu tahrir defterleriüzerindeki tetkikler, üniversite d›ﬂ›nda
kalm›ﬂ baz› de¤erli tarihçiler, Balkan ve
Orta Avrupa ülkelerinin Osmanistleri sayesinde on beﬂinci ve on sekizinci as›r
Osmanl› taﬂras›, on dokuzuncu yüzy›l
Osmanl› vilayetlerinden neredeyse daha
iyi tan›nmaktad›r.
As›l önemlisi, d›ﬂ devlet raporlar›, seyahatnameleri ve yaz›ﬂmalar› kadar, çektirdi¤i ve tertiplettirdi¤i foto¤raf albümleri
ile kendisi de neredeyse devasa bir tam
kaynak yaratan Sultan Abdülhamid dönemi taﬂras› yak›n otuz üç y›la lay›k bir
biçimde incelenmemiﬂtir.
Oysa Hamidiye dönemi, taﬂradaki de¤i-

ﬂiklik demektir. Sir Mark Sykes Suriye sakinlerinin bu dönemde geçirdi¤i de¤iﬂiklikten bahsediyor. Anadolu halk› Hamidiye dönemindeki uzun bar›ﬂ, alt yap›sal
yat›r›mlar ve zenginlikler dolay›s›yla II.
Abdülhamid’e merbutturlar.
II. Abdülhamid dönemi üzerinde umumi
tetkiklere ve giderek taﬂra hayat›na e¤ilenler gene Avrupal› ve Amerikal› ﬂarkiyatç›lar oldular. Derken, ‹srail ve Arap
Ortado¤usu Osmanl› tarihçileri onlar› izledi. Çok uzun y›llar II. Abdülhamid devri slogan kavgas› halinde Türk tarihçili¤ine konu oldu. Oysa bu yak›n bir dönemdi.
Bizim kuﬂak II. Abdülhamid dönemi ile,
yani onun hikayelerini dinleyerek büyüdü. Bulundu¤umuz kasabalardaki resmi
binalar›n ço¤u o devre aitti. Anadolu’yu
kat eden Afyon-Konya, Bilecik-Ankara
demiryolu hatlar› o döneme aitti. 1293
(1877-78) Rus Harbi’nde y›k›lan Rumeli’nin Anadolu’ya att›¤› periﬂan kitleler o
dönemde yerleﬂtirilmiﬂti ve bunlar Anadolu’nun ziraat›n› ve küçük zanaatlar›n›n
niteli¤ini de¤iﬂtirmeye baﬂlam›ﬂlard›. Yak›n zamanlara kadar Türkiye’ye seçkin
insan yetiﬂtiren liselerin birço¤u onun
devrinde irfan vermeye baﬂlam›ﬂt›. Vak›a,
Osmanl› modernleﬂmesi daha evvel kurulan yüksek mekteplerle h›z kazanm›ﬂt›r. Ama üniversite, ﬁam, Selanik ve Kon-

ya’daki t›bbiye ve hukuk mektepleri de
Hamidiye dönemine aittir.
Osmanl› taﬂras›n›n modernleﬂmesi Geç
Tanzimat diyebilece¤imiz on dokuzuncu
asr›n son çeyre¤ine ait bir vak›ad›r. Onu
iyi incelemek zorunday›z. Önümüzdeki
doktora çal›ﬂmas› de¤erli ve gayretli ö¤rencim Abdulhamit K›rm›z›’ya aittir. Osmanl› ve Avrupa kaynaklar›n› kullanarak
Sultan Abdülhamid devri taﬂra bürokrasisi üzerine bize önemli bilgiler getiriyor.
Önemli bir katk› oldu¤una kuﬂku yoktur;
bu dönem araﬂt›rmalar›nda itici rolü olaca¤›na inan›yorum.
1895–1908 aras› Osmanl› vilayet idaresini, önceki dönemlerin reformlar›na da
at›fla kesif bir incelemeye tabi tutan yazar; Tanzimat’tan sonra vilayet idaresiyle
ilgili düzenlemeleri, valilerin tayin ve azil
prosedürlerini, sosyal kökenlerini, e¤itimlerini, kariyer çizgilerini, Sarayla, Bab›âli’yle ve merkezdeki di¤er kurumlarla
iliﬂkilerini derinlemesine irdeliyor.
Üst bürokrasinin zihniyetine, iki as›r aras›ndaki geçiﬂ zaman›n›n ruhuna ve merkezle vilayetler aras›ndaki güç mücadelelerine ›ﬂ›k tutan kitap, vilayetlerle merkezin karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n› devletin merkezileﬂmesi ba¤lam›nda ele al›yor.
Prof. Dr. ‹lber ORTAYLI

Bu say›m›zda Abdülhamit K›rm›z›’n›n kaleme ald›¤› ve Klasik Yay›nlar›’ndan ç›kan “Abdülhamid’in Valileri- Osmanl› Vilayet ‹daresi 1895-1908” adl›
kitab› tan›t›yoruz. Kamu Yönetiminde paradigma de¤iﬂiminin yaﬂand›¤› bu günlerde bürokrasi ve devletin hizmet sunumu gibi konularda
karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlar›n hiç de yeni olmad›¤›na ﬂahit oluyoruz. Osmanl›’n›n son döneminden bugüne miras kalan, bürokratik elitin yönetim
anlay›ﬂ›ndaki etkisini bugün bile devam ettirdi¤ini gösteren Abdülahamid’in Valileri, bir devrin merkez/yerel iliﬂkisini derinlemesine ve detayl› bir
ﬂekilde inceliyor.
148
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‹nsan Kaynaklar› Yönetimi (‹KY)
Bir ﬂirket sahip oldu¤u elemanlardan ne daha iyi ne de daha kötüdür.
/ Ishikawa
‹KYönetimi insan sermayesinin etkin
olarak kullan›lmas›ndan sorumludur. ‹K,
kuruluﬂlar›n mal ve hizmet üretimi olarak tan›mlanan hedeflerine ulaﬂmak
amac›yla kullanmak zorunda olduklar›
kaynaklardan biri olan ‘insan sermayesi’ni, ‹KY ise insan sermayesinin etkin
bir biçimde kullan›lmas›n› sa¤layan iﬂlev
ve çal›ﬂmalar›n tümünü ifade etmektedir.
Günümüzün vahﬂi rekabet dünyas›nda
art›k iﬂletmelerdeki rutin faaliyetler yan›nda yap›lan iﬂe de¤er katmak da gerekmektedir. Yöneticiler, -hakl› olarakyap›lan iﬂle sonuç aras›ndaki ba¤lant›y›,
bu ba¤lamda ‹K’n›n fonksiyonlar›n›n ba150

ﬂar›s›n› yans›tan katk›s›n› da ölçülebilir
bir ﬂekilde görmek istiyorlar.
‹K Yönetiminin temel amac›; ‘insan’
kayna¤›n› daha verimli k›lmak ve kullanmak suretiyle kuruluﬂu hedeflerine
ulaﬂmada baﬂar›ya götürmektir. ‹KY bunu yaparken ayn› zamanda çal›ﬂanlar›n
iﬂlerinden daha çok tatmin olmalar›n›
sa¤lamakla da yükümlüdür.
‹nsan faktörü ve Yönetimi
Her-ﬂey ayn› Tek fark kaliteli ‹ﬂgücü
‹nsan sermayesi art›k küresel rekabet
ve kalite merkezli endüstriyel çevrede önemli bir rekabet avantaj› sa¤lamaktad›r.
Bu bak›mdan ‹K Yönetimi, insanla u¤raﬂmas› ve içsel kaynaklara iliﬂkin önemli bilgilere sahip olmas› nedeniyle iﬂletmenin hedeflerine yönelik stratejik
planlar›n›n haz›rlanmas›nda ve uygulanmas›nda önemli roller üstlenmek zorundad›r.

Ülkemizde, her y›l ‘yönetim düﬂüncesi’ alan›nda ço¤unlu¤u bat› dillerinden
olmak üzere yüzlerce kitap yay›nlan›yor.
Sanki yönetim/yönetmekle ilgili biz hiçbir ﬂey bilmiyormuﬂuz gibi..
Hâlbuki bat› ile aram›zda sadece ‘aile
yönetimini’ karﬂ›laﬂt›rmak bile bize yeterli bir fikir verir san›r›m. Kendi insan›m›z›n psikolojisini bizden iyi kim bilebilir ki?
Ayr›ca belirtmek gerekir ki; söz konusu
yabanc› kaynaklarda “kültürlerinde bulunmad›¤›ndan olsa gerek” sab›r, hoﬂgörü, vefa, kanaat, ﬂükür, helal kazanç gibi kavramlar hiç yer almamaktad›r. Hâlbuki tamamen ‘insan’la ilgili olan
bu kavramlar, bize göre ‹K-yönetiminde
vazgeçilmez ve rakipsizdir.
Kendi insan›m›z›n psikolojisine uygun yönetim modelleri geliﬂtirmek
zorunday›z ki baﬂar›l› olal›m. Kald›
ki; bunlar bizim kültürümüzde var zaten,
yeter ki araﬂt›ral›m!
Ekim 2007
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Size ﬂimdi; 17.yüzy›l baﬂlar›nda yaﬂam›ﬂ
halk ozan› ve ayn› zamanda bir minyatür
sanatç›s› olan Levni’nin Edirne esnaf›(na) için yazm›ﬂ oldu¤u Nasihatname’den den -Sururi’n›n özgün sadeleﬂtirmesiyle- baz› pasajlar sunmak istiyorum:
‹KY’nin ‹ki Temel Amac› --- Verimlili¤i Art›rmak ve ‹ﬂ Yaﬂam›n›n Kalitesini Yükseltmektir.

ﬁimdi size bat› kültürü ve anlay›ﬂ›
ile bizim aram›zdaki fark› ortaya
koyan bir an›mdan söz etmek istiyorum: Üniversite y›llar›mda dünyay› kas›p kavuran bir film vard›; Love Story yani Aﬂk Hikayesi..
Hiç unutmuyorum, filme bilet bulabilmek için ﬂimdilerde bir tekstil firmas› sahibi olan Lütfü M›s›rl›o¤lu adl› arkadaﬂ›mla Emek Sinemas› önündeki kuyruklarda beklemekten helak olmuﬂtuk! Ama
filmi seyreden herkes gibi biz de korkunç bir hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›k.
Reji, müzik, oyuncular muhteﬂemdi de
bizi as›l perma-periﬂan eden ﬂey filmin
konusuydu; “ Zengin bir ailenin yak›ﬂ›kl›
o¤lu ile güzel ama fakir bir kütüphane
memuresinin aﬂk›n› anlat›yordu film..
Zengin ve kudretli baba, miras›ndan

mahrum b›rakma tehdidiyle iliﬂkiye karﬂ›
ç›k›yor, bu arada k›zca¤›z bir de ölümcül
bir hastal›¤a yakalan›yordu..

böyleydi zaten. B›rak›n güzel bir k›z›, biz
gençlik dönemimizde erkek arkadaﬂlar›m›zla bile böyle ba¤l›yd›k birbirimize..

Her ﬂeye ra¤men vefakâr delikanl›, sevgilisini terk etmiyor ve bir aﬂka nas›l sahip
ç›k›laca¤›n› tüm dünyaya gösteriyordu!
Son çok hazindi; güzelim Ali Mac Graw
ac›lar›n› gizleyerek Ryan O’Neal’in kollar›nda ruhunu hakka teslim ediyor ve
Ryan’› beklemek üzere Meleklerin yan›na gidiyordu..” Klasik bir Türk filmi gibi
yani.. Kim bilir, bizim Hülya, Ediz’in kollar›nda kaç kez gitmiﬂti de nice gözyaﬂlar› ipek mendillere silinmiﬂti..

Örne¤in o dönemlerde kan-kardeﬂli¤i
çok yayg›nd›! Ben Lütfü’yle, O da benimle kendisiydi ancak.. Hâlbuki Bat›’daki hayat anlay›ﬂ› böyle miydi? Onlar,
maddeci, bencil ve bireyci idiler, do¤al
olarak da bizdeki s›radan bir aﬂk hikayesi onlar için bir film olarak dahi olsa “Ah
keﬂke!” dedirtecek cinsten gerçek üstü
adeta hayal gibi muhteﬂem bir ﬂeydi..

(O zamanlar ka¤›t mendiller yoktu !.
Mendille s›rdaﬂ göz yaﬂlar› kalplerin üstünde bir müddet saklan›r, ﬂimdilerdeki
gibi hemen silinip at›lmazd› yani..) Bizim
filmlerimizin tamam› hatta hayat›m›z

Film de bu yüzden oldukça ilgi görmüﬂ,
onlar›, ﬂimdilerde maalesef bizlerin
de yaﬂad›¤› ac›mas›z hayat gerçeklerinden k›sa bir süre de olsa uzaklaﬂt›rarak
insani, duygu yüklü bambaﬂka bir aleme
götürmüﬂtü.. Hey gidi günler hey!..

‹KY, her zaman taraf tutmal›d›r. Ancak bu; ne çal›ﬂanlar, ne yöneticiler ne de patronlar olmal›d›r. Sadece kurum’un
taraf› tutulmal›, karar tercihi daima kuruluﬂ’tan yana kullan›lmal›d›r.
Ekim 2007
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Kaptan teori, pratik ise tayfad›r, biri yoksa di¤eri de iﬂe yaramaz! / Süruri
Her örgüt de t›pk› insan gibi, do¤ar/kurulur, büyür/geliﬂir ve ölür/kapan›r. Burada önemli olan ömür/yaﬂam süresi ile sürenin kalitesi yani sa¤l›k ve mutluluk ile kar ve müﬂterilerin tatminidir.
K‹B’de e¤itmenlik de yapan Mehmet Ali
Metinyurt; 2001 y›l›nda emekli oldu ve
ayn› y›l ‹KY’de ‹ﬂ Mevzuat› Uygulamas›
adl› kitab›/n› yazd›.
Emekli olduktan sonra bir süre Uzan
Grubunda personel yönetim dan›ﬂman›
olarak çal›ﬂt›. 2004–2005 Y›llar›nda Flash
TV’de yay›nlanan ‘Cumadan Cumaya’
program›n›n yap›mc› ve sunuculu¤unu
üstlendi. Yine ayn› kanalda yay›nlanan ve
baz› bölümlerin senaryolar›n› da yazd›¤›
‘Sururi’ dizisinde baﬂrolde oynad› ve siyasi tart›ﬂmac› olarak ‘Düﬂünce Kamp›’
program›na kat›ld›.

ÖZGEÇM‹ﬁ
1952 Alucra/Giresun ‘da do¤du..1969 y›l›nda Pertevniyal Lisesini, 1975 y›l›nda ise
‹.Ü. ‹ﬂletme Fakültesini bitirdi. Bir süre
Sümerbank’ta planlama uzman› olarak
çal›ﬂt›ktan sonra 1976 y›l›nda Müfettiﬂlik
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s›nav›n› kazanarak Çal›ﬂma Bakanl›¤›’na
geçti ve 1995 y›l›nda Baﬂ Müfettiﬂ oldu.
90’l› Y›llarda Birlik Vakf› Kitap Kulübü ve
Kültür Komisyonu baﬂkanl›klar›nda bulundu ve bu arada ‹zlenim Dergisi ile Yeni ﬁafak Gazetesi’nde kitap eleﬂtirisi ve
kültür yaz›lar› yazd›. Bakanl›k izniyle ‹T-

2006 Y›l›nda ise Flash TV-Ana Haberlerde ‘Ramazan Program›’ yapan Mehmet
Ali Metinyurt halen ‹ﬂ Müﬂaviri olarak yaﬂam›n› sürdürmekte ve çeﬂitli sektör dergilerinde mesleki yaz›lar yazmakta ve Vakit Gazetesi’ndeki ‘Çal›ﬂma Hayat›’ köﬂesini de haz›rlamaktad›r. MET‹NYURT; evli ve 4-çocuk babas›d›r.
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From the Chairman
Ömer BOLAT
Chairman Of MUSIAD

RESTRUCTURING of PUBLIC
ADMINISTRATION
SUMMARY
Ömer BOLAT
Chairman Of MUSIAD

“Change in Management”
for Management of Change

In the last few years, Turkey has been
undergoing serious structural change in
the Public Administration. We need to
properly interpret the political, social
and economical developments accompanying the process of globalization to
understand the concept of restructuring
correctly. In this process, conditions of
competition intensify, emphasis on the
individual becomes more evident and
philosophies of management are reviewed.
We have all witnessed restructuring efforts in the fiscal and economical fields
along with social-security, education and
foreign affairs aspects of our administration structure. In all these fields, many
drafts and proposals of law were prepared for implementation of the process
known as the Public Administration Reform. However, since these drafts and
proposals were in contrast with many articles of the Constitution, the reform
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process has not been free of tensions.
From this point of view, change of management and efficient management of
change can only be possible through
modification of the Constitution. All specialists from academic society to bureaucracy, from civil institutions to business circles agree upon necessity of such
a change.
As citizens become more informed about the public services offered to them,
their expectations and demands from
the public sector diversify and increase.
They are now not just passive receivers
of these services but they also evaluate
the quality of these services and participate in the decision-making processes.
Today, the idea that public administration can contribute to making of strategies, establishment of organizations and
adaptation of these to changing conditions of time, by continuous learning and

by teamwork, towards an efficient and
robust economy and improved public
services, is advocated by many countries
and supported by many international organizations including the EU.
Since the 1980’s, the failure of the traditional public administration philosophies in boosting service quality and providing satisfactory efficiency both in Turkey and the world brought about a search for quality in public services and a
shift to citizen/customer centered administration approach. Theoretical developments on improvement of quality of
public services became successful. In
this century, public instutitions will be
able to continue their lives only by possessing citizen/customer oriented administration mentality and implementing
this mentality.
Stability and confidence is very important for presentation of services, level of
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development and economic growth in a
country. Borders are now almost removed in economical, social and political fields. Globalisation has been exerting deep influence in the economic field.
Today individual liberties and property
rights are inevitable prerequisites of advancement in the eceonomy. For this
reason, it is a duty of the state to develope and implement a system of law that
will guarantee security and free trade
environment, and promote entreprenural spirit.
Status quo and dogmatism are replaced
by democratic approaches in the world,
and in Turkey in particular. Administrative models change and human-oriented
service philosophy becomes prevalent
in all public adminisrative activities. These are really gladsome developments
and welcomed by the citizens.
Developed countries started such reforms in the 1980s. In Turkey democracy
was suspended a couple of times between 1950 and 1980, mostly due to economic reasons. In this period, we had to
struggle with internal tensions instead of
adapting to changes and development in
the world.
While restructuring reforms was widespread in the developed countries in those years, we could only achieve transformation in the economic field. Neverthless, although some acute crisis has be-
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en experienced in the economy in the
last 25 years, democracy is still alive and
democratic culture is flourishing.
Administrative philosophy has completely distanced itself from the authoritative and dominant character. Decisionmaking is done through new administrative structures comprising all sides of
the issue. This administrative structure,
callled as governance, entails collaboration of the authority exercising power
with other parties.
Many important reforms has been achieved in the last term of the National Assembly by intensive hours of attendance.
Considerable steps are taken in many fields from economy to social policies,
from health to education, from basic
rights and liberties to juidiciary system,
from local administrations to environmental policies, from mass housing to
transportation, from social security system to elimination of poverty and improvement of distribution of wealth.
Through all these, Turkish democracy
made progress toward universal standards, and democratic values gained
meaning and content in our cultural
sphere.
To ensure change to be permanent, we
should undergo radical changes in our
mentality first. Without evolving new paradigms of governance in public administration, regulations will prove useless.

From this perspective, administrators of
the country, governors and mayors, university directors, and all those in administrative positions, should develope
projects of future.
Consequently, taking public expenditures under control and allotting acceptable share to public services as in developed countries will allow alleviation of tax
burden on production and employment,
and provide efficiency, transparency and
accountability in the public expenditure
system. Barriers before entreprenurial
acivities will be removed by opening the
way of private sector. But at the same time, regulations should be simplified,
updated and specialized. Just at the turn
of the century, there is a considerable
strategic gap between developed world
and Turkey. GDP, income per capita, level of development and competitive power index are important indicator where
this gap can be witnessed.
Today, it is widely accepted that increase in the quality of the public services
will contribute to a strong economy. We
should not underestimate that many of
the crisis we experienced stemmed from
the disaccord between the state functions and mechanisms and society’s demands and requisites. Restructuring in
public administration is the most important reform of Turkey. I wish that these
reforms become successful and bring
beneficial results to our country.
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A Glance at the Practice of Good Governance in Public
Administration
Prof. Dr. Hüner ﬁencan
Governance is a set of legal, juristical, cultural and instutitonal
regulations that determine the extent of the power of public
administrators, the agents that monitor them and the way this
control is done, and potential benefits and risks of activities of
administrators with funds at their disposal.
Monitoring of governance is done through performance indicators. Public administrators, private sector executives and civil society institutions should reach a consensus on “basic performance indicators,” and should insistently monitor these in-

dicators for periods of 5 to 10 years.
Difference in thoughts, seperations and disputes should be
settled within the framework of public benefit. Each section of
the society should be sensitive to and respect problems of others. Governance is the common platform that will prevent
each section of society from emphasizing its own issues but
weighing down those of others. If we will solve problems of
the country, we should extend our hand to everyone, attach
importance to everyone and should cooperate towards finding
a common solution.

“A Citizen Oriented Reform, Not Bureaucracy Centered”
Prof. Doç. Dr Bilal Ery›lmaz

In Turkey public administration reforms are long overdue. Turkey, to
adapt to the rapid process in the EU
specifically, theoretically planned to embark into reforms, but
could not achieve it in public administration. In those years,
she could only start a change in economy and economy-related areas.
A weak and ineffective administration always loses prestige in

the eyes of the people. People’s confidence in the state can be
gained through public administration institutions and actors.
I think that the public administration reform based on the
principle that citizens contribute to the administrative processes disturbed the position of Turkish bureaucratic system of
over 150 years age. Today, with the development of democracy and changes in the values, centralization of local public
services has lost meaning, and it is practically useless.

An Active, Effective And Successful Public Institution:
Special Provincial Administration
Hasan Büyükdede – President of the General Provincial Assembly
We talked with Mr. Hasan Büyükdede,
President of the General Provincial
Assembly, on the structure and activities of the Special Provincial Administration. Special Provincial
Administration is a public institution enjoying an administrative and fiscal autonomy; it is established to meet the common
needs of the provincial inhabitants. We had the chance to
learn about the activities of the institution in detail.
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Number of members of the General Provincial Assembly is the
base indicator of vote ratios of political parties. General
Provincial Assembly of Istanbul is the biggest of such in
Turkey.
Achieving these goals on such a wide scale requires establishing these centers in every administrative district of Istanbul.
This entails a big budget but Istanbul has to do this.
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Change in the Field of Local Administrations
Zekeriya ﬁarbak - Deputy Undersecretary of Interior Ministry
It is widely accepted reality that our country needs a public
administration local administrations reforms. In 2001, a less
assertive law draft which offered some regulations in favor of
local administrations were submitted to the Grand National
Assembly, but it never became a law.
An efficient cooperation between the central government and
local administrations is needed to overcome interregional dif-

ferences in development.
Newly enacted laws has eased the international relations of
local administrations. Many of the local adminisitrations established sister city ties with many local administrations in the
European Union, and they carry out joint activities. These relationships will contribute to integration of our institutions and
people to the European Union.

Restructuring of Public Administration
Murat Yalç›ntaﬂ, Chairman of ICOC

Changing and developing conditions of
the time made a restructuring initiative
inevitable for Turkey. Although some
regulations in recent years has increased efficieny and speed of
public services, it is far from the desired level. E-state applications has reduced bureaucracy and regulations like the "Law of

Access to Information" has eased access to information. Yet,
for more efficient presentation of public services and satisfaction of citizens, service mentality of public institutions should
change. Civil society must have role in the decision-making
and implementation processes.

“E-State is A Modern Way of Public Services Presentation”
H.‹brahim Akça - Deputy Undersecretary of State Planning Organization
It should be understood that e-state is an instrument of a new,
contemporary and modern public administration philosophy.
Within framework of this mentality, legal and administrative
instructures that will be the base of transformation should be
formed.
This will involve renovation of present structures, and impro-
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vement or reconstruction of the processes.
In this process, principally four basic data infrastructure will be
established. Data systems based on single numbers for real
persons and for judical bodies, address registries and data on
real estate ownership will constitute the backbone of the e-state.
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Politics, Bureaucracy and Power
Prof. Dr. Naci Bostanc›
We sometimes see that those dreaming of a society with no
politics associate it with deragatory meanings and try to depreciate it in the eyes of people. It is the differences in all aspects
directly related to the society itself which render these naive
efforts ineffective. Differences in income, prestige, habitation,
culture, ideology, expectations, gender and alike are what give
life to politics.
Being a country with such diversity, tensions and clashes of

power are inevitable. And much like collision, reconciliation is
a reality of politics; in fact it is an incumbent element of forming a society. That is because commonalities and similarities
define us as a society, along with differences.
In this process of transformation, it is important to keep the
balance and stability and allow the opposing parties to voice
their demands.

Akhi Guilds and Total Quality Management
Prof. Dr. Muhittin ﬁ‹MﬁEK

Mankind who had to run faster to earn
more, has now understood that serving
humanity is total happiness. Akhi
Evran’s address to mankind from depths of history to far
future is nothing but modern interpretation of humanitarian
values. The wealthy ones of information economy that succeeded the industrail economy, are now discovering humanitarian values as they admittedly pronounce “Of what use is
money in the grave.”
One who sells low quality goods to customers “has his shoes

thrown onto the roof “(lose favor)”. This idiom is in use for 8
centuries. Founder or Akhi guild Akhi Evran used to walk
through the shoemakers’ workshops, and when he saw defective shoes he threw them onto the roof. Those who had their
shoes thrown onto the roof became so embarrassed . It is
worth noting here that although Akhi Evran was himself an
artisan, he did not hesitate to penalize artisans. This is perhaps
the first practice of auto-control by a professional organization
that included penalization of members.”

Legend of Civil Society and Public Administration
Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne
For this tree to take root, certain climatic conditions are required. For example, temperature should not fall below 4 °C,
even in the winter. In the summer, hot simooms should not
parch its leaves. The sun should now show its face so often.
We want that tree even though we do not have any of these
conditions. Everybody does. In short, we want the effect, although we do not have the causes.
We have hardly noticed how the word "public" has changed
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meaning to something other than "people." We are talking
about something we should remember and never forget. "Public" means "people".
Everywhere around the world, we find the "civil society" as soon as people try to solve the problems between them or their
common problems. We have a sultry climate. We cannot have
a civil society if we put conditions. We will find civil society in
the "community" as it was the case in the West.
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“A Civil and Democratic Constitution First”
Dr. ﬁükrü Karatepe

Repositioning of the military, university
and judicial system, which see themselves as political agents, again as technical
service instutions is first and foremost a Constitutional question. For that reason, Turkey should tackle the issue of a civil
and democratic Constitution before instituting public adminis-

tration reform.
Today the central administration which provides funding to
universities has no role in their management.
These universities can rouse opposition to the authority who
provides the funding.

Public Administration Reform Now!
Doç. Dr. ‹brahim Öztürk
Now people, with their free will, are at the verge of making a
civil constitution by which they can untie their fetters and use
their energy for the benefit of their country and families in an
open society. This a prime moment in history. In fact it is
another manifestation of the famous principle of Sheikh
Edebali stating “Exalt human, that state may be exalted.”
20th century has been an era of change when institutions and
codes have undergone tremendous transformation on the
accumulation of past centuries. “State” and it is executive
organ “public administration” are most prominant examples of

such changing institutions. Turkish public administration
which almost stuck with heart and soul to the Weberian
bureaucratic model for long years, will lag behind the contemporary trends in public services if it cannot liberate itself from
overly centralist and bureaucratic nature.
As a final word it can be said that all countries need a philosophy of public administration that can melt an understanding
that will raise the performance, influence and efficieny of the
public administration, and a way of management that comprise traditional values of public administration, in the same
pot.

“Initiatives in Turkey Aimed at Reducing Asymetric Information In
Public Administration”
Dr. ‹sa Sa¤baﬂ - Afyon Kocatepe University, IIBF Finance Department
Market economy is accepted, under certain assumptions, as a
system that allocate limited resources of a country in the most
efficient way. Yet, in presence of public goods and externalities, imperfect competition (natural monopoly) and markets,
incomplete (asymetric) information and instability, market
economy cannot provide the expected efficiency.
When the state sector shares the information it possesses, this
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is called transparency. Aim of transparency is reduction of asymetric information between the public sector and citizens.
When asymetric information is eliminated, people will know
where their taxes that they hardly pay are spent, and public
servants will be more careful as they will know that they are
watched.

Ekim 2007

file restructring of Public administration

Building Brick Of Governance: “Mature” Individual
Dr. Hüseyin Ç›rpan

Social and economic developments in
the last few centuries in development
of relations between individual and the
authority remind us Maslow’s hierarchy of needs. Starting
from the beginning of 19th century to the middle of 20th century, expectation of the individual from the authority was security of life and possessions. In such a relationship, state is
the strong and authoritative “giving hand,” whereas the individual is a weak, demanding and passive agent.

Responsibility of individual is to apply the governance principles of himself, the “I,” in his own life and actions, without the
need for enforcement.
We know that auto control, self-interrogation, convincing oneself to obey the rules and improving oneself are not easy to do.
This is bravery, this is sacrifice, and this is struggle. Yet, if we
want real governance, we should start change with ourselves,
by putting our hands under the rock.

“The Effects of Globalisation on Public Administration”
Yrd. Doç Yüksel Demirkaya
This article examines the changing nature of local Labour politics and the changing management of local government under
New Labour. It aims to analyse the effect of New Labour policies on local authorities by considering the successive Conservative Governments policies on local government. In particular, it focuses on Best Value policy, which has been the most
im portant part of the L abour P arty’s m odernisation agenda.
The article is divided into three main parts. The first part exa-

mines post 1970s local government development in England.
The second part evaluates the transformation of the Labour
Party, and its new pathw ay called the ‘T hird W ay’, and review s the changing approach to the management of local government under New Labour. The third part analyses the development of the Best Value policy, including its origin and different approaches to Best Value across the world.

Turkey’s Stance As Public Administration Changes In The World
Dr. Erbay Ar›kbo¤a
Pursuit of reforms picked up as classical notions of public administration became insufficient in providing solutions to the
problems of the modern society. Public administration is no
more the only actor in providing solutions to social problems
and presenting public services.
Today, public admnistration entails participation, prioritises
local governance to central, and seeks solutions to social prob-
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lems through negotiations on wider platforms.
Another important change is the reforms aimed at transparency and “right to access to information.” Transparency may
be defined as the transparency, accessibility and comprehensibility of the actions and decisions of the administration. The
driving force of change in public institutions is the unique social demands. Without efficiency and sufficiency of these demands, agenda of change will not succeed.
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