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Kamu Yönetiminin Temel Karakteristikleri

GİRİŞ
Devlet; bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alma, bireyler arası
ilişkileri düzenleme ve vatandaşlara mal ve hizmet sunma gibi işlevlere sahip
toplum üzerindeki en üst meşru otoritedir. Fakat devlet “soyut” bir varlıktır. Onun
bu işlevlerini yerine getirmesini sağlayan ve onu “somutlaştıran” örgütsel ve
işlevsel yapılanmalardır. Kamu yönetimi de bu yapılanmalardan bir tanesidir.
Kamu yönetimi günlük hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak vatandaşın
karşısına çıkmaktadır. Her vatandaş kamu yönetiminin faaliyetlerinden
etkilenmektedir. Kamu yönetimi bir taraftan yürüttüğü kolluk faaliyetleri ile
vatandaşların mal ve can güvenliğine yönelik bir koruma sağlamakta, diğer
taraftan da ürettiği mal ve hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaktadır.
Devletin fonksiyonlarındaki artış ve teknolojik gelişmeler kamu yönetiminin
faaliyet sınırlarını ve kapsamını her geçen gün daha da artırmakta, kamu yönetimi
karmaşıklaşmakta ve sınırları belirsiz bir hâle gelmektedir. Kamu yönetimi bilimi
de kamu yönetiminin bu karmaşık yapısının ve onun faaliyetlerinin daha iyi
anlaşılabilmesi ve açıklanabilmesi için uğraş vermektedir.
Bu ünitede ilk olarak kamu yönetimi biliminin temel inceleme nesnesi olan
“kamu yönetimi” kavramı değişik yönleri ile tanımlanmış ve temel unsurlarından
bahsedilmiştir. Ardından kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki benzerlikler ve
farklar üzerinde durulmuştur. Son olarak kamu yönetiminin sanat ve bilim yönü
tartışılmış ve bir bilim olarak kamu yönetiminin çok yakın bir ilişki içerisinde
olduğu bilim dallarına değinilmiştir.
Kamu yönetimi
hükûmetin günlük
işlerini yürüten bir
mekanizma olarak ifade
edilebilir.

KAMU YÖNETİMİNİN TANIMLANMASI
Kamu yönetiminin karmaşık bir yapı arz etmesi ve sınırlarındaki belirsizlik
onun belirgin bir tanımını yapmayı zorlaştırmaktadır. Çoğu zaman “kamu
yönetimi” kavramı tanımlanmak istendiğinde, “devlet” ve “hükûmet” kavramları
ile karıştırılabilir. Devlet toplum üzerinde en üst siyasi otoriteyi, hükûmet ise bu
otoriteyi devlet adına kullanma meşruiyetine sahip kişi ve zümreleri ifade
etmektedir. Kamu yönetimi de, devletin, işte bu egemen tarafından belirlenmiş
politikalarını hayata geçiren bölümü ya da hükûmetin günlük işlerini yürüten bir
mekanizma olarak ifade edilebilir.
Kamu yönetimi ile ilgili yapılan çeşitli tanımlamalar şu şekildedir [1];
 Kamu politikalarının oluşturulması ve uygulanmasıdır.
 Hükûmetin yürütme koludur.
 Hükûmetin aracı ve örgütsel yapılardır.
 Yönetsel süreçlerdir.
 Bürokrasi ve onun eylemleridir.
 Grup faaliyetleri ve sosyal ilişkilerin koordinasyonudur.
 Örgüt ve onun çevresi arasındaki ilişkilerdir.
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Kamu Yönetiminin Temel Karakteristikleri
Kamu yönetimi işlevsel ve yapısal yönlerine vurgu yapılarak da
tanımlanabilmektedir.

İşlevsel Olarak Kamu Yönetimi

İşlevsel olarak kamu
yönetimi yasaların, idari
kararların, kamusal
politikalarının
uygulanması ve
yürütülmesi ile ilgili tüm
süreçler olarak
görülmektedir.

Kamu yönetimi üstlendiği faaliyetlere, yaptığı işlere ve yürütülen süreçlere
göre tanımlandığında işlevsel yönünden bahsedilir. Bu doğrultuda kamu yönetimi,
“kamu politikalarının yürütülmesi için gerekli bireysel ve grup çabalarının bir araya
getirilmesi” olarak görülebilir [2]. Yine “yasa koyucular, siyasiler ve mahkemeler
tarafından çıkartılan tüm yasalar, kurallar veya alınan kararların uygulanmasıyla
ilgili organizasyonlar ve tüm süreçler” olarak tanımlanabilir [3]. Bu tanımlardan da
anlaşılacağı üzere işlevsel olarak kamu yönetimi yasaların, idari kararların,
kamusal politikalarının uygulanması ve yürütülmesi ile ilgili tüm süreçler olarak
görülmektedir.

Yapısal Olarak Kamu Yönetimi
Yapısal bir kavram olarak kamu yönetimi ise devletin yürütme organının
bir görünümü olarak ele alınmaktadır. Her devlet görevlerini ve temel işlevlerini
yerine getirmek için örgütlenmeye gitmektedir. Yasa koyma işlevi için yasama
organları, yasaların uygulanmasını gözetmek için yargı organları oluşturulurken
yasaların uygulanması ve hükümetin genel işlerinin yürütülmesi için yürütme
organı oluşturulmaktadır. Dar anlamda ele alındığında yürütme organının siyasi
yöneticiler dışındaki kısmı, kamu yönetimine işaret etmektedir.
Kamu yönetimi olarak ele alınan yürütme organı ulusal, bölgesel ve yerel
düzeyde örgütlenerek kendisine verilen görevleri yerine getirir. Mal ve hizmet
üretir, kamusal politikaları uygular, kamu düzenin korunması ve toplumsal
ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda faaliyet gösterir. Bazı düşünürler
tarafından kamu yönetimi geniş anlamda yürütme yanında yasama ve yargı
organlarını da kapsayacak şekilde ele alınmaktadır.

KAMU YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI
Kamu yönetiminin yapısında, işleyişinde ve faaliyetlerinde karşımıza çıkan
kamu yönetiminin bir parçasını oluşturan veya olmazsa olmazı olan birtakım
unsurları bulunmaktadır. Bunlar: Kamu hizmeti, kolluk hizmeti, kamu kurumları,
kamu görevlileri, norm düzeni, mali yönetim, kamu politikası ve kamu bürokrasisi
olarak sayılabilir.
Yapısal bir kavram olarak
kamu yönetimi devletin
yürütme organının bir
görünümü olarak ele
alınmaktadır.

Kamu Hizmeti
Kamu hizmeti, devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya onların
denetimi ve gözetimi altında halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak
üretilen ve sunulan mal ve hizmetleri ifade eder[4].
Kamu hizmetinin temel özellikleri şu şekildedir:
 Kamu hizmetinde temel amaç kamu yararıdır.
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Kamu Yönetiminin Temel Karakteristikleri
 Hangi hizmetlerin kamu yararına yönelik olacağı ve dolayısıyla kamu
hizmeti sayılıp sayılmayacağı hususu siyasi organlarca belirlenmektedir.
 Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde sunulabilen kamu hizmeti; yönetsel,
ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel nitelikte olabilir.
 Kamu hizmetini devlet bizzat kendi kurumları aracılığıyla kamu hukuku
ve özel hukuk kurallarına göre sunabileceği gibi, yap-işlet-devret, imtiyaz
verme gibi çeşitli usullerle özel sektöre yaptırabilir.
 Kamu hizmeti çoğunlukla parasız olmakla birlikte, fiyatının/ücretinin
ödenmesi kaydıyla da sunulabilir.
 Kamu hizmeti sürekli ve kesintisiz bir şekilde sunulmaktadır.

Kolluk Hizmeti

Örnek

Bireylerin ve bireylerden
oluşan grupların işlerini
yerine getirirken
birbirlerine
verebilecekleri zararları
ortadan kaldırmaya
yönelik olarak getirilen
sınırlamalar kolluk
hizmetidir.

Kamu yönetimine yüklenen temel görevlerden biri toplumun ve bireylerin
güvenliğinin sağlanmasıdır. Bireylerin ve bireylerden oluşan grupların işlerini
yerine getirirken birbirlerine verebilecekleri zararları ortadan kaldırmaya yönelik
olarak getirilen sınırlamalar kolluk hizmeti olarak ifade edilir [5]. Kolluk
faaliyetlerinde temel amaç, kamu düzeninin korunmasıdır. Bu amaçla birtakım hak
ve özgürlüklere sınırlandırmalar getirilebilir. Önleyici ve koruyucu yönü ağır basan
kolluk faaliyetlerine idari kolluk; işlenmiş bir suçun takibine, delillerin elde
edilmesine, faillerin kovuşturulmasına, yakalanmasına yönelmiş faaliyetlere ise
adli kolluk adı verilir.

•Bir miting esnasında herhangi bir olayın çıkmaması veya suç
işlenmesini engellemek adına güvenlik birimlerinin aldığı
önlemler idari kolluk, eğer miting esnasında bir suç işlenmişse bu
suçluların takibi ve yakalanmasına yönelik faaliyetler adli kolluk
kapsamındadır.

Kamu Kurumları
Kamu yönetimi kendisine verilen görevleri yerine getirmek için
örgütlenmeye gitmek durumundadır. Örgüt, belli bir amaç doğrultusunda fiziki ve
beşerî kaynakların bir araya getirilmesi ve birbirleriyle ilişkilendirilmesi sonucu
ortaya çıkan yapıyı ifade eder. Kamu yönetiminde oluşturulan bu örgütler, kamu
kurumları olarak ifade edilmektedir.
Kamu kurumları kamusal politikaların uygulanması, mal ve hizmetlerin
yerine getirilmesinin temel aracıdırlar. Kamu kurumları ulusal, bölgesel ve yerel
düzeyde örgütlenmektedir.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
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Örnek

Kamu Yönetiminin Temel Karakteristikleri

•Bakanlıklar, kamu iktisadi kuruluşları, üniversiteler, meslek
kuruluşları, Karayolları Genel Müdürlüğü kamu kurumlarına örnek
teşkil etmektedir. Bakanlıklar ulusal düzeyde, Karayolları Genel
Müdürlüğü bölgesel düzeyde, belediyeler ise yerel düzeyde
örgütlenmeye örnek teşkil ederler.

Kamu Görevlileri

Bir ülkedeki anayasa,
kanunlar, tüzükler,
yönetmelikler ve diğer
düzenleyici işlemler bir
bütün olarak norm
düzeni olarak
adlandırılır.

Kamu görevlileri kamu kurumlarına bağlı çalışan, kamusal mal ve hizmet
sürecinde yer alan, eylem ve işlemleri gerçekleştiren kişilerdir. Memur, işçi,
sözleşmeli personel, geçici personel gibi çeşitli unvanlar kamu görevlilerine işaret
etmektedir. Günümüzün insan kaynakları yönetimi anlayışında özel sektörde
olduğu gibi kamu yönetiminde de çalışanlar örgütün beşerî bir sermayesi olarak
görülür. Kamu yönetiminin vermiş olduğu hizmetlerin kalitesi ve niteliği kamu
görevlilerinin nitelik ve kaliteleri ile çok yakından ilgili olmaktadır.

Norm Düzeni
Bir ülkedeki anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve diğer düzenleyici
işlemler bir bütün olarak norm düzeni olarak adlandırılır. Norm düzeni kamu
yönetiminin örgüt yapısını şekillendirmektedir. Kamu kurumlarının kurulması,
kaldırılması, görevleri ve işleyişinin temel belirleyicisidir. “Kanuni yönetim ilkesi”
gereği kamu kurumları ve görevlileri görevlerini yerine getirirken her türlü eylem
ve işlemde bulunurken kanunlara, kurallara uygun hareket etmek durumundadır.
Norm düzenini bozucu ve aykırı hareketler çeşitli yaptırımlara bağlanmıştır.

Anayasa
Kanun, KHK, Milletler
Arası Anlaşmalar
Tüzük
Yönetmelik
Diğer Düzenleyici İşlemler

Şekil 1.1. Norm Düzeni

Mali Yönetim
Yönetim faaliyetinin en temel işlevlerinden biri kıt olan kaynakların en etkin
ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Kamu kurumları ve yöneticileri de kamusal
mal ve hizmetleri yerine getirirken etkinlik ve verimlilik ilkesini gözetmektedir.
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Kamu hizmetlerinin kapsamı, düzeyi ve miktarı eldeki mali kaynaklarla orantılı
olmaktadır.

Kamu Politikası

Örnek

•Ekonomik kalkınmanın devlet eliyle mi yoksa özel sektör
aracılığıyla mı gereçekleştirileceği, eğitim alanında özel girişimlere
veya dersanelere yer verilip verilmeyeceği, konut yapımında
devletin rolünün ne olacağı gibi konuların hepsi bir kamu
politikasını belirtir.

Kamu Bürokrasisi
Bürokrasi denildiğinde genellikle kamu yönetimi akla gelse de, bürokrasinin
çok yönlü bir kavram olması beraberinde çok değişik tanımlamaları getirmektedir.
Kimi tanımlamalarda bürokrasi birtakım özelliklere sahip (iş bölümü, gayri şahsilik,
hiyerarşi, otorite gibi) bir örgüt yapısı olarak ele alınırken özellikle halk dilinde
birtakım devlet dairelerinin ve kurumlarının işleyişinden kaynaklı verimsiz, hantal
ve sevimsiz bir yönetim biçimi olarak görülmektedir. Bürokrasi hakkında yapılan
tanımlar, “rasyonel örgüt”, “verimsiz ve kötü yönetim”, “kamu yönetimi”,
“memurlar tarafından yönetim”, “büyük yapılı örgütler ve modern toplum” gibi
başlıklar altında toplanabilir[7].

Bireysel Etkinlik

Kamu yönetimi kamu
politikaları uygulanması
sürecinin en temel
aktörü konumundadır.

Kamu politikası, en genel tanımıyla, hükümetlerin yapmayı ya da
yapmamayı tercih ettikleri her şey olarak ifade edilmektedir [6]. Kamu politikası
toplumsal sorunların belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik her türlü
faaliyet, süreç olarak ele alınabileceği gibi, bazı olaylar ve sorunlar karşısında
hareketsiz kalmayı da kapsamaktadır. Yasalar, idari kararlar, yönetmelikler,
mahkeme kararları kamu politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinin
temel mekanizmalarıdır. Kamu kurumları ve yöneticileri; yasa koyucular, siyasiler
ve diğer aktörlerle beraber kamu politikası oluşturulması sürecinde yer almakla
birlikte kamu politikaları uygulanması sürecinin en temel aktörü konumundadırlar.

• İkamet ettiğiniz yerde faaliyet gösteren bir kamu
kurumunun yapısını, görev ve yetkilerini kamu yönetimini
niteleyen temel kavramlar ile ilişkilendirerek 300 kelimeyi
geçmeyecek şekilde anlatınız ?
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KAMU YÖNETİMİ VE ÖZEL YÖNETİM İLİŞKİSİ
Zamansal ve mekânsal açıdan her yerde karşımıza çıkan ve evrensel nitelik
gösteren bir kavram olan “yönetim”, en genel itibariyle “kamu yönetimi” ve “özel
yönetim” alt boyutlarına indirgenerek ele alınmaktadır. Kamu yönetimi dendiğinde
kamu kurumlarının, özel yönetim dendiğinde işletmelerin yönetiminden
bahsedilmektedir. Kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki birtakım benzerlikler
olduğu gibi birçok açıdan farklılıklar da bulunmaktadır.

Benzerlikler
Kamu yönetimi
dendiğinde kamu
kurumlarının, özel
yönetim dendiğinde
işletmelerin
yönetiminden
bahsedilmektedir.

“Yönetim” kavramın tanımına, temel ilkelerine ve yönetim sürecindeki
temel faaliyetlere odaklanıldığında, kamu yönetimi ve özel yönetim arasında
birçok benzerliğin olduğu görülebilir. Bu benzerlikler; yönetim işlevinden kaynaklı
olarak fiziki ve beşerî kaynakların seferber edilmesi ve süreç olarak yönetimin ise
evrensel ilkelere göre örgütlenme ve özel sektörde kullanılan yönetim
tekniklerinin kamuda da uygulanmaya başlanmasını ifade eden özel sektör tarzı
yönetim ve örgütlenme başlıkları altında ifade edilebilir.

Fiziki ve beşerî kaynakları seferber etme
Yönetim kavramı, bir amaç veya amaçlar doğrultusunda eşyanın ve insanın
seferber edilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Gerek kamu kurumları gerekse de
işletmelerde belli amaçlara ulaşabilmek için fiziki ve beşerî unsurların bir araya
getirilip kullanılması söz konusudur. Her iki yönetim biçiminde de araç, gereç,
bina, malzeme, taşıt gibi fiziki unsurlar ile bu fiziki unsurları kullanan, işleten mal
ve hizmet üreten personelin yönetilmesiyle uğraşılır.

Süreç olarak yönetim

Gerek kamu kamu
kurumları gerekse de
işletmelerde belli
amaçlara ulaşabilmek
için fiziki ve beşerî
unsurların bir araya
getirilip kullanılması söz
konusudur.

Yönetim bir süreç olarak ele alındığında, planlama, örgütleme, karar verme,
koordine etme, bütçeleme, denetim gibi bir dizi faaliyetten oluştuğu belirtilir.
Yönetim faaliyetleri veya yöneticilerin görevleri olarak ele alınan bu faaliyetler
gerek kamu yönetimi gerekse de özel yönetimde kimi zaman nitelikleri ve kapsamı
değişiklik gösterse de aynen gerçekleştirilir. Yapılacak işlerin planlanması, eşya ve
insan unsurunun örgütlenmesi, çalışanların yönlendirilmesi, çalışanların ve çeşitli
birimlerin birbiriyle uyum içinde çalıştırılması ve amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının
denetlenmesi, bütçeleme gibi faaliyetler her iki kesimde de temel yönetim
faaliyetleridir.

Evrensel ilkelere göre örgütlenme
Yönetimin evrensel nitelikte görülen bazı ilkelerine bakıldığında kamu-özel
yönetim benzerliği görülebilir. Fayol, Urwick ve Gullick gibi bazı ilk dönem (klasik
dönem) yönetim düşünürleri hiyerarşi, iş bölümü, otorite, disiplin, emir-komuta
birliği gibi birtakım evrensel nitelikteki temel yönetim ilkelerini ortaya koyarak bu
ilkelerin hem özel yönetim hem de kamu yönetiminde geçerli olduğundan
bahsetmişlerdir. Nitekim bugün bu ilkelerin hem kamu yönetimi hem de özel
yönetimde uygulandığı görülebilir.
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Özel sektör tarzı yönetim ve örgütlenme
Yönetim temel işlevinden kaynaklı yukarıda ifade edilen benzerlikler dışında
son yıllarda yeni kamu işletmeciliği gibi birtakım yaklaşımların kamu yönetimi
alanında etkili olması, kamu ve özel yönetiminin benzer yönlerinin olduğunun
başka bir kanıtıdır. Yeni kamu işletmeciliği yaklaşımı kapsamında özel yönetim ve
kamu yönetimi arasında bir yakınlaşma söz konusudur. Hatta özel yönetim
anlayışının özellikle etkinlik ve verimlik sağlama konusunda bazı üstünlüklere sahip
olduğu genel kabul görmektedir. Bu kapsamda kamunun kendi örgütleriyle
sunduğu bazı hizmetlerin piyasalaştırılarak özel sektöre devredilmesi, performans
yönetimi, stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi gibi bazı özel sektör yönetim
tekniklerinin kamu yönetiminde kullanılmaya başlanması kamu-özel yönetim
arasındaki yakınlaşmanın temel göstergeleridir.

Farklılıklar

Kamu yönetiminin temel
amacını kamu yararını
gerçekleştirmek, özel
yönetimlerin temel
amacını ise kâr elde
etmek oluşturmaktadır.

Amaç
Kamu ve özel yönetim arasındaki en belirgin fark benimsenen amaçlarda
ortaya çıkmaktadır. Kamu yönetiminin temel amacını kamu yararı
oluşturmaktadır. Tanımlanması zor olan kamu yararı kavramı, bireysel yararların
ötesinde, toplumun bütün üyelerinin veya genelin yararına işaret etmektedir.
Kamu kurumlarının kurulmasında ve yürüttükleri kamusal mal ve hizmetlerde
kamu yararı gözetilir. Zaman zaman bazı kamusal hizmetler fiyatlandırılsa bile bu,
kâr amacı taşımaz. Kârın yerini kamu yönetiminde toplumsal fayda kavramı alır.
Özel yönetim örgütleri olan işletmelerde ise her zaman özel çıkar ve kâr
amacı ön plandadır. İşletmeler müşterilerinin arzularını karşılamak amacıyla mal
ve hizmet üreten birimlerdir. Otomobil, elektronik eşya, yiyecek-içecek, sağlık
hizmetleri gibi çeşitli alanlarda ürettikleri mal ve hizmeti, bu hizmetten
yararlanmak isteyenlere belli bir fiyat karşılılığında sunarlar. Burada temel amaç
kâr elde etmektir. Hiçbir işletme kamu yararını gözetmek gibi bir amaç için
kurulmaz.

Örnek

Kamu yönetimi amaç,
kamu gücü, kuralların
yoğunluğu, denetim
kapsamı, sorumluluk,
faaliyet alanı, sosyal
maliyet gibi konularda
özel yönetimden
farklılaşmaktadır.

Kamu ve özel yönetim arasında bazı benzerliklere rağmen birçok açıdan
farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar; amaç, kamu gücü, kuralların yoğunluğu,
denetim kapsamı, sorumluluk, faaliyet alanı, sosyal maliyet gibi başlıklar altında
incelenebilir.

•Devlet, birtakım kurumları aracılığıyla gelir durumu düşük kişilere toplu
konutlar yapabilmektedir. Her ne kadar bu konutları belli bir bedel
karşılığı verse de burada temel amaç kâr elde etmek değildir. Temel
amaç kamu yararı ya da toplumsal faydayı sağlamak olmaktadır. Her
vatandaşın konut sahibi olmasının sağlanması esas hedeftir.
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Kamu gücü
Kamu yönetimi özel yönetim ve bireylerle olan ilişkilerinde üstün birtakım
ayrıcalıklarla donatılmıştır. Kamu yönetimi kamu gücünü kullanarak tek taraflı
olarak bir işlemde bulunabilir. Kamulaştırma işlemleri bu kapsamda
değerlendirilebilir. Özel yönetimin böyle bir yetkisi bulunmamaktadır.

Kuralların yoğunluğu
Kamu yönetimi hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak bir norm düzeni
çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Kamu örgütlerin kurulması, kaldırılması,
görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, çalışanların alımı veya işlerine son verilmesi,
fiziki araç ve gereçlerin temin edilmesi vs. gibi yapı ve işleyişe ilişkin her husus
birtakım kanunlara ve kurallara göre işlemektedir. Bu kanun ve kuralların
yoğunluğu kamu yönetimini katı bir hâle getirmekte, kurumların, yöneticilerin ve
çalışanların hareket alanlarını daraltmaktadır. Özel yönetim ise bu konuda çok
daha esnektir. Onları bağlayan bazı kanun ve kurallar olsa da bu, kamu yönetimine
oranla daha az yoğunluktadır. Özel sektördeki bir yönetici örneğin; çalışanların
işine son verme, işe alma, çalışanlara ödenen ücret miktarı gibi konularda çok
daha esnek bir şekilde hareket edebilmektedirler.

Denetim kapsamı

Örnek

Kamu kurumları ve
yöneticileri alınan
kararlardan, yapılan
eylemler ve işlemlerden
dolayı değişik kurum ve
kişilerce yoğun
denetimlere tabi
tutulmaktadır.

Kamu kurumları ve yöneticileri alınan kararlardan, yapılan eylemler ve
işlemlerden dolayı değişik kurum ve kişilerce yoğun denetimlere tabi
tutulmaktadır. Kamu yönetiminin özel yönetimlere oranla daha geniş bir siyasal
çevrede faaliyet göstermesi nedeniyle kamu yönetimini gözetleyen ve denetleyen
çevreler özel yönetimlere göre oldukça fazladır. Kamu yönetimi kendi içi denetimi
dışında, yasal organlar, siyasi yöneticiler, yönetsel kuruluşlar, yargı organları,
kamuoyu, uluslararası kuruluşlarca gözetlenmekte ve denetlenmektedir. Özel
yönetimlerde ise iç denetim haricinde bazı dış denetimler olmakla birlikte bunların
kapsamı ve sayısı kamuya nazaran oldukça azdır.

•TBMM, Sayıştay, Danıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu,
idari
mahkemeler Türkiye'de kamu yönetimini denetleyen kuruluşlardandır.

Sorumluluk
Kamu yönetiminde sorumluluğun temelinde yasalara ve kurallara uymak
yatar. Özel yönetimde ise sorumluluğun temelini etkinlik ve verimlilik düşüncesi
oluşturur. Etkin ve verimli şekilde işlerin yürümesi esastır. Etkinliği ve verimliliği
düşük çalışanların daha az ücret alması veya işlerine son verilmesi gibi
uygulamalara özel sektörde sıklıkla rastlanmaktadır. Kamu yönetiminde özellikle
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son yıllarda etkinlik ve verimlilik arayışları olmakla birlikte, bu kavramlar kanunlara
ve kurallara uymak karşısında ikinci planda kalmaktadır. Kamuda çalışanların çoğu
zaman performansları düşük olsa da, kurallar dâhilinde hareket etmeleri
sorumlulukları üzerinden atmalarına neden olmaktadır.

Faaliyet alanı

Sosyal maliyet
Olumsuz dışsallık olarak da adlandırılan sosyal maliyet kavramı, üretilen mal
ve hizmetlerin çevreye veya topluma olan olumsuz etkilerini anlatan bir kavramdır.
Bu tür olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik faaliyetleri kamu yönetimi
üstlenmektedir. İşletmeler, önemli bir maliyet kalemi olduğundan üretim
faaliyetlerinin bu gibi olumsuz etkilerini giderme konusunda çoğu zaman
isteksizdirler.

Örnek

Olumsuz dışsallık olarak
da adlandırılan sosyal
maliyet kavramı üretilen
mal ve hizmetlerin
çevreye veya topluma
olan olumsuz etkilerini
anlatan bir kavramdır.

Kamu yönetimi tam kamusal mal niteliğinde kabul edilen ve faydası tüm
ülke geneline yayılmış birtakım hizmetleri yerine getirir. İç güvenlik, savunma, dış
ilişkiler (diplomasi) ve adalet gibi hizmetler bu kapsamdadır. Hizmetlerin sahip
olduğu niteliklerden dolayı özel yönetimler bu hizmetleri yerine getirmezler.
Dolayısıyla kamu yönetiminin faaliyet alanı özel yönetime göre daha geniştir.

Günümüzde kamu
yönetiminin hem bir
sanat hem de bilim
olduğu kabul
edilmektedir.

•Alkolün çok fazla tüketildiğinde insan sağlına birtakım zararları söz
konusudur. Fakat alkol üreten veya satan firmalar insanların alkol
bağımlılıklarıyla veya ne kadar tükettikleri ile ilgilenmez. Alkol
bağımlılığının azaltılması ve zararlı etkilerinin giderilmesine
yönelik faaliyetleri kamu yönetimi yürütür.

KAMU YÖNETİMİNİN SANAT VE BİLİM YÖNÜ
Kamu yönetiminin sanat mı ya da bir bilim mi olduğu çok tartışılan
konulardan biridir. Günümüzde kamu yönetiminin hem bir sanat hem de bilim
olduğu kabul edilmektedir. Nitekim ünlü kamu yönetimi düşünürlerinden Waldo
kamu yönetimini, “hükümetin günlük işlerinin yürütülmesinin bilimi ve sanatı
olarak tanımlamaktadır” [8]. Kamu yönetiminin bilimsel olarak incelemeye
başlanmasının bir yüzyılı biraz aşan bir tarihi olmasına rağmen kamu yönetimi, ilk
devlet oluşumlarından itibaren her zaman varlığını sürdürmüş ve temel işlevlerini
yerine getirmiştir. Bu durum bilim ve sanat yönünün temel göstergeleridir.

Bir Sanat Olarak Kamu Yönetimi
Kamu yönetiminin amaçlarından biri, örgütler içindeki bireylerin nasıl
davrandıkları ve çalıştıklarını saptayarak; örgüt ile örgüt üyeleri arasındaki
ilişkilerin uyumlu olabilmesi için neler yapılabileceğini, kurumların en etkili bir
biçimde nasıl örgütlenmeleri gerektiğini belirterek uygulamaya dönük önerilerde
bulunmak biçiminde özetlenebilir[9]. Bu amaç, kamu yönetiminin sanat yönünü
oluşturmaktadır.
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Esasında nasıl iyi bir ressam ya da müzisyen olmak için doğuştan gelen veya
sonradan kazanılan yeteneklere veya bilgi beceriye sahip olmak gerekiyorsa, kamu
yöneticilerin yönetim işlevinde iyi olabilmeleri ve örgüte maksimum katkı
sağlamaları için de birtakım yeteneklere sahip olmaları önem arz etmektedir.
Kamu yöneticileri doğuştan getirdikleri birtakım meziyetler ile teorik olarak
öğrendikleri bilgileri uygulamaya geçirebilme becerilerine sahip oldukları ölçüde
başarılı olacaklardır. Dolayısıyla birçok düşünür kamu yönetimin iyi bir sanat
olduğundan bahseder.

Bir Bilim Olarak Kamu Yönetimi

Kamu yönetimi, kamu bürokrasisini ve onun mal ve hizmet sunduğu halkla
olan ilişkilerini anlamaya ve geliştirmeye yönelik pratik ve teoriden meydana gelen
akademik bir disiplin olarak görülmektedir[4]. Kamu yönetimi önce ulus devlet
yönetimi, yerel yönetimler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve benzeri yönetim
örgütlerinin yasal, teknik, sosyal, beşerî ve siyasi bütün yönlerinin genel bir
görünümünü sunar. Bu kamu yönetimi disiplinin tanımlayıcı ve betimleyici
yönüdür.
Teorik yönü itibari ile kamu yönetimi ise, kamu yönetiminin daha iyi
işlemesini sağlayacak etkinlik, verimlilik, tarafsızlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik,
eşitlik, hizmetlere katılım gibi temel birtakım ilkeler belirlemektedir. Kamu
yönetiminin bu ilkelere göre yönetilmesinde etkili olacak yöntemler, yaklaşımlar,
prosedürler, teknikler üzerinde durmaktadır. Kamu politikalarının oluşturulma ve
uygulanma süreçleri ile kamu kurumlarındaki çalışanların davranış biçimlerinin ve
halkla olan ilişkilerinin incelenmesi de üzerinde durulan konulardandır.

Örnek

Kamu yönetiminin
yönetim ve örgüt
sorunlarını incelemesi ve
bu sorunlara yönelik
birtakım ilkeler
geliştirmeye çalışması
bilim yönünü ortaya
koymaktadır.

Bilim sistematik bilgi birikimi olarak ifade edilmektedir. Bir olgunun bilim
olarak değerlendirilebilmesi için birtakım kanunlara, evrensel ilkelere veya çözüm
aranan sorunlara sahip olması gerekmektedir. Kamu yönetimi de yönetim ve örgüt
sorunlarını incelemekte ve bu sorunlara yönelik birtakım ilkeler geliştirmeye
çalışmaktadır. Bu amaç ve çaba kamu yönetiminin bilim niteliğini ortaya
koymaktadır.

•Bugün üniversitelerde kurulan kamu yönetimi bölümleri ve çeşitli
bölümlerde okutulan kamu yönetimi dersleri kamu yönetimin
müstakil bir disiplin olduğunun göstergeleridir .

KAMU YÖNETİMİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU BİLİM DALLARI
Kamu yönetimi disiplinler arası bir yaklaşım olarak siyaset, yönetim hukuku,
işletme, toplum bilimi, yönetim psikoloji, tarih gibi çeşitli bilim dallarından
faydalanan ve onlarla bazı ortak ilgi alanlarına sahip olan bir bilim dalıdır.
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Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
Kamu yönetimi ve siyaset bir paranın iki yüzü gibidir. Kamu yönetimi uzun
bir süre siyaset biliminin bir alt disiplini olarak ele alınmıştır. Bunda siyaset bilimin
“devlet” ve “hükûmet” kavramları ile kamu yönetiminin de hükûmetin eylemleri
ile ilgilenmesinin etkisi vardır.

Bugün kamu yönetimi
siyasetten ayrı bir
disiplin dalı olarak ifade
edilmektedir.

Bugün kamu yönetimi siyasetten ayrı bir disiplin dalı olarak ifade
edilmektedir. Her ikisi de devletin işlevleri, kamu politikaları ve bürokrasi gibi ortak
inceleme konularına sahip olsa da, kamu yönetimi yönetim ve örgütlenme ilkeleri,
yönetime ilişkin düşünürler, insan kaynakları, yönetimin denetlenmesi, bürokratik
yapı ve davranış ile bunların incelenmesine verdiği önem nedeniyle siyaset
biliminden farklı yönlere sahiptir[4].

Kamu Yönetimi ve Yönetim Hukuku
Kamu yönetimi ve yönetim hukukunun ilgi alanı aynıdır. Yönetim hukuku bir
hukuk dalı olarak kamu yönetiminin eylem ve işlemlerinde uyması gereken
kuralları ortaya koyarken kamu yönetimi ise bu hukuk kuralları çerçevesinde kamu
yönetiminin yapısı ve işleyişi ile ilgilenmektedir. Fakat kamu yönetimi yönetim
hukukundan farklı olarak kamu yönetimini sosyal ve psikolojik boyutlarıyla da ele
almaktadır. Kamu yönetiminde çalışanların davranışları ve toplumla olan ilişkileri
de kamu yönetiminin ilgi alanına girmektedir.

Kamu Yönetimi ve İşletme Bilimi
İşletme yönetimi ve kamu yönetiminin merkezinde yönetim işlevi olması
nedeniyle her ikisinin ortak yönlerinin olması yadsınamaz. Fakat özellikle son
yıllarda ekonomik teorilerde meydana gelen birtakım değişiklikler ile özel sektörde
kullanılan yönetim teknik ve metotlarının işletmelerde etkinlik ve verimlilik artışı
sağlayarak başarılı olması kamu yönetimini özel yönetime daha da
yakınlaştırmıştır. Son yıllardaki bu yakınlaşmayı ve kamu-özel ortaklığını anlatan
bir kavram olarak “yeni kamu işletmeciliği” kavramı kullanılmaktadır.

Kamu Yönetimi ve Toplum Bilimi
Kamu yönetimi bir toplumun kültüründen, geleneklerinden, değerlerinden,
sosyal yapısından etkilenmektedir. Kamu görevlilerinin tutumlarında ve
davranışlarında, ortaya çıkan yönetsel sorunların temellerinde etkili olmaları
nedeniyle, toplum biliminin ana inceleme konuları olan bu kavramlara kamu
yönetimi bilimi de ilgi göstermektedir. Dolayısıyla iki bilim dalı bu doğrultuda
birbiriyle yakın ilişki içerisine girmekte, kamu yönetimi toplumbiliminin elde ettiği
verilerden faydalanmaktadır.

Kamu Yönetimi ve Yönetim Psikoloji
Psikoloji insan davranışlarını neden ve sonuçlarıyla açıklamaya çalışan bir
bilim dalıdır. Bu bilimin örgütlerdeki çalışan davranışlarını inceleyen alt dalına
yönetim psikolojisi adı verilmektedir. Kamu yönetimi bilimi de kamu yönetimindeki
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çalışan davranışlarını değişik yönleri ile anlamaya çalışan bir bilim dalı olarak
yönetim psikolojisinden faydalanmaktadır.

Kamu Yönetimi ve Tarih

Bireysel Etkinlik

Bir ülkede yönetim
sistemi tarihsel arka
planına bakmadan
tüm boyutları ile
kavranamaz.

Bir ülkede yönetim sistemi tarihsel arka planına bakmadan tüm boyutları
ile kavranamaz. Yönetim kurumlarının nasıl doğduğu, geliştiği ve evrim geçirdiği,
yönetsel birtakım sorunların kökenlerinde nelerin yattığı ancak tarihsel bir
inceleme ile sağlıklı bir şekilde kavranabilir. Tarihsel bir inceleme ile geçmişten
ders alınarak kamu yönetiminin gelecekteki gelişmelerine de yön verilmektedir.

• Sizce kamu yönetimi bir meslek olarak görülebilir mi? "Meslek"
kavramının anlamından yola çıkarak tartışınız.
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•KAMU YÖNETİMİNİN TANIMLANMASI
•Hükûmetin günlük işlerini yürüten bir mekanizma olarak ifade edilebilen kamu
yönetimi işlevsel ve yapısal yönleri ile de tanımlanabilmektedir. İşlevsel olarak kamu
yönetimi yasaların, idari kararların, kamusal politikalarının uygulanması ve
yürütülmesi ile ilgili tüm süreçler olarak görülmektedir. Yapısal olarak kamu yönetimi
dar anlamda ele alındığında yürütme organının siyasi yöneticiler dışındaki kısmı,
kamu yönetimine işaret etmektedir.
•KAMU YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI
•Kamu Hizmeti
•Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya onların denetimi ve gözetimi
altında halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak üretilen ve sunulan mal ve
hizmetlerdir.
• Kolluk Hizmeti
•Bireylerin ve bireylerden oluşan grupların işlerini yerine getirirken birbirine
verebilecekleri zararları ortadan kaldırmaya yönelik olarak getirilen sınırlamalardır.
•Kamu Kurumları
•Kamu yönetiminde oluşturulan örgütler, kamu kurumları olarak ifade edilmektedir.
•Kamu Görevlileri
•Kamu görevlileri kamu kurumlarına bağlı çalışan, kamusal mal ve hizmet sürecinde
yer alan, eylem ve işlemleri gerçekleştiren kişilerdir.
•Norm Düzeni
•Bir ülkedeki anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler
bir bütün olarak norm düzeni olarak adlandırılır.
•Mali Yönetim
•Kamu hizmetlerinin kapsamı, düzeyi ve miktarı eldeki mali kaynaklarla orantılı
olmaktadır.
•Kamu Politikası
•Kamu politikası en genel tanımıyla hükümetlerin yapmayı ya da yapmamayı tercih
ettikleri her şey olarak ifade edilmektedir.
•Kamu Bürokrasisi
•Kimi tanımlamalarda bürokrasi birtakım özelliklere sahip bir örgüt yapısı olarak ele
alınırken özellikle halk dilinde birtakım devlet dairelerinin ve kurumlarının
işleyişinden kaynaklı verimsiz, hantal ve sevimsiz bir yönetim biçimi olarak
görülmektedir.
•KAMU YÖNETİMİ VE ÖZEL YÖNETİM İLİŞKİSİ
•Benzerlikler
•Yönetim işlevinden kaynaklı olarak fiziki ve beşerî kaynakların seferber edilmesi,
süreç olarak yönetim, evrensel ilkelere göre örgütlenme ve özel sektörde kullanılan
yönetim tekniklerinin kamuda da uygulanmaya başlanmasını ifade eden özel sektör
tarzı yönetim ve örgütlenme kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki
benzerliklerdir.
•Farklılıklar
•Amaç
•Kamu yönetiminin temel amacını kamu yararı oluşturmaktadır. Özel yönetim
örgütlerinde ise kâr amacı ön plandadır.
•Kamu Gücü
•Kamu yönetimi kamu gücünü kullanarak tek taraflı olarak bir işlemde bulunabilir.
Özel yönetimin böyle bir yetkisi bulunmamaktadır.
•Kuralların Yoğunluğu
•Kamu yönetimi kanun ve kuralların yoğunluğu nedeniyle daha katı iken özel yönetim
bu konuda çok daha esnektir.
•Denetimin Kapsamı
•Kamu yönetiminin daha geniş bir siyasal çevrede faaliyet göstermesi nedeniyle kamu
yönetimini gözetleyen ve denetleyen çevreler özel yönetimlere göre oldukça fazladır.
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•Sorumluluk
•Kamu yönetiminde sorumluluğun temelinde yasalara ve kurallara uymak yatar. Özel
yönetimde ise sorumluluğun temeli etkinlik ve verimliliktir.
•Faaliyet Alanı
•Kamu yönetimi güvenlik hizmetleri, diplomasi ve adalet gibi hizmetler yerine
getirdiğinden faaliyet alanı daha geniştir.
•Sosyal Maliyet
•Üretilen mal ve hizmetlerin çevreye veya topluma olan olumsuz etkilerinin
azaltılmasına yönelik faaliyetleri kamu yönetimi üstlenmektedir.
•KAMU YÖNETİMİNİN SANAT VE BİLİM YÖNÜ
•Bir Sanat Olarak Kamu Yönetimi
•Örgütler içindeki bireylerin nasıl davrandıkları ve çalıştıklarını saptamak; örgütle örgüt
üyeleri arasındaki ilişkilerin uyumlu olabilmesi için neler yapılabileceğini, kurumların
en etkili bir biçimde nasıl örgütlenmeleri gerektiğini saptayarak uygulamaya dönük
önerilerde bulunmak kamu yönetiminin sanat yönünü oluşturmaktadır.
•Bir Bilim Olarak Kamu Yönetimi
•Yönetim ve örgüt sorunlarını inceleme ve bu sorunlara yönelik birtakım ilkeler
geliştirme kamu yönetiminin bilim niteliğini ortaya koymaktadır.
•KAMU YÖNETİMİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU BİLİM DALLARI
•Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
•Her ikisi de ortak inceleme konularına sahip olsa da, kamu yönetimi yönetim ve
örgütlenme ilkeleri, yönetime ilişkin düşünürler, insan kaynakları, yönetimin
denetlenmesi, bürokratik yapı ve davranış ile bunların incelenmesine verdiği önem
nedeniyle siyaset biliminden farklı yönlere sahiptir.
•Kamu Yönetimi ve Yönetim Hukuku
•Yönetim hukuku bir hukuk dalı olarak kamu yönetiminin eylem ve işlemlerinde
uyması gereken kuralları ortaya koyarken kamu yönetimi ise bu hukuk kuralları
çerçevesinde kamu yönetiminin yapısı ve işleyişi ile ilgilenmektedir.
• Kamu Yönetimi ve İşletme Bilimi
•Son yıllarda özel sektörde kullanılan yönetim teknik ve metotlarının işletmelerde
etkinlik ve verimlilik artışı sağlayarak başarılı olması kamu yönetimini işletme bilimine
daha da yakınlaştırmıştır.
•Kamu Yönetimi ve Toplum Bilimi
•Kamu görevlilerinin tutumlarında ve davranışlarında, ortaya çıkan yönetsel sorunların
temellerinde etkili olmaları nedeniyle, toplum biliminin ana inceleme konuları olan
bu kavramlara kamu yönetimi bilimi de ilgi göstermektedir.
•Kamu Yönetimi ve Yönetim Psikoloji
•Kamu yönetimi bilimi de kamu yönetimindeki çalışan davranışlarını değişik yönleri ile
anlamaya çalışan bir bilim dalı olarak yönetim psikolojisinden faydalanmaktadır.
•Kamu Yönetimi ve Tarih
•Yönetim kurumlarının nasıl doğduğu, geliştiği ve evrim geçirdiği, yönetsel birtakım
sorunların kökenlerinde nelerin yattığı ancak tarihsel bir inceleme ile sağlıklı bir
şekilde kavranabilir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisinde kamu yönetimi yapısal olarak tanımlanmıştır?
a) Kamu yönetimi, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve
hizmetlerin üretimidir.
b) Kamu yönetimi, kamu politikalarının oluşturulması ve yürütülmesiyle ilgili
tüm faaliyetleri ifade eder.
c) Kamu yönetimi, kamu hizmetlerinin sunumuna ilişkin mevzuatın
öngördüğü işler ile idari kararların yerine getirilmesidir.
d) Kamu yönetimi, yasalar ve idari düzenlemeleri uygulamakla ilgili kamu
personelinin eylem ve işlemleridir.
e) Kamu yönetimi devletin yürütmeye ilişkin koludur.
2. Kamu hizmetine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kamu yararının gerçekleştirilmesine yöneliktir.
b) Hangi hizmetlerin kamu hizmeti sayılıp sayılmayacağına kamu kurumları
karar vermektedir.
c) Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde sunulabilir.
d) Sürekli ve kesintisiz olarak sunulur.
e) Kamu yönetiminin gözetiminde özel sektörce sunulabilir.
3. Hükümetin yapmayı ya da yapmamayı tercih ettikleri her şey olarak tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamu hizmeti
b) Kamu yararı
c) Kamu politikası
d) Norm düzeni
e) Kamu bürokrasisi
4. Bir ülkedeki anayasa, yasalar, tüzükler, yönetmelikler, mahkeme içtihatları bir
bütün olarak nasıl adlandırılır?
a) Norm düzeni
b) Kamu politikası
c) Bürokrasi
d) Kamu hizmeti
e) Kamu gücü
5. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimini özel yönetimden ayıran unsurlardan
biri değildir?
a) Kamu yararı
b) Kamu gücü
c) Yönetim işlevi
d) Sosyal maliyet
e) Kuralların yoğunluğu
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6. Kamu yönetimi-özel yönetim ilişkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kamu yönetimi özel yönetime göre daha kuralcı ve katıdır.
b) Kamu yönetimi özel yönetime göre daha ayrıcalıklıdır.
c) Kamu yönetiminin faaliyet alanı özel yönetimine göre daha fazladır.
d) Kamu yönetimi özel yönetime göre daha geniş kişi ve kurum tarafından
denetlenmektedir.
e) Hem kamu yönetiminde hem de özel yönetimde etkinlik ve verimlilik
düşüncesi sorumluluğun temelini oluşturmaktadır.
7. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimi biliminin ilgi alanına girmemektedir?
a) Kamu kurumlarının yapısı
b) Kamu politikası
c) Çalışanların davranışları
d) Kamu yönetiminde hâkim olan ilke ve teknikler
e) Siyasi partiler ve seçim sistemleri
8. Kamu yönetimi bilimi aşağıdaki bilim dallarının hangisiyle yakın bir ilişki
içerisinde değildir?
a) Psikoloji
b) İşletme bilimi
c) Medeni hukuk
d) Tarih
e) Sosyoloji
9. Kamu yönetiminin suç işlenmesini önlemeye yönelik faaliyetlerine ne ad
verilir?
a) Adli kolluk hizmeti
b) İdari kolluk hizmeti
c) Kamu hizmeti
d) Zabıta hizmeti
e) Sosyal hizmet
10.Kamu yönetimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hükûmet işlerini yürüten bir mekanizmadır.
b) Temel amacı kamu yararının sağlanmasıdır.
c) Kamu hizmeti ve kolluk hizmetlerini yerine getirir.
d) Kamu politikalarını oluşturan başat aktördür.
e) Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde örgütlenir.

Cevap Anahtarı
1.e, 2.b, 3.c, 4.a, 5.c, 6.e, 7.e, 8.c, 9.b, 10.d
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GİRİŞ
Dünyaya bakıldığında her biri kendi kara parçasında egemenlik sahibi olan
devletlerden oluştuğu görülmektedir. Devlet, iktidar ilişkilerinin dolayısıyla da
siyasetin üzerinde yürüdüğü bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle
modern devlet sahip olduğu hak ve yetkiler marifetiyle tarih boyunca başkaca
hiçbir kurumun sahip olmadığı derecede insanoğlunun hayatına müdahale
edebilme kapasitesine ulaşmıştır.
Modernleşme süreciyle beraber hem merkezîleşmenin hem de işlevlerinin
artmasıyla beraber devlet, hayatın hemen hemen her alanına, bireylerin
hayatlarının en ince ayrıntılarına kadar dokunur hâle gelmiştir. Deyim yerindeyse,
gündelik yaşantımız da dâhil olmak üzere, hayatımızın hemen hemen her yönüne
müdahale edebilme imkân, kabiliyet ve araçlarına sahiptir. Doğumdan ölüme,
evlilikten boşanmaya, eğitimden bilime kadar beşerî dünyaya ait ne kadar faaliyet
varsa devletin düzenleme alanına girmektedir.
Peki, ama insanoğlu böyle bir mekanizmaya neden ihtiyaç duyar? Devlet,
insanoğluna yaşıt olmadığına göre, sonradan oluşturulmuş/icat edilmiş bir
kurumsal düzenleme modeli olarak, neden ve nasıl ortaya çıkmıştır? Devletin
görevlerinin, yetkilerinin veya işlevlerinin sınırları nedir? Siyaset bilimi de dâhil
olmak üzere, pek çok bilim dalı bu ve benzer sorulara cevap verme uğraşındadır.
Devlet temel işlevlerini veya görevlerini kamu yönetimi aracılığıyla
gerçekleştirmekte, vatandaşlarla kamu kurumları vasıtasıyla temas etmektedir.
Dolayısıyla kamu yönetiminin temel niteliğini ve işlevlerini anlayabilmek, devleti
çeşitli unsurları ile kavrayabilmekten geçmektedir.
Bu ünitede ilk olarak devlet çeşitli unsurları ile birlikte tanımlanacak ve
devletin ortaya çıkışını ele alan düşünürlere değinilecektir. Daha sonra çeşitli
ideolojilerin devleti ele alış biçimleri, devlet türleri, modern devletin işlevleri ve
kamu yönetimi ile olan ilişkisi incelenecektir.

DEVLET NEDİR?
Klasik kuvvetler ayrılığı
prensibi çerçevesinde,
devletin yasama,
yürütme ve yargı olarak
üç temel işlevinden ve
organından bahsetmek
mümkündür.

Sosyal ve siyasal teoriye dair hemen hemen her kavramda olduğu gibi,
devlet üzerinde de uzlaşılan bir tanımın yapılamadığını söylemek mümkündür.
Toplumun siyasi örgütlenme formu olan devlet, yapısına, işlevlerine ve işleyişine
bağlı olarak birbirinden farklı şekillerde tanımlanabilmektedir.
Esasında soyut bir kavram olan devletin somut tezahürü, dolayısıyla da birey
ve toplum tarafından hissedilir kılınması da yerine getirdiği işlevler vasıtasıyla
olmaktadır. Dolayısıyla da devlet kavramına yönelik yapılan tartışmaların temelde
işlevlerine yönelik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki, bu işlevler
devletin bireyle ve toplumla gireceği ilişkileri belirleyecek temel hareket noktasını
oluşturmaktadır. Diğer yandan bu işlevler, devlete yüklenen görev ve yetkilerle de
paralellik arz etmektedir.
Bireyler olarak bizler hayatımızın her alanında devletin varlığını hissedecek
olumlu veya olumsuz yaptırımlarıyla karşılaşırız. Dolayısıyla da vatandaşlar kendi
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gündelik hayatlarını sürdürürken sürekli devletle ilişki hâlindedir. Bu ilişkinin en
belirgin yönü ise, devletin sahip olduğu yaptırım gücüdür.
Devlet, vatandaşlarıyla girdiği ilişkilerde onların rızası dışında olsa bile
zorlayıcı bir güce ve otoriteye sahiptir. Bu anlamda devlet, doğumdan ölüme
kadar, her alanda bireylerin hayatlarını düzenleyen işlevlerle donatılmıştır. Devlet
işlevlerini yerine getirirken gerektiğinde zor kullanabilen, bunu yaparken de meşru
olduğu kabul edilen bir otoritedir. Örneğin suçluların yakalanması ve
cezalandırılması veya ödenmemiş borçların tahsil edilmesinde haciz işlemine
başvurması gibi.
Yukarıda yapılan izahlar ışığında bakıldığında devlet toplumsal hayatın en
üst otorite biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Beşerî bir yapı olan devlet milletin
hukuki kişilik kazanmış şeklidir.

Devletin en belirgin
vasıflarından biri hukuk
yaratma ve güç kullanma
tekelinde yatmaktadır.

Devletin en belirgin vasıflarından biri, onun siyasi iktidarın en üstün şekli,
iktidarın kurumsallaşmış hâli olmasıdır. Devlete yönelik yapılan tanımlamalarda bu
kurumsallaşmış iktidarın iki yönüne dikkat çekilmektedir. İlk olarak bu
kurumsallaşmış iktidar bireylere uymakla yükümlü oldukları kurallar koymaktadır.
Dolayısıyla da devlet kamusal kurallar koyan yani hukuk yaratma gücüne sahip
olan bir iktidardır. Bu açıdan bakıldığında devlet “etkili olarak yürürlükte bulunan
hukuki normlar” şeklinde ifade edilebilir.
İkinci olarak da sahip olduğu güç kullanma hakkıyla kamusal kurallara
uymayanları cezalandırabilmektedir. Üstelik bu güç kullanma hakkı yalnızca devlet
tarafından meşru olarak kullanılabilmekte, dolayısıyla da güç kullanma hakkını
tekelinde bulundurmaktadır. Bu iki husus dikkate alındığında devleti “belirli bir
toprak parçası üzerinde yaşayan halk kitlesi üzerinde hukuk yaratma ve güç
kullanma hakkına/yetkisine sahip olan kurumsallaşmış siyasal örgütlenme” olarak
tanımlayabiliriz.
Güç kullanma hakkına sahip olma yönüne vurgu yapan Max Weber’e göre
devlet, meşru güç kullanma tekelidir. Ona göre modern devletin en önemli ayırıcı
vasfı fiziksel güç kullanma hakkını kullanabiliyor olmasıdır. Dolayısıyla devleti
belirli sınırlar içinde meşru güç kullanma tekeline sahip olan toplumsal
organizasyon olarak tanımlayabiliriz. Devlet; egemen iktidarın belli bir coğrafi
bölgede ve belli bir insan kitlesi üzerinde kurulduğu ve egemen gücün bu bölgede
zorlama araçlarında tekel sahibi olduğu bir beşerî birlik/organizasyondur [1].
Heywood, örgütsel yaklaşım çerçevesinde, devleti örgütsel yapısıyla yani
hükûmet aygıtıyla ilişkilendirerek ele almaktadır. Bu yönüyle devlet, toplumsal
alandaki kolektif örgütlenmelerden sorumlu olan bir dizi kurum olarak
tanımlanmaktadır [2].

Devlet ve Siyaset
Devletin siyasal tartışmaların odak noktasında yer alması, modern devletin
artan gücü ve toplumsal faaliyet alanları üzerindeki kapsayıcılığıyla ilişkilidir. Bu
nedenle de siyaseti devlet veya hükûmet faaliyetleri alanı olarak ele alan
yaklaşımlar bulunmaktadır. Ancak devlet ile siyaset bir ve aynı şeyler değildir.
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Siyasetin ne olduğuna ilişkin yapılan tanımlamalara bakıldığında onun
iktidar ve otorite mücadelesini, dolayısıyla da yöneten-yönetilen ilişkilerini
inceleyen bir bilim olduğu ifade edilir. Antik Yunan açısından siyaset kamusal
hayata, dolayısıyla da siyasete katılma hakkına sahip olan ve nüfusa oranla küçük
bir azınlığı oluşturan yurttaşların faaliyetleri olarak ele alınmaktaydı. Bu açıdan
bakıldığında kamusal işler ve bunları yerine getiren idari teşkilatlanma (yani
devlet) birbirinden farklı şeyler değildir. Siyasetin üzerinde yapıldığı zemin olan
devlet, bu anlamda siyasetin temel öznesi hâline gelmiştir [3].

DEVLETİN UNSURLARI
Devletin klasik tanımı genellikle üç temel unsuru üzerinden yapılmaktadır.
Georg Jellinek’in “üç öge kuramı” çerçevesinde insan, ülke ve egemenlik
unsurlarını öne çıkaran tanıma göre, “devlet, belli bir ulusu olan, belli bir ülkede
yaşayan ve bir devlet gücü ile donatılmış insan topluluğudur” [3]. Bu tanımdan
hareketle ülke, nüfus ve egemenlik olmak üzere devletin üç temel unsurundan
bahsetmek mümkündür.

Ülke
Her devlet genişliğinden bağımsız olmak üzere belli bir toprak
parçası/coğrafi alan üzerinde organize olmuştur. Bir insan topluluğunun siyasi
örgütlenmesini üzerinde gerçekleştireceği toprak parçasına ihtiyacı vardır. Devlet,
sahip olduğu egemenlik hakkını bu toprak parçası üzerinde yürütecektir.

Nüfus
Devlet bir insan topluluğunun siyasi örgütlenmesidir. Her devlet belli bir
toprak parçası üzerinde yaşayan halk kitlesi üzerinde hükmeder. Bu halk kitlesi
onun vatandaşlar topluluğunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla ülkesi üzerinde
yaşayan insanlar o devlete vatandaşlık bağıyla bağlıdırlar.

Egemenlik

Toplumun siyasallaşmış
hâli olan devleti diğer
organizasyonlardan
ayıran en önemli
noktalardan biri,
toplumdaki en üstün
otorite gücü olmasıdır.

Bir devletin varlığına işaret eden en önemli noktalardan biri de güç ve
iktidarın merkezîleşmiş olmasıdır. Egemenlik, ülke ve ülke üzerinde yaşayan halk
topluluğu üzerinde kullanılan hükmetme yetkisidir. Bu yetki sayesinde her devlet
ülkesi üzerinde yaşayan vatandaşlarının uymakla yükümlü oldukları kararlar alır,
uygular ve uymayanları cezalandırır. Devletler, sahip olduğu egemenlik yetkisini
hükûmet ve bürokratik mekanizmalar vasıtasıyla kullanır.
Egemenlik, iç ve dış egemenlik olarak iki ayrı kategoride değerlendirilebilir.
İç egemenlik ülke içinde devlet iktidarının üzerinde herhangi bir gücün
olmamasına işaret etmektedir. Dış egemenlik ise, devletin uluslararası ilişkiler
alanında bağımsız hareket edebilme gücüne vurgu yapar.
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DEVLETİN ORTAYA ÇIKIŞI
Siyasal düşünceler tarihi içinde devletin nasıl ortaya çıktığına dair çok çeşitli
fikirler ileri sürülmüştür. Bu düşüncelerin merkezî temalarına bakıldığında devletin
özelliklerinden veya işlevlerinden yola çıkarak yapılan analizlerin yanında, devletin
neden ortaya çıktığı, insanoğlunun neden devlete ihtiyaç duyduğu veya devletin
kökeninde neyin yattığı sorularına cevaplar aranmıştır. Bu çerçevede ileri sürülen
teorilerin önemli bir kısmının hareket noktası, insanın toplumsal bir varlık olduğu
ön kabulünden hareket etmektedir.
İnsan toplumsal bir varlıktır çünkü birtakım ihtiyaçlarını tek başına
gideremeyecek durumdadır. Dolayısıyla insanın varlığını devam ettirebilmesi adına
toplumsal hayata ihtiyacı vardır. Bu noktada devlete de insana ve topluma
sağladığı hizmetler perspektifinden yaklaşmak mümkündür. Toplumsal hayatta
öyle hizmetler vardır ki, adalet ve güvenlik gibi, toplum adına bu hizmetleri
görecek bir kurumsal yapıya olan ihtiyaç devletin varlık nedenini oluşturmaktadır.

Siyaset biliminin
temellerini atan
düşünürlerden biri olan
Aristo tüm beşeri
faaliyetlerin doğasına
siyaseti
yerleştirmektedir.
Resim 2.1. Aristo
(MÖ 384-322)

İnsanlar varlıklarını devam ettirebilmek adına
bir topluluk içinde yaşamak zorundadırlar. Aristo’nun
ifadesiyle söyleyecek olursak: İnsan siyasal bir
hayvandır. Dolayısıyla da devlet dediğimiz
mekanizma insan doğasının bir ürünü olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Aristo için devlet doğal bir oluşumdur. İnsanı
siyasal bir hayvan (zoon politikon) olarak gören
Aristo, toplumsal hayatın temel amacının devlet
olduğunu, insanın da doğası gereği devlet içinde
yaşayan bir toplumsal ve siyasal varlık olduğunu
söyler.
Her bir insan bir diğerine göre değişik açılardan farklılık arz edecektir.
Dolayısıyla da bir toplumsal yapı aynı zamanda farklılıklardan ve çeşitlilikten
mürekkeptir. Bu farklılıklar doğal olarak bireyler arası çatışmalara sebep olacaktır.
Her toplumsal yapıda farklılıklardan kaynaklanan çatışmaları çözüme kavuşturmak
üzere bir iktidar yapısı, yani bir yöneten-yönetilen ilişkisi oluşacaktır. Aristo
yöneten-yönetilen ve iktidar ilişkilerini siyasal teorilerin merkezî teması olarak
görmektedir.
Toplumsal alanda ortaya çıkan yöneten-yönetilen ayırımının
kurumsallaşması ve yönetim işlerinin toplumdan bağımsız bir sınıf eliyle yürütülür
hâle gelmesi devletin ortaya çıkış süreciyle ilişkilidir. İnsanlık tarihinde toplumsal
hayattan kaynaklanan iktidar ilişkilerinin ve yöneten-yönetilen ayırımının ortaya
çıkmasıyla beraber adına devlet denmese bile, devlet benzeri bir siyasal
iktidarın/otoritenin varlığından bahsedebiliriz.
Devletin kökenine dair başka bir izah tarzı da onun ilahi kökenli olduğuna
yöneliktir. Bu teoriye göre Tanrı yaratmış olduğu bazı kullarını diğerlerini yönetme
hakkıyla donatmıştır. İlahi otorite veya yönetim hakkı olarak ifade edilen bu
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teoriye göre iktidarı kullananlar Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi/halifesi olarak
görülmektedir.
Devletin doğasında gücü veya kaba kuvveti gören teoriler de mevcuttur.
Buna göre bir toplumsal yapıda daha güçlü olanlar zayıf olanları itaat etmeye
zorlayacak ve onlar üzerinde bir iktidar yapısı kuracaklardır. Bu iktidar yapısının
kurumsallaşmasıyla da devlet dediğimiz yapı ortaya çıkacaktır.

Sözleşme Teorileri
Siyasal düşünceler tarihi içinde insanoğlunun neden devlete ihtiyaç duyduğu
sorusunu cevaplamaya yönelik geliştirilen “sözleşme teorileri” üzerinde özellikle
durmak gerekmektedir. Toplum sözleşmesi teorileri, devletin nasıl/neden ortaya
çıktığını bireyler arasında varılan bir uzlaşı ve yapılan bir sözleşme ile izah etmeye
çalışmaktadır.
Sözleşme teorileri insanların devletin bulunmadığı doğa durumu hâlinde
yaşadığı varsayımından hareket etmektedir. Dolayısıyla da devlet, insanoğluyla
yaşıt değil, sonradan ortaya çıkmış bir olgudur. Sözleşme teorileri açısından devlet
insanlık tarihi boyunca var olagelen bir kurum değil, sonradan oluşturulmuş-icat
edilmiş bir yapıdır.

Sözleşme teorilerinde
insan doğasına ilişkin
yaklaşımlar, her bir
düşünürün kendi
dönemine ilişkin
koşullardan
etkilenmesiyle doğrudan
bağlantılı bir meseledir.

Sözleşme teorilerine göre insanlık tarihi açısından devletin var olmasından
önce “doğa durumu” olarak ifade edilen bir dönem vardır. Devlet, insanların doğa
durumunda yaşamış oldukları belirli sorunların üstesinden gelmek adına
aralarında yapmış oldukları bir sözleşmeyle oluşturulmuştur. Sözleşme teorileri
açısından insanların doğa durumundan devletli yapıya geçmelerindeki temel
gerekçe, güven içinde özgürce yaşayabilecekleri bir siyasal toplum oluşturma
arayışıdır.
Aslında bu teoriler tamamen kurgusaldır. Bu kurgusal teorilerle devletin
nasıl ve neden ortaya çıktığı, hangi yetkilerle donatıldığı ve bu yetkilerin sınırlarının
ne olduğu izah edilemeye çalışılmıştır. Sözleşme teorileri açısından devlet soyut bir
varlıktır, bireysel iradelerin ürünü olarak resmedilen yapay ve kurgusal bir
organizasyondur.
Toplum sözleşmesi teorileri açısından devletin ortaya çıkış sürecinin
temelinde bireylerin iradeleri bulunmaktadır. Buna göre doğa durumunda yaşayan
insanlar kendi aralarında gönüllü sözleşme yapmak suretiyle devlet denilen yapıyı
oluşturmuşlardır. Böylece bazı hak ve yetkiler oluşturulmuş olan bu kurumsal
yapıya devredilmiş, karşılığında da bireylere itaat yükümlülüğü yüklenmiştir.
Sözleşme teorilerinin belirgin vasıflarından biri, devletin kökeninde bireylerin
rızasını yerleştirmiş olmasıdır. Dolayısıyla da her sözleşmenin mantığında olduğu
gibi, devleti oluşturan toplumsal sözleşmenin de değiştirilebilir olması veya
toplumsal uzlaşıyla yeni bir sözleşmenin mümkün olması tartışmaları söz
konusudur. Sözleşmenin mantığında yatan bir diğer husus da tarafların sözleşme
şartlarına riayet etme yükümlülüğüdür. Bu nedenle de devlet, bireylerden sahip
olduğu hak ve yetkilere itaat etmesini bekleyeceği gibi, kendisi de görev ve
yetkilerinin dışına çıkarak bireysel veya toplumsal alana müdahale etmemelidir.
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Siyasi düşünceler tarihi çerçevesinde bakıldığında değişik dönemlerde
geliştirilen sözleşme teorileri açısından belirgin bir ortak noktanın varlığına işaret
etmek gerekir. Bütün sözleşme teorileri yukarıda belirtilen sorulara cevap ararken
ve devletin niteliğini ortaya koyarken insan doğasına ilişkin varsayımlardan
hareket etmişlerdir. Bazıları insan doğasının özünde kötü olduğu varsayımından
hareketle bir teori geliştirirken bazıları da insan doğasının iyi olduğu
varsayımından hareket etmiştir.
Diğer yandan devletin ortaya çıkışını evrimci yaklaşımla izah etmeye çalışan
teoriler de vardır. Evrimci teoriler sözleşme teorilerini anlamsız bulmakta ve
eleştirmektedir. Buna göre bütün beşerî kurumlar gibi devlet de akla ve tecrübeye
dayalı bilgi birikiminin ürünüdürler. Toplumsal kurumlar bir ihtiyaçtan doğarlar ve
yararlı oldukları sürece varlıklarını korurlar. Dolayısıyla da devlet, sözleşme
teorilerinin öngördüğü gibi, bir anda ortaya çıkmış değildir.
Sözleşmeci teorilerin en bilinen temsilcileri John Locke, Thomas Hobbes ve
Jean Jacques Rousseau’dur. Bu düşünürlerin ortaya koydukları sözleşme teorileri
incelendiğinde devlete yüklenen fonksiyonlara bağlı olarak farklı devlet algılarının
olduğu görülmektedir.

Thomas Hobbes

Resim 2.2. Thomas
Hobbes (1588-1679)

Leviathan, “insan insanın
kurdudur” sözüyle
betimlenen doğa
durumundan çıkmak için
insanların oluşturdukları
canavar, devlet.

Thomas Hobbes, Leviathan adlı eserinde
devletin doğuşunu, varoluş nedenlerini, görev ve
yetkilerinin sınırlarını Toplum Sözleşmesi kuramıyla
ele alır. Hobbes insan doğasına ilişkin kötümser bir
bakış açısına sahiptir. Devletin ortaya çıkmasından
önceki toplumsal hayatı bir savaş hâli olarak
değerlendirir. “İnsan insanın kurdudur” (homo
homini lupus) vecizesiyle özdeşleşen Hobbes,
devletin varoluş kaynağını savaş durumundan çıkmak
ve barışı tesis etmek adına insanların aralarında
yaptıkları sözleşmeye dayandırmaktadır.

İnsanların doğuştan eşitliği nedeniyle devletin
olmadığı doğa durumunda sürekli savaş ve kargaşa hâkimdir. Bu durumdan
çıkmalarının yegâne yolu bir sözleşmeyle haklarını bir egemene/devlete
devretmeleridir. Hobbes’a göre doğa hâlinde insanlar sürekli bir çatışma
hâlindedir. İnsan doğasının kendini koruma içgüdüsüyle hareket ettiği temel
ilkesinden yola çıkan Hobbes, insanların doğa hâlindeki savaş durumundan çıkmak
adına bir sözleşme yaptıklarını söyler. Bireyler, doğa durumundan devletli yapıya
geçerken sahip oldukları hak ve özgürlüklerden feragat ederek devlete (Leviathanölümlü tanrı) devretmişlerdir.
Hobbes için toplumun varlığı ve istikrarı devletin varlığıyla bağlantılıdır.
Dolayısıyla barış ve istikrarın tesis edilebilmesi için devletin toplumsal hayatın her
alanına müdahale edebilmesi gerekmektedir. Diğer yandan Hobbes’a göre devlet
sözleşmenin taraflarından biri değildir. Bu nedenle de sözleşmeyle sınırlı
tutulamayacağından, devlete atfedilen egemenlik mutlak ve bölünemez
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niteliktedir. Devletin meşruiyet kaynağı halkın güvenliğinde yatmaktadır.
Dolayısıyla sözleşmeyi bireysel iradelere dayandırmakla beraber, Hobbes’un
öngördüğü devlet iktidarı sınırlandırılamaz niteliktedir. Bu nedenle de Hobbes,
bireye karşı devleti önceleyen bir teori geliştirmiş olmaktadır.

John Locke
John Locke, insan doğasına ilişkin iyimser bir bakış açısına sahiptir. Onun
düşüncesinde devletin ortaya çıkışından önceki toplumsal hayat-doğa durumu bir
savaş durumu olarak değil, barış ve istikrar durumu olarak ele alınmaktadır. Ancak
insanlar güvenlik ve adalet işlerini görecek tarafsız bir kurum olarak devleti
oluşturmuş ve bu yetkilerini ancak ve ancak ona devretmişlerdir.
Locke’un öngördüğü doğa durumu insanların
belirli haklara sahip olduğu ve barış içinde yaşadığı
toplumsal hayata işaret etmektedir. Locke için doğa
hâlinden bir sözleşmeyle devletli yapıya
geçilmesindeki en büyük neden, toplumdaki adalet
ve güvenlik meselelerini yürütecek bir kamusal
organizasyona duyulan ihtiyaçtır.
Locke, doğa hâlini insanların eşit, özgür ve
Resim 2.3. John Locke
mutlu yaşadıkları bir dönem olarak tasavvur eder.
(1632-1704)
Devlet toplumdaki adalet problemlerini insanlar
adına çözüme kavuşturacak bir hakem olarak
öngörülmüştür. Dolayısıyla insanların doğa hâlinde sahip oldukları hak ve
özgürlüklerden feragat etmesi söz konusu değildir.

Klasik liberal düşüncenin
önemli temsilcilerinden
biri olan John Locke,
insanların doğaları
gereği eşit ve özgür
olduklarını kabul eder.

İnsanların doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklere vurgu yapan
Locke, devleti bu haklara riayet etmekle yükümlü sınırlı bir kurumsal yapı olarak
kabul etmektedir. Dolayısıyla devlet işlevleri, görev ve yetkileri bununla sınırlı
kalmak ve diğer alanlara müdahale etmemek zorundadır. Bu bakış açısında hak
sahibi olan özne bireyin kendisidir. Devlet bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak
adına araçsal değeriyle vardır. Bu nedenle de devlet bireysel ve toplumsal hayatın
olağan akışına müdahale etmemelidir.
Bireylerin sözleşme öncesi sahip oldukları haklar ve özgürlükler devletli
yapıda da aynen korunmuştur. Esasen devlet de bu hak ve özgürlükleri korumak
için oluşturulmuştur. Dolayısıyla Locke’un öngördüğü devlet yapısında mutlak ve
sınırsız bir iktidardan bahsetmek mümkün değildir. Tam aksine, devletin
meşruluğu sözleşme şartlarına riayet etmesine bağlıdır. Buna ilave olarak devletin
sözleşme şartlarını ihlal etmesi ve temel hak ve özgürlüklere müdahale etmesi
durumunda bireylerin direnme hakkı doğacaktır.
Bu açıdan bakıldığında Locke ve Hobbes’un öngördükleri devlet elbette
birbirinden farklı olacaktır. Locke devlete karşı bireyi önceleyen bir devlet teorisi
ortaya koymaktadır.
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Jean-Jacques Rousseau
Rousseau insan doğasına uygun olan bir “doğa
durumu” tasviri yapmaktadır. Toplumsal hayata
geçişle beraber insan doğasının yozlaşmaya
başladığına inanan Rousseau’ya göre, insan kendi
ürettiği suni ihtiyaçların peşinden koşarak bu
ihtiyaçların kölesi olmuştur. Özgür doğan insan kendi
doğasından uzaklaşarak toplumsal köle hâline
gelmiştir.
Rousseau’ya göre bireyler güvenlik
gerekçeleriyle bir araya gelerek toplumsal bir yapı
oluştururlar. Devletli yapıya geçilirken sahip oldukları
hak ve özgürlüklerden feragat etmemektedirler.
Ancak toplumsal hayat içinde bireyi toplum içinde eriterek onu bütünün bir parçası
olarak görmektedir. Bu açıdan bakıldığında sözleşmeyle oluşturulan devletin
iradesi aynı zamanda bireyin kendi iradesi demektir. Devleti bireysel iradelerin
temsili olarak gören Rousseau’nun teorisi demokratik devlet teorisine kaynaklık
edeceği gibi, bireysel iradeleri toplumsal iradeye kurban ederek otoriter/totaliter
devlet teorilerine de kapı açmaktadır.
Resim 2.4. JeanJacques Rousseau
(1712-1778)

Rousseau, “genel irade”
anlayışındaki
egemenliğin mutlak
niteliğiyle hem
demokratik hem de
otoriter/totaliter devlet
düşüncesine teorik
temel sunmaktadır.

Rousseau’ya göre bireyler sözleşme ile sahip oldukları hakları
topluma/devlete devrettikleri için, herkesle eşit konumdadır. Egemenliğin sahibi
olan devlet halk iradesinin ürünü olarak kamunun iyiliğini gözetmektedir. Devletle
somutlaşan genel irade bölünmez, devredilmez ve aynı zamanda yanılmaz
niteliktedir.

İDEOLOJİLERİN DEVLET YAKLAŞIMLARI
Devletin kökenini izah etmeye çalışan teoriler, nasıl bir toplumsal ve siyasal
yapıda yaşamak istendiğiyle doğrudan bağlantılıdır. Esasında olandan ziyade
olması gerekene yönelik değer yargılarını yansıtan bu yaklaşım, aynı zamanda
farklı ideolojik tercihleri de sunmuş olmaktadır. Bu tercihler çerçevesinde devlete
yüklenen işlevler de farklılaşacaktır.

Liberalizm

Liberalizm açısından
bireysel hak ve
özgürlüklere yönelik en
büyük tehdit, esasında
bunları korumak adına
oluşturulmuş olan
devletten gelmektedir.

Liberalizm açısından devlet, bireyler tarafından sonradan kurulmuş, “gece
bekçisi devlet” olarak nitelendirilecek şekilde görev ve yetkileri yalnızca toplumda
adalet ve güvenliği sağlamakla sınırlı, ancak bu sınırlarını aşma potansiyeli
nedeniyle de sürekli kontrol altında tutulması gereken bir araçtan başka bir şey
değildir. Esasında bireysel hak ve özgürlüklere yönelik en büyük tehdit kaynağı
olması nedeniyle büyük bir kötülük, ancak toplumsal adalet ve güvenliği yerine
getirecek alternatif çözümlere göre kabul edilebilir bir zorunluluk, dolayısıyla da
zorunlu bir kötülüktür.
Bireysel özgürlükleri önceleyen ve bireyi temel alan liberalizmin temel
ilkelerinden biri sınırlı devlet anlayışıdır. Hak sahibi olan özne bireydir ve devlete
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göre önceliklidir. Devletin kutsal bir değeri yoktur ve yalnızca insanların ihtiyaçları
için sonradan oluşturulmuş araçsal bir kurumsal organizasyondan ibarettir.
Liberalizm açısından bireysel hak ve özgürlüklere yönelik en büyük tehdit, esasında
bu hak ve özgürlükleri korumak adına oluşturulmuş olan devletten gelmektedir.
Bu nedenle de sınırlı anayasal yönetim anlayışı liberal devlet teorisinde merkezî
değerdir.

Sosyalizm

Birbiriyle uyuşmayan
farklı fikirlere sahip
olmalarına rağmen
sosyalistler devlete
kolektif fayda
çerçevesinde bakarlar.

Sosyalizm için devlet, kamusal çıkarlar yerine egemen sınıfların çıkarlarını
gözeten bir kurumdur. Bu açıdan bakıldığında modern devlet, burjuva sınıfının
çıkarlarını gözeten, işçi sınıfının sömürülmesinde kullanılan bir araçtır. Sınıf
çatışmalarını sona erdirecek olan üretim araçlarının mülkiyetinin
devletleştirilmesinden sonra sınıf çatışmalarının yolu kapanacak, sonraki süreçte
de devlete olan ihtiyaç ortadan kalkacaktır.
Örneğin Marksizm’de devlet, sınıf çatışması teorisi temelinde, üretim
araçlarını elinde bulunduran kapitalist burjuva sınıfının sömürü aracından başka
bir şey değildir. Bu sömürü düzeninde işçi sınıfı bilinçlenip üzerindeki sömürü
düzenini ortadan kaldırınca, bir sömürü aracı olan devlete de ihtiyaç kalmayacak
ve kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Muhafazakârlık
Muhafazakârlık, aydınlanma düşüncesinin rasyonalizmine, Fransız
Devrimi’nin devlet ve siyaset anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Birey veya
devlet temelli siyasal kurguları reddederek, tarihsel ve toplumsal olana öncelik
tanır.
Düzen ve otoriteye
yapılan vurgu nedeniyle
muhafazakârlar güçlü
devletten yanadır.

Muhafazakâr ideoloji için bireyler kültür, tarih, gelenek, din, aile ve toplum
gibi değerler çerçevesinde kendi kimliklerini inşa ederler. Bu değerler aynı
zamanda bireyle devlet ilişkisindeki ara kurumlardır. Bu ara kurumlara önem veren
muhafazakâr ideoloji, esasında güçlü devletten yana olmakla beraber, ara
kurumlara müdahale etmeyen sınırlı devlet anlayışını da benimser.
Organik toplum anlayışını benimseyen muhafazakârlık için devletin
kökenine ilişkin ortaya konan toplumsal sözleşme kurgularının bir anlamı yoktur.
İnsanı toplumsal bir varlık olarak ele alan muhafazakâr düşünce, Aristocu zoon
politikon anlayışına benzer şekilde, insanın doğal olarak toplumsal ve siyasal bir
yapı içinde var olduğunu savunmaktadır. Devlet veya siyasal sistem bireysel
iradelerin ürünü olarak görülemez. Devlet, organik toplum yapısının bir parçası
olarak görülmektedir.

Faşizm
Faşizm, devleti kutsamakta ve onu en üstün kurum olarak kabul etmektedir.
Bu nedenle de faşizm açısından devlet otoritesini sınırlayabilecek başkaca herhangi
bir güç olamaz. Böyle bir devlet algısında bireysel hak ve özgürlüklerden değil, olsa
olsa bireylerin devlete karşı olan ödevlerinden bahsedilebilir. Faşizmin öngördüğü
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devlet anlayışı, mutlak egemenlik iddiası taşıyan iktidar yapısıyla otoriter, toplumu
her anlamda kuşatan ve ona şekil veren ideolojik kurgusuyla totaliter niteliktedir.

Anarşizm
Anarşizm, faşizmin devleti yücelten anlayışının aksine, devlete karşı olan,
devletsiz bir toplumsal yapıyı savunan düşünce sistematiğidir. Anarşizme göre
devlet, özü itibariyle zorbalığı, gücü ve baskıyı içerdiğinden, insanların eşit ve özgür
yaşamalarının önündeki en büyük engeldir. Bu nedenle de bütün devlet formları
özü itibariyle kötüdür. Dolayısıyla insanoğlu eşit ve özgür yaşamak istiyorsa bu
kötülüğü ortadan kaldırmak zorundadır.
Faşistler, ulusal birliğin
sembolü olarak devleti
kutsarken anarşistler,
onu gereksiz bir kötülük
olarak görürler.

DEVLET TÜRLERİ
Devlet türlerine yönelik yapılan sınıflandırmalar genellikle Aristo’ya kadar
geri götürülmektedir. Aristo, yönetenlerin sayısına bağlı bir sınıflandırma yaparak
temelde üç devlet kategorisi oluşturmuştur. Buna göre tek kişinin yönetimi
monarşi, bir azınlığın yönetimi aristokrasi ve çoğunluğun yönetimi de polity
olarak tasnif edilmiştir. Ancak bu üç yönetim veya devlet biçiminin bir de
yozlaşmış tipleri vardır ki onlar da timarşi, oligarşi ve demokrasi olarak ifade
edilmektedir.
İnsanlık tarihi incelendiğinde egemen olan devlet şeklinin esas itibariyle
monarşi ve cumhuriyet olduğu görülmektedir. Monarşileri mutlak monarşi ve
meşruti-anayasal monarşi olarak iki ayrı kategoride ele alabiliriz.

Eşit siyasi katılım
hakkına göre demokratik
ve anti-demokratik
devletler olmak üzere iki
temel kategori
belirlenebilir.

Devletleri vatandaşların eşit siyasi katılım hakkına sahip olup olmamasına
göre tasnif eden yaklaşıma göre ise demokratik ve anti-demokratik devletler
olmak üzere iki temel kategori belirlenebilir. Demokratik devletlerde vatandaşın
siyasi katılım hakkı en temel değerlerden biridir. Bu çerçevede siyasal hayata
katılım noktasında yarışmacı bir siyasetin varlığı elzemdir. Dolayısıyla da
demokratik devletlerde siyasal hayatın ana aktörü partilerdir. Demokratik devlet
adil, serbest ve eşit seçimler vasıtasıyla kazanan siyasi partilerin anayasal sınırlar
içinde yönetim yetkisini kullandığı devlet yapısıdır [4]. Demokratik olmayan
devletler açısından geleneksel hanedanlıklar ve diktatörlükler örnek olarak
gösterilebilir.
Diğer bir sınıflandırma da yapılarına göre yapılan devlet tasnifidir. Buna göre
devletler üniter devletler, federal devletler ve konfederal devletler olmak üzere üç
kategoride ele alınmaktadır. Üniter (tekçi) devletlerin ayırıcı vasfı, ülke-coğrafya
üzerinde egemen olan tek bir devletin varlığıdır. Üniter devletin tipik örnekleri
Türkiye ve Fransa’dır. Üniter devlet yapısı egemenliği tek bir merkez tarafından
kullanılması nedeniyle güçlü bir merkeziyetçiliği barındırmaktadır. Böyle olmakla
beraber, çevrenin veya yerel yapıların bölgeselcilik eğilimlerinin artmasına paralel
olarak ademimerkeziyetçi yapıların gelişmekte olduğunu da belirtmek
gerekmektedir.
Federal devletlerde bir merkezî federal devlet ve birden fazla federe devlet
(eyalet) vardır. Dolayısıyla da ülke-coğrafya üzerinde kullanılan egemenlik yetkisi
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bu devletler arasında paylaşılmıştır. ABD ve Almanya federal devlet yapısının en
bilindik örnekleridir. Federal devlet sistemleri ülke içindeki farklılıkların (din, dil,
ırk, kültür, siyasi yapı gibi) veya devletin coğrafi büyüklüğünün zorunlu kılması
nedeniyle ortaya çıkan devlet yapılarıdır. Konfederal devletler esasında egemen
devlet topluluğudur denilebilir. Bu devletler arasındaki bağlar federal sisteme göre
oldukça gevşek bir yapıdadır.

MODERN DEVLET

Feodal yapı, temelde
merkezî bir siyasal
iktidarın olmamasıyla
karakterize edilen
toplumsal-siyasal
örgütlenme modelidir.

Devlet, insanoğluyla yaşıt olan bir yapı değildir. Dolayısıyla insanoğlunun
devlete ve benzeri siyasal organizasyona ihtiyaç duymadığı dönemler de olmuştur.
Diğer yandan modern devletin ortaya çıkmasından önce de yöneten-yönetilen
ilişkisine bağlı olarak belirmiş siyasal yapılar mevcuttur. Antik Yunan şehir
devletleri (polis), kabile yönetimleri, feodal krallıklar, prenslikler, beylikler,
emirlikler, hanedanlıklar ve imparatorluklar bu kurumsal yapılara örnek olarak
gösterilebilir. Ancak modern devlet yeni bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
İnsanların bir arada yaşamalarından kaynaklanan yöneten-yönetilen
ilişkilerinin ve merkezî bir otoritenin ortaya çıkması oldukça eski tarihlere
dayandırılabilir. Dolayısıyla devlet denilen olgu, yerleşik hayata ve tarımsal
üretime geçilmesiyle doğmaya başlamış olmakla beraber modern devlet yeni bir
olgu olarak XVI ve XVII. yüzyıllarda yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkmış
ve ancak 1648 Westfalya Antlaşması’ndan sonra ulus-devlet biçimini alma
sürecine girmiştir [4]. Bu açıdan bakıldığında modern devlet, feodal dönem çok
merkezli ve çoğulcu iktidar yapısının güçlü bir merkezî iktidar yapısına evrilmesi
sürecinin ürünüdür.
Modernleşme süreciyle beraber başta Batı Avrupa’da olmak üzere,
dünyanın farklı bölgelerindeki farklı toplumlarda değişik ölçeklerde de olsa köklü
değişimler yaşanmaya başlanmıştır. Bu değişim ve dönüşümler siyasal, toplumsal,
kültürel, ekonomik ve başkaca birçok alanda önemli yenilikleri beraberinde
getirmiştir. Temelinde belirgin bir zihinsel dönüşümü içeren modernleşme
süreciyle beraber, siyasete ve siyasal sistemlere yönelik yaklaşım da farklılaşmaya
başlamıştır. Bu farklılaşmanın en önemli noktalarından biri de “devlet” olmuştur.

Modernleşme
geleneksel otorite
tiplerinin yerine hukukirasyonel otorite
tiplerinin gelişmesiyle
ilişkilendirilir.

Modern devlet, toplumun siyasal örgütlenme yapısında meydana gelen
değişimin ürünüdür. Modern devletin üzerinde yükseldiği en önemli teorik temel
egemenlik doktrininde yatmaktadır. Devletin egemenlik alanının genişlemesi ve
modern devletin ortaya çıkmasıyla beraber devletle birey arasında aidiyet bağı
sağlayan, bireylere eşit haklar ve ödevler yükleyen ve bu anlamda bireyleri devlet
karşısında eşit özneler hâline getiren “vatandaşlık” kavramının inşa edildiğini
görüyoruz.
Modernleşmeyle beraber imparatorluklar döneminin sona ermesi ve ulusdevletler döneminin başlamasıyla bu kavram sosyal ve siyaset bilimler
çevrelerinde merkezî tema hâline gelmiştir. Şüphesiz Antik Yunan’a kadar uzanan
siyaset felsefesi serüveninde devlet her zaman en önemli meselelerden biri
olagelmiştir. Ancak modernleşmeyle beraber hem devlet algısında hem de
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meseleyi ele alış tarzında belirgin bir değişim yaşanmıştır. Siyaset biliminde devleti
merkeze alan yaklaşım çerçevesinde siyaset ve devlet bir ve aynı şeylermiş gibi
kabul edilmeye başlanmıştır.
Modern devlet (veya ulus devlet) insanlık tarihi açısından oldukça yeni
sayılabilecek bir toplumsal örgütlenme modelidir. Özellikle feodal yapının
toplumsal, siyasal ve iktisadi örgütlenme modeli yerine kapitalist üretim yapısının
ve paralelinde yeni toplumsal ve siyasal örgütlenme biçimlerinin gelişmesiyle
ortaya çıkmıştır.

Kralla burjuvazi
mücadelesinde ve
modern devletin ortaya
çıkmasında İngiliz (16401688), Amerikan (1776)
ve Fransız (1789)
devrimlerinin etkisi
büyüktür.

Feodal yapının toprağa bağlı iktisadi, toplumsal ve siyasal ilişkileri merkezî
ve güçlü bir siyasi yapının ortaya çıkmasına engel oluşturmaktaydı. Özellikle Haçlı
Seferleri sonrası Doğu ile gelişen ilişkilerin ortaya çıkardığı yeni toplumsal sınıf
olan burjuvazi, feodal ilişkileri ve iktidar mekanizmalarını sorgulamaya ve aşmaya
başlamıştı. Bu yeni orta sınıf gelişen ticaretin öne çıkardığı kentlerde
yaşamaktaydı. Yeni üretim ilişkilerinin merkezi hâline gelen bu kentler, feodal
yapının aşılmasında ve kapitalist döneme geçişte önemli merkezler hâline geldiler.
Bu kentlerin güçlenmesi ve birbirleriyle eklemlenmeleri ile birlikte, öngörülebilir
güvenli ticaretin gerçekleşmesi adına güçlü bir merkezî iktidarın ortaya çıkış süreci
yaşandı.
Kapitalist üretim ilişkilerinin gerekli kıldığı adalet, güvenlik, eğitim, uzmanlık,
iş bölümü, iletişim ve ulaşım imkânlarının sağlanması gibi temel hizmetleri görecek
güçlü bir merkezî devlet aygıtına olan ihtiyaç, modern-ulus devletin ortaya çıkışına
işaret etmektedir. Diğer yandan gelişen bu yeni sınıf birtakım hak ve özgürlükleri
talep etmekteydi. Bu durum demokratik katılımın ve temsilin gelişmesine önayak
olmuştur. Batı’da siyasetin toplumsallaşması ve bunun kurumsal yansıması olan
parlamentoların ortaya çıkması bu sürecin ürünüdür.
Modern devletin işlevlerinin hem nicelik hem de nitelik açısından
genişlemesiyle birlikte, bu işleri görecek uzman kişilerden oluşan bir kurumsal
yapıya ihtiyaç duyulmuştur. Bu kişiler doğrudan doğruya iktidar sahibinin şahsına
bağlı olmayan kişilerdir. Bu kurumsal yapı devletin gücünü belirli işlevlere dağıtan
kurallar bütünüdür. Bu yapının içerisinde yer alan her bir kurum devlet-iktidar
gücünün yalnızca belirli bir yönünü temsil etmekte ve kullanmaktadır. Aynı
zamanda uzmanlaşmanın getirmiş olduğu iş bölümüyle belirli görevleri yerine
getirmekte ve sınırlı bir güce sahip olmaktadır. Diğer yandan iktidar sahibinin
şahsından bağımsız tüzel kişiliğe sahip kurumsal bir yapı olarak ortaya çıkmıştır.
Devletin üstlendiği işlevlerin artmasıyla birlikte söz konusu kurumsal yapı da
büyümüştür. Bürokrasi dediğimiz bu kurumsal yapı genel itibariyle burjuva
sınıfının elindeydi. Merkezî ulus devlet yapısı, kendi çıkarlarını korumak adına
devlet iktidarının mekanizmalarını kullanma gücünü elde etmeye çalışan
burjuvazinin etkisi altına şekillenmiştir.

MODERN DEVLET VE KAMU YÖNETİMİ
Meşru güç kullanma tekelini elinde bulunduran örgütlenmiş bir yönetim
aygıtı olarak devlet, meşruluğunu sağlamak adına yönetilenlerle iletişim/etkileşim
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hâlinde olmak durumundadır. Bunu sağlamak adına örgütlenmiş yönetim aygıtları
olarak kamu kurumlarının varlığını görmekteyiz. Modern devletin artan işlevleriyle
birlikte söz konusu kurumsal organizasyon da büyümüştür.
Devlet, kendisine yüklenen pozitif ödevler çerçevesinde, vatandaşın ihtiyaç
duyduğu mal ve hizmetleri üretmek durumundadır. Bunun için de modern devlet
güçlü bir organizasyona ihtiyaç duymaktadır. Bu durum beraberinde devletin
büyümesini getirmektedir.
Özellikle sanayileşmenin ve beraberinde gelen kentleşme sürecinin yarattığı
sorunların üstesinden gelmek adına devlete yüklenen görevler devletin
genişlemesini ve büyümesini beraberinde getirmiştir. Bu durum toplumsal
taleplerdeki artışla izah edilebileceği gibi, ideolojik bir tercihin (sosyal/refah
devleti) sonucu olarak da değerlendirilebilir. Devletin vatandaşa karşı yerine
getirmekle yükümlü olduğu görevler, klasik bir tasnifle, negatif ve pozitif görevler
olarak ifade edilebilir. Negatif görevler, birey ve topluma yönelik zarar verebilecek
durumlara engel olmayı içerirken pozitif görevler bireyin ve toplumun refahını
sağlamak adına mal hizmet üretmeyi içermektedir.

Örnek

Devletin vatandaşa karşı
yerine getirmekle
yükümlü olduğu görevler
negatif ve pozitif
görevler olarak ifade
edilebilir.

•Güvenlik, adalet, savunma gibi görevler devletin negatif görevleri
olarak gösterilebilir. Pozitif görevleri olarak ise devletin ürettiği mal
ve hizmetler (eğitim, sağlık, konut, sosyal hizmetler) sayılabilir.

Devletin büyümesi aynı zamanda kamu yönetiminin ve bürokratik
mekanizmanın da büyümesi anlamına gelmektedir. Kamu yönetiminin/bürokratik
yapının büyümesiyle birlikte daha büyük kaynaklar kullanmaya başlayan devlet,
başta ekonomik olmak üzere, siyasal/toplumsal alanın her yönüne müdahale
etmeye başlamıştır. Bunun yarattığı sıkıntılar nedeniyle günümüzde devletin
küçültülmesi/minimal devlet tartışmaları yaşanmaktadır.
Bu çerçevede yeni kamu yönetimi anlayışı, devletin yapısı ve işlevlerini
yeniden ele almaktadır. Bu çerçevede postmodern kamu yönetimi anlayışı olarak
değerlendirilebilecek, devletin devasa boyutlardaki hantal yapısının esnek
örgütlenme modeline uygun olarak küçültülmesine yönelik bir zihniyetten
bahsedebiliriz.
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Bireysel Etkinlik

Devlet

• Sizce devletin varlığı nedir? Bu çerçevede devletin yüklenmesi gereken
temel işlevler ne olmalıdır? Tartışınız.
• Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan “tartışma
forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz.
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Özet
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•DEVLET NEDİR?
•Devleti “belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan halk kitlesi üzerinde
hukuk yaratma ve güç kullanma hakkına/yetkisine sahip olan
kurumsallaşmış siyasal örgütlenme” olarak tanımlayabiliriz.
•Esasında soyut bir kavram olan devletin somut tezahürü, dolayısıyla da
birey ve toplum tarafından hissedilir kılınması da yerine getirdiği
işlevler vasıtasıyla olmaktadır. Dolayısıyla da devlet kavramına yönelik
yapılan tartışmaların temelde işlevlerine yönelik olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır.
•Birey devletle sürekli ilişki halindedir. Bu ilişkinin en belirgin yönü ise,
devletin sahip olduğu yaptırım gücüdür. Devlet işlevlerini yerine
getirirken gerektiğinde zor kullanabilen, üstelik bunu yaparken de
meşru olduğu kabul edilen bir otoritedir. Devlet toplumsal hayatın en
üst otorite biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
•Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan halk kitlesi üzerinde
hukuk yaratma ve güç kullanma hakkına/yetkisine sahip olan
kurumsallaşmış siyasal örgütlenmedir.
•Devlet ve Siyaset
•Devlet esas itibariyle toplumun siyasallaşmış halidir. Devleti toplumda
vücut bulmuş diğer organizasyonlardan ayıran en önemli noktalardan
biri, toplumdaki en üstün otorite gücü olmasıdır. Devletin en belirgin
vasıflarından biri, iktidarın kurumsallaşmış hali olmasıdır.
•Devlet, iktidar ilişkilerinin dolayısıyla da siyasetin üzerinde yürüdüğü
bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet temel işlevlerini veya
görevlerini kamu yönetimi aracılığıyla gerçekleştirmekte, vatandaşlarla
kamu kurumları vasıtasıyla temas etmektedir. Dolayısıyla kamu
yönetiminin temel niteliğini ve işlevlerini anlayabilmek, devleti çeşitli
unsurları ile kavrayabilmekten geçmektedir.
•DEVLETİN UNSURLARI
•Devletin klasik tanımı genellikle üç temel unsuru üzerinden
yapılmaktadır: ülke, nüfus ve egemenlik. Bu unsurlardan yola çıkarak
tanımlandığında “devlet, belli bir ulusu olan, belli bir ülkede yaşayan
ve bir devlet gücü ile donatılmış insan topluluğudur”.
•DEVLETİN ORTAYA ÇIKIŞI
•Siyasal düşünceler tarihi içinde devletin nasıl ortaya çıktığına dair çok
çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Bu çerçevede ileri sürülen teorilerin
önemli bir kısmının hareket noktası, insanın toplumsal bir varlık olduğu
ön kabulünden hareket etmektedir. Her toplumsal yapıda da
farklılıklardan kaynaklanan çatışmaları çözüme kavuşturmak üzere bir
iktidar yapısı, yani bir yöneten-yönetilen ilişkisi oluşacaktır. Toplumsal
alanda ortaya çıkan yöneten-yönetilen ayırımının kurumsallaşması ve
yönetim işlerinin toplumdan bağımsız bir sınıf eliyle yürütülür hâle
gelmesi devletin ortaya çıkış süreciyle ilişkilidir.
•Devletin kökenini izah etmeye çalışan teoriler, nasıl bir toplumsal ve
siyasal yapıda yaşamak istendiğiyle doğrudan bağlantılıdır. Esasında
olandan ziyade olması gerekene yönelik değer yargılarını içeren böyle
bir yaklaşım, aynı zamanda farklı ideolojik tercihleri de yansıtmaktadır.
Bu tercihler çerçevesinde devlete yüklenen işlevler de farklılaşacaktır.
•Devlet, insanoğluyla yaşıt olan bir yapı değildir. Dolayısıyla
insanoğlunun devlete ve benzeri siyasal organizasyona ihtiyaç
duymadığı dönemler de olmuştur. Modern devlet, feodal dönem çok
merkezli ve çoğulcu iktidar yapısının güçlü bir merkezî iktidar yapısına
evrilmesi sürecinin ürünü olarak ortaya çıkan yeni bir olgudur.
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•Sözleşme Teorileri
•Toplum sözleşmesi teorileri, devletin nasıl/neden ortaya çıktığını
bireyler arasında varılan bir uzlaşı ve yapılan bir sözleşme ile izah
etmeye çalışmaktadır. Sözleşme teorileri insanların devletin
bulunmadığı doğa durumu halinde yaşadığı varsayımından hareket
etmektedir.
•Sözleşme teorileri açısından insanların doğa durumundan devletli
yapıya geçmelerindeki temel gerekçe, güven içinde özgürce
yaşayabilecekleri bir siyasal toplum oluşturma arayışıdır. Sözleşme
teorileri açısından devlet soyut bir varlıktır, bireysel iradelerin ürünü
olarak resmedilen yapay ve kurgusal bir organizasyondur.
•İDEOLOJİLERİN DEVLET YAKLAŞIMLARI
•Bireysel özgürlükleri önceleyen ve bireyi temel alan liberalizmin temel
ilkelerinden biri sınırlı devlet anlayışıdır. Hak sahibi olan özne bireydir
ve devlete göre önceliklidir. Sosyalizm için devlet, kamusal çıkarlar
yerine egemen sınıfların çıkarlarını gözeten bir kurumdur.Muhafazakâr
ideoloji esasında güçlü devletten yana olmakla beraber, kültür, tarih,
gelenek, din, aile ve toplum gibi ara kurumlara müdahale etmeyen
sınırlı devlet anlayışını da benimser. Faşizm, devleti kutsayan bir
ideoloji olarak, onu en üstün kurum olarak kabul etmektedir.
Anarşizme göre devlet, özü itibariyle zorbalığı, gücü ve baskıyı
içerdiğinden, insanların eşit ve özgür yaşamalarının önündeki en büyük
engeldir.
•DEVLET TÜRLERİ
•İnsanlık tarihi incelendiğinde egemen olan devlet şeklinin monarşi ve
cumhuriyet olduğu görülmektedir. Devletleri vatandaşların eşit siyasi
katılım hakkına sahip olup olmamasına göre tasnif eden yaklaşıma
göre demokratik ve anti-demokratik devletler olmak üzere iki temel
kategori belirlenebilir. Diğer bir sınıflandırma da yapılarına göre
yapılan devlet tasnifidir. Buna göre devletler üniter devletler, federal
devletler ve konfederal devletler olmak üzere üç kategoride ele
alınmaktadır.
•MODERN DEVLET VE KAMU YÖNETİMİ
•Modern devletin işlevlerinin hem nicelik hem de nitelik açısından
genişlemesiyle birlikte, bu işleri görecek uzman kişilerden oluşan bir
kurumsal yapıya ihtiyaç duyulmuştur. Bunu sağlamak adına
örgütlenmiş yönetim aygıtları olarak kamu kurumlarının varlığını
görmekteyiz. Modern devletin artan işlevleriyle birlikte söz konusu
kurumsal organizasyon da büyümüştür.
•Devletin büyümesi aynı zamanda kamu yönetiminin ve bürokratik
mekanizmanın da büyümesi anlamına gelmektedir. Kamu
yönetiminin/bürokratik yapının büyümesiyle birlikte daha büyük
kaynaklar kullanmaya başlayan devlet, başta ekonomik olmak üzere,
siyasal/toplumsal alanın her yönüne müdahale etmeye başlamıştır.
Bunun yarattığı sıkıntılar nedeniyle günümüzde devletin
küçültülmesi/minimal devlet tartışmaları yaşanmaktadır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Devlet kavramıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Devlet soyut bir kavramdır, dolayısıyla tüzel kişiliği yoktur.
b) Devlet toplumsal hayatın en üst otorite biçimidir.
c) Devlet siyasi iktidarın en üstün şeklidir.
d) Devlet kurumsallaşmış iktidar yapıdır.
e) Devlet milletin hukuki kişilik kazanmış şeklidir.
2. Devleti, güç kullanma hakkına sahip olma yönüne vurgu yaparak, “meşru güç
kullanma tekeli” şeklinde ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aristo
b) Thomas Hobbes
c) John Locke
d) Max Weber
e) Rousseau
3. Aşağıdakilerden hangisinde devletin unsurları bir arada verilmiştir?
a) İktidar, Egemenlik, Güç
b) İktidar, Ülke, Egemenlik
c) Ülke, Nüfus, Meşruiyet
d) Ülke, İktidar, Meşruiyet
e) Ülke, Nüfus, Egemenlik
4. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi insanı siyasal bir hayvan (zoon politikon)
olarak tanımlamıştır?
a) Platon
b) Aristo
c) Max Weber
d) Rousseau
e) John Locke
5. Toplum sözleşmesi teorileri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sözleşme teorileri kurgusal niteliktedir.
b) Sözleşme teorileri doğa durumu varsayımından hareket etmektedir.
c) Sözleşme teorilerine göre devlet insanlık tarihi boyunca var olmuş bir
kurumdur.
d) Sözleşme teorilerine göre devletin kökeninde bireylerin iradeleri vardır.
e) Sözleşme teorileri insan doğasına ilişkin varsayımlardan hareket eder.
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6. Aşağıdakilerden hangisi Hobbes’un devlete ilişkin düşüncelerini yansıtmaz?
a) Hobbes, devletin ortaya çıkmasından önceki toplumsal hayatı bir savaş
hâli olarak değerlendirmektedir.
b) Hobbes, devletin doğuşunu toplum sözleşmesine dayandırmaktadır.
c) Hobbes’a göre devlet sözleşmenin taraflarından biri değildir.
d) Hobbes’a göre devletin meşruiyet kaynağı halkın güvenliğinde
yatmaktadır.
e) Hobbes, devlete karşı bireyi önceleyen bir teori geliştirmiştir.
7. Aşağıdakilerden hangisi Locke’un sözleşme teorisi için söylenemez?
a) Locke, insan doğasına ilişkin iyimser bir bakış açısına sahiptir.
b) Locke, doğa durumunu barış ve istikrar durumu olarak ele almaktadır.
c) Locke’un teorisinde devlet tarafsız bir kurum olarak ele alınmaktadır.
d) Locke devlete karşı bireyi önceleyen bir devlet teorisi ortaya koymaktadır.
e) Locke’a göre insanlar devletli yapıya geçerken sahip oldukları hak ve
özgürlüklerden feragat ederek devlete devretmişlerdir.
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rousseau’nun düşüncelerini yansıtmaz?
a) Devlet halk iradesinin ürünü olarak her durumda kamunun iyiliğini
gözetmektedir.
b) Rousseau’ya göre insan toplumsal hayata geçmekle yozlaşmaya
başlamıştır.
c) Rousseau’ya göre toplumsal sözleşme ile bireyler arasındaki eşitlik
kaybolmuştur.
d) Rousseau, devleti bireysel iradelerin temsili olarak görmektedir.
e) Rousseau’nun devlet anlayışında egemenlik mutlak, yanılmaz, bölünmez
ve devredilmez niteliktedir.
9. Siyasi ideolojilerin devlete olan yaklaşımları açısından aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Liberalizm açısından devlet, bireyler tarafından sonradan kurulmuş, “gece
bekçisi devlet” olarak nitelendirilmektedir.
b) Bireysel özgürlükleri önceleyen sosyalizmin temel ilkelerinden bir sınırlı
devlet anlayışıdır.
c) Sosyalizm için devlet, kamusal çıkarlar yerine egemen sınıfların çıkarlarını
gözeten bir kurumdur.
d) Muhafazakâr ideolojide devlet veya siyasal sistem bireysel iradelerin
ürünü olarak görülemez.
e) Faşizm, devleti kutsayan bir ideoloji olarak, onu en üstün kurum olarak
kabul etmektedir.
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10.Modern devlet ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Modern devlet, çok merkezli ve çoğulcu iktidar yapısının güçlü bir merkezî
iktidar yapısına evrilmesi sürecinin ürünüdür.
b) Merkezî ulus devlet yapısı burjuvazinin etkisi altına şekillenmiştir.
c) Modern devlet yeni bir olgu olarak XVI ve XVII. yüzyıllarda yaşanan
gelişmeler neticesinde ortaya çıkmıştır.
d) Modern devlet sonrası, devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle
yükümlü olduğu pozitif görevler yerine negatif görevlerin ön plana geçtiği
görülmektedir.
e) Modern devletin ortaya çıkması devletin egemenlik alanının
genişlemesiyle alakalı bir süreçtir.

Cevap Anahtarı
1.a, 2.d, 3.e, 4.b, 5.c, 6.e, 7.e, 8.c, 9.b, 10.d
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Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişimi

GİRİŞ
Kamu yönetimi genç bir disiplindir. Bağımsız bir disiplin hâline gelmesinde
farklı süreçler etkili olmuştur. Dünyanın farklı bölgelerinde ülkelerin kültürel
özelliklerine bağlı olarak diğer disiplinlerle etkileşimi, onun gelişimine yol çizmiştir.
Bu çerçevede kamu yönetiminin bağımsız bir disiplin hâline gelmesi Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)’nde ve Avrupa’da farklı süreçlerden geçerek olmuştur.
Anglo Amerikan gelenekte egemen olan siyaset bilimi, uzun süre kamu yönetiminin
bağımsızlaşmasını perdelemiştir. Siyaset ve yönetim tartışmaları 19. Yüzyılda
Wilson’un önderlik ettiği çalışmalarla yoğunlaşmış ve disiplinin
bağımsızlaşmasında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Davranışçıların çalışmaları bu
tartışmalara farklı bir boyut katsa da, kamu yönetimi ayrı bir disiplin olma yolunda
ilerlemiştir.
Avrupa’da ise hukuka bağlı yönetim anlayışı kamu yönetimi disiplininin
gelişmesini engellemiştir. 17. yüzyılda Kameral bilimler kürsüleri bu süreçteki ilk
çalışmalar olarak kabul edilmektedir. Türk kamu yönetimi Fransız geleneğinden
etkilendiğinden Türkiye’deki gelişmelerin Fransa ile büyük oranda benzerlik
gösterdiği ifade edilebilir. Kamu yönetiminin ayrı bir disiplin hâline gelmesinde
1950’li yıllarda yaşanan gelişmeler etkili olmuştur.
1980 sonrası neo-liberal politikalar ve yeni kamu işletmeciliği anlayışı ve
yönetişim tartışmalarının etkisiyle kamu yönetimi disiplini bir taraftan işletme
yönetimine doğru yaklaşmaya başlamışken öbür taraftan da siyaset bilimiyle yakın
iletişime girmiştir.
Bu bölümün amacı, kamu yönetiminin bağımsız bir disiplin olması sürecinde
ABD, Avrupa ve Türkiye’de ne tür çalışmaların yapıldığını ortaya koymaktır. Bu
yapılırken hangi ekollerin çalışmalara yön verdiği de ele alınacaktır.

ABD’DE KAMU YÖNETİMİ

ABD’de kamu yönetimi
disiplininin gelişimine
yönelik yapılan
çalışmalarda siyaset
yönetim ikiliği etkili
olmuştur.

ABD’de kamu yönetimi disiplininin gelişimine yönelik yapılan çalışmalarda
siyaset yönetim ikiliği etkili olmuştur. Her ne kadar 20. yüzyılın ortalarında
yönetimin siyasetten tamamen ayrılamayacağına yönelik çeşitli çalışmalar
yapılmışsa da çoğunlukla çalışmalarda kamu yönetiminin kendine has özellikleri ile
bağımsız bir disiplin olabileceği savı önemli oranda savunulmaktadır.

Bilimsel Yönetim Dönemi
Kamu yönetiminin siyasetten çok farklı yönlerinin olduğunun dile getirilerek
bağımsız bir disiplin şeklinde değerlendirilmesi ve incelenmesi gerektiğine ilişkin
tartışmalar, ABD’de 19. yüzyılın sonlarına kadar dayanmaktadır [1, 2]. Bu
dönemde iç savaş henüz bitmiş ve kamu yönetiminin işleyişini incelemek ve
iyileştirmek ihtiyacı doğmuştur. ABD’deki yükseköğretim kurumlarının
programlarını belirlemede ve öğretim üyelerini seçmede özgür olmaları, kamu
yönetimi ile özel yönetim alanlarını birbirini tamamlar nitelikte görmeleri ve kamu
yönetimi ile ilgili eğitimin yararlı olduğunu düşünmeleri disiplinin gelişmesinde
etkili olmuştur.
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Kamu hizmetlerine girişte her türlü kayırmacılığın önüne geçebilmek için
ABD’de 1883 yılında Pendleton Kanunu kabul edilmiştir. Kanun, kamu yönetimi
öğretimi yapan okullardan birinden mezun olmayı, kamuda çalışabilmenin ön
koşullarından biri olarak kabul etmiştir. Bu kanunun ardından eyalet
üniversitelerinde kamu yönetimine ilişkin bölümler kurulmaya başlanmıştır. 20.
yüzyılın ilk çeyreğiyle birlikte Kamu Yönetimi bölümleri Batı ülkelerinde de
kurulmaya başlanmış ve bugünkü manada kamu yönetimi öğretimine başlanmıştır
[3].

ABD’de kamu
yönetiminin tarihsel
gelişimi, 1887 yılında
Woodrow Wilson
tarafından yazılan
Yönetimin İncelenmesi
isimli çalışmaya kadar
götürülebilir.

ABD’de kamu yönetiminin tarihsel gelişimi, 1887 yılında Woodrow Wilson
tarafından yazılan “The Study of Admisinistration” (Yönetimin İncelenmesi) isimli
çalışmaya kadar götürülebilir [4]. Daha sonra ABD başkanı da seçilecek olan
Wilson, federal idarenin içinde bulunduğu sorunlardan ve krizlerden
kurtulabilmesi için bazı reformları önermiştir. Ona göre devlet yönetimi ile siyaset
farklı alanlar olduğu için kamu yönetimi bağımsız bir bilim dalı olarak ele alınmalı
ve incelenmelidir. Bu gerçekleştirildiğinde ise yönetim, kabiliyetlerini tam
anlamıyla ortaya koyabilecek ve siyasetin etkisinden uzaklaşarak kanunları en
etkili şekilde yürütebilecektir.
Wilson, kamu yönetimini geliştirirken sadece personel yönetimine
odaklanılmamasını, bunun yanında örgüt ve metot konularında da iyileştirmelerin
yapılması gerektiğini ifade etmiştir.
20 yüzyılla birlikte kamu yönetimi disiplininde siyaset/yönetim ikilemi bir
paradigma olarak hâkimiyetini kurmuştur. Bu dönemde, kamu yönetiminin siyaset
biliminden bağımsız bir disiplin olarak incelenmesi gerektiğini dile getiren
Wilson’un görüşleri Columbia Üniversitesinde İdare Hukuku Profesörü olan Frank
Goodnow tarafından geliştirilmiştir. Goodnow 1900 yılında “Politics and
Administration” (Siyaset ve Kamu Yönetimi) isimli bir kitap yayınlamıştır. Kitapta
siyaset, devletin isteklerini açıklarken kullandığı bir yol olarak görülürken yönetime
ise bu isteklerin yürütülmesi görevi verilmiştir [5].
Anayasaları uygulamanın onları yapmaktan daha zor olduğu gerçeğinden
hareketle siyasetin, ürettiği politikaların yürütülmesi ile uğraşmaması gerektiğini
vurgulayan Goodnow, bir taraftan siyasal partilerin yasal olarak düzenlenmesini
öbür taraftan yönetsel otoritenin devlet yöneticilerinin ellerinde bulunmasını
böylece verimli yönetim ve halk tarafından benimsenen bir hükûmet amaçlamıştır
[5, 6].
L.D. White’ın 1926 yılında yazdığı “Introduction to the Study of Public
Administration” (Kamu Yönetiminin İncelenmesine Giriş) isimli kitap, kamu
yönetimi alanındaki ilk ders kitabı olarak kabul edilmektedir. Siyasetin kamu
yönetimine, kamu yönetiminin de siyasete girmemesini ifade eden White, kamu
yönetiminin temel misyonunun tasarruf ve verimlilik olduğunu bu yüzden kamu
yönetiminin bağımsız bir bilim dalı olarak incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir [1].
Yapısal bir bakış açısına sahip olan kitap, yönetimi örgüt ve personel
yönetimi boyutlarıyla ele almaktadır. Bu çerçevede kamu yönetimi, devletin
amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla insanlar ile araç ve gereçlerin yönetilmesidir.
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Kitap, Wilson ve Goodnow’un tartıştığı siyaset-yönetim ikileminin yanısıra
yönetimin tümevarımsal yöntemlerini de belirlemesi nedeniyle önemli bir çalışma
olarak kabul edilebilir [7].
1927 yılında W. F. Willoughpy tarafından yazılan “The Principles of Public
Administration” (Kamu Yönetiminin İlkeleri) isimli kitapla birlikte ABD’de yönetime
ilişkin ilkeler belirlenmeye başlamıştır. Willoughpy çalışmasında kamu yönetimine
ilişkin bazı ilkelerin olduğunu ve bu ilkelerin sadece kamu yöneticileri tarafından
uygulanabileceğini ifade etmiştir [8].

.

Wilson ile başlayıp 1930’lu yıllara kadar devam eden bu süreç “bilimsel
yönetim” dönemi olarak nitelendirilmektedir. Dönem içerisinde yapılan
çalışmalardaki temel kaygı, kamu yönetiminin bağımsız bir bilim dalı hâline
getirilmesi üzerinde toplanmaktadır. Bu bağlamda gerek Max Weber’in sosyolojik
çözümlemeler neticesinde geliştirdiği bürokrasi modeli ve gerekse Taylor
tarafından özel işletmelere ilişkin kâr ve verimliliği artırmaya yönelik geliştirilen
bilimsel yönetim ilkeleri anlayışı, tarafından desteklenen Wilson’un görüşleri daha
sonra Goodnow tarafından geliştirilmiştir [9].

Bireysel Etkinlik

Willoughpy
çalışmasında kamu
yönetimine ilişkin bazı
ilkelerin olduğunu ve bu
ilkelerin sadece kamu
yöneticileri tarafından
uygulanabileceğini
ifade etmiştir.

• Woodrow Wilson'un biyografisini araştırınız.

Davranışçı Dönem ve Sonrası
Kamu yönetimine ilişkin ilk çalışmaların daha çok örgütsel boyut üzerinden
yürütüldüğü ve çalışanların psikolojik ihtiyaçlarının ihmal edildiği söylenebilir. Bu
durum kamu yönetiminde davranışçı model çalışmalarını da beraberinde
getirmiştir. 1930’lu yıllarda Elton Mayo yönetiminde Hawthorne’da ve FrenchCoch tarafından Harwood işletmelerinde yapılan deneyler, beşerî ilişkilerin
önemini ortaya koymuştur.
Herbert Simon bu dönemde yazdığı “Administrative Behaviour” (İdari
Davranış) isimli eseriyle, yönetim ile siyasetin birbirinden kesin olarak
ayrılamayacağını ortaya koyarak kendisinden önceki çalışmalara eleştiriler
getirmiştir. Simon, bir idari kuruluşun işleyişini tam olarak anlayabilmek için o
kuruluşta çalışan kişi ve grupların davranışlarını incelemek gerektiğini ifade
etmiştir [8].
Aynı dönemde kamu yönetimi disiplininin ABD’de gelişimine önemli oranda
katkı sağlayan diğer bir kişi Dwight Waldo’dur. “Administrative State” (İdari
Devlet) isimli çalışmasında Waldo, kamu yönetiminin yalnızca siyasetin ürettiği
politikaları uygulayan bir aygıt olmadığını, sahip olduğu niteliklerden dolayı gerek
politika belirleme sürecinde ve gerekse uygulama sürecinde siyaset ile iç içe
olduğunu ifade etmiştir [10].
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

49
5

Örnek

Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişimi

•Waldo, İdari Devlet kitabında siyaset ve kamu yönetimi arasındaki
ayrımı reddederek kamu yönetimini demokrasi idealleri ve diğer
disiplinler ile ilişkilendirmiştir.

İkinci dünya savaşının ardından kamu yönetimi uluslararası gelişmelerin de
etkisiyle “karşılaştırmalı kamu yönetimi” ve “kalkınma yönetimi” gibi farklı alanlar
üzerinden de ele alınmaya başlamıştır [11].

1990’lı yılların ikinci
yarısından itibaren
yönetişim olgusu kamu
yönetimine hâkim
olmaya başlamıştır.

1970’li yıllarda kamu yönetimlerinde ortaya çıkan etkinlik ve verimlilik
temelli problemler karşısında özel sektör yönetim ve tekniklerinin kamu yönetimine
uygulanması talepleri kuvvetli bir şekilde dile getirilmeye başlanmıştır. Gelişmeler
1980’li yıllarda “New Public Management” (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışının
doğmasına neden olmuştur. Böylece kamu yönetimi disiplini işletme yönetimine
doğru yaklaşmaya başlamıştır.
1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren ise küreselleşme ve
demokratikleşme söylemlerinin etkisiyle “governance” (yönetişim) olgusu kamu
yönetimine hâkim olmaya başlamıştır. Böylece disiplin, tekrar siyasetin etkisi altına
girmiştir.
Aşağıdaki tabloda kamu yönetimi disiplininin gelişimine katkı sağlayan
düşünür ve eserleri gösterilmiştir [8].
Tablo 3.1. ABD’de Kamu Yönetiminin Disiplin Olarak Gelişimine Etki Eden Yazarlar ve
Eserleri

Yazarlar

Eserleri

1. Woodrow Wilson

The Study of Administration (Yönetimin
İncelenmesi)

2. Frank J. Goodnow

Politics and Administration (Siyaset ve Yönetim)

3. Leonard D. White

Introduction to the Study of Public Administration
(Kamu Yönetiminin İncelemesine Giriş)

4. W. F. Willoughby

The Principles of Public Administration (Kamu
Yönetiminin İlkeleri)

5. Luther H. Gulick ve
Lyndall Urwick

Papers on the Science of Administration (Yönetim
Bilimi Üzerine Notlar)

6. Herbert A. Simon

Administrative Behaviour (İdari Davranış)

7. Dwight Waldo

Administrative State (İdari Devlet)
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AVRUPA’DA KAMU YÖNETİMİ
Batı Avrupa’da 16. yüzyılda başlayıp 18. yüzyıla kadar devam eden
Merkantilizmin bir yansıması olan “Kameral Bilimler” kürsüleri kamu yönetiminin
gelişiminde ilk örnek çalışmaları ortaya koymuştur. Ardından 19. yüzyılda Özellikle
Fransa’da gelişen hukuka bağlı yönetim anlayışı her ne kadar disiplinin gelişimini
olumsuz etkilemişse de kamu yönetimi, Avrupa’da idare hukukundan ayrılarak
bağımsız bir disiplin hâline gelmiştir.

Disiplinin Kuruluş Çalışmaları

Avrupa’da kamu
yönetimi Kameral
Bilimler kürsüleriyle
gelişmeye başlamıştır.

Avrupa’da kamu yönetiminin gelişimine bakıldığında ilk gelişmelerin 17.
yüzyılda Prusya (Almanya) üniversitelerindeki kameral ve kameralistik bilimlerin
öğretimine yer veren kürsüler olduğu görülmektedir. “Kameralien” kelimesi
Almancada “Science Administration” Kamu Yönetimi Bilimi anlamına gelmektedir.
“Camera” kelimesi ise oda anlamında mali kuruluş demektir. İlk ortaya çıktığında
kameral bilimler kürsüleri sadece kamu maliyesi yönetimi ile ilgileniyorken daha
sonraları bütün kamu yönetimi ile ilgilenmeye başlamışlardır [12, 13].
Kameralizm, mutlakiyetçi devletlerde “devletin nasıl en iyi yönetileceği”
sorusuna cevap bulmak amacıyla üniversitelerde kurulan kürsüler tarafından
üretilen bir düşünce sistemidir. Toplumsal refahın sağlanmasının temel aracı olan
güçlü devletin nasıl oluşturulabileceği sorunsalı etrafında devlet kurumunun
ekonomik, siyasal ve mali alanlardaki işlevlerini belirlemeye çalışan kameralistler,
yönetimin temelde devleti ele alması gerektiğini savunmaktadırlar [9].
Yönetime iyi yetişmiş personel yetiştirmeyi amaçlayan bu kürsülerde
ekonomi, maliye, muhasebe, organizasyon ve personel sorunları, yönetim sanatı,
yöneticilerin seçimi ve eğitimi gibi çeşitli alanlarda eğitimler verilmiştir [8].
Kameral bilimler kürsülerinin ardından Avrupa’da kamu yönetimine ilişkin
diğer incelemelerin Fransa’da Charles Jean Bonnin tarafından yapıldığı ifade
edilebilir. Bonnin’in 1812 yılında yazdığı ve Napolyon’un devletin yeniden
yapılandırılmasına yönelik yapmış olduğu reform çalışmalarına da yön vermiş olan
“Principes d’Administration Publique” (Kamu Yönetiminin İlkeleri) isimli üç ciltlik
kitabıyla birlikte kamu yönetimi kavramı devlet yönetiminde uygulanan kural ve
yöntemleri belirten bir bilim anlamında ilk kez kullanılmıştır. Kamu yönetimine
ilişkin 68 genel ilkenin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı bu kitap, kamu yönetimi
ismiyle yayınlanan ve kamu yönetimi ilkelerinin sistematik olarak incelendiği ilk
çalışma olarak ta kabul edilmektedir [1, 14].
Bu çalışmalara ilaveten Fransız yazar Gilbert Ymbert’in 1825 yılında yazdığı
“Leş Moeurs Administratives” (Yönetsel Gelenekler) isimli çalışması ve AlexandreFraçois Vivien’in 1845 yılında yayınlanan “Etudes Administratives” (Yönetsel
İncelemeler) isimli eseri kamu yönetiminin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.
Alexandre-Fraçois Vivien yürütme erkini “siyasi” ve “yönetsel” olmak üzere iki
boyutuyla ele almıştır. Siyaset ve yönetim ayrımına dikkat çeken Vivien’in etkisiyle
1848 yılında “Yönetim Okulu” açılmıştır. Yine Alman hukukçulardan Bluntschli’de
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kamu yönetimi disiplinine önemli katkılar sağlamıştır. Ona göre kamu yönetimi,
siyaset biliminden ve hukuktan ayrı bir bilim dalıdır [15].

Max Weber’in,
geliştirdiği “bürokrasi
teorisi”, kamu yönetimi
disiplininin gelişiminde
önemli bir yapı taşıdır.

Alman Max Weber’in, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde geliştirdiği “bürokrasi
teorisi”, kamu yönetimi disiplininin gelişiminde önemli bir yapı taşıdır. Weber,
tarihsel bir bakış açısıyla örgüt ve yönetim modellerini analiz ederek ideal tip
olarak gördüğü bürokrasi modelini geliştirmiştir. Ona göre bu model daha verimli
olduğundan toplumlar için kaçınılmazdır.

Hukuk Eksenli Çalışmalar
19. yüzyılda özellikle Fransa’da idare hukukunun önem kazanmaya
başlaması kamu yönetimi disiplininin gelişimini olumsuz etkilemiştir. Bazı bilim
insanları örneğin Alman Lorenz Von Stein (1815-1890) bu gidişatı durdurmak için
büyük gayret göstermişse de başarılı olamamıştır [1]. Böylece bu alanda çalışma
yapanlar, konuyu idare hukuku bağlamında ele almaya başlamışlardır. Yapılan
çalışmalarda daha çok yönetilenlerin hakları ve başvurma yöntemleri üzerinde
durulmuş, yönetimin yapısal yönden ele alınması ve yönetim ortamının
incelenmesi üzerinde durulmamıştır [12]. Bu gelişmelerde Fransız
üniversitelerindeki akademik yapılanmanın merkeziyetçi ve yeniliklere açık
olmaması etkili olmuştur. Önceleri ahlak ve siyaset kitaplarında ele alınan kamu
yönetimine ilişkin konular böylece idare hukukçuları tarafından ele alınmaya
başlamıştır.
Bu dönemde Fransız hukukçu Louis Antoine Macarel, kamu yönetimini idare
hukuku eksenli incelemekten ziyade idare hukukunu yönetsel ilkeler üzerinden ele
almaya çalıştığı çeşitli çalışmalar yapmıştır [14]. Bir diğer çalışma Fransız hukukçu,
Maurice Hauriou tarafından yazılan “İdare Hukuku” isimli makaledir. Çalışmada
idare hukukunun “politik bilimler ve hukuk” olmak üzere iki boyutlu olarak ele
alınabileceği belirtilmiştir. Hauriou, politik bilimle yönetim bilimini kastetmektedir.
Politik bilim ona göre kamuya yapılan hizmetlerin varlığı ve işleyişiyle uğraşır. İdare
hukuku ise kamu hizmetlerinin teşkilatlanmasıyla ve yürütülmesiyle ilgilenir [12].
Kamu yönetimi disiplininin gelişim sürecindeki bir diğer önemli gelişme
Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü’nün (IIAS) 1930 yılında kurulmasıdır.
Merkezi Brüksel’de bulunan bu Enstitü, gerek Avrupa’dan ve ABD’den gerekse
dünyanın başka bölgelerinden pek çok bilim insanıyla birlikte düzenlediği
konferans, sempozyum ve kongrelerle bir de yayınladıkları bilimsel çalışmalarla
kamu yönetimi disiplininin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır [16].
Yönetim olgusu Kıta Avrupası’nda idare hukukunun etkisiyle 1950’li yıllara
kadar hukuki boyutuyla ele alınmış, yönetimin hukuk dışı yönleri üzerinde
genellikle durulmamıştır. 1950’li yıllardan sonra ise idare hukukundan ayrılarak
bağımsız bir disiplin olarak incelenmeye başlamıştır.
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• Kamu yönetiminin gelişimine ilişkin ulaştığınız kaynakları
ekoller çerçevesinde sınıflandırınız.

TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ

Kamu yönetimi, yıldan
yıla görev ve işlev
bakımından
genişlemiştir.

Türk kamu yönetiminin özellikleri teşkilat, işleyiş, sistem, görev, kamu
görevlileri ve yönetime katılma gibi unsurlar üzerinden ortaya konulabilmektedir.
Buna göre Türk kamu yönetiminde, Fransız sisteminin etkisinden dolayı idari rejim
sistemi hâkimdir. Teşkilatlanmasını merkezden yönetim ve yerinden yönetim
ilkeleri çerçevesinde yapmıştır. Görev ve işlev bakımından yıldan yıla genişleyen
bir yapıdadır. Kamu görevlileri, Cumhuriyet’le birlikte hukuki bir statüye
kavuşmasına rağmen personel sisteminde çeşitli yapısal sorunlar söz konusudur.
Kamu yönetiminin işleyişinde sıkı bir merkeziyetçilik hâkimdir. Bunlara ilaveten
siyasal kültürden kaynaklı yöneten (merkez) ve yönetilen (çevre) ayrışması
bulunmaktadır [17].

Osmanlı Devleti Dönemi
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nin yönetsel mirası üzerine
kurulmuştur. Bu bakımdan Türk kamu yönetiminin tarihsel gelişimini incelemek
için Osmanlı Devleti’ndeki gelişmelere bakılmalıdır. Bu çerçevede Türk yönetim
tarihinde, Karahanlılar’da vezir olan Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i, Kaşgarlı
Mahmut’un Divanü Lügati’t Türk’ü, Nizam’ül Mülk’ün Siyasetname’si, Defterdar
Sarı Mehmet Paşa’nın Devlet Adamlarına Öğütler’i, Vezir Lütfi Paşa’nın
Asafname’si, Koçi Mustafa Bey’in ve Kâtip Çelebi’nin Risale’leri gibi çok önemli
güncel ve günün koşullarına ve sorunlarına yönelik olarak hazırlanmış pek çok
bilimsel içerikli eserler bulunmaktadır. Bu bakımdan Türk kamu yönetimi
disiplininin kökenlerine dair çeşitli devlet adamları, bilim adamları ve eserleri
önemli kaynak potansiyeli taşımaktadırlar [1].
Bu konuda, Osmanlı’da II. Murat tarafından ilk defa açtırılan Enderun
Okulundan söz etmek gerekmektedir ki bu okulda şu konularda eğitim ve öğretim
gerçekleştirilmiştir:


Fen, Matematik, Coğrafya,



Beden Eğitimi, Uygulamalı idari işler,



Yeteneklerine uygun bir sanat eğitimi,



Teorik olarak İslami bilgiler ve dil eğitimi (Osmanlıca, Arapça ve Farsça).

Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet tarafından daha da güçlendirilen
askerî ve mülki yöneticilerin yetiştirilmesi için açılmış olan Enderun Okulu, devletin
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ihtiyaç duyduğu kamu yöneticilerini yetiştiren dünyadaki ilk kamu yönetimi
okuludur.

Enderun, devletin
ihtiyaç duyduğu kamu
yöneticilerini yetiştiren
dünyadaki ilk kamu
yönetimi okuludur.

Osmanlı döneminde 19. yüzyılda modernleşme ve Batılılaşma reformlarına
bağlı olarak modern yönetim ve teknikleri karşısında gereksinim duyulan personel
sayısı arttı. Bunun üzerine bu ihtiyacın karşılanması için 1850 yılında Mülkiye
Mektebi kuruldu. Günümüzde bu mektep, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi (SBF) olarak bilinmektedir. Dolayısıyla Türk kamu yönetiminin bilimsel
manada gelişimi açısından hem teoriye hem de uygulamaya yönelik önemli
aşamalar kaydedildiği söylenebilmektedir [8].

Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet döneminde kamu yönetimi disiplininin gelişiminde ağırlıkla
Batı’da bu konuda gelişen yeni yaklaşımlar etkili olmuştur. Öte yandan
Türkiye’deki Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), SBF ve İçişleri
Bakanlığı gibi çeşitli kurumlarda görev yapmış sınırlı sayıda akademisyenin
genellikle çeviriye dayanan çalışmaları da disiplinin gelişimine yön vermiştir [18].
Kamu yönetimi disipliniyle ilgili ilk çalışmaların yapıldığı yıllar olarak kabul
edilen Tanzimat Dönemi’nden 1950’li yıllara kadarki dönem incelendiğinde,
özellikle Kıta Avrupası anlayışının etkisinin olduğu görülmektedir. Bu çerçevede
idare hukukunun etkisiyle, o dönemde kamu yönetiminin ağırlıklı olarak yapısalhukuki yönü ile ilgilenilmiştir. Hatta çoğu araştırmacı kamu yönetimini, idare
hukukunun bir alt dalı olarak görmüş ve bundan dolayı da kamu yönetimine ilişkin
konular idare hukukçularının tekelinde kalmıştır. Dönemin Türk idare hukuku
yazını incelendiğinde Fransız yazarların etkisi açıkça görülmektedir [8, 19].
Siyasal Bilgiler Okulunda “Türk İdare Teşkilatı Tarihi”, “Mahalli İdareler” ve
“Şehircilik” gibi yönetime ilişkin yeni dersler okutulmasına rağmen hukuk
derslerinin ağırlığı devam etmiştir. İdare hukukunun Türkiye’deki kamu yönetimi
araştırma ve öğretimindeki ağırlığı giderek azalmakla birlikte günümüze kadar
sürmüştür. Bunda, bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu’nun son ve Cumhuriyet’in
ilk dönemlerinde hukuki yanı ağar basan Fransız yönetim sisteminin örnek
alınması, öbür taraftan ise hukuk sisteminin Türkiye’de daha köklü olması etkili
olmuştur [11]. Yani, idare hukuku ile kamu yönetimi, arasındaki ilişki ve etkileşim
karşılıklı olmaktan daha çok tek taraflı olarak hukukun kamu yönetimine yoğun
etkisi şeklinde olmuştur [20].
Kamu yönetimi disiplininin Türkiye’de bir öğretim dalı olarak ortaya çıkışı, II.
Dünya Savaşı sonrasına denk düşmektedir. Bu, Türkiye’nin kendi iç dinamikleri
sonucu oluşmuş bir durum değildir. Gelişmekte olan ülkelerin sosyo-ekonomik
kalkınmasına yönelik yapılacak dış yardımın iyi bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla
ihtiyaç duyulan çağdaş bir yönetim sisteminin kurulabilmesi için “idari reform
yardımı” formülü ile bütün dünyada uygulamaya konulan programın Türkiye’ye
yansıması olarak ortaya çıkmış bir gelişmedir [21]. 1945 sonrası ortaya çıkan yeni
konjonktürün de etkisiyle devlet organlarının ihtiyaç duyduğu bürokrasi aygıtını
etkin ve verimli olarak işletmek ve bunun düşünsel boyutunu yerleştirmek üzere
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bazı kurumsal yapılanmalar ortaya çıkmıştır. Bu yapılar özel sektör ve kamu kesimi
için farklı isimler altında (genellikle de etkileşim içerisinde) kürsü ve enstitü
biçiminde kurumsallaşmışlardır [22].

1960 Sonrası Dönem

1960’lara gelindiğinde
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anlayışının, planlama ve
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söylenebilir.

1960’lara gelindiğinde Türkiye’de yönetim anlayışının, planlama ve
kalkınma kavramları ile birlikte değerlendirildiği söylenebilir. Özellikle 1965
sonrasında ise yerli araştırmacıların kamu yönetimi alanında eserler vermeye
başladıkları görülmektedir. Yönetimin daha çok davranış boyutunu ön plana alan
deneysel çalışmalar ise 1970’lerde yaygınlaşmaya başlamıştır [9]. Bu süreçteki en
önemli gelişmeler de 1960’lı yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın ve Devlet
Personel Dairesi’nin kurulmasıdır. Nitekim planlı dönem öncesinde kamu
yönetiminin yapısal ve işlevsel noktada nasıl işlediğine ve bu yapının ne gibi
sorunlar ve çözümler ile daha rasyonel hâle getirileceğine dair yabancı uzman
raporlarına ek olarak 1960’lı yıllardan sonra yerli raporlar da hazırlanarak
hükûmete ve kamuoyuna sunulmuştur. 1960’lı yıllardan sonra önem taşıyan
raporlardan en önemlileri: Merkezî Hükûmet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP1963) ve Kamu Yönetimi Araştırması Projesi (KAYA-1992) raporlarıdır.
Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra kamu yönetimi disiplininde paradigma
düzeyinde değişiklikler gözlenmeye başlamıştır. Nitekim bu dönemden sonra
kamu yönetiminde klasik kamu yönetiminden yeni kamu işletmeciliğine
dönüşümü simgeleyen çok önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra
Türk kamu yönetimi disiplini dünyadaki değişim dalgasına uygun olarak işletme
disiplini ile kaynaşmıştır. Dünyada refah devletinin krizi ve neo-liberalizmin
egemenliğini kurması süreci, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından
yapısal uyarlama programlarını gündeme getirmiştir. Özellikle Dünya Bankası
tarafından yönlendirilen yapısal uyum programları, az gelişmiş ülkelerde gerek
kamu ekonomisinin ve kamu yönetiminin, gerekse kamu yönetimi disiplininin
izleyeceği rotayı çizme işlevini kazanmıştır. Bu durum 1980 sonrasında kamu
yönetimi disiplininin önemli bir paradigma değişimi yaşamasına yol açmıştır.
Değişim kısmi bir reform değil, devletin ve yönetimin yapısını ve faaliyet
alanlarını hedef alan radikal bir yapılanma sürecidir. Bunlara ek olarak uygulama
alanında da, Türk kamu yönetiminde 1980 sonrasında oluşan serbest piyasaya
dayalı kamu yönetimi reformları çerçevesinde rekabeti esas alan ve belirli
sektörlerin düzenlenmesi odaklı, klasik bürokrasinin dışında yer alan “düzenleyici
ve denetleyici kurullar” oluşturulmuştur. Bu çerçevede Türk kamu yönetiminde
bürokratik olarak klasik bakanlık yapısından ayrılmış, siyasetten bağını koparmış
farklı yönetsel organizasyonlar kurulmuştur. Yine bu dönemde, ekonomik
politikalara ve siyasal döneme bağlı bir biçimde Türkiye’de kamu yönetiminin
geleneksel yapı ve süreçlerinden yeni kamu yönetimine doğru önemli bir sıçrama
da gözlenmiştir. Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması 2000’li yıllardan sonra
büyük bir ivme kazanmış ve günümüzde de gelişimini sürdürmektedir.
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Örnek
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Türk kamu yönetimi disiplininin özellikle Avrupa Birliği (AB)’ne üyelik
aşamasında kaydettiği ilerlemeler kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ve
demokratikleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu dönemde Türk kamu
yönetimi, merkezî yönetimden mülki yönetime, yerel yönetimlerden personel
rejimine kadar neredeyse her alanda bütüncül düzeyde yapısal ve fonksiyonel
olarak dönüşmüştür.

Bireysel Etkinlik

Türk kamu yönetimi,
merkezî yönetimden
yerel yönetimlere her
alanda yapısal ve
fonksiyonel olarak
dönüşmüştür.

•Türkiye'de Yeni Kamu Yönetimi anlayışı çerçevesinde Kamu
Yönetimi Reform Kanunu çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda
kamu yönetiminde yerelleşme, demokratikleşme, kalite yönetimi
ve stratejik yönetim gibi unsurlar kamu yönetiminin temel ilkeleri
olarak kabul edilmiştir.

• Türk kamu yönetimi disiplininin etkilendiği ekoller nelerdir?
• Bu ekollerin temel varsayımlarını ortaya koyunuz.

Kamu Yönetiminin Gelişimini Etkileyen Unsurlar
Türkiye’de kamu yönetiminin bağımsız bir disiplin olarak gelişiminde üç
unsur etkili olmuştur:
Bunlardan birincisi, 1951 yılında Dünya Bankası tarafından hazırlanan ve
Türkiye’de yönetim bilim sürecini başlatan Barker Raporu’dur. 1949 yılında gelen
talep üzerine Dünya bankası tarafından Türkiye’ye gönderilen James M. Barker
başkanlığındaki 15 kişilik bir araştırma grubu yaptığı incelemeler sonucunda
“Barker Komisyonu Raporu” ismiyle anılan bir rapor hazırlayıp hükûmete
sunmuştur. Söz konusu raporun sekizinci bölümünün “Amme İdaresi” başlığını
taşıyan kısmında, kamu personelinin yetiştirilmesinin önemine vurgu
yapılmaktadır [23]. Çalışmada ayrıca, yönetim alanındaki eksikliklerden biri olarak
görülen “yönetim becerilerine sahip elemanlar” yetiştirmek amacıyla Türk
üniversitelerinde yabancı uzmanların da görüşleri alınarak “Kamu Yönetimi ve
İşletmecilik Kürsüleri” kurulması önerilmiştir [24].
İkinci gelişme, Birleşmiş Milletler tarafından teknik bir yardım sözleşmesi
çerçevesinde 1953 yılında kurulan TODAİE olmuştur. Kamu hizmetlerini bütünüyle
geliştirmek ve Ortadoğu’daki ülkeler için kamu yönetiminde eğitim olanaklarını
sağlamak ve ilerletmek üzere özerk bir anlayışla kurulan enstitünün Siyasal Bilgiler
Fakültesi ile işbirliği içerisinde çalışması öngörülmüştür [25].
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Kamu yönetimi
bölümlerinde “Siyaset
ve Sosyal Bilimler”,
“Yönetim Bilimleri”,
“Kentleşme ve Çevre
Sorunları” ve “Hukuk
Bilimleri” anabilim
dallarında dersler
verilmiştir.

Üçüncü gelişme olarak 1957 yılında SBF’de ilk “Amme İdaresi Kürsüsü”nün
kuruluşu kabul edilebilir. 1967 yılına gelindiğinde kürsünün ismi Cemal
Mıhçıoğlu’nun önerisiyle birlikte “Kamu Yönetimi Kürsüsü” şeklinde değiştirilmiştir
[24]. Kamu yönetimi ile ilgili derslerin oranı toplam derslerin içerisinde %15.3
oranına yükseltilmiştir. Böylece kamu yönetimi öğretimi batılı ülkelerdeki seviyeye
yükseltilmiştir. Bu düzenlemelerin bir sonucu olarak da yapılan bir araştırmaya
göre, SBF mezunları katıldıkları sınavlarda %34.75 gibi bir oranla diğer okullardan
mezun olanlardan daha başarılı olmuşlardır. [23].
Bunlardan başka 1950’li yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde
(ODTÜ’de) siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünün kurulmasının ardından
1982 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’ün kurulması ve sonrasında
Türkiye’deki, tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde kamu yönetimi
bölümlerinin açılması önemli gelişmeler olarak kabul edilmektedir. Bu bölümlerde,
“Siyaset ve Sosyal Bilimler”, “Yönetim Bilimleri”, “Kentleşme ve Çevre Sorunları”
ve “Hukuk Bilimleri” bilimsel anabilim dallarında dersler verilmiştir.
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•KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN GELİŞİMİ
•Kamu yönetiminin bağımsız bir disiplin olma yönünde geçirdiği süreçler her
bir ülkede farklı olmuştur. Bu süreçler, ABD, Avrupa ve Türkiye başlıkları
altında ele alınabilir.
•ABD'DE KAMU YÖNETİMİ
•ABD’de yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde siyaset yönetim ikilemi sürece hâkim
olmuştur. 1887 yılında Woodrow Wilson tarafından yazılan “The Study of
Admisinistration” (Yönetimin İncelenmesi) isimli çalışma öncü çalışma olarak
kabul edilebilir. Ona göre devlet yönetimi ile siyaset farklı alanlar olduğu için
kamu yönetimi bağımsız bir bilim dalı olarak ele alınmalı ve incelenmelidir.
•Wilson'un yanında Frank Goodnow, 1900 yılında yazdığı “Siyaset ve
Yönetim” isimli kitabında siyaset ve yönetimin mutlaka ayrılması gerektiğini
ifade etmiştir. Bu anlayış, Frederick W. Taylor’un “Bilimsel Yönetim” anlayışı
ile Max Weber’in hiyerarşik kontrol düşüncesini de arkasına alarak 1960’lı
yıllara kadar kendisini kabul ettirmiştir. 1930’lu yıllarda Elton Mayo
yönetiminde Hawthorne’da ve French-Coch tarafından Harwood
işletmelerinde yapılan deneyler, beşerî ilişkilerin önemini ortaya koymuş ve
böylece kamu yönetiminde davranışçı model çalışmaları da başlamıştır.
•Disiplin, 1970’li yıllara kadarki süreçte paradigma değişikliğine gitmiş ve
siyaset bilimi ile olan ilişkisini ön plana çıkarmıştır. Kamu yönetimi 1980’lerle
birlikte ise Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışının etkisi ile paradigmasını tekrar
işletme yönetimi tarafına çevirmiştir. Ancak, 1990’lı yılların ikinci yarısından
itibaren dünyada esen etkileşimli yönetim anlamına da gelen “yönetişim”
kavramı çevresinde kamu yönetimi disiplini yönünü tekrar siyaset bilimi ile
ilişkisinin ağırlık kazandığı eksene doğru çevirmeye başlamıştır.
•AVRUPA'DA KAMU YÖNETİMİ
•Avrupa’da kamu yönetiminin gelişimine bakıldığında ilk gelişmelerin 17.
yüzyılda Prusya (Almanya) üniversitelerindeki Kameral ve Kameralistik
bilimlerin öğretimine yer veren kürsüler olduğu söylenebilir. Avrupa’da kamu
yönetimine ilişkin diğer incelemelerin Fransa’da Charles Jean Bonnin
tarafından yapıldığı görülmektedir. 19. yüzyılda özellikle Fransa’da İdare
Hukukunun önem kazanmaya başlaması Kamu Yönetimi disiplininin
gelişimini olumsuz etkilemiştir. Yönetim olgusu Kıta Avrupası'nda idare
hukukunun etkisiyle 1950’li yıllara kadar hukuki boyutuyla ele alınmış,
yönetimin hukuk dışı yönleri üzerinde genellikle durulmamıştır. 1950’li
yıllardan sonra ise idare hukukundan ayrılarak bağımsız bir disiplin olarak
incelenmeye başlamıştır.
•TÜRKİYE'DE KAMU YÖNETİMİ
•Türkiye’de kamu yönetimi 1950'li yıllara kadar idare hukukunun bir alt dalı
gibi görülmüş, yapılan çalışmalarda yönetime hukuki yönden bakılmıştır.
Dolayısıyla kamu yönetimi adı altında verilen eğitim daha çok hukuk eğitimi
ile sınırlı kalmıştır. 1960’lara gelindiğinde Türkiye’de yönetim anlayışının,
planlama ve kalkınma kavramları ile birlikte değerlendirildiği söylenebilir.
•Bazı dönemlerde farklı disiplinler altında ele alınmış olsa da kamu yönetimi,
bağımsız bir disiplin olarak gelişimini sürdürmüştür. Bugün kamu yönetimi,
gerek öğretim olanaklarının yaygınlığıyla gerek yetişmiş insan gücüyle ve
gerekse oluşturulmuş muhteşem kamu yönetimi literatürü ile bağımsız bir
disiplin olmuştur. Fakat şunu da ifade etmek gerekir ki, bu süreçte kamu
yönetimi siyaset, yönetim ve hukuk üçgeninde dolaşarak kimliğini aramaya
devam etmiştir.
•Nitekim bugün tartışılan, kamu yönetiminin bir disiplin dalı olup olmadığı
değil, özellikle 1980’li yıllardan sonra kamu yönetimi yazınına egemen olan
yeni İşletmecilik anlayışının bu disiplini nerelere sürükleyeceğidir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Kamu yönetimi disiplini açısından başlangıç kabul edilen ABD kaynaklı eser
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yönetim Araştırması
b) Hukuk Güvenliği
c) Yönetimin İncelenmesi
d) İdare ve Metot
e) Siyaset ve Yönetim
2. Almanya’da kamu yönetiminin bir bilim dalı olmasında etkili olan yönetsel
hareket aşağıdakilerden hangisidir?
a) Davranışçı akım
b) Kameralizm
c) Hukuk devleti
d) Bilimsel yönetim yaklaşımı
e) Sistem yaklaşımı
3. ABD’de 19. yüzyılda yağmacılığı (spoil system) ortadan kaldırmak için yürürlüğe
giren kanunun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bütçe kanunu
b) Phidelpia Kanunu
c) Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
d) Dixon Kanunu
e) Pendleton Kanunu
4. Aşağıdaki yazarlardan hangisi ABD’li Wilson’un siyaset ve kamu yönetimi
arasındaki ayrım noktasında çizdiği sınırlar içerisinde eser vermemiştir?
a) Weber
b) White
c) Goodnow
d) Willoughpy
e) Simon
5. Aşağıdakilerden hangisi özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra öne sürdüğü
görüşlerle siyaset ve kamu yönetimi arasındaki ayrımı reddetmiştir?
a) Marx
b) Waldo
c) Weber
d) Goodnow
e) Stein
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6. 1980’li yıllardan sonra dünyada kamu yönetimi teorisini etkisi altına alan
düşünce ya da hareket aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gelenekçilik
b) İdari reform
c) Yeni kamu hizmeti
d) Yeni kamu yönetimi
e) Davranışçılık
7. Max Weber, klasik kamu yönetimi açısından aşağıdaki hangi teori ile genel bir
çerçeve çizmiştir?
a) Yönetişim
b) Bürokrasi
c) Etkinlik ve Verimlilik
d) İşletmecilik
e) Mali tevzin
8. Avrupa’da kamu yönetiminin uzunca yıllar idare hukuku ile anılmasına neden
olan ve bu konuda kamu yönetimini idare hukuku ile bütünleştiren
hukukçulardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stein
b) Weber
c) Macarel
d) Fayol
e) Waldo
9. Türkiye’de kamu yönetimi disiplininin ortaya çıkmasında son derece önem
taşıyan kurumsal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
a) ODTÜ
b) Siyasal Bilgiler Fakültesi
c) Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Kürsüsü
d) TODAİE
e) Devlet Planlama Teşkilatı
10.Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetiminde bilimsel çerçevede dünyadaki
ilk kamu yönetimi okulu olarak kabul edilmektedir?
a) Enderun
b) Mülkiye Mektebi
c) Tercüme Odası
d) Birun
e) Divan-ı Hümayun

Cevap Anahtarı
1.c, 2.b, 3.e, 4.e, 5.b, 6.d, 7.b, 8.c, 9.d, 10.a
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GİRİŞ
Yönetim, belirli birtakım amaçları gerçekleştirme ve hedeflere ulaştırma
ihtiyacı duyan bütün insanların karşılaştığı önemli bir kavramdır. Bu durum,
kavramın temelinin ve kapsamının netleştirilmesini gerektirmektedir. Tarihsel süreç
kavramın boyutunu zenginleştirmiştir. Bazı yazarlar yönetimi, belli bir grup insanı
belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirme, iş bölümü ve koordinasyon oluşturma
çabalarının tamamı olarak tanımlarken bazı yazarlar başka insanlar aracılığıyla iş
görme ve belirlenmiş hedeflere ulaşma çabası olarak tanımlamaktadır. Bu
tanımların yönetimi yalnızca insanlar vasıtasıyla iş geliştirme amaçlara ulaştırma
yönü sonraki dönemin yazarlarınca eksik görülmüş ve yönetimi, belirlenmiş
amaçlara ulaşmak için “başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları donanımı
demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu,
verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma, uygulatma süreçlerinin toplamı”
olarak ifade etmişlerdir. Yönetim bilimi, kamu yönetimi, yönetim kuramları, örgüt
sosyolojisi, yönetim ve organizasyon gibi başlıklar adı altında bu kavramı
derinleştirerek incelemiştir.

Yönetim biliminin diğer
bilimlerden farklı olarak
ayrı bir bilim dalı olarak
incelenmesi ABD’de
ortaya çıkmıştır.

Yönetim biliminin diğer bilimlerden farklı olarak ayrı bir bilim dalı olarak
incelenmesi ABD’de ortaya çıkmıştır. Woodrow Wilson’un 1887 yılında “ The Study
Of Administration- Yönetimin İncelenmesi” makalesi bu duruma önderlik etmiştir.
Wilson bu makalesinde, anayasayı işletmenin anayasayı hazırlamaktan daha da zor
olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Wilson, siyaset ve yönetimi birbirinden tamamen
farklı iki bilim olarak açığa çıkaran ilk düşünür olma niteliğini kazanmıştır. Wilson’a
göre “Yönetim alanı, bir iş idaresi alanıdır. Yönetim, siyasetin telaş ve heyecanından
uzaktır. İdari meseleler siyasi meseleler değildir. Her ne kadar siyaset kamu
yönetimine vazifeler yüklüyorsa da makamların oynatılmasına razı olmamalıdır.
Siyaset devlet adamının, idare ise teknik memurun alanıdır.” Ayrıca Wilson, siyaset
ve yönetim ayrışması ile kamu yönetiminin ayrı bir bilim olarak işlemesine temel
oluşturmuştur. Wilson kamu yönetimini, seçilmiş siyasetçilerin emri altında onların
yönlendirmeleri ile çalışan ve tarafsız uzmanların bir arada olduğu bir devlet aygıtı
olarak öngörmektedir. Wilson ile kamu yönetimi paradigmasının bir ayağı yönetim
diğer bir ayağı ise siyaset üzerine odaklanmıştır.
Yönetim bilimi ile geçmişten günümüze birden fazla yönetim kuramı
geliştirilmiştir. Yönetim kuramları esas itibariyle Endüstri Devrimi’nden sonra ve
özellikle 1900’lerden itibaren sistemli bir şekilde gelişmeye başlamış ve yönetime
belirli ilke ve kurallar bütünlüğü kazandırmıştır. Kronolojik bir sınıflandırmayı temel
almak suretiyle; yönetim kuramları; geleneksel insan ilişkileri, neoklasik ve modern
olmak suretiyle üç temel yaklaşım hâlinde incelenmektedir. Söz konusu üç temel
yaklaşım veya model arasında kesin sınırlar bulunmamaktadır. Çünkü bugün bu
görüşler hâlâ varlığını sürdürmektedir. Bu sebeple, bu kuramları birbirini ikame
eden yaklaşımlar olarak değil fakat birbirini tamamlayan başka bir ifadeyle, örgütsel
hedeflere ulaşma çabalarında yöneticinin karşılaştığı sorunları çözmede
kullanabileceği araçların sayı ve etkinliğini arttırmayı amaçlayan yaklaşımlar olarak
ele almak gerekmektedir.
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GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİNİN ÖNCÜLERİ VE TEMEL
ÖZELLİKLERİ ARASINDA YÖNETİM-SİYASET AYIRIMI

Wilson, yönetim ve
siyaseti ayrı alanlar
olarak görmüştür.

Kamu yönetiminin yönetim ve kamu yönetimi olmak üzere iki temel bileşeni
bulunmaktadır. Yönetim başta insanlar olmak üzere mevcut üretim faktörlerinin
amaçlar doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Kamu yönetimi,
halkın ihtiyaçlarının devlet tarafından sistemli bir şekilde karşılanması sürecidir.
Kamu yönetimi bir yönetim alanı olup aynı zamanda kamuyla ilgilenmektedir.
Thomas Woodrow Wilson’un 1887 yılında ABD’de yayımladığı “The Study Of
Administration-Yönetimin İncelenmesi” başlıklı makalesiyle kamu yönetiminin
ortaya çıkışındaki en önemli adımın ve kurucusu olduğu kabul görmüştür.
Makalesinde; kamu yönetiminin ve siyasetin birbirinden ayrı bilimler olduğunu
savunmuştur. Ayrıca İngiltere, Amerika ve Avrupa’nın yönetim şekillerini
karşılaştırmıştır. Sonraki dönemde ABD’nin Başkanı olarak seçilmiş Wilson’un
yönetim çalışmalarının amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının en az maliyet ile en çok
hizmetin sunulmasının nasıl gerçekleştirildiği ve neyi ne kadar başarıyla yaptıklarını
incelemektir. Wilson ile kamu yönetimi paradigmasının bir ayağı yönetim diğer bir
ayağı ise siyaset üzerine odaklanmıştır. Wilson, kamu yönetiminin siyasetten ayrı bir
disiplin olarak ele alınmasının yönetimin sorunlarına ilişkin çözümler getireceğini ve
toplumun etkinliğini artıracağını savunmuştur.

Örnek

Wilson’nun başlattığı siyaset ve yönetim ayrımı üzerine yazılar Frank J.
Goodnow’un 1900 tarihli “Siyaset ve Yönetim” eseri ile devam etmiştir. Goodnow
kitabında hükümetin siyasal ve yönetsel olmak üzere iki farklı görevinin olduğunu
belirtmektedir. Siyasal işlevini daha çok makro düzeyde politikalar belirlemekle ve
devletin kendi iradesini ortaya koymakla açıklamaktayken yönetsel işlevini
belirlenen politikaları yürütmekle ifade etmektedir. Bir devletteki kuvvetler ayrımı
mefhumunun bu doğrultuda şekillendiğini belirtmektedir. Devletin yasama birimi,
devlet iradesini belirlemek ve politika oluşturmakla sorumlu tutulmaktadır. Bu
sorumluluğunu yerine getirirken de yargı organının yorumlayıcı niteliğinden
yararlanmaktadır. Yürütme organı da kendinden uzak bir şekilde hazırlanan ilgili
politikaları tarafsız bir şekilde uygulamakla sorumludur.

Leonard D. White kamu
yönetimi üzerine ilk
bilimsel çalışmayı ele
alan araştırmacıdır.

•Goodnow’a göre siyaset daha çok kamusal talep ve beklentileri
açıklama yolu, yönetim ise bu talep ve beklentilerin yürütülmesi
durumudur.

Kamu yönetimi 1920’li yıllarda gelişme yönünde bir mesafe kat etmiştir.
Leonard D. White kamu yönetimi üzerine ilk bilimsel çalışmayı ele almıştır. Bu
eserinde de siyaset ve yönetimin birbirinin alanına kesinlikle girmemesi gereken iki
farklı bilim dalı olarak göstermiştir. White, kamu yönetimini müstakil bir bilim olarak
nitelemiş ve temel misyonunun tasarruf ve verimlilik olduğunu açıklamıştır. 1927’li
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yıllara gelindiğinde bu dönemde “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri” kitabı ile W. F.
Willoughpy ile karşılaşılmaktadır. Willoughpy, bu kitabında kamu yönetiminin bazı
temel ilkelerinin olduğunu ve ilkelerin uzman yöneticiler tarafından uygulanması
gerektiğini belirtmektedir.
1937 yılında Luther H. Gulick ve Lyndall Urwick’in birlikte kaleme aldıkları
“Yönetim Bilimi Üzerine Notlar” kamu yönetimi alanında yazılan önemli bir eserdir.
Gulick ve Urwick, dönemin ABD başkanına yönetim alanında danışmanlık
yapmışlardır. Danışmanlıkları ile Fayol’un ileri sürdüğü yönetime dair beş önemli
unsuru yediye çıkartmışlardır. Bu unsurlar “planlama, örgütleme, personel
yönetimi, yöneltme, koordinasyon, rapor verme ve bütçeleme” olarak
belirlenmiştir. Bu unsurların baş harfleri İngilizce olarak alınmış ve yönetim bilimi
alanına “POSDCORB” (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating,
Reporting, Budgeting) olarak kazandırılmıştır.
L.F. Urwick, neden ve sonuç üzerinde araştırmalar yaparak yönetim
sürecinde yer alan fonksiyonlar üzerinde analiz yapmıştır. Analizleri ile neden ve
sonuçları etki boyutunda değerlendirerek birtakım yönetim ilkeleri belirlemiştir. İş
bölümü, uzmanlaşma, kontrol alanı, yetki ve sorumluluğun denkliği, amaç birliği ve
hiyerarşik yapılanmalar gibi ilkeler geleneksel yönetimin temel ilkeleri arasında yer
almaktadır.
Herbert A. Simon, bir varsayım olarak ekonomide kabul edilen ve kendi
çıkarını en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışan ekonomik insan kavramına karşı
yönetsel insan kavramını öneren araştırmacıdır. Aynı zamanda sınırlı rasyonellik
kavramını ilk olarak gündeme getirmiştir. Simon, insanların mutlak rasyonellik
içerisinde hareket etmediklerini ileri sürmektedir. Simon’a göre yöneticilerin
denetim alanı ne kadar daralırsa o kadar örgütün hiyerarşik kademelenmesi artar.
Aşırı hiyerarşik kademelenme kırtasiyeciliğe yol açar. Örgütün hedeflerine
ulaşmasında en önemli rolü alt kademedeki insanlar tarafından gerçekleştirildiğini
ifade etmiştir.
Bu bağlamda, bahse konu olan yukarıdaki araştırmacıların, geleneksel
yönetimin temel eksenini oluşturan, aşağıda ayrıntılı olarak değinilen üç önemli
yaklaşıma ve bu yaklaşımların önderlerine fikirlerinin gelişmesinde çok önemli
katkılar sunduğu söylenebilir.

Bireysel Etkinlik

H. Gulick ve Lyndall
Urwick’in birlikte
kaleme aldıkları
“Yönetim Bilimi
Üzerine Notlar” kamu
yönetimi alanında
yazılan önemli bir
eserdir.

• Geleneksel kamu yönetimi anlayışının temel özellikleri
arasında yer alan Yönetim ve Siyaset'in ayrı disiplinler
olması üzerine araştırma yapınız.
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GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ VE REFAH DEVLETİ
ANLAYIŞI
Geleneksel kamu yönetimi; 19. yüzyılın 2. yarısından başlayıp 20. yüzyılın
son çeyreğine kadarki dönemi kapsayan paradigmanın adı olarak ifade
edilmektedir. Geleneksel kamu yönetiminin ilk ortaya çıktığı dönemlerde büyük bir
reform hareketi olarak kabul görmüştür. Geleneksel modelle kamu yönetimi
liyakatin esas olarak temel alındığı profesyonel bir meslek hâline gelmiştir. 1980’li
yıllara kadar kamu yönetiminde hâkim olan paradigma, geleneksel ya da klasik
kamu yönetimi anlayışının temelleri Woodrow Wilson, Max Weber, Henri Fayol ve
Frederick W. Taylor’un görüş ve düşüncelerini oluşturmaktadır.
Kamu yönetimi disiplininin oluşturulmasının başlangıç noktasını gücün
anlamı ve kaynağıyla uygulanması ayrımı oluşturmaktadır. Kamu yönetimi gücün
kaynağı değil uygulayıcısıdır. Siyasi amaçların etkili ve verimli bir şekilde
gerçekleştirilmesi için en uygun olan aracın belirlenmesi ve geliştirilmesi sürecidir.
Kamu yönetiminin temel amacı halkın talep ve ihtiyaçlarının devlet eliyle hızlı,
verimli ve etkin olarak karşılanmasıdır. Geniş anlamda ise kamu hizmeti ve
toplumsal barışın korunması ve etkin bir şekilde kullanılması olarak ifade edilebilir.

Örnek

Refah devleti kavramının, tarihsel süreç içerisinde farklı tanımlamaları
yapılmıştır. Yapılan tanımlar refah devletine minimum sorumluluk verenden
(ihtiyaçların minimum seviyede karşılanması, minimum standartların sağlanması),
refah devletine kadar çok geniş faaliyet alanlarına farklılaşmaktadır.

Refah devleti yirminci
yüzyılda sosyalist devlet
ile liberal devlet
arasında bir üçüncü yol
olarak ortaya çıktığı
kabul görmektedir.

•Geniş refah devleti faaliyet alanları; konut, eğitim, sağlık ve sosyal
hizmetler gibi alanlardır .

Geleneksel kamu yönetimiyle sosyal refah devleti anlayışının bir araya
gelmesi ile beraber, her alana müdahalesi olan birçok bizzat faaliyet gösteren
bürokratik ve büyük bir devlet meydana gelmiştir. Bu tür devlet ve yönetim anlayışı
sanayi toplumunun yapısına uyum sağlamış ve ihtiyaçlarını gidermiştir. Refah
devletinin temeli, 19. yüzyılın ortalarında İngiltere’de yoksul olanlara yönelik
yapılan yasal düzenlemelere kadar götürülebilir. Fakat modern anlamda kabul
edilen refah devletinin başlangıcı, ilk olarak 1883 yılında Bismark tarafından
getirilen sosyal sigorta uygulamasıdır. Bu sebeple bazı öncü düzenlemeler ve
uygulamalar istisna tutulduğu takdirde refah devletinin esas olarak 20 yüzyılın bir
ürünü olduğu söylenebilir. Refah devleti yirminci yüzyılda sosyalist devlet ile liberal
devlet arasında bir üçüncü yol olarak ortaya çıktığı kabul görmektedir. Modern
refah devletinin temelinde iki sebep bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 1929 yılında
gerçekleşen Büyük Ekonomik Bunalım, ikincisi ise liberal devletin başarısız olarak
görülmesi ve yeni bir devlet anlayışına ihtiyaç duyulmasıdır.
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• 1929 yılında gerçekleşen Büyük Ekonomik Bunalım sürecini
araştırınız?

Refah devleti anlayışı; devletin rolünün zaman zaman değişebileceğini kimi
zaman müdahaleci kimi zaman da girişimci, yeniden dağıtımcı, düzenleyici ve
pozitif bir devlet anlayışını sergileyebilmektedir. Refah devleti anlayışı,
vatandaşların tamamının en az asgari yaşam koşullarına göre yaşamlarını
sürdürmelerini öngörmektedir. Refah devleti anlayışının; devleti aşırı bir şekilde
büyütmesi ve özel sektörün yatırım olanaklarını daraltması, verimliliğin azalması
ve sürdürülemeyen kamu açıklarına sebep olması gibi sorunlar sebebiyle yirminci
yüzyılın sonlarında gözden düşmüştür.

GELENEKSEL DÖNEMDE ETKİLİ OLAN YÖNETİM
YAKLAŞIMLARI
Geleneksel bir diğer adıyla Klasik yönetim kuramı adı altında üç önemli
yaklaşım incelenmektedir. Bu yaklaşımlar tablo 4.1’de öncü araştırmacıları ile
birlikte verilmiştir.
Tablo 4.1. Geleneksel Dönemde Etkili Olan Yaklaşımlar

Geleneksel Yaklaşım Türleri

Geleneksel kuramın
insana ve örgüte ilişkin
birtakım varsayımları
bulunmaktadır.

Öncü Araştırmacı

Bilimsel Yönetim Yaklaşımı

Frederick Taylor

Yönetim Süreci Yaklaşımı

Henri Fayol

Bürokrasi Yaklaşımı

Max Weber

Geleneksel kuram, iki ana fikir etrafında toplanmaktadır. Bu fikirlerin
birincisi rutin, devamlı işlerin görülmesinde insanın makinaların yanında nasıl etkin
bir şekilde kullanılabileceği ile ilgili iken diğeri daha çok formel örgüt yapısının
oluşturulması ile ilgilidir. Geleneksel kuram, temelde açık ve net olarak belirlenmiş
bir örgüt yapısı ile otorite ilişkileri üzerine etkinlik ve verimliliğin daha fazla
geliştirilmesi gerektiği üzerine odaklanmaktadır. Bir başka anlamıyla geleneksel
kuram, kendisini temsil eden her üç yaklaşımın hangi ilkeler çerçevesinde hareket
etmesi gerektiğini araştırmaktadır. Geleneksel kuramın insana ve örgüte ilişkin
birtakım varsayımları bulunmaktadır. Geleneksel yönetimin önemli
kuramcılarından olan Taylor ve arkadaşları insana ilişkin bu varsayımları şu şekilde
tasvir etmektedirler :


İnsanları, her zaman rasyonel, duygularıyla değil tamamen akıllarıyla
hareket eden, ekonomik çıkarlarını ön planda tutan varlıklar olarak
açıklamaktadır.
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İnsana yapılan bu varsayımlar sonrasında Taylor ve arkadaşları, üretimden
istenilen verimi alamamaları durumunu araştırdıklarında düşüklüğü, çalışanların
doğru davranış sergilememelerinden değil; yönetim uygulamalarındaki
yetersizlikten ve ücret sisteminin tatminkâr olmaması durumundan kaynaklandığını
gözlemlemişlerdir. Bu gözlemlerden de yola çıkarak örgüte ilişkin birtakım
varsayımlar ileri sürmüşlerdir. Bu varsayımlar şunlardır:
 Bir örgütteki verimliliğin arttırılması kıt olan kaynakların en etkili ve
ekonomik bir şekilde kullanılması durumuna bağlıdır.
 Örgüt, insanın kişisel sorunlarına yönelik değil daha çok işe yönelik
sorunlarına odaklanmalıdır.
 Örgütte işler detaylı bir şekilde belirlendiğinde, çalışanlar daha üretken bir
şekilde çalışır. Bu durumda örgütsel verimliliği arttırır.
 Geleceğe yönelik kesin bilgi sahibi olunmalı, bu doğrultuda örgütsel
eylemlere yönelik ayrıntılı planlar hazırlamak gerekmektedir.
 Örgütsel verimlilik işte ustalaşmayı gerektirmektedir. Bu sebeple bireysel
uzmanlaşma ilkesi artırılmalıdır.
 Örgütte bütün yetkiler üst kademe yöneticisinde toplanmalıdır. Yönetici
istediği takdirde mevcut yetkilerini alt kademe yöneticilerine
devredebilmelidir.
 Yönetim fonksiyonları, insan veya çevre unsurlarını dikkate almamalıdır.
Her zaman geçerli olan bilimsel ilkelere sahip olmalıdır.

Bireysel Etkinlik

Bilimsel yönetimde
amaç üretimi
artırmaktır.

İnsanları çalışmayı sevmeyen tembel varlıklar olarak tanımlamakta ve
verimliliği sağlayabilmek için insanlar üzerinde sıkı bir denetimin olması
gerektiğini ifade etmektedir.
İşçi veya memurlar maddi ihtiyaçları tatmin etme amacını taşımaktadırlar.
Bu sebeple, çalışanları isteklendirmede kullanılacak bir tek aracı para olarak
kabul etmektedir.
Çalışanlarda iş güvenliği özgürce karar vermekten daha fazla önem
taşımaktadır.
Çalışanların büyük bir çoğunluğu, başkaları tarafından yönetilmeyi bir
ihtiyaç olarak duymaktadırlar. Ayrıca herhangi bir yönlendirme ve denetim
süreci olmadan kendi güçlerini başkalarının güçleri ile uyumlaştıramazlar.

• Taylor ve arkadaşlarının örgüte ilişkin varsayımlarının olumlu ve
olumsuz yönlerini araştırınız.

Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Bilimsel yönetimde amaç, üretimi arttırmaktır. XX. yüzyılın başlarında
Amerika’da iş deneyimine sahip işçi sayısı yeterli değildir. Üretimi arttırabilmek için
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hem işçilerdeki verimi arttırmak hem de işteki bazı bölümleri çıkardıktan sonra işi
bütünleştirmek gerekmekteydi. Belirli bir sıra dâhilinde ve işi en iyi bir şekilde
yapmanın tek yolu, Taylor tarafından bilimsel yönetim olarak kabul edilen
yaklaşımın temel ilkelerinin ortaya koyulması ile başlamıştır. Bir çelik şirketinde
çalıştığı dönemlerde, yönetim sisteminin üretimini zaman etüdü üzerine
dayandırmıştır. Alışılmış yöntemler kullanarak çalışan çelik işçilerinin, bir iş
üzerindeki harcadığı zamanı analiz etmiştir. Zaman etüdü çalışmalarıyla bir işçinin
en iyi işi en kısa zamanda nasıl yapabileceğini belirlemiş ve mevcut araçlarla da ne
kadar işçiye ihtiyaç duyulabileceğini araştırmıştır.

Bilimsel yönetim
yaklaşımına “Taylorizm”
adı da verilmektedir.

Taylor, insanı makine
gibi görmekte, psikososyal faktörleri göz
ardı etmektedir.

•Taylor çalışmış olduğu çelik şirketinde pik demiri taşıma faaliyetinde
bilimsel yöntemini uygulamıştır. İşçileri günde yaklaşık olarak 4 kat
daha fazla pik demiri taşımaya ikna edebilmek için parça başı ücreti
kullanmıştır.

Frederick Winslow Taylor, Bilimsel Yönetim Yaklaşımının temel kurucusudur.
Bu sebeple bu yaklaşıma, “Taylorizm” adı da verilmektedir. Taylor’u yönetim
biliminde öncü hâline getiren şey, mühendis olarak çalıştığı iş yerindeki gözlemleri
sonucu yönetime kazandırdıklarıdır. Taylor yönetimi, insan, malzeme, para, yöntem
ve maliyeyi en etkili bir şekilde kullanarak örgütteki verimi artıran bir mekanizma
oluşturmuştur. Taylor, bilimsel yönetimde odak noktayı, bir kuruluştaki verimlilikte
görmektedir. Taylor, insanı makine gibi görmekte, psiko-sosyal faktörleri göz ardı
etmektedir. Ayrıca karar vermede olduğu gibi işin belirlenmesi ve
sınırlandırılmasında insanın bilişsel gücü dikkate alınmamıştır.
Bilimsel yönetim, yönetimdeki verimliliği sağlamada girdi çıktı kavramlarını
temel bir ölçü olarak ele almaktadır. Yönetim veya örgüt, temelde teknik bir sorun
olarak görülmektedir. Bu sorun da ancak ve ancak uygun ilkelerin uygulanması ile
çözülebilecektir. Örgütte, denetim alanı, komuta birliği hat ve kurmay gibi bazı
kavramların kullanımı söz konusudur. Bilimsel olarak seçilen, ödenen ücret,
yükseltilen personelin oluşturduğu iş birimlerinin bölümlere ayrılmasında temel
olarak amaç, süreç, müşteri, yer gibi kategoriler yer almaktadır. Bu ilkeler daha
sonra geliştirilerek Frederic W. Taylor ve arkadaşları tarafından ilgili ilkelerin önemli
bir bölümüne somut anlamda yön verilmiştir. Taylorizm’e ait temel ilkeler şunlardır:






Gelişi güzel çalışma yerine, bilimsel yöntemlerin göz önünde
bulundurulduğu bir çalışma,
Bireysel olmayan daha çok yardımlaşmaya dayalı bir çalışma,
Başıboşluk yerine etkili bir koordinasyona tabi çalışma,
Çalışanların verimliliğini en üst seviyeye çıkarabilmek için eğitime önem
verme,
En az verimlilik ve en az çıktının sağlandığı bir verimlilik yerine en az girdi
ile en çok çıktının sağlandığı yüksek bir verimliliği oluşturmaya çalışmadır.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

71
9

Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı

Bireysel Etkinlik

Bilimsel yönetim yaklaşımı, örgütsel verimliliği arttırmada bireysellikten
ziyade toplu ve yardımlaşmaya dayalı, belirli kurallar dâhilinde ve rasyonel çalışma
koşullarını sunması sebebiyle yönetim bilimine önemli katkılarda bulunmuştur.
Ancak bütün bu ilkeleri ortaya koyarken insanın gereksinimlerini göz önünde
bulundurmama, örgütsel gereksinimleri ön plana çıkarma ve bu doğrultuda
çalışma ise bilimsel yönetim yaklaşımının eksikliği olarak kabul edilmektedir. Bu
eksikliğin ise örgütteki verimliliği arttırmada insanın bir psiko-sosyal varlık
olduğunun göz önünde bulundurulması ile tamamlanabileceği dikkate alınmalıdır.

• Bilimsel yönetim yaklaşımına yönelik yapılan eleştirileri
araştırınız.

Yönetim Süreci Yaklaşımı
Yönetim süreci yaklaşımı, bilimsel yönetim yaklaşımı gibi ekonomik etkinlik
ve rasyonellik fikrini esas almaktadır. Bu bağlamda yönetim süreci yaklaşımı,
bilimsel yönetimin devamı ve bazı yönlerden de tamamlayıcısı olarak
öngörülmektedir. Ancak bilimsel yönetim daha çok iş dizaynı ve işlerin yapılma
şekli ile ilgilenmekteyken yönetim süreci yaklaşımı, organizasyonun tamamını ele
almakta; örgüt ve yönetim ile ilgili temel ilkeler ortaya koymaktadır.
Yönetim süreci yaklaşımının kurucusu Henri Fayol’dur. Fayol da diğer klasik
kuramcılar gibi insan psikolojisi ve insanlar arası ilişkiler üzerinde durmamış, daha
çok örgütün etkin ve verimli iş yapması üzerinde durmuştur. Fayol’a göre, insanlar
iş yapmaktan kaçan, tembel ve sorumluluk almayan varlıklardır. Bu sebeple
yöneticiler, astlarına güvenmemeli ve yapılan her işi mutlaka kontrolden geçirmeli;
disiplin ve ceza ise yönetimde etkili bir araç olarak kullanılmalıdır.
Fayol’a göre, insanlar iş
yapmaktan kaçan,
tembel ve sorumluluk
almayan varlıklardır.

Fayol tek tip örgüt modelini geliştirerek yönetimin genel ilkelerinin örgütün
tamamına uygulanabileceği iddiasında bulunmaktadır. Taylor’un işçilerde
beklediğini o daha çok üst kademe yöneticilerinden beklemiştir. Fayol, bir
örgütteki eylemleri ticari, teknik, mali, muhasebe, güvenlik ve yönetim olmak
üzere altı farklı grupta toplamaktadır. Fayol, bu altı eylem türünden ilk beş
tanesinin teknik nitelik taşıdığını ve herkes tarafından bilinebileceğini ancak altıncı
eylem türü olan yönetimin diğer eylemler arasında daha soyut ve üzerinde
durulması gereken bir faaliyet alanı olarak ifade etmektedir. Fayol, yönetimi
birbirini takip eden çeşitli fonksiyonlardan meydana gelen bir süreç olarak kabul
etmektedir. Bu süreci, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetleme
olarak anlatmaktadır. Bazen eğitim ve yetiştirmeyi de ayrı bir işlev olarak sürece
eklemekte ve iş bölümü, yönetim birliği, disiplin, merkeziyetçilik, yetki ve
sorumluluk, personelin devamlılığı hiyerarşi ve kumanda birliği gibi yönetimle ilgili
birtakım önemli ilkelerin varlığından bahsetmektedir. Fayol, bu ilkelerin kesin
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nitelik taşımadığını çünkü yönetimde hiçbir şeyin mutlak olmadığını, yönetimin bir
ölçü ve kıyas melesi olduğunu söylemektedir.

• Bilimsel yönetim yaklaşımının öncüsü olan Henri Fayol'un
biyografisini araştırınız?

Bürokrasi Yaklaşımı

Bürokrasi kavramının ilk
defa Fransa’da ortaya
çıktığı iddia
edilmektedir.

Klasik yönetimin üçüncü ve en önemli yaklaşımlarından “Bürokrasi
Yaklaşımı”, Alman sosyolog Max Weber tarafından 1900’lü yılların başında
gerçekleştirilmiştir. Bürokrasi kavramının ilk defa Fransa’da ortaya çıktığı iddia
edilmektedir. Kavramın “bureau” kavramından geldiği, bu kavramın da köken
olarak “koyu renklerle örtülmüş yazı masası”nı ifade ettiği söylenmektedir. Bureau
kavramının 18.yy’da ise “memurların çalıştığı ofis, büro ya da devlet dairesi”
anlamında kullanıldığı belirtilmektedir. Bu açıklamalarla vurgulanmak istenen ise
memurların toplum üzerinde artan etkisi olmaktadır.
Bürokrasi, bir örgütsel model veya yaklaşım olarak günlük konuşmalarda
kullanıldığı şekliyle işlerin görülmesini aksatan, gereksiz yazışmalara ve zaman
kayıplarına yol açan, bugün git, yarın gel uygulamalarını doğuran bir kavram olarak
ifade edilmesinin aksine ideal anlamda bir organizasyonu ve yönetim biçimini de
ifade etmektedir. Max Weber, bürokratik yapıyı, etkinlik ve rasyonalizasyon
açısından ideal bir organizasyon yapısı olarak şekillendirmektedir.

Max Weber bürokrasiyi,
akılcı, kişisel bağlılık ve
duygusallığa yer
vermeyen sosyal
kurumların en
mükemmel yapısı olarak
tanımlamaktadır.

Weber bürokrasiyi, akılcı, kişisel bağlılık ve duygusallığa yer vermeyen sosyal
kurumların en mükemmel yapısı olarak tanımlamaktadır. Ona göre bürokrasi bir
insan sistemi olmaktan çok bir kanun ve kurallar sistemidir. Bu kurallarla bütün
sorunlar ortadan kalkmakta ve tarafsızlığın gerçekleştirilmesi ile çalışanların
üstlerinin talimatlarına uymaları sonucunu doğurmaktadır. Bu da bir çeşit otokrasi
sistemi olarak açıklanmaktadır. Çünkü çalışanlar değişmez bir emir zincirine göre
hareket etmektedirler. Baştakiler emir verirler, alttakiler ise emir vermeksizin bu
emirlere uymaktadırlar. Weber, ideal bürokrasi olarak tanımladığı etkili bir
organizasyon yapısını ve ayırt edici niteliklerini şöyle sıralamaktadır:




Hiyerarşik yapı
Weber’e göre ideal bir bürokraside görevlerin etkili bir şekilde yerine
getirilebilmesi için görevleri yerine getirecek makamların ve bu
makamların oluşturduğu kademelerin kendilerinden daha üst düzeydeki
kademelerin emir ve denetiminde bulunmaları gerekmektedir.
İş bölümü ve uzmanlaşma
Weber, bürokratik organizasyonlarda çalışanların belirli bir iş alanında
uzmanlaşmasını ve iş bölümü sırasında bu uzmanlaşma ilkesinin dikkate
alınması gerektiğini belirtmektedir.
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Weber’e göre
Organizasyonda her
şeyin kurallara uygun bir
biçimde yürütülmesi
ilkesi kanunilik ilkesidir.













Biçimsel (Resmî) bağlılık
Weber, bir yöneticinin doğru karar alabilmesi için duygusal ilişkilerden
kaçınması gerektiğini belirtmektedir. Yönetici, organizasyona ilişkin karar
alırken emrindekilere karşı nefret, kızgınlık ve aşırı samimiyet gibi
duyguları bir kenara bırakmalı subjektif davranmaya sebep olacak
etkenlerden uzak durmalıdır.
Soyut kurallar dizisinin varlığı (İlke ve yöntemler)
Weber, her kademede işlerin nasıl yapılacağını ayrıntılı gösteren kuralların
olması gerektiğini söylemektedir. İşletmede yönetim ve çalışanlar
tarafından benimsenen kuralların, sadece koordinasyonu ve düzeni
sağlamakla kalmayacağını aynı zamanda organizasyon içerisindeki istikrar
ve sürekliliği sağlayacağını belirtmektedir.
Kanunilik
Organizasyonda her şeyin kurallara uygun bir biçimde yürütülmesi ilkesi
olarak ifade edilmektedir.
Yasal yetkinin uygulanması
Weber, organizasyonel birimlerin yasal yetki ile birbirlerine bağlanmaları
gerektiğini savunmuştur. Organizasyon üyelerinin kullanacakları yetkinin
kaynağı bulundukları organizasyonel makam veya kademe olacaktır.
Organizasyona dâhil olan bir kişi bu anlamda yasal yetkiyi kabul eder.
Teknik yetenek temeline dayalı personel seçimi ve terfi
Organizasyon ihtiyaç duyacağı personeli işin gerektirdiği teknik bilgi ve
yeteneği ölçen sınav sonuçlarına göre seçerek terfi ettirilecek ve
yeteneğini koruduğu ölçüde herhangi bir dış baskı olmaksızın aynı
mevkide kalacaktır.
Organizasyona dış müdahalelerin önlenmesi
Weber, kararların hür bir irade ile verilebilmesi için organizasyon
kaynaklarının her türlü dış müdahale ve denetimden uzak tutulması
gerektiğini belirtmektedir.
Memur ile görevin birbirinden ayrılması
Weber, hiç kimsenin organizasyondaki görevini şahsi amaçları
doğrultusunda kullanmaması gerektiğini belirtmektedir. Görevler ve
bunların yerine getirilmesi için işgal edilen makamlar, hiç kimsenin şahsi
çıkarıymış gibi işlem görmemelidir.
Çalışanlara maaş ve aylık verilmesi
Organizasyonda çalışanlara aylık maaş verilmelidir. Maaş dışında hiçbir
ödenek her ne ad altında olursa olsun verilmemelidir.
Çalışanların iş güvenliklerinin sağlanması
Memurların organizasyona itaatlerini güçlendirmek için iş güvenliklerinin
ve terfi imkânlarının tatminkâr düzeye getirilmesi ve ödüllendirme
sisteminin de yeri geldiğinde kullanılması gerektiği belirtilmektedir.
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Weber’e göre maaş
dışında hiçbir ödenek
her ne ad altında olursa
olsun çalışanlara
verilmemelidir.

Weber, yukarıda belirtilen ilkelerin, sadece etkinlik ve verimliliği sağlamak
ile kalmayarak yönetimde tarafsızlığı ve eşit muameleyi mümkün kılacağını
belirtmiştir. Weber’in bürokrasi yaklaşımı, geleneksel yönetim kuramlarının diğer
yaklaşımları gibi etkileşimler, çevresel belirsizlikler, değişimlere uyum konularında
çok yetersiz kalmakta; amaç belirleme karar verme ve yürütme konularında ise
yalnızca tepe yönetimini sorumlu tutarak gerçeklerden kaçmaktadır. Bunun yanı
sıra çevredeki ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik konularında hızlı değişme ve
gelişmeler biçimsel yapısı katı olan bürokratik örgütleri karışıklıklara
sürüklemektedir.

• Weber’in bürokrasi yaklaşımına yönelik yapılan eleştirileri
araştırınız.

Diğer Önemli Yaklaşımlar
Geleneksel yönetimde etkili olan Taylor, Fayol ve Weber gibi
araştırmacıların yanında Joseph L. Massie, Douglas McGregor, Mason Haire, Frank
ve Lillian Gilberth, H.L. Gantt ve R.C. Davis gibi araştırmacıların da klasik yönetime
dair birtakım bakış açıları olmuştur.
Massie, geleneksel
yönetimin bireylerin
daha çok biçimsel
faaliyetleriyle
ilgilendiğini
belirtmektedir.

Massie geleneksel yönetimin bireylerin daha çok biçimsel faaliyetleriyle
ilgilendiğini belirtmektedir. İnsanlar rasyonel davranırlar ve insanların yönetimde
akılcı davranışlar önem taşır. Kişisel ve çevresel durumlardan herhangi bir şekilde
etkilenme durumu yoktur.
Douglas McGregor, geleneksel yönetimi “X teorisi” adı altında incelemiştir.
X teorisi, hiyerarşik modeli temsil etmektedir. İnsanların elde sopa sürekli
dürtükleme ile çalışabileceğini ileri sürer. İnsanların çalışmaktan
hoşlanmadıklarını, ilk fırsatta kaçabileceklerini bu sebeple de sürekli kontrol
altında tutulmaları gerektiğinden bahsetmektedir.
Mason Haire, geleneksel yönetimde insan modelini incelemiştir. İnsanların
hiçbir zaman ileri görüşlü olmadıklarını, zorlanmadıkça çalışmayan, anlatmadıkça
da ne yapacağını bilemeyen varlıklar olduklarını iddia etmiştir. Tembel olan bu
insanı ödüllendirme veya cezalandırma yöntemleriyle çalıştırmak gerektiğini
belirtmektedir.

Gantt, bilimsel yönetim
ile insan ilişkileri
arasında bir köprü
oluşturmuştur.

Frank ve Lillian Gilberth, tuğla döşemeciliğindeki gereksiz hareketleri
azaltacak ve iş yükünü hafifletecek yöntemleri keşfetmenin doğruluğu üzerinde
çalışmalarını derinleştirmişlerdir. Özellikle Lillian, bilimsel işletmeciliğe dayalı
çalışmalarında analiz ve sentezlerin yapılması zorunluluğunu ortaya koymuştur.
Analizle bir işin temel parçalara ayrıldığını sentezde de işin yararlı elemanlarının
bir araya gelerek yeniden yapılanması durumunu ortaya koyduğunu
belirtmektedir. Yine Lillian, bilimsel işletmeciliğin insan faktörü üzerindeki
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H.L. Gantt, Taylor’un yakın arkadaşlarından biridir. Gantt, iş ve
işletmecilikteki sosyal sorumluluğa daha fazla mesai harcamıştır. Bilimsel yönetim
ile insan ilişkileri arasında bir köprü oluşturmuştur. Toplumun ihtiyaçlarına hizmet
ve kâr arayışları arasında bir denge oluşturulmadığı takdirde çalışılan iş kolunda
büyük sıkıntıların çıkma ihtimalinin olabileceğini dile getirmiştir. Bu sıkıntılara da
aşırı kâr oranları ile tekelci güç olma durumu sebep olarak gösterilmiştir.

R.C. Davis, Yönetimin
temel felsefesi üzerinde
durmuştur.

•Gant, aşırı kâr oranları ve tekelci güç olma durumlarının toplumun
gereksinimlerinin hizmet ve kâr arayışları arasında denge sağlanmazsa
sorunlara neden olacağını belirtmiştir.

R.C. Davis, Yönetimin temel felsefesi üzerinde durmuştur. Bu konu ile çeşitli
eserler ele almıştır. Davis, yönetimin fonksiyonlarını planlama, örgütleme ve
kontrol alanı olmak üzere üç bölümde incelemiş ve iyi bir organizasyonda olması
gereken temel özelliklerin neler olduğu üzerinde tartışmıştır.
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•GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI
•Geleneksel kamu yönetimi; 19. yüzyılın 2. yarısından başlayıp 20. yüzyılın son
çeyreğine kadarki dönemi kapsayan paradigmanın adı olarak ifade
edilmektedir. Geleneksel kamu yönetiminin ilk ortaya çıktığı dönemlerde
büyük bir reform hareketi olarak kabul görmüştür. Geleneksel modelle kamu
yönetimi liyakatin esas olarak temel alındığı profesyonel bir meslek hâline
gelmiştir.
•GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİNİN ÖNCÜLERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
ARASINDA YÖNETİM-SİYASET AYIRIMI
•Kamu yönetiminin yönetim ve kamu yönetimi olmak üzere iki temel bileşeni
bulunmaktadır. Yönetim başta insanlar olmak üzere mevcut üretim
faktörlerinin amaçlar doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde
kullanılmasıdır. Thomas Woodrow Wilson’un 1887 yılında ABD’de
yayımladığı “The Study Of Administration-Yönetimin İncelenmesi” başlıklı
makalesiyle kamu yönetiminin ortaya çıkışındaki en önemli adımı olduğu ve
kurucusu olduğu kabul görmüştür. Makalesinde; kamu yönetiminin ve
siyasetin birbirinden ayrı bilimler olduğunu savunmuştur.Wilson’nun
başlattığı siyaset ve yönetim ayrımı üzerine yazılar Frank J. Goodnow’un
1900 tarihli “Siyaset ve Yönetim” eseri ile devam etmiştir.
•Leonard D. White kamu yönetimi üzerine ilk bilimsel çalışmayı ele almıştır.
•1927’li yıllara gelindiğinde bu dönemde “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri”
kitabı ile W. F. Willoughpy ile karşılaşılmaktadır.
•1937 yılında Luther H. Gulick ve Lyndall Urwick’in birlikte kaleme aldıkları
“Yönetim Bilimi Üzerine Notlar” kamu yönetimi alanında yazılan önemli bir
eserdir.
•GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ VE REFAH DEVLETİ ANLAYIŞI
•Geleneksel kamu yönetimiyle sosyal refah devleti anlayışının bir araya
gelmesi ile beraber, her alana müdahalesi olan birçok bizzat faaliyet
gösteren bürokratik ve büyük bir devlet meydana gelmiştir.
•Refah devleti yirminci yüzyılda sosyalist devlet ile liberal devlet arasında bir
üçüncü yol olarak ortaya çıktığı kabul görmektedir.
•Refah devleti anlayışı, vatandaşların tamamına en az asgari yaşam
koşullarına göre yaşamlarını sürdürmelerini öngörmektedir.
•Modern anlamda kabul edilen refah devletinin başlangıcı, ilk olarak 1883
yılında Bismark tarafından getirilen sosyal sigorta uygulamasıdır.
•GELENEKSEL DÖNEMDE ETKİLİ OLAN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
•Geleneksel bir diğer adıyla Klasik yönetim kuramı adı altında üç önemli
yaklaşım incelenmektedir. Bunlar; Frederick Taylor önderliğindeki Bilimsel
Yönetim Yaklaşımı; Henri Fayol önderliğindeki Yönetim Süreci Yaklaşımı ve
Max Weber önderliğindeki Bürokrasi Yaklaşımı’dır.
•Bilimsel Yönetim Yaklaşımı: Frederick Winslow Taylor, Bilimsel Yönetim
Yaklaşımının temel kurucusudur. Bilimsel yönetimde amaç, üretimi
arttırmaktır. Bilimsel yönetim, yönetimdeki verimliliği sağlamada girdi çıktı
kavramlarını temel bir ölçü olarak ele almaktadır. Yönetim veya örgüt,
temelde teknik bir sorun olarak görülmektedir.
•Yönetim Süreci Yaklaşımı: Yönetim süreci yaklaşımı, bilimsel yönetim
yaklaşımı gibi ekonomik etkinlik ve rasyonellik fikrini esas almaktadır.
Yönetim süreci yaklaşımının kurucusu Henri Fayol’dur. Fayol yönetimi,
birbirini takip eden çeşitli fonksiyonlardan meydana gelen bir süreç olarak
kabul etmektedir. Bu süreci, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve
denetleme olarak anlatmaktadır.
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•Bürokrasi Yaklaşımı: Bürokrasi yaklaşımının öncüsü Max Weber'dir. Max
Weber, bürokratik yapıyı, etkinlik ve rasyonalizasyon açısından ideal bir
organizasyon yapısı olarak şekillendirmektedir. Weber, ideal bürokrasi
olarak tanımladığı etkili bir organizasyon yapısını ve ayırt edici niteliklerini
şöyle sıralamaktadır: Hiyerarşik yapı, iş bölümü ve uzmanlık, biçimsel
(resmi) bağlılık, soyut kurallar dizisinin varlığı (ilke ve yöntemler), kanunilik,
yasal yetkinin uygulanması, teknik yetenek temeline dayalı personel seçimi
ve terfi, organizasyona dış müdehalelerin önlenmesi, memur ile görevin
birbirinden ayrılması, çalışanlara maaş ve aylık verilmesi, çalışanların iş
güvenliklerinin sağlanması dır.
•Diğer Önemli Yaklaşımlar
•Massie geleneksel yönetimin bireylerin daha çok biçimsel faaliyetleriyle
ilgilendiğini belirtmektedir.
•Douglas McGregor, geleneksel yönetimi “X teorisi” adı altında incelemiştir.
•Mason Haire, geleneksel yönetimde insan modelini incelemiştir.
•Frank ve Lillian Gilberth, tuğla döşemeciliğindeki gereksiz hareketleri
aaltacak ve iş yükünü hafifletecek yöntemleri keşfetmenin doğruluğu
üzerinde çalışmalarını derinleştirmişlerdir.
•H.L. Gantt, Taylor’un yakın arkadaşlarından biridir. Gantt, iş ve
işletmecilikteki sosyal sorumluluğa daha fazla mesai harcamıştır.
•R.C. Davis, Yönetimin temel felsefesi üzerinde durmuştur. Bu konu ile çeşitli
eserler ele almıştır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi yönetim ve siyaset disiplinlerini birbirlerinden ayrı bir
bilim olarak savunmuştur?
a) Leonard D. White
b) Max Weber
c) Thomas Woodrow Wilson
d) L.F. Urwick.
e) W. F. Willoughpy
2. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in tanımladığı “bürokrasi”nin özelliklerinden biri
değildir?
a) Yasalarla düzenlenmiş yetki alanı
b) Kurallara bağlılık ve biçimsellik
c) Yetki ve görevlerde uzmanlaşma
d) Her kademede işlerin nasıl yapılacağını ayrıntılı gösteren kuralların olması
gerektiği
e) Gayrişahsîlik ve kurallarda esneklik

3. Bilimsel yönetim yaklaşımının önderi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Henri Fayol
H. Gulick ve Lyndall Urwick
Herbert A. Simon
Max Weber
Frederick W. Taylor

4. Weber’in ideal bir bürokraside görevlerin etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi
için görevleri yerine getirecek makamların ve bu makamların oluşturduğu
kademelerin belirli bir düzen içinde olmasını gerektiğini belirten ilke
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş Bölümü ve Uzmanlaşma
b) Yetki Alanı
c) Hiyerarşi
d) Kanunilik
e) Biçimsellik
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5. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetimin temel özelliklerinden biri
değildir?
a) İnsanları çalışmayı sevmeyen tembel varlıklar olarak tanımlamaktadır.
b) İnsanların çalışma koşullarında çevresel faktörleri de göz önünde
bulundurmaktadır.
c) İşçi veya memurlar maddi ihtiyaçları tatmin etme amacını taşımaktadırlar
d) Çalışanların büyük bir kesimi, başkaları tarafından yönetilmeyi bir ihtiyaç
olarak duymaktadır.
e) Örgütlerde iş bölümü ve uzmanlaşma esastır.
6. Aşağıdakilerden hangisi Taylorizm’e ait temel özelliklerden biri değildir?
a) Bilimsel yöntem esaslı bir çalışma
b) Bireysel olmayan yardımlaşmaya dayalı bir çalışma
c) Başıboşluk yerine etkili bir koordinasyona tabi çalışma
d) Çalışanlar için eğitime ayrıca önem verme
e) En çok girdi ile en çok çıktının sağlandığı yüksek bir verimlilik oluşturma
7. Aşağıdakilerden hangisi siyaseti daha çok kamusal talep ve beklentilerini
açıklamanın yolu, yönetimi ise bu talep ve beklentilerin yürütülmesi durumu
olarak açıklamıştır?
a) R.C. Davis
b) Douglas McGregor
c) Mason Haire
d) H.L. Gantt
e) L. Gulick
8. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin temel felsefesi üzerinde durmuştur?
a) Mason Haire
b) H.L. Gantt
c) R.C. Davis
d) F.J. Goodnow
e) Douglas McGregor.
9. Bürokrasi yaklaşımının önderi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Henri Fayol
b) Douglas McGregor
c) Herbert A. Simon
d) Max Weber
e) Frederick Winslow Taylor
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10.Özellikle bilimsel işletmeciliğe dayalı çalışmalarında analiz ve sentezlerin
yapılması zorunluluğunu ortaya koyan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lillian Gilberth
b) Mason Haire
c) Douglas McGregor
d) Massie
e) L.F. Urwick

Cevap Anahtarı
1.c, 2.e, 3.e, 4.c, 5.b, 6.e, 7.d, 8.c, 9.d, 10.a
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Geleneksel kamu yönetimi
yaklaşımından yeni kamu
işletmeciliği yaklaşımına
dönüşümün nedenlerini
anlayabilecek,
• Yeni kamu işletmeciği yaklaşımının
kuramsal dayanaklarını ve doğuşuna
neden olan gelişmeleri
öğrenebilecek,
• Yeni kamu işletmeciliği yaklaşımın
temel özelliklerini açıklayabilecek,
• Yeni kamu işletmeciliği yaklaşımına
getirilen eleştirileri
kavrayabileceksiniz.

Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan
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GİRİŞ
1970’li yıllardan itibaren birtakım gelişmeler ve dönüşümler geleneksel
kamu yönetimi yaklaşımı ve bu yaklaşım dâhilindeki refah devleti uygulamalarını
derinden sarsarak devletin rolünde de bir değişim ve dönüşüme neden olmuştur.
1973 petrol krizi ilk olarak İngiltere’de 1976’da İşçi Partisi’nin kamu harcamalarını
kısması ile sonuçlanmıştır. Sonrasında hükûmetler kamu sektörünün israfa yol
açan özelliklerini vurgulayarak reform hareketlerini başlatmışlardır. Kamu
sektörünün boyutu ve devletin küçültülmesi anlayışı ve küçülen alanın da yine
etkin ve verimlilik anlayışı ile yönetilmesi gereği üzerine süren tartışmalar söz
konusu reform hareketlerinin temelini oluşturmaktadır.
Reformların felsefi temelini neo-liberalizm oluştururken siyasi boyutunda
yeni sağcı politikalar ön plana çıkmıştır. Bu dönüşüm yönetsel anlamda Yeni Kamu
İşletmeciliği (YKİ) (New Public Management) yaklaşımını getirmiştir. YKİ, ekonomik
ve toplumsal hayatta devlete sınırlı bir rol biçerken, kamu yönetiminin örgütsel
yapı ve süreçlerinde, özel sektör benzeri yönetim modellerinin ve tekniklerinin
kullanılmasını öngörmektedir. YKİ ile birlikte kamu sektörünün doğrudan hizmet
sağlayıcı olma özelliği yerini esnek işletme anlayışı ile yönetilme anlayışına
bırakmıştır.
YKİ, kamu tercihi ve işlem maliyetleri teorilerinden oluşan “yeni kurumsal
iktisat” düşüncesi ve işletmecilik anlayışının uygulanması çerçevesinde
değerlendirilmektedir. Devleti sınırlandırmak, işletmeci yönetim anlayışı,
sorumluluk ve vatandaş odaklılık ve Weberyen bürokrasi modelinin reddi üzerine
kurulu olan YKİ, katı bürokratik, hiyerarşik, kural ve prosedür yoğun geleneksel
yönetim anlayışından esnek, piyasa temelli ve sonuç odaklı bir yönetim anlayışına
geçiş olarak değerlendirilebilir.
Bu ünitede ilk olarak günümüzün hâkim anlayışlarından olan YKİ
yaklaşımının kuramsal arka planından ve bu yaklaşımı ortaya çıkaran nedenlerden
bahsedilmiştir. Ardından temel özelliklerine ve uygulama araçlarına değinilmiştir.
Son olarak ise söz konusu yaklaşıma farklı çevrelerden yöneltilen temel eleştiriler
üzerinde durulmuştur.

YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMI
YKİ, ekonomiklik,
etkinlik ve etkililik (3E)
değerlerine dayalıdır.

YKİ, mal ve hizmet üretiminde piyasa ve piyasa benzeri mekanizmaların
kullanılması ve müşteri odaklı bir kamu kültürü oluşturulması anlamına
gelmektedir. Ekonomiklik, etkinlik ve etkililik (3E) değerlerine dayalı olan bu
anlayışta özel sektörün hizmet sunumunda etkin ve etkili araç olarak görülmesi ve
kamu sektöründe de özel sektöre hâkim olan tekniklerin kullanılması gerektiği
anlayışı hâkimdir.
1970’lerde yaşanan ekonomik kriz ve buna eşlik eden devletin dönüşümüne
paralel olarak geliştirilen YKİ, “reform” adı altında birtakım uygulamaların hayata
geçirilmesinden oluşmaktadır. Bu reform çalışmalarını yönetsel açıdan geleneksel
kamu yönetimi anlayışından YKİ yaklaşımına geçiş ve siyasal açıdan da bürokratik
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devlet örgütlenmesinden girişimci devlet örgütlenmesine geçiş olarak
adlandırabiliriz.

1980’li yıllardaki ilgi
odağını kamu
sektörünün boyutu
(devletin küçültülmesi)
oluşturmaktadır.

1970’lerde ortaya çıkan petrol krizlerini takip eden ağır ekonomik bunalım,
“refah devleti” anlayışı ve “Keynezyen karma ekonomi” anlayışlarını reddeden
liberal-muhafazakâr siyasal hareketin etkisiyle, devletin ekonomik ve sosyal
hayattaki rolü ve ağırlığı tartışma konusu hâline gelmiştir. Sınırlandırılmış devlet,
ekonomik, etkin ve etkili kamu hizmet sunumunu sağlayabilecek bir yönetsel yapı
kurulmaya çalışılmıştır. 1980 sonrası dönem katı, hiyerarşik ve bürokratik
geleneksel kamu yönetimi anlayışından esnek, piyasa-temelli ve müşteri odaklı
“kamu işletmeciliği” yaklaşımına doğru bir geçişin yaşandığı yıllardır. 1980’li
yıllardaki ilgi odağını kamu sektörünün boyutu (devletin küçültülmesi)
oluşturmaktadır.
Kamu sektörünün boyutunun küçültülmesi özelleştirilmesi mümkün
olmayan temel kamu hizmetlerinin yürütülmesi açısından mevcut kaynakların
etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak yeni bir yönetim anlayışının
uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla bu süreç kamu sektörünün boyutunun
küçültülmesi odağından küçülen kamu sektörünün nasıl yönetilmesi gerektiği
sorusunun cevabına yönelimi getirmiştir. Küçülen devlet farklı bir rol üstlenmelidir,
girişimcilik ruhu ile devlet piyasa-yönelimli olmalıdır.
1970’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz ile birlikte kamusal hizmetler,
stratejiler ve faaliyetler yap-işlet-devret, doğrudan özelleştirme ya da ihale
(kamunun gözetim ve denetimi altında özel sektör eliyle gördürme) yoluyla
kamunun faaliyet alanından çıkarılarak kamunun faaliyet alanı daraltılmaya
çalışılmıştır. Söz konusu ekonomik kriz ile birlikte üretimin azalması ve buna
paralel olarak hızla bir işsizlik sorunu gündeme gelmiştir, toplam yatırımlar
azalırken enflasyon artış göstermiş ve bu krizi aşmak için dönemin ekonomi
politikaları yetersiz kalmıştır. Geleneksel bürokratik kamu yönetimi anlayışı yerini
devletin toplumdaki rolünün değişimine paralel olarak devlet-vatandaş ilişkisinde
de değişime yol açan YKİ’ye bırakmıştır.
Bu değişimin paradigma değişimi olarak görülmesinde bürokrasinin
doğrudan hizmet sağlayıcı olma özelliğini sarsarak mal ve hizmet üretiminde
bürokrasi dışında özel sektörün öncülük ettiği esnek işletme mantığının kamu
kesimince benimsenmesi yatmaktadır. Bu iki süreç beraberinde sosyal
harcamalarda kısıntıya gidilmesi, daha fazla serbest piyasa ekonomisi ve
özelleştirme gibi uygulamaları getirmiştir.
Aynı dönemde devletin dönüşümüne etki eden bir diğer etken küreselleşme
sürecinde ekonomik yetkilerin giderek ulus-üstü (IMF, OECD, GATT (DTÖ))
kuruluşlara doğru kaymasıdır. Devleti küçültmek ama daha etkin ve verimli
çalışmasını sağlamak, vatandaşların yönetime katılımlarının artırılmasını sağlamak
ve bu amaçla görülen kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik, yönetime katılma,
yönetimde açıklık, bağımsız idari otoriteler, toplam kalite yönetimi gibi kavramlar
YKİ yaklaşımı ile birlikte ortaya çıkarak belirginleşmiştir. İlk kez İngiltere’de
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İlk kez İngiltere’de
Thatcher döneminde
ortaya çıkan YKİ
uygulamalarının benzeri
aynı dönem ABD’de
Reagan döneminde
hayata geçirilmiştir.

Örnek

Thatcher döneminde ortaya çıkan YKİ uygulamalarının benzeri aynı dönem ABD’de
Reagan döneminde hayata geçirilmiştir.

•İngiltere'de YKİ düşüncesinin uygulamaya aktarıldığı en önemli
adım 1988 yılında "Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi: Gelecek
Adımlar" isimli raporun yayınlanmasıyla başlamıştır. Raporda
yeniden yapılanmanın en önemli özelliğinin, politika geliştirme
dışında kalan yürütme görevlerinin ayrı ve küçük birimler
aracılığıyla görülmesinin sağlanması olduğu belirtilmektedir [1].

YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMININ KURAMSAL
ARKA PLANI
Genel olarak YKİ yaklaşımının ortaya çıkışı iki farklı kuramsal çerçeveye
dayandırılmaktadır. Bunlar, yeni kurumsal iktisat ve işletmecilik anlayışıdır.

Yeni Kurumsal İktisat

YKİ’nin ortaya çıkışına
temel teşkil eden iki
farklı düşünce “yeni
kurumsal iktisat” ve
“işletmecilik” anlayışıdır.

YKİ’nin kuramsal arka planını oluşturan yaklaşımlardan ilki “Yeni Kurumsal
İktisat” düşüncesidir. Kamu tercihi ve işlem maliyetleri teorilerinden oluşmaktadır.
Bu yaklaşım rekabete dayalı, kullanıcıların tercih özgürlüklerinin olduğu, şeffaf ve
inisiyatif alan bir bürokrasi oluşturma amaçlı bir dizi bürokratik reformu
beraberinde getirmiştir. Kamu tercihi teorisinin en önemli varsayımı, herkes gibi
bürokratların da kamu yararı doğrultusunda değil, bizzat kendi çıkarları
doğrultusunda hareket ettikleridir. Bu sebeple kamu yönetiminin iyi, etkin ve
verimli bir şekilde işlemesi mümkün değildir.
İşlem maliyetleri teorisi ise, kamu yönetimi bağlamında, kamusal mal ve
hizmetlerin sunumunda ihale usulü uygulanır ve rekabet sağlanırsa, bazı işlem ve
faaliyetlerin maliyetlerinin azalacağını savunmaktadır.

İşletmecilik
İkinci süreç, kamu sektöründe özel sektör modelini temsil eden ekonomik
yönetim modelinin uygulanmasıdır. Bir diğer adı ile “işletmecilik” anlayışıdır. Özel
kesim işletme kavramlarının ve tekniklerinin kamu kuruluşlarında uygulanması
piyasa ilkelerine ve bireylerin memnuniyetine dayanan, esnek, sonuç odaklı ve
girişimciliğe önem veren bir anlayışı getirmektedir.
Söz konusu yaklaşım kamu sektörünün performansının değerlendirilmesi ve
verimliliğinin artırılması için özel kesim tekniklerinden ve yöntemlerinden daha
fazla yararlanılması gerektiğini öngörmektedir. Bunun neticesinde yöneticilerin
performanslarından sorumlu tutulmaları da mümkün olacaktır.
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YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARAN
NEDENLER
YKİ 1970 sonrası dönemde özellikle gelişmiş Batı dünyasına egemen olan
ekonomik-mali, toplumsal ve siyasal koşulların birbirleriyle örtüşmesinin sonucu
ortaya çıkmıştır.

Ekonomik ve Mali Nedenler
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, devletlerin ekonomik alandaki temel
amacı, ekonomik büyümeyi, tam istihdamı, fiyat istikrarını ve ödemeler dengesini
sağlamak olmuştur. Refah devleti döneminde devletin geleneksel işlevlerinin yanı
sıra konut, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi alanlarda da hizmet sunması
kamunun yükünün artmasına neden olmuştur. Refah devleti anlayışı, ekonomik ve
toplumsal yaşama mümkün olan en üst seviyede müdahaleyi öngörmüştür.
1973’de petrol krizinin
ortaya çıkması kamu
harcamalarını kısmak ve
ekonomiye devlet
müdahalesini azaltmak
adına girişimde
bulunulmasına dayanak
teşkil etmiştir.

1973’de petrol krizinin ortaya çıkması kamu harcamalarını kısmak ve
ekonomiye devlet müdahalesini azaltmak adına girişimde bulunulmasına dayanak
teşkil etmiştir. İlk olarak İngiltere’de İşçi Partisi 1976’da kamu harcamalarını
kısmıştır. 1979’da İngiltere’de iktidara gelen muhafazakârlar benzer politikaları
daha güçlü şekilde devam ettirmişlerdir.
Ekonomik ve mali kriz hükûmetleri hizmetlerde maliyeti azaltmak ve
verimliliği artırmaya yönelik tedbirler almak amacıyla verimsiz işlediği kabul edilen
kamu sektörüne dair yeni adımlar atmaya yöneltmiştir. Muhafazakâr hükûmet
kamu sektörünün maliyetli ve israfa yol açan özelliklerini vurgulayarak reform
hareketlerine girişmiştir. Söz konusu reform hareketlerinin temeli kamu
kuruluşlarının özelleştirilmesi ya da özerk kuruluşlarca yerine getirilmesine yönelik
bir idari yapılanmaya gidilmesi, bazı alanların özel sektörle rekabet edecek şekilde
düzenlenmesi ve zorunlu ihale uygulamalarıdır. Bununla birlikte kamu sektörünün
sunmaya devam edeceği hizmetlerde de özel sektör benzeri, performans
değerlendirmesine dayalı ilkeler hayata geçirilmiştir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki reform girişimlerine bakıldığında
birtakım ortak politika ve araçlar olarak bahsedilebilecek unsurlar şunlardır [2]:










Kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırmak,
Maliyetleri düşürmek,
Kamu harcamalarını azaltmak,
Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltmak,
Piyasa ve piyasa mekanizmalarını kamu yönetiminde kullanmak,
Kamu tekellerini ortadan kaldırmak,
Müşteri/vatandaşa odaklanmak,
Süreçlerden çok sonuçlara odaklanmak,
Yetki devri ile hizmet bölüşümünde halka en yakın birimler aracılığı ile
kamu kuruluşlarından mümkün olduğunca uzaklaşmak.
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Politik Nedenler

Örnek

YKİ’nin politik arka
planını oluşturan yeni
sağ düşüncesinde, kamu
hizmetlerinin
sağlanmasında devletin
rolü ve müdahalesi
minimum düzeyde
olmalıdır yaklaşımı
hâkimdir.

Politik nedenler aynı zamanda YKİ’nin ideolojik boyutunu oluşturmaktadır.
YKİ, yeni sağcı politikalardan beslenen bir yaklaşımdır. Ekonomik nedenlere bağlı
olarak küçülen devletin nasıl daha etkin yönetilebileceği sorusu önemlidir. Yeni
sağ düşüncesinde daha etkin bir yönetim için kamu hizmetlerinin sağlanmasında
devletin rolü ve müdahalesi minimum düzeyde olmalıdır. Yeni sağcı siyasal
ideologlar ve ekonomi uzmanları uluslararası ekonomik ve mali krizin ulusal
ekonomilerin daha fazla dışa açılması ve serbest piyasa mekanizmasının temel
değer ve ilkelerinin bütün ekonomik ilişkilerde egemen kılınarak aşılabileceğini
savunmaktadırlar.

•YKİ ile yeni sağ arasındaki ilişki ve özellikler ABD ve İngiltere gibi
ülkelerde yeni sağcı politikaları benimseyen iktidarların işbaşına
gelmesi, YKİ'nin ortaya çıkışı açısından oldukça önemli bir
etkendir.

Toplumsal Nedenler
Vatandaşların devletten daha kaliteli hizmet talebinde bulunması ve
özellikle Batı’nın gelişmiş ülkelerinde yaşlanan nüfus toplumsal nedenler arasında
önemlidir. Yaşlanan nüfus beraberinde sosyal refah hizmetlerine talebi
artırmaktadır. Ekonomik ve mali krizin nedeninin artan kamu harcamaları olduğu
göz önüne alındığında yaşlanan nüfusun YKİ’nin ortaya çıkışına etkisi daha anlamlı
hâle gelecektir.
YKİ ile vatandaşların
kamusal hizmetlerin
pasif alıcısı görüldüğü
anlayıştan, kamusal
hizmetin aktif tüketicisi
anlamında müşteri gibi
algılandığı bir anlayışa
geçilmiştir.

Halk 1970’lerdeki ekonomik krizlerin ve bu krizlerin yönetsel alana
yansımasının sorumluluğunu tekelci devlet anlayışında ve tüketici isteklerine
duyarsız bürokratlarda görmektedir. Dolayısıyla küçülen kamu sektöründe
ekonomik etkinlik ile özdeşleşen özel sektör işletmeciliğinin uygulamalarının
hâkim olması krizlerin aşılması için gerekli görülmüştür. YKİ ile vatandaşların
kamusal hizmetlerin pasif alıcısı görüldüğü bir anlayıştan, kamusal hizmetin aktif
tüketicisi anlamında müşteri gibi algılandığı bir anlayışa geçilmiştir.

YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
YKİ’nin temel özellikleri dört başlık altında toplanabilir. Bunlar, devletin
sınırlandırılması (minimal devlet), işletmeci yönetim anlayışı, sorumluluk ve
vatandaş odaklılık, Weberyen bürokrasi modelinin reddidir [3].

Devletin Sınırlandırılması
YKİ’yi ortaya çıkaran nedenlerin temel bileşeni devletin
sınırlandırılması/minimal devlet anlayışının geliştirilmesidir. Neo-liberal dönemde
devlet “düzenleyici/denetleyici” devlet olarak adlandırılmakta ve yetkileri de bu
çerçevede sınırlandırılmaktadır. 1970 yıllarında yaşanan ekonomik krizler ve
toplumsal gelişmeler 1970’lerin sonunda İngiltere ve ABD’de devleti küçültmek ve
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yeniden yapılandırmak isteyen ve “yeni sağ” olarak nitelendirilen partiler ve
liderlerin iktidara gelmesi ile birlikte YKİ uygulamaları “reform” adı altında
uygulanmaya başlamıştır.
Minimal devletin yeniden ifade bulduğu “yeni sağ” politikalarının temelini
devletin yerine birey ve serbest piyasa odaklı yaklaşımın alması gerekliliği
oluşturmaktadır. Devlete piyasa tarafından kendiliğinden oluşturulan düzeni
koruması için ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet, piyasa düzenini koruyup kuralları
pekiştirerek rekabetin, adil girişimcinin güven içinde olmasını sağlamalıdır. Yeni
sağcı politikalar, halkın bürokrasiye ilişkin memnuniyetsizliğini ve güvensizliğini
devletin küçültülmesi ve halka karşı daha duyarlı ve sorumlu olması gerektiği
yönündeki taleplere dönüştürmüştür [2].

Kamu tercihi teorisi de benzer şekilde siyasetçiler, bürokratlar ve baskı
gruplarının kendi çıkarlarını gözetmelerinden dolayı oy almak amacıyla kamusal
işlevlerin artışını desteklediklerini aynı dönemde dile getirmektedir. Bu nedenle,
kamu harcamalarında ve hizmetlerinde genişleme meydana gelmektedir. Bu
genişleme bir süre sonra kamunun verimsiz uygulamalarına neden olmaktadır. Bu
nedenle çözüm devletin küçültülmesi ve küçülen devletin piyasa mekanizmalarına
göre işlemesidir. Devletin faaliyet alanı asgari düzeyde tutulmalı ve piyasa
mekanizmasından daha çok yararlanılarak devlet hakemlik rolünü yerine
getirmelidir. Kamu sektörü hizmetlerin sunulmasında özel sektör ile gönüllü
kuruluşlar arasında katalizör görevi görmelidir. Özellikle yerel yönetimlerin ve
toplumdaki diğer aktörlerin ön plana çıkarılarak devletin hakem rolü görmesi
önemlidir.

Örnek

Neo-liberal dönemle
birlikte YKİ adı altında
gerçekleştirilen
reformlar siyasetin yani
devletin rolünün
ekonomik faaliyetlerin
yasal çerçevesini
düzenleme ile
sınırlandırmaktadır.

Refah devleti döneminde devletin her alanda müdahaleci olma özelliği
ekonomik büyümeyi ve özgürlükleri sınırlandıran sonuçlara yol açmıştır. Refah
devleti döneminde uygulanan geleneksel kamu yönetimi anlayışı, kamu mal ve
hizmetlerinin üretilmesi ve halka sunulmasında devletin doğrudan yer alması
gerektiğini savunurken YKİ devletin faaliyet alanının asgari düzeyde tutulması
gerektiği esasına dayanmaktadır. Daha az devlet (minimal devlet) ekonomik
etkinliğin artmasını sağlayacaktır. Daha az devlet daha çok piyasa anlayışı
özelleştirme ve serbestleştirme politikalarında ifadesini bulmuştur.

•Devletin piyasalar üzerinde hakemlik, gözetim rolünü yerine
getirmek için 1980 sonrası birçok ülkede düzenleyici ve
denetleyici kurumlar (RTÜK, BDDK, SPK, EPDK gibi) kurulmuştur.
Bu kurumlar özerk yapıdadırlar ve siyasi etkilerden bağımsız bir
şekilde piyasalar üzerinde düzenleme, kural koyma ve denetleme
yetkilerini kullanırlar.

Ekonomik zorlukları ve bürokrasinin hantallığını aşmak üzere “reformlar” ile
yeni bir yönetim ve devlet anlayışı geliştirilmiştir. Devletin küçültülmesi üzerine
vurgu yapmaktadır. Devlet bizzat üretici olmak yerine mal ve hizmet üreten
kuruluşlara altyapı hazırlamalı ve firmalar arasındaki rekabeti geliştirmelidir. Kamu
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sektöründe rekabete çok fazla vurgu yapılmaktadır. Bu yönetim anlayışını belirten
temel yönetim ifadeleri Şekil 5.1. de görülebilir.

Katalizör
yönetim

Ademi
merkeziye
tçi
yönetim

Gece
bekçisi
yönetim

Toplumca
sahip
olunan
yönetim

Rekabetçi
yönetim

YKİ
yönetim
anlayışı
Piyasa
Temelli
Yönetim

Sonuç
Odaklı
Yönetim

Girişimci
Yönetim

Müşteri
Odaklı
Yönetim

Kürek
çeken
değil,
dümen
tutan
yönetim

Şekil 5.1. YKİ Yönetim Anlayışı

İşletmeci Yönetim Anlayışı
YKİ yaklaşımının temel tezlerinden birini özel sektör tarzı yönetim model ve
tekniklerin kamu yönetimi alanına uygulanması ile verimlilik, etkililik ve etkinlik
sağlanacağının kabul edilmesi oluşturmaktadır.

YKİ, kamu örgütlerinde
işletme yönetimi
kurallarının ve
uygulamasının geçerli
olmasına zemin
hazırlayacak bir dizi
“reform” çalışmasından
oluşmaktadır.

YKİ, kamu örgütlerinde işletme yönetimi kurallarının ve uygulamasının
geçerli olmasına zemin hazırlayacak bir dizi “reform” çalışmasından oluşmaktadır.
Kamu yönetimi alanında işletme yönetiminin kurallarının uygulanması, başka bir
deyişle özel sektör mantığının harekete geçirilmesi, kamu örgütlerinin yapısalişlevsel temellerinin ekonomik bir çerçevede yeniden düzenlenmesini getirmiştir.
Bu düzenlemeler kamu yönetimi alanının teknik yönleriyle yeniden
tanımlanmasını, düzenlenmesini; rasyonel, verimli ve etkin bir örgütlenme ve
kaynak kullanımı gibi amaçların alanda temel amaçla olmasını gerektirmiştir.
Özel sektör uygulamalarının hizmet sunumunda etkin ve etkili bir araç
olarak görülmesi ve kamu yönetimine oranla “daha üstün” bir yönetim anlayışı
olarak kabul edilmesi işletmeci yönetim anlayışının temel varsayımını
oluşturmaktadır. Bu şekilde kamu yönetiminde “hukuksal-ussallık” yerini
“ekonomik-işletmeci-ussallık”a bırakmaktadır. İşletmecilik anlayışının kamu
yönetimi alanına hâkim olması soyut kurallardan çok somut amaçlara yönelmeyi
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Örnek

getirmektedir. Başka bir deyişle, YKİ, bürokrasi temelli rasyonellik anlayışı yerine,
piyasa merkezli rasyonellik düşüncesini hâkim kılmak istemektedir.

•Kamu yönetimi alanına işletmecilik ilkelerinin hâkim olmasıyla
birlikte uygulamada "örnek olay" incelemeleri örgüt-içi
analizler, performans ölçümleri, kalite yönetimi, stratejik
yönetim ve müşteri yönelimli hizmet gibi konular ağırlık
kazanmıştır.

İşletmecilik anlayışının kamu yönetimi örgütlerinde hâkim olması, sonuç
odaklı ve sonuçlara ulaşmak adına kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını
öngören bir yönetim yaklaşımını getirmiştir. Söz konusu yönetim yaklaşımı kamu
personeli ve vatandaş ilişkisinin de dönüşümünü gerektirmiştir. Özel sektörde
olduğu gibi kamu sektöründe de performans göstergeleri, çalışanların
değerlendirilmesi ve terfi sistemine göre ödeme gibi performans ölçümlerinin
uygulanması kamu personelinin değerlerini de değiştirmiştir. İşletmecilik
anlayışının YKİ’de ifadesini bulan ilkeleri şunlardır:




Kamu yöneticilerinin
yalnızca siyasi liderliğe
karşı sorumluluk anlayışı
yerini, hem siyasi lidere
hem de halka karşı
sorumluluk ilkesine
bırakmaktadır.

Bireysel Etkinlik



Performans ölçümlerinde girdilerden ziyade çıktılara ve sonuçlara
odaklanılması,
Sorunları ortaya çıkmadan önce çözümlemeye yönelik mekanizmalar
geliştirilmesi
Kaynak kullanımında disipline ve tutumluluğa vurgu, kamu harcamalarının
kısılması ve özelleştirmeler aracılığıyla tekellerin rekabete açılması,
Hiyerarşik ilişkilerin yerini sözleşme veya sözleşme benzeri ilişkilerin
alması.

• Sizce özel sektörde uygulanan teknik ve yöntemler kamu
yönetiminde ne ölçüde başarı ile uygulanmaktadır?
Tartışınız.

Sorumlu ve Vatandaş Odaklı Yönetim
Kamu yöneticilerinin yalnızca siyasi liderliğe karşı sorumluluk anlayışı yerini
hem siyasi lidere hem de halka karşı sorumluluk ilkesine bırakmaktadır. Yönetimde
açıklık ve vatandaşların bilgi edinme yolları kolaylaştırılarak bürokrasinin topluma
karşı sorumluluğu sağlanmış olacaktır. YKİ anlayışında yöneticiler yalnızca
kurallara uygun davranmak çerçevesinde sorumluluk almamakta aynı zamanda
yaptıkları işlerin sonuçlarından da sorumlu tutulmaktadır. Söz konusu yaklaşım

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

92
10

Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı
kamu yöneticilerinin karar alma ve uygulamada geniş yetkilere sahip olmalarını
gerektirmektedir [3].
YKİ, kamu politikalarının belirlenmesinde ilgili aktörlerin katılımı ile
müzakereci bir anlayışla kararların alınmasını öngörür. Yönetimde açıklık, şeffaflık
ve bilgi edinme haklarının geliştirilmesi çerçevesinde yönetime katılım
mekanizmaları artırılmaktadır. Yönetim ve vatandaş ilişkisinde, vatandaşlar
müşteri olarak görülmeli ve farklı seçenekler arasından kendi isteklerine göre
hizmet almaları sağlanmalıdır, vatandaş odaklılık çerçevesinde vatandaşa tercih
imkânı sunulmalıdır.
YKİ, bürokratik
yönetimin getirdiği
sorunların aşılması için
esnek yönetim
modellerinin
uygulanması gerekliliği
üzerinden alternatif
yöntemler ortaya
koymaktadır.

Weberyen Bürokrasi Modelinin Reddi
YKİ, yoğun olarak Weberyen bürokrasi modelinin temelini oluşturan ilkelere
eleştiriler çerçevesinde oluşturulmuştur. Weberyen bürokrasi modeli,
bürokrasinin katı kurallara bağlılığını öngörmekte ve bu bağlılık bürokratların
değişen ve gelişen şartlara ve ihtiyaçlara göre hareket etme imkânını
sınırlamaktadır. Astların üstlerine bağımlı olması karar alma ve uygulama sürecini
uzatarak kırtasiyeciliğin de artmasına ve aynı zamanda sorumluluk alınması
gerektiğinde memurlara sorumluluktan kaçmasına imkân vermektedir. Değişen
şartlar karşısında Weberyen bürokrasi modeli kamuda yaşanan verimsizliğin,
hantallığın, kırtasiyeciliğin nedeni olarak görülmüştür. YKİ, de söz konusu
sorunların aşılması için esnek yönetim modellerinin uygulanması gerekliliği
üzerinden alternatif yöntemler ortaya koymaktadır.
Söz konusu değişimin temel özellikleri şu biçimde özetlenebilir [4]:














Üretmekten çok düzenleyici olmak,
Bizzat yürütmekten çok yetkilendirmek,
Kuralcılıktan çok vizyon ve misyon yönelimli olmak,
Girdilerden çok çıktılara önem vermek,
Harcamaktan çok kazanmak,
Tedavi etmekten çok önlemek,
Bürokrasinin değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamak,
Hizmet arzında rekabetçi olmak,
Piyasa yolu ile değişimi zorlamak,
Hiyerarşiden çok takım çalışması ve katılımcı olmak,
Bürokratik olmayan örgüt modelleri geliştirmek,
Katılımcı ve çoğulcu olmak,
Bireye değer vermek.

Genel olarak yönetimden işletmeciliğe doğru hareket eden bu değişim katı
bürokratik, hiyerarşik, kural ve prosedür yoğun geleneksel yönetim anlayışından
esnek, piyasa temelli ve sonuç odaklı bir yönetim anlayışına geçiş olarak
değerlendirilebilir.
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YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ UYGULAMA ARAÇLARI
YKİ, kamu yönetiminde birtakım reform hareketleri ile birlikte uygulamaya
konan bir yaklaşımdır. Bu reform süreçlerinde özelleştirme ve serbestleştirme gibi
uygulamalar ile mal ve hizmet sunumunda piyasa ve piyasa benzeri
mekanizmaların etkin bir araç kılınması söz konusu olmuştur.

Özelleştirme

YKİ uygulamalarının somut politikalara dönüşümünde özelleştirme önemli
bir araç olarak anlam bulmuştur. YKİ kapsamında özelleştirme politikalarının
uygulamaya konulması ilk olarak 1980’lerin başında İngiltere’de gerçekleşmiştir.
1970 sonrası dönemde devletin dönüşümüne paralel olarak devletin asli işlevleri
olduğu kabul edilen savunma, diplomasi, güvenlik ve yasama hizmetleri ile aktif
olarak ilgilenmesi bunların dışında kalan alanları özel kesime bırakarak
“denetleyici/düzenleyici” konumda bulunması gerekliliği benimsenmiştir.

Örnek

Özelleştirme dar
boyutuyla ele alındığında
kamuya ait iktisadi
teşebbüslerin özel
sektöre devri
anlaşılmaktadır.

Özelleştirme dar boyutuyla ele alındığında kamuya ait iktisadi teşebbüslerin
özel sektöre devri anlaşılmaktadır. Değişik boyutlarını içerecek şekilde bir tanım
yapıldığında ise; “Kamusal bazı hizmetlerin kullanıma paralel olarak
bedellendirilmesi, kamuya ait iktisadi mal ve hizmet üretim birimlerinin
mülkiyetinin/yönetiminin özel sektöre devri veya kamunun elinde bulunan iktisadi
faaliyet alanlarının herhangi bir yönetim ve mülkiyet devri olmaksızın özel sektöre
açılması ya da gönüllü girişimlerin kamusal hizmetlerin yürütülmesinde yer alması
olarak” ele alınabilir [4].

•Özelleştirme politikaları Türkiye'de 24 Ocak 1980 kararlarıyla
uygulanmaya konulmuştur. 24 Ocak kararlar, özelleştirmenin
politik felsefesini tanımlamış ve bu felsefe çerçevesinde alınan
kararlar çerçvesinde KİT'lerin (Kamu İktisadi Teşebbüsleri)
bütçeden mali destek alması uygulaması sona erdirilerek fiyat
belirleme politikalarnda maliyet unsuru temel alınmaya
başlanmıştır.

Serbestleştirme

Serbestleşme, devletin
sektörler üzerindeki
hukuki düzenleme ve
kısıtlama yetkisinin
kısıtlanması ve bazı
alanlarda kaldırılmasını
içermektedir.

Kamu sektörünün daha az maliyet ile daha verimli bir şekilde çalışmasına
yönelik reform çalışmaları uygulamaya geçirilirken bu sürece en önemli katkı
sağlayan araçlardan biri serbestleştirmedir. Serbestleştirme en genel anlamıyla
kamu sektörünün emredici düzenlemelerinin yerini piyasa ekonomisinin
kurallarının almasıdır. Diğer bir anlatımla devletin sektörler üzerindeki hukuki
düzenleme ve kısıtlama yetkisinin kısıtlanması ve bazı alanlarda kaldırılmasını
içermektedir. Bu şekilde devlet bazı faaliyetlerinden fiyat ve ücret denetiminden
vazgeçmekte, sübvansiyonları kaldırmakta ve kamu tekellerinin tekel olma
özelliğine son vermektedir [1].
Serbestleştirme YKİ alanında rekabeti teşvik etmek ilkesinin hayata
geçirilmesi için önemlidir. Kamu tekellerinin tekel olma niteliği ortadan
kaldırıldığında alana devlet yanında özel sektör de serbestçe girebilecektir. Böylece
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Bireysel Etkinlik

rekabet ortamı artacağından vatandaşa daha kaliteli hizmet sunumu ve tercih
seçebilme hakkı verilmiş olacaktır.

• Türkiye'de 1980 sonrası YKİ politikalarını örnek teşkil edeceğini
düşündüğünüz uygulamalardan örnek seçerek 300 kelimeyi
geçmeyecek şekilde anlatınız.

YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER
YKİ uygulamaları zamanla farklı çevrelerde eleştirilerin odağı hâline
gelmiştir. Bu eleştirileri temel başlıklar altında şu şekilde ifade edebiliriz.

Devleti Etkisizleştirmesi ve Güven Kaybı
YKİ ile devletin bazı kamusal mal ve hizmet sunumlarını terk etmesi,
bazılarını ise özel sektöre devrederek geri plana çekilmesi, devleti
etkisizleştirmiştir. Vatandaşlar eskiden olduğu gibi devleti karşılarında
bulamayınca devletin meşruiyeti sorgulanır hâle gelmiş ve devlete olan güven
azalmıştır.

Yatay Koordinasyona Önem Vermemesi
Farklı kurumlar tarafından aynı işlemlerin tekrarlanması hatta aynı alanda
faaliyet gösteren kurumların birbirleriyle rekabet içerisine girmeleri gibi kamu
yönetiminde etkinliği düşüren sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Demokrasi Açısından Zaaflar Doğurması
Kamu sektöründeki “kamusallık” boyutu dikkate alınmadan kamu
hizmetlerinin özelleştirilmesi toplumsal açıdan sorunlara yol açabilecektir. Özel
sektör ilke ve tekniklerinin kamuda uygulanması vatandaş kimliğinin yerini müşteri
kimliğinin almasını gerekli kılmaktadır. Bu tutum kamu sektörünün olmazsa
olmazları kabul edilen kamu yararı, tarafsızlık, vatandaşlık hakları, eşitlik ve adalet
değerlerini zedelemektedir.

Bireysel Etkinlik

Kamu sektöründeki
“kamusallık” boyutu
dikkate alınmadan kamu
hizmetlerinin
özelleştirilmesi
toplumsal açıdan
sorunlara yol
açabilecektir.

• Sizce YKİ yaklaşımı gelip geçici bir moda ya da akım mıdır?
Refah devletinde olduğu gibi sonu gelebilir mi? Yoksa devletin
ve onun kamu yönetiminin toplumsal ve ekonomik hayatta
oynadığı rolde gelinen son nokta mıdır? Tartışınız.
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•YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMI
•YKİ, hizmet sunumunda etkili ve etkin bir araç olarak görülen özel sektöre
hâkim olan tekniklerin kamu sektörüne de aktarılması gerektiği anlayışı
üzerine kurulmaktadır. YKİ, söz konusu uygulamaların “reform” adı altında
uygulamaya geçirilmesidir. İlk kez İngiltere’de Thatcher döneminde ortaya
çıkan YKİ uygulamalarının benzeri aynı dönem ABD’de Reagan döneminde
hayata geçirilmiştir.
•YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMININ KURAMSAL ARKA PLANI
•Yeni Kurumsal İktisat Düşüncesi
•Kamu tercihi ve işlem maliyetleri teorilerinden oluşmaktadır. Bu yaklaşım
rekabete dayalı, kullanıcıların tercih özgürlüklerinin olduğu, şeffaf ve
inisiyatif alan bir bürokrasi oluşturma amaçlı bir dizi bürokratik reformu
beraberinde getirmiştir.
•İşletmecilik Anlayışı
•Kamu sektöründe özel sektör modelini temsil eden ekonomik yönetim
modelinin uygulanmasıdır. Söz konusu yaklaşım kamu sektörünün
performansının değerlendirilmesi ve verimliliğinin artırılması için özel kesim
tekniklerinden ve yöntemlerinden daha fazla yararlanılması gerektiğini
öngörmektedir.
•YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER
•Ekonomik ve Mali Nedenler
•1973’de petrol krizinin ortaya çıkması kamu harcamalarını kısmak ve
ekonomiye devlet müdahalesini azaltmak adına girişimde bulunulmasına
dayanak teşkil etmiştir. Ekonomik ve mali kriz hükûmetleri hizmetlerde
maliyeti azaltmak ve verimliliği artırmaya yönelik tedbirler almak amacıyla
verimsiz işlediği kabul edilen kamu sektörüne dair yeni adımlar atmaya
yöneltmiştir.
•Politik Nedenler
•YKİ, yeni sağcı politikalardan beslenen bir yaklaşımdır. Yeni sağ düşüncesinde
kamu hizmetlerinin sağlanmasında devletin rolü ve müdahalesi minimum
düzeyde olmalıdır.
•Toplumsal Nedenler
•Halk 1970’lerdeki ekonomik krizlerin ve bu krizlerin yönetsel alana
yansımasının sorumluluğunu tekelci devlet anlayışında ve tüketici isteklerine
duyarsız bürokratlarda görmektedir. Dolayısıyla küçülen kamu sektöründe
ekonomik etkinlik ile özdeşleşen özel sektör işletmeciliğinin uygulamalarının
hâkim olması krizlerin aşılması için gerekli görülmüştür.
•YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
•Devletin Sınırlandırılması
•YKİ’yi ortaya çıkaran nedenlerin temel bileşeni devletin
sınırlandırılması/minimal devlet anlayışının geliştirilmesidir. Devletin faaliyet
alanı asgari düzeyde tutulmalı ve piyasa mekanizmasından daha çok
yararlanılarak devlet hakemlik rolünü yerine getirmelidir.
•İşletmeci Yönetim Anlayışı
•YKİ yaklaşımının temel tezlerinden birini özel sektör tarzı yönetim model ve
tekniklerin kamu yönetimi alanına uygulanması ile verimlilik, etkililik ve
etkinlik sağlanacağının kabul edilmesi oluşturmaktadır.
•Sorumlu ve Vatandaş Odaklı Yönetim
•YKİ anlayışında yöneticiler yalnızca kurallara uygun davranmak çerçevesinde
sorumluluk almamakta aynı zamanda yaptıkları işlerin sonuçlarından da
sorumlu tutulmaktadır.
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•Weberyen Bürokrasi Modelinin Reddi
•Değişen şartlar karşısında Weberyen bürokrasi modeli kamuda yaşanan
verimsizliğin, hantallığın, kırtasiyeciliğin nedeni olarak görülmüştür. YKİ, de
söz konusu sorunların aşılması için esnek yönetim modellerinin uygulanması
gerekliliği üzerinden alternatif yöntemler ortaya koymaktadır.
•YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ UYGULAMA ARAÇLARI
•YKİ, kamu yönetiminde birtakım reform hareketleri ile birlikte uygulamaya
konan bir yaklaşımdır. Bu reform süreçlerinde özelleştirme ve
serbestleştirme gibi uygulamalar ile mal ve hizmet sunumunda piyasa ve
piyasa benzeri mekanizmaların etkin bir araç kılınması söz konusu olmuştur.
•Özelleştirme
•Özelleştirme dar boyutuyla ele alındığında kamuya ait iktisadi
teşebbüslerinin özel sektöre devri anlaşılmaktadır. YKİ uygulamalarının
somut politikalara dönüşümünde özelleştirme önemli bir araç olarak anlam
bulmuştur. YKİ kapsamında özelleştirme politikalarının uygulamaya
konulması ilk olarak 1980’lerin başında İngiltere’de gerçekleşmiştir.
•Serbestleştirme
•Serbestleştirme en genel anlamıyla kamu sektörünün emredici
düzenlemelerinin yerini piyasa ekonomisinin kurallarının almasıdır.
Serbestleştirme YKİ alanında rekabeti teşvik etmek ilkesinin hayata
geçirilmesi için önemlidir.
•YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNE YÖNELTİLEN TEMEL ELEŞTİRİLER
•YKİ uygulamaları zamanla farklı çevrelerde eleştirilerin odağı hâline gelmiştir.
Bu eleştirileri temel başlıklar altında şu şekilde ifade edebiliriz: Devleti
etkisizleştirmesi ve güven kaybı, yatay koordinasyona önem vermemesi,
demokrasi açısından zaaflar doğurması.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi YKİ’nin içerdiği anlayışlardan biri değildir?
a) Özelleştirme
b) Serbestleştirme
c) Merkezileşme
d) Yetki devri
e) Vatandaş odaklılık
2. Aşağıdakilerden hangisi YKİ düşüncesinin kuramsal arka planını oluşturan
düşüncelerden biri değildir?
a) Kamu tercihi teorisi
b) Yeni Kurumsal İktisat
c) İşletmecilik
d) İşlem Maliyetleri
e) Keynezyen –karma ekonomi
3. Aşağıdakilerden hangisi YKİ düşüncesinin ortaya çıkışına etki eden nedenlerden
biri değildir?
a) 1973 petrol krizi
b) Yeni sağ politikaları
c) Küreselleşme süreci ile birlikte ekonomik yetkilerin giderek ulus-üstü
kurumlara kayması
d) Refah devleti politikalarının kamu harcamalarını artırması
e) Konut politikaları
4. Aşağıdakilerden hangisi YKİ’yi ortaya çıkaran toplumsal nedenlerden biridir?
a) Yaşlanan nüfus
b) 1973 petrol krizi
c) Kırtasiyecilik
d) Küçülen devletin nasıl etkin yönetileceği sorusu
e) Bürokratların kendi çıkarları peşinde koşmaları
5. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan
reform girişimlerinin ortak araç ve politikalardan biri değildir?
a) Kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırmak
b) Kamu harcamalarını artırmak
c) Müşteri/vatandaşa odaklanmak
d) Süreçlerden çok sonuçlara odaklanmak
e) Kamu tekellerini ortadan kaldırmak
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6. Aşağıdakilerden hangisi devletin küçültülmesi (minimal devlet) anlayışında
yönetimin temel ilkelerinden biri değildir?
a) Katalizör Yönetim
b) Rekabetçi Yönetim
c) Dümen tutan yönetim
d) Süreç odaklı yönetim
e) Piyasa Temelli Yönetim
7. Aşağıdakilerden hangisi YKİ’nin temel özelliklerinden biri değildir?
a) Vatandaş odaklılık
b) Weberyen bürokrasi anlayışına karşı çıkış
c) Devletin toplumsal alana müdahalesinin genişletilmesi
d) İşletmeci yönetim
e) Yöneticilerin hem siyasi lidere hem de halka karşı sorumlu olmaları
8. Aşağıdakilerden hangisi YKİ’nin Weberyen bürokrasi modeline göre örgütlenen
kamu yönetimi alanındaki değişimini anlatan temel ilkelerden biri değildir?
a) Hizmet arzında tekelci olmak
b) Bizzat yürütmekten çok yetkilendirmek
c) Hiyerarşiden çok takım çalışması ve katılımcı olmak
d) Bürokrasinin değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamak
e) Kuralcılıktan çok vizyon ve misyon yönelimli olmak
9. Aşağıdakilerden hangisi YKİ’ye yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
a) Demokrasi açısından zaaflar oluşturması
b) Devleti etkinsizleştirmesi
c) Yatay koordinasyona önem vermemesi
d) Kamu sektöründe “kamusallık” boyutunu dikkate almamasının yol açtığı
sorunlar
e) Kırtasiyeciliği azaltması
10.Aşağıdakilerden hangisi YKİ’nin temel değerleridir?
a) Ekonomiklik-etkinlik-kırtasiyecilik
b) Ekonomiklik-etkinlik-etkililik
c) Etkililik-etkinlik-kırtasiyecilik
d) Ekonomiklik-etkililik-kırtasiyecilik
e) Ekonomiklik-bürokrasi-kırtasiyecilik

Cevap Anahtarı
1.c, 2.e, 3.e, 4.a, 5.b, 6.d, 7.c, 8.a, 9.e, 10.b
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• Yönetişim ilkerini analiz
edebilecek,
• Yönetişime gelinen süreçte
yaşanan gelişmeler hakında bilgi
sahibi olabilecek,
• Yönetişime yönelik eleştirileri
değerlendirebileceksiniz.

Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve
dağıtımı yapılamaz.

KAMU YÖNETİMİ

Dr. Öğr. Üyesi
Hasan Mahmut
KALKIŞIM
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Kapitalizmin yeniden
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GİRİŞ
21. yüzyılın temel karakteristiği küreselleşme süreci ve bu sürecin her
alanda oluşturduğu değişim ve dönüşümlerdir. Gerek devletle birey gerek devletle
toplum ve gerekse devletler arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazanmaya
başlamıştır. Ulus devletin bir taraftan ulus üstü yapılanmalar diğer taraftan yerel
oluşumlar tarafından maruz kaldığı tazyik, güç kaybına uğramasına yol açmıştır.
Öte yandan 1980 sonrası dönemde uygulama alanını genişleten Neo-liberal devlet
anlayışı 1990’lı yıllara gelindiğinde başta demokrasi krizi olmak üzere bir dizi
sorunla karşı karşıya kalmıştır.
Küresel ekonomik ilişkilerde yaşanan dönüşümler, sermaye hareketlerinin
hızlanarak etki alanını genişletmesi ve toplumun demokrasi anlayışındaki
ilerlemeler eski düzen için hep birer sorun alanları olmuştur.
Merkeziyetçi, dikey örgütlenme modeline sahip hiyerarşik yapı ve ilişkilere
dayalı klasik yönetim anlayışı bu ilişkileri ve ortaya çıkan sorunları çözme
noktasında başarısız kalmıştır. Bundan dolayı tüm bu alanlarda reform ve yeniden
yapılanma çabaları ortaya çıkmıştır.
İşte yönetişim anlayışı bu çabaların bir sonucu olarak geliştirilen bir
çözümdür. Devletin tek taraflı olarak kullandığı yönetme gücünü devlet dışındaki
aktörlerle paylaşmayı öngören bu anlayış, özellikle 1990’lı yıllarla birlikte ülkelerin
kamu yönetimlerinin gündemlerine tamamen oturmaya başlamıştır.
Bu ünitede ilk olarak yönetişime ilişkin kavramsal çerçeve ortaya
konulacaktır. Bu bağlamda yönetişim tanımlanmaya çalışılacak, türleri ortaya
konulacak ve iyi yönetişim ilkeleri hakkında bilgi verilecektir. Ardından yönetişime
giden yolda yaşanan gelişme ve dönüşümler değerlendirilecektir. Son olarak
yönetişime yönelik yapılan eleştiriler belirtilecektir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Yönetişim alanındaki araştırmalar son dönemde hemen hemen kamu
yönetimine ilişkin araştırmalar kadar yoğunluk kazanmıştır. Dolayısıyla literatürde
çok boyutlu bir kavram olan yönetişime ilişkin kavramsal altyapı da şekillenmiştir.
Kamu yönetiminde
siyaset/yönetim
ayrımının sona
ermesinin bir sonucu
olarak da algılanan
yönetişim kavramının
kökenleri 14. yüzyıl
ortalarına kadar
götürülebilir.

Tanımlama Çabası
Kamu yönetiminde siyaset/yönetim ayrımının sona ermesinin bir sonucu
olarak da algılanan yönetişim kavramının kökenleri 14. yüzyıl ortalarına kadar
götürülebilir. Bu dönemde İtalyan ressam Lorenzetti resimlerinde iyi ve kötü
yönetişim üzerinden tasvirler yapmıştır. 17. yüzyılda Fransa’da hükûmet ile sivil
toplum arasındaki uzlaşmayı ifade etmek amacıyla kullanılan kavramın İngiltere’de
olgunlaştığı söylenebilir. Fakat kavramın bugünkü anlamıyla ilk defa kullanımı
Dünya Bankası (DB) tarafından 1989 yılında hazırlanan “Sub-Saharan Africa: From
Crisis to Sustainable Growth” (Sahra Altı Afrika: Krizden Sürdürülebilir Büyümeye)
isimli raporla olmuştur. Raporda Afrika ülkelerinde yaşanan kalkınma sorunlarının

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

3
103

Yönetişim Yaklaşımı

temel nedeni olarak governance (yönetişim) krizi gösterilmektedir (Kalkışım,
2019).

Örnek

•Kent konseyleri, Türkiye'de önemli bir yerel yönetişim örneği olarak
gösterilebilir. Bunlar genellikle illerde bazen de ilçelerde
kurulmaktadırlar. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından
gelen temsilcilerin katılımıyla yapılan toplantılarda kentin sorunlarına
ilişkin öneriler geliştirilmekte ve belediye meclisine iletilmektedir.
Kanunen bu öneriler meclis toplantılarında görüşülmek zorundadır.

Bireysel Etkinlik

Yönetişim, küresel,
ulusal, bölgesel ve yerel
düzeylerde
uygulanmaktadır.

Ardından BM, IMF ve OECD gibi uluslararası kuruluşların hazırladığı
raporlarda da yer almasının ardından yönetişim kavramı akademik çalışmaların
merkezine oturmuştur. Kavramın işletmeden iktisada, hukuktan siyaset bilimine
ve kamu yönetimine kadar geniş bir alanda kullanımının olduğu söylenebilir. Bu
çerçevede ekonomik yönetişim, siyasal yönetişim, yönetsel yönetişim, sistemsel
yönetişim, ekolojik yönetişim ve elektronik yönetişim gibi farklı yönetişim
kullanımları görülmektedir. Uygulama alanına bakıldığında ise yönetişimin küresel,
ulusal, bölgesel ve yerel çeşitlerinin olduğu görülmektedir. Bütün bunlar
yönetişimin tanımlanmasını güçleştirmektedir.

• İlinizdeki kent konseyini ziyaret ediniz ve konsey başkanından
yürütülen faaliyetler ve konseyin etkinlik derecesi hakkında
bilgi alınız.

Yönetişim kelimesinin etimolojik kökeninin yönlendirmek, yol göstermek
yönetmek ve hükmetmek gibi anlamlara gelen Yunanca’da “kybernan”, Latince’de
“gubernare” ve eski Fransızca’da “governer” kelimeleri olduğu söylenebilir
(Demirci, 2012). Kelimenin Türkçe’deki kökenine bakıldığında yönetişimin yönetim
kelimesine “işteşlik” (karşılıklılık) ekinin eklenmesiyle oluşturulduğu
görülmektedir. Bu çerçevede bir kişi veya grubun tek taraflı olarak yönetme
eylemini gerçekleştirmesi yerine tüm aktörlerin yönetme işine katılmasını ve bu
sürecin bir parçası olmasını ifade etmektedir.
Yönetişim kavramı, TODAİE’nin Kamu Yönetimi sözlüğünde “bir toplumsal
politik sistemdeki ilgili bütün aktörlerin ortak çabalarıyla elde edilen sonuçların
oluşturduğu yapı ya da düzen” şeklinde tanımlanmaktadır (TODAİE, 1998).
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Devletin yönetim alanındaki giderek artan başarısızlığına karşı bir çözüm
önerisi olarak ortaya atılan yönetişim, yönetme eylemine dayanan fakat onun
daha da ötesinde yer alan birden fazla aktöre ve kuruma vurgu yapmaktadır.
Klasik yönetim anlayışında karar alma ve uygulama sürecinde kamu yöneticileri ve
onların bakış açıları yer alıyorken yönetişim anlayışında kamu hizmetlerinin
sunumunda etkinliği ve verimliliği sağlayabilmek için farklı aktörlerin kaynak, bilgi,
uzmanlık ve tecrübelerinden faydalanılmaktadır.
Bu bağlamda yönetişim, kamu yönetiminin, özel sektörün ve sivil toplum
kuruluşlarının bir arada bulunduğu bir sistemi ve bu aktörler arasındaki karşılıklı ve
etkileşimli ilişkiler ağını ifade etmek için kullanılmaktadır (Eryılmaz, 2018).
Yönetişim anlayışında toplumu yönlendirmek ve yönetmek konusunda sorumluluk
dengesi devletten sivil toluma doğru kaymaktadır. Bu çerçevede yönetişim devlet
merkezli yönetim yerine toplumu merkeze alan ve bireyi yapabilir kılmayı
amaçlayan bir strateji takip etmektedir.
Yönetişim ile birlikte devlet üretici kimliğini ve sosyal alandaki etkin rolünü
terk etmekte, sadece kontrol eden ve yönlendiren bir yönetim yapısına
bürünmektedir. Hâkim olan temsili demokrasi böylece eleştiriler ve toplumsal
mücadelelerin de etkisiyle çoğulcu demokrasiye doğru yol almaktadır. Yönetişim
anlayışı yönetimi ortadan kaldırmamakta fakat onu yeniden biçimlendirmektedir.

Yönetişim anlayışı
yönetimi ortadan
kaldırmamakta fakat
onu yeniden
biçimlendirmektedir.

Aşağıdaki tabloda klasik yönetim anlayışı ile yönetişim anlayışı
karşılaştırılmaktadır.
Tablo 6.1. Yönetim ve Yönetişim kavramlarının karşılaştırılması

Geleneksel Yönetim

Yönetişim

Dikey örgütlenme

Yatay örgütlenme

Merkezîlik

Yerindelik

Otoriter

Demokratik

Hesap sorucu

Hesap verici

Gizlilik

Açıklık/şeffaflık

Güvensizliğe dayalı ilişki

Güvene dayalı ilişki

Yönetim kurulu hâkimiyeti

Paydaş hâkimiyeti

Hukukilik

Hukukilik ve meşruluk

(Coşkun, 2003)

Yönetişimin teorik kökenleri oldukça farklıdır. Kurumsal ekonomi,
uluslararası ilişkiler, örgütsel çalışmalar, iktisadi gelişmeye dönük çalışmalar,
politika bilimi ve kamu yönetimi bunlardan bazılarıdır.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

5
105

Yönetişim Yaklaşımı

Bu yönlere ekonomik yön de eklenebilir. Bir ülkenin ekonomik faaliyetlerini,
diğer ekonomilerle olan ilişkilerini etkileyen eşitlik, yoksulluğun azaltılması, yaşam
kalitesinin geliştirilmesi gibi konular da uygulama olanağı bulan karar verme
süreçlerini ifade eder(Palabıyık, 2004).
Yönetişim anlayışı geleneksel kamu yönetim modeli ile piyasa modeli
arasında bir yakınlaşma sağlamaktadır.

Yönetişimin Türleri
Yönetişimin çok boyutlu bir kavram olması onun farklı türlerinin de ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Her bir türde farklı farklı paydaşların iş birliği ve katılımı söz
konusudur. Literatürde yönetişim türleri şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

Küresel yönetişim
Dünyanın ve sorunların küreselleştiği bir ortamda bu sorunlarla mücadele
edebilmenin yolu uluslararası iş birliği, eş güdüm ve katılımdır. Bu çerçevede
küresel yönetişim, devletlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının, çok uluslu
şirketlerin, yurttaş hareketlerinin, çok uluslu sermaye piyasalarının ve bunların
yanında farklı aktörlerin içinde yer aldığı dinamik ve bir o kadar interaktif karar
alma süreci olarak tanımlanabilir (Sancak, 2019).

Örnek

Yönetişim kavramına
sistemsel, siyasal ve
yönetimsel olarak üç
yönden bakılabilir.

Yönetişim kavramına sistemsel, siyasal ve yönetimsel olarak üç yönden
bakılabilir. Sistemsel olarak yönetişim, devletin klasik ve otoriter karar alma
süreçlerinden farklılığı ve resmî kurumsal yapısı ile belirlenen hükûmetten daha
geniş bir yapıyı ifade etmektedir. Burada güç ve yetki farklı aktörler arasında
dağıtılmıştır. Bu aktörler yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör
temsilcilerinden oluşmaktadır. Siyasal yönden yönetişim, yurttaşların mümkün
olan her alanda karar alma süreçlerine her biçimde katılımını ifade etmektedir. Bu
yönüyle devletin sözde değil özde demokratikliğine vurgu yapmaktadır.
Yönetişimin yönetimsel yönü ise etkin, bağımsız, saydam ve böylece
denetlenebilen bir kamu hizmetine işaret etmektedir. Bu yönüyle yönetişim
karmaşayı ve tek yönlü nedensellik ilişkilerini değil, çok yönlü etkileşimleri ifade
etmektedir.

•Uluslararası göç ve mülteci sorununa karşı dünya ülkelerinin kurmuş
olduğu iletişim ve geliştirdikleri çözüm çabaları küresel yönetişime
örnek verilebilir.

Küresel yönetişim, bireyin toplum içinde erimesinden ziyade kendine özgü
tercihlerini rahatça ortaya koyabileceği bir anlayışa vurgu yapmaktadır. Bu süreçle
birlikte küreselleşen dünyada örgütlenmemiş farklı aktörlerin karar alma ve
uygulama yetkisine sahip kılınması söz konusudur.
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Kamu yönetişimi
Dünyadaki hızlı değişim ve dönüşüm, devlet anlayışında da bir dönüşümü
beraberinde getirmiştir. Temel karakteristiği çok yönlü etkileşim olan bu dönüşüm
sürecinin kamu yönetimini etkilememesi düşünülemezdi. Kamu yönetişimi denilen
bu anlayış, mal ve hizmetlerin üretimine, bölüşümüne ve adil gelir dağılımına
ilişkin toplumsal kurumların etkileşimli yönetim anlayışı doğrultusunda yeniden
yapılanmasını öngörmektedir.
Bu doğrultuda kamu yönetişimi, kamu ve özel sektör temsilcilerinin
bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının ve diğer mesleki yapılanmaların yönetime
katılmaları şeklinde tanımlanabilir. Bu anlamıyla çatışan çıkarların uzlaşmacı bir
anlayışla harmanlandığı bir sürece vurgu yapmaktadır (Özer, 2006).

İyi yönetişim

İyi Yönetişimin İlkeleri
İyi yönetişimin sekiz unsuru diğer bir ifadeyle ilkesi vardır. Bu ilkeler şu
şekilde sıralanabilir:

Şeffaflık
Şeffaflık, kamu politikası hedeflerinin belirginleşmesini ve uygulama
sürecinin görünürlüğünü ifade etmektedir. Yani vatandaşların yöneticiler,
politikalar ve kararlara ilişkin düzenli, güvenilir ve kolay bir şekilde bilgiye erişme
imkânlarıyla donatılmalarıdır.

Örnek

İyi yönetişim, yeni
kamu yönetimi
anlayışının gelişmekte
olan ülkelere göre
yeniden düzenlenmiş
hâli olarak görülebilir.

İyi yönetişim, yeni kamu yönetimi anlayışının gelişmekte olan ülkelere göre
yeniden düzenlenmiş hâli olarak görülebilir. Bağımsız bir yargı sistemi, iyi işleyen
bir hukuk sistemi, etkin, saydam ve hesap verebilir bir yönetim toplumun kararlara
etkin katılımı, uyumlu ve tutarlı politikalar üretme iyi yönetişimin olmazsa
olmazlarıdır.

• 2003 yılında çıkarılan bilgi edinme hakkı kanunu şeffalık ilkesine
örnek verilebilir. Kanunla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına
bazı istisnalar dışında her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların
yararlanmasına sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Yönetimde şeffaflığın sağlanabilmesi için yönetilenlere doğru bilgilerin
aktarılması önemlidir. Bu ise usullerin, kurumların ve bilgilerin rahatlıkla erişilebilir
olmasını gerektirmektedir. Şeffaflık sürecinde sivil toplum örgütlerinin önemli bir
işlev üstlenebileceği söylenebilir.

Hesap verebilirlik
Etkin bir kamu yönetiminde hem dışsal hem de içsel hesap verebilirlik önem
arz etmektedir. Bu çerçevede hesap verebilirlik, bir kurumdaki görevlilerin yetki ve
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sorumluluklarının kullanılması aşamasında diğer aktörlere karşı cevap
verebilmelerini ifade etmektedir. Hesap verebilirlik aynı şekilde yasama ve
yürütmenin her birinin kendi sorumluluk alanlarında kalmalarına da vurgu
yapmaktadır. Hesap verebilirliğin sağlanabilmesi için bütün kurumların görev
alanlarının açık bir şekilde belirtilmesi ve aynı oranda sorumluluklarının da ortaya
konulması gerekmektedir (Coşkun, 2003).

Katılımcılık
Toplumun bütün fertlerinin kendilerini ilgilendiren kararların alım sürecine
doğrudan veya dolaylı olarak katılımı iyi yönetişimin önemli bir ilkesidir. Buradaki
temel amaç kamu politikalarının oluşturulması sürecinde farklı çıkarların
çatışmasını sağlamak ve sürecin sonunda çıkar uzlaşmasıyla birlikte ortak
politikalar geliştirmektir.
Katılımcılık anlayışı, klasik yönetim sürecindeki yukarıdan aşağıya olan
iletişim ağını tersine çevirmekte diğer aktörlerin sürece dâhil edilmesiyle birlikte
kompleks bir ağ yapılanması oluşturulmaktadır (Eroğlu, 2010).

Cevap verebilirlik
Bu ilke, gerek siyasi iktidarın ve gerekse kamu yönetiminin vatandaşların
sorunlarını dinleyip cevaplandırması gerektiğini ifade etmektedir. Yani bütün
kamusal faaliyetlerin vatandaşa hizmet anlayışıyla yürütülmesi gerekmektedir.
Vatandaşla olan ilişkilerde “Evet, yapabiliriz.” veya “Hayır, yapamayız.”
cevaplarından ziyade “Birlikte çalışarak ne yapabileceğimizi görelim ve bunu
gerçekleştirelim.” yaklaşımının daha hâkim olması sağlanmalıdır (Acar, 2003).

Hukukun üstünlüğü
Bütün kamu kurumlarının belirlenen hukuki çerçevede hareket etmeleri ve
yönetimin bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulması
gerekmektedir.

Örnek

“Evet, yapabiliriz.” veya
“Hayır, yapamayız.”
cevaplarından ziyade
“Birlikte çalışarak ne
yapabileceğimizi
görelim ve bunu
gerçekleştirelim.”

• Üniversite öğrencilerinin kopya çektikleri için almış oldukları
disiplin cezalarına karşı idare mahkemelerine itiraz hakları vardır.
Yani İdare mahkemeleri idarenin işlemlerini başvurulması hâlinde
yargısal denetimden geçirmektedir.

Hukukun üstünlüğünün sözde değil özde olabilmesi için tutarlı ve modern
yasalara, etkin ve verimli çalışan mahkemelere ve kanunları adil ve şeffaf bir
şekilde yorumlayan ve uygulayan düzenleyici kurumlara sahip bağımsız bir yargı
sistemine ihtiyaç vardır.
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Etkinlik

Etkinlikle ilgili olarak
doğru işleri yapmanın
işleri doğru yapmaktan
daha önemli olduğu
ifade edilir.

Etkinlik kısaca amaçlara ulaşma derecesidir. Yani amaçlarınıza ulaştığınız
ölçüde etkinsinizdir. Dolayısıyla kamu yönetiminde etkinlikle ilgili olarak doğru
işleri yapmanın işleri doğru yapmaktan daha önemli olduğu ifade edilir.
Bu çerçevede kurumların ellerindeki kaynakları etkin kullanmak için gerekli
tedbirleri alması istenmektedir. Etkinlik, kurumun uzun dönem vizyonunu koruma,
insanların birtakım kaygılarına karşı duyarlı olma gibi taleplere yönelik cevapları da
kapsamaktadır.

Eşitlik
Eşitlik, bütün vatandaşlara aynı imkânların sunulması ve herkesin aynı hak
ve sorumluluklara tabi tutulması anlamına gelmektedir. Kamu hizmetlerinden
faydalanmada hiç kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep gibi farklı özelliklerinden
dolayı ayrım yapılmaması eşitliğin temelini oluşturmaktadır.

Stratejik vizyon
Bu ilke, gerek yöneticilerde gerekse vatandaşlarda yönetişim ve insani
gelişme gibi konularda tarihî, kültürel ve sosyal tabandan beslenen uzun dönemli
ve geniş açılı bir anlayışa vurgu yapar.
Yönetişim sürecinde stratejik vizyonlar belirgin olmalı, süreklilik göstermeli
ve ulaşılabilir olmalıdır. Kurumun vizyonunun oluşturulması aşamasında
çalışanların katkılarının sağlanması vizyona olan inanç ve sahiplenilme düzeyini
artıracaktır.
Bu özellikler, ideal tip olarak kabul edilmiştir. Yani olması gerekeni gösterir.
Bu çerçevede bugün bunların hepsine birden sahip bir topluluğun bulunmadığı
söylenebilir.

YÖNETİŞİME GİDEN YOLDA YAŞANAN GELİŞMELER
Yönetişim yaklaşımının gelişmesinde Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışının
önemli oranda katkısının olduğu ifade edilebilir.
Kamusal alanı ilgilendiren kararların alınması sürecinde geniş toplum
kesimlerinin sürece dâhil edilerek katılımın olabildiğince artırılması, alınan
kararların isabet oranını ve uygulanabilirliğini artıracaktır. Bu ise kamu yararının
gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır.
Karmaşık ve dinamik sorunları tek başına çözebilmesi için ne kamusal ne de
özel hiçbir aktörün ihtiyaç duyulan bilgiye ve gerekli araçları etkili bir şekilde
kullanabilecek yeterliliğe sahip olmadığı düşünülmektedir. Bu noktada yönetişim,
çözüm olarak önemli fırsatlar sunmaktadır.

Devlet Anlayışındaki Değişim
Yönetimden yönetişime doğru yaşanan gelişmenin ardında yeni dönemde
devletin rolündeki değişim yatmaktadır.
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1929 Dünya Ekonomik Buhranı’na kadar devletle ilgili alanda hâkim olan
anlayış klasik liberal bakış açısıdır. Bu anlayış devlete “düzenleyici” bir rol
vermiştir. Fakat yaşanan kriz, devletin “müdahaleci” roller üstlenmesine yol
açmıştır. Bu dönemde devletin “müdahaleci devlet” rolünü üstlenip piyasaya bir
aktör olarak girdiği, yatırımlar yaptığı ve harcamalarını artırdığı görülmektedir.
Sosyal-refah devleti denilen ve devletin oldukça hantal bir görünüme ulaşmasına
yol açan bu anlayış, 1970’li yıllara kadar devam etmiştir. 1973 yılındaki birinci ve
1979 yılındaki ikinci petrol krizleri bu defa devletin rolünün sorgulanmasına yol
açmış, fatura ise sosyal-refah devleti anlayışına kesilmiştir.

Örnek

Reçete olarak 1929
Dünya ekonomik
krizinden önceki dönem
olan “Düzenleyici
Devlet” anlayışı
önerilmiş ve kabul
edilmiştir.

Reçete olarak, 1929 Dünya ekonomik krizinden önceki dönem olan
“Düzenleyici Devlet” anlayışı önerilmiş ve kabul edilmiştir. Böylece liberal
uygulamalar dünyada hızla yayılmaya başlamıştır.

•Amerika Birleşik Devletleri'nde Ronald Reagan, İngiltere'de
Margaret Thatcher ve Türkiye'de Turgut Özal dönemin önemli
temsilcileriydiler.

İşte Yönetişim yaklaşımı, modern ulus devletin “yönetilebilirlik krizini”
yaşadığı böyle bir dönemde gündeme gelmiştir. Devletin müdahaleci anlayışının
bazı sorunları ortaya çıkarması devletin tek başına yönetilebilirliğini tartışmaya
açmıştır.
Geniş toplum kesimlerinde yönetimin iyileştirilmesi çerçevesinde sistemin
yapısının, kapasitesinin ve davranış tarzlarının yeniden düzenlenmesi yönünde
talepler yükselmiştir. Bu taleplerin ardında yatan temel amaçlar, daha etkili,
katılımcı, etkin ve verimli bir kamu yönetimi oluşturmaktır. Yönetişim süreciyle
birlikte devlet anlayışında liberal demokratik bir perspektiften devlet dışındaki
diğer tüm aktörlere bağımlılığın şekillendiği yeni bir perspektife geçildiği ifade
edilmektedir (Peters ve Pierre, 2001).
Ayrıca küreselleşmenin neden olduğu dönüşümler, yeni bir devlet anlayışı ve
iktidar modeline olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. İşte yönetişim, devletin
rolünün yeniden tanımlandığı yeni bir yönetim anlayışıdır. Bu anlayışta devlet
yönetim sürecinin tek aktörü olmaktan çıkacaktır. Hukuk dışındaki tüm alanlardaki
yetkilerini özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve halk ile paylaşacaktır.

Ekonomik Anlayıştaki Değişim
Ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan göz kamaştırıcı gelişmelerin de
etkisiyle sermayenin bu dönemde küresel ölçekte yeniden örgütlendiği ve
kendisini yeniden üretmeye başladığı ifade edilebilir. Bu durum klasik kapitalist
düzen ve ilişkilerin yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. Artık devletlerin
yanında onu ikame edebilecek güce kavuşan yeni yapılanmalar güçlenmeye
başlamıştır. Avrupa Birliği, OECD, BM ve IMF gibi yapılanmalar devletlerin
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otoritesini paylaşmaya ve çeşitli politikaların üretilmesine ve uygulanmasına ortak
olmaya başlamıştır.
Küresel finans kapitalizminin egemen olmaya başladığı bu dönemde bazı
yazarlarca devletin içinin boşaltılması süreci olarak ta eleştiriye tabi tutulacak olan
devletin yeniden yapılanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Okçu, 2012).
Yönetimin yeni formalarının gündeme gelmesinde ayrıca sermaye
hareketlerinin hızının ve hacminin hızlıca artmasıyla gelişmiş ülkelerin giderek
birbirlerine yakınlaşan iktisadi ve siyasi eğilimler içerisine girmesi de etkili
olmuştur.

Ekonomideki değişimler
merkeziyetçi ve dikey
yönetim anlayışının
yerini gayrimerkezî,
dağınık ve yatay bir
yönetim anlayışı olan
yönetişim almıştır.

Sonuç olarak yukarıda ifade edilen ekonomideki değişimler merkeziyetçi ve
dikey yönetim anlayışının yerini gayrimerkezî, dağınık ve yatay bir yönetim anlayışı
olan yönetişim almıştır.

Demokrasi Taleplerindeki Değişim
Demokrasinin temel değerlerinin başında katılım gelmektedir. Katılımın
öznesi ise bireydir. Bireyin aktif özne olması katılım ihtiyaçlarını gidererek
demokrasinin daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Bireyler kendilerini ilgilendiren
konularda genellikle daha fazla bilgi sahibidirler ve bu konulara ilişkin alınacak
kararlara daha fazla katılma noktasında isteklidirler.
Klasik yönetim anlayışında birey, alt üst hiyerarşisi içinde veya devletle olan
ilişkisinde özne olarak görülmemektedir. Bu durum gelişen toplum yapısı içindeki
bireyin taleplerine ve kendini gerçekleştirme arzusuna cevap verememektedir.
Dolayısıyla liberal temsili demokrasiye dayalı hiyerarşik yönetim anlayışı
1980’li yıllara doğru yıpranmaya başlamış ve piyasa odaklı anlayışlar
yaygınlaşmaya başlamıştır. Liberal demokrasilerin karşı karşıya kaldığı ve
vatandaşların beklentilerini ve tatminini olumsuz etkileyen “demokratik açık”
kamu yönetimlerine güvenin azalmasına yol açmıştır. Bu durum sosyal
hareketlerin gelişmesine ve kamu yönetimlerine karşı başta hizmet kalitesi olmak
üzere taleplerin oluşmasına yol açmıştır (Bishop ve Davis, 2002).
Liberal demokrasinin yaşadığı bu bunalım karşısında arayışlar çoğulcu
demokrasiyi ön plana çıkarmıştır. Temsili demokrasinin açmazlarını giderip
çoğulcu demokrasiyi geliştirmeye yönelik üretilen çözüm önerilerinin başında
yönetişim anlayışı gelmektedir.
Dolayısıyla hiyerarşik yapı içindeki bürokratlarla piyasa aktörleri arasında
sözleşme esasına göre yürütülen bu ilişki yönetişim olarak nitelendirilmektedir.

YÖNETİŞİME YÖNELİK YAPILAN ELEŞTİRİLER
Yönetişim yaklaşımına bazı eleştiriler yöneltilmektedir. Bu eleştiriler şu
şekilde ifade edilebilir:
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Yönetişim sürecinde devlet dışındaki kişi ve kuruluşlara ağırlık verilmesi,
devletin rolünün azaltılmasına ve nihayetinde yürütmeyi özelleştirmektedir. Bu ise
yönetsel sorumluluk mekanizmasını zayıflatmaktadır. Böylece yapılan iş ve
işlemlerden kimlerin nasıl sorumlu tutulacağı belirsizleşmektedir.

Bir diğer eleştiri yönetişim merkezli yaklaşımların ulus devletlerin
zayıflamasına neden olabilecek birtakım gelişmeleri teşvik etmesi konusundadır.
Çünkü ulus devlet bir taraftan küresel kurumlarla bütünleşirken öbür taraftan
yerel alana doğru bölünmektedir. Dolayısıyla iki yönlü bir kan kaybı yaşamaktadır.
Yönetişimin Neo-liberal politikaların yaygınlaşmasına ve böylece
kapitalizmin yeniden yapılanmasına yol açtığı yönünde de bir eleştiri vardır. Bu
bağlamda yeni sağ politikaların bir ürünü olan yönetişim, gelişmekte olan ülkelere
önerilen neo-liberal politikaların başarısızlıklarını örtmek için geliştirilen bir anlayış
olarak görülmektedir. Bu düşünceyi savunanlara göre yönetişimin temel amacı,
aldıkları borçları sağlıklı bir şekilde geri ödeyebilmeleri için gelişmekte olan
ülkelerin kamu yönetimlerini iyileştirmektir.

Bireysel Etkinlik

Yönetişim sürecinde
devlet dışındaki kişi ve
kuruluşlara ağırlık
verilmesi, devletin
rolünün azaltılmasına
ve nihayetinde
yürütmeyi
özelleştirmektedir.

Yönetişimin karar alma süreçlerine sivil toplum kuruluşlarının yanında yerel,
ulusal ve hatta uluslararası sermeyenin de katılımını öngörmesi eleştirilmektedir.
Bu durum, iktidar sandalyesinin sermayeye açılması ve kamu kudretinin
kapitalizmin egemen sınıfına teslimi olarak değerlendirilmektedir.

Yönetişim, korporatist
bir yerel temsiliyeti de
doğuracaktır. Bu ise
seçkinci bir yönetim
biçimini
getirebilecektir.

• Paul Hirst ve Jan Kooiman'ın bu konudaki eleştirilerini
literatürde bulup okuyunuz.

Bir diğer eleştiri yönetişim yaklaşımının gelişmekte olan ülkelerden daha
ziyade gelişmiş ve bireyselleşmiş ülkelerde daha iyi uygulanacağı yönündedir.
Son olarak yönetişimin -her ne kadar merkezî idare için de önerilen bir
model olsa da- yerel yönetimler için yerel demokrasiyi güçlendirme adına daha
uygun bir anlayış olduğu düşünülmektedir. Fakat bu bakış açısı toplumun belli bir
refah düzeyindeki kesimleri ile sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin aynı
düzlemde buluştukları ve yönettikleri korporatist bir yerel temsiliyeti de
doğuracaktır. Bu ise seçkinci bir yönetim biçimini getirebilecektir.
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•YÖNETİŞİM
•Yönetişim konunu ele alırken kavramsal bir giriş yapmak konunun tam
anlamıyla ortaya konulması için gereklidir.
•KAVRAMSAL ÇERÇEVE
•Yönetişim alanındaki araştırmalar son dönemde yoğunluk kazandığı için
literatürde yönetişime ilişkin kavramsal altyapı da şekillenmiştir.
•Tanımlama Çabası: Yönetişim kavramının kökenleri 14. yüzyıl ortalarına
kadar götürülebilse de kavramın bugünkü anlamıyla ilk defa kullanımı Dünya
Bankası (DB) tarafından hazırlanan bir raporla söz konusu olmuştur.
•Yönetişim kelimesinin etimolojik kökeninin yönlendirmek, yol göstermek
yönetmek ve hükmetmek gibi anlamlara gelen Yunanca’da “kybernan” ve
Latince’de “gubernare” kelimeleri olduğu söylenebilir.
•Yönetişim, kamu yönetiminin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının bir
arada bulunduğu bir sistemi ve bu aktörler arasındaki karşılıklı ve etkileşimli
ilişkiler ağını ifade etmek için kullanılmaktadır.
•Yönetişim Türleri: Yönetişimin çok boyutlu bir kavram olması onun farklı
türlerinin de ortaya çıkmasına yol açmıştır.
•Küresel Yönetişim: Devletlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının, çok
uluslu şirketlerin, yurttaş hareketlerinin, çok uluslu sermaye piyasalarının ve
bunların yanında farklı aktörlerin içinde yer aldığı dinamik ve bir o kadar
interaktif karar alma süreci olarak tanımlanabilir.
•Kamu yönetişimi: Kamu yönetişimi, kamu ve özel sektör temsilcilerinin
bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının ve diğer mesleki yapılanmaların
yönetime katıldıkları bir anlayıştır.
•İyi Yönetişim: İyi yönetişim, yeni kamu yönetimi anlayışının gelişmekte olan
ülkelere göre yeniden düzenlenmiş hâli olarak görülebilir.
•İyi Yönetişimin İlkeleri: İyi yönetişimin sekiz ilkesi şu şekilde sıralanabilir.
•Şeffaflık: Şeffaflık, kamu politikası hedeflerinin belirginleşmesini ve
uygulama sürecinin görünürlüğünü ifade etmektedir.
•Hesap verebilirlik: Hesap verebilirlik, bir kurumdaki görevlilerin yetki ve
sorumluluklarının kullanılması aşamasında diğer aktörlere karşı cevap
verebilmeleridir.
•Katılımcılık: Toplumun bütün fertlerinin kendilerini ilgilendiren kararların
alım sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılımı iyi yönetişimin önemli bir
ilkesidir.
•Cevap Verebilirlik: Bu ilke, gerek siyasi iktidarın ve gerekse kamu
yönetiminin vatandaşların sorunlarını dinleyip cevaplandırması gerektiğini
ifade etmektedir.
•Hukukun Üstünlüğü: Bütün kamu kurumlarının belirlenen hukuki çerçevede
hareket etmeleri ve yönetimin bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine
tabi tutulması gerekmektedir.
•Etkinlik: Etkinlik kısaca amaçlara ulaşma derecesidir. Yani amaçlarınıza
ulaştığınız ölçüde etkinsinizdir.
•Eşitlik: Eşitlik, bütün vatandaşlara aynı imkanların sunulması ve herkesin
aynı hak ve sorumluluklara tabi tutulması anlamına gelmektedir.
•Stratejik Vizyon: Bu ilke, gerek yöneticilerde gerekse vatandaşlarda
yönetişim ve insani gelişme gibi konularda tarihî, kültürel ve sosyal tabandan
beslenen uzun dönemli ve geniş açılı bir anlayışa vurgu yapar.
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•YÖNETİŞİME GİDEN YOLDA YAŞANAN GELİŞMELER
•Yönetişime giden yolda yaşanan gelişmeler üç başlık altında ele alınabilir
•Devlet Anlayışındaki Değişim: 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizleri devletin
rolünün sorgulanmasına yol açmış, fatura ise sosyal-refah devleti anlayışına
kesilmiştir.
•Reçete olarak, 1929 Dünya ekonomik krizinden önceki dönem olan
“Düzenleyici Devlet” anlayışı önerilmiş ve kabul edilmiştir. Böylece liberal
uygulamalar dünyada hızla yayılmaya başlamıştır. İşte Yönetişim yaklaşımı,
modern ulus devletin “yönetebilirlik krizini” yaşadığı böyle bir dönemde
gündeme gelmiştir.
•Ekonomik Anlayıştaki Değişim: Sermayenin 1980’lerden sonra küresel
ölçekte yeniden örgütlendiği ve kendisini yeniden üretmeye başladığı ifade
edilebilir. Küresel finans kapitalizminin egemen olmaya başladığı bu
dönemde devletin yeniden yapılanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
•Demokrasi Taleplerindeki Değişim: 1980’li yıllarda Liberal temsili
demokrasilerin karşı karşıya kaldığı ve vatandaşların beklentilerini ve
tatminini olumsuz etkileyen “demokratik açık” kamu yönetimlerine güvenin
azalmasına yol açmıştır. Bu noktada çoğulcu demokrasiyi geliştirmeye
yönelik üretilen çözüm önerilerinin başında yönetişim anlayışı gelmektedir.
•YÖNETİŞİME YÖNELİK YAPILAN ELEŞTİRİLER
•Yönetişim sürecinde devlet dışındaki kişi ve kuruluşlara ağırlık verilmesi,
yönetsel sorumluluk mekanizmasını zayıflatmaktadır. Böylece yapılan iş ve
işlemlerden kimlerin nasıl sorumlu tutulacağı belirsizleşmektedir.
•Yönetişimin karar alma süreçlerine sivil toplum kuruluşlarının yanında yerel,
ulusal ve hatta uluslararası sermeyenin de katılımını öngörmesi iktidar
sandalyesinin sermayeye açılması ve kamu kudretinin kapitalizmin egemen
sınıfına teslimi olarak değerlendirilmektedir.
•Bir diğer eleştiri yönetişim merkezli yaklaşımların ulus devletlerin
zayıflamasına neden olabilecek birtakım gelişmeleri teşvik etmesi
konusundadır.
•Yönetişimin Neo-liberal politikaların yaygınlaşmasına ve böylece kapitalizmin
yeniden yapılanmasına yol açtığı yönünde de bir eleştiri vardır.
•Bir diğer eleştiri yönetişim yaklaşımının gelişmekte olan ülkelerden daha
ziyade gelişmiş ve bireyselleşmiş ülkelerde daha iyi uygulanacağı
yönündedir.
•Son olarak yönetişimin korporatist bir yerel temsiliyeti doğuracağı bunun ise
seçkinci bir yönetim biçimini getirebileceği dile getirilmektedir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Yönetişim kavramı bugünkü anlamıyla ilk defa nerede kullanılmıştır?
a) Dünya Bankası tarafından 1995 yılında hazırlanan bir raporda
b) Dünya Bankası tarafından 1989 yılında hazırlanan bir raporda
c) İtalyan ressam Lorenzetti’nin çalışmalarında
d) Fransa’da hükûmet ile sivil toplum arasındaki uzlaşmaya yönelik
çalışmalarda
e) İngiltere’de yoksulluk yasalarında
2. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin, özel sektörün ve sivil toplum
kuruluşlarının bir arada bulunduğu bir sistemi ve bu aktörler arasındaki
karşılıklı ve etkileşimli ilişkiler ağını ifade eder?
a) Yeni kamu işletmeciliği
b) Toplam kalite yönetimi
c) Yönetişim
d) Yetki devri
e) Amaçlara göre yönetim
3. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetimin özelliklerinden biri değildir?
a) Dikey Örgütlenme
b) Merkezcilik
c) Hesap sorucu
d) Güvensizliğe dayalı ilişki
e) Şeffaflık
4. Aşağıdakilerden hangisinin yönetişimin gelişmesine önemli oranda katkısı
olmuştur?
a) Amaçlara göre yönetim
b) Toplam kalite yönetimi
c) Hiyerarşik yönetim
d) Yeni kamu yönetimi
e) Stratejik yönetim
5. Aşağıdakilerden hangisi kamu politikası hedeflerinin belirginleşmesini ve
uygulama sürecinin görünürlüğünü ifade eden iyi yönetişim ilkesidir?
a) Hukukun üstünlüğü
b) Hesap verebilirlik
c) Şeffaflık
d) Katılımcılık
e) Cevap verebilirlik
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6. Aşağıdakilerden hangisi yönetişimin türlerinden biri değildir?
a) Tarihi yönetişim
b) Küresel yönetişim
c) Kamu yönetişimi
d) Global yönetişim
e) İyi yönetişim
7. Aşağıdakilerden hangisi 1929 krizinden önceki devlete biçilen role verilen
isimdir?
a) Düzenleyici rol
b) Müdahaleci rol
c) Kürek çekici rol
d) Barışçı rol
e) Gözlemci rol
8. 1929 ekonomik krizinin hemen ardından dünyada hâkim olan devlet anlayışına
ne denir?
a) Liberal Devlet
b) Sosyal/Refah devleti
c) Neo-liberal devlet
d) Klasik devlet
e) Marksist devlet
9. Aşağıdakilerden hangisi ulus devletin yönetilebilirlik krizini yaşadığı dönemdir?
a) 1940’lı yıllar
b) 1960’li yılar
c) 1980’li yıllar
d) 2000’li yıllar
e) 2010’lu yıllar
10.Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasinin açmazlarını giderip çoğulcu
demokrasiyi geliştirmeye yönelik üretilen çözüm önerilerinden biridir?
a) Stratejik yönetim
b) Toplam kalite yönetimi
c) Amaçlara göre yönetim
d) Yeni kamu işletmeciliği
e) Yönetişim

Cevap Anahtarı
1.b, 2.c, 3.e, 4.d, 5.c, 6.a, 7.a, 8.b, 9.c, 10.e

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

16
116

Yönetişim Yaklaşımı

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Acar, P. (2003). Cevap verebilirlik ve iyi yönetişim. İyi yönetişimin temel unsurları
(1. baskı) içinde (s. 48-63). Ankara: Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yayını.
Akçakaya, M. (2016). Yönetişim. M. A. Özer vd. (Ed.), Kamu yönetimi modern (yapı
ve süreçler) (1. baskı) içinde (s. 189-254). Ankara: Adalet Yayınevi.
Bishop, P. Ve Davis, G. (2002). Mapping public participation in policy choices.
Australian Journal of Public Administration, 61(1), 14-29.
Coşkun, S. (2003). Kamu yönetiminde yönetişim yaklaşımı. A. Balcı vd. (Ed.), Kamu
yönetiminde çağdaş yaklaşımlar (1. baskı) içinde (s. 39-55). Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Demirci, M. (2012). Yönetişim perspektifinden kent planlaması. F. N. Genç (Ed.),
Yönetişim ve yönetim ekseninde kamu yönetimi (1. baskı) içinde (s. 137173). Bursa: Ekin Basım Yayın.
Eroğlu, H. T. (2010). Kamu yönetiminde hiyerarşi, ağ, piyasa ve aktörler
düzleminde yönetişim. M. A. Çukurçayır, H. T. Eroğlu, ve H. Uğuz (Ed.),
E.Yönetişim (1. baskı) içinde (s. 197-226). Konya: Çizgi Kitabevi.
Eryılmaz, B. (2018). Kamu yönetimi (11. baskı). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
Kahraman, Y., Vurgun, L. ve Öztop, S. (2012). Yönetişim anlayışı ve değerlerin
yönetim kültürüne etkileri. F. N. Genç (Ed.), Yönetişim ve yönetim ekseninde
kamu yönetimi (1. baskı) içinde (s. 111-136). Bursa: Ekin Basım Yayın.
Kalkışım, H. M. (2019). Yönetişim kavram ve teorisi üzerine bir değerlendirme. B.
Parlak ve K. C. Doğan (Ed.), E-yönetişim kavramsal/kuramsal çerçeve, ülke
incelemeleri ve Türkiye’ye yansımaları (1. baskı) içinde (s. 19-32). İstanbul:
Beta Basım Yayım.
Kapucu, N. (2012). Sivil toplumun kamu politikalarına etkin katılımı: yeni kamu
işletmeciliğinden yönetişime geçiş ve devlet-birey ilişkileri. F. N. Genç (Ed.),
Yönetişim ve yönetim ekseninde kamu yönetimi (1. baskı) içinde (s. 31-46).
Bursa: Ekin Basım Yayın.
Karabacak, H. (2003). Hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim. İyi yönetişimin temel
unsurları (1. baskı) içinde (s. 63-78). Ankara: Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yayını.
Okçu, M. (2012). Değişen dünyayı anlamak için önemli bir kavram: yönetişim. F. N.
Genç (Ed.), Yönetişim ve yönetim ekseninde kamu yönetimi (1. baskı) içinde
(s. 9-29). Bursa: Ekin Basım Yayın.
Orhan, G. ve Yalçın, L. (2015). Ağlar, yönetişim ve ağ yönetişimi: tarihsel ve
kavramsal bir değerlendirme. Ö. Köseoğlu ve M. Z. Sobacı (Ed.), Kamu
yönetiminde paradigma arayışları yeni kamu işletmeciliği ve ötesi (1. baskı)
içinde (s. 171-204). Bursa: Dora Basım Yayın.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

17
117

Yönetişim Yaklaşımı

Ökmen, M., Baştan, S. ve Yılmaz, A. (2004). Kamu yönetiminde yeni yaklaşımlar ve
bir yönetişim faktörü olarak yerel yönetimler. A. Yılmaz ve M. Ökmen (Ed.),
Kamu yönetimi (1. baskı) içinde (s. 23-80). Ankara: Gazi Kitabevi.
Özdemir, E. U. (2003). Stratejik planlama ve iyi yönetişim. İyi yönetişimin temel
unsurları (1. baskı) içinde (s. 113-127). Ankara: Maliye Bakanlığı Avrupa
Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yayını.
Özer, M. A. (2006). Yönetişim üzerine notlar. Sayıştay Dergisi, 63, 59-89.
Palabıyık, H. (2004). Yönetimden yönetime geçiş ve ötesi üzerine kavramsal
açıklamalar. Amme İdaresi Dergisi, 37(1), 63-85.
Peters, G. ve Pierre, J. (2001). Developments in intergovernmental relations:
towards multi-level governance. Policy&Politics, 29(2), 131-135.
Sancak, K. (2019). Küresel yönetişim. B. Parlak ve K. C. Doğan (Ed.), E-yönetişim
kavramsal/kuramsal çerçeve, ülke incelemeleri ve Türkiye’ye yansımaları (1.
baskı) içinde (s. 245-258). İstanbul: Beta Basım Yayım.
Şenalp, M. G., Reyhan, H. ve Köse, A. H. (2003). Küresel yönetişim ve sendikalar.
01 Temmuz 2019 tarihinde http://arsiv.petrolis.org.tr/yayinlar/yillik/2003_yillik/14_yonetisim/index.htm adresinden
erişildi.
Şengül, R. ve Yazkan, E. (2007). Yönetişim modeli olarak kalkınma ajansları. A.
Yılmaz ve Y. Bozkurt (Ed.), Küresel esintiler ve yerel etkiler sarmalında Türk
kamu yönetimi (1. baskı) içinde (s. 157-172). Ankara: Gazi Kitabevi.
TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) (1998). Kamu yönetimi
sözlüğü (1. baskı). Ankara: TODAİE Yayınları.
Tortop, N. vd. (2010). Yönetim bilimi (8. baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

18
118

İÇİNDEKİLER

KAMU YÖNETİMİNİN
ÖRGÜTLENMESİ

• Kamu Yönetiminin
Örgütlenmesi
• Merkezden yönetim
• Yerinden yönetim
• Merkezden Yönetim-Yerel
Yönetim İlişkileri
• İdari ilişkiler
• Mali ilişkiler
• Siyasi ilişkiler

KAMU YÖNETİMİ

HEDEFLER

Dr. Öğr. Üyesi
SUNA ERSAVAŞ
KAVANOZ

©

• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Kamu yönetiminin hangi
esaslara göre örgütlendiğini
açıklayabilecek,
• Merkezden yönetim ve yerinden
yönetim kavramlarını
anlayabilecek,
• Merkezden yönetim ve yerinden
yönetim türlerini
açıklayabilecek,
• Merkezden yönetim-yerel
yönetim ilişkisini
kavrayabileceksiniz.

Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve
dağıtımı yapılamaz.

ÜNİTE

7

Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi

KAMU
YÖNETİMİNİN
ÖRGÜTLENMESİ

MERKEZDEN
YÖNETİM

Siyasi Merkezden
Yönetim

MERKEZDEN
YÖNETİM-YEREL
YÖNETİM
İLİŞKİLERİ

YERİNDEN
YÖNETİM

Siyasi Yerinden
Yönetim

İdari Merkezden
Yönetim

İdari Yerinden
Yönetim

Yer Yönünden
Yerinden
Yönetim
Hizmet
Yönünden
Yerinden
Yönetim

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

İdari İlişkiler

Mali İlişkiler

Siyasi İlişkiler

120
2

Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi

GİRİŞ
Her toplum kendi ihtiyaçları çerçevesinde söz konusu ihtiyaçları gidermek
üzere kendi yapısına ve niteliklerine uygun siyasi ve hukuki bir örgütlenme yoluna
gitmiştir. Devletin ortaya çıkış sürecini de zaman içinde değişen ihtiyaçlar
çerçevesinde ele aldığımızda toplumsal, ekonomik ihtiyaçların çoğalması ve
farklılaşması devletin yerine getirmesi gereken görevlerin ve hizmetlerin de
artmasına yol açmıştır. Çoğalan ve çeşitlenen hizmetleri yerine getirebilmek adına
kamu örgütlerinin sayısı artmış ve farklı biçimlerde örgütlenmeler ortaya çıkmıştır.
Hizmetlerin özelliğine bağlı olarak merkezî yönetim ve yerinden yönetimler
kamu yönetiminin temel örgütlenme yapısını oluşturmuştur. Başka örgütlenme
şekillerinden bahsedilebilirse de tüm ülkelerde gözlemlenen ve en genel
sınıflandırmayı içeren örgütlenme merkezden yönetim ve yerinden yönetim
sınıflandırmasıdır.
Kamu yönetiminin örgütlenmesi birtakım amaçları, yetki ve görevleri ve bu
amaçları yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş / görevlendirilmiş organları,
birimleri, söz konusu amaçlar doğrultusunda kullanılacak kaynakları içeren bir
yapıdır. Kamu yönetiminin örgütlenmesi çerçevesinde devletler merkezî yönetim
ya da yerinden yönetim sistemlerinden birine ağırlık vererek yapılarını
oluşturmuşlardır. Kamu yönetiminin örgütlenmesinde kamusal sorumluluk
alanlarının kimi zaman tamamen merkezî, kimi zaman tamamen yerel, kimi zaman
da hem yerel hem de merkezî nitelik taşıması söz konusudur. Yine aynı şekilde
kamu yönetiminin örgütlenmesinde dönem dönem farklılıklar söz konusu
olabilmektedir. Merkezden yönetim ve yerinden yönetimin birbirlerine göre
üstünlükleri ve sakıncaları olması, merkezden yönetim ve yerinden yönetim
birimleri arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin niteliği kamu yönetiminin
örgütlenmesinde tartışılan önemli konuları oluşturmaktadır.

Kamu yönetimi alanında
örgütlenme denildiğinde
“merkezden yönetim” ve
“yerinden yönetim”
olmak üzere iki esasa
göre bir ayrıma gidildiği
görülmektedir.

Bu ünitede öncelikli olarak kamu yönetimin temel örgütlenme esası olan
merkezden yönetim ve yerinden yönetim tanımlarının üzerinde durulmuş,
sonrasında temel özelliklerinden, fayda ve sakıncalarından ve temel türlerinden
bahsedilmiş, son olarak da merkezî yönetim-yerinden yönetim arası ilişkilere
değinilmiştir.

KAMU YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ
Kamu yönetiminde örgütlenme, devletin üstlendiği görev ve fonksiyonların
verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini; yönetim birimlerinin siyasal ve yargısal
yönden denetlenmesini sağlamak için yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi
amacıyla oluşturulan bir yapıdır.
Kamu yönetimi alanında örgütlenme denildiğinde “merkezden yönetim” ve
“yerinden yönetim” olmak üzere iki esasa göre bir ayrıma gidildiği görülmektedir.
Hemen hemen bütün ülkeler söz konusu iki yönetim ilkesine göre idari birimlerini
örgütlemektedirler. Devletlerin yönetim sistemleri merkezî ya da yerinden
yönetim türlerinden birine ağırlık verilerek oluşturulmuştur. Ancak tamamen
merkezî yönetim ilkesine ya da yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenmiş bir
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devlet bulunmamaktadır. Her devletin toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal ve
tarihî şartları kendi içinde farklı yapılanmaları beraberinde getirmiştir. Bundan
dolayı, ülkeleri merkezden yönetime ağırlık veren ülkeler, yerinden yönetime
ağırlık veren ülkeler ve söz konusu iki ilke arasında bir denge/uzlaşı sağlamaya
çalışan ülkeler olarak sınıflandırmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

•Yerinden yönetimin esas olduğu İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde
yerel yönetimlerin kullandığı yetkiler arasında farklılıklar vardır. Yine
benzer bir biçimde, Türkiye'de merkeziyetçilik ile yönetim sisteminin
esinlendiği Fransa'nın merkeziyetçiliği ve dolayısıyla da yerel yönetim
ve merkezî yönetim ilişkileri bakımından önemli farklar bulunmaktadır.

Şekil 7.1. de kamu yönetiminin örgütlenme yapısını görebilirsiniz.
KAMU
YÖNETİMİNİN
ÖRGÜTLENMESİ

Merkezden
Yönetim

Siyasi
Merkezden
Yönetim

İdari
Merkezden
Yönetim

Yerinden
Yönetim

Siyasi
Yerinden
Yönetim

İdari Yerinden
Yönetim

Yer Yönünden
Yerinden
Yönetim

Hizmet
Yönünden
Yerinden
Yönetim

Şekil 7.1. Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi

Merkezden Yönetim

Merkezden yönetim
idari hizmetlerin
merkezde toplanması ve
bu hizmetlerin merkez
ve merkezin hiyerarşisi
içinde yer alan
örgütlerce
yürütülmesidir.

Merkezden yönetim siyasi gücün veya idari hizmetlerin merkezde
toplanması ve bu hizmetlerin merkez ve merkezin hiyerarşisi içinde yer alan
örgütlerce yürütülmesidir. Yönetme erkinin daha çok merkezî kuruluşlarda
toplandığı, hizmetlerin büyük oranda genel yönetimin merkez kuruluşları ve
taşradaki uzantılarınca yürütüldüğü sistemler merkeziyetçi devletler olarak
tanımlanır.
Kamu hizmetlerine ilişkin kamu politikalarının belirlenmesi, karar alma ve
yürütme yetkisinin toplandığı merkezden yönetim sisteminde merkez bu
hizmetlere ilişkin faaliyetlerini bölge ve il düzeyindeki kuruluşları aracılığıyla
yürütmektedir. Fakat merkezi otorite bu kuruluşlarına çok fazla yetki ve
sorumluluk vermemektedir.
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•Türkiye'de merkezden yönetim örgütü başkent teşkilatı ve taşra
kuruluşları olarak ayrılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve
merkezdeki yardımcı kuruluşlar (Danıştay, Sayıştay, MGK gibi)
başkent teşkilatında yer alırken il, ilçe ve bölge örgütlenmeleri taşra
kuruluşları arasında yer alır.
Merkezden yönetimin özellikleri şunlardır [1]:





Kamu hizmetlerine ilişkin politika belirleme, karar alma ve yürütme yetkisi
merkezî bir organın ya da organların elinde toplanmıştır.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin gelir ve giderler merkezden
yürütülmektedir.
Merkezî idare birimlerinde görev alacak personelin atanması işlemi
merkez tarafından yürütülmektedir.

Merkezden yönetim bazı durumlarda yerinden yönetime göre daha üstün
sayılmaktadır. Merkezden yönetimin bu üstünlükleri veya faydaları şunlardır:




Diplomasi, millî savunma
gibi faydası ülke geneline
yayılmış, bölünemez
nitelikteki hizmetler
merkezden yönetimce
daha etkin sağlanabilir.





Kamu hizmetlerinin daha az maliyet ile akılcı bir şekilde yürütülmesini
sağlayabilir.
Mali denetimi uygulamak daha kolaydır.
Ülke yönetiminde birlik ve bütünlük sağlar.
Kamu hizmetlerinin görülmesinde standartlaşma ve eş güdüm
(koordinasyon) sağlar.
Bölgeler arası dengesizlerin önlenmesi ve giderilmesinde daha etkindir.
Kamu hizmetlerinin sunumunda daha etkin bir denetim sağlar.
Diplomasi, millî savunma gibi faydası ülke geneline yayılmış, bölünemez
nitelikteki hizmetler merkezden yönetimce daha etkin sağlanabilir.

Merkezden yönetimin faydaları olmakla birlikte bazı açılardan sakıncalar da
barındırmaktadır. Bu sakıncalar şu şekilde sıralanabilir:








Kamu hizmetlerinin merkezden yürütülmesi, hizmetlerin merkezde
birikmesine, gecikmelere ve verimsizliğe yol açabilir.
Taşrada görev yapan memurların kendi başına karar alma yetkileri
sınırlandığından hizmetlerin görülmesinde ilgisizlik ve isteksizlik ortaya
çıkabilir.
Kamu hizmetlerinin merkezden yürütülmesi hizmet yükünün artması
nedeniyle merkezî yönetimin temel fonksiyonlarını yerine getirmesine
engel olabilir.
Kamu hizmetlerinin merkezden yürütülmesi, akılcı olmayan yeni hizmet
alanlarının çoğalmasına ve kamu giderlerinin artmasına yol açabilir.
Merkeziyetçi yönetim anlayışı halkın yönetime katılma olanaklarını sınırlı
tuttuğundan demokrasi kültürünün gelişiminde sorunlara yol açabilir.
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Kamu hizmetlerinin yerel gereksinimlere göre yürütülmesi imkânı
sınırlıdır.
Merkezden yönetim ilkesi “siyasi” ve “idari” olmak üzere ikiye ayrılır [2].

Siyasi merkezden yönetim

Örnek

Üniter devlet yapıları
siyasi merkezden
yönetimi temsil
etmektedir.

Siyasi merkezden yönetim siyasi gücün kullanımına ilişkindir. Ülkede devleti
yönetme adına otoriteyi ve gücü hükûmet tek başına kullanmakta, siyasi güç ve
otorite ülkede başka bir güç veya kesim ile paylaşılmamaktadır. Ülkede tek bir
yasama organı, tek bir yürütme organı ve tek bir yargı sistemi vardır. Aynı
kanunlar ülkenin her bölgesinde aynı şekilde uygulanmaktadır. Üniter devlet
yapıları siyasi merkezden yönetimi temsil etmektedir.

•Türkiye, İtalya gibi ülkeler siyasi merkezden yönetim (diğer adıyla
üniter devlet) uygulanan ülkelerdendir. İdari merkezden yönetim ise
verilen ağırlık değişmekle birlikte tüm ülkelerde uygulanmaktadır.

İdari merkezden yönetim
İdari merkezden yönetim kamusal hizmetlerin kim tarafından yürütüldüğü
ile ilgili olmaktadır. İdari merkezden yönetim sisteminde kamu hizmetlerine ilişkin
politikaların belirlenmesi ve kararların alınması ve yürütülmesi yetkisi merkezî
organlarda toplanmaktadır.

Yerinden Yönetim
Öncelikle yerel yönetim kavramını birimleri anlatmak için, yerinden yönetim
kavramını ise yönetim dizgesini ve eylemini anlatmak için kullanmak genel kabul
gören bir yaklaşımdır.
Yerinden yönetim; yasalar uyarınca oluşturulmuş yönetim organlarının, yine
yasaların belirlediği ya da merkezî yönetime bırakılmış olanların dışında başka
işlevleri yerine getirmeleri için, tüzel, siyasal ve mali birtakım yetkilerle
donatılmalarıdır [3].
Bir kuruluşun yerinden yönetim kuruluşu olabilmesi için ayrı bir kamu tüzel
kişiliğine (özerkliğe), kendi personellerine ve kendine has gelirlere ve bütçeye sahip
olması gerekir. Ayrıca merkezî yönetimin hiyerarşik denetimi altında olmamaları
gerekir.
Yerinden yönetimlerin varlık nedenleri olarak da kabul edilen üstünlükleri
(ya da faydaları) şu şekildedir:



Yerel halkın talep ve dileklerini iletmesine daha elverişli kademelerdir.
Hizmetlerin sunumunda çabukluk, kolaylık, etkenlik, verimlilik
sağlamaktadırlar.
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Halkın değişen ve yeni ortaya çıkan isteklerini daha kolay takip
edebilmektedirler.
Halkın yönetime katılma olanaklarını artırarak daha demokratik bir
yönetimi mümkün kılarlar.

Yerinden yönetimin faydaları olmakla birlikte birtakım sakıncalarından da
bahsedilmektedir. Bu sakıncalar şunlardır:







Bölgeler arası eşitsizlikler ve dengesizlikleri artırabilir.
Yerel yönetimler partizanca uygulamalara yol açabilir.
Yerinden yönetim kuruluşları yeterli mali ve teknik imkânlara sahip
olmaması durumunda hizmetlerin yürütülmesinde aksaklık ortaya
çıkabilir.
Yerinden yönetimin mali denetimlerinde güçlükler ortaya çıkabilir.
Ülkenin bütünlüğü ve millî birlik bozulabilir.

Yerinden yönetim siyasal ve yönetsel açıdan farklı anlamlar taşımaktadır.
Yerindenliğin türü ülkelerin siyasal sistemlerine göre değişebileceği gibi yönetsel
açıdan da kullanılan yetkilerin türüne göre farklılıklar bulunmaktadır. Bu anlamda,
“siyasi yerinden yönetim” ve “yönetsel/idari yerinden yönetim” olmak üzere iki
tür yerinden yönetim biçiminden söz edilebilir.

Siyasi yerinden yönetim

Örnek

Siyasi yerinden yönetim,
daha çok federal devlet
sistemlerini tanımlamak
üzere kullanılmaktadır.

Siyasi yerinden yönetim, daha çok federal devlet sistemlerini tanımlamak
üzere kullanılmaktadır. Federalizmin örgütsel ifadesi çok merkezliliktir. Federal bir
devlet, siyasal iktidarı, belli sayıda yerel hükûmetlerle, çoğu kez “ulusal”,
“merkezî” ya da “federal” hükûmet adı verilen ve kendine özgü görev alanlarına
sahip bir merkezî kuruluş arasında bölüştüren ve bunun esasları anayasada
gösterilen bir örgütlenme türüdür [3]. Federal sistemde merkezî idare ile yerel
yönetimler arasında bir başka idari ara kademe (federe devlet, eyalet, kanton,
land, bölge vb.) daha vardır.

•Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya Cumhuriyeti, İsviçre
federal devlet sistemine sahip ülkelerdir. ABD'de ara kademeler
eyalet adını alırken İsviçre'de ara kademeler kanton adını almaktadır.

Siyasi yerinden yönetimde; federal devlet hem yönetsel, hem siyasal, bir
ölçüye kadar da yargısal yetkilerini “ara kademelerle” paylaşır. Bu anlamda,
federal sistemler yerinden yönetimin en geniş biçimde yorumlandığı ve uygulandığı
düzenler olarak görülmektedir. Eyaletler de, merkezî hükûmet gibi, otoritesini,
doğrudan halktan alır. Federal devlet sisteminde, federe devletler içinde yer alan
yerel yönetimler, geniş ölçüde, federe devletlere ya da eyaletlere bağımlıdırlar.
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Merkez-yerel ilişkisi açısından da bakıldığında, federal sistemlerde, merkezî
yönetim ile yerel birimler daha gevşek bağlar ile birbirlerine bağlı oldukları için
merkezî yönetimin yerel yönetimler üzerindeki kontrolünün daraldığı söylenebilir.
Burada unutulmaması gereken önemli bir nokta, yine de hem ara kademe
yönetimlerinin (eyalet, kanton, federe devlet vb.) hem de yerel yönetimlerin
kendilerine anayasa ile tanınan haklar çerçevesinde işlediklerinden hâlâ federal
devletin şemsiye egemenliği altında bulunduklarıdır.
Yerinden yönetimin bir başka türü olarak kimi yazarlarca kabul edilen,
merkezle ara kademeler arasındaki bağın silikleşerek yerelin merkezden
uzaklaştığı “genişletilmiş yetki devri” (devolution) uygulamasında yalnızca idari
değil, yasal, siyasal ve mali bazı yetkilerde yasalarla kurulmuş yönetim organlarına
bırakılabilmektedir. Burada ara kademelerin merkeze bağımlılığı azalmaktadır.
Yetki devredilen kademeler, daha geniş bir özerklikten yararlanırlar; anayasal
çerçeve içinde, yasama da dâhil olmak üzere, hükûmet etme yetkisini
kullanabilirler.
Genişletilmiş yetki devri sisteminin federal sistemden temel farkı; yetkilerini
devreden devletin hâlâ üniter (tekçi) yapısını korumasıdır. Aslında yetki devrinde,
yetkilerini devreden merkezî devletin bu yetkileri geri alma hakkı saklı
kalmaktadır. Bu anlamda, yetki devriyle gerçekleşen yerindenlik merkezin
iradesiyle bağlıdır.

Örnek

Genişletilmiş yetki devri
sisteminin federal
sistemden temel farkı;
yetkilerini devreden
devletin hâlâ üniter
(tekçi) yapısını
korumasıdır.

•ABD'de her eyaletin kendisine ait bir yürütme organı (Vali), yasama
meclisi ve hukuk düzeni bulunmaktadır. Bir eyalette idam cezası
uygulanabilirken, bir başka eyalette idam cezası yoktur.

•Üniter bir devlet olan İngiltere'de 1997 sonrasında gerçekleştirilen
reformlarla kurulan bölgesel meclisler genişletilmiş yetki devri
uygulamasının bir örneğidir.
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• Sizce Türkiye'de genişletilmiş yetki devri uygulaması
gerçekleştirilebilir mi? Olumlu ve olumsuz yönleri ile
tartışınız?

İdari yerinden yönetim
İdari yerinden yönetim, yönetim yetkilerinin merkezî yönetim ile yerel
birimler arasında paylaşılmasına dayanan yerinden yönetim türüdür. Bu durumda,
yerinden yönetim yönetsel bir amaca hizmet etmektedir.
İdari yerinden yönetim,
yönetim yetkilerinin
merkezi yönetim ile
yerel birimler arasında
paylaşılmasına dayanan
yerinden yönetim
türüdür.

İdari yerinden yönetim, yerel nitelikteki kamu hizmetleriyle iktisadi, ticari,
kültürel, bilimsel ve teknik bazı işlevlerin merkezî idarenin hiyerarşik yapısı
dışındaki kamu tüzel kişilerince görülmesidir. İdari yerinden yönetimin özellikleri
şunlardır:








İdari yerinden yönetim ilkesiyle ortaya çıkan kuruluşlar özerkliğe sahiptir.
Söz konusu özerklik kendi kendine yeterlilik ve yönetimde serbestlik
anlamına gelmektedir.
İdari yerinden yönetim kuruluşlarının kendilerine özgü bütçeleri
bulunmaktadır. Bu yönetim kuruluşları harcamalarını kendi gelir
kaynaklarından karşılamakta ve yasaların belirlediği sınırlar içerisinde yeni
kaynaklar oluşturabilmektedirler.
İdari yerinden yönetim kuruluşları, kendi organları tarafından
yönetilmektedirler. Söz konusu kuruluşlar bir kanuna dayanarak kurulmuş
ve yönetilmektedirler.
İdari yerinden yönetim kuruluşları tüzel kişiliğe sahiptirler.

İdari yerinden yönetim; alan ya da yerel topluluk yönetimi şeklinde
gerçekleşebileceği gibi belli hizmetlerin görülmesine ilişkin olarak da
uygulanabilmektedir. Bu anlamda idari yerinden yönetimin iki türünden söz
edilebilir. Bunlar yer yönünden (mahallî/coğrafi/yerel) ve hizmet yönünden
(işlevsel) yerinden yönetimdir.

Yer yönünden yerinden yönetim
Yönetsel görevlerin yürütülmesi yetkisinin, merkezî idarenin dışında ve
karar organları seçmenlerin oyları ile belirlenen bölge, il, belediye ve köy gibi,
faaliyetleri belirli bir coğrafi alanla sınırlı olan yönetimlere verilmesine yer
yönünden (coğrafi/mahallî) yerinden yönetim adı verilmektedir. Yerel yönetim
olarak da adlandırılan bu yönetim düzeninde karar alma ve yürütme sorumluluğu,
organları yerel olarak demokratik usullere göre seçilmiş mahallî organlara
verilmiştir. Coğrafi yerinden yönetimde bir bölge, il, belediye veya köy halkının
mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının kendi organları aracılığıyla karşılanması
amaçlanmaktadır. Bu anlamda kuruldukları bölgedeki birçok hizmeti yerine
getirirler.
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Örnek

•Türkiye'de yer yönünden (coğrafi/yerel) yerinden yönetim kuruluşları;
belediyeler, il özel idareleri ve köyler'dir. Fransa'da temel yerel
yönetim birimleri; belediyeler, iller, bölgeler, özel statülü idareler ve
denizaşırı topraklardaki idarelerden oluşmaktadır.

Yerel yönetimlerin dayandığı değerler şunlardır [3];

Yer yönünden yerel
yönetimlerin dayandığı
değerler özgürlük,
katılım ve etkenliktir.




Özgürlük: Özgürlük ile kast edilen bireysel özgürlükten ziyade yerel
topluluğun bir bütün olarak özgürlüğüdür.
Katılım: Yerel yönetimlerde katılımın önemi, kentin, dolayısıyla da
toplumun bireye üstün olduğu anlayışına dayanmaktadır.
Etkenlik: Yerel yönetimler, kamu hizmetlerini halka etkin bir biçimde
sunan birimlerin başında gelmektedir.

Örnek

Doğrudan bir yerinden yönetim uygulaması olmamakla birlikte (ya da
yerinden yönetim olup olmadığı tartışmalı olmakla birlikte), yetki genişliği
(deconcentration, delegation, tevsi-i mezuniyet) sisteminde kimi yönetsel
görevlerin yerine getirilmesi için merkez dışındaki kuruluşlara belli yetkiler
devredilmektedir. Bu sistemde merkezin bazı yetkileri, merkez dışındaki
kuruluşlarca kullanılmaktadır. Yetki genişliğinde yetkinin asıl sahibi merkezî
yönetimdir, ancak merkez bu yetkisini kendi adına kullanılmak üzere taşra
kuruluşlarına bir anlamda ödünç vermiştir. Yetkinin devredildiği yerel birim olan
taşra örgütleri, merkezin merkez dışındaki devamı niteliğindedir. Merkezin kolları,
uzantıları ve yerel düzeydeki şubeleri görünümündedir.

Hizmet yönünden
(işlevsel) yerinden
yönetim; iktisadi,
toplumsal, bilimsel,
teknik, kültürel alanlarda
belirli bazı işlevlerin
merkezi idare dışındaki
kuruluşlarca yerine
getirilmesidir.

•Türkiye'nin idari yapısında il sistemi yetki genişliğinin bir örneğidir. Bu
nedenle, başında Vali'nin bulunduğu İl Özel İdaresinin yerel yönetim
niteliği tartışmalı olagelmiştir. Bu tartışmanın temeli Vali'nin merkezî
yönetim tarafından atanmasıdır.

Hizmet yönünden (işlevsel) yerinden yönetim
Hizmet yönünden (işlevsel) yerinden yönetim; iktisadi, toplumsal, bilimsel,
teknik, kültürel alanlarda belirli bazı işlevlerin merkezî idare dışındaki kuruluşlarca
yerine getirilmesidir. Özerklik hizmetin kendisine tanınmıştır. Burada amaçlanan
merkezî idarenin hizmet yükünün, hizmetin özelliğine göre daha uzmanlaşmış ve
teknik birimler tarafından yerine getirilmesi suretiyle azaltılmasıdır.
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•Türkiye'de hizmet yönünden (işlevsel) yerinden yönetim kuruluşları
olarak yükseköğretim kurumları, RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu), TRT, SGK, KİT'ler, kamu ile ilgili haber ajansları, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları örnek gösterilebilir.

Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının özellikleri şu şekilde
sıralanmaktadır:






Merkezî yönetimin dışında örgütlenmiştir.
Tüzel kişilikleri vardır; ya yasa ile ya da yasanın verdiği yetkiye dayanan
yönetsel kararla kurulurlar.
Özerkliğe sahiptirler; özerkliğin niteliği ve derecesi gördükleri hizmetin
niteliğine göre değişmektedir.
Kendilerine özgü malvarlıkları ve bütçeleri vardır.
Genel yönetimin ya da bağlı oldukları kuruluşların vesayet denetimine
tabidirler.

MERKEZDEN YÖNETİM-YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ

Örnek

Genel bir kabul olarak merkezî yönetimin ulusal güvenlik, dış politika,
esenliğin sağlanması, yasal düzenlemelerin yapılması gibi ülke bütününü
ilgilendiren konularda görevli ve yetkili olduğu kabul edilirken, yerel yönetimler,
merkezî yönetimin çizdiği yasal sınırlar ve uyguladığı yasal denetim çerçevesinde
yerel nitelikli kamu hizmetlerinin görülmesinden sorumludurlar. Bunun yanı sıra
kimi kamusal sorumlulukların farklı düzeyleri merkezî ve yerel yönetimler arasında
değişebilmektedir. Bu iş bölümünün nasıl gerçekleşeceği, zaman içinde ve ülkeden
ülkeye değişiklik göstermektedir.

•Türkiye'de birinci derece sağlık hizmetlerinin (anne-çocuk sağlığı,
sağlık ocakları, evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve hastaların bakımına
destek sağlanması gibi) yerine getirilmesinde yerel yönetimler
sorumluluk alabilirken, tam teşekküllü hastanelerin kurulup hizmet
sunmasından Sağlık Bakanlığı sorumlu olabilir.

Merkeziyetçiliğin güçlü olduğu ülkelerde yerinden yönetim anlayışı ve
kuruluşları gelişememektedir. Bu sistemler merkeziyetçiliğin üstünlüklerini öne
çıkarıp yerel yönetimlerin yetersizliklerini gerekçe göstererek yerindenliğin
güçlenmesine karşı çıkmaktadır. Yetki paylaşımından duyulan endişeler de
yerindenliğe yönelik isteksizliği pekiştirmektedir. Böyle devletlerde yerel
yönetimler sınırlı yetkilerle donatılmıştır ve görev alanları daraltılmıştır. Yerel
yönetim kuruluşları üzerinde sıkı bir merkezî denetim uygulanır. Merkeziyetçiliğin
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ağır bastığı sistemlerde yerel yönetimler kendi kendilerini yöneten kuruluşlar
değil, merkezin uzantısı ya da tamamlayıcısı gibi görülmektedir.

Yerinden yönetimin
güçlü olduğu ülkelerde
merkezin yerel
yönetimler üzerindeki
denetim yetkisi hukukilik
ile sınırlıdır.

Yerinden yönetimin güçlü olduğu ülkelerde merkezin yerel yönetimler
üzerindeki denetim yetkisi hukukilik ile sınırlıdır. Yani, yerel yönetimlerin eylem ve
işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığı denetlenmektedir fakat yerindelik
denetimi yapılamaz. Yerinden yönetimin gelişmişliğinin bir başka göstergesi de,
geniş bir mali özerklikten yararlanmalarıdır. Yerel yönetimler, yerel ortak işleri
halkın beklentilerine uygun, etkili ve verimli şekilde görebilmelerine olanak
sağlayacak gelir kaynaklarına sahiptir. Kendi kaynaklarını üretebildikleri gibi
görevleriyle orantılı gelir kaynakları kendilerine aktarılır.
Merkezden yönetim ile yerel yönetimler arasında, idari, mali ve siyasi olmak
üzere üç tür ilişkiden bahsedilebilir.

İdari İlişkiler

Merkeziyetçiliğin güçlü
olduğu ülkelerde
yerinden yönetim
anlayışı ve kuruluşları
gelişememektedir.

Merkezî yönetim yerel yönetimler üzerinde, genel ekonomik ve toplumsal
kalkınma amaçlarıyla yerel çıkar ve gereksinimler arasındaki uyumsuzlukları
önlemek, yerel yönetimlere tanınan yetkilerin ulusal çıkarları bozmasına yer
vermemek, yerel yetkilerin sınırlarının aşılmamasını sağlamak, gibi amaçlarla
gözetim ve denetim uygulamaktadır.
Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde merkezî yönetimce kullanılan,
amacı, kapsamı ve kullanım biçimi ülkelere göre farklılık gösteren denetim ve
gözetim yetkileri vardır. Söz konusu denetim ve gözetim idari vesayet olarak
adlandırılmaktadır.
İdari vesayet kullanım amaçları şunlardır:





Kamu hizmetlerinde birliği sağlamak,
Genel ekonomik ve toplumsal kalkınma politikaları ile yerel çıkar ve
ihtiyaçlar arasında uyumsuzlukları önlemek,
Yerel yönetimlere tanınmış yetkilerin ulusal çıkarları bozmasına engel
olmak,
Yerel görevlerin geciktirilmesini, yerine getirilmemesini önlemek.

Merkezî yönetimin yerel yönetim organları üzerindeki vesayet denetimi iki
türlü olabilir. “Yasalara uygunluk” dikkate alınarak yapılan denetime “hukukilik”
denetimi denir. Yerindelik denetimi ise merkezî yönetimin yerel yönetimlerin
eylem ve işlemlerinin “yerinde olup olmadığına” veya “kamu yararı” gibi kriterlere
uygun olup olmadığına karar vererek ilgili işlem ve eylemi değiştirmesi veya
durdurmasıdır.
İdari vesayet, üniter devlet sisteminde güvence olarak görülmekle birlikte
amacı, konusu, içeriği ve biçiminin yasalarla kesin olarak belirtilmiş olması
önemlidir. Nitekim merkezî yönetim-yerinden yönetim ilişkilerinde çokça tartışma
konusu olan konuların başında gelen denetim ve gözetim yetkisidir. Söz konusu
yetki kullanılmasına kaynaklık eden kamu yararı, yerel çıkar gibi kavramların
belirgin bir tanımının olmaması ve farklı şekillerde yorumlanmaya açık olması idari
vesayet yetkisinin merkezî yönetimler tarafından keyfi kullanılabilmesine yol
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

130
12

Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi
açmaktadır. Özellikle iktidar partisi ile yerel yönetimlerde iktidarda olan partinin
farklı olması durumunda bu keyfi tutum artma riski taşımaktadır.

Mali İlişkiler
Merkezî yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerden bir diğeri de
mali konulardır. Yerel yönetimler kendi görev alanlarına giren hizmetlerin
yürütülebilmesi için yeterli mali kaynağa ihtiyaç duymakta ve bu kaynakların bir
kısmı da merkezî yönetimin elinde bulunmaktadır. Mali ilişkilerin sağlıklı
işleyebilmesinin temelinde yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir kaynakları
sağlanması ve bu kaynakların güvence altına alınması, merkezî idarenin keyfi
tutumuna bırakılmaması yatmaktadır.

Siyasi İlişkiler

Merkezî yönetim ile yerel yönetimler arasında siyasal gücün dağıtılmasında
rol oynayan başlıca etmenler şunlardır [3]:





Ülkenin tarihsel gelişim süreci ve gelenekleri,
Toplum yapısının özellikleri,
Ekonominin niteliği,
Merkezî yönetimin yapısıdır.

Merkezî yönetim yerel yönetim ilişkileri açısından esas, söz konusu
kuruluşların birbirinin alternatifi ve rakibi değil, birbirinin tamamlayıcısı oldukları
veya olmaları gerektiğidir.

Bireysel Etkinlik

Merkezi yönetim yerel
yönetim ilişkileri
açısından esas, söz
konusu kuruluşların
birbirinin alternatifi ve
rakibi değil, birbirinin
tamamlayıcısı oldukları
veya olmaları
gerektiğidir.

Yerel yönetimler, demokratik bir sistemde temel siyasi kurumlardan biridir.
Dolayısıyla merkezî yönetim yerel yönetimleri kendilerine rakip siyasi kuruluşlar
olarak gördüklerinden yerel yönetimleri siyasi olarak güçlenmesine çoğu zaman
imkân tanımayabilmektedir. Fakat bu hususta farklı ülkelerde yerel yönetimlerin
sahip olduğu siyasi güç farklı düzeylerde olmaktadır.

• Türkiye, merkezi yönetim-yerel yönetimler arası ilişkiler
bakımından merkeziyetçi mi yoksa yerinden yönetimci bir
konumda mıdır? Uygulanan idari vesayet, idari ve mali özerklik
gibi konular bakımından tartışınız".
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•KAMU YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ
•Merkezden Yönetim
•Merkezden yönetim siyasi gücün veya idari hizmetlerin merkezde
toplanması ve bu hizmetlerin merkez ve merkezin hiyerarşisi içinde yer alan
örgütlerce yürütülmesidir.
•Merkezden yönetimin özellikleri şunlardır: (1) Kamu hizmetlerine ilişkin
politika belirleme, karar alma ve yürütme yetkisi merkezî bir organın ya da
organların elinde toplanmıştır. (2) Kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin
gelir ve giderler merkezden yürütülmektedir. (3) Merkezî idare birimlerinde
görev alacak personelin atanması işlemi merkez tarafından yürütülmektedir.
•Merkezden yönetim ilkesi “siyasi” ve “idari” olmak üzere ikiye ayrılır.
•Siyasi Merkezden Yönetim
•Siyasi merkezden yönetim siyasi gücün kullanımına ilişkindir. Ülkede devleti
yönetme adına otoriteyi ve gücü hükûmet tek başına kullanmakta, siyasi güç
ve otorite ülkede başka bir güç veya kesim ile paylaşılmamaktadır. Üniter
devlet yapıları siyasi merkezden yönetimi temsil etmektedir.
•İdari Merkezden Yönetim
•Kamu hizmetlerine ilişkin politikaların belirlenmesi ve kararların alınması ve
yürütülmesi yetkisi merkezî organlarda toplanmaktadır.
•Yerinden Yönetim
•Yerinden yönetim, yasalar uyarınca oluşturulmuş yönetim organlarının, yine
yasaların belirlediği ya da merkezî yönetime bırakılmış olanların dışında
başka işlevleri yerine getirmeleri için, tüzel, siyasal ve mali birtakım yetkilerle
donatılmalarıdır. Bir kuruluşun yerinden yönetim kuruluşu olabilmesi için
ayrı bir kamu tüzel kişiliğine (özerkliğe), kendi personellerine ve kendine has
gelirlere ve bütçeye sahip olması gerekir.
•Yerinden yönetimin üstünlükleri şunlardır: Yerel halkın talep ve dileklerini
iletmesine daha elverişli kademelerdir; hizmetlerin sunumunda çabukluk,
kolaylık, etkenlik, verimlilik sağlamaktadırlar; halkın değişen ve yeni ortaya
çıkan isteklerini daha kolay takip edebilmektedirler; halkın yönetime katılma
olanaklarını artırarak daha demokratik bir yönetimi mümkün kılarlar.
•Yerinden yönetimin sakıncaları şunlardır: Bölgeler arası eşitsizlikler ve
dengesizlikleri artırabilir. Yerel yönetimler partizanca uygulamalara yol
açabilir. Yerinden yönetim kuruluşları yeterli mali ve teknik imkânlara sahip
olmaması durumunda hizmetlerin yürütülmesinde aksaklık ortaya çıkabilir.
Yerinden yönetimin mali denetimlerinde güçlükler ortaya çıkabilir. Ülkenin
bütünlüğü ve millî birlik bozulabilir.
•Yerinden yönetim siyasal ve yönetsel açıdan farklı anlamlar taşımaktadır.
•Siyasi Yerinden Yönetim
•Siyasi yerinden yönetim, daha çok federal devlet sistemlerini tanımlamak
üzere kullanılmaktadır. Siyasi yerinden yönetimde; federal devlet hem
yönetsel hem siyasal, bir ölçüye kadar da yargısal yetkilerini “ara
kademelerle” paylaşır.
•İdari Yerinden Yönetim
•İdari yerinden yönetim, yerel nitelikteki kamu hizmetleriyle iktisadi, ticari,
kültürel, bilimsel ve teknik bazı işlevlerin merkezî idarenin hiyerarşik yapısı
dışındaki kamu tüzel kişilerince görülmesidir.
•İdari yerinden yönetimin iki türünden söz edilebilir. Bunlar yer yönünden
(mahallî/coğrafi/yerel) ve hizmet yönünden (işlevsel) yerinden yönetimdir.
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Özet (devamı)

Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi

•Yer Yönünden Yerinden Yönetim
•Yönetsel görevlerin yürütülmesi yetkisinin, merkezî idarenin dışında ve karar
organları seçmenlerin oyları ile belirlenen bölge, il, belediye ve köy gibi,
faaliyetleri belirli bir coğrafi alanla sınırlı olan yönetimlere verilmesine yer
yönünden (coğrafi/mahallî) yerinden yönetim adı verilmektedir.
•Hizmet Yönünden (İşlevsel) Yerinden Yönetim
•Hizmet yönünden (işlevsel) yerinden yönetim, iktisadi, toplumsal, bilimsel,
teknik, kültürel alanlarda belirli bazı işlevlerin merkezî idare dışındaki
kuruluşlarca yerine getirilmesidir. Özerklik hizmetin kendisine tanınmıştır.
•MERKEZDEN YÖNETİM-YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ
•Genel bir kabul olarak merkezi yönetimin ulusal güvenlik, dış politika,
esenliğin sağlanması, yasal düzenlemelerin yapılması gibi ülke bütününü
ilgilendiren konularda görevli ve yetkili olduğu kabul edilirken, yerel
yönetimler, merkezî yönetimin çizdiği yasal sınırlar ve uyguladığı yasal
denetim çerçevesinde yerel nitelikli kamu hizmetlerinin görülmesinden
sorumludurlar.
• Merkeziyetçiliğin güçlü olduğu ülkelerde yerinden yönetim anlayışı ve
kuruluşları gelişememektedir. Böyle devletlerde yerel yönetimler sınırlı
yetkilerle donatılmıştır ve görev alanları daraltılmıştır. Yerinden yönetimin
güçlü olduğu ülkelerde merkezin yerel yönetimler üzerindeki denetim yetkisi
hukukilik ile sınırlıdır.
•Merkezden yönetim ile yerel yönetimler arasında, idari, mali ve siyasi olmak
üzere üç tür ilişkiden bahsedilebilir.
•İdari İlişkiler
•Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde merkezî yönetimce kullanılan,
amacı, kapsamı ve kullanım biçimi ülkelere göre farklılık gösteren denetim ve
gözetim yetkileri vardır. Söz konusu denetim ve gözetim idari vesayet olarak
adlandırılmaktadır.
•Mali İlişkiler
•Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerden bir diğeri de mali
konulardır. Yerel yönetimler kendi görev alanlarına giren hizmetlerin
yürütülebilmesi için yeterli mali kaynağa ihtiyaç duymakta ve bu kaynakların
bir kısmı da merkezî yönetimin elinde bulunmaktadır. Mali ilişkilerin sağlıklı
işleyebilmesinin temelinde yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir
kaynakları sağlanması ve bu kaynakların güvence altına alınması, merkezî
idarenin keyfi tutumuna bırakılmaması yatmaktadır.
•Siyasi İlişkiler
•Yerel yönetimler, demokratik bir sistemde temel siyasi kurumlardan biridir.
Dolayısıyla merkezî yönetim yerel yönetimleri kendilerine rakip siyasi
kuruluşlar olarak gördüklerinden yerel yönetimleri siyasi olarak
güçlenmesine çoğu zaman imkân tanımayabilmektedir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin faydalarından biri değildir?
a) Ülke yönetiminde birlik ve bütünlük sağlar.
b) Mali denetimi uygulamak daha kolaydır.
c) Bölgelerarası dengesizlerin önlenmesi ve giderilmesinde daha etkindir.
d) Halkın değişen ve yeni ortaya çıkan isteklerini daha kolay takip
edebilmektedirler.
e) Kamu hizmetlerinin sunumunda daha etkin bir denetim sağlar.
2. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin sakıncalarından biri değildir?
a) Bölgeler arası eşitsizlikler ve dengesizlikler artabilir.
b) Kamu hizmetlerinin merkezden yürütülmesi, hizmetlerin merkezde
birikmesine, gecikmelere ve verimsizliğe yol açabilir.
c) Kamu hizmetlerinin merkezden yürütülmesi hizmet yükünün artması
nedeniyle merkezî yönetimin temel fonksiyonlarını yerine getirmesine
engel olabilir.
d) Kamu hizmetlerinin merkezden yürütülmesi, akılcı olmayan yeni hizmet
alanlarının çoğalmasına ve kamu giderlerinin artmasına yol açabilir.
e) Taşrada görev yapan memurların kendi başına karar alma yetkileri
sınırlandığından hizmetlerin görülmesinde ilgisizlik ve isteksizlik ortaya
çıkabilir.
3. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin sakıncalarından biri değildir?
a) Yerinden yönetimin mali denetimlerinde güçlükler ortaya çıkabilir.
b) Bölgelerarası eşitsizlikler ve dengesizlikler artabilir.
c) Yerel yönetimler partizanca uygulamalara yol açabilir.
d) Yerinden yönetim kuruluşları yeterli mali ve teknik imkânlara sahip
olmaması durumunda hizmetlerin yürütülmesinde aksaklık ortaya
çıkabilir.
e) Hizmetlerin sunumunda gecikmelere ve verimsizliğe yol açabilir.
4. Aşağıdakilerden hangisi daha çok federal devlet sistemlerini tanımlayan
yerinden yönetim türüdür?
a) Hizmet yönünden yerinden yönetim
b) Yer yönünden yerinden yönetim
c) Yönetsel yerinden yönetim
d) Siyasi yerinden yönetim
e) Genişletişmiş yetki devri
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5. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi, ticari, kültürel, bilimsel ve teknik bazı işlevlerin
merkezî idarenin hiyerarşik yapısı dışındaki kamu tüzel kişilerince görüldüğü
yerinden yönetim türüdür?
a) Genişletilmiş yetki devri
b) Yer yönünden yerinden yönetim
c) Hizmet yönünden yerinden yönetim
d) İdari yerinden yönetim
e) Siyasi yerinden yönetim
6. Aşağıdakilerden hangisi idari yerinden yönetimin ayırıcı özelliklerinden biri
değildir?
a) Tüzel kişilikleri yoktur.
b) Kendilerine ait bütçeleri vardır.
c) Kendi organları tarafından yönetilmektedirler.
d) Özerkliğe sahiptirler.
e) Kendi personelleri vardır.
7. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşu değildir?
a) TRT
b) Bakanlıklar
c) RTÜK
d) Üniversiteler
e) SGK
8. Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetim ile yerel yönetimler arasında siyasal
gücün dağıtılmasında rol oynayan başlıca etmenlerden biri değildir?
a) Ülkenin fiziksel özellikleri
b) Ekonominin niteliği
c) Toplum yapısının özellikleri
d) Ülkenin tarihsel gelişim süreci ve gelenekleri
e) Merkezî yönetimin yapısı
9. Aşağıdakilerden hangisi idari vesayetin kullanım amaçlarından biri değildir?
a) Kamu hizmetlerinde birliği sağlamak,
b) Genel ekonomik ve toplumsal kalkınma politikaları ile yerel çıkar ve
ihtiyaçlar arasında uyumsuzlukları önlemek,
c) Yerel yönetimlere tanınmış yetkilerin ulusal çıkarları bozmasına engel
olmak,
d) Yerel görevlerin geciktirilmesini, yerine getirilmemesini önlemek
e) Kamu hizmetlerinin yerel gereksinimlere göre yürütülmesine imkân
tanımak
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10.Aşağıdakilerden hangisi merkeziyetçiliğin ağır bastığı ülkelerin özelliklerinden
biri değildir?
a) Yerinden yönetim anlayışı ve kuruluşları gelişememiştir.
b) Yerel yönetimler sınırlı yetkilerle donatılmıştır.
c) Yerel yönetimler üzerinde sıkı bir denetim uygulanmaktadır.
d) Hizmetler ağırlıklı olarak yönetimin merkez organları tarafından yerine
getirilmektedir.
e) Yerel yönetimler geniş bir özerklikten yararlanırlar.

Cevap Anahtarı
1.d, 2.a, 3.e, 4.d, 5.c, 6.a, 7.b, 8.a, 9.e, 10.e
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Bürokrasi

GİRİŞ
Bugün sosyopolitik hayatın bir gerçeği olarak karşımıza çıkan bürokrasi,
büyüklük ve karmaşıklığıyla ün yapmış bir örgütlenme biçimidir. Aynı zamanda,
kompleks ve farklılaşmış bir yapı olarak tarihin hemen her döneminde var
olmuştur. Ancak özellikle devletin fonksiyonlarının alabildiğine arttığı modern
dönemde kendini sosyal hayatın hemen her alanında hissettirmektedir. Öyle ki
bugün bürokrasiyle bir şekilde temas etmeyen bir sosyopolitik hayattan söz etmek
bile imkânsız hâle gelmiştir.
Bugün bürokrasiyle bir
şekilde temas etmeyen
bir sosyopolitik
hayattan söz etmek bile
imkânsız hâle gelmiştir.

Bürokrasinin önemli bir araştırma malzemesi hâline gelmesi modern
döneme denk gelmektedir. Max Weber’in ideal-tip bürokrasi teorisini formüle
etmesinden sonra, bürokrasi kavramı çok sayıda sosyal bilimcinin hem teorik hem
de ampirik araştırmasına konu olmuştur. Yönetim düşüncesi tarihinde bürokrasiye
hem olumlu hem de olumsuz yaklaşımlar yer almaktadır.
Olumlu olanlar, onun toplumlar var oldukça varlığını koruyacağını
savunurken; olumsuz yaklaşımlarda ise bürokrasinin bir süre sonra ortadan
kalkacağı öne sürülmüştür. Her hâlükârda bürokrasi, hem bir örgütsel ideal, hem
de kendine özgü şekilde düzenlenmiş örgütsel bir aygıt olarak varlığını ve önemini
bugüne değin korumuştur.
Bu bölümün ilk üç başlığında bürokrasi; sırasıyla kavramsal, kuramsal ve
tarihsel çerçevesiyle ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Söz konusu teorik bilgilerin
ardından dördüncü başlıkta, bürokrasiye alternatif modellere (Etzioni’nin razı
olma/uyma teorisi, Hage’nin mekanik-organik örgütleri ve Mintzberg’in stratejiyapı tipi) yer verilmiştir. Beşinci başlıkta, bürokrasinin genel özellikleri sıralanmış
ve son olarak da bürokrasinin avantaj ve dezavantajları ayrıntılı bir şekilde
irdelenmiştir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE BÜROKRASİ
Bürokrasi terimi etimolojik olarak görevlilerin çalıştığı yer anlamındaki büro
(bureau) ile Yunancadan gelen yönetim anlamındaki krasi (cracy) kelimelerinin bir
araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir kavramdır ve “koyu renkli kumaşla örtülmüş
yazı masası” anlamına gelmektedir [1].
Bu kavramın isim babası, 1712 – 1759 yılları arasında yaşamış olan ve liberal
iktisat öğretisine katkılarıyla bilinen Fransız iktisatçı Vincent de Gournay’dır.
Gournay, bürokrasi kelimesini, klasik hükûmet sistemleri tipolojisine bir ilave
olarak gündeme getirmiştir. Bürokrasi; hiyerarşinin, sabit kuralların, kişilik dışı
ilişkilerin, tarafsız süreçlere sıkı sıkıya bağlılığın ve görevin gerektirdiği uzmanlığın
karakterize ettiği bir örgütlenme biçimidir. Bürokratik örgütler, kamu sektöründe
bulunabileceği gibi, özel sektörlerde de bulunabilir.
Bürokrasi kavramının çeşitli anlamları vardır. Bu anlamlardan bir kısmı
olumlu, diğer bir kısmı ise olumsuzdur [2, 3].
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Örnek

Bürokrasi

•Bürokrasiye ilişkin kullanılan “rasyonellik” ve “etkinlik” olumlu
anlam ve çağrışımlara sahip iken, “verimsizlik” ve “formalite” gibi
nitelikler olumsuzdur.

Rasyonel Yönetim Modeli

Weber, Avrupa'nın
tarihsel özgüllüklerini
rasyonellik ve
rasyonelleşme
kavramları altında
özetler.

Rasyonellik kavramının ilham kaynağı olan Max Weber, bu kavramı modern
toplumu ve onun bürokratik yapısını açıklamak için kullanılmıştır. Weber,
Avrupa'nın tarihsel özgüllüklerini rasyonellik ve rasyonelleşme kavramları altında
özetler. Rasyonellik, insan hayatının bütün yönlerinde geleneksel normlara veya
karizmatik duygudaşlığa başvurmayı saf dışı bırakan genel kurallara ve talimatlara
dayanarak büyüyen hesaplılık ve sistematik denetim şeklinde kendini gösterir.
Örneğin, bireysel inisiyatife ve geleneksel bağlılıklara bağımlılığı engelleyecek olan
bürokratik denetim ve gözetim araçları, endüstriyel ve siyasal faaliyetlere artarak
hâkim olacaktır. Bürokratik örgütlenme şekillerinden yararlanarak toplumsal
ilişkiler gayr-i şahsicilik (impersonalizm) ve resmiyetle tanımlanır. Çünkü bürokrasi,
tayin edilmiş amaçlara ulaşmak için en etkili yolları sunmaktadır. Hukuk
konularında, rasyonel hukuki sistemler, kutsal geleneklerin, kadı adaletinin ve
hukuki karar çıkarmaktaki keyfiliğin yerini alacaktır. Toplum, bir bütün olarak
gittikçe artan örgütlenmesi, verimlileşmesi ve mekanikleşmesi bakımından fabrika
koşullarının hükmü altına girecektir. Aslında birçok 19. yüzyıl kuramcısının toplum
ve organizma benzetmesini kullanmış oldukları yerde Weber sıkça modern
toplumu bir makine gibi düşünmüştür. Rasyonellik ve bürokratik örgütlenme,
modern insana doğa ve toplum üzerinde etkin denetim olanağı sunar; onu tahmin
edilemeyen bir dünyanın endişelerinden ve büyüsel güçlerin hâkimiyetinden
kurtarır.
Bürokrasi konusundaki egemen anlayış, Weber'in tanımı etrafında
toplanmıştır. Weber’e göre bürokratik örgütlenmenin en önemli özellikleri
şunlardır [3, 4]:







Kanunlar ve kurallarla belirlenmiş resmî yetki alanlarının olması,
Bir emir komuta zinciri içinde düşük memurların işinde özelleşmiş yüksek
memurlar tarafından denetlendiği sıkı bir hiyerarşinin olması,
İşlerin yazılı dokümanlar ve dosyalama sistemleri ile yürütülmesi,
Memurların otoritelerinin kişilik dışı ve pozisyon kaynaklı olması,
Kuralların kişisel takdir ve yetkileri en aza indirecek kadar sıkı olması,
Atanma ve yükselmede liyakatin esas olması.

Weber’in anladığı ve açıkladığı biçimiyle bürokrasinin temel özelliği
rasyonalitedir. Çünkü Weber’e göre bürokrasi güvenilebilir, öngörülebilir ve her
şeyden öte verimli bir sosyal örgütlenme olup, modern toplumun örgütlenmesinin
karakteristik bir formunu ifade etmektedir.
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Örgütsel Verimsizlik
Bürokrasinin ikinci anlamı örgütsel verimsizlik veya kötü yönetimdir.
Yönetim teorisyenleri arasında özellikle Marshall Dimock, “kurallara sıkı sıkıya
bağlılık, esneksizlik ve kişiliksizlik” olarak tanımladığı bürokrasi kavramını idari
etkinlik, canlılık ve yaratıcılığın antitezi olarak gündeme getirmiştir. Dimock,
bürokrasinin gelişmesini “örgütsel büyüklük”, “kuralların çoğalması”, “grupsal
içine kapanıklık” gibi faktörlerle açıkladıktan sonra, bürokrasi tipi örgütlenmenin
hem yapı hem de işleyişinde birçok kusur ve eksikliklerin bulunduğunu ifade
etmektedir. Ona göre bu kusurları “geleneklere aşırı bağlılık”, “çalışanların
inisiyatif dolayısıyla sorumluluk almaya yanaşmaması”, “işleri ağırdan alma” ve
“aşırı formalite yapısı” olarak saymak mümkündür.

Örgütsel verimsizlik
anlamıyla bürokrasi,
örgütlerin
olumsuzluklarını ve
resmî otoritenin kötüye
kullanılmasını
anlatmakta kullanılan
pejoratif (kötüleyici ve
aşağılayıcı) bir
kavramdır.

Demek ki örgütsel verimsizlik anlamıyla bürokrasi, örgütlerin
olumsuzluklarını ve resmî otoritenin kötüye kullanılmasını anlatmakta kullanılan
pejoratif (kötüleyici ve aşağılayıcı) bir kavramdır. Bu anlamda bürokrasi
“formalite”, "verimsizlik", "işlerin ağır yürümesi", "kuralcılık", "kırtasiyecilik",
"yönetimde gizlilik", "yetki devretmekte isteksizlik", "otoriteye aşırı bağlılık" ve
“sorumluluktan kaçma” gibi olumsuz davranış ve işlemlerdir. Bu olumsuz
davranışlar, "bürokrasi hastalığı" olarak nitelendirilmektedir.

Memurlar Tarafından Yönetim
Bürokrasinin “memurlar tarafından yönetim” şeklindeki anlamını Antik
Yunan’a kadar dayandırmak mümkündür. Antik Yunan uygulamasında demokrasi
“ayak takımı yönetimi” olarak küçümsenmiş ve içinde profesyonel yöneticilerin de
bulunduğu karma bir yönetim şekli önerilmiştir.
Modern dönemde bürokrasinin memurlar tarafından yönetim anlamına
gelecek bir tanımını Harold Laski yapmıştır. Ona göre bürokrasi, kontrolün
tamamen memurların elinde olduğu, bu yönüyle de sıradan vatandaşların
özgürlüklerinin tehlikede olduğu bir yönetim biçimidir. Herman Finer ve W. R.
Sharp’ın bürokrasi tanımı da Laski’ninkine benzerdir. Bürokrasi, Finer’a göre
“memurlar tarafından yönetim”; Sharp’a göre ise “profesyonel yöneticilerin iktidar
uygulaması”dır.
Bürokrasinin “memurlar tarafından yönetim” şeklindeki anlamı, bugün daha
da önem kazanmış durumdadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, memurlar
yönetimde giderek daha etkin rol almaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde artan uzmanlık
ihtiyacı, problemlerin ve yönetimin karmaşık yapısı ve daha bir dizi etmen,
memurların kamu politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında seçilmişlerden
daha etkin olmalarına neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin askerî ve sivil
otoriter rejimlerindeki asker ve sivil memurlar, siyasal ve yönetsel otoriteyi birlikte
kullanmaktadırlar. Bu ülkelerde asker ve sivil memurların egemenliğinde
bürokratik bir yapı ve işleyiş söz konusudur. Otoriter rejimler, güçlerini büyük
oranda askerî ve sivil bürokrasiden almaktadır.
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Kamu Yönetimi
Kamu yönetimi, devlet etkinliklerinin yerine getirilmesinde uygulanan
yönetim sanatı ve bilimi olarak da tanımlanmaktadır. Devletle halk arasındaki
karşılıklı ilişkiyi ifade eden kamu yönetiminde, bu ilişkiyi yürüten güç bürokrasidir.
Dolayısıyla, bürokrasi kavramının kamu yönetimi anlamını hem taşıdığı hem de
içerdiği bir gerçektir.
Bir devlette kamu politikaları, temel belirleyici siyasal kararları almakla
yetkili olan yasama organı tarafından belirlenir. Bu politikaların uygulanması ise
yürütme organının somutlaşmış hâli olarak kamu bürokrasisinin işidir. Kamu
politikalarının uygulanma süreci, belirli yöntem ve kurallar çerçevesinde
bürokrasinin yani memurların faaliyetlerinden oluşur.

Kamu yönetiminin
uygulama aygıtı olan
kamu bürokrasisi,
aslında soyut bir
kavram olan devletin
vatandaş için
somutlaşması anlamı
taşımaktadır.

Kısacası, kamu yönetimi, günlük yaşamda devletin vatandaşa yansıyan
yüzüdür. Bu nedenle kamu yönetiminin uygulama aygıtı olan kamu bürokrasisi,
aslında soyut bir kavram olan devletin vatandaş için somutlaşması anlamı
taşımaktadır. Yani kanunların, hükûmet kararlarının, emir ve talimatların,
genelgelerin kâğıt üzerinde kalmaktan çıkıp vatandaşın günlük hayatına girmesini
ifade etmektedir [3, 5].

Örgüt Olarak Bürokrasi
Bürolar özel bir örgüt tipidir, dolayısıyla öncelikle örgütün ne olduğunu
ortaya koymak gerekir. İki veya daha fazla kişinin, belirli amaçlara ulaşmak için
kurdukları veya oluşturdukları bilinçli eşgüdüm esasına dayalı yapılara örgüt adı
verilmektedir. Bir örgüt aşağıdaki dört özelliği bünyesinde barındırdığı taktirde bir
“büro” vasfını taşıyabilir [4]:





Büyük ölçeklidir; yani örgüte mensup üyelerin tamamı değil, pek az bir
kısmı birbirini tanıyabilir.
Üyelerinin büyük bir çoğunluğu, örgütte tam zamanlı çalışır.
Personelin işe atanma, terfi ve işte tutulma kriterleri nesneldir.
Faaliyetleri, piyasa ilişkileri çerçevesinde değil, kendi hizmet ve faaliyet
mantalitesi açısından değerlendirilir.

Bu özelliklerin her biri, büronun doğasına önemli bazı unsurlar
kazandırmaktadır. Örneğin; büyük ölçeklilik, büronun nispeten kişilik dışı birtakım
iç ilişkiler geliştirmesi gerektiği, aksi takdirde önemli idari problemlerle karşı
karşıya kalabileceği anlamına gelmektedir. Kişilik dışı ilişkiler derken, büronun ya
da örgütün kendi hiyerarşik yapısı içinde, önceden tanımlanmış formel ilişkiler
kastedilmektedir. Güncel bir örnekten hareketle, büro içi ilişkilerde uyulması
gereken ilkenin, ahbap-çavuş veya abi – kardeş değil, ast-üst ilişkisi olduğu
söylenebilir. Bu ilkeye uyulmadığı takdirde, karşılaşılması olası problemlerin
boyutlarını kavramak için 15 Temmuz darbe girişimini ve ona götüren diğer
süreçleri (7 Şubat MİT operasyonu, 27 Mayıs Gezi Kalkışması ve 17-25 Aralık Yargı
Darbe Girişimi) hatırlamak yeterlidir. Bilindiği gibi, bu kalkışmaların failleri,
çalışmakta oldukları resmî kurumdaki hiyerarşik üstlerinin değil, illegal birtakım
odak ya da odakların emir ve talimatlarına uymaktaydılar.
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Tam zamanlı çalışma, büro çalışanlarının meraklı amatörlerden değil, işinin
ehli uzmanlardan oluştuğuna işaret etmektedir. Diğer bir ifadeyle, tam zamanlı
çalışma, büronun hizmet kalitesi için iş piyasasında rakipleriyle rekabet etmesi
gerektiğini de ifade etmektedir. Dolayısıyla kariyerin kriterleri nesneldir.
Görev performansına dayalı personel politikası, büro çalışanlarının, terfi için
bazı dış odak ya da mihraklara değil; kendi hiyerarşik üstlerine tabi oldukları
anlamına gelir. Bu politika aynı zamanda, büro çalışanlarının davranışlarının terfi
veya ödül tarafından motive edildiği, çünkü gelişme sağlamanın din, cinsiyet veya
sosyal sınıf gibi doğal özelliklere değil, kendi çalışma ve performanslarına bağlı
olduğunu bildikleri ve buna göre davrandıkları anlamına gelir.
Piyasa ile ilgili olmayış, büroların üstlendikleri faaliyetlerin para ile
değerlendirilemeyeceği anlamına gelir. Yani bu faaliyetlerin değer ölçüsünün para
veya kazanç olamayacağı anlamına gelir. Demek ki bir örgütün bu anlamda büro
sayılabilmesi için çıktı, ürün ya da faaliyetlerinin kâr, kazanç ya da para değil; daha
çok hizmet ölçülerine göre değerlendirilmesi gerekir.
Bir büroyu niteleyen özelliklerden hareketle, büroda çalışan kişi anlamında
bir bürokratın da özellikleri tespit edilebilir. Örneğin; bir bürokratın,





Büyük bir örgütte çalışan,
Toplam parasal gelirinin tamamını veya çok büyük bir bölümünü, bu
örgütten alan,
İşe alınması, terfii ve işte tutulması, öncelikle onun görev performansına
dayanan,
Değeri piyasa tarafından belirlenmeyen faaliyetler yürüten kişi olduğu
söylenebilir.

Günümüz toplumu bir yönüyle bir örgütler toplumudur. Bugün sosyal
hayatın vazgeçilmez unsurları hâline gelmiş olan örgütler, giderek artan bir şekilde
bireyi ve bireysel davranışları etkilemektedir. Hemen herkes daha en baştan,
gözlerini dünyaya açarken bir örgüt içinde (hastanede) açmakta, eğitimini yine
örgütlerde (okul) tamamlamakta ve hayatının büyük bir bölümünü örgütlerde (iş
yeri) çalışarak geçirmektedir. Çalışma hayatı dışında, boş zamanlarının büyük bir
kısmını yine örgütlerde geçirdikleri düşünülecek olursa örgütlerin insan hayatı
üzerinde ne kadar etkili oldukları ortaya çıkar.

Bir toplumdaki
örgütlerin sayı ve
çeşitlilik olarak artış
göstermesi ve bu
örgütlerin gittikçe
büyümeleri, o
toplumun
bürokratikleşmesi
anlamına gelir.

Örgütlerden bahsedildiğinde, zaten bürokrasi ile direkt ilişki kurulmuş
olmaktadır. Çünkü bürokrasinin tanım ve kullanım şekillerinden biri de büyük
örgütler ve bunların çalışmasıdır. Nitekim 19. yüzyıl sonunda birçok sosyal bilimci,
bürokrasinin yalnızca devlet dairelerinde değil siyasi partilerde, endüstri
kuruluşlarında, yargıda ve dini kurumlarda hâkim bir işleyiş biçimi olacağını ileri
sürmüştür.
Bir toplumdaki örgütlerin sayı ve çeşitlilik olarak artış göstermesi ve bu
örgütlerin gittikçe büyümeleri, o toplumun bürokratikleşmesi anlamına gelir.
Başka bir ifadeyle, toplumun bürokratlar tarafından domine edilmesi, onların
değer ve tercihlerinin geçerli olması, bürokratikleşme olarak anlaşılmaktadır.
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Çünkü örgütlerin büyümesi zaten kaçınılmaz olarak toplumun bürokratikleşmesi
sonucunu doğuracaktır. Bu açıdan bakılacak olursa, örgütlerin yer yer devletleri
geride bırakacak şekilde büyük boyutlara ulaştığı günümüz modern toplumunun
bir bürokrasi toplumu olarak adlandırılması normaldir. Aynı şekilde, bürokrasinin
bu örgütler aracılığıyla tanımlanması, onunla özdeşleştirilmesi ve eşitlendirilmesi
de anlaşılır bir şeydir.
Bürokrasi kavramının ifade ettiği anlamlar şüphesiz ona yönelik olarak
geliştirilen kuramlarla yakından alakalıdır, dolayısıyla onları daha iyi kavrayabilmek
için bu kuramsal bağlamın ortaya konması gerekir.

KURAMSAL ÇERÇEVEDE BÜROKRASİ
Bugüne kadar bürokrasi ile ilgili çok sayıda teori geliştirilmiştir. Şüphesiz her
teori kendi mantıksal örgüsü içinde doğru ve tutarlıdır ve kendince yeterli
açıklama gücüne sahiptir. Ancak bunların içinde ünlü Alman sosyolog Max
Weber’in teorisinin çok özel bir yeri vardır.

Max Weber
Weber, toplumların; sade, ilkel, mistik ve duygusaldan karmaşık, bilimsel ve
rasyonele doğru evrildiklerini ileri sürer. Onun bir sosyal bilimci ve teorisyen olarak
ilgisi, bu evrim sürecinde genel olarak otoritenin özel olarak da siyasal otoritenin
nasıl bir değişme gösterdiği üzerinde yoğunlaşmıştır. Ona göre siyasal otoriteler,
uyruklarının bağlılık, itaat ve sadakatlerini garanti altına almak için çeşitli türlerde
meşruiyet temelleri geliştirmişlerdir.

Weber, bürokrasiyi
yasal-rasyonel
otoritenin kurumsal
formu olarak
tanımlamıştır.

Weber, bürokrasiyi yasal-rasyonel otoritenin kurumsal formu olarak
tanımlamıştır. Ona göre bürokrasinin kendine özgü bir işleme mantalitesi vardır ve
faaliyetlerinin meşruiyetinin iki dayanağı vardır. Bunlardan biri yasallık, diğeri
rasyonelliktir. Yasallık, bürokrasiye haklılık dolayısıyla manevi üstünlük verirken
rasyonellik de ona saygınlık kazandırmaktadır. Çünkü bürokrasi genellik, soyutluk
ve kişilik dışılık özelliklerine sahip olan bir normlar seti içinde iş görmekte, üstelik
bu işi uzmanlık ve rasyonellikle desteklemektedir.
Weber bir bürokraside bulunması gereken en az altı özellik tespit etmiştir.
Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür [6, 8]:







Açıkça tanımlanmış bir iş - otorite ayrımının olması
Büroların hiyerarşik yapıya sahip olması
Performans kriterlerini ortaya koyan yazılı yönergelerin olması
Eleman alımında bilgi ve uzmanlığa dayanılması
Kariyer ya da meslek olarak büroda çalışmak
Görevlerin ve otoritenin şahıslarla değil, konumlarla (pozisyonlara)
ilişkilendirilmesi

Bu nitelikler, insanların bir bürokratik örgüt içinde devşirilme, çalıştırılma ve
kontrol edilme koşullarını belirlerler. Weber’e göre ayrıca rasyonel biçimde
kurulmuş bir bürokratik yapının bazı örgütsel özellikler de taşıması gerekmektedir.
Bunları da şu şekilde sıralamak mümkündür [7]:
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Her rasyonel bürokratik
model için geçerli
olabilecek üç tane
temel ilke
belirleyebiliriz:
formellik, araçsallık ve
yasal-rasyonel otorite.

Çatışma teorisyenleri,
rekabet, yapısal
eşitsizlikler ve kesimler
arası çatışmalardan
dolayı, bürokrasinin
hiçbir zaman tam
anlamıyla verimli
olamayacağını ileri
sürerler.

Örgüt, formel bir yapı içerisinde en üst seviyede başarılacak olan açıkça
tanımlanmış amaçlara sahip olacaktır.
Örgüt içi davranış, örgütün amaçlarına yöneliktir.
Etkinlik, örgüt mensuplarının resmî kurallara ve örgütün siyasalarına göre
davranışlarını kapsayacak yaygınlıktadır.
Örgütsel kararlar, bilgiye ve maliyet-fayda analizine dayanarak alınır.

Bütün bu nitelikleri bir araya getirdiğimizde her rasyonel bürokratik model
için geçerli olabilecek üç tane temel ilke belirleyebiliriz: formellik, araçsallık ve
yasal-rasyonel otorite. Formellik, bürokrasinin temel unsurudur; hangi kuralların,
prosedürlerin, düzenlemelerin ve görevlerin geçerli olacağını yazılı bir şekilde
ortaya koyar. Karar, icraat ve iletişim süreçlerini ortaya koyan yazılı belge sistemi,
örgütsel faaliyetin formelliğini, yani resmîliğini temsil eder. Bu yazılı talimatlar,
kişilerin örgüte girmeden önce vardır ve örgüte girdikten sonra pozisyonlarının
gereği olan örgütsel davranışları bildirmek ve yönetmek için düzenlenmişlerdir.
Araçsallık, belli bir amaca ulaşmak için düzenlenmiş bir araç ya da makine
anlamına gelir. Dolayısıyla, rasyonel bürokratik bir örgüt, bazı amaçlara ulaşmak
için düzenlenmiş bir araçtır. Aynı şekilde örgütün iç formel yapısı yani pozisyonlar,
prosedürler, kurallar, ilişki biçimleri de örgüt misyonunun hizmetine sunulmuş
araçlardır. Bürokratik modelin üçüncü temel unsuru olan yasal-rasyonel otorite ise
örgüt mensuplarının uyum ve itaatlerini sağlamaya yardımcı olan en etkili ve en
rasyonel araçtır. Çünkü meşruiyetini formel (dolayısıyla yasal) pozisyonundan
almakta, üstelik de örgütsel amaçları en iyi yerine getirebilecek bir yapı olduğuna
dair inançla desteklenmekte, dolayısıyla rasyonalize edilmektedir. Sonuç olarak
Weber, yasal rasyonel bürokrasi çözümlemesinde mükemmel işleyen ideal bir
bürokrasiyi oluşturacak şartları sıralamaktadır. Rasyonel bürokratik örgütlerin
geliştirebilecekleri bir modeli ya da standardı temsil etmektedir. Adı üzerinde bu
“ideal” bir modeldir ve gerçek hayatta onunla saf hâliyle karşılaşmak imkânsızdır.
Bugün Weber’in bürokrasi kavramını modası geçmiş bir fikir kalıntısı olarak
görenler ve eleştirenler vardır. Şüphesiz, rasyonel tercih, neoliberal ve kurumsalcı
olarak sayabileceğimiz bu eleştiriler, bürokrasinin hiyerarşik yapısını, piyasaların
veya networklerin (ağların) rekabetçi yapısıyla ikame etmeye yönelik girişimlere
ilham kaynağı olmuşlardır. Ancak, eski bürokratik yapıların yenilerle ikamesi
hususunu abartmak da yanıltıcı olabilir. Çünkü kamu sektörünün çok büyük bir
bölümü, hâlâ bürokratik bir yapıya sahiptir. Kaldı ki yukarıda sözü edilen piyasalar
ve networklar çoğalmış olsa bile bunlar, bürokratik devlet tarafından oluşturulan
bir alan içerisinde iş görmektedirler.

Karl Marx
Marxizm kaynaklı çatışma teorisi, bir örgütteki her birey ya da kesimin,
grubun diğerleri aleyhine kendi faydalarını ve çıkarlarını maksimize etmeye
çalıştıkları fikrini içerir. Çatışma teorisyenleri, rekabet, yapısal eşitsizlikler ve
kesimler arası çatışmalardan dolayı, bürokrasinin hiçbir zaman tam anlamıyla
verimli olamayacağını ileri sürerler.
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Marx’ın tarihsel materyalizm teorisine göre, bürokrasinin tarihsel kökenini
din, devlet, ticaret ve teknolojide aramak gerekir. Marx’ın gündeme getirdiği ilk
bürokratik yapılar, ruhban sınıfından, memurlardan, çeşitli ritüelleri kaydeden
kâtiplerden ve düzeni ve ülkeyi koruma görevindeki ordu mensuplarından
oluşmaktaydı. Eşitlikçi ilkel topluluktan sınıflı sivil topluma geçişte otorite, giderek
artan bir şekilde, toplumdan ayrı olarak var olan devlet aygıtının elinde toplanmış;
onun tarafından desteklenmiş ve kullanılmıştır. Devlet aygıtı kanunlar çıkarmakta,
vergi salmakta ve bunları uygulayacak bir memurlar sınıfı oluşturmaktadır. Ancak
ticaret ve sanayinin gelişmesiyle birlikte bürokrasiye yeni ve farklı fonksiyonlar
eklenmiştir. Ticareti düzenleyen kuralları uygulamanın yanında, hesapları ve
kayıtları tutma zorunluluğu bunlardan yalnızca birkaçıdır. Ticaretin dördüncü
kaynağı, sanayi toplumuyla birlikte gündeme gelen kitle tüketimi teknolojilerinin
doğasında saklıdır. Kitle tüketimi, hayata aktarılmayı bekleyen bir dizi prosedür ve
standart yöntemler içermektedir. Gücünü teknik uzmanlık bilgisi üzerindeki
kontrolünden alan bu bürokrasi tipi, şimdilerde teknokrasi olarak
adlandırılmaktadır.
Marx’ın teorisinde bürokrasi kendiliğinden yeni bir refah nadiren yaratabilir;
tüm yapabildiği üretimin kontrolü, yönetimi ve koordinasyonu, ayrıca servetin
dağıtımı ve tüketimidir. Bir sosyal tabaka olarak bürokrasi, gelirini insan emeğinin
artı değerine el koymaktan sağlar. Bu el koyma ücret, vergi ve haraç gibi yollarla
yapılır. Bu yüzden bürokrasi her zaman toplum için bir maliyettir. Fakat toplumsal
düzenin kurulması ve korunması için bu maliyete katlanmak gerekmektedir.

Bireysel Etkinlik

Çağdaş toplumun
sınıfsal yapısı, bürokrasi
tipi bir örgütlenmeyi
kaçınılmaz kılmaktadır.

Kısaca belirtmek gerekirse, bürokrasinin Marx’ın gözündeki imajı
olumsuzdur. Ona göre bürokrasi, bir sömürü düzeni olan kapitalizmin ve
burjuvanın çıkarlarına hizmet etmekte; statükonun koruyuculuğunu üstlenmekte
ve egemen sınıfın diğer sınıflar üzerindeki baskısını sürdürme enstrümanı
olmaktadır. Ne çare ki çağdaş toplumun sınıfsal yapısı, bürokrasi tipi bir
örgütlenmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Öyleyse yapılması gereken şey, zaten eşitsiz
olan kapitalist toplumda bu eşitsizliğin daha fazla artmaması için bürokrasiyi çok
sıkı bir denetim altına almaktır.

• Max Weber ile Karl Marx'ın bürokrasiye ilişkin görüşlerini
karşılaştırınız?

John Stuart Mill
Siyasal teorisyen J. S. Mill, başarılı monarşilerin esasen bürokrasiler
olduğunu ileri sürmüştür. Çin ve Rus İmparatorluklarında ve Avrupa rejimlerinde
varlıklarına dair delillerin bulunduğunu belirtmiştir. Bürokrasiyi temsili
demokrasiden farklı, ayrı bir yönetim biçimi olarak ele almış olan Mill’in
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bürokrasinin faydası ve gerekliliği konusunda kafası karışıktır. Bürokrasilerin bazı
avantajlara sahip olduklarının farkındadır. Ona göre bunların başında, iş görenlerin
bürokratik pratikten kaynaklanan tecrübe birikimi gelir. Ancak, bürokrasinin
seçimden ziyade atamaya dayalı olması nedeniyle, temsili demokrasiyle pek de
alakalı olmayan, tam tersine demokratik olmayan bir yönetim biçimi olduğunu
belirtir. Dolayısıyla bürokrasinin önünde sonunda akıl tutulmasına yol açacağını ve
her koşulda ukala yönetimine (pedantocracy) dönüşeceğini düşünmüştür.

Woodrow Wilson

Wilson’a göre, siyaset
yönetimin görevlerini
belirleyebilir ama idari
görevlileri (memurları)
manipüle etmeye
kalkışmamalıdır.

Woodrow Wilson’un (1856-1924) bürokrasi hakkındaki düşünceleri Mill’e
nazaran bir hayli nettir. “Yönetim Araştırması” adlı makalesinde, genel fikir olarak
bürokrasinin lehinde bir duruş sergilemiştir. Ona göre bürokrasi, günlük geçici
politikalara bağlı kalmayan profesyonel bir kadro demektir ve son derece teknik,
profesyonel bir çalışma şeklidir. Bu yüzden de idari meseleler politik olmayıp
yalnızca teknik anlamda yönetimsel meselelerdir. Siyaset yönetimin görevlerini
belirleyebilir ama idari görevlileri (memurları) manipüle etmeye kalkışmamalıdır.

Ludwig Von Mises
Avusturyalı liberal bir iktisatçı olan Ludwig Von Mises, 1944 yılında
yayınlanan “Bürokrasi” adlı eserinde, tüm bürokratik sistemlere karşı ileri
derecede eleştirel bir tutum sergilemiştir. Bu çalışmasında, bürokrasiye evrensel
düzeyde karşı olunması gerektiğini dile getirmiştir. Bürokratik kural ve
prosedürlerin hem kamu hem de özel kesimde işlerlikte olduğunu fark etmiştir.
Ancak, özel sektördeki bürokratikleşmenin, ancak devlet müdahalesinin sonucu
olabileceğini düşünmüş ve yalnızca kârı amaçlayan hiçbir özel teşebbüsün
bürokratik yönetimin tuzağına düşmeyeceğini iddia etmiştir [9].
Mises’ın bürokrasiye ve bürokratik yapılara karşı olan bu olumsuz tavrını
doğal karşılamak gerekir çünkü kendisi liberal bir iktisat teorisyenidir; dolayısıyla
onun devlete (ve onu işleten mekanizmalardan biri olarak bürokrasiye) bakışını,
liberalizmin “gece bekçisi devlet” anlayışı belirlemektedir. Bu anlayışa göre devlet,
güvenlik ve adalet gibi asli görevleriyle sınırlı kalmalı, ekonomik ve sosyopolitik
hayatta düzenleyici bir rol üstlenmemelidir. Liberal teoride devlete biçilen bu gece
bekçisi rolü, onu işleten en önemli mekanizmalardan biri olan bürokrasi için de
geçerlidir.

Robert K. Merton
Amerikan sosyolog Robert K. Merton, 1957 yılında yayınlanan “Sosyal Teori
ve Sosyal Yapı” adlı eserinde, Weber’in bürokrasi teorisini ele alarak geliştirmiştir.
Merton her ne kadar bürokrasinin bazı yönlerinde Weber ile aynı görüşte ise de
ona karşı eleştirel bir tutum takınmış ve özellikle bürokrasinin işlevsiz bir doğaya
sahip olduğunu iddia etmiştir. Ona göre bürokrasinin işlevsizliğinin nedeni, “aşırı
uyum” sonucunda ortaya çıkan “alışılmış kapasitesizlik” durumudur. Merton,
bürokratların kendi özel çıkarlarını, bir bütün olarak örgütün çıkarlarına tercih
ettiklerini fark etmiştir. Keza, durumlarından memnun olduklarından ve
meslekleriyle övündüklerinden dolayı, mevcut kural ve prosedürlerin değişmesine
direnç gösterdiklerini düşünmüştür. Bir başka ifadeyle, Merton bürokratların
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statükonun devamından yana, değişime karşı tavır takındıklarını belirtmiştir.
Merton ayrıca, bürokratların kişiler arası ilişkilerde formaliteye önem verdiklerini,
bunun ise onları kibirli yaratıklar hâline getirdiğini ifade eder [10].

Merton bürokratların
statükonun
devamından yana,
değişime karşı tavır
takındıklarını
belirtmiştir.

TARİHSEL ÇERÇEVEDE BÜROKRASİ
Bugün kullanılmakta olan siyaset bilimi, siyaset teorisi ve özellikle de siyaset
felsefesine ilişkin kavramların büyük bir çoğunluğu, tarihsel olarak çok öncelere,
genellikle de Antik Yunan’a kadar götürülebilir. Örneğin; adalet, eşitlik, özgürlük,
demokrasi gibi kavramlar bu türdendir. Aynı şey bürokrasi kelimesi için de
geçerlidir. Her ne kadar ad olarak ilk kez 18. yüzyılda dile getirilmeye başlanmışsa
da sosyal bilimciler onun kök ve örneklerini çok daha eskilere, hatta tarih öncesi
devirlere taşırlar [11].
Muhtemelen bürokratın tarihteki ilk örneği, Antik Sümer kentlerinde bir
meslek olarak gelişmiş olan kâtip (yazıcı) idi. Sümer yazısı o kadar karmaşıktı ki
onu sökmek için o konuda özel eğitimli olan ve neredeyse tüm mesaisini ona
ayırması gereken uzmanlara ihtiyaç vardı. Bu kâtiplerin çok geniş yetkileri vardı.
Çünkü yazılı kayıtlar ve metinler üzerinde tam bir tekele sahiptiler, üstelik krallar
için yapılan heykellere yazılacak yazıları onlar yazdıkları için kralın nezdinde özel
bir yere sahiptiler.
Takip eden dönemlerde, Ahamenişler (M.Ö. 648-330 yılları arasında hüküm
sürmüş Pers hanedanlığı) gibi büyük imparatorluklarda, devletin yayılmasına ve
fonksiyonlarının artmasına paralel olarak bürokrasi de yaygınlaşmıştır. Pers
İmparatorluğu’nda merkezî yönetim, her biri valiler tarafından yönetilen
eyaletlere ayrılmıştı. Her valinin yanında, biri askerî birlikleri denetleyen bir genel
sekreter, diğeri de kayıtları tutan kraliyet sekreteri olmak üzere iki sekreter
bulunurdu. Bunların yanında bir de eyaletlerdeki gelişmeleri krala bildirmek için
kral tarafından özel görevle eyaletleri dolaşan kraliyet müfettişleri vardı.
Bunlara ilaveten, Eski Mısır monarşisinin, imparatorluk devri boyunca, su
kanalları inşa etmek için bir bürokratik sistem kurduğu bilinmektedir. Yine
Romalıların geniş topraklarını yönetebilmek için bürokratik sistemler kullandıkları
söylenir. Hatta Orta Çağ’da ve modern dönemin başlarında Avrupa’lı monarkların
vergi toplamak ve ticari hayatı düzenlemek için bürokratlar kullandıkları
belirtilmektedir.
Ancak tüm antik bürokrasiler arasında moderne en benzeyeni, hiç şüphesiz
Çin bürokrasisidir. Çin bürokrasisi ilk önce Kin Hanedanı Dönemi’nde yönetimde
olmuş; ancak etkinliğinin zirvesine, Konfüçyüs’ün ilkelerini takip eden Han
döneminde ulaşmıştır. Bu dönemde bürokratik pozisyonlara atamalar, sınav
sistemi yoluyla, liyakate dayalı olarak yapılmaktaydı. Çin bürokrasisinin gücü uzun
Çin tarihi boyunca döneme göre artış ve azalış göstermiş olsa da imparatorluktan
kalan sınav sistemi uygulaması 20. yüzyıla kadar sürmüştür.
Yine de genel kabul, bürokrasinin modern döneme özgü bir olgu olduğu ve
doğuşunun, modern sanayi toplumlarının ortaya çıkışıyla ilişkili olduğu
yönündedir. Modern bürokrasiler, devletin büyümesi ve devlet fonksiyonlarının
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artmasıyla bağlantılı olarak modern dönemde, özellikle de Sanayi Devrimi’nden
sonra ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, devletin gelirleri arttıkça, belki de tüm
memurlar içinde en sevimsiz olan vergi tahsildarları, en önemli bürokratlar hâline
gelmişlerdir. Eş zamanlı olarak devlet fonksiyonlarının artışına paralel olarak da
yönetim kademesindeki bürokratların önemi katlanmıştır.

Modern bürokrasinin
doğuşunu
sanayileşmeyle
bağlantılı olarak artan
fabrikalar ile büyük
boyutlardaki sermaye
birikimi tetiklemiştir.

Sanayileşmenin ilk sonucu, küçük ölçekli imalatın yerini büyük ölçekli
kitlesel üretime devretmesidir. Bununla bağlantılı olarak mantar gibi türeyen
fabrikalarla büyük boyutlardaki sermaye birikiminin modern bürokrasinin
doğuşunu tetiklediğinden bahsedilmektedir. Keza sanayi toplumunda, başta göç
ve işsizlik olmak üzere, yeni ve karmaşık bir sürü problemin baş gösterdiği bir
gerçektir. 19. yüzyıldan itibaren devletler bu sorunlarla baş edebilmek için, artan
sorunlara paralel olarak sürekli büyüyen bürolar ve departmanlar oluşturmaya
başlamışlardır. Bu hiyerarşik örgütler, çok geçmeden hem özel hem de kamu
sektöründe egemen olmaya başlamıştır.
19. yüzyıldan miras kalan bürokratik yapı ve bürokratik çalışma düzen ve
geleneği, 20. yüzyılda hem nüfus artışının hem sanayi ve teknolojide kaydedilen
ilerlemelerin hem de her iki dünya savaşının tetiklemesiyle alabildiğine büyümüş
ve yaygınlaşmıştır.
Ancak bürokrasinin yaygınlaşmasına, önem ve fonksiyonunun artmasına,
bazı olumsuzluklar da eşlik etmiştir. Bu yüzden, bürokrasinin aşırı büyüklüğünü,
karmaşıklığını ve hantallığını dile getiren bazı eleştiriler yükselmeye başlamıştır.
Bunların özellikle üzerinde durdukları konu, bürokrasilerin karmaşıklığının etkinlik,
verimlilik ve hesap verebilirlik üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğuydu.
Bunlara, bugün bürokrasi alanındaki en önemli sorunlar olarak şikâyet konusu
edilen kirlenme, nepotizm (adam kayırma), angarya ve işlerin sürüncemede
bırakılması gibi olumsuzluklar da eklenebilir.
İngiliz iktisatçı E. F. Schumacher’in nispeten küçük ölçekli şirket ve örgütlerin
önem ve gerekliliğini gündeme getiren “Küçük Güzeldir” adlı eserinin yıllarca en
çok satan olduğu dönem, bürokratik örgütlenme yapısına eleştirilerin yoğunlaştığı
bu dönemdir. Bu dönemdeki eleştiriler, yukarıdakilere ilaveten, özellikle
bürokrasinin piyasa disiplininden uzak çalışmasından dolayı, doğal yapı ve işleyişi
itibariyle etkisiz, verimsiz üstelik de hesap vermeye yanaşmayan bir özellikte
olduğu üzerinde odaklanmıştır.
Bürokrasiye ve bürokratik çalışma tarzına yönelen bu olumsuz bakışın iki
önemli sonucu olmuştur. Bunlardan biri, devlet kurumlarının özelleştirme gibi
yollarla yer yer özel piyasaya devredilmesi, diğeri ise bürokrasiye alternatif
oluşturacak bazı modellerin önerilmesidir. Özelleştirme konusu başlı başına ele
alınması gereken ayrı ve uzun bir konudur. Bu yüzden izleyen başlıkta, konuyla
direkt bağlantılı olan alternatif modeller ele alınmıştır.

BÜROKRASİYE ALTERNATİF MODELLER
Son dönemlerde bürokratik örgüt ve çalışma yapısına yöneltilen eleştiriler,
alternatif örgüt arayışlarını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede, özellikle sosyoloji
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disiplininden gelen yazar ve düşünürler tarafından bazı model önerileri
sunulmuştur. Burada bunların en meşhurları arasında yer alan üç tanesi
(Etzioni’nin razı olma/uyma teorisi; Hage’nin mekanik-organik örgütleri;
Mintzberg’in strateji-yapı tipi) ele alınacaktır [12].

Etzioni ve Razı Olma/Uyma Teorisi
Klasik örgüt yapısına yenilikçi bir yaklaşım geliştirmiş olan Amitai Etzioni,
örgütleri iş görenlerin davranışlarını yönetmede kullandıkları güç ve yetkinin
türüne ve katılımcıların örgüte olan sadakatlerine göre sınıflandırmıştır. Ona göre,
yönetimler örgütlerde, “soğutucu”, “hesapçı” ve “ahlaki” bağlılık tipleri ile ilişkili
olan üç tip güç kullanırlar. Bunlar, “cebrî”, “faydacıl” ve “normal” güçtür.
Etzioni’ye göre,
yönetimler örgütlerde,
“soğutucu”, “hesapçı”
ve “ahlaki” bağlılık
tipleri ile ilişkili olan
“cebrî”, “faydacıl” ve
“normal” güç
kullanırlar.

Zora dayalı güce sahip bir yönetici, astlarını kontrol etmede kuvvet ve
korkuyu kullanırken; faydacıl güce sahip olan, harici ödüllerden yararlanır. Normal
güce sahip yönetici ise dâhili ödülleri düzenleyerek kontrolü sağlar. Diğer yandan,
soğutucu tip bağlılıkta, iş görenler şiddetli biçimde olumsuz uyum gösterirler.
Hesapçı bağlılık gösteren iş görenler, hem olumlu hem de olumsuz tutum
sergileyebilirler. Hesapçı bağlılık, ticari kişiler yani iş ilişkilerinde kalıcı olan
müşteriler ile ilgilidir. Normal bağlılık ise yüksek oranda olumlu uyum sağlar.
Etzioni’ye göre; örgüt zora dayalı güç kullanıyorsa, iş görenler örgüte karşı
düşmanca davranırlar ki bu da soğutucu tip bağlılığı beraberinde getirir.
Yönetimde faydacıl gücün kullanımı, genelde iş görenlerin hesapçı bağlılığı ile
sonuçlanır. Böylece çalışanlar kişisel kazançlarını en üst düzeye getirmeye
çalışırlar. Son olarak; yönetim süreçlerinde normal gücün kullanımı, iş görenlerin
manevi katılımını sağlar. Örgüt yöneticilerinde genelde bir veya iki tip güç
kullanma eğilimi olmakla birlikte, bazı yöneticiler bu üç tür güçten çeşitli
durumlarda yararlanmayı bilirler.

Hage ve Bürokratik/Organik Örgütler
Bürokratik – organik örgüt ayrımı Hage’e aittir. Ona göre örgütler, sekiz
değişkene sahiptir. Bunlar; güçlük veya uzmanlık, merkezîlik veya otorite
hiyerarşisi, resmîleştirme veya standartlaşma, tabaka veya statü sistemi,
uyarlanabilme veya esneklik, üretim, verim veya değer ve iş doyumu biçiminde
sıralanır.
Bu sekiz anahtar değişken birbirleri ile ilişkilidir. Örneğin, yüksek merkezîlik
yüksek üretim oranı ve resmîlik ile sonuçlanır. Bu tip düşünceler de “daha fazla
resmîlik, daha fazla verim”, “daha fazla tabakalaşma, daha fazla üretim”, “daha
fazla tabakalaşma, daha az iş doyumu”, “daha fazla tabakalaşma, daha az uyum”,
“daha fazla güçlük, daha düşük merkezîlik” gibi öneriler ile ifade edilir.
Tablo 8.1’de iki örgüt tipinin özellikleri karşılaştırmalı olarak yer almaktadır.
Hage’ye göre bürokratik ve profesyonel kavramları, ideal tip olarak kabul edilen
örgütsel uçları temsil etmektedir. Bu tipler teorik olarak saf türlerdir ve gerçek
hayatta bulunması gerekmemektedir. Her bir örgüt tipinin avantajı ve dezavantajı
bulunmaktadır. Yöneticilerin sorun çözme süreçlerinde yapmaları gereken şey,
ortaya çıkan durumlarda, örgüt için en uygun olan tipi uygulamak olmalıdır.
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Tablo 8.1. Bürokratik ve Profesyonel Örgüt Biçimlerinin Özellikleri [12]

Mekanik (Bürokratik)

Organik (Profesyonel)

Düşük Güçlük

Yüksek Güçlük

Yüksek Merkezîlik

Düşük Merkezîlik

Yüksek Resmîlik

Düşük Resmîlik

Yüksek Tabakalaşma

Düşük Tabakalaşma

Düşük Uyum

Yüksek Uyum

Yüksek Üretim

Düşük Üretim

Yüksek Verim

Düşük Verim

Düşük İş Doyumu

Yüksek İş Doyumu

Mintzberg ve Strateji-Yapı Tipi
Bu model, örgütsel strateji ve yapı arasındaki ilişkiyle alakalıdır. Bu modele
göre örgütün stratejisi onun yapısına etki eder. Örgütler, üç temel yönden farklılık
gösterebilir;
Strateji-yapı tipine göre
örgütün stratejisi onun
yapısına etki eder.





Örgütün anahtar bölümü (örgüt başarısına veya başarısızlığına karar
vermede büyük rol oynayan bölüm),
Ana koordine sağlayan mekanizma (örgütün faaliyetlerini koordine
etmede kullandığı ana yöntemler),
Kullanılan yerelleşme tipi (örgütün astları karar verme sürecine katma
derecesi).
Örgütün ana bölümleri Şekil 8.1’de görülmektedir.

Şekil 8.1. Örgütün Ana Bölümleri [12]

Profesyonel bürokrasi, anahtar bölüm olarak etkin çekirdeğe sahiptir.
Becerilerin standartlaştırılmasını ana koordinatör olarak kullanır. Hem dikey hem
de yatay sorumluluk dağılımını kullanır. Örgüt genelde resmîliği kabul eder ancak
profesyonellere otonomi sağlamada merkezî değildir.
Bu örgüt tipinde yüksek oranda yetişmiş profesyoneller, müşterilere hizmet
verirler. Zirvedeki yönetim küçüktür, orta kademede az yönetici vardır ve teknik
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yapı da genelde küçüktür. Buna rağmen destek personel oldukça geniştir. Bu tip
örgütün amacı yenilik ve yüksek kaliteli hizmet üretmektir.

BÜROKRASİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Bürokrasi; önceden tanımlanmış, kurallar ve süreçler çerçevesinde işleyen
bir örgüt tipidir. Weber, bürokrasiyi bir “ideal tip” olarak ele almış ve çeşitli
özelliklerini sıralamıştır.
Burada bürokrasinin özellikleri Weber’in bakış açısına bağlı kalınarak beş
madde hâlinde ele alınacaktır [3, 5, 8, 13].

Meşru Otorite
Bürokrasinin birinci özelliği, sahip olduğu otoriteyi öncelikle meşruluktan
alıyor olmasıdır. Weber, otoritenin üç meşru tipinden bahseder. Bunlar;
Geleneksel otorite,
Yasal-rasyonel otorite,
Karizmatik otoritedir.

Geleneksel meşruluk; mirasa ve geleneğe dayalı olup kabile şeflerinin,
prenslerin ve kralların kullandığı meşruluktur. Meşruiyetini gelenekten alan
otorite tipinde, yönetimin yasa ve emirlerine uymayı sağlayan temel faktör şefe,
krala veya aileye olan kişisel sadakattir. “Yasal-rasyonel” şeklinde tasvir edilen
ikinci siyasal meşruiyet tipi, bugün birçok modern devletin kullanmakta olduğu
tiptir. Bu otorite tipinde, sadakat bir kişiye veya yönetici aileye değil, yetkileri
(Birleşik Krallık hariç) yazılı bir anayasa ile tanımlanmış olan kişilik dışı bir dizi
kurumlar setine aittir. Yönetimin yasa ve emirlerine itaat, kişilere bağlılıkla değil,
bu yasa veya emirlerin üretildiği süreçlerin yaygınlıkla kabul edilmesiyle sağlanır.
“Karizmatik otorite” ise; bir tür kahraman veya aziz gibi gözüken ve takipçilerine
kendisinin kurallarına uymalarını telkin eden, kişisel siyasal lider özelliklerine
sahip olan veya öyle olduğuna inanılan otoritedir.

Bireysel Etkinlik

Weber, otoritenin üç
meşru tipinden
bahseder. Bunlar;
geleneksel, yasalrasyonel ve karizmatik
otoritelerdir.





• Geleneksel, Yasal-Rasyonel ve Karizmatik otorite tiplerini
Türk siyasi hayatından örneklerle karşılaştıran ve açıklayan
bir kompozisyon yazınız.

İş Bölümü
Weber’e göre örgüt, küçük birimlere ayrılmış aşırı bir görev dağılımının
olduğu bir yapıdır. Bir iş varsa ve o işi yapacak birden fazla personel varsa, işin her
bir bölümü bir kişiye verilir. Her görevli kendisine verilen iş ve görev bölümü ile
ilgili konularda uzmanlaşır.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

153
16

Bürokrasi
Demek ki bürokrasi; ehliyet ve liyakate göre tanımlanmış ofis, büro ya da
departmanlara ayrılmıştır. Başka bir ifadeyle, her biri kendi alanında uzmanlaşmış
bürolar hâlinde farklılaşarak iş bölümüne gitmiştir. İş bölümü, bürokratik şeklinde
örgütlenmiş bir yapıya çok belirgin bazı avantajlar sağlar. Örneğin; problemlere
teknik bilgi, uzmanlık ve tecrübe ile yaklaşımda bulunulmasını sağlar. Böyle bir
yaklaşım, problemlerin daha büyük bir yetkinlikle çözülmesine ya da
çözümlenmesine yardımcı olur. Ancak, bu yaklaşım şüphesiz bünyesinde bazı
zorluk ve sıkıntılar da barındırmaktadır. Örneğin, görevlerin bölüştürülmesi ve
koordinasyonu problemi bunlardan biridir.

Hiyerarşi

Bürokrasinin en
tanımlayıcı
özelliklerinden biri, bir
iç hiyerarşik yapıya
sahip olmasıdır.

Hiyerarşik yapı, örgütteki her elemanın emri altında çalıştığı yöneticiye
karşı sorumlu olduğu bir yapıdır. Hiyerarşi; devlete ait kurumlarda, dini
kurumlarda ve büyük siyasal parti örgütleri ile özel şirketlerde olmak üzere bütün
bürokratik yapılanmalarda görülür. Yani Weber’e göre bürokrasinin bu özelliği için
otoritenin “özel” ya da ”kamu” olması hiç önemli değildir. Bürokrasinin en
tanımlayıcı özelliklerinden biri, bir iç hiyerarşik yapıya sahip olmasıdır. Bu
hiyerarşik otorite ve kontrol yapısının görev ve amaçlar doğrultusundaki işlevselliği
ya da performansı her zaman tartışma konusu olmuştur. Yani, her ne kadar kendi
iç mantık ve rasyonalitesi içinde işleyen bir yapı olarak tanımlanıyor olsa da
bürokrasi, hiçbir zaman tam performans sergilemediği yönünde eleştirilerin hedefi
olmuştur. Bunda değişik faktör ve dinamiklerin etkili olmasına rağmen
olumsuzluklardan genellikle bürokrasinin hiyerarşik yapısı sorumlu tutulmuştur.

Prosedür
Bürokrasi kendi işlerini, görevlerini ve her türden edimlerini yöneten belli
başlı kural ve süreçlere tabidir ve bunlarla karakterize edilmiştir. Bunlar; onun eski
veya yeni durumlara kolayca ve ustaca uyum sağlamasını, mevcut ve gelecekteki
durum ve sorunlar karşısında birikimli, donanımlı ve hazırlıklı olmasını sağlarlar.
Belirli, düzenli veya sürekli aralıklarla ortaya çıkan durum, konu ve problemlerle
baş etmesini sağlayan bir hafızası ve prosedürler seti vardır. Weber’in bürokratik
örgütün dosyası olarak adlandırdığı bu hafıza, süreçler, yazılı kurallar ve bütün
bunlardan oluşan tecrübe birikimi, bürokrasiyi yasal-rasyonel otorite
yapısı/sistemi içine yerleştirir.

Personel
Nihayet, bürokrasi tipik olarak her zaman tam zamanlı çalışan bir
bürokratlar ordusunu gerektirir. Resmî dairelerde bu bürokratlar, memurlar diye
bilinen zümredir. Bunlar kamu kurumlarının devamlılığını sağlar, onların misyon ve
fonksiyonlarını icra eder ve esasen bizzat devletin sürekliliğini temsil ederler. Özel
kurumlarda ve sivil toplum örgütlerinde de durum çok farklı değildir. Onların da
örgütün misyon ve fonksiyonlarını yerine getirmek, dış çevre ile ilişkilerini
düzenlemek ve planlama, üretim ve pazarlama işlerini organize etmek için tam
zamanlı çalışmak durumunda olan görevli ve yöneticileri vardır.
Şüphesiz bürokrasi burada sayılanlardan epey değişik bir şekilde
işlemektedir. Burada sıralanan özellikler, son tahlilde, Weber’in
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kavramlaştırmasıyla, “prototip” veya “ideal-tip”tirler. Yoksa bürokrasiler genellikle
sorunlu yapılardır ve hiçbir zaman -performanslarının zirvesine çıktıkları
durumlarda bile- sıfır problem idealine ulaşamazlar. Çevresel, kültürel etkiler ve
kaynak kıtlıkları gibi faktörler, çoğunlukla bürokrasinin performansını idealin ve
beklenenin altına çekerler. “Bürokratik patoloji” de denilen ve özellikle az gelişmiş
ya da gelişmemiş ülke bürokrasilerinde çok daha yaygın olan bu olumsuzlukları
bürokrasinin dezavantajları olarak okumak da mümkündür.

BÜROKRASİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
Bürokrasinin birtakım avantajları ve dezavantajları mevcuttur [5].

Bürokrasinin Avantajları
Bürokrasinin bazı avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:










Bürokrasi toplumu
oluşturan bireylere eşit
hizmet vermekle görevli
olduğu için
demokrasiye ters olan
siyasal bozulmayı azaltır
ve demokratik
uygulamaları korur.




Bürokrasi, bürokratik liderlik formlarının gelişmesine katkı sağlayabilir.
Prosedürlerin standardizasyonu, meslektaşlar arasında daha ileri derecede
iletişim imkânları sağlarken, gelecekteki iş gören adaylarına da örgütle
ilgili bilgilerin daha kolay öğretilmesini sağlar.
İş bölümü, örgüt içerisinde ölçek ekonomilerinin oluşmasına yol açar; bu
da sonuçta üretim ve üretkenliği artırır.
Formel hiyerarşi, etkinliği artırabilir çünkü emir komuta çıkması olası
anlaşmazlıkların önüne geçeceğinden, onlar için harcanacak zamanın
üretime ve işe harcanmasını sağlayabilir.
Bürokratik yapılardaki kişilik dışı (gayr-ı şahsi) çalışma ve ilişki biçimi de
gayretsiz, azimsiz, isteksiz dolayısıyla verimsiz işçilerin daha kolay işten
atılmasını sağlayacağından, üretkenliği ve verimliliği artırıcı etkide
bulunabilir.
Bürokrasi toplumu oluşturan bireylere eşit hizmet vermekle görevli olduğu
için demokrasiye ters olan siyasal bozulmayı azaltır ve demokratik
uygulamaları korur.
Personel politikası teknik niteliklere dayandığı için işe girme sürecinde
eşitsizliklerin minimuma indirgenmesini sağlar.
Demokrasi ve gelişme için bürokratik örgütlere ihtiyaç vardır; örneğin
sosyal güvenlik kurumları gibi bürokratik tarzda örgütlenmiş kurumlar,
demokratik toplumun ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynar.

Bürokrasinin Dezavantajları
Bürokrasinin bazı dezavantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:





Bürokrasiye has dikey hiyerarşik yapılanma, kaosa yol açabilir; bazı
bürokratlar karar alma süreçlerinin dışında tutulabilir; ehliyet ve liyakat
konusunda anlaşmazlıklar çıkabilir.
Yeterlilik mevzusu çok açık ve anlaşılır olmayabilir ve yasanın amacıyla
çelişebilir; bazen kararın kendisi hükmünden daha önemli hâle gelebilir.
Nepotizm (adam, akraba kayırma), kirlenme, politik rekabet/çekişme ve
diğer dejenerasyonlar gayr-ı şahsilik prensibine zarar verebilir ve ehliyet
ve liyakate dayanmayan bir işe alma ve terfi sisteminin ortaya çıkmasına
yol açabilir.
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Bürokrasi ne kadar çok
kural yaratırsa,
karmaşıklık o kadar
artar ve koordinasyon
azalır; bu da birbiriyle
çelişen kuralların ortaya
çıkmasına yol açabilir.

Bireysel Etkinlik



Memurlar sorumluluk almaktan uzak durabilirler.
Aşırı uzmanlaşma, memurları kendi işlerinin dışındaki meselelerden
habersiz ve onlara karşı duyarsız bir hâle getirebilir.
Kural ve prosedürlerin katılığı, karar alma sürecini yavaşlatabilir,
savsatabilir hatta bazı durumlarda imkânsız hâle getirebilir. Benzer
şekilde, eski prosedürlerin yeni şartlara göre değişme, gelişme ve
adaptasyonunu da geciktirebilir.
“Grupça düşünme” olgusu, sorgulayıcı ve eleştirel bir tutumdan uzak
bağnaz ve gruba sadık kişiliklerin gelişmesine yol açar. Çalışanları böyle
kişiliklerden oluşan bir örgüt, kendi kusur ve hatalarının farkına varamaz
ve dolayısıyla onları düzeltme imkânı bulamayabilir.
Açıklayıcı ve ikna edici gücü ile mevcut problemi çözme kapasitesi
çoğunluğunkinden daha yüksek olduğu durumlarda bile, farklı görüşlere
hoşgörü gösterilmeyebilir.
Bürokrasi ne kadar çok kural ve prosedür yaratırsa, karmaşıklık da o kadar
artar ve koordinasyon azalır; bu da birbiriyle çelişen kuralların ortaya
çıkmasına yol açabilir.
Bürokrasinin elindeki insan gücünü ve yetkilerini, toplumda önemli güç
dengesizlikleri meydana getirecek şekilde kullanabilme ihtimali vardır. Bu
da eşitlik ilkesini öngören demokrasiye terstir.
Bürokrasi baskıcı olmak isteyen bir yönetimin etkisinde kalıp onun
amaçları doğrultusunda hareket edebilir; bu ise demokrasi ve özgürlükler
için son derece sakıncalı sonuçlar doğurabilir.
Son olarak; bürokratik yapıya aşırı bir şekilde boyun eğen memurların,
kendi şahsiyetlerinden koparak kişiliksiz (impersonal) bir karaktere
bürünme ihtimalleri vardır.

• Bürokrasinin geleceğine dair farklı düşünceler ortaya
konmuştur; bazılarına göre gelecek toplumlarında
bürokrasinin yeri yoktur, bazılarına göre ise toplumlar
durdukça bürokrasi de var olacaktır. Siz ne dersiniz?
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•KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE BÜROKRASİ
•Bürokrasi; hiyerarşinin, sabit kuralların, kişilik dışı ilişkilerin, tarafsız süreçlere
sıkı sıkıya bağlılığın ve görevin gerektirdiği uzmanlığın karakterize ettiği bir
örgütlenme biçimidir. Kavramsal açıdan irdelendiğinde, bürokrasinin
çağrıştırdığı temalar; rasyonalite, örgütsel verimsizlik, memurlar tarafından
yönetim, kamu yönetimi ve örgüttür.
•KURAMSAL ÇERÇEVEDE BÜROKRASİ
•Bugüne kadar bürokrasi ile ilgili çok sayıda teori geliştirilmiştir. Bu bağlamda;
Weber, Marx, Mill, Wilson, Mises ve Merton’un düşünceleri ön plandadır.
Weber, bürokrasiyi yasal-rasyonel otoritenin kurumsal formu olarak
tanımlamıştır. Ona göre bürokrasinin meşruiyetinin iki dayanağı vardır. Biri
yasallık, diğeri rasyonelliktir. Marx'a göre bürokrasi bir sömürü düzeni olan
kapitalizmin ve burjuvanın çıkarlarına hizmet etmekte, statükonun
koruyuculuğunu üstlenmekte ve egemen sınıfın baskısını sürdürme
enstrümanı olmaktadır. Bürokrasiyi temsili demokrasiden farklı, ayrı bir
yönetim biçimi olarak ele almış olan Mill’in bürokrasinin faydası ve gerekliliği
konusunda kafası karışıktır. Wilson’a göre ise bürokrasi, günlük geçici
politikalara bağlı kalmayan profesyonel bir kadro demektir ve son derece
teknik, profesyonel bir çalışma şeklidir. Diğer yandan, liberal bir iktisatçı olan
Von Mises, bürokrasiye evrensel düzeyde karşı olunması gerektiğini dile
getirmiştir. Son olarak Merton, bürokratların kendi özel çıkarlarını, bir bütün
olarak örgütün çıkarlarına tercih ettiklerini fark etmiştir.
•TARİHSEL ÇERÇEVEDE BÜROKRASİ
•Bürokrasi kelimesinin geçmişi Antik Yunan’a kadar uzanır. Tüm antik
bürokrasiler arasında moderne en benzeyeni, hiç şüphesiz Çin bürokrasisidir.
Yine de genel kabul, bürokrasinin modern döneme özgü bir olgu olduğu ve
doğuşunun, modern sanayi toplumlarının ortaya çıkışıyla ilişkili olduğu
yönündedir. Modern bürokrasiler, devletin büyümesi ve devlet
fonksiyonlarının artmasıyla bağlantılı olarak modern dönemde, özellikle de
Sanayi Devrimi’nden sonra ortaya çıkmıştır.
•BÜROKRASİYE ALTERNATİF MODELLER
•Etzioni’nin razı olma/uyma teorisi, Hage’nin mekanik-organik örgütleri ve
Mintzberg’in strateji-yapı tipi bürokrasiye alternatif modeller arasında yer
almaktadır. Klasik örgüt yapısına yenilikçi bir yaklaşım geliştirmiş olan Amitai
Etzioni, örgütleri iş görenlerin davranışlarını yönetmede kullandıkları güç ve
yetkinin türüne ve katılımcıların örgüte olan sadakatlerine göre
sınıflandırmıştır. Hage’e göre ise örgütler, sekiz değişkene sahiptir. Bunlar;
güçlük veya uzmanlık, merkezîlik veya otorite hiyerarşisi, resmileştirme veya
standartlaşma, tabaka veya statü sistemi, uyarlanabilme veya esneklik,
üretim, verim veya değer ve iş doyumu biçiminde sıralanır. Son olarak
Mintzberg’in Strateji-Yapı Tipi Modeli ise örgütsel strateji ve yapı arasındaki
ilişkiyle alakalıdır. Bu modele göre örgütün stratejisi onun yapısına etki eder.
•BÜROKRASİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
•Bürokrasinin birinci özelliği, sahip olduğu otoriteyi öncelikle meşruluktan
alıyor olmasıdır. İkinci özellik, iş bölümüdür. Her görevli kendisine verilen iş
ve görev bölümü ile ilgili konularda uzmanlaşır. Bürokrasinin en tanımlayıcı
özelliklerinden biri, bir iç hiyerarşik yapıya sahip olmasıdır. Öte yandan,
bürokrasinin belirli, düzenli veya sürekli aralıklarla ortaya çıkan durum, konu
ve problemlerle baş etmesini sağlayan bir hafızası ve prosedürler seti vardır.
Son olarak; bürokrasi tipik olarak her zaman tam zamanlı çalışan bir
bürokratlar ordusunu gerektirir.
•BÜROKRASİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
•Bürokrasiye ilişkin kullanılan “rasyonellik” ve “etkinlik”le ilgili avantajlar söz
konusu olduğu gibi, “verimsizlik” ve “formalite” ile ilişkilendirilen
dezavantajlar da mevcuttur.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Kompleks ve farklılaşmış, önceden tanımlanmış ve belirlenmiş kurallar ve
süreçler çerçevesinde iş gören ve bir hiyerarşik otoriteye dayalı komuta ve
kontrol sistemine tabi olan örgüt biçimine ne ad verilir?
a) Oligarşi
b) Yönetim
c) Bürokrasi
d) Monopol
e) Monarşi
2. Bürokrasinin önemli bir araştırma /inceleme malzemesi hâline gelmesi hangi
döneme denk gelir?
a) Prehistorik
b) Antikite
c) Orta Çağ
d) Modern Dönem
e) Post-Modern Dönem
3. “Bürokrasi” kavramının isim babası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vincent de Gournay
b) Max Weber
c) Karl Marx
d) John Stuart Mill
e) Amitai Etzioni
4. Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre rasyonel biçimde teşkil edilmiş bir
bürokratik yapının örgütsel özelliklerinden biri değildir?
a) Örgütsel kararlar yöneticinin tercihlerine göre alınır.
b) Örgüt, formel bir yapı içerisinde en üst seviyede başarılacak olan, açıkça
tanımlanmış amaçlara sahip olacaktır.
c) Örgüt içi davranış, örgütün amaçlarına yöneliktir.
d) Etkinlik, örgüt mensuplarının resmî kurallara ve örgütün siyasalarına göre
davranışlarını kapsayacak yaygınlıktadır.
e) Örgütsel kararlar, maliyet-fayda analizine dayanarak alınır.
5. Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün “büro” vasfını taşıması için gereken
özelliklerden biri değildir?
a) Büyük ölçeklilik
b) Tam zamanlı çalışma
c) Personelin atama, terfi ve işte tutulma kriterlerinin nesnel olması
d) Faaliyetlerinin piyasa ilişkileri çerçevesinde değil, kendi hizmet ve faaliyet
mantalitesi içinde değerlendirilmesi
e) Büro içi formel ilişkilerde ilke olarak gayr-ı resmiyete uyulması
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6. Aşağıdakilerden hangisi Max Weber’e göre bir bürokraside bulunması gereken
özelliklerden biri değildir?
a) Açıkça tanımlanmış bir iş - otorite ayrımının olması
b) Büroların hiyerarşik yapıya sahip olması
c) Performans kriterlerini ortaya koyan yazılı yönergelerin olması
d) Görevlerin ve otoritenin şahıslarla değil, konumlarla ilişkilendirilmesi
e) İşe eleman alımında otorite ile ilişkisine itibar edilmesi
7. Aşağıdakilerden hangisi bürokrasi kavramının anlamlarından biri değildir?
a) Rasyonel Yönetim Modeli
b) Seçilmişlerin Üstünlüğü
c) Örgütsel Verimsizlik
d) Memurlar Tarafından Yönetim
e) Kamu Yönetimi
8. Aşağıdaki bürokrasiye alternatif teorilerden hangisi Amitai Etzioni’ye aittir?
a) Rasyonel Örgüt Teorisi
b) Razı Olma – Uyma Teorisi
c) Bürokratik – Organik Örgütler
d) Stratejik – Yapı Tipi Örgütler
e) Karma Yapılı Örgütler
9. Aşağıdakilerden hangisi bürokrasinin avantajı olarak görülemez?
a) Örgüt içerisinde ölçek ekonomilerinin oluşması
b) Formel hiyerarşinin etkinliği artırması
c) Kişilik dışı çalışma ve ilişki biçiminin verimsiz işçilerin daha kolay işten
atılmasını sağlaması
d) Bürokrasinin toplumu oluşturan bireylere eşit hizmet vermekle görevli
olduğu için demokratik uygulamaları koruması
e) Kural ve prosedürlerin katılığının karar alma sürecini yavaşlatması
10.Aşağıdakilerden hangisi bürokrasinin dezavantajları arasında yer almaz?
a) Ehliyet ve liyakat konusunda anlaşmazlıkların çıkabilmesi
b) İşe girme sürecinde eşitsizlikleri minimuma indirgemesi
c) Memurların kişilik bir hâle gelmesi
d) Memurların sorumluluk almaktan uzak durması
e) Aşırı uzmanlaşmanın memurları diğer konulara karşı duyarsız hâle
getirmesi

Cevap Anahtarı
1.c, 2.d, 3.a, 4.a, 5.e, 6.e, 7.b, 8.b, 9.e, 10.b
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GİRİŞ

Kamu politikası, hem
disiplinler arası bir
yaklaşımı içermekte,
hem de içerisinde
birden çok aşamayı
barındıran geniş bir
süreci konu
edinmektedir.

Kamu yönetimi, vatandaşların ortak ihtiyaç ve sorunlarına yönelik mal ve
hizmet üretmeyi misyon edinmiş bir sistemdir. Bu işlevi yerine getirebilmek
amacıyla örgütlenen kamu kurum ve kuruluşlarının kamu hizmetlerine yönelik
yapmayı ya da yapmamayı tercih ettiği yol, yöntem, strateji, faaliyet ve benzeri
çalışmaların tamamını konu edinen bilim dalına ise kamu politikası adı
verilmektedir.
Kamu politikaları, toplumsal ihtiyaç ve sorunların farklı politika alanları ile
ilişkili olması nedeniyle büyük oranda çeşitlilik göstermektedir. Hükûmetler, kamu
yararı ve ulusal çıkarlar çerçevesinde; savunma, iç güvenlik, sağlık, eğitim, ekonomi
ve sanayi, dış ilişkiler, kültür, turizm, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, tarım, gıda,
enerji, ulaşım, iletişim, imar ve konut politikalarından oluşan geniş bir yelpazede
belirli kararlar almakta ve ayrıca bu kararların uygulanması ve denetlenmesi
görevini ifa etmektedirler. Buradan hareketle, kamu politikası, hem disiplinler
arası bir yaklaşımı içermekte hem de içerisinde birden çok aşamayı barındıran
geniş bir süreci konu edinmektedir.
Bu ünitenin amacı, kamu politikası disipliniyle ilgili teorik bir çerçeve
oluşturmaktır. Bu kapsamda ilk olarak kamu politikasına ilişkin farklı
tanımlamalara yer verilmiştir. İkinci olarak kamu politikasının temel özellikleri
sıralanmıştır. Üçüncü olarak kamu politikası bağlamında kategorize edilen türler
ana dinamikleriyle ortaya koyulmuştur. Dördüncü olarak kamu politikası sürecinde
rol oynayan aktörlere değinilmiştir. Beşinci olarak kamu politikası alanları
örneklerle açıklanmıştır. Son olarak ise politika sürecinde yer alan aşamalar
tanıtılmıştır.

KAMU POLİTİKASININ TANIMI
Kamu yönetimi disiplininin temel tartışmalarından biri, siyaset ve yönetim
bilimlerinin birbirinden ayrı olup olmadığıdır. Kamu politikası çalışmalarının
başlangıcı da, bu tartışmaların hararetli bir şekilde sürdürüldüğü 1950’li yılların
başlarına rastlamaktadır [1]. Karar alma (siyaset) ile uygulama (yönetim)
süreçlerinin bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığı kamu politikası yaklaşımı, böyle
bir ayrılığın söz konusu olamayacağı düşüncesinden hareketle gelişmiştir.
Bir coğrafi alan ya da siyasal birimin üyelerini ilgilendiren alanlarda karar
alma ve uygulama süreçlerini içeren disipline kamu politikası adı verilmektedir [2].
Kavramdaki “kamu” sözcüğü, hükûmetlerin halkın tümüne yönelik tercih ve
eylemlerini yansıtmakta; “politika” sözcüğü ise söz konusu tercih ve eylemleri
belirleyen kural ve stratejileri ifade etmektedir. Bu kural ve stratejiler sonucunda
oluşan süreçler kasıtlı ya da tesadüfi olabilmektedir.
Kamu politikası çalışmalarının öncüsü olarak nitelendirilen Amerikalı sosyal
bilimci Harold Lasswell, kamu politikasını amaçların, değerlerin ve uygulamaların
projelendirilmiş programı olarak tanımlamaktadır [3]. Yirminci yüzyılın ikinci
yarısında kamu politikası çalışmalarının artması ile birlikte literatüre daha değişik
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tanımlar eklenmiştir. Kavramın disiplinler arası bir özellik taşıması, getirilen
tanımların genel ve kapsamlı olmasına neden olmuştur. Söz konusu tanımlardan
birkaçı şu şekildedir:




Bir kamu kuruluşunun çevresiyle ilişkisi [4],
Hükûmetin yapmayı ya da yapmamayı seçtiği her şey [5],
Belirli bir soruna ilişkin bir aktörün veya aktörler topluluğunun yürüttüğü
faaliyetler bütünü ya da hareketsizliği [6].

Örnek

Kamu politikaları, genellikle, bir sorun ya da endişenin giderilmesine yönelik
plan ve tercihleri konu edinmektedir.

Belirli bir konuda aktif
anlamda stratejiler
belirlenmesinin yanı
sıra pasif bir şekilde
eylemsiz kalınması da
kamu politikası olarak
nitelendirilir.

•Terörle mücadele
•Kaçakçılıkla mücadele
•Organize suçlarla mücadele vs.

Bazense belirli bir konuda plansız, stratejisiz hatta sessiz kalma niyeti kamu
politikası çerçevesinde değerlendirilebilmektedir. Başka bir deyişle, belirli bir
konuda aktif bir tutum izlenip stratejiler belirlenmesinin yanı sıra pasif bir şekilde
sessiz ve eylemsiz kalınması da kamu politikası olarak nitelendirilir [1].
Resmî süreçler (siyasal seçimler) sonucunda işbaşına gelen siyasi iktidarların
temel görevi, vatandaşların taleplerini karşılamak ve bir uzlaşma zemini tesis
ederek toplumsal çatışmaları uzlaştırmaktır. Bu asli görevin en temel çıktılarından
biri kamu politikasıdır [3]. Öte yandan kamu politikası yalnızca politika süreç ve
sonuçlarının tanımlanması için değil, aynı zamanda, oluşturulacak politikaların
hangi araç ve mekanizmalarla gerçekleştirileceği ile de ilgilenmektedir.
Kamu politikası yaklaşımının temel varsayımları şunlardır [7]:




Kamu politikalarında sorumluluk hükûmete aittir. Özel sektör, kamu
politikası sürecine etki edebilir, ancak kamu politikalarının yalnızca
devletin yetkili organları ve kişileri aracılığıyla yapılabileceği kabul
edilmektedir. Yetkili kişiler ister politikacı ister bürokrat olsun, sorumluluk
hükûmete fatura edilmektedir. Çünkü politikacılar vatandaşlara verdikleri
sözleri tutabilmek amacıyla bürokratları atarlar. Bürokratların kasıtlı ya da
tesadüfi hataları sonucu ortaya çıkabilecek sorunlardan, vatandaşların
muhatabı olan bakanlar yani hükûmet sorumludur. Hükûmetin kamu
politikalarında ana sorumlu olmasının nedeni, aynı zamanda ana yetkili
olmasından (yetki-sorumluluk denkliği) kaynaklanmaktadır.
Hükûmet üyeleri profesyonelce davranmak zorundadır. Profesyonel
yöneticiler işin gerekleri neyse kendi kişisel görüş ve temennilerini işe
karıştırmadan o türden kararları alabilen insanlar olarak kabul
edilmektedir. Bu çerçevede politikacılar ve bürokratlar birtakım etik
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kuralları dikkate almak zorundadırlar. Kamu politikalarının olağanüstü
yetki veren özelliği nedeniyle, hükûmet profesyonel olmak zorundadır;
bürokratlar da duygu, düşünce ve birey olarak tercihlerini işe
karıştırmamalıdırlar.
Politika belirleme süreci esnektir. Başarılı kamu politikaları esneklikleri
fazla olan sistemlerde görülmektedir. Değişen şartlara uyum
sağlayamayan bir sistem kamu politikalarını farklılaştıramamakta ve bir
kez başlanan bir girişimi sonuna kadar sürdürmek zorunda kalmaktadır. Bu
durumda, kamu kaynakları israf edilmekte ve verimli bir şekilde
kullanılmamış olmaktadır. Tüm bunların ışığında, kamu yönetiminin
değişen şartlara uyum sağlaması açısından politika sürecinin esnek
tutulması son derece önemlidir.

Özetle, kamu politikası, devletin kamu hizmetlerine bakış açısını, kamu
hizmetlerinin yürütülme biçimini, genel kamusal işlere dair kararları ve
uygulamaları içeren bir kamusal politika çerçevesidir [8]. Kamu politikaları,
Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştirilen ve tüm vatandaşları etkileyen vergi
indirimlerinden, küçük bir köydeki muhtar ve ihtiyar heyetinin köyün ortak
mallarıyla ilgili aldıkları bir karara kadar birçok konu ve düzeyi kapsamaktadır [1].

KAMU POLİTİKASININ ÖZELLİKLERİ
Disiplinler arası bir yaklaşım gerektiren kamu politikası biliminin teorik
olarak temel amacı; devlet, toplum, siyaset ve ekonomi arasındaki karşılıklı
ilişkileri açıklamaktır. “Siyasi ve ekonomik konularda devletin toplum için yapmayı
ya da yapmamayı tercih ettiği yollar” olarak tanımlanan kamu politikasının en
önde gelen özellikleri şu şekildedir [1, 3, 9]:


Kamu politikalarını özel
sektör politikalarından
ayıran en önemli
özellik, kamu
politikalarının, yöneldiği
vatandaşların tümünü
kapsamasıdır.





Kamu politikaları, kaynağını yasal düzenlemelerden almalıdır. Devletin
yetkili organları ve kişilerinin idari eylem ve işlemleri yasal bir çerçevede
kendilerine verilen yetki içerisinde kaldıkça vatandaşlarca meşru kabul
edilir. Dolayısıyla idari düzeyde uygulamaya konan en basit politikanın bile
yasal bir dayanağı olması gerekir.
Kamu politikaları, yalnızca devletin yetkili organları ve kişileri aracılığıyla
yapılır. Ancak bu durum, kamu politikalarında yalnızca kamu kuruluşlarının
rol oynadığı anlamını taşımaz. Özel ve üçüncü sektör de kamu politikası
süreçlerinde rol oynayabilir. Buna rağmen, bir politikanın kamu politikası
olarak kabul edilebilmesi için ya bir kamu kuruluşu tarafından formüle
edilmesi ya da kamu yönetimi dinamikleri çerçevesinde olması
gerekmektedir. Kamu politikalarını özel sektör politikalarından ayıran en
önemli özellik, kamu politikalarının, yöneldiği vatandaşların tümünü
kapsamasıdır.
Kamu politikaları, amaç ve hedefli hareketler bütünüdür. Politika, tesadüfi
bir biçimde gerçekleştirilmez. Ancak belirli bir soruna yönelik amaç ve
hedefler çerçevesinde bilinçli ve kasıtlı izlenen bir politika tesadüfi bazı
sonuçlara yol açabilir. Başka bir deyişle; amaçlar, çıktılar ve sonuçlar
arasında farklılıklar olabilir.
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Bireysel Etkinlik







Kamu politikaları, yalnızca karardan oluşan bir durumu değil; uygulamayı
ve değerlendirmeyi de içine alan geniş bir süreci içermektedir. Karar
verme, daha çok karar verenle ilgilidir ve bu yönüyle yalnızca karar verici
grup veya örgütü ilgilendirir. Oysa kamu politikası; kişiler, gruplar ve
örgütler arası karşılıklı ilişkileri içerir. Öte yandan, karar alma, kamu
politikası sürecinin aşamalarından yalnızca birisidir. Politika süreci daha
fazla aşamadan oluşmaktadır.
Kamu politikası, olumlu bir eylemi içerdiği gibi eylemsizliği de içerebilir.
Başka bir deyişle, hükûmetlerin bir konuda harekete geçmeyip, eylemsiz
ve sessiz kalması da bir tercihtir. Dolayısıyla hareketsizlik de kamu
politikası kapsamında değerlendirilebilir.

•Türk siyasal hayatında, hükûmetin belirli bir konuda harekete
geçmeyip, eylemsiz ve sessiz kalarak politika oluşturduğu örnek
bir olayı yazınız.
•Yazdığınız olaydan hareketle, eylemsizliğin de kamu politikası
bağlamında değerlendirilmesini gerekçelendiriniz.

Kamu politikası, amaçlar kadar davranışları da kapsamaktadır. Politika
sürecinin ne olduğunun anlaşılması için politika ile amaçlanan şeylerin ne
kadar uygulamaya konduğunun da araştırılması gerekmektedir. Dolayısıyla
kamu politikalarının çalışılması politikayı formüle edenlerin, formüle
etmede rol oynayanların, uygulayanların ve ona tepki verenlerin
davranışlarını birlikte veya ayrı ayrı anlamayı gerektirir.
Kamu politikası, siyaset ve yönetimin birbirinden ayrılamayacağı
düşüncesine dayanmaktadır. Siyaset ve yönetim bilimlerini ayrı şekilde ele
alan yorumlara, karar alma ve uygulama aşamalarının birbirinden bağımsız
düşünülmesi temel oluşturmaktadır. Oysa kamu politikası çalışmalarında
bu aşamalar kapsamlı bir bakış açısıyla birlikte ele alınmaktadır.

KAMU POLİTİKASININ TÜRLERİ
Kamu politikaları;
dağıtıcı, düzenleyici,
kurucu ve yeniden
dağıtıcı olmak üzere
dört başlıkta
toplanmaktadır.

Çalışılmaya başlandığı ilk zamanlardan itibaren birçok sosyal bilimci, kamu
politikalarını tür açısından kategorize etmeye çalışmıştır. Bu çabalarla kamu
politikalarının nasıl ve niçin yapıldığına ve politikalarda neden belirli alanlardaki
çıkar gruplarının diğerlerine oranla daha belirleyici olduğuna ilişkin yanıtlar
aranmıştır. Kamu politikaları türleri dört başlıkta toplanmaktadır [3, 10]:





Dağıtıcı Politikalar
Düzenleyici Politikalar
Kurucu Politikalar
Yeniden Dağıtıcı Politikalar
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Şekil 9.1. Kamu Politikası Türleri [10]

Dağıtıcı Politikalar
Bir mal, hizmet veya çıkarı toplumun bazı kesimlerine dağıtmaya ilişkin
politikalara verilen addır. Dağıtılan çıkar, toplumun diğer kesimlerine çok hissedilir
bir maliyet yüklememektedir. Bu nedenle, dağıtıcı politikalar, diğerlerine nazaran
politik çatışmalara daha az yol açmaktadır. Devletin kişi ya da kurumlara mal, para
veya hizmet biçiminde yaptığı karşılıksız yardımları ifade eden sübvansiyonlar,
dağıtıcı politikalara verilebilecek en belirgin örnektir.

Düzenleyici Politikalar
Haksız rekabete yol
açacak veya ürün
standardını düşürecek
örgütün piyasaya
girişini engellemek,
rekabetçi düzenleyici
politikalara örnek
olarak gösterilebilir.

Özel sektörün işleyişini yönetmeyi amaçlayan rekabetçi ve korumacı
politikaları ifade eder. Haksız rekabete yol açacak veya ürün standardını düşürecek
örgütün piyasaya girişini engellemek, rekabetçi düzenleyici politikalara örnek
olarak gösterilebilir. Korumacı politikalar ise genellikle kamu sağlığını korumaya
yöneliktir. Çevreye olumsuz maliyetler yükleyen özel sektör faaliyetlerine karşı
halkı korumayı amaçlayan politikalar bu kapsamda değerlendirilebilir.

Kurucu Politikalar
Düzen ile ilgili kuralları belirleyen politikalardır. Bu politikalarla sistemdeki
temel yapısal değişim ortaya çıkarılmaktadır. Kurucu politikalar, siyasal partiler ve
seçime yönelik stratejiler çerçevesinde oluşturulur.

Yeniden Dağıtıcı Politikalar
Bir gruba çıkar sağlarken diğer gruba önemli maliyetler yükleyen
politikalardır. Refah, mülkiyet ve birtakım hakların, olanlardan olmayanlara doğru
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yeniden dağıtıldığı politikalardır. Toplumun refah dengesini eşit düzeye çekme
amacıyla izlenilen bu politikalara verilecek en belirgin örnek artan oranlı vergi
uygulamasıdır. Bu politikalar, toplumun diğer kesimlerine daha fazla maliyet
yüklediğinden politik çatışmalara yol açmaktadır.

KAMU POLİTİKASININ AKTÖRLERİ
Toplumsal sorunlara çözüm üretmek için geliştirilen kamu politikası
süreçlerinde birçok aktör rol oynamaktadır [3, 9, 11]. Söz konusu aktörlerden
bazıları bizzat devlet içerisinde yer alırken (resmî aktörler); diğerleri ise devletin
teşkilat yapısında yer almamalarına rağmen süreci etkileyen (resmî olmayan)
aktörlerdir. Ayrıca birçok uluslararası örgüt de kamu politikası sürecine müdahil
olmaktadır.
Devletin üç ana erkini
(yasama, yürütme ve
yargı) temsil eden
kurumlar, politika
sürecinin resmî
aktörleri olarak
nitelendirilmektedir.

Resmî Aktörler
Resmî aktörler, politika sürecinin en aktif ve sorumlu kanadını yani devletle
bağı olan kurum ve kişileri ifade etmektedir. Devletin üç ana erkini (yasama,
yürütme ve yargı) temsil eden kurumlar, politika sürecinin resmî aktörleri olarak
nitelendirilmektedir. Başka bir ifadeyle, resmî aktörler dendiğinde akla
parlamento, hükûmet ve kamu bürokrasisi ve yargı kurumları gelmektedir.

Parlamento
Kamu politikası sürecinin en önemli aktörlerinden biri halkın
temsilcilerinden oluşan parlamentodur. Yönetim ve politika aygıtı içinde anahtar
bir konuma sahip olan parlamento, halk ile hükûmet arasında bir bağ kurmakta ve
hükûmeti halktan gelen taleplere yanıt vermeye zorlamaktadır. Egemenlik
yetkisini halk adına kullanma gücünden dolayı parlamento, oluşturulan politikanın
yasal çerçevesinin ve meşruiyetinin kaynağı olarak nitelendirilmektedir.

Hükûmet ve kamu bürokrasisi

Kamu politikalarının
oluşturulmasında en
önemli rol hükümet ile
kamu bürokrasisine
düşmektedir.

Kamu politikalarının oluşturulmasında en önemli rol hükûmet ile kamu
bürokrasisine (askerî ve idari) düşmektedir. Bu durumun iki temel nedeni vardır:
Birincisi, hükûmetin formüle edilmiş politikayı uygulamaya geçirecek temel aktör
olması; ikincisi ise uygulama sürecinde gereksinim duyulan teknik bilgi ve
uzmanlığın yalnızca kamu bürokrasisinde mevcut bulunmasıdır. Böylelikle kamu
kurumları ve görevlileri, kamu politikalarının hem şekillendirilmesinde hem de
uygulanmasında başlıca kaynak olarak görülmelidirler. Çünkü politika programı
için yasal düzenleme sürecinde tasarıları hazırlayıp altyapıyı geliştiren teknik
bürokratlardır.

Yargı kurumları
Yargı, hukukla ilgili uyuşmazlıkları sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş
yönetim organıdır. Bu yetkisini bağımsız mahkemeler aracılığıyla kullanır. Kamu
politikalarının kaynağını yasal düzenlemelerden alma zorunluluğu, yargı
kurumlarını kamu politikası sürecinin temel aktörlerinden biri hâline getirmiştir.
Çünkü kaynağını yasal bir düzenlemeden almayan veya uygulama sürecinde
yasada çizilen çerçevenin dışına çıkılan politikalar hakkında karar verecek merci
yargı kurumlarıdır.
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Resmî Olmayan Aktörler
Kamu politikası sürecinde devletle herhangi bir bağı olmayan kişi ve
kurumlar da rol oynamakta ve bunlara resmî olmayan aktörler adı verilmektedir.
Siyasal partiler, bireyler, baskı grupları ve medyadan oluşan bu aktörler süreçte
başat rol oynamamaktadır. Ancak söylem ve faaliyetleri ile birlikte süreci etkileme
amacı taşımaktadırlar.

Siyasal partiler
Siyasal partiler,
iktidardayken sürecin
belirleyicisi ve baş
uygulayıcısı olurlar;
muhalefetteyken ise
iktidar partisini
etkileme gayreti
gösterirler.

Siyasal partiler, kamu politikasının devlet dışı aktörlerinin başında
gelmektedir. Devlet iktidarını ele geçirmeye ve sürdürmeye çalışan bu doğrultuda
politika belirleyip uygulayan örgütlü topluluklardır. Politika oluşturma sürecinde
önemli bir role sahiptirler. Çünkü siyasal partiler hem muhalefette hem de
iktidarda sürece doğrudan karışmaktadırlar. İktidardayken zaten sürecin
belirleyicisi ve baş uygulayıcısı olurlar. Muhalefetteyken ise iktidar partisini
etkileme gayreti gösterirler.

Bireyler
Bireyler, vatandaşlar veya seçmenler olarak ifade edilen grup, demokratik
rejimlerde devletin ve kamu yönetiminin varlık nedenidir. Alınan kararlar ve izlenen
politikalar halkın tercihine dayandırılmak zorundadır. Ancak günümüzde doğrudan
demokrasi gibi bir yönetim şekli uygulanabilir olamayacağından, bireyler, bu
tercihlerini genellikle dört veya beş yılda bir seçimlerde kullanabilmektedirler.
Siyasal tercihlerde siyasi partilerin izlediği veya izlemeyi taahhüt ettiği politikalar
etkili olduğundan, bireylerin kullanmış oldukları oylar aynı zamanda birer kamu
politikası tercihini yansıtmaktadır.

Baskı grupları
Kamu politikası sürecinin bir diğer resmî olmayan aktörü baskı gruplarıdır.
Demokratik ülkelerde kamu politikaları, çeşitli gruplar arasındaki çıkar rekabetinin
bir çıktısı anlamı taşımaktadır. Baskı gruplarının önemli bir özelliği de genellikle dar
bir sorun gündemine sahip olmalarıdır. Yalnızca üyelerini ilgilendiren özel
sorunlara odaklanıp kendi çıkarları yönünde hükûmeti etkilemeye çalışmaktadırlar.
Hükûmetin eylem ve politikalarını etkilemek amacını taşıyan örgütlü birlikleri ifade
eden baskı grupları, iktidarı yalnızca etkileme amacı taşımalarından hareketle
siyasal partilerden ayrılır.

Medya
Medya, yönetenler ile
yönetilenler arasında
iletişimi ve çift yönlü
bilgi akışını
sağlamaktadır.

Günlük yaşamı kuşatması nedeniyle medya kamu politikası sürecinin
aktörleri arasında değerlendirilmektedir. Medyanın yaptığı yayınlar hem halk
üzerinde hem de kamu yönetimi üzerinde etkilidir. Öte yandan medya, yönetenler
ile yönetilenler arasında iletişimi ve çift yönlü bilgi akışını sağlamaktadır. Hem
hükûmetin politikalarından vatandaşları haberdar etmekte, hem de vatandaşların
taleplerini hükûmete iletmektedir. Ayrıca medya, temel hak ve özgürlüklerin
tanındığı demokratik ülkelerde, bir konunun veya sorunun vatandaşlar tarafından
nasıl algılanacağını belirlemede çok önemli roller üstlenmektedir.
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Uluslararası Aktörler

Örnek

Ulusal kamu politikalarının oluşturulması sürecine birtakım uluslararası
aktörler de katılmaktadır. Bunlar uluslararası ya da ulus üstü örgütler olarak
nitelendirilmektedir. Söz konusu örgütler, gerek ulus devletlerden üye veya aday
devlet olmanın gerekliliklerini yerine getirmesini bekleyerek, gerekse yapmış
oldukları yardımları belirli koşullara bağlayarak üye veya aday devlet konumundaki
ülkelerin kamu politikalarını etkileme imkânı bulmaktadırlar. Çok uluslu şirketler
de bu kategori içinde değerlendirilebilir.

•Gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı ekonomik sorunların üstesinden
gelebilecek politikaların oluşturulmasında ve uygulamasında
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası kuruluşların etkili olması.

KAMU POLİTİKASI ALANLARI
Kamu politikası,
yalnızca siyaset ve
kamu yönetimi
kapsamına giren
konularla ilişkili değildir.

Kamu politikası çalışma alanı disiplinler arası bir nitelik taşımaktadır.
Dolayısıyla bu alan yalnızca siyaset bilimi ve kamu yönetimi kapsamına giren
konularla değil, hükûmetlerin karar alma ve uygulama misyonu üstlendiği her
türlü faaliyet alanı ile ilişkilidir.
Kamu politikası alanları aşağıdaki şekilde kategorize edilmektedir [9]:








Savunma Politikaları: Silahlı kuvvetlerin yapısı, işleyişi, donanımı ve
personeli hakkında planlanan ve uygulanan politikalardır. Savunma
politikasının başlıca aktörleri: Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, ordu
ve silah üreticileridir.
İç Güvenlik Politikaları: Kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanabilmesi
amacıyla yapılan hükûmet faaliyetlerini içeren politikalardır. İç güvenlik
alanında rol oynayan aktörler: İçişleri Bakanlığı, kolluk birimleri, istihbarat
teşkilatları ve özel güvenlik şirketleridir.
Sağlık Politikası: Gerek bireysel anlamda vatandaşların, gerekse halk
olarak toplumun bütününün sağlığının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili
politikalardır. İlaç, tedavi, hekim vb. konularda kamu yararı amacıyla
izlenen faaliyetleri içerir. Sağlık politikasında rol oynayan başlıca aktörler:
Sağlık Bakanlığı, hastaneler, hekim vakıf ve dernekleri, ilaç şirketleri ve
Dünya Sağlık Örgütüdür.
Eğitim Politikası: İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, mesleki eğitim,
eğitim personeli, eğitim araç ve teknolojileri konusunda hükûmetlerin
izlediği politikalardır. Eğitim politikasının başlıca aktörleri: Milli Eğitim
Bakanlığı, eğitim sendikaları, okul aile birlikleri, yayınevleri, üniversiteler
ve Yüksek Öğretim Kurumudur.
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Sosyal hizmetler
alanında rol oynayan
aktörler: Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı,
engelli dernekleri,
belediyeler, huzurevleri
ve çocuk bakım
merkezleridir.









Ekonomi ve Sanayi Politikaları: Ekonomi ve sanayi alanında
değerlendirilebilecek her türlü hükûmet faaliyetini içeren politikalardır.
Ekonomi açısından, istikrar, dış ticaret, ekonomik entegrasyon, para, vergi,
işsizlik ve asgari ücret; sanayi açısından ise ticaretin teşviki, sanayinin
geliştirilmesi ve ihracatın arttırılması politikaları örnek gösterilebilir. Bu
politikalarda rol oynayan aktörler: Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret
Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve sanayici ve işadamı
dernekleridir.
Dış Politikalar: Bir ülkenin diğer ülkelerle siyasi, ekonomik ve mali
konulardaki tüm ilişkileri dış politika kapsamında değerlendirilmektedir.
Dış politikada rol oynayan başlıca aktörler: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa
Birliği Bakanlığı, büyükelçilikler ve konsolosluklar, Birleşmiş Milletler ve
Avrupa Birliği gibi kurumlardır.
Kültür ve Turizm Politikaları: Bir ülkede yaşayan topluluğun kültürel
dokusunu koruyacak önlemleri ve ülkedeki turizm potansiyelinin
geliştirilmesini konu edinen politikalardır. Kültür ve turizm politikasının
başlıca aktörleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzeler, kütüphaneler, kültür
ve inanç kuruluşları ve kültür dernekleridir.
Sosyal Hizmetler Politikaları: Yaşlılar, kimsesizler ve engelliler gibi
toplumun dezavantajlı kesimleri için sosyal devlet ilkesi gereği geliştirilen
politikalardır. Sosyal hizmetler alanında rol oynayan aktörler: Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, engelli dernekleri, belediyeler, huzurevleri ve
çocuk bakım merkezleridir.
Sosyal Güvenlik Politikaları: Bir ülkedeki her bireyin ihtiyaç duyduğu
hizmetleri kapsayan politikalardır. İnsanların geleceğiyle ilgili özellikle
sağlık ve ekonomik sorunların çözümünde önemli rol oynayan sosyal
güvenlik politikaları işsizlik, asgari ücret, çalışma hayatının düzenlenmesi,
emeklilik, sağlık sigortası ve benzeri alanları içermektedir. Sosyal güvenlik
politikasında rol oynayan başlıca aktörler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, sendikalar ve ilgili derneklerdir.
Tarım ve Gıda Politikaları: Tarım ve hayvancılıkla ilgili devletin yapması
gereken düzenleme, teşvik ve ödemeleri konu edinen politikalardır. Tarım
ve gıda politikalarının başlıca aktörleri: Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Odaları, çiftçiler, yem
üreticileri ve ilgili derneklerdir.
Enerji Politikası: Devletlerin ithal veya ihraç edeceği enerji kaynaklarını
(elektrik, maden, gaz, petrol, rüzgâr vb.) konu edinen politikalardır. Enerji
alanında rol oynayan aktörler; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji
Piyasası Denetleme Kurumu ve enerji şirketleridir.
Ulaşım ve İletişim Politikaları: Ulaşım ve iletişim alanında, gelişen
teknolojiyle eşgüdümlü faaliyetleri içeren politikalardır. Ulaşım ve iletişim
politikalarında rol oynayan başlıca aktörler: Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı ve GSM operatörleridir.
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İmar ve Konut Politikaları: Vatandaşların insani şekilde barınma ihtiyacını
karşılaması amacıyla devletin izlemiş olduğu üretim ve teşvik
politikalarıdır. İmar ve konut politikalarının başlıca aktörleri: Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi, konut kooperatifleri, konut
üreten özel şirketler ve yerel yönetimlerdir.

KAMU POLİTİKASI SÜRECİ

Politika süreci, beş
aşamadan
oluşmaktadır. Bunlar:
gündeme geliş, formüle
ediliş, kanunlaştırma,
uygulama ve
değerlendirme
aşamalarıdır.

Kamu politikası çeşitli aşamalardan oluşan döngüsel bir süreç niteliği
taşımaktadır. Kamu politikasını yalnızca alınan kararların uygulanması olarak
formüle etmek onu kavrama ve açıklamada yeterli olmamaktadır. Çünkü kamu
politikası süreci, sorunun gündeme gelişinden uygulanan politikanın
değerlendirilmesine dek süren geniş bir süreci içermektedir. Süreci belirli
aşamalara ayırarak incelemek, sürecin daha net anlaşılmasına olanak
sağlamaktadır [12].
Bu bağlamda, söz konusu aşamalar Tablo 9.1’de yer almaktadır.
Tablo 9.1. Kamu Politikası Süreci [12]

Süreçler

Süreç Tanımı

Süreçlerin İçeriği

Problemin gündeme gelişi
ve tanımı

Herhangi bir problemin çözüm
için gündeme gelmesi;
Gündeme gelmesi için etkili
olan hususların incelenmesi;
Problemin net olarak
tanımlanması

Formüle Ediliş

Alternatif çözümlerin
üretilmesi

Gündeme gelen problemin
çözüm yollarının bulunması;
Çözüm olabilecek etkili
alternatif yolların belirlenmesi;
Belirlenen yolların etkili bir
şekilde formüle edilmesi

Kanunlaştırma

En iyi çözüm
alternatiflerinin uygulama
için ilgili kurum tarafından
onaylanması

Problemin çözümü için
formüle edilen yollar arasında
uygun olanın kanun yapıcılar
tarafından kanunlaştırılması

Uygulama

Onaylanan politikaların
ilgili birimlerce
uygulanması

Problemin çözümü için ortaya
konan politika veya
politikaların ilgili birim ve
uygulayıcılar tarafından
uygulanması

Değerlendirme

Uygulanan politikaların
hedeflerine ulaşma
durumlarının
değerlendirilmesi

Uygulanan politikaların ne
derece hedeflenen noktaya
ulaştığı ve problemi ne ölçüde
çözebildiği hususlarının
değerlendirilmesi

Gündeme Geliş
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Politika süreci, beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlar: gündeme geliş, formüle
ediliş, kanunlaştırma, uygulama ve değerlendirme aşamalarıdır [3, 9, 12]. Söz
konusu aşamalar bir döngü şeklinde tekrar etmektedir. Bu durum, oluşturulan
kamu politikalarının toplumsal problemleri tamamen ortadan
kaldıramamalarından veya beklenmedik sonuçlara yol açmalarından
kaynaklanmaktadır. Giderilmeyen ya da göz ardı edilen problemler veya
uygulanan politikanın beklenmedik sonuçları yeni bir gündem yaratır. Bu
gündemle birlikte çözüm yeniden formüle edilir. Yeni çözüm önerisine yönelik
yasal mevzuat oluşturulur. Söz konusu yasal mevzuat çerçevesinde uygulama
gerçekleştirilir. Uygulama sonucu ortaya çıkan bulgular tekrar değerlendirmeye
tabi tutulur. Dolayısıyla süreç döngüsel bir biçimde devam eder.

Gündeme Geliş

Toplumsal sorunlar bir
şekilde gündeme
gelebilmektedir fakat
problemin
tanımlanması ve
alternatif çözüm
arayışlarının ortaya
konması için
hükümetlerin dikkatini
çekmesi gerekmektedir.

Kamu politikasında gündeme geliş, söz konusu problemin gündeme nasıl
geldiği ve tanımlandığının netleştirildiği süreci ifade etmektedir. Belirli toplumsal
sorunlar bir şekilde gündeme gelebilmektedir fakat problemin tanımlanması ve
ona yönelik alternatif çözüm arayışlarının ortaya konması için hükûmetlerin
dikkatini çekmesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, toplumsal sorunlara dair farklı
gündem seviyeleri olabilmektedir ve söz konusu sorunlara ilişkin kamu politikası
yapma süreci ancak hükûmetin o sorunları algılaması ve kabul etmesi neticesinde
başlayabilmektedir. Öte yandan, bir problemin nasıl tanımlandığı, kimler
tarafından nasıl gündeme getirildiği, kamu politikasının nasıl oluşacağını ve
sonuçlanacağını büyük ölçüde belirlemektedir. Yani aynı olay, farklı aktörler
tarafından farklı şekillerde algılanabilmektedir. Ortaya konacak politikanın
akıbetini, problemi tanımlayanlar ve onların bakış açıları belirlemektedir.

Formüle Ediliş
Gündeme gelen herhangi bir problem politikanın yetkili aktörlerince gerekli
önem kazandığında problemin çözümü için formüle etme aşaması başlamaktadır.
Formüle ediliş, probleme yönelik çözüm önerilerinin ilgili katılımcılar, aktörler ve
paydaşlarla formüle edilmesi ve alternatif çözümlerin üretilmesini içeren politika
sürecidir. Sürecin yönlendirilmesinde rol alan başlıca birimler hükûmet ve
parlamentodur. Hükûmet kamu bürokrasisinde yer alan uzmanlardan çözüm için
en uygun alternatifleri araştırmasını talep eder. Parlamentolarda ise konuyla ilgili
komisyonlar kurulur. Böylelikle kanunlaştırma sürecindeki karar vericilere karşı
hazırlık yapılır. Kamu politikası sürecinin bu aşaması, kamu politikasının hedeflerini
ve bu hedeflere ulaşarak ilgili toplumsal sorunu ortadan kaldıracak alternatiflerin
belirlenmesini ve alternatiflerden birinin uygulanmasına karar verilmesini ifade
etmektedir.

Kanunlaştırma
Kamu politikası sürecinde kanunlaştırma olarak ifade edilen üçüncü süreç
en iyi çözüm alternatiflerinin uygulama için ilgili kurum tarafından onaylanmasını
ifade etmektedir. Başka bir deyişle, kanunlaştırma aşamasında formüle edilen
politika taslağı resmiyet kazanmakta ve kanunlaşmaktadır. Dolayısıyla bu
aşamanın en önemli aktörü yasama organı çerçevesinde işlev gören

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

173
13

Kamu Politikası
parlamentodur. Çünkü kanun yapma yetkisi yalnızca halkın temsilcilerinden oluşan
parlamentoya aittir.

Uygulama

Değerlendirme
Kamu politikası sürecinin son evresini değerlendirme süreci
oluşturmaktadır. Bu evre, kamu politikası sürecinin başında belirlenen amaç ve
hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesini içerir. Başka bir ifadeyle, uygulanan
politikaların hedeflerine ulaşma durumlarının değerlendirilmesi olarak
tanımlanabilir. Değerlendirme aşamasında; uygulamanın sonuçlarının neler
olduğu, sonuçların arzulanan hedeflerle ne derece örtüştüğü ve politikanın ne
derece etkili uygulandığı sorularına yanıt aranmaktadır. Her ne kadar kamu
politikası sürecinin son evresi olarak ifade edilse de süreç döngüsel bir nitelik
taşıyıp sona ermediği için değerlendirme süreci aynı zamanda bir sonraki politika
sürecine geçişin ilk basamağıdır.

Bireysel Etkinlik

Uygulama süreci,
politika hedefleri
doğrultusunda
beklenen sonuçları
tümüyle etkileyecek ve
şekillendirecek
eylemler bütünü
olduğundan ayrı bir
öneme sahiptir.

Uygulama süreci, bir kanuna ya da bir programa dönüştürülen kamu
politikasının sorumlu kurumlar tarafından yaşama geçirilmesidir. Başka bir deyişle,
politika hedeflerinin eyleme dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreç politika hedefleri
doğrultusunda beklenen sonuçları tümüyle etkileyecek ve şekillendirecek eylemler
bütünü olduğundan ayrı bir öneme sahiptir. Politika hedefleri belirlendikten sonra
bu hedefleri gerçekleştirme sürecini uygulayıcılar şekillendirmektedir. Uygulama
sürecini verimli kılan en önemli kriter siyasi destektir. Siyasi desteğin yüksek
olması beraberinde halkın desteğini de getirmektedir. Siyasi çevrenin veya halkın
desteğini kazanamayan bir politika uygulaması verimlilik açısından beklentinin
altında sonuçlara yol açabilmektedir. Öte yandan baskı gruplarının uygulama
aşamasındaki tavrı da uygulamanın verimi açısından önemlidir. Sivil toplum
örgütlerinin protestoları çerçevesinde yarıda kalmış ya da tamamlanamamış
birçok politika mevcuttur.

• Kamu politikası sürecini tüm aşamalarıyla (gündeme geliş,
formüle ediliş, kanunlaştırma, uygulama, değerlendirme) içeren
200 kelimeyi aşmayacak örnek bir politika metni hazırlayınız.
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•KAMU POLİTİKASININ TANIMI
•Kamu kurum ve kuruluşlarının kamu hizmetlerine yönelik yapmayı ya da
yapmamayı tercih ettiği yol, yöntem, strateji, faaliyet ve benzeri çalışmaların
tamamını konu edinen bilim dalına kamu politikası adı verilmektedir. Kamu
politikası, devletin kamu hizmetlerine bakış açısını, kamu hizmetlerinin
yürütülme biçimini, genel kamusal işlere dair kararları ve uygulamaları içeren
bir kamusal politika çerçevesidir.Kamu politikası çalışma alanı disiplinler arası
bir nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla bu alan yalnızca siyaset bilimi ve kamu
yönetimi kapsamına giren konularla değil, hükümetlerin karar alma ve
uygulama misyonu üstlendiği her türlü faaliyet alanı ile ilişkilidir.
•KAMU POLİTİKASININ ÖZELLİKLERİ
•Kamu politikaları, kaynağını yasal düzenlemelerden alan amaçlı ve hedefli
hareketler bütünüdür. Olumlu bir eylemi içerdiği gibi eylemsizliği de içeren
kamu politikası, amaçlar kadar davranışları da kapsamaktadır. Siyaset ve
yönetimin birbirinden ayrılamayacağı düşüncesine dayanan kamu
politikalarında ana sorumlu ve yetkili hükümetlerdir. Hükümet üyeleri
profesyonel davranmalıdır. Başarılı kamu politikaları esneklikleri fazla olan
sistemlerde görülmektedir. Değişen şartlara uyum sağlayamayan bir sistem
kamu politikalarını farklılaştıramamakta ve bir kez başlanan bir girişimi
sonuna kadar sürdürmek zorunda kalmaktadır.
•KAMU POLİTİKASININ TÜRLERİ
•Kamu politikası türleri; "dağıtıcı", "düzenleyici", "kurucu" ve "yeniden
dağıtıcı" olmak üzere dört başlıkta kategorize edilir. Bir mal, hizmet veya
çıkarın toplumun bazı kesimlerine dağıtıldığı politikalara dağıtıcı politikalar
adı verilmektedir. Özel sektörün işleyişini yönetmeyi amaçlayan rekabetçi ve
korumacı politikalara ise düzenleyici politikalar denmektedir. Düzen tesis
eden kamu politikalar kurucu; toplumun bir kesimine avantaj sağlarken diğer
kesimlerine maliyet yükleyen politikalar ise yeniden dağıtıcı politikalar olarak
ifade edilmektedir.
•KAMU POLİTİKASININ AKTÖRLERİ
•Kamu politikası aktörleri; resmi, resmi olmayan ve uluslararası aktörler
olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Resmi aktörler; hükümet ve kamu
bürokrasisi, parlamento ve yargı organlarıdır. Resmi olmayan aktörler ise;
siyasal partiler, bireyler, baskı grupları ve medyadır. Bunların yanı sıra ulusal
kamu politikalarında aktör olarak nitelendirilebilecek uluslararası veya
ulusüstü örgütlenmeler de mevcuttur.
•KAMU POLİTİKASI ALANLARI
•Savunma, İç Güvenlik, Sağlık, Eğitim, Ekonomi ve Sanayi, Kültür ve Turizm,
Sosyal Hizmetler, Sosyal Güvenlik, Tarım ve Gıda, Enerji, Ulaşım ve İletişim,
İmar ve Konut politikaları kamu politikası alanları arasında yer almaktadır.
•KAMU POLİTİKASI SÜRECİ
•Politika süreci, beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; gündeme geliş, formüle
ediliş, kanunlaştırma, uygulama ve değerlendirme aşamalarıdır. Söz konusu
aşamalar bir döngü şeklinde tekrar etmektedir. Gündeme geliş, söz konusu
problemin gündeme nasıl geldiği ve tanımlandığının netleştirildiği süreci;
formüle ediliş, probleme yönelik çözüm önerilerinin ilgili katılımcılar, aktörler
ve paydaşlarla formüle edildiği ve alternatif çözümlerin üretildiği süreci;
kanunlaştırma, formüle edilen politika taslağının resmiyet kazandığı süreci;
uygulama, politika programının eyleme dönüştürüldüğü süreci;
değerlendirme ise belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının
ölçüldüğü süreci ifade etmektedir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi kamu politikası yaklaşımının temel varsayımlarından
birisi değildir?
a) Sorumluluğun hükûmete ait olması
b) Kamu bürokrasisinin profesyonelce davranması gerekliliği
c) Politika belirleme sürecinin esnek olması
d) Kamu bürokrasisinde yer alan atanmışların yaptıkları hatalardan
kendilerinin sorumlu olması
e) Bürokratların kendi duygu, düşünce ve bireysel tercihlerini işlerine
karıştırmaması gerekliliği
2. Aşağıdakilerden hangisi kamu politikasının özellikleri arasında yer almaz?
a) Kaynağını yasal düzenlemelerden alması
b) Amaçlı ve hedefli hareketler bütünü olması
c) Aktif ve olumlu bir eylemi içermesi gerekliliği
d) Amaçlar kadar davranışları da kapsaması
e) Kararlardan daha geniş bir süreci kapsaması
3. Bir gruba çıkar sağlarken diğer gruba maliyetler yükleyen kamu politikası
türüne ne ad verilmektedir?
a) Yeniden Dağıtıcı Politikalar
b) Kurucu Politikalar
c) Düzenleyici Politikalar
d) Yeniden Düzenleyici Politikalar
e) Dağıtıcı Politikalar
4. Kamu politikası yaklaşımı ve kamu politika süreciyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a) Kamu politikası yaklaşımı, siyaset ve yönetimin birbirinden ayrı olduğu
düşüncesinden hareketle geliştirilmiştir.
b) Kamu politikası, disiplinler arası bir yaklaşım gerektirmektedir.
c) Kamu politikalarında yalnızca kamu kuruluşları rol oynamaktadır.
d) Muhalefetteki bir siyasi parti politika süreçlerine katılamaz.
e) Politika süreci, beşinci aşama ile birlikte son bulmaktadır.
5. Kamu politikasının aktörleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Resmî aktörler politikanın en aktif ve sorumlu kanadıdır.
b) Medya, yönetenler ile yönetilenler arasında çift yönlü bir bilgi akışı sağlar.
c) Resmî olmayan aktörler süreci etkileme amacı taşırlar.
d) Çok uluslu şirketler, uluslararası aktörler kapsamında değerlendirilebilir.
e) Baskı grupları geniş bir sorun gündemine sahiptirler.
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6. Kamu politikası süreci aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
a) Gündeme G./Formüle E./Kanunlaştırma/Uygulama/Değerlendirme
b) Gündeme G./Kanunlaştırma/Formüle E./Uygulama/Değerlendirme
c) Gündeme G./Formüle E./Değerlendirme/Uygulama/Kanunlaştırma
d) Gündeme G./Kanunlaştırma/Formüle E./Değerlendirme/Uygulama
e) Gündeme G./Kanunlaştırma/Değerlendirme/Formüle E./Uygulama
7. Aşağıdakilerden hangisi resmî olmayan kamu politikası aktörleri arasında yer
almaz?
a) Siyasal Partiler
b) Kamu Bürokrasisi
c) Baskı Grupları
d) Bireyler
e) Medya
8. Haksız rekabeti önlemeye yönelik geliştirilen bir politika, hangi kamu politikası
türünde değerlendirilmektedir?
a) Yeniden Dağıtıcı Politikalar
b) Kurucu Politikalar
c) Düzenleyici Politikalar
d) Yeniden Düzenleyici Politikalar
e) Dağıtıcı Politikalar
9. Aşağıdaki “politika-aktör” eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
a) Sosyal Hizmetler Politikaları-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
b) Sosyal Güvenlik Politikaları-Huzurevleri
c) Ekonomi ve Sanayi Politikaları-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
d) Eğitim Politikaları-Yayınevleri
e) Ulaşım ve İletişim Politikaları-GSM Operatörleri
10.Bir kamu politikası sürecinde alternatif çözümlerin önerildiği aşamaya ne ad
verilmektedir?
a) Değerlendirme
b) Uygulama
c) Kanunlaştırma
d) Formüle Ediliş
e) Gündeme Geliş

Cevap Anahtarı
1.d, 2.c, 3.a, 4.b, 5.e, 6.a, 7.b, 8.c, 9.b, 10.d.
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GİRİŞ
Özel kesim olsun kamu kesmi olsun tüm örgütler belli hedefleri
gerçekleştirmek üzere kurulmuşlardır. Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere yönetsel
süreçte bir dizi faaliyet gerçekleştirilir. Amaç ve hedefler ile yapılacak işlerin
belirlenmesini içeren planlama faaliyeti ile başlayan bu süreç, amaç ve hedeflere
ne düzeyde ulaşıldığının ve işlerin planlanan şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinin
tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasını ifade eden denetim faaliyeti ile
sonlanmaktadır. Kamu yönetiminde denetim dendiğinde, kamu kurumlarının kendi
içerisinden ya da kendi dışından siyasi, idari veya adli olarak bağlı oldukları kurum
ve aktörlerce denetimi akla gelir. Kamu yönetiminin genişlemesiyle birlikte, yapı ve
işleyiş itibarıyle karmaşık bir nitelik kazanması onun faaliyetlerinin sürekli olarak
denetlenmesini gerekli kılmaktadır [1]. Nitekim denetim konusu, hukuk devletinin
olmazssa olmazlarından biri olarak işaret edilmektedir.
Kamu yönetiminde denetimin bir başka amacı da bu alanda yapılan
faaliyetlerin dışsallıklarının doğrudan vatandaşları ilgilendirebilecek nitelikte
olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, vatandaşları ilgilendiren konuların
denetimi, aynı zamanda toplumsal huzur ve güven ortamına olumlu şekilde katkı
sağlayabilecektir. Denetim mekanizmaları sayesinde vatandaşlar, kamu yönetimi
sisteminin hukuka uygun bir şekilde işletildiğine kanaat getirebileceklerdir.
Bu ünitede önce kamu yönetiminde denetim kavramı genel hatları itibarı ile
tanımlanacak daha sonra da kamu yönetimindeki başlıca denetim yöntemleri olan,
denetimin kaynağına göre denetim türleri, denetimin zamanına göre denetim türleri
ve denetimin konusuna göre denetim türleri konuları ele alınacaktır.

KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM
Denetim; yapılan işlerin önceden belirlenmiş amaçlara ne kadar uyumlu olup
olmadığını ölçerken sonuçlara giden yoldaki süreçlerin ne denli hedeflere uygun
olduğunu test eden bir faaliyettir. Denetim faaliyeti, yapılan işlerin hukuka uygun
olup olmadığını denetleme anlamına da gelmektedir. Bu süreçte denetim; yapılan
faaliyetlerin belirlenmiş kurallara ne kadar uyduğunu, farklı araçlar kullanarak
yapma faaliyetidir. Bu denetimi, kurum içinden bir amir yapabileceği gibi kurum
dışarısından başka bir kurum da yapabilir.
Denetimin
yapılabilmesi için
öncelikle tanımlanan
emirlerin, belirlenen
amaçların veya belirli
bir şekilde konulmuş
ilkelerin bulunması
gerekmektedir.

Kamu yönetiminde denetim, yönetim faaliyeti sırasında işleri yapan kamu
biriminin, kendi içinden veya dışından idari birimlerce, siyasi komisyonlarca veya
adli makamlarca denetlenmesidir. Yine kamu yönetimindeki denetim, ulusal ve
uluslararası kuruluşlarca ve Sivil toplum Kuruluşlarınca (STK) yapılan denetimi ifade
etmektedir. Denetleme genel olarak amaçlar doğrultusunda kusurları tespit etme
ve düzeltmektir. Kamu yönetimindeki denetimin amacı ise kamu yararı ve ulusal
menfaatleri korumaktır.
Denetimin yapılabilmesi için öncelikle, tanımlanan emirlerin, belirlenen
amaçların veya belirli bir şekilde konulmuş ilkelerin bulunması gerekmektedir.
Örgüt içerisindeki yöneticiler, genellikle bu kuralları belirtmek amacıyla astlarına

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

181
3

Kamu Yönetiminin Denetlenmesi
yazılı olarak bildirimde bulunurlar. Gerçekleştirilen yönetim faaliyeti, belirlenmiş
olan kural, plan, emir ve ilkelere uygun olmalıdır. Planlara, verilen emirlere ve
konmuş olan ilkelere uygun olarak hareket edilip edilmediğini denetleyecek bir
kimsenin ya da organın bulunması gerekmektedir [2].
Kamu yönetiminde denetimin temel amaçları spesifik düzeyde şu şekillerde
ifade edilebilir:

 Kamu kurumlarının belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını
tespit etmek

 Belirli bir amaca ulaşmak yanında bu amaçlara daha az emek, para ve
malzeme harcayarak verimli bir biçimde ve saptanan zaman içerisinde
ulaşmak

 Kamu kurumlarının ve çalışanların, anayasa ve yasalarda belirtilen şekilde
faaliyetlerine devam edip etmediklerini kontrol etmek

 Kamu yararının ve ulusal menfaatlerin ne derece gerçekleştiğini tespit
etmek

 Kamu yönetiminde etik dışı davranışların ve yolsuzluk, rüşvet gibi suç teşkil
edenlerin fiilleri önlemek veya açığa çıkarmak



Vatandaşla devlet arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde
devam etmesine katkı yapabilmek



Kamu kurumlarının işleyişinde ortaya çıkan problemleri ve hataları tespit
edip ortadan kaldırmak ve iyileştirmeler yapmak

DENETİM TÜRLERİ
Kamu yönetiminde denetimi gerçekleştirmenin farklı yöntemleri
bulunmaktadır. Bu yöntemler denetimi yapan kurum veya kişilere, denetimin
yapılma zamanına ve denetimin konusuna göre sınıflandırılabilir.

Denetimin Kaynağına Göre Denetim Türleri
Herhangi bir kurumda denetimi yapan kişi ve kurumlar dikkate alındığında
denetim kaynağına göre bir sınıflandırma yapılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre
içsel ve dışsal denetimden bahsedilebilir.

İçsel denetim

Hiyerarşik denetim; astüst ilişkisinden
kaynaklanan, üstün astı
denetlemesi şeklinde
gerçekleşen denetimdir.

Eğer bir kamu kurumu veya görevlileri, o kurum içinden başka kişilerce (veya
gruplarca) veya kurumun hiyerarşik olarak bağlı olduğu başka kurumlarca
denetleniyorsa içsel denetim söz konusu olmaktadır. İçsel denetim; hiyerarşik,
teftiş denetimi olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir.
Hiyerarşik denetim: İdarenin her alanında ast üst ilişkisine rastlamak
mümkündür. Hiyerarşik denetim, ast-üst ilişkisinden kaynaklanan, üstün astı
denetlemesi şeklinde gerçekleşen denetimdir. Bir kurum, içerisinde amir ve onun
çalışanı arasında gerçekleşebileceği gibi birbirine hiyerarşik olarak kurumlar
arasında da (Valilik ve Bakanlıkların il müdürlükleri arasında olduğu gibi)
gerçekleşebilir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

182
4

Örnek

Kamu Yönetiminin Denetlenmesi

•İllerde vali, ilçelerde ise kaymakamlar il veya ilçelerin en büyük mülki
amiri olarak hiyerarşik denetim yaparlar. İllerde Valinin, bakanlıklara
bağlı olan Milli Eğitim İl Müdürlüğü gibi birimlere yapmış olduğu
denetim bu kapsamdadır. Yine valilerin kaymakamlar üzerinde
hiyerarşik denetim yetkisi vardır.

Üstler, astlarını yerindelik ve hukuka uygunluk konularında denetleme
yetkisine sahiptirler. Üstlerin astlar üzerinde, sicil verme, mesleki yükselme,
disiplin cezası verme ve hizmet yerini değiştirme gibi yetkileri vardır. Hiyerarşik
denetimin sonucunda üst yönetici, astın kanun ve yönetmeliklere aykırı ya da eksik
olan işlem veya faaliyetleri sonucu tespitte bulunarak işin mahiyetine ilişkin olarak
idari ceza verebilir. Bu durum, üstlerin hiyerarşik olarak sahip oldukları bir yetkidir.
Hiyerarşik denetim, kurumun yapmış olduğu hususlar dâhilinde üst
yöneticiler tarafından yapılmaktadır. Hiyerarşik denetim, üstün astın yerine
geçerek, işlem yapması anlamına gelmemektedir.
Hiyerarşik denetimde, üstün astı üzerinden birtakım yetkileri ve yaptırım
gücü vardır [3]:





Üst, emri altında çalışanlara emir ve talimat vermek yetkisine sahiptir.
Üst, astın eylem ve işlemlerini her zaman denetleyebilir.
Üst, astın eylem ve işlemlerini değiştirmek, kaldırmak, iptal etmek veya
yürütülmesini durdurmak yetkisine sahiptir.
Üst, bu denetim sonucunda asta disiplin cezası verebilir.

Hiyerarşik üsler, emri altında bulunan personelin işlemlerini her zaman
denetlemek ve onlara yön vermek durumundadırlar ve üstler astlarını verdikleri
görevleri yapmadan önce de sonra da denetleyebilir [4].
Hiyerarşik denetim bazı mali denetim türlerinde olduğu gibi belli bir
takvimde denetimin gerçekleştirilmesi şart değildir. Üst yönetici gerekli
gördüğünde bu denetimi yapar.

Hiyerarşik denetim her
zaman yapılırken teftiş
denetimi işlemler
yapıldıktan sonra
işlemlerin kurallara
uygunluğuna ilişkin
yapılır.

Teftiş Denetimi: Kurum kendi içerisinde denetimi gerçekleştirmek üzere bir
örgütlenmeye gitmiş (teftiş kurulları gibi) veya bu iş için biri (leri)ni görevlendirmiş
ise teftiş denetiminden bahsedilir. Teftiş kurulları (ya da müfettişler) kurumun
hiyerarşisi içerisinde yer almazlar. Gerekli görüldüğü hâllerde kurum adına
denetim yaparlar. Teftiş denetiminin hiyerarşik denetiminden farkları şu şekillerde
ifade edilebilir:




Hiyerarşik denetimde ast-üst ilişkisi var iken teftiş denetiminde yoktur.
Hiyerarşik denetim her zaman yapılırken teftiş denetimi işlemler
yapıldıktan sonra işlemlerin kurallara uygunluğuna ilişkin yapılır.
Hiyerarşik denetimde üstlerin yapılan işlemi iptal etme, onama vs. gibi
yetkileri varken teftiş denetimde teftiş edenlerin böyle yetkileri yoktur.
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Hiyerarşik denetimde üstlerin yaptırım yetkileri varken teftiş denetimde
teftiş edenlerin yaptırım yetkisi yoktur. Kurum adına rapor düzenlerler.

Türk Kamu yönetiminde 2004 yılında kabul edilen 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanun’u ile birlikte teftiş denetimi bir içsel denetim olmaktan
çıkarılmış ve iç denetim usulü getirilmiştir. Kanun’un 55. Maddesine göre iç
denetim; ‘‘İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak
üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi
kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü’’ olarak tanımlanmıştır.
İç denetim daha önceden belirlenmiş amaçlara yönelik yapılmaktadır. Bunlar
Kanunun 56. Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:

İç denetçiler, kurumun
üst amirleri tarafından,
kurum personelinin,
kurumun genel hedef ve
politikalarına ve toplam
kalite prensibine
uygunluğunu
denetlemektedir.





Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde yönetilmesi
Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet
göstermesi
Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi
Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı
korunması

İç denetim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için iç denetçiler atanmıştır. İç
denetçiler, kurumun üst amirleri tarafından, kurum personelinin, kurumun genel
hedef ve politikalarına ve toplam kalite prensibine uygunluğunu denetlemektedir.
İç denetim faaliyetini yerine getirecek iç denetçilerin görevleri Kanunun 64.
maddesinde şu şekilde sıralanmaktadır;





Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol
yapılarını değerlendirmek,
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından
incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının,
amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve
performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmektir.

İç denetim aslında, örgütün iyi yönetimi adına, daha önceden kanunlar ve
yönetmeliklerle belirlenmiş hususlara ne kadar riayet edildiğini değerlendirebilmek
adına takip edilmesi gereken bir yol haritası olarak değerlendirilebilir. İç denetim
kamu kurumlarının etkin ve verimli çalışmalarını sağlamaya yönelik bir faaliyet
olarak da işe yarar bir denetim türüdür.

Dışsal denetim
Günümüzde birçok örgütte görüldüğü gibi, kamu yönetimindeki örgütler de
içine kapalı yapılar değildir. Kamu kurumlarının ve çalışanların, yasalara,
yönetmeliklere, kamu yararına ve kurumsal hedeflere ne denli uyduğu, kurum
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dışından da denetlenebilir. Dışsal denetim, kurumun örgütsel hiyerarşisi ile ilgisi
olmayan başka kurum veya kişilerce denetlenmesidir. Dışsal denetim; siyasi
denetim, idari denetim, yargısal denetim, kamuoyu ve STK denetimi ile uluslararası
denetim başlıkları altında ele alınabilir [5].

Siyasi denetim

Temsili demokrasilerde
bir meclis, kanun yapma
ve denetleme gibi
işlevlere sahiptir.

Siyasilerin ve siyasi kurumların kamu kurumları ve yöneticileri üzerinde
yaptığı denetim siyasi denetim olarak adlandırılır. Kamu yönetimi, devletin ve
hükûmetin günlük işlerini yürüten bir mekanizma olarak her şeyden önce halkı
temsil etme meşruiyetine sahip kurumlara ve siyasi otoriteye karşı sorumludur.
Siyasi denetim yasama organı denetimi, yürütme organı denetimi ve yerel meclis
denetimi şeklinde bir ayrıma tabi tutulabilir.
Yasama organının denetimi: Temsili demokrasilerde bir meclis, kanun
yapma ve denetleme gibi işlevlere sahiptir. Meclisler, tüm hükûmet sistemlerinde
denetleme içeriği farklılaşsa da yürütme organı ve ona bağlı olan kamu yönetimi
teşkilatı üzerinde denetim yetkisine sahiptir. Dolayısıyla da meclislerin denetim
kapsamını yürütme organı ile kamu kurumları oluşturmaktadır.
Türkiye’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin kamu yönetimi üzerinde
denetim faaliyetlerini yerine getirirken şu yöntemlerden faydalanmaktadır:







Yazılı Soru: Yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere
milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak
soru sormalarından ibarettir.
Meclis araştırması: Belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan
incelemeden ibarettir. Meclisin, yürütme organının bir faaliyeti hakkında
denetleme yapma ya da yasalarca belirlenmiş süreç içerisinde bilgi sorma
işlemine meclis araştırması denir.
Genel görüşme: Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir
konunun, TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Meclis soruşturması: Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106
ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan
soruşturmadan ibarettir.

Yasama organı hükûmetten ayrı olarak birtakım kurumlar aracılığıyla da
kamu kurumlarını denetleyebilir. Türkiye’de TBMM adına bu denetleme görevini
Sayıştay üstlenmektedir. Yine TBMM bünyesinde yer alan Dilekçe Komisyon’u,
İnsan Hakları Komisyon’u gibi komisyonlar vatandaşların dilekçe ile başvurmaları
durumunda veya insan hakları ihlalleri iddiaları çerçevesinde kamu yönetimini
denetleyebilmektedir.
Yürütme organının denetimi: Kamu yönetimi sisteminde en tepede yer alan
birim yürütme organı olan hükûmettir. Seçilerek ya da atanarak gelen ve siyasi
kimliği olan hükûmet, yürütülen hizmetlerden dolayı halka karşı doğrudan
sorumluluk taşımaktadır. Fakat hükûmet, sorumluluk taşıdığı bu hizmetleri
doğrudan kendisi yürütmemektedir. Hükûmet genel politikaları belirleyip temel
kararları almakta kamu yönetimi ise bu belirlenen politikalar ve alınan kararlar
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bağlamında günlük işleri yürütmektedir. Dolayısıyla yürütülen hizmetlerden dolayı
halka karşı birinci derecede sorumlu olan hükûmet kamu hizmetlerini yürüten araç
olan kamu yönetiminin de sorumluluğunu taşımakta ve bunun neticesinde kamu
yönetimi üzerinde denetim yetkisine haiz olmaktadır. Türkiye’de Cumhurbaşkanının, kamu yönetimi üzerinde denetim yetkisi bulunmaktadır.

Örnek

Yerel Meclislerin Denetimi: Birer yerinden yönetim kuruluşu olan yerel
yönetimler mahallî müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş olan ve kendi
seçilmiş karar organları olan kuruluşlardır. Bu seçilmiş karar organları yerel
meclisler olarak (belediye meclisi, il genel meclisi gibi) ifade edilir. Bu siyasi niteliği
olan meclislerin belediyelerin yürütme organı üzerinde denetim yetkileri de siyasi
denetim kapsamında ele alınmaktadır.

•Türkiye'de valilerin illerde yürütülen hizmetlere ilişkin bakanlara
karşı sorumlulukları ile her bir bakanın, bakanlık faaliyetlerinden
dolayı Bakanlar Kuruluna karşı sorumluluğu bu kapsamda ele
alınabilir.

İdari denetim

Türkiye’de Sayıştay
denetimi; Kurul
denetimleri (Devlet
Denetleme Kurulu,
Kamu Etik Kurulu) ve
idari vesayet denetimleri
idari denetim
örnekleridir.

Bir kamu kurumunun hiyerarşik olarak bağlı olmadığı başka bir kamu
kurumu tarafından denetlenmesine idari (yönetsel) denetim adı verilmektedir.
Türkiye’de Sayıştay denetimi, Kurul denetimleri (Devlet Denetleme Kurulu, Kamu
Etik Kurulu) ve idari vesayet denetimleri bu kapsamdadır.
Sayıştay denetimi: Ülkemizde dış denetim dendiğinde en etkin olan
kurumun Sayıştay olduğunu söyleyebiliriz. Sayıştay denetçileri kamu idaresi
hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak mali tabloların güvenilirliği ve
doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına
ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup
olmadığının tespitini yapabilir. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve
performans bakımından değerlendirilmesi yetkisine sahiptirler.
Sayıştay Denetim Yönetmeliği 7. Maddesinde belirtildiği gibi Sayıştay; kamu
idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde denetler. Hesap verme sorumluluğu, her türlü kamu kaynağının elde
edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili,
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından,
muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli
önlemlerin alınmasından sorumlu olmasını ifade eder.
Kurul denetimleri: Türkiye’de yürütme organına bağlı çalışan veya onun
bünyesinde yer alan birtakım kurullarca denetim sağlanmaktadır.
Türkiye’de Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) yaptığı denetim yönetsel bir
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denetimdir. DDK Cumhurbaşkanı’nın talimatı doğrultusunda harekete geçen bir
birimdir. TC Anayasası’nın 108. Maddesi gereğince İdarenin hukuka uygunluğunun,
düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla
tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum
ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek
kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı
derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri
yapmaktadır. Yargı organları, DDK’nın görev alanı dışında yer almaktadır.
Türkiye’de 2004 tarihli ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Başbakanlık
bünyesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. Kanun’un 3. Maddesinde
Kurul’un, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak
başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili
makamlara bildirmekle yükümlü olduğu ifade edilmiştir.

Örnek

Yerinden yönetim her ne
kadar özerk olarak
örgütlenseler de
merkezden tamamen
bağımsız değillerdir.

İdari vesayet denetimi: Merkezî yönetimin yerinden yönetim kuruluşları
üzerindeki denetim yetkisine idari vesayet adı verilmektedir. Yerinden yönetim
kuruluşları (yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları) her ne kadar
özerk olarak örgütlenseler de merkezden tamamen bağımsız değillerdir. Vesayet
denetimi ile yerinden yönetim kuruluşlarının eylem ve işlemlerinin merkezî idareler
tarafından, kamu yararının muhafazası ve idarenin bütünlüğü gibi nedenlerle ‘‘sınırlı’’
bir şekilde denetlenmesi durumu anlatılmaktadır. Yerel yönetimler, karar organları
seçimle işbaşına gelmiş kişilerden oluşmaktadır. Halkın iradesinin yerel ölçekte,
olağanüstü hâller dışında, yönetimde etkin olabilmesi açısından vesayet denetimi
uygun olmaktadır. Aksi durumda, hiyerarşik bir şekilde örneğin; belediyeler,
valiliklerin hiyerarşik denetimine tabi olmaları durumunda, merkezin taşradaki
örgütlerinden biri olarak tanınacaktır.

•Valiler belediye başkanlarının hiyerarşik olarak üstü değillerdir.
Fakat, ülkenin genel politikaları, idarenin bütünlüğü, hukuka
uygunluk ve insan hakları açısından valiler belediye başkanlarını idari
vesayet yetkisi ile denetleyebilir.

İdari vesayetin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz [12];






İdari vesayet yetkisi istisnai nitelikte bir yetkidir. Bu sebeple hangi
işlemlerin idari vesayete tabi olacağı kanunda açıkça belirtilmelidir.
Vesayet yetkisi kanuna dayanır ve kanunla sınırlıdır. Yani merkezî idare bu
yetkisini kanunda açıkça belirtilen yerlerde ve kanunun öngördüğü şekilde
kullanabilir.
Vesayet dar yoruma tabi tutulur. İstisnai yetkilerin dar yoruma tabi
tutulması hukukun genel bir ilkesidir.
İdari vesayet denetimi hukuka uygunluk ve yerindelik denetimini içerir.
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İdari vesayet; kanunla merkezî bir organ, makam veya merkeze bağlı bir
memura verildiği ve merkezî idareye ait bir yetki olduğu için hiyerarşik
tabaka içerisinde kullanılamaz.
Vesayet yetkisi, kanun tarafından öngörülen bozma, onama, erteleme,
değiştirerek onama gibi sınırlı yetkiler içerir.

İdari vesayet yetkisini hiyerarşik denetimden ayıran unsurlar Tablo 10.1’de
ifade edilmiştir:
İdari vesayet istisnai,
hiyerarşik denetim genel
bir yetkidir.

Tablo 10.1. İdari Vesayet ve Hiyerarşik Denetim Arasındaki Farklar

İdari Vesayet
Merkezden yönetim ve yerinden
yönetim kuruluşları arasında yer
alan bir ilişkidir.
Ancak kanunla açıkça düzenlenmiş
durumlarda kullanılabilir.
İstisnai bir yetkidir.
Dar bir yoruma tabi tutulur.
Emir ve talimat verme yetkisi
içermez.
İdari vesayete tabi organlar idari
yargıya başvurabilir.

Hiyerarşik denetim
Tek bir tüzel kişilik içerisindeki ast-üst
ilişkisidir.
Mevcut bir kanun olmasa bile mevcut
bir yetkidir.
Genel bir yetkidir.
Geniş olarak yorumlanır.
Emir ve talimat verme yetkisi içerir.
Hiyerarşide astların idari yargıya
başvurma hakları yoktur.

Yargı denetimi
Hukuk devletinin olmazsa olmazlarından bir tanesi de yargı denetimidir.
Kamu yönetiminde yargı denetimi, idarece verilen kararların ve yapılan
faaliyetlerin, yasalara uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının denetlenmesidir.
Yargı denetimi, yürütmenin ya da yasamanın üzerinde idari vesayet ya da
hiyerarşik bir denetim şekli değildir.
Yasama organı ve yürütme organı üzerindeki denetimi birinci elden yapan
kurum Anayasa Mahkemesi’dir (AYM). AYM, kanunları esas ve şekil itibarıyle
inceleyebilir. Ayrıca yürütme organı üzerinde yüce divan sıfatıyla yargılamada
bulunabilir. Fakat AYM, yürütme ya da yasama organının yerine geçerek kararlar
veremez. Bu durum, AYM’nin yargısal aktivizmi olarak nitelendirilmektedir [6].
Anayasamızın 125. Maddesinde belirttiği gibi; ‘‘Yargı yetkisi, idari eylem ve
işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup hiçbir surette yerindelik
denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve
esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem
niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. İdari
işlemin uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî
işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda
gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. Yine aynı
maddede ‘‘İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine yargı yolu açıktır.’’ denilerek
yargı denetiminin kapsamı belirtilmiştir. Fakat Türkiye’de bunun bir istisnası olarak
Yüksek Askerî Şura'nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma
işlemlerine karşı yargı yolu kapalıdır.
Yine Türkiye’de idarenin almış aldığı olduğu kararlar ve uygulamalar idari
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mahkemeler tarafından denetlenmektedir. Türkiye’de bir ilk derece mahkemesi
olarak Danıştay, Bakanlar kurulu kararlarına, kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili
müşterek kararnamelere, Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak
düzenleyici işlemlere, Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen
kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere, birden çok idare veya vergi
mahkemesinin yetki alanına giren işlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile
tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve
sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlamaktadır.
Danıştay bir temyiz makamı olarak da İdare ve Vergi mahkemeleri tarafından
verilen kararlar ile ilk derece mahkemesi olarak Danıştay dava daireleri tarafından
verilen nihai kararları temyizen inceler ve karara bağlar. Türkiye'de Danıştay
dışında İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri de
idare mahkemeleri arasındadır ve kendi görev alanlarına giren konulardaki
davalara bakarlar.

Kamuoyu ve STK’ların denetimi
Bugünün demokratik toplumlarında görülen olmazsa olmaz denetim
yollarından biri kamuoyu denetimidir. Kamuoyu denetimi ise sivil toplum
kuruluşları (STK) aracılığıyla da sağlanabilir. Sivil toplum kuruluşları literatürde,
''Sivil Toplum Örgütleri (STÖ)'', ''Gönüllü Kuruluşlar'', ''Hükûmet Dışı Kuruluşlar'',
''Üçüncü Sektör Kuruluşları'' ve ''Non Governmental Organization (NGO)'' olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Son yıllarda, devletin özellikle toplumsal sorunların çözümünde tek başına
yetersiz kaldığı yönündeki fikirler ağırlık kazanmıştır. STK'nın hükûmetleri
etkileme gücü demokratik toplumlarda giderek artmaktadır. STK’lar aynı
zamanda baskı gruplarıdırlar. Örgütlü olmayan bireyler, çevre, sağlık, güvenlik,
kamusal hizmetlerden yararlanabilme gibi konularda devlet karşısındaki güçleri
sınırlıdır. Bireyler, belirli konular etrafında gönüllülük esasına göre toplanarak
idarecilere seslerini duyurabilecek birlikler yani STK’lar kurarlar.
STK’lar, örgütlü birliktelik ve halkı etkileyebilme güçlerinden kaynaklı olarak
idarenin yapmış olduğu eylemlerin halkın yararına olup olmadığı yönünde
denetimde bulunabilirler. Halkın ve ülkenin zararına olduğu düşünülen konularda,
idareye gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda baskı yapabilirler. Bazen ise,
yargı yoluna başvurabilirler.

Örnek

STK'nın hükûmetleri
etkileme gücü
demokratik toplumlarda
giderek artmaktadır.

•Sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için yapılan bir düzenlemeye,
hayvan severlerin oluşturmuş olduğu bir STK, düzenlemenin hayvan
haklarına ve ekosistemin bütünlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle hem
idari hem de adli yönden şikayette bulunabilir. Aynı zamanda bu STK,
kamuoyu oluşturarak idare üzerinde baskı yaratabilir.
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Bireysel Etkinlik

Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kamuoyu denetiminin
sağlanabilmesinde bilgiye ulaşmada açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik
mekanizmalarının kamu yönetiminde etkin kılınmasının büyük bir önemi vardır [7].
Türkiye’de 2004 yılında yürürlüğe giren 4982 sayılı “Bilgi Edinme Kanunu” bu
doğrultuda önemli bir düzenlemedir. Bu Kanun ile her türlü kamu kurum ve
kuruluşları yapmış oldukları eylem ve işlemlere ilişkin bazı istisnalar dışında her
türlü bilgi, belgeyi ilgililerle (talep edenlerle) paylaşmakla yükümlü kılınmıştır.

• Sizce Türkiye'de STK'ların kamu yönetimi üzerindeki denetim
yetkisi etkili midir?

Ombudsman denetimi

Ombudsman kurumu
1809’da İsveç’te ortaya
çıkmıştır.

Ombudsman,
uyuşmazlıklarla ilgili
olarak nihai kararlar
vermez. İnsan hakları ve
adalete uygun hareket
eden uzlaştırıcı ve
tavsiye verici bir
kurumdur.

Ombudsman kurumu 1809’da İsveç’te ortaya çıkmıştır. Ombudsman
(Türkiye’deki adı ile Kamu Denetçiliği Kurumu) yasama organı adına idareyi
denetleyen bağımsız denetçilerden oluşan bir kurumdur. Ombudsman, yönetimle
kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde taraflardan ayrı ve bağımsız üçüncü
kişi durumundadır [8].
Ombudsman, hızlı ve güvenli bir şekilde geniş bir soruşturma ve araştırma
yetkisi ile donatılmış olan, yapılan haksızlıkları ortaya koymak, takdir yetkisinin
kötüye kullanılmasını engellemek, mevzuata saygılı olmayı ve uygun hareket
etmeyi temin etmek, hakkaniyet önlemlerini tavsiye etmek için gerekli reformların
yapılması önerilerinde bulunmak amaçlarını güden seçilmiş bir kamu görevlisidir
[9]. Ombudsman, adli makamlarla vatandaş arasında ara kurum olarak
değerlendirilebilir. İdari birimlerce yapılan ya da yapılmak istenen eylemlerin
vatandaşların istemiyle denetimini yapabilirler. Ombudsman, uyuşmazlıklarla ilgili
olarak nihai kararlar vermez. İnsan hakları ve adalete uygun hareket eden
uzlaştırıcı ve tavsiye verici bir kurumdur.
Türkiye’de 2012 tarihli ve 6328 Sayılı “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” ile
idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına
dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden
incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere TBMM’ye bağlı kamu tüzel
kişiliğini haiz özel bütçeli Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuş olup 29/3/2013 tarihi
itibariyle şikayet başvurularını almaya başlamıştır.
Kurum, Başdenetçilik ve Genel Sekreterlikten oluşur. Kurumda, bir
Başdenetçi ve beş denetçi ile Genel Sekreter ve diğer personel görev yapar.
Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve
işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde,
hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye
önerilerde bulunmakla görevlidir. Kurumun denetim alanı hemen hemen tüm
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kamu kurum ve kuruluşlarının eylem ve işlemlerini kapsamakla birlikte, şunlar
görev alanı dışındadır:





Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar
ve emirler,
Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,
Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri, Kurumun görev
alanı dışındadır.

Bireysel Etkinlik

Kurum’a idarenin eylem ve işlemlerinden şikâyetçi olan tüm gerçek ve tüzel
kişiler başvurabilir. Kurum başvuru üzerine inceleme ve araştırma sonucunu ve
varsa önerilerini ilgili merciye ve başvurana bildirir. Kurum, başvurana, işleme karşı
başvuru yollarını, başvuru süresini ve başvurulacak makamı da gösterir. İlgili merci,
Kurum’unun önerileri doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya Kurum’un önerdiği
çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz gün
içinde Kurum’a bildirir.

•Sizce Kamu Denetçiliği Kurumu gerçekten gerekli bir kurum

mudur? Türkiye'de uyuşmazlıkların çözümünde etkin bir
şekilde çalışabilir mi?

Uluslararası denetim
Günümüzde
küreselleşmenin de
artan etkisi ile ulus
devletler artık kendi
sınırlarındaki
faaliyetlerde tek karar
alıcı otorite olmaktan
çıkmıştır.

Günümüzde küreselleşmenin de artan etkisi ile ulus devletler artık kendi
sınırlarındaki faaliyetlerde tek karar alıcı otorite olmaktan çıkmıştır. Devlet
yönetiminde ve kamusal faaliyetlerde diğer devletler, uluslararası kuruluşlar ve
uluslararası toplum da söz sahibi olabilmektedir. Bunun neticesinde uluslararası
denetim mekanizmaları karşımıza çıkmaktadır.
Bu denetim mekanizmalarından bir tanesi Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’dir (AİHM). Türkiye’de idarenin faaliyetlerinden dolayı hak kaybına
uğradığını iddia eden vatandaşlar, iç hukuk yollarını tükettikten sonra bir sonuç
alamazsa AİHM’ye başvurabilir. AİHM yargılama sonucunda idareyi haksız bulursa,
yani başvuran lehine bir hak kaybı kanısına varırsa (Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nde yer alan haklar çerçevesinde) tazminata hükmedebilir.
Yine günümüzde Türkiye Avrupa Birliğine (AB) üye olmaya çalışmaktadır. Bu
doğrultuda AB ile görüşmeler gerçekleştirilmekte ve AB Türk kamu yönetimini
izlemekte ve denetlemektedir. Nitekim AB tarafından düzenlenen ilerleme
raporlarında kamu yönetimindeki aksaklıklar, hak ihlalleri dile getirilmektedir.
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Denetimin Zamanına Göre Denetim Türleri
Denetim bir işlem veya eylemin gerçekleşmesinden önce, esnasında veya
sonrasında yapılabilir. Dolayısıyla denetimin gerçekleşme zamanına göre önleyici,
süreç ve düzeltici denetim olmak üzere üç tür denetimden bahsedilebilir.

Önleyici denetim
Önleyici denetim henüz işlem veya eylem yapılmadan önce hataların
önlenmesine yönelik bir denetimdir. Bu denetim türünde hata yapma riskini en aza
indirmek amaçlanmaktadır. Hiç hata yok iken bu yola başvurulmaktadır. Sıfır hata
prensibinden hareketle muhtemel hataları ortadan kaldırarak uygulamadan
kaynaklı sorunların önüne geçilmek istenmektedir.

Örnek

Önleyici denetim bir kanunun resmî gazetede yayımlanmasından önce
yapılan denetim olarak karşımıza çıkabilir. Önleyici denetim kanun yayımlanmadan,
anayasaya uygun olmadığı yönünde tespitte bulunulması hâlinde, yürürlüğe
girmediğinden dolayı herhangi bir hakkın zarar görmesi engellenmiş olacaktır.

•Önleyici denetim bugün özellikle sıfır hata kavramını merkezine alan
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yaklaşımı ile özel sektörün yanı sıra kamu
yönetiminde de uygulanmaktadır.

Süreç denetimi

Düzeltici denetim, eylem
ve işlemler yapıldıktan
sonra gerçekleşen
denetim türüdür.

Süreç denetimi işlemler ve eylemler gerçekleştirildiği esnada yapılan
denetimlerdir. Süreç denetimi aynı zamanda bir iç denetim türüdür. Yapılan
faaliyetlerin ve alınan kararların süreç içerisinde denetimi ve kamu kurumlarının
hedeflerine ulaşması yönündeki denetimleri doğrultusunda yapılmaktadır. Süreç
içerisinde kurum baştan sona denetlenmeli ve hangi süreçlerde sorun yaşandığı ve
hangi süreçlere ihtiyaç duyulduğu tespit edilmelidir. Bu aşamalardan geçerken
süreçler test edilerek kurum içerisinde denetim sağlanabilmektedir.

Düzeltici denetim
Düzeltici denetim, eylem ve işlemler yapıldıktan sonra gerçekleşen denetim
türüdür. Bu denetim türünde yapılan işlem veya eylemler sonucunda bir eksiklik,
hata ya da haksızlık söz konusu olup olmadığına bakılır. Eğer böyle olumsuzluk söz
konusu ise müdahale edilir ve bunlar giderilmeye çalışılır. Bu denetim türünde
gerçekleştirilen eylem ve işlemlerin önceden belirlenen amaçlara, standartlara ya
da hukuki düzenlemelere göre gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılarak bir
denetim söz konusu olmaktadır.
Bu denetim türü Resmî Gazete’de yayımlanan kanunlara uygulanan denetim
türü olarak da görülebilir. Bu durumda kanun yürürlüğe girmiştir. Kanunun
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sonuçları görüldükten sonra yapılan bir denetim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
yöntem, yapılan kanunun sonuçlarının gözlemlenmesi açısından olumlu, zarara
uğratılabilecek hakların olabilirliği açısından ise olumsuz olarak görülebilir. Çünkü
hak kayıpları bazı durumlarda telafi edilemez boyutlara ulaşabilir.

Denetimin Konusuna Göre Denetim Türleri
Denetim faaliyetini yerine getirirken farklı amaçlara ulaşılabilmek adına
farklı konularda denetim yapılabilir. Her şeyden önce denetimin hangi amaçla,
yapılacağının belirlenmesi gerekmektedir. Ortaya çıkan durum denetimin hangi
konuda yapılması gerektiğini de belirlemiş olacaktır. Denetimin konusu;
denetlenecek unsurun hukukilik, performans, mali, yerindelik ve kalite denetimi
şeklinde karşımıza çıkabilir.

Hukukilik denetimi
Hukukilik denetimi; kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan faaliyetlerin
anayasa, yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla
yapılan denetim türüdür.
Hukuk devletinde olması gereken bir denetim türüdür. Esasında kamu
kurumları ve görevlileri görevlerini yerine getirirken uymaları gereken mevzuat adı
verilen birtakım yasalar ve kurallar vardır. Mevzuatın dışına çıkılması çıkanlar için
bir hukuki sorumluluk doğurmaktadır.
Yargı organının yapmış olduğu denetim bu kapsamdadır. Fakat yargının
yapmış olduğu bu denetim TC Anayasası’nın 125. Maddesinde belirtildiği gibi, idari
eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup hiçbir surette
yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yargı denetimi dışında diğer denetim
türlerinde de kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin mevzuatlara uygun olup
olmadığı denetlenebilmektedir. Hiyerarşik denetimde üst astın işlem ve
eylemlerini hukuka uygunluk yönünden denetleyebilir. İdari vesayet denetiminde
merkezî yönetim yerinden yönetim kuruluşlarının kararlarını hukuka uygunluk
açısından denetleyebilmektedir. Yine siyasal ve idari denetim türlerinde de
(Sayıştay denetimi gibi) hukuka uygunluk aranmaktadır.

Örnek

Hukukilik denetimi;
kamu kurum ve
kuruluşlarınca yapılan
faaliyetlerin anayasa,
yasa ve yönetmeliklere
uygun olup olmadığını
belirlemek amacıyla
yapılan denetim türüdür.

•Üniversitede öğrenim görmekte olan bir öğrenci sınava cep
telefonuyla geldiği gerekçesiyle, ilgili fakülte tarafından uzaklaştırma
cezası almıştır. TC Anayasası'nın 125. maddesi gereğince öğrenci idare
mahkemesine başvuru yaparak idarenin işleminin hukuka uygun
olmadığı gerekçesiyle dava açabilir.

Yerindelik denetimi
Yerindelik denetimi, üst birimlerin alt birimlerin işlem ve eylemlerini kamu
yararına ve kamu politikalarına uygun olup olmadığı hususunda denetlemesidir.
Yerindelik denetiminde amaç; idari makamlarca verilen bir kararın, kamu yararı ve
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hukukun gereklerinin gereği olarak üst makamlar tarafından denetlenmesidir.
Denetleme sonucu, işlem iptal edilebileceği gibi, karar verenin yerine
geçerek, alınmış olan karar değiştirilebilir. Hiyerarşik denetim türünde üst astın
eylem ve işlemlerini yerindelik açısından inceleyebilir. Yine idari vesayet
denetiminde yerindelik denetimi söz konusudur. Yargı organları yerindelik denetimi
yapmazlar. Yargı organı bir eylem veya işlemin, yalnızca hukuka uygun olup
olmadığını denetleyebilir. Yine Sayıştay yerindelik denetimi yapamamaktadır.

Performans denetimi
Performans denetimi, kaynakların verimlilik, etkinlik, tutumluluk ilkeleri
doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini ve mali sorumluluğun gereklerinin makul
ölçüde karşılanıp karşılanmadığını görmek için bir kurumun faaliyetlerinin
denetlenmesidir. Performans denetimi, girdilerin ve çıktıların hesaplanarak
amaçlara ne denli ulaşıldığını ortaya koymaya yaramaktadır. Kamu kurumlarının
günümüzde yeni kamu işletmeciliği anlayışını benimsediklerini de
düşündüğümüzde, ekonomik olarak performanslarının ölçülmesinin önemi
büyüktür.
Performans denetiminin önemli göstergeleri şunlardır [10]:

Performans denetimi,
girdilerin ve çıktıların
hesaplanarak amaçlara
ne denli ulaşıldığını
ortaya koymaya
yaramaktadır.








Ekonomiklik: Uygun kalite beklentisi içerisinde kaynakları (mali, beşerî ve
diğer kaynakları) ekonomik biçimde kullanmak
Verimlilik: Kaynaklara kıyasla üretilen çıktının yeterli seviyede olup
olmadığının değerlendirilmesi
Etkinlik: Faaliyete ilişkin beklenen etkilerin gerçekleşen etkiler ile
kıyaslanması
Sürdürülebilirlik: Faaliyete ilişkin çıktıların kullanılabilirliğinin
değerlendirilmesi
Tutarlılık: Faaliyetlerin öngörülen amaç ve hedefler ile tutarlılığının
değerlendirilmesi
Operasyon: Faaliyet ve aktivitelerin mevcut düzenlemelere ve
prosedürlere uygunluğu

Bir performans denetimi şu aşamalarda gerçekleştirilmektedir:






Amaç ve hedeflerin belirlenmesi
Amaç ve hedeflerin ölçülebilir hâle getirilmesi. Yani ölçüm kriterlerinin ve
standartlarının belirlenmesi
Performans ölçümlerinin gerçekleştirilmesi
Amaç ve performans karşılaştırılmalarının yapılması
Başarılı performansın ödüllendirilmesi, düzeltici faaliyetlerin ve
iyileştirmelerin yapılması veya önlem alınması
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Örnek

Kamu Yönetiminin Denetlenmesi

•Türk Kamu Yönetimindeki kurum ve kuruluşlarda 2004 tarihli ve 5018
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte performans
denetimleri yapılmaktadır. Bu denetimleri Sayıştay
gerçekleştirmektedir.

Mali denetim
Kamu kuruluşlarına aktarılan mali kaynakların yerinde ve etkin
kullanıldığının ölçülebilmesi için yapılan denetime mali denetim denmektedir. Bu
denetim kamu kurumlarının, muhasebe ilkelerine uyumunu ölçmek adına da
kullanılmaktadır. Kamu kurumlarının bütçeleri yapılan iş ve ödenen ücret dengesi
göz önüne alınarak yapılmaktadır.
Ülkemizde mali denetimin en tepesinde Sayıştay bulunmaktadır. Kamu
idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında TBMM’ye doğru, yeterli, zamanlı bilgi
ve raporlar sunar.

Kalite denetimi

Günümüzde özellikle TKY anlayışı çerçevesinde özel sektörün yanı sıra, kamu
yönetiminde de müşteri memnuniyetine dayanan kalite anlayışı söz konusu
olmaktadır. Birçok hastanede, bazı yerel yönetimler, bakanlıklar ile kamu kurum ve
kuruluşlarında TKY anlayışı çerçevesinde denetimler müşteri memnuniyeti ilkesi
çerçevesinden müşterilerce sağlanmaktadır. Dolayısıyla özel sektördeki müşteri
memnuniyeti kavramının karşılığı olarak kamu yönetiminde vatandaş memnuniyeti
kavramı konulmaktadır. Verilen hizmetlerin ve yapılan faaliyetlerin niteliğinin,
vatandaşın memnuniyet derecesiyle denetimi sağlanabilir.

Örnek

Günümüzde özellikle TKY
anlayışı çerçevesinde
özel sektörün yanı sıra,
kamu yönetiminde
müşteri memnuniyetine
dayanan kalite anlayışı
söz konusu olmaktadır.

Kalite denetimi üretilen ürünlerin ya da hizmetlerin niteliklerine ilişkin bir
kavramdır. Kalitenin çok değişik tanımları olmakla birlikte günümüzde kalite, ürün
ya da hizmetlerin müşterilerin beklentilerini karşılama düzeyi olarak ifade
edilmektedir. Müşteriler memnun olduğu ölçüde kalitenin sağlanacağı anlayışı söz
konusu olmaktadır.

•Türkiye Kalite Derneği (KALDER) en iyi kalite uygulamalarına ödüller
vermektedir. 2015 yılında bu ödülü kamu yönetimi ve toplum
hizmetleri kategorisinde Antalya Muratpaşa Sabiha Gökçen Anaokulu
almıştır.
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Bireysel Etkinlik

Kamu Yönetiminin Denetlenmesi

• Bir kamu kurumunu ele alarak bu kamu kurumunda
gerçekleşen denetim yöntemlerini örnekle anlatınız?
• Türk kamu yönetimi dikkate alındığında, uygulanabilecek
farklı bir denetim mekanizması önerilebilir mi?
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Özet

Kamu Yönetiminin Denetlenmesi

•KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM
•Denetim, insan haklarına saygılı, demokrasiye bağlı ve hukuka uygun şekilde
kamu hizmetlerinin yerine getirmeyi amaç edinmiş bir ülke için etkili bir araç
niteliğindedir.
•DENETİM TÜRLERİ
•Denetim faaliyetini yerine getirmek için bir farklı yöntemlere ihtiyaç vardır.
Hatta bu farklı yöntemleri uygulayacak farklı kurumlara da ihtiyaç
duyulmaktadır. Bunun nedeni denetlenecek olan kurumun hangi amaçla
ve/veya hangi biriminin denetkenecek olduğuyla ilgili olduğudur.
•Denetimin Kaynağına Göre Denetim Türleri
•Denetim kaynağına göre bir sınıflandırma yapıldığında burada içsel ve dışsal
denetimiden bahsetmek mümkündür.
•İçsel denetim
•İçsel denetim bir kurumun veya kamu görevlilerinin kurum içerisinden veya
hiyararşik ilişki içerisinde olduğu başka bir kurum veya kişilerce
denetlenmesidir.
•Dışsal denetim
•Dışsal denetim kurumun veya kamu görevlililerin kurum dışından
denetlenmesidir. Siyasi denetim, idari denetim, yargı denetimi, ombudsman
denetimi, Kamuoyu ve STK’ların denetimi ve Uluslararası denetim bu
kapsamdadır.
•Siyasi denetim
• Siyasi denetim, siyasilerin ve siyasi kurumların kamu kurumları ve yöneticileri
üzerinde yaptığı denetim siyasi denetim olarak adlandırılır.
•İdari denetim
•İdari denetim; bir kamu kurumunun hiyerarşik olarak bağlı olmadığı başka bir
kamu kurumu tarafından denetlenmesine idari (yönetsel) denetim olarak
ifade edilmektedir.
•Yargı denetimi
•Yargı denetim; kamu yönetiminde yargı denetimi, idarece verilen kararların ve
yapılan faaliyetlerin, yasalara uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını
denetlenmesidir.
•Ombudsman denetimi
•Ombudsman denetimi; İlk olarak İsveç'de ortaya çıkmıştır. Ombudsman
(Türkiye’deki adı ile Kamu Denetçiliği Kurumu) yasama organı adına idareyi
denetleyen bağımsız denetçilerden oluşan bir kurumdur.
•Kamuoyu ve STK denetimi
•Kamuoyu ve STK'ların denetimi; bir konu hakkında bilgisi olan insanların
oluşturduğu genel kanaat de bir denetim aracıdır. Beraberinde yurttaşların
oluşturmuş oldukları birlikler de birer denetim aracıdır.
•Uluslararası denetim
•Uluslararası denetim dendiğinde ise; devlet yönetiminde ve kamusal
faaliyetlerde diğer devletler, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplum da
söz sahibi olabilmektedir. Bunun neticesinde uluslararası denetim
mekanizmaları karşımıza çıkmaktadır. Bu denetim türü Resmî Gazete’de
yayımlanan kanunlara uygulanan denetim türü olarak da görülebilir.
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Özet (devamı)

Kamu Yönetiminin Denetlenmesi

• Denetimin Zamanına Göre Denetim Türleri
•Denetim bir işlem veya eylemin gerçekleşmesinden önce, esnasında veya
sonrasında yapılabilir. Bu dentim türü önleyici denetim, süreç denetimi ve
düzeltici denetim türlerini içermektedir.
•Öneleyici denetim
•Bu bağlamda önleyici denetim; henüz işlem veya eylem yapılmadan önce
hataların önlenmesine yönelik bir denetimdir.
•Süreç denetimi
•Süreç denetimi; işlemler ve eylemler gerçekleştirildiği esnada yapılan
denetimlerdir. Süreç denetimi aynı zamanda bir iç denetim türüdür.
•Düzeltici denetim
•Düzeltici denetiminde yapılan işlem veya eylemler sonucunda bir eksiklik,
hata ya da haksızlık söz konusu olup olmadığına bakılır.
•Denetimin Konusuna Göre Denetim Türleri
•Denetim faaliyetini yerine getirirken farklı amaçlara ulaşılabilmek adına farklı
konularda denetim yapılabilir. Hukukilik denetimi, yerindelik denetimi,
performans denetimi, mali denetim ve kalite denetimi konusuna göre
denetim türleri olarak ifade edilebilir.
•Hukukilik denetimi
•Hukukilik denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan faaliyetlerin
anayasa, yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla
yapılan denetim türüdür.
•Yerindelik denetimi
•Yerindelik denetimi, üst birimlerin alt birimlerin işlem ve eylemlerini kamu
yararına ve kamu politikalarına uygun olup olmadığı hususunda
denetlemesidir.
•Performans denetimi
•Performans denetimi girdilerin ve çıktıların hesaplanarak amaçlara ne denli
ulaşıldığını ortaya koymaya yaramaktadır.
•Mali denetim
•Mali denetim, Kamu kuruluşlarına aktarılan mali kaynakların yerinde ve etkin
kullanıldığının ölçülebilmesi için yapılan denetime mali denetim
denmektedir.
•Kalite denetimi
•Kalite denetimi, Verilen hizmetlerin ve yapılan faaliyetlerin niteliğinin,
vatandaşın memnuniyet derecesiyle denetimi sağlanabilir. Nitekim bu
denetim türü, nihai ürününün işe yararlılığıyla ilgilidir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi İç Denetçinin daha önceden belirlenen amaçlarından
biri değildir?
a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak
b) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
sağlamak
c) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet
göstermesini sağlamak
d) Kamu idareleri hakkında yargısal denetim yapmak
e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı
korunmasını amaçlamak
2. Hiyerarşik denetime ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Üst, emri altında çalışanlara emir ve talimat vermek yetkisine sahiptir.
b) Üst, astın eylem ve işlemlerini her zaman denetleyebilir.
c) Üst astın yerine geçerek işlem yapabilir.
d) Üst, bu denetim sonucunda asta disiplin cezası verebilir.
e) Üst, astın eylem ve işlemlerini değiştirmek, kaldırmak, iptal etmek veya
yürütülmesini durdurmak yetkisine sahiptir.
3. Kamu yönetiminde kurumların mali denetimini yapan dış denetçi hangisidir?
a) Sayıştay
b) Danıştay
c) Çalıştay
d) Anaysa Mahkemesi
e) Vergi Dairesi
4. Ombudsman-Kamu Denetçiliğinin doğduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türkiye
b) İsveç
c) Almanya
d) Amerika Birleşik Devletleri
e) İngiltere
5. Bir kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmadan önce denetlenmesi
uygulanmasına ne ad verilir?
a) Siyasi Denetim
b) Yasama Denetimi
c) STK Denetimi
d) Danıştay Denetimi
e) Önleyici Denetim
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6. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘yargının, yürütmenin ya da yasamanın yerine geçerek
yürütme organının yetkisindeki bir konuda karar vermesi’’ anlamına
gelmektedir?
a) Yasama Dokunulmazlığı
b) Yargı Bağımsızlığı
c) Anayasa Mahkemesinin Aktivizmi
d) Anayasa Mahkemesinin Yetki Genişliği
e) Hukuk Devleti İlkesi
7. Aşağıdakilerden hangisi idari vesayetin özelliklerinden biri değildir?
a) İdari vesayet yetkisi istisnai nitelikte bir yetkidir.
b) İdari vesayet kamu kurumunun en üst yöneticisi tarafından yapılır.
c) Vesayet yetkisi kanuna dayanır ve kanunla sınırlıdır.
d) Vesayet dar yoruma tabi tutulur.
e) Vesayet yetkisi, kanun tarafından öngörülen bozma, onama, erteleme,
değiştirerek onama gibi sınırlı yetkiler içerir.
8. Aşağıdakilerden hangisi idari vesayet ile hiyerarşik denetim arasındaki
farklardan biri değildir?
a) İdari vesayet denetimi kanuna dayanılarak yapılır, hiyerarşik denetim ise
mahkemece yapılır.
b) İdari vesayet, emir ve talimat verme yetkisi içermez. Hiyerarşik denetim
emir ve talimat verme yetkisi içerir.
c) İdari vesayet, merkezî yönetim ve yerinden yönetim arasındaki ilişkidir.
d) Hiyerarşik denetim ise tek bir tüzel kişilik içerisindeki ast-üst ilişkisidir
e) İdari vesayet istisnai, hiyerarşik denetim genel bir yetkidir.
9. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun denetim yapabileceği
kurum ya da kuruluşlardan biri değildir?
a) Kamuya yararlı dernekler
b) Kamuya yararlı vakıflar
c) Sermayesinin yarısından fazlası kamuda olan kuruluşlar
d) Yargı kuruluşları
e) İşçi ve işveren meslek kuruluşları
10.Aşağıdakilerden hangisi, denetimin amaçlarından biri değildir?
a) Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek
b) Kamu yararını sağlamak
c) Kamu kurumlarının etkin ve verimli olmasını sağlamak
d) Hukuka uygun kamusal faaliyetlerde bulunmak
e) Kişiler üzerinde siyasi baskı yaratmak

Cevap Anahtarı
1. d, 2.c, 3.a, 4.b, 5.e, 6.c, 7.b, 8.a, 9.d, 10.e
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞLEVLERİ

İNSAN KAYNAKLARI
İLKELERİ

Savunma
İşçi
Kadrolama

İş gücü

Personel

Liyakat

Kariyer

Yetiştirme ve Geliştirme

Eşitlik

Yansızlık

Değerleme ve Ödüllendirme

Güvence

Sınıflandırma
Endüstri İlişkileri

Adil

Ücret

Hizmetiçi Eğitim
Koruma

İş gören

ÖZEL SEKTÖR / KAMU SEKTÖRÜ İKY BENZERLİK VE FARKLILIKLARI

BENZERLİKLER

Beşerî

Belirli ilişkiler

Koordinasyon ve iş birliği
Kalite, Performans,
Kariyer vb.

İKY yatırımdır

FARKLILIKLAR

Kamu yararı

İdari otorite

Katı kuralllar

Denetime açıklık
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GİRİŞ

Günümüz iş hayatında
en önemli faktör,
insandır.

Yalnızca üretimin önemli olduğu geçmiş dönemlerde insan kaynağı fazla bir
önem taşımamaktaydı. Örgütler, yalnızca en fazla üretimi en ucuz ve en hızlı bir
şekilde nasıl yapacağını planlamaktaydı. Bu dönemde insan makinelerden farklı
görülmemekte ve insan gücü olarak ifade edilmekteydi. Pazarlamanın önem
kazandığı dönemlerde ise insana artık personel gözüyle bakılmaktaydı. Oysaki
teknolojinin ön plana çıktığı ve bilgi çağı olarak ifade edilen günümüzde ise insan,
bilgi gücü olarak ifade edilmektedir. Artık bilginin önemli olduğu bu dönemde
bilgiyi üreten ve kullanan insan önemli görülmektedir.
Artık gerek özel sektör gerekse de kamu sektörü olsun günümüz iş hayatının
en önemli faktörü insandır. Öyle ki örgütler, ürün ve hizmetten çok insana yapılan
yatırımın daha çok önemli olduğunu dillerinden düşürmemekte ve bu nedenle
insan kaynağı daha da fazla ön plana çıkmaktadır. İnsan kaynağı, bir maliyet
unsuru olarak görülmemekte; daha fazla önem verilmesi ve geliştirilmesi gereken
bir unsur olarak görülmektedir.
İnsana verilen önem ve değerin artmasıyla işe alımlarda insanın gücüne,
fiziksel durumuna bakmak yeterli olmamakta, insan kaynağının bilişsel gücüne ve
yetkinliğine de bakmak gerekmektedir. Ayrıca insan kaynağını motive etmek,
performanslarını yükseltmeye yardımcı olmak ve onların örgütte çalışmalarının
devamlılığını sağlamak oldukça önemli hâle gelmektedir. İnsana verilen bu önem
söz konusu kaynağın hem özel sektörde hem de kamu sektöründe etkin ve verimli
bir şekilde yönetilmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır.
Bu kapsamda bu ünitenin amacı; insan kaynakları yönetimi (İKY) kavramını
açıklayarak İKY ile personel yönetimi arasındaki farklılıkları ortaya koymak, İKY’nin
özelliklerini ve ilkelerini hem özel sektör hem de kamu sektörü bağlamında ifade
etmek, İKY’nin temel işlevlerini açıklayarak kamuda uygulanmasına değinmek ve
her iki sektör açısından insan kaynakları yönetimini karşılaştırmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAVRAMI
İnsan kaynakları ifadesi, örgütlerin amaçlarına varmak için kullanmak
zorunda oldukları kaynaklardan biri olan insanı ifade eder. Üretim faktörlerinden
bir tanesi olan insan (emek) diğer üretim faktörlerinden daha önemli ve farklıdır.
Çünkü insan, hem düşünsel hem de fiziksel gücü ile üretime katılmakta ve diğer
üretim faktörlerini bir araya getirerek üretimin gerçekleşmesini sağlamaktadır.
İnsan kaynakları kavramı 1950’li yıllarda Amerika’da ortaya atılmış bir
kavramdır. Sanayi Devrimi ile birlikte çalışanlar bir makinenin parçası ve değer
verilmeyen bir kaynak olarak görülmekteydi. Bu nedenle insan fiziksel özellikleri ile
ön plana çıkan bir unsurdu. İlerleyen zamanlarda ise üretimden ziyade
pazarlamanın öne çıkması ardından teknolojinin de gelişimi ile bilgi toplumuna
geçiş insan kaynağına verilen önemi artırmıştır. Bu durum çalışanların ifade
edilmesi noktasında yeni arayışlara girilmesine sebep olmuş ve bu arayış
sonucunda insan kaynakları kavramı ortaya çıkmıştır.
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İşçi

İşgücü

İnsan Yetenekleri
Beşerî Sermaye/İnsan Sermayesi
Entelektüel Sermaye
Stratejik Kaynak

Personel

İş gören

İnsan
Kaynakları

Şekil 11.1. İnsan Kaynağı Kavramının Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi

Dar anlamıyla örgütte çalışan tüm çalışanlar insan kaynaklarını oluşturur.
Daha geniş anlamıyla ise insan kaynakları kavramı, örgütlerde yönetime bağlı
olarak çalışan tüm çalışanlarla birlikte örgüt dışında bulanan ve potansiyel olarak
yararlanılabilecek olan iş gücünü kapsayan geniş bir kavramı ifade etmektedir. Bu
bağlamda eğitim durumu, konumu ve seviyesi ne olursa olsun hangi birim ya da
bölümde çalışırsa çalışsın her birey o örgütün birer insan kaynağıdır.

Örnek

Günümüzde ise insan
kaynağı kavramı
çerçevesinde insan
sermayesi, insan
yetenekleri, entelektüel
sermaye, stratejik
kaynak gibi yeni
kavramlar da
kullanılmaya
başlanmıştır.

Geçmişte örgütte çalışanları ifade etmek için; işçi, iş gücü, insan gücü,
personel, işgören gibi kavramlar kullanılırken günümüzde ise insan kaynağı
kavramı çerçevesinde insan sermayesi, insan yetenekleri, entelektüel sermaye,
stratejik kaynak gibi yeni kavramlar da kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 11.1 insan
kaynağı kavramının tarihsel süreçteki gelişimini göstermektedir.

•Bir örgütte çalışan tüm kademelerdeki yöneticiler (CEO, genel
müdür,pazarlama müdürü, finans müdürü vb.), teknik personel
(çaycı, kantinci, temizlikçi vb.), idari personel (amir, memur,
sekreter vb.) gibi tüm çalışanlar o örgütün insan kaynağını
oluşturmaktadır.

Yönetim ise, kişilerin çabaları sonucu örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesini
sağlayan bir süreçtir. Kısaca yönetim, örgütün önceden belirlenmiş amaçlara
ulaşabilmesi için elde bulunulan kaynakların (insan, para, makine, bilgi, malzeme
vb.) etkili ve verimli bir şekilde bir araya getirilerek planlama, örgütleme,
yöneltme, koordinasyon ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesi olarak
tanımlanmaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi kavramına ilişkin tarihsel süreç içerisinde farklı
görüşler ve tanımlamalar söz konudur. Bu farklılığın sebebi; kavramın zaman
içerisinde farklı nitelendirilmesi, değişik faaliyetlerin tanımlanmaya çalışılması ve
konunun içeriğinin değişerek daha da genişlemesidir. İnsan kaynağının
yönetilmesini ifade eden insan kaynakları yönetimi kavramı “herhangi bir örgütsel
ve çevresel ortamdaki insan kaynağının çevreye, örgüte ve insanın kendisine
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İnsan kaynakları
yönetimi, personel
yönetimini de kapsayan
daha geniş kapsamlı bir
kavramdır.

yararlı olacak bir şekilde ve yasalara da uygun olarak yönetilmesine ilişkin
faaliyetler” olarak tanımlanmaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi anlayışı, insanı örgütün merkezinde gören ve
insan kavramını ön plana çıkaran bir yaklaşımdır. Bu kapsamda insan kaynakları
yönetiminin iki temel hedefinden söz etmek mümkündür. Bunlardan birincisi,
insan kaynağının örgütün hedefi doğrultusunda en verimli olarak kullanılmasını
sağlama; ikincisi ise insan kaynağının ihtiyaçlarını karşılayarak mesleki olarak
gelişimine katkı sağlamaktır.
Geçmişte personel yönetimi olarak ifade edilen insan kaynakları yönetimi
aslında personel yönetiminden tamamen farklı bir kavram değildir. İnsan
kaynakları yönetimi, personel yönetimini de kapsayan daha geniş kapsamlı bir
kavramdır. Bu kapsamda personel yönetimi daha çok örgütte işe alma, işten
çıkarma ve personel kayıtlarının tutulması gibi işlemleri ifade etmekte olup az
sayıda işlevi kapsamaktadır [2]. Personel yönetimi, çalışanları kontrol edilmesi ve
yönetilmesi gereken edilgen ve emeğin üreticisi varlıklar olarak görmektedir. Bu
nedenle çalışanların yönetim ile ilgili sorunlarında personel yönetimi yetersiz
kalmıştır.
İnsan kaynakları yönetimi ise örgütte çalışacak insan kaynakları açısından
yönetim ihtiyaçlarına yönelen bir kavramdır. Bununla birlikte insan kaynakları
yönetimi çalışanları nitelikli emeğin üreticisi, karar süreçlerine ve tüm yönetim
etkinliklerine katılması gereken insanlar olarak görmektedir. İnsan kaynakları
yönetimi, iş ve insan kaynağının bütünleşmesine önem vermektedir. Bu kapsamda
bugün kavram olarak personel yönetimi kavramı yerine kullanılan insan kaynakları
yönetimi ile personel yönetimi kavramı bazı özellikleri açısından farklılıklar
göstermektedir. Bu farklılıklar Tablo 11.1’de görülebilmektedir.
Tablo 11.1. İKY ile Personel Yönetimi Arasındaki Farklar [2]

Personel Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kısmi yaklaşım

Bütüncül yaklaşım

İş odaklı

İnsan odaklı

Durağan (statik) yapı

Dinamik yapı

Çalışan maliyet unsurudur

Çalışan en önemli kaynaktır

Kalıplar ve kurallar

Misyon ve değerler

Kısa vadeli ve iç planlama

Uzun vadeli ve stratejik planlama

İşte çalışan insan

İşi yönlendiren insan

Klasik yönetim

Toplam kalite yönetimi

Düşük güven ve çalışanı itaat ettirme

Yüksek güven, iş birliği ve dayanışma

Nicelik

Kalite

Dikey yönetim

Yatay yönetim
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ
İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Özellikleri
İnsan kaynakları yönetimi yönetim alanında gerçekleşen değişim ve
gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Çünkü insan kaynağı yönetimin dâhili bir
unsurudur. Yönetim alanındaki gelişmelerden etkilenen insan kaynakları
yönetiminin kendine özgü, genel birtakım özellikleri söz konusudur. Bu özellikler
aşağıda özetlenmiştir [3]:







İKY, bir işi “en iyi o işi
yapan bilir”
anlayışından hareket
etmektedir.





İnsan kaynakları yönetimi, girdilerden çok sonuçlara yönelmektedir. Yani,
çalışanların ücretlerinden ve çalışma sürelerinden daha çok onların
performansı ve bunun örgütün verimliliğine etkisi ile uğraşmaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların bireysel gelişimlerini sağlamaya
çalışmaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi, örgütte ben merkezli bir anlayış yerine biz
merkezli bir anlayışı benimsemektedir. Çalışma ilişkilerinde takım ruhunun
önemini vurgulamaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi, insanın yaratıcılığına ve yetkinliğine vurgu
yapmaktadır. Bir işi “en iyi o işi yapan bilir” anlayışından hareket
etmektedir.
İnsan kaynakları yönetimi, örgüt kültür ve değerlerine önem vermektedir.
İnsan kaynakları yönetimi, örgütün ve çalışanların ortak hedefler
çerçevesinde buluşmalarını sağlamaya çalışmaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi, dinamik bir süreçtir ve gelişmeler karşısında
duyarlı olmayı gerektirmektedir.

İnsan kaynakları yönetimi bahsedilen bu özellikleri ile örgütte çalışanların
başarılı olmasını ve böylece örgütün başarı kazanmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Yani İKY hem çalışanın hem de örgütün kazanmasını (kazankazan) sağlamaya çalışmaktadır.

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri
İKY’nin hem özel sektörde hem de kamu sektöründe var olan genel
özellikleri ile birlikte kamu sektörüne özgü bazı özellikleri de söz konusudur [4]:









Kapalı kariyerin var olması
Kamuya girişte genel öğrenim esas alınması
Merkezî sınavla memur alınması
Kıdem ve öğrenim düzeyinin terfiye esas alınması
Güvenceli bir statü sağlaması
Gelenekçi ve şekilci bir işleyişe sahip olması
Yasal dayanaklarla işlerin yürümesi
Yargısal denetimin özel kurallarının bulunması
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İLKELERİ
İnsan kaynakları yönetimine yön veren, örgütten örgüte farklılık gösteren ve
zaman içerisinde değişebilen bazı ilkeler vardır. İnsan kaynakları yönetimine ilişkin
bu ilkeler sekiz başlık altında toplanabilir. Söz konusu ilkeler Şekil 11.2’de
özetlenmiştir.
Liyakat
Yansızlık

İlkesi

İlkesi

Kariyer
İlkesi

Güvence

İKY

Eşitlik

İlkesi

İlkeleri

İlkesi

Sınıflandırma
İlkesi

Hizmet İçi
Adil Ücret

Eğitim İlkesi

İlkesi

Şekil 11.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin İlkeleri



Liyakat ilkesi yeterlilik olarak da bilinir ve işin niteliklerine en uygun
elemanın seçilmesini ifade etmektedir. Yani, görevler için en yetenekli ve
en liyakatli elemanların seçilmesidir. Liyakat “adama göre iş” değil “işe
göre adam” prensibini yansıtan bir ilkedir. Örneğin, kamuda bu ilkeyi
yerine getirebilmek için herkesin katılabileceği KPSS gibi sınavlar
düzenlenmekte ve ilgilenen herkesin bu sınavlara başvuruda
bulunabilmesi sağlanmaktadır.



Kariyer ilkesine bakıldığında, çalışanlara örgütte uygun çalışma ve ilerleme
olanaklarının sağlanmasını ifade etmektedir. Kariyer yaşam boyu süren bir
uğraştır. Örgütte doğru işe doğru insanı seçmek kadar önemli olan o insanı
örgütte tutabilmektir. Bu nedenle çalışanlara kariyer fırsatlarının verilmesi
önemlidir. Kamuda kariyerin anlamı ise memurluğun bir meslek hâline
getirilmesidir.



Eşitlik ilkesi temelde işe girişte ve yükselmede dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi
düşünce vb. nedenlerle ayrımcılık yapılmaması ve hiçbir kişi, aile ya da
gruba ayrıcalık tanınmaması olarak ifade edilmektedir. Eşitlik ilkesi
kamuda anayasal bir ilkedir. Anayasamıza göre (madde 70) “Her Türk
kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin
gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” denilmektedir.
Hem özel sektör hem de kamu sektöründe eşitliğin üç düzeyde sağlanması
gerekmektedir. Bunlar; fırsat eşitliği, yükselme eşitliği ve paylaşma
eşitliğidir.

Liyakat “adama göre iş”
değil, “işe göre adam”
prensibini yansıtan bir
ilkedir.

Kamuda kariyerin
anlamı ise memurluğun
bir meslek hâline
getirilmesidir.
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Örnek





İş ve makam güvencesi
olmak üzere iki tür
güvenceden söz
edilebilir. İş güvencesi;
bireyin haklı nedenler
olmadan işten
atılmaması, makam
güvencesi ise yükseldiği
makamdaki görevini
koruyabilmesidir.

Kamu çalışanlarına
ödenecek ücret
belirlenirken yalnızca
ülkenin ekonomik
durumu dikkate
alınmamalı; aynı
zamanda ülkenin sosyal
yapısı da göz önünde
bulundurulmalıdır.

Yansızlık ya da tarafsızlık ilkesi ise, çalışanlara eşit biçimde yaklaşılması
terfi, ödüllendirme ve cezalandırmada çalışanlar arasında ayrım
yapılmamasını ifade etmektedir. Kamuda siyasal amaçlı atamalardan
sakınmayı ifade eden tarafsızlık ilkesi gereği kamu kesiminde çalışanlara
siyasi partiye üye olma, seçim kampanyalarına katılma vb. alanlarda bazı
yasak ve kısıtlamalar getirilmiştir. Bazı meslek dallarında ise bu yasak
kaldırılmıştır.

•Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, siyasi partilere
üye olabilmektedir. Yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini
aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla siyasi
partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma
birimlerinde görev alabilmektedir.

Güvence ilkesi, kariyer ilkesi ile ilişkili olan güvence ilkesi kariyer yapmak
için o işte uzun bir süre çalışma imkânının sağlanmasını ifade etmektedir.
İş ve makam güvencesi olmak üzere iki tür güvenceden söz edilebilir. İş
güvencesi bireyin haklı nedenler olmadan işten atılmaması, makam
güvencesi ise yükseldiği makamdaki görevini koruyabilmesidir. Kamuda
güvenceler yasal ve idare düzenlemelerle koruma altına alınmış ve ihlal
durumunda memurun idareye ve yargıya başvuru hakkı vardır.

Yukarıda bahsedilen insan kaynakları yönetim ilkeleri ile birlikte kamu
personel rejiminde sınıflandırma, adil ve yeterli ücret ile hizmet içi eğitim ilkeleri
de söz konusudur.


Sınıflandırma ilkesine bakıldığında bu ilke, kamu görevlilerinin hizmetin ve
görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre gruplara ayrılmasını
ifade etmektedir. Söz konusu bu ilke adil ve yeterli ücret uygulanması
ilkesine oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.



Adil ve yeterli ücret ilkesi de kamuda çalışan personele yerine getirdiği
görev karşısında ödenmesi gereken miktarı ifade etmektedir. Kamu
çalışanlarına ödenecek ücret belirlenirken yalnızca ülkenin ekonomik
durumu dikkate alınmamalı aynı zamanda ülkenin sosyal yapısı da göz
önünde bulundurulmalıdır. Memura ödenen aylıklarda kazanılmış haklar
da korunmalıdır.



Hizmet içi eğitim ilkesi İKY çerçevesinde son zamanlarda önem verilen bir
ilkedir ve kamu hizmetlerinin değişen ve gelişen ihtiyaçlara uydurulması ve
devamlı değişmesi bu hizmetleri yerine getiren kamu personelinin de
değişikliklere ayak uydurmasını ifade etmektedir. Memurun yetiştirilmesi
ve verimliliğinin artırılarak ileriki görevlere hazırlanması açısından hizmet
içi eğitim önemli bir husustur.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ
Örgütle çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetsel kararlardan
oluşan insan kaynakları yönetiminin bazı işlevleri vardır. İnsan kaynakları
yönetiminin işlevleri, insan kaynağının ve örgütün etkinliğini artırmaya yönelik
faaliyetlerin tümüdür. İnsan kaynakları yönetiminin insan kaynağı planlanması,
kadrolama, insan kaynağını yetiştirme ve geliştirme, performans değerleme ve
ödüllendirme, endüstriyel ilişkiler ve koruma olmak üzere 6 temel işlevi söz
konusudur[5] [6].
İnsan kaynakları
planlaması, örgütsel
amaçlara ulaşılabilmesi
için gereksinim duyulan
insan gücünün tespit
edilmesi anlamına
gelmektedir.

Kadrolama işlevi, doğru
işe doğru adamı seçme
amacını taşır.

İnsan kaynakları yönetim süreci planlama ile başlar. İnsan kaynakları
planlaması, örgütsel amaçlara ulaşılabilmesi için gereksinim duyulan insan
gücünün tespit edilmesi anlamına gelmektedir. Planlama işlevi İK planlaması ve iş
analizi olmak üzere iki çalışmayı içermektedir.
Kamuda işler ve mevkiler kesin tanımlanmadığından dolayı personele olan
ihtiyaç ile bunun tedariki uzun süreler alabilmektedir. Kamu kesimi açısından insan
kaynağı planlamasının özel bir önemi vardır. Eğer kamuda insan kaynağı
planlaması gerçek ihtiyaca göre değil, siyasi bir nedene ya da işsizliği azaltmaya
yönelik yapılırsa iş gücü israfına sebep olabilir. Bununla birlikte belli kadrolarda
yığılmalar olur ve verimlilik azalır. Bu nedenle kamuda insan kaynağı
planlamasının, eksiksiz ve ihtiyaç doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
İnsan kaynakları yönetiminin ikinci işlevi kadrolamadır. Kadrolama, örgüt için
gerekli insan kaynağı belirlendikten sonra sıra bu ihtiyacın nereden sağlanacağına
ve uygun elemanın işe alınarak işe alıştırılmasına gelir. Kadrolama işlevi doğru işe
doğru adamı seçme amacını taşır. Kadrolama işlevi personelin bulunması, seçilmesi
ve yerleştirilmesini içermektedir.
Kamuda personel istihdamı çerçevesinde 4 çeşit istihdam biçiminden
bahsetmek mümkündür. Bunlar; memur, işçi, sözleşmeli personel ve geçici
personeldir.






Memur: Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre
asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerdir.
İşçi: Memur, sözleşmeli ve geçici personel dışında kalan Devlet Memurları
Kanunu’na tabi olmayan iş mevzuatına tabi olan çalışanlardır.
Sözleşmeli Personel: Zaruri ve istisnai hâllere özgü olmak üzere özel bir
meslek bilgi ve uzmanlığına ihtiyaç gösteren geçici işlerde sözleşme ile
çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.
Geçici Personel: Bir yıldan az süreli ya da mevsimlik hizmet olduğunda BK
tarafından karar verilen işlerde belirli sınırlar dâhilinde çalıştırılan ve işçi
sayılmayan görevlilerdir.
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Türk kamu sektöründe
personel alma işlemleri,
Devlet Personel
Başkanlığı tarafından
yönlendirilmektedir.

Türk kamu sektöründe personel alma işlemleri, Devlet Personel Başkanlığı
tarafından yönlendirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyacı
duyduklarında Devlet Personel Başkanlığına ihtiyaç duyulan sınıf ve dereceleri
bildirirler. Devlet Personel Başkanlığı ise gerekli kriterleri belirledikten sonra
başvuru süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî Gazete, TV, radyo, ülke
çapında yüksek tirajlı gazetelerden en az biri ya da uygun görülecek diğer araçlar
ile duyurur. Seçim sürecinde ise eğitim, tecrübe, bilgi, kurumun ihtiyacı vb.
kriterlere dikkat edilerek işin gereklerine en uygun aday seçilir [7].
Kamu kurumlarında çalışabilmek için bazı özel ve genel şartların bulunması
ise zorunludur. Kamuda istihdam edilecek personelin şu genel şartları yerine
getirmesi gerekmektedir [7];









Türk vatandaşı olmak,
Genel olarak 18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Sağlık bakımından engel taşımamak,
Askerliğini bitirmiş ya da erteletmiş olmak,
Ağır hapis cezası ya da 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak. Affa
uğrasalar bile devletin kişiliğine karşı suç işlemiş bulunmamak, yüz kızartıcı
ve onur kırıcı suçtan hükümlü olmamak,
En az ortaokul mezunu olmak, kadro için istekli bulunmadığı takdirde
ilkokul mezunları da istihdam edilebilir.

Söz konusu genel koşullarla birlikte eğitimini gösterir diplomaya sahip
olmak, kurumların özel mevzuatında aranan koşulları taşımak ve devlet
memurluğu sınavında başarılı olmak gibi özel koşulları da sağlamak
gerekmektedir.
1998 yılında yürürlüğe giren kanunla birlikte 657 sayılı kanunla çalıştırılması
düşünülen personel için göreve ilk defa atanacakların tespit edilmesine yönelik
tüm ülke çapında sınav düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu sınavda başarılı sayılmak
içinse 100 üzerinden 70 puan almak gerekmektedir. Bu sınava giren kişiler aldıkları
puanlar ve diğer özellikleri (bilgisayar bilmek, meslek lisesi mezunu olmak vb.) göz
önüne alınarak kadrolara atanmaktadırlar. Yukarıda sıralanan koşulları taşıyan
kişiler belli bir süre memur adaylığı yaptıktan sonra asli kadroya atanırlar. Adaylık
dönemindeki memurlara eğitim programları uygulanmaktadır [7].

Kamuda personel
seçimi; daha çok
diplomaya ve sınav
puanlarına göre
olduğundan dolayı
personelin eğitimi ve
geliştirilmesi daha çok
kurum içerisinde
gerçekleştirilir.

İnsan kaynakları yönetiminin üçüncü işlevi olan insan kaynağı yetiştirme ve
geliştirme, örgütte çalışanların ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri edinmelerine,
kendilerini gerçekleştirmelerine ve örgütsel etkinliğe katkıda bulunacak şekilde
faaliyet göstermelerine olanak sağlayan eğitim ve kariyer geliştirme etkinliklerine
ilişkindir. İnsan kaynağı yetiştirme ve geliştirme işlevi; işe alıştırma (oryantasyon),
personel eğitimi ve kariyer planlamasını içermektedir [5].
Kamuda personel seçimi daha çok diplomaya ve sınav puanlarına göre
olduğundan dolayı personelin eğitimi ve geliştirilmesi daha çok kurum içerisinde
gerçekleştirilir. Hizmet içi eğitim programları olarak adlandırılan bu eğitim ve
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geliştirme süreçlerinin doğru işletilememesi bu işlevin yerine getirilmesinde en
büyük engeldir.

• Bulunduğunuz çevrede yer alan bir işetme yöneticisi ile
görüşüp çalışanlarını ödüllendirmede ne tür yöntemler
kullandıklarını ve niçin o yöntemi seçtiklerini araştırınız.

İnsan kaynakları yönetiminin bir diğer işlevi olan endüstriyel ilişkiler; işçi
örgütleri, işveren örgütleri ve devlet organları arasındaki ilişkilerinin
düzenlenmesini kapsayan bir işlevdir. Endüstriyel ilişkiler işlevi, toplu pazarlık,
sözleşme ve örgütlenmeyi içermektedir. İnsan kaynakları yönetimi endüstriyel
ilişkiler işlevi gereği işçi ve işveren sendikaları arasındaki uyumu ve uzlaşmayı
sağlama görevini yerine getirmektedir.
Ülkemizde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) gibi işçi
örgütleri ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu gibi işveren örgütleri
vardır. Bununla birlikte anayasamız uyarınca kurulmuş ve kamu kurumu
niteliğindeki bazı meslek kuruluşları da söz konusudur.

Örnek

Endüstriyel ilişkiler; işçi
örgütleri, işveren
örgütleri ve devlet
organları arasındaki
ilişkilerinin
düzenlenmesini
kapsayan bir işlevdir.

Bireysel Etkinlik

İnsan kaynakları yönetiminin dördüncü işlevi ise performans
değerlendirmedir. Bu işlev çalışanın işinde gösterdiği başarı derecesinin
saptanmasını ifade etmektedir. Performans değerlemede amaç; işe yerleştirilen
çalışanın, periyodik olarak değerlendirilmesi, işini ne kadar iyi yaptığının kendisine
bildirilmesi (geri bildirim) ve koyulan hedeflere ne kadar ulaştığının
belirlenmesidir. Ödüllendirme temel ücret/maaş, özendirici ödemeler, ödüller ve
yan ödemeleri içermektedir. Örgütler çalışanları ödüllendirirken bazen para, altın
vb. parasal unsurların yanında onları tatile gönderme, izin verme gibi unsurları da
kullanmaktadır. Bunların yanında bazen çalışanlar maddi unsurlardan ziyade takdir
etme, övme, saygı görme gibi manevi unsurlarla ödüllendirmeyi bekleyebilir. Bu
yüzden yöneticiler ödüllendirmeyi yaparken çalışanın beklentilerine de cevap
vermeye çalışmalıdır.

•Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) kamu kurumu niteliğindeki en yaygın ve etkili işveren
örgütleridir.
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Koruma, çalışanların
çalışma ortamında
fiziksel ve ruhsal
varlıklarının koruma
altına alınması için
yapılan çalışmaları ifade
etmektedir.

Bireysel Etkinlik

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi

• Ülkemizde işçi ve işveren örgütlerinin uzlaşmasında insan
kaynakları yönetiminin rolü konusunda neler
söylenebileceğini çevrenizdeki kişiler ile tartışınız.

İnsan kaynakları yönetimini en son fakat en önemli işlevlerinden bir tanesi
de çalışanın korunmasıdır. Koruma, çalışanların çalışma ortamında fiziksel ve
ruhsal varlıklarının koruma altına alınması için yapılan çalışmaları ifade
etmektedir. Koruma işlevi, iş güvenliği ve işgören sağlığı gibi unsurları
içermektedir.

ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SEKTÖRÜ İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ KARŞILAŞTIRMASI
Geçmişte örgütte işçi, işgören, personel gibi isimler alan insan unsuru ile
ilgili işlerde özlük işleri, personel yönetimi gibi isimler altında toplanmaktaydı.
Günümüzde ise örgütteki insan unsuru ile ilgili faaliyetler hem özel sektörde hem
de kamu sektöründe insan kaynakları yönetimi adı altında ele alınmaktadır. Özel
sektörde olduğu gibi kamuda da amaç etkili ve verimli bir yönetim sistemi
meydana getirmektir. Bunun için de bilgi çağı olarak nitelendirdiğimiz çağımızda
insana verilen önem oldukça yüksek seviyelerdedir. İnsana verilen bu önemin
karşılığı olarak insan kaynakları yönetimi de kamu ve özel sektör ayrımı
yapılmaksızın kullanılmaya devam etmektedir. Her iki kesimin de ele aldığı temel
unsurun insan olduğu düşünüldüğünde hem özel sektör hem de kamu sektörü
insan kaynakları yönetiminin bazı benzerlikleri söz konusudur. Bu kapsamda özel
sektör ve kamu sektörü insan kaynakları yönetiminin benzerlikleri Tablo 11.2’de
özetlenmiştir.
Tablo 11.2. Özel Sektör ve Kamu Sektöründe İKY Benzerlikleri [8] [9] [10]

İKY Benzerlikleri
Her ikisi de örgütün beşerî tarafı ile ilgilidir.
Her ikisinde de İKY belirli yapı ve ilişkiler içerisinde sürdürülür.
İKY çalışanlar arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi esas alınır.
Kalite, verimlilik, performans, etkinlik, kariyer gibi değerlere önem verilir.
Her iki kesimde de
insan kaynakları
yönetimi, insanı
örgütün merkezine
koyan ve onu ön plana
çıkaran bir bakış açısını
ifade etmektedir.

Her iki kesimde de insan kaynağına yapılan harcama yatırım olarak kabul edilir.
Her iki kesimde de insan kaynakları yönetimi, insanı örgütün merkezine
koyan ve onu ön plana çıkaran bir bakış açısını ifade etmektedir. İnsanı değerli
kılan özel sektör ve kamu sektörü insan kaynakları yönetimi, yönetsel anlamda
olmasa da nitelik açısından kamu ve özel sektörde yer alan örgütlerde bazı
farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar ise Tablo 11.3’te görülebilmektedir.
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Tablo 11.3. Özel Sektör ve Kamu Sektöründe İKY Farklılıkları [8] [9] [10]

İKY Farklılıkları
Devletin yaptığı işlerde amaç kamu yararı olduğundan dolayı özel sektöre göre
daha zorunlu ve ivedi nitelik taşımaktadır.
Kamuda çalışanların sosyal ve ekonomik hakları idari otoritelerce belirlenir. Özel
sektörde ise karşılıklı görüşmelerle düzenleme yapılır.
Kamu sektöründe kurallar katıdır. Özel sektör işin niteliği doğrultusunda esnek
yönetim gösterebilir.

Bireysel Etkinlik

Kamu faaliyetleri açıktır ve herkesçe denetlenebilir. Özel sektörde iç denetimler
söz konusudur.

• Bir kamu kurumuna ve bir özel kuruluşa gidip ne tür bir
insan kaynağı politikası benimsediklerini araştırarak ortaya
çıkan farklılıkları karşılaştırınız.
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•İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAVRAMI
•İnsan kaynağı, günümüz bilgi çağında en önemli üretim faktörü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte örgütte çalışanları ifade etmek için; işçi, iş
gücü, insan gücü, personel, işgören gibi kavramlar kullanılırken günümüzde
ise insan kaynağı kavramı çerçevesinde insan sermayesi, insan yetenekleri,
entelektüel sermaye, stratejik kaynak gibi yeni kavramlar da
kullanılmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi ise bu kaynağın nasıl doğru
yönetileceğini ifade etmektedir. İnsan kaynağının doğru yönetilmesi örgütün
amaçlarına daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle hem özel
sektörde hem de kamu sektöründe insan kaynağının doğru yönetilmesi
gerekmektedir.
•İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ
•İnsan kaynakları yönetiminin kendine has bazı özellikleri söz konusudur. Bu
özellikler İKY'nin genel özellikleri ve kamuya has özellikleri olarak
sınıflandırılabilir. İnsan kaynakları yönetiminin girdilerden çok çıktılara
yönelmesi, bireysel gelişimi sağlamaya çalışması, ben merkezli bir anlayıştan
ziyade biz merkezli bir anlayışa yönelmesi ile örgütün kültür ve değerlerine
önem vermesi en temel özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
•İKY'nin kamu sektörüne özgü birtakım özelliklerinin olduğunu söylemek
mümkündür. Kamu sektöründe işe girişte genel öğrenim düzeyi dikkate
alınmaktadır. Sınavlar, merkezî sistemle gerçekleştirilmektedir. Kıdem ve
öğrenim düzeyi terfide dikkate alınmaktadır. Güvenceli bir statü
sağlamaktadır. Gelenekçi ve şekilci bir işleyişe sahiptir. Yargısal denetimin
özel kuralları söz konusudur. Bununla birlikte kamuda personel istihdamı
çerçevesinde 4 çeşit istihdam biçiminden bahsetmek mümkündür. Bunlar;
memur, işçi, sözleşmeli personel ve geçici personeldir.
• İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İLKELERİ
•İKY'nin gerek özel sektör gerekse de kamu sektöründe hâkim olan bazı
ilkeleri de söz konusudur. Bu ilkeler: Liyakat (yeterlik), kariyer, eşitlik,
güvence, yansızlık, tarafsızlık, sınıflandırma, adil ve yeterli ücret ve hizmet içi
eğitim ilkeleridir.
•İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ
•İKY'nin kamu sektörünü de kapsayan ve insan kaynağının planlaması ile
başlayan işgören bulma, seçme ve almayı içeren kadrolama, insan
kaynağının eğitimini ifade eden insan kaynağını yetiştirme/geliştirme, yaptığı
işin başarısını ölçen performans değerleme ve ödüllendirme ile birlikte
endüstriyel ilişkiler ve koruma olmak üzere 6 temel işlevi vardır.
•ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SEKTÖRÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
KARŞILAŞTIRMASI
•Hem özel sektör hem de kamu sektörü insan kaynakları yönetimi örgütün
beşerî tarafıyla ilgilenmesine rağmen kamu sektörü insan kaynakları
yönetimi bazı farklılıklara sahiptir. Devletin yaptığı işlerde amaç, kamu yararı
olduğundan dolayı özel sektöre göre daha zorunlu ve ivedi nitelik
taşımaktadır. Kamuda çalışanların sosyal ve ekonomik hakları idari
otoritelerce belirlenmektedir. Ayrıca kamu sektöründe kurallar katı,
faaliyetler açık ve herkesçe denetlenebilir nitelik taşımaktadır. Gerek özel
sektör gerekse de kamu sektörü açısından ekinliğin ve verimliliğin
arttırılmasının doğru insan kaynağının doğru işe yerleştirilmesi ile mümkün
olacağını söylemek doğru olacaktır. Çünkü hem kamuda hem de özel
sektörde üretimin ve verimliliğin artması ülkenin kalkınması ve gelişmesi
açısından büyük önem taşımaktadır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içerisinde insan kaynağı kavramına
verilen isimlerden bir tanesi değildir?
a) İşgören
b) İş gücü
c) Yönetici
d) Personel
e) İşçi
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir ifade değildir?
a) Personel yönetimi insan kaynakları yönetimine göre daha az sayıda işi
kapsar.
b) İnsan kaynakları yönetimi personel yönetimine göre daha geniş
kapsamlıdır.
c) İnsan kaynakları yönetimi insanı örgütün merkezinde gören bir
yaklaşımdır.
d) İnsan kaynakları yönetimi iş ve insan kaynağını bir birinden ayrı düşünüp
ele alan bir kavramdır.
e) İnsan kaynakları yönetimi personel yönetiminden tamamen farklı bir
kavram değildir.
3. Aşağıdakilerden hangisi İKY’nin özelliklerinden biri değildir?
a) İnsan odaklıdır.
b) Dinamik bir yapıdır.
c) Misyon ve değerlere önem verir.
d) Uzun vadeli planlama yapar.
e) Çalışan maliyet unsurudur.
4. Aşağıdakilerden hangisi personel yönetiminin özelliklerinden biri değildir?
a) Statik bir yapıdır.
b) İşte çalışan insan anlayışına sahiptir.
c) Nicelikle ilgilenir.
d) Bütüncül bir yaklaşım sunmamaktadır.
e) İnsan kaynakları yönetiminden daha geniş kapsamlıdır.
5. Aşağıdakilerden hangisi İKY’nin ilkelerinden birisi değildir?
a) Liyakat İlkesi
b) Eşitlik İlkesi
c) Tarafsızlık İlkesi
d) İnsan İlkesi
e) Güvence İlkesi
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6. Aşağıdakilerden hangisi “adama göre iş” değil “işe göre adam” prensibini
yansıtan İKY ilkesidir?
a) Liyakat İlkesi
b) Sınıflandırma İlkesi
c) Tarafsızlık İlkesi
d) Adil ve Yeterli Ücret İlkesi
e) Güvence İlkesi
7. Aşağıdakilerden hangisi İKY’nin temel işlevlerinden birisi değildir?
a) İnsan kaynakları planlaması
b) Çalışan analizi
c) İnsan kaynağı geliştirme
d) Performans değerleme
e) İş güvenliği ve işgören sağlığı
8. Aşağıdakilerden hangisi kamudaki istihdam türlerinden birisi değildir?
a) Memur
b) Geçici personel
c) Sözleşmeli personel
d) İşçi
e) Aylık personel
9. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi İKY’yi özel sektör İKY’den ayıran bir özellik
değildir?
a) Yapılan işlerde amaç kamu yararı olduğundan dolayı zorunlu ve ivedi
nitelik taşır.
b) Kamuda çalışanların sosyal ve ekonomik hakları idari otoritelerce
belirlenir.
c) Kamu sektöründe kurallar katıdır.
d) Kamu faaliyetleri herkese açıktır.
e) Örgütün beşerî tarafını dikkate almaz.
10.Aşağıdakilerden hangisi kamuda istihdam edilecek insan kaynağının sahip
olması gereken genel şartlardan birisi değildir?
a) Türk vatandaşı olmak
b) Genel olarak 16 yaşını doldurmuş olmak
c) Askerliğini bitirmek ya da erteletmiş olmak
d) Sağlık problemi olmamak
e) Kamu haklarından mahrum olmamak
Cevap Anahtarı
1.c, 2.d, 3.e, 4.e, 5.d, 6.a, 7.b, 8.e, 9.e, 10.b.
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• Etik:Kavramsal Çerçeve
• Etik Nedir?
• Etik ve ahlak arasındaki farklar
• Kamu Yönetiminde Etik
• Kamu yönetimi etiği
• Kamu yönetiminde başlıca
etik/ahlakî sorunlar ve
çözümler
• Türk Kamu Yönetimi ve Etik
• Kamu yönetiminin etik
bağlamda genel nitelikleri
• Türk kamu yönetiminde etik,
mevzuat ve sorunlar

• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Etik kavramını tanımlayabilecek,
• Etik ve ahlak kavramlarını
birbirinden ayırt edebilecek,
• Kamu yönetimi etiğinin tarihsel,
felsefi ve disipliner bağlamda
gelişimi noktasında
değerlendirmeler yapabilecek,
• Türkiye'deki etik mevzuatını
öğrenebilecek,
• Türkiye'de etik konusu, sorunlar ve
bu sorunlara yönelik olarak çözüm
önerileri konusunda fikir sahibi
olabileceksiniz.

Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve
dağıtımı yapılamaz.
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GİRİŞ
Etik, ahlaki davranış ve geleneklerin bilimsel olarak incelenmesi anlamına
gelen felsefi bir disiplin olarak görülebilmektedir. Bu bağlamda ahlak, kültürden
kültüre ya da siyasal sistemden siyasal sisteme farklılık gösterebilirken etik
evrensel bilgiyi aramaktadır. Dolayısıyla etik ve ahlak arasında bazı farklar
bulunmaktadır.
Kamu yönetimi ve etik konusuyla ilgili olarak kamu yönetimi etiği alanında
ilk düşünceler ve çalışmalar, ideal siyaset ve devlet yönetiminin nasıl inşa edilmesi
üzerine çabalayan filozof, bilgin ve devlet adamlarının eserlerinde bulunmaktadır.
Bu bakımdan kamu yönetimi etiği konusundaki tarihsel süreç ve felsefi bir
araştırma geçmişi için Antik Yunan demokrasi geleneğine kadar inmek
gerekmektedir. Kamu yönetimi etiği ile ilgili modern bilimsel çalışmalarsa, 1970’li
yıllardan sonra büyük gelişim kaydetmiştir.
Kamu yönetimi etiği, kamu yönetiminde yani bürokraside görev yapan
personelin dürüst, sadakatli, güvenilir, kamu kaynaklarını israf etmeyen ve kamu
yararını gözetir biçimde hizmet sunmaları için geliştirilen etik ve ahlakla ilgili kod,
standart ve ilkelerden meydana gelmektedir. Kamu yönetiminde yaygın olarak
görülen rüşvet, irtikâp, kayırmacılık, rant kollama, zimmet gibi etik-dışı yozlaşmış
kötü yönetime dayanan davranış ve uygulamaları ortadan kaldırmak için
geliştirilen kamu yönetimi etiği, devletin ve bürokrasinin genişlemesine ve
derinleşmesine bağlı olarak daha da ön plana çıkmıştır. Bu sayede sözü edilen
yozlaşmış uygulamaları ortadan kaldırmak için düşünsel ve kurumsal düzeyde
öneriler ve çözüm yöntemleri geliştirilmektedir. Disipliner olarak mesleki bir etik
türü olan kamu yönetimi etiği de bu yönde gelişmektedir.
Türkiye’de etik konusu da Cumhuriyet tarihiyle başlayan ve 2000’lli yıllardan
sonra kamu yönetiminde yaşanan demokratikleşme dalgasına kadar
uzatılabilmektedir. Nitekim Cumhuriyet’in kuruluşundan 2000’li yıllara kadar etik
disiplininin kamu yönetimi uygulamalarına yerleştirilmesi için düşünceler ve
öneriler geliştirilse de, etik ihmaller devam etmiştir. Ancak 2000’li yıllardan sonra
Türk kamu yönetiminde Avrupa Birliği (AB)’ne üyelik sürecinde etik konusunda
daha somut adımlar atılmaya başlanmıştır.
Bu bölümün amacı, etik kavramını tanımlayarak kamu yönetimi etiği
hakkında bilgi vermek, kamu yönetiminde genel olarak gözlemlenen etik dışı
davranış ihlallerini belirlemek, bunların çözümüne yönelik öneriler yapmak ve son
olarak Türk kamu yönetiminde etik konusu ve disiplini bağlamında tarihsel gelişim,
mevzuat ve sorunlar hakkında bilgi vermektir.
Etik kelimesi, etimolojik
olarak Yunanca
“karakter” anlamındaki
“Ethos” sözcüğüne
dayanmaktadır.

ETİK: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Etik Nedir?
Etik kelimesi, Yunanca “karakter” anlamına gelmekte olan “Ethos”
sözcüğünden türetilmiştir. Etik genel çerçevede, insanların birbirleriyle ve
kurumlarla ilişkilerinde iyi, kötü, doğru ve yanlış olarak adlandırdıkları değer
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yargıları ve ilkeleri bütünüdür [1]. Çok eski bir tarihsel geçmişe dayanan etik
kavramı, felsefenin de en eski ve en temel disiplinlerinden biridir. Nitekim etik
üzerine sistemli ve ideal fikirler ilk önce Eski Yunan’da Aristoteles’e kadar
dayandırılmaktadır. Etik bir ahlak sistemidir ve iyi ve kötü kavramları üzerinde
düşünerek ulaşılmak istenen “iyi”ye nasıl varılacağı üzerine değerlendirmeler
yapmaktadır.
Felsefenin bir alt disiplini olarak etik, ahlaki olanın bilimi olarak da
tanımlanabilmektedir. Etik, kuralları gözeterek insan davranışlarını, ahlak ve
normlara bağlı bir biçimde bilimsel olarak inceleyen ve sistematik ahlak
değerlerine hizmet eden bir anlayıştır. Etiğin kendisine özgü, insanın tutum ve
davranışlarını ele alan bir konusu da bulunmaktadır. Ahlak, davranışların
toplumsal kurallarından oluşmaktadır [2]. Etik ise ahlakla ilgili insan davranışlarının
neden ve gerekçeleri hakkında değerlendirmeler yapmaktadır. Etik disiplini, ahlaki
olanın bilimi olarak değerlerden veya değer yargılarından ahlaki sonuçlar ve
genellemeler yapmaya çalışarak toplumda insan davranışlarını ve eylemlerini daha
somut ve uygulanabilir etik kodlar ve ilkeler hâline getirmeye çalışmaktadır.

Etik ve Ahlak Arasındaki Farklar

Etik ve ahlak kelimeleri
farklı anlamlara
gelmektedir. Etik,
felsefi bir disiplin olarak
ahlakın bilimi olarak
kabul edilmektedir.

Etik ve ahlak konusu, siyaset, sosyoloji, hukuk, iktisat ve felsefe gibi birçok
farklı sosyal bilim disiplini tarafından kavramsallaştırılmaktadır. Ancak bu iki
kavram arasında önemli farklar da bulunmaktadır. Bu bağlamda ahlak, nasıl
davranılmasına ilişkin yazılı olmayan standartları kapsarken etik ise daha soyut
kavramlara dayalıdır ve bu kavramlardan neler çıkarılabileceğini araştırmaktadır.
Etik, doğru ve yanlış davranış teorisi, ahlak ise onun pratiğidir. Bu bakımdan ahlaki
değil, etik ilkelerden; etik değil, ahlaki bir davranıştan söz etmek daha doğru bir
yaklaşım olmaktadır [3].
Ahlak kavramının İngilizce karşılığı olan “morality” kelimesi ise Latince
“moralis” sözcüğünden türetilmiş olup görgü ve gelenek anlamlarına sahiptir.
Ahlak, bireyin doğru ya da yanlış davranışlar arasında bir ayrım yapması ya da
yapabilme becerisine sahip olması olarak da tanımlanmaktadır. Bu hâliyle ahlaki
davranış, bireyin, toplumun iyi ya da doğru saydığı kimi standartlara uygun
davranması olarak değerlendirilmektedir. Ahlak, genel olarak insanların kendisine
göre yaşadıkları bir ilkeler topluluğu, bir kurallar toplamı anlamına da gelmektedir.
Böylece bir meslek ahlakından, bir siyasal ahlaktan ve hatta bir evlilik ahlakından
söz etmek mümkündür. Etik ise ahlaktan farklı olarak bu tür davranışları felsefi
olarak inceleyen ve açıklamaya ve son çözümlemede değerlendirmeye çalışan
felsefi soruşturma alanıdır [4].
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• Etik ve ahlâk arasındaki farkları somut olarak ortaya
koyabilecek değişik siyasal kültürlerden örnekler bulunuz.

KAMU YÖNETİMİNDE ETİK
Kamu Yönetimi Etiği
Kamu yönetiminde etik düşüncesi ya da ideali, ahlak kurallarının işlerlik
kazanması maksadıyla devlet yönetimi felsefesinde çok eskiden beri
tartışılagelmektedir. Etik kavramının tarihsel süreçte önceleri daha çok siyaset
düşüncesiyle neredeyse iç içe işlendiğini, dolayısıyla yönetici kişilerin ahlakı ile
ilgilendiğini, bunun ise aynı zamanda yönetilenlerin de ahlaki yapıları ile ilintili
olabileceğinin üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu bağlamda yakın döneme
kadar yayımlanan kitaplarda siyasete dair söylemlerin gerçekte büyük ölçüde
ahlaki öğütlere dayandığı da anlaşılmaktadır. Bu durum, bir taraftan Sokrates,
Platon, Aristo’ya kadar uzanan kadim Yunan geleneğinde, bir taraftan Yusuf Has
Hacip, Nizamü’l Mülk, Kınalızade Ali Efendi gibi Türk-İslam kültüründe, bir taraftan
da Machiavelli, Kant, Weber gibi daha yakın dönem Avrupalı önde gelen
düşünürlerde oldukça benzer yöntem ve amaçlara sahiptir [5].
Bundan sonra kamu yönetimi etiğini tanımlamaya geçmeden önce kısaca
devlet ve kamu yönetimi kavram ve olgularının da siyasi bir içerikle açıklanması
konunun seyri açısından yararlı olacaktır.
Kamu yönetimi, devletin soyut olarak varlığını somuta indirgeyen, ona görev
ve faaliyetlerinde yardımcı olan yürütmeye ilişkin bir koldur. Devlet, vatandaşı
olan bireylerin hak ve çıkarlarını anayasal ve yasal güvencelerle muhafaza eden,
vatandaşlarına mümkün olan en iyi kalitede hizmet sunma amacında olan ve
gerektiğinde zora başvurması meşru görülen üst bir siyasal yapılanmadır. Devlet,
bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için de ülke düzeyinde çeşitli örgütsel ve işlevsel
yapılanmalardan faydalanmaktadır [6]. Hiç kuşkusuz ki bu örgütlerden biri de
kamu yönetimidir. Kamu yönetimi, örgütsel ve işlevsel bürokratik bir yapılanma
olarak halk nazarında devleti temsil etmektedir. Dolayısıyla devlet açısından kamu
yönetimi siyaseti büyük bir önem taşımaktadır.

Devletin tarihsel
süreçte görev ve hizmet
kapasitesinin artmasına
bağlı olarak etik konusu
daha önemli hâle
gelmiştir.

Devlet ve kamu yönetimi, birbirinin içerisine geçmiş, birbirine bağımlı hizmet
mekanizmalarıdır. Devlet ve kamu yönetimi, topluma hizmet etmek ve kamu
yararını gözetmek gibi ortak amaçlar doğrultusunda yapılanmış üst
örgütlenmelerdir. Devletin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için kamu yönetiminin
kritik bir değeri vardır.
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Devletin yürütmekte olduğu faaliyetleri güvenlik, adalet, eğitim, sağlık,
sosyal güvenlik ve belediye işleri gibi geniş bir yelpaze içerisinde incelemek
mümkündür. Devlet, sorumluluk alanına giren faaliyetleri, kamu görevlileri
aracılığıyla gerçekleştirir. Kamu görevlileri ise kamusal faaliyetleri, başta anayasa
olmak üzere kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri mevzuata
uygun olarak yapmakla mükelleftir. Tüm bu mevzuatın dayandığı ana ilke ise kamu
yararının egemen kılınmasıdır.
Devletin, tarihsel süreç içerisinde görev ve hizmet kapasitesi artarak
genişlemiştir [7]. Bu ise devletin hizmet aracı olan kamu bürokrasisini de
genişletmiş, bürokrasi vatandaşların neredeyse tüm işlemlerine kadar girmiştir.
Nitekim kamu yönetimi (bürokrasi), toplumun neredeyse tüm alanlarına kadar
girince, etki kapasitesi de artarak -tahakküm ve idare gücü noktasında- bazen
haksız uygulamalar ve zafiyetler çıkması olağan bir hâle gelmektedir. Bu çerçevede
modern sosyal bir hukuk devleti hüviyetine dayanan devletin de bu anlaşmazlıkları
çözmek için denetim kanallarını güçlendirmesi, vatandaş odaklı bir yönetim
izlemesi ve etik konusuna daha fazla önem vermesi gerekmektedir.
Günümüzde etik, toplumda, ekonomide, yönetimde ve siyasette önemli bir
sorun hâline gelmiştir. Nitekim özellikle siyaset ve yönetim alanında hem kurum
hem de kişiler olarak büyük bir güvensizlik bulunmaktadır. Siyasette ve kamu
yönetiminde yolsuzluk, gelişmiş ülkelerde özellikle 1970’li yıllardan sonra büyük
oranda ortaya çıkmış ve kamuoyunun dikkatini çekmiştir [8]. Dünyanın pek çok
ülkesinde kamu yönetiminde yolsuzluk, kötü yönetim ve çıkar çatışması gibi ana
başlıklar hâlinde toplanabilecek etik-dışı davranışlar yaygınlık kazanmış ve devlete
ve kamu bürokrasisine olan güveni de temelden sarsmıştır.
Bu bakımdan devlet ve kamu yönetimi içerisinde bir sorun yaratan etik dışı
uygulamaların ve hareketlerin belirli bir sistematik ve yöntem çerçevesinde belirli
kod, ilke ve standartlarla düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durum da “kamu
yönetimi etiği” adında mesleki bir etik alanını ortaya çıkarmaktadır.
Kamu yönetimi etiği,
kamu kuruluşlarında
istenmeyen
davranışların önlenmesi
ve beklenen ahlaki
davranışların geçerli
olması için kullanılan
ilke, kod ve
standartlardır.

Günümüzde etiğin artan önemine da bağlı olarak her bir meslek kolu
mensubunun dünyanın neresinde olursa olsun uyması gereken o mesleğe özgü
etik ilkeleri oluşturulmaktadır. Meslek etik ilkelerinin amaçlarından bazılarını; o
mesleğin yerine getirilmesinde yanlışların yapılmasının önüne geçmek, yapılan bir
işin amacına hizmet etmesini ve insanlara daha fazla yardımcı olunmasını
sağlamak ve çalışanlara yaptıkları işle ilgili kılavuzluk etmek olarak sıralamak
mümkündür [9]. Bir başka anlatımla meslek etik ilkelerinin amacı bir mesleği
yerine getirenlerin hırsızlık, dolandırıcılık, adam kayırma, ayrımcılık, sahtekârlık
gibi her türlü etik dışı davranıştan veya yozlaşmadan uzak kalabilmelerini
sağlamaktır. Dolayısıyla meslek etiği, mesleki davranışla ilgili olarak “neyin doğru,
neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve
kurallar” topluluğundan meydana gelmektedir.
Kamu yönetiminde etik, literatürde yoğun olarak tartışılan bir kavram olup
bu tartışmaların başlangıcı, 1940’lara kadar gitmektedir. Bu alandaki tartışmaların
yoğunluk kazanması ise 1980’lere denk gelmektedir. Bunun arka planında, 1980
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Örnek

öncesi dönemde ekonomik krizin kamu yönetimi verimliliğini tartışılır hâle
getirmesi ve tüm dünyada yayılan küreselleşme süreci yatmaktadır.

•İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hâkim iktisat politikaları hâline
gelen Keynesyen İktisadi Kurama dayalı sosyal devlet anlayışı,
1980'li yıllardan sonra küreselleşme, yeni sağ ve neo-liberal
politikalara bağlı olarak yoğun eleştirilere maruz kalarak
çökmüştür. Bu krizin baş sorumlusu da genişleyen devlet ve artan
kamu harcamaları gösterilmiştir.

Kamu yönetimi kamusal ve sosyal alanın örgütlenişi ve işleyişinin genel
çizgilerini belirleyen ve gerçekleşmesini sağlayan bir alan olup bu alanın kendi
içerisinde çalışma mekanizma ilke ve kurallarının düzenleme alanlarını da
etkileyecek bir unsur olduğu bir gerçektir. Bu noktada, kamu yönetimi alanında
çalışan görevlilerin mesleği gereği uyması gereken kurallar bütünü olarak dar
anlamda tanımlanabilecek kamu etiği, genel anlamda ülkenin siyasi-idari rejim ve
demokrasi geleneği ile de yakından ilintilidir.
Kamu yönetimi etiği, yönetsel etik ya da kamu hizmeti etiği, yönetsel kurum
ve kuruluşların her türlü eylem ve işlemlerinde hem önlenmesi gereken,
istenmeyen davranış biçimleri; hem de teşvik edilen, olumlu davranışları içeren bir
dizi ilke ve standartlardan oluşur. Bu standartlar içerisinde kamu hizmetlerinin
yürütülmesi sırasında uyulması gereken, tarafsızlık, dürüstlük, sosyal adalet,
saydamlık, hesap verebilirlik, çıkar çatışmasından kaçınma ve kamu yararını
gözetme gibi ahlaki ilke ve kurallar bulunmaktadır.
Kamu yönetimi etiği yaklaşımı şu unsurlara dayanmaktadır [10]:






Etik ve hukuk arasında
sıkı bir ilişki vardır.

Etik değerlere göre hukuksal ve kurumsal altyapının oluşturulması,
Kamu görevlilerince benimsenecek etik bildirgesinin oluşturulması,
Kamu görevlilerine etik nitelikleri uygun kişilerin atanması,
Kamu yönetiminde etik eğitiminin yaygınlaştırılması,
Kamu yönetimi örgütünün çağdaş ve etkin bir yönetim anlayışına göre
yeniden düzenlenmesi.

Yukarıdaki açıklamalara ek olarak kamu yönetimi etiği açısından etik ve
hukuk arasındaki ilişkiye de değinmek gerekmektedir. Nitekim etik ve hukuk
arasında da büyük bir bağlantı bulunmaktadır. Etik, kanunların düzenlemediği,
düzenlemesine rağmen gri alanlar bıraktığı veya yasa ile düzenlenmesi çeşitli
açılardan uygun görülmeyen alanlar ile yönetim, yargı ve siyasetin daha düzgün ve
dürüst işlemesine çalışarak kişiler karar verirken ve hizmetleri yürütürken onlara
“rehberlik yapmakta, kamu hizmetlerine kalite katmakta ve daha güçlü bir
sorumluluk bilinci” yüklemektedir.
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Etik ve hukuk arasındaki ilişki Şekil 12.1. de gösterilmektedir [11].

ETİK
etik dışı değil,
ancak yasal değil

etik ve
yasal

YASAL OLMAYAN

YASAL
yasa dışı
ve etik dışı

etik dışı ancak
yasa dışı değil

ETİK DIŞI
Şekil 12.1. Etik-Hukuk İlişkisi

Kamu personelinin davranışlarına etki eden önemli iki faktör bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlisi yasalar ve diğeri ise etik değerlerdir. Yasalar, kamu
görevlilerinin davranışlarını dışsal olarak belirlemekte ve denetlemekte iken etik
değerler, davranışı içsel olarak yönetmekte ve denetlemektedir. Bu ayrıma uygun
olarak kamu yönetimi etiği, kamu çalışanlarının her türlü davranışını yasalara, etik
kodlara ve çeşitli kurallara uygun yapması olarak tanımlanabilir. Davranışların
dıştan belirlenmesinde rol oynayan yasalar ve kurallar, kamu görevlilerini kamu
yararı doğrultusunda eylemde bulunmaya zorlamaktadır. Bu bakış açısına göre
kamu yönetimi etiğini, kamu çalışanının kamu yararını gözeterek her türlü
davranışını yasalara, etik kodlara ve çeşitli kurallara göre yapması olarak biraz
daha geniş biçimde tanımlamak mümkündür. Kamu görevlilerinin davranışlarının
içsel belirleyicisi olarak ele alındığında ise kamu yönetimi etiği, kamu görevlilerinin
eylemlerini, bireysel ahlaki değerleri referans alarak yapması anlamına
gelmektedir. Bu perspektifte önemli olan, kamu görevlisinin ahlaki gelişmişlik
düzeyidir [11, 12].
1980’li yıllardan sonra
bir disiplin olarak kamu
yönetimi etiği
konusunda önemli
gelişmeler meydana
geldi.

Dünyada 1980’li yıllardan sonra etik disiplininin kamu yönetimi alanında
gelişimi açısından büyük dönüşümler gerçekleşmeye başlamıştır. Kamu
yönetiminin özellikle 1980’li yıllardan sonra yaşamış olduğu klasik kamu
yönetiminden yeni kamu yönetimine geçiş süreci etik disiplininin gelişimi açısından
katkılar sunmuştur. Küreselleşme ve neo-liberal politikalar toplumsal yaşamın tüm
alanlarını derinden etkilemiştir. Başta devlet vatandaş ilişkisi bu gelişmelerden
nasibini almış ve bunun doğal bir sonucu olarak da vatandaşlar devlete ve onun
kurumlarına, ayrıca kamu bürokrasisine karşı daha aktif ve eleştirel bir yaklaşım
benimsemeye başlamışlardır. Bunun yanında ayrıca günümüzde daha hızlı, verimli
ve vatandaşı odağına alan kamu hizmeti sunumu yapılması ve kamu
yönetimlerinin yeniden yapılandırılması bir zorunluluk hâlini almıştır. Bu bağlamda
kamu yönetimlerinin yeniden yapılandırılmasında etik ve kamu yönetimi etik
yaklaşımı önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
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• Farklı devlet şekillerinde, tarihsel gelişimde devletlerin etik
kural ve kaidelerinin kamusal politikalarına ne kattığı
konusunda ekonomik ve siyasal gelişmelerin rolü hakkında
değerlendirme yapınız.

• 1980'li yıllardan sonra etikili olan ve kamu yönetiminde
paradigma değişimine neden olan yeni kamu yönetimi anlayışı
ve etik konusu arasında OECD'nin yönetişim bağlamında
geliştirdiği esaslarla detaylı ilişki kurunuz.

Kamu Yönetiminde Başlıca Etik/Ahlaki Sorunlar ve Çözümler

Kamu yönetiminde
genel olarak
gözlemlenen etik dışı
ihlaller arasında; rüşvet,
zimmet, rant kollama,
irtikâpirtikâp ve
kayırmacılık
bulunmaktadır.

Kamu yönetiminde etik dışı ihlaller, modern yönetimin önündeki en önemli
engellerden biridir. Kamu yönetiminin etik anlayışa uygun işlememesi, toplumda
devlete, devletin kurumlarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye olan güvenin
yitirilmesine; yolsuzluğa, yoksulluğa, adil olmayan gelir dağılımına, kamu
hizmetlerinin yüksek maliyetle üretilmesine, enflasyon ve bütçe açıklarının
oluşmasına zemin oluşturmaktadır. Kamu yönetiminde gözlemlenen etik dışı
ihlaller bağlamında yozlaşma biçimleri, maddesel ve dayanışma şeklinde olmak
üzere iki sınıfa ayrılabilmektedir. Maddesel içerikli yozlaşma örnekleri rüşvet,
irtikâp, zimmet ve ihtilas iken; dayanışmaya bağlı yozlaşma örnekleri adam
kayırmacılık, hizmet kayırmacılığı vb. olarak gösterilebilmektedir. Bunların
haricinde diğer yozlaşma örnekleri de gönül yapma, aracılık, lobicilik, oy ticareti,
rant kollama, kamusal sırları sızdırma ve vurgunculuk ve siyasal dalavere olarak
belirtilebilmektedir [13].
Genel olarak kamu yönetiminde yozlaşma, “devlet sistemindeki bozukluğun
yani kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili menfaat sağlamalarını ve her türlü
ayrıcalıklı işlem yapmalarını ve özellikle kamu görevlerine yapılan atamalardaki
kayırmacılık, haksızlık ve yanlış uygulamaları” ifade etmektedir. Ayrıca literatürde
“yozlaşma” kavramının karşılığı olarak bazı durumlarda “yolsuzluk” ya da “rüşvet
ve yolsuzluk” gibi kavramların da kullanıldığı görülmektedir. Ancak yozlaşma
kavramının ifade ettiği anlam, “yolsuzluk” veya “yolsuzluk ve rüşvet”
kavramlarının ifade ettiği anlamdan daha geniştir. “Yolsuzluk” kavramı da
maddesel kazanç için (örneğin rüşvet) ya da parasal olmayan özel amaçlara
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yönelik olarak (örneğin kayırma) kamusal yetkinin yasadışı kullanımını içeren
davranış ve eylemleri kapsamaktadır.
Kamu yönetiminde etik dışı davranışlardan bahsedildiğinde pek çok insanın
aklına “yolsuzluk” ve yolsuzluğun yaygın bir türü olan “rüşvet” gelmektedir. Bu
nedenden dolayı yolsuzluk ve rüşvetin alan yazınında daha ayrıntılı bir biçimde
tartışıldığı görülmektedir.
Yolsuzluk yapanların temel amacı, bir çıkar elde etmektir. Bu maddi
olabileceği gibi, karşılıklı kollama veya kayırma gibi maddi olmayan şekillerde de
ortaya çıkabilir. Bunlar çok genel olarak şu şekilde açıklanabilmektedir [9]:










Kamu yönetiminde etik
dışı ihlallerin önlenmesi
noktasında
düşüncel/teorik ve
kurumsal düzenlemeler
bulunmaktadır.

Rüşvet: En genel manasıyla rüşvet; yetkili birisine başkası tarafından
toplumun usul ve kurallarına aykırı bir şekilde menfaat vaat edilerek ya da
sağlanarak bir işin yaptırılmasıdır.
Zimmet: Kelime kökünü Arapçadan alan, emanet edilen şeyden aşırmak,
kendisine emanet edilen şeyleri kendi malı gibi kullanmak anlamına gelen
bir kelimedir zimmet, tek taraflı olması sebebiyle diğer yolsuzluk
türlerinden ayrılır.
Rant Kollama: Çıkar ve baskı gruplarının, devlet tarafından “suni” olarak
yaratılmış bir ekonomik transferi elde etmek için giriştikleri faaliyetlere
rant kollama denilmektedir. Türleri; monopol kollama, tarife kollama,
lisans kollama, kota kollama, teşvik kollama ve sosyal yardım kollamadır.
İrtikâp (haraç – aktif yiyicilik): Kamu görevlisinin karşısındaki kişiden, işini
yapmak üzere bir bedel istemesi ve almasıdır. İrtikâbın rüşvetten farkı; bu
süreçte hizmet alan tarafın, ikna ya da manevi cebir yöntemleriyle
memura bir bedel ödemeye zorlanmasıdır.
Kayırmacılık (iltimas – torpil): Kamu işlemlerini yerine getiren görevlinin,
yakınlarını haksız yere ve yasalara aykırı olarak kayırması, arka çıkmasıdır.
Türleri; akraba kayırmacılığı (nepotizm), eş-dost kayırmacılığı (kronizm),
siyasal kayırmacılık (partizanlık/patronaj), hizmet kayırmacılığı, oy ticareti
(logrolling) ve lobicilik (lobbying).

Kamu yönetiminde yaygınlık gösteren etik-dışı yozlaşma ve kötü yönetim
örnek ve uygulamalarından korunmak için düşünsel ve kurumsal yönlerden
önlemler alınabilmektedir. Örneğin düşünsel ya da normatif çerçevede yasalar
kamu görevlilerinin etik-dışı ihlallerden sakınması yönünde yeniden
düzenlenebilir. Devlet siyaseti ve yönetiminde demokrasi ve insan hakları temel
hareket mantığı hâline gelebilir. Kamusal bilgi ve kaynaklar vatandaşların devamlı
surette ulaşabileceği şekilde tasarlanabilir. Hesap verebilirlik, saydamlık ve kamu
yararını gözetme gibi ilkeler toplumun ve devletin temel örgütlenme mantığı
olarak yerleştirilebilir. Yine kamu görevlerinin uyması gereken etik kod, ilke ve
standartlar sistematik ve derli toplu bir şekilde resmî bir doküman hâline
getirilebilir.
Bunlara ek olarak kurumsal düzeyde de düşünsel plandaki gelişmelere bağlı
olarak etik-dışı ihlallerin kamu yönetimindeki standartlarını belirleyen ve
denetimini yapan bir etik kurul oluşturulabilir. Daha sonrasında kamu yönetimi ve
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vatandaşlar arasında arabuluculuk yapan, temelinde demokrasi, insan hakları ve
açıklık gibi modern yönetim ilkeleri bulunan ombudsman (kamu denetçisi) gibi bir
mekanizma kurulabilir. Yine yalnızca etik-dışı ihlallerin önlenmesi ve vatandaşların
devlet ve yönetim faaliyetlerinden haberdar olmasını gözeten bilgi edinme ana
temalı kanun çıkartılabilir.

Örnek

Daha sonra toplumda etik kültürü yerleştirmek için eğitime önem verilmesi
gerekir. Etik konusunda, yapılacak tanıtım, konferans, medya içerikli faydalı
programlar ve diğer kültürel etkinliklerle kamuoyu bilinci artırılmalıdır.

• Ombudsman, ilk defa 18. yüzyılda İsveç'te ortaya çıkmış ve bu dile ait
bir kelimedir. Kelime anlamı ile halkın temsilcisi, halkın avukatı gibi
anlamlara sahiptir. Ombudsman, kamu yönetiminin denetlenmesi
konusunda halktan aldığı şikayetleri belirli bir sistematik ve kurallar
içerisinde inceleyen, parlamentoya hesap veren kamusal bir organdır.

TÜRK KAMU YÖNETİMİ VE ETİK
Kamu Yönetiminin Etik Bağlamda Genel Nitelikleri
Türk kamu yönetiminde etik konusu, tek parti rejimi, çok partili siyasal
hayat, 1980’li yıllar ve 2000 sonrası şeklinde dönemlere ayrılarak politik-iktisadi
açılardan değerlendirilebilmektedir [14, 15, 16].

Türkiye’de etik dışılık,
tek parti rejimi, çok
partili hayat ve 1980
sonrasında
rastlanmıştır. 2000’li
yıllarda çözüm bulmak
için önemli reformlar
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde tek parti iktidarı döneminde
modernleşmenin bir parçası olarak modern bürokrasi oluşturma çabaları
başarısızlıkla sonuçlanmış ve bürokratik ve siyasal roller belirgin bir biçimde
oluşturulamamıştır. 1950’lerde çok partili siyasal yaşama geçişle birlikte kamu
yönetimi modernist bürokratik seçkinlerle geleneksel-liberal seçkinler arasında bir
mücadele alanı hâline gelmiştir. 1960’lı yılların ikinci yarısından 1980’li yıllara
kadarda kamu bürokrasisi yoğun ve yaygın bir biçimde siyasallaşmış,
dizginlenemeyen bir siyasal kayırmacılık ve kamu görevlilerinin siyasal yandaşlara
tahsisi ile bir taraftan bürokrasi yapısal, işlevsel ve ahlaki değerler açısından
aşınırken diğer taraftan yozlaşmış gelenek toplumsal değerlerde kamu
bürokrasisine olumsuz yönler kazandırmıştır.
Türkiye’de neo-liberal dışa dönük ekonomi ve mali politikalar çerçevesinde
1980’li ve 1990’lı yılarda, yolsuzluğun olağanüstü olarak nitelendirilebilecek
yoğunluğa ulaştığı, dönemin egemen düşüncel çerçevesini oluşturan yeni sağ
politikaların sağladığı minimal devlet anlayışının yolsuzlukları azaltmak yerine
arttırdığı gözlemlenmiştir. 1980’li yıllarda siyasal seçkinler, liberal devrimin bir
parçası olarak bürokrasiyi üstü kapalı bir biçimde hükûmetin bir kolu hâline
getirerek debürokratizasyon sürecine kapı aralamışlardır. 2000’li yıllarda da Türk
kamu yönetiminde demokratikleşme reformları çerçevesinde etik konusunda
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önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir ancak etik dışı ihlallerin tamamıyla
önlendiğini söylemek de mümkün değildir.
Yukarıda temel hatlarıyla ele alınan Türk kamu yönetiminin geçirdiği
aşamalar ve etik ilişkisi değerlendirildiğinde; Osmanlı mirasının devralınarak
kurulduğu ve 1929-1946 tarihlerini içine alan tek parti döneminde bürokrasi,
Cumhuriyeti kuran modern bürokratik elitlerce devleti ve siyaseti kontrol etmek
amacıyla kullanılmıştır. Bu dönemde etik konusu pek dikkate alınmadan yeni
kurulan devlet nasıl kalkınır ve yerleşir üzerinde reformlar ve kurumsal
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra 1950’li yıllarda çok partili siyasal
hayata geçilmesi sonrasında daha liberal ve özgürlükçü bir toplumsal ve siyasal
düzen kurulsa da bürokratik seçkinler ve iktidar seçkinleri arasındaki tansiyonun
artmasıyla 1980 yılına kadar üç önemli askerî müdahale ile Türk demokrasisi
duraklamıştır. Bu durum da yine etik ve buna dair ihlaller açısından ahlaki
yoksunluk ve hukuksuzluk meydana getirmiştir. Türkiye’de dünyadaki gelişmelere
de bağlı olarak küreselleşme ve dışa açılma politikalarının gündeme geldiği 1980’li
yıllar sonrası her ne kadar etik ihlallerin önlenebilmesi noktasında önemli
reformlara kapı aralansa da bu dönemden sonra gözlemlenen liberal devletçi
politikalar ve bunun çerçevesinde bürokrasinin siyasetin kontrolü altına alınmak
istenmesi ve bunun neticesinde kamu bürokrasisine yandaş kimselerin istihdamı
(kayırmacılık) ve diğer etik dışı ihlallerle etik konusu yine zafiyete uğramıştır.

Türkiye’de kamuda etik
dışı ihlallerin önlenmesi
noktasında birçok yasal
düzenleme
bulunmaktadır.

Bireysel Etkinlik

Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan sonra Avrupa Birliği (AB)’ne üyelik
süreci sonrasında da çok önemli kamu yönetimi reformları gerçekleştirilmiştir. Bu
reformların temel amacı; kamu yönetimini yeni kamu yönetimi anlayışı
çerçevesinde daha demokratik, hesap verebilir, saydam, yerinden yönetimci ve etik
disiplini çerçevesinde yeniden yapılandırmaktır. Bu kapsamda Türkiye’de 2004
yılında Bilgi Edinme Kanunu çıkarılmış, yine aynı tarihte Kamu Görevlileri Etik
Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun kabul edilmiş ve Başbakanlığa bağlı bir etik
kurul oluşturulmuş, 2012 tarihinde de merkezi Ankara’da bulunan temel olarak
parlamentoya hesap veren Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) meydana
getirilmiştir.

• Türkiye'de 2000 sonrası kamu yönetiminin demokratikleşmesi
anlayışı çerçevesinde etik konusunun bu süreçteki yeri
hakkında bir değerlendirme yapınız.

Türk Kamu Yönetiminde Etik, Mevzuat ve Sorunlar
Türkiye’de kamu görevlileri konumunda olanların etik davranış kuralları ile
ilgili bir özel yasa vardır. Bunun haricinde birçok yasa kamu görevlileri ve
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siyasetçilerle ilgili genel davranış kurallarını düzenlemektedir. Bunları temel olarak
sıralamak gerekirse şunlarla karşılaşılmaktadır [15]:






Türkiye’de etik dışı
ihlallerin nedenleri
arasında; merkeziyetçi
siyasal kültür, eğitim
eksikliği, mevzuat
karmaşıklığı, kamuoyu
bilincinin olmayışı
bulunmaktadır.

Devlet Memurları Kanunu (S.657, T.1965),
Memurin Muhakematı Kanunu (T.1913),
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
(S.3628, T.1990),
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun
(S.3069, T.1984)
Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
(S.2531, T.1981).

Türk kamu yönetiminin en büyük sorunlarından birisi, etik dışı faaliyetlerdir.
Bu bağlamda, temel olarak “etik davranış standartlarının eksikliği, hesap verme
mekanizmalarının işlevsizliği ve etik yasal altyapının yetersizliği” önemli sorunlar
olarak ön plana çıkmaktadır.
Daha geniş olarak geçmişten geleneklerine de bağlı olarak Türk kamu
yönetiminde kronik bir sorun hâline de gelen etik dışı faaliyetlerin nedenleri, “etik
davranış standartlarının eksik oluşu, hesap verme mekanizmalarının işlevsiz
olması, kamuda hukuk devleti ilkesinin yerleşmemiş olması, kamuda etik
kültürünün yerleşmemesi, bürokrasinin merkeziyetçi ve statükocu yapısı, siyasilerin
bürokratik yapı üzerindeki etkisi, takdir yetkisinin keyfi kullanımı, kamu
yönetiminde saydamlık eksikliği, ekonomik nedenler, eğitim yetersizliği ve etik
konusuna yeterince önem verilmemesi” hususlarından meydana gelmektedir.
1980 sonrasında ve özellikle 2000 yılından sonra Türk kamu yönetiminde
yukarıda sözü edilen etik sorunlara çözümler bulmak amacıyla etik mevzuatının bir
çatıda toplanması amacı ile 2004 yılında 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Kurulması Hakkında Kanun ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul edilmiştir.
Bu bağlamda, Türkiye’de etik değer ve ilkeler ile ilgili olarak başta 1982
Anayasası olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5176 sayılı Kamu
Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu önemli yasal düzenlemeler
olarak sayılabilmektedir.

Türk kamu yönetiminde
etik mevzuatı çatısı
altında belli başlı yasal
düzenleme, 5176 sayılı
Kamu Görevlileri Etik
Kurulu Kurulması
Hakkında Kanun’dur.

Türkiye’de etik düzenlemesine ilişkin en önemli düzenleme, hiç şüphesiz 25
Mayıs 2004 tarihli 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki
Kanun’dur. Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık,
tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış
ilkelerini belirlemek ve uygulanmasını gözetmektir.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun görevleri ise 5176 sayılı kanunun 3.
Maddesi’nde şu şekilde belirtilmiştir:
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Kurul, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik
davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, etik davranış
ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli
inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, kamuda etik
kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda
yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.

Örnek

Bundan başka, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında
Kanun, Türk kamu yönetiminin yeni kamu yönetimi reformlarına uyum
bağlamında etik konusunda vermiş olduğu bir yanıt olarak da
değerlendirilebilmektedir.

• Yeni kamu yönetiminin dayanmış olduğu temel değerler olan
esnekleşme, hesap verebilirlik, kalite yönetimi, performans
denetimi, saydamlık gibi ilkeler etik disiplini ve uğraşıyla
bütünleşmekte ve aynı yönde birbirine değer katmaktadırlar.

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanunu’un
kuruluş, amaç, görev, başvurma usul ve yöntemlerini düzenleyen ilgili maddeleri
ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin ilgili hükümleri gözden geçirildiğinde; kurumun Başbakanlık
bünyesinde kurulduğu ve Bakanlar Kurulu’nun yürütmesine bırakıldığı
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kurum, esas olarak yürütme ile ilişkilendiriliştir. Ancak
kurul üyelerinin farklı kamu kurumlarından gelen üyelerden oluştuğu da
görülmektedir. Bu ise kurulun müzakere ve tartışma gücünü artırmaktadır. Ayrıca
kurum, temel olarak etik dışı kararların ve uygulamaların önlenmesi amacı ile
kamu yönetimlerinde ve görevlilerinde açıklığı, hesap verebilirliği ve dürüstlüğü
tesis etmeye çalışmaktadır. Bunun için kamu görevlilerinin uymaları gereken etik
kod ve standartlar oluşturmaktadırlar ve etik konusunda sempozyum, seminer ve
bilgilendirici toplantılar düzenlemektedirler. Bu ise Türk kamu yönetiminde etik
kültürünün kurumsallaşması açısından büyük bir kazanımdır.
Ayrıca kurulun görev ve faaliyet alanı bazı devlet organ ve kurumları hariç
olmak üzere oldukça geniş düzeyde tutulmuştur. Kurula başvurular oldukça basit
olarak düzenlenmiş ve başvurular doğru yere yapıldığı ve ön inceleme açısından
eksiklik barındırmadığı takdirde hızlı sonuçlanan bir biçimde tasarlanmıştır. Bu
sayılan özellikleri ve nitelikleri ile 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu, açık,
hesap verebilir, katılımcı, demokratik ve yerinden yönetimci bir yapı ortaya
koyarak yeni kamu yönetimi anlayışının önemli bir aracı olarak
değerlendirilebilmektedir. Bu kurul, yeni kamu yönetiminin bir söylemden veya bir
politika olmasından ziyade, somut olarak işlemesinde ve kabul edilmesinde
oldukça önem taşımaktadır [15].
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Yine Türkiye’de etik konusu ile çok ilgili 2010 tarihli Anayasa değişikliğinden
sonra Parlamento’da bir ombudsman kanunu tasarısı kabul edilmiş ve
Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra kanun tasarısı kabul edilerek resmiyet
kazanmış, resmî gazetede yayımlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’de “Kamu
Denetçiliği Kurumu” adında kurulan ombudsman veya ombudsmanlık kurumu,
Resmî Gazete’de 14.06.2012 tarihli “6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu”
ile yasalaşmıştır [17].

Bunlardan başka Türk kamu yönetiminde 2001, 2004 ve 2010 Anayasa
değişiklikleri sonrasında, AB’ye tam üyelik süreci çerçevesinde Anayasa
Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının kabul edilmesi, insan hakları ve
özgürlükleri ve hukuk devletinin güçlendirilmesi çerçevesinde önemli adımların
atılması etik disiplini ile ilgili dolaylı düzenlemeler olarak
değerlendirilebilmektedir.

Bireysel Etkinlik

Ombudsman, esas
manada kamu yönetimi
etiğinin toplumda
yerleştirilmesine de
çabalamaktadır.

Türkiye Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu’nun temel görevi;
“idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile
tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve
hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde
bulunmak” şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu bağlamda Türkiye Kamu Denetçiliği
(Ombudsmanlık) Kurumu’nda asıl vurgunun kamu yönetimlerinin eylem, işlem ve
davranışları karşısında mağdur olan vatandaşların şikâyetlerinin incelenmesi
üzerinde toplandığı söylenebilmektedir [17].

• Kamu yönetimi etiği konusunda belli başlı düşünürlerin
fikirlerini ve eserlerini inceleyerek 200 kelimeyi aşmayacak bir
metin hazırlayınız.
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•ETİK VE AHLAK ARASINDAKİ FARKLAR
•Etik, ahlaki olanın felsefi bağlamda disipliner bir açılımıdır. Bu bakımdan
etik ve ahlak arasında önemli farklar bulunmaktadır. Ahlak, daha çok içinde
bulunulan toplumsal ve kültürel faktörlere göre değişirken etik evrensel
kural ve kaidelere dayalıdır. Etik ve ahlak arasındaki temel fark da evrensel
rasyonaliteye bağlılık ile açıklanabilmektedir.
•KAMU YÖNETİMİ ETİĞİ VE GELİŞİMİ
•Kamu yönetiminde etik de etiğin uygumalı olarak mesleki bağlamda kamu
yönetimindeki yerini belirlemektedir. Nitekim kamu yönetimi etiği ile iligili
ilk düşünceler ve eserler de devlet felsefesi çerçevesinde ideal devlet ve
siyasetin nasıl olması gerektiği üzerine düşünen ve siyasal sistemin
içerisine düşmüş olduğu bunalımdan nasıl çıkalacağına yönelik çözüm
yolları geliştiren filozof , bilim adamı ve devlet adamlarının fikir ve
eserlerinde ortaya çıkmıştır. İlkçağ, ortçağ ve modern çağ, bununda
üzerine postmodern çağ etik disiplin ve anlayışı üzerindeki başlıca düşünce
ve anlayışları ortaya koymaktadır. Bu bakımdan etik konusu farklı dönem
ve düşüncelerlede farklı algılanmıştır.
•Kamu yönetiminde etik konusu da, devletin ve hizmet mekanizması olan
kamu yönetiminin artan görev ve hizmet kapasitesine bağlı olarak daha da
artmıştır. Modern devletlerin en önemli görevlerinden biri de hakkaniyet
sınırları içerisinde kamu yararını gözeterek vatandaşlarına eşit, adil ve
dürüst kamu hizmetlerinin ve olanaklarının sağlanmasıdır. Kamu
yönetiminde etik ile devletlerin yasalara ek olarak ahlaki hükümlerle de
görev ve işlemlerde bulunması sağlanmak istenmektedir. Bu bakımdan
kamu yönetiminde etik anlayış, standart, kod ve ilkelerin benimsenmesi ile
kötü yönetim davranış ve uygulamaları da önlenecektir.
•Kamu yönetimi etiği ile ilgili bilimsel çalışmalar özellikle gelişmiş ülkelerde
1970'li yıllardan sonra büyük bir artış göstermiştir. Bunda ekonomik,
siyasal ve kültürel dönüşümlerin büyük payı bulunmaktadır. Nitekim bu
dönemde gerek düşünce çapında gerekse kurumsal düzenlemeler çapında
yeni teoriler geliştirilmiş ve uluslararası kuruluşların bu konudaki rolü
değişmiştir. Uluslararası alanda da çeşitli sözleşmeler ile etik standarrtlar
belirlenmiştir.
•TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK
•Türkiye'de etik konusu tarihsel bir perspektifle incelenebilmektedir.
Cunhuriyetin kuruluşunu izleyen tek parti rejimi, 1950'li yıllardan sonra
beliren çok partili siyasal yaşam, 1980'li yıllara kadar yaşanan üç askerî
müdahale ve 1980 sonrasında Türk kamu yönetimindeki ekonomik ve
siyasal dönüşüm bu sürecin ana safhalarıdır. Bu safahalarda Türk kamu
yönetiminde etik konusu ve anlayışı pek parlak gelişme evresine
girememiş, etik ihlal ve sorunlar baş göstermiş, ancak özellikle 2000'li
yıllardan sonra geçmiş 20 yılın da etkisiyle etik disiplini ve anlayışında
önemli mesafaler alınmıştır. Bu mesafaler gerek düşüncesel gerekse
kurumsal düzeyde genişlemiştir. Ancak etik ihlallerin tamamıyla önlendiği
düşünülemez. Etik ihlalleri önlemeye dönük en önemli gelişmelerden biri
Kamu Görevlileri Etik Kurulu adında Başbakanlığa bağlı bir etik kurulun
oluşturulmasıdır. Bu kurul, aynı zamanda Türkiye'de yeni kamu
yönetiminin etik alanındaki yansıması olarak kabul edilebilmektedir. Yine
Türk kamu yönetiminde etik anlayışı ile ilgili bir çok yasal ve kurumsal
dönüşüm de gerçekleşmiştir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Etik kavramını ahlak kavramından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bilimsellik
b) Hukukilik
c) Kültürellik
d) Bağımlılık
e) Dönemsellik
2. Kamu yönetimi etiği konusundaki ilk çalışmalar aşağıdaki hangi konuyu içeren
eserlerde ortaya çıkmıştır?
a) Sosyoloji
b) Mantıksal Matematik
c) Antropoloji
d) Hukuk
e) Siyasal ahlak
3. Kamu yönetimi etiğinin dünyada disipliner bağlamda gelişimi açısından
aşağıdaki tarihlerden hangisi önem taşımaktadır?
a) 1950
b) 1960
c) 1970
d) 1980
e) 1990
4. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde ortaya çıkan belli başlı etik dışı
ihlallerden biri değildir?
a) Tevzin
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Rant kollama
e) Siyasal dalavere
5. Aşağıdakilerden hangisi etik dışı ihlaller konusunda çözüm üretebilecek
mekanizmalardan biri olarak diğerlerine göre daha kabul görmektedir?
a) Yerel yönetimler
b) Hükûmet
c) İdari yargı
d) Ombudsman
e) Sendika
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6. Aşağıdakilerden hangisi etik ve hukuk arasındaki ilişkiyi en iyi ifade eden
önermedir?
a) Etik, hukuku aşan bir boyuta sahiptir.
b) Etik, hukukla uyuşmaz.
c) Etik, hukukun boş bıraktığı alanları doldurur.
d) Etik, hukuktan eski bir geçmişe sahiptir.
e) Etik, hukuka göre daha somuttur.
7. Türkiye’de 2000’li yıllardan sonra kamu yönetiminde demokratikleşme
reformları çerçevesinde etik konusu hangi gelişme ile daha yakından
bağlantılıdır?
a) Tek tipçilik
b) Vesayetçilik
c) Bürokratikleşme
d) AB üyelik süreci
e) Merkezîleşme
8. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetiminde gözlemlenen kronikleşmiş etik
dışı ihlallerden biri değildir?
a) Ekonomik ve kültürel nedenler
b) Kamu yönetiminde demokratikleşme
c) Bürokrasinin merkeziyetçi yapısı
d) Mevzuat eksikliği
e) Eğitim yetersizliği
9. Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi etik mevzuatla ilgili en önemli yasal
düzenlemelerden biridir?
a) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
b) Kalkınma Ajansları Kanunu
c) Belediye Kanunu
d) Personel Rejimi Kanunu
e) İl Özel İdaresi Kanunu
10.Türk kamu yönetiminde etik konusunda yeni kamu yönetiminin bir görünümü
olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsan Hakları Başkanlığı
b) Ombudsman
c) TBMM Dilekçe Komisyonu
d) Bağımsız İdari Otorite
e) Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Cevap Anahtarı
1.a, 2.e, 3.c, 4.a, 5.d, 6.c, 7.d, 8.b, 9.a, 10.e
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Küreselleşmenin ne olduğunu,
ne zaman ortaya çıkmaya
başladığını ve nasıl
yaygınlaştığını anlayacak,
• Küreselleşmeye yönelik
yaklaşımların neler olduğunu
kavrayacak,
• Küreselleşmenin, Kamu yönetimi
üzerindeki etkilerinin nasıl
ortaya çıktığını ve hangi yönde
etkiler yaptığını analiz
edebileceksiniz.

Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve
dağıtımı yapılamaz.

ÜNİTE
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ULUSAL DEVLET

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

KÜRESELLEŞME

• IMF
• Dünya bankası
• OECD

• Sosyo-Kültürel
• Siyasal
• Ekonomik

KAMU YÖNETİMİ
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GİRİŞ

Coğrafi uzaklıkların
anlamsızlaşması,
ülkesel sınırlarının
soyutlaşması ve insan,
mal, hizmet, sermaye,
fikir ve bilginin serbest
dolaşımının artması
küreselleşmenin önemli
özelliklerindendir.

Küreselleşme, toplumsal yaşamın uzaklarda alınan kararlar ve gerçekleşen
olaylar tarafından şekillendirilmesi anlamına gelen karmaşık karşılıklı
bağlanmışlığın yoğunlaşmasıdır. Bundan dolayı küreselleşmenin önemli özellikleri
arasında coğrafi uzaklıkların anlamsızlaşması, ülkesel sınırlarının soyutlaşması ve
insan, mal, hizmet, sermaye, fikir ve bilginin serbest dolaşımının artması sayılabilir.
Bu kapsamda küreselleşme, yerel, ulusal ve küresel olayların sürekli etkileşmesi
anlamında siyasal sürecin genişleme ve derinleşmesine vurgu yapar [1].
Yirminci yüzyılın sonlarına doğru yoğunlaşmaya başlayan küreselleşme
olgusu çok yönlü değişim dinamiklerini ortaya çıkarırken aynı zamanda yirmi
birinci yüzyıl ile birlikte daha da şekillenen yeni dünya düzeninin de temel
dinamiklerini oluşturmaya başlamıştır. Bu küresel değişimin odağı herhangi bir
coğrafi bölge veya toplum ile sınırlı olmadığı gibi sınırlı bir alana odaklanmış da
değildir. Bu bağlamda mevcut küreselleşmenin teknolojik, ekonomik, toplumsal,
siyasal, yönetsel ve kültürel olarak tüm alanlarda ve tüm coğrafyalarda sürdüğünü
söylemek çok yanlış olmaz [2].
Küreselleşme kamu yönetimin örgütlenmesi ve işleyişi üzerinde de çok
önemli etkilere sahip olmaktadır. Küreselleşme süreci ve bu süreçte etkili olan
uluslararası kuruluşlar yeni dünya düzeni belirlerken ülkelerin kamu yönetimlerini
de bu çerçevede tek tip olacak düzeyde şekillendirmektedir.

Küreselleşme
teknolojik, ekonomik,
toplumsal, siyasal,
yönetsel ve kültürel
birçok alanda değişime
yol açmaktadır.

Bireysel Etkinlik

Bu ünitede ilk olarak küreselleşmenin ulus devletler üzerindeki etkisinden
ve daha sonrada küreselleşmeye ilişkin yaklaşımlardan bahsedilmiştir. Ardından
küreselleşmenin kamu yönetime olan etkilerine değinilmiştir. Son olarak
Uluslararası kuruluşların Türk kamu yönetimi özelinde kamu yönetimine etkileri
ele alınmıştır.

• Küreselleşmenin yoğun olarak yaşanmadığı tarih dönemleri
ile yoğunluğun artmaya başladığı yakın dönemleri tahayyül
ederek bulabildiğiniz farkları 300 kelimeyi geçmeyecek
şekilde yazınız.

KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN ULUS DEVLET ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
Küreselleşme teknolojik, ekonomik, toplumsal, siyasal, yönetsel ve kültürel
birçok alanda değişime yol açmaktadır. Bahsi geçen alanlardaki değişimlerin de
aşağıdaki başlıklar altında gerçekleştiği görülmektedir [3]:




Uluslararası ve bölgesel bütünleşmelere gidilmesi,
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler,
Yeni teknolojik buluşlar,
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Bilgisayar sistemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması,
Malzeme teknolojisi alanında meydana gelen ve üretimin yapısını, üretim
girdilerinin kompozisyonunu ve dolayısıyla üretim maliyetlerini düşüren
gelişmeler,
İnsan hakları ve demokrasi alanında kaydedilen ilerlemeler nedeniyle
örgütlerde insan unsurunun öneminin ve insan kaynaklarının ekonomik
kalkınmanın itici gücü olduğunun anlaşılması,
Ürün niteliği ve kalitesi konusunda müşteri beklentilerinin değişmesi,
Çalışanlarda yönetime katılma isteğinin ve demokratik yönetim
beklentilerinin artması,
Yeni pazarların oluşması ve uluslararası rekabetin yoğunlaşması,
Sosyalist-kolektivist üretim sisteminin ve devletin ekonomideki ağırlığının
zayıflaması,
Demografik yapının ve iş gücü kompozisyonunun değişmesi.

Yukarıda bahsi geçen gelişmeler ve değişmeler öncelikle uluslararası
sistemde etkiler yaratırken ulus-devlet yapılanmasında da önemli dönüşümlere
sebebiyet vermiştir. Bir yandan erken dönem küreselleşmenin etkileri 1648 yılında
imzalanan Vestfalya Antlaşması ile ulus-devlet olgusunun ortaya çıkmasını
sağlarken aynı küreselleşme günümüze gelindiğinde ulus-devleti sınırlayıcı etkiler
ortaya çıkarmıştır.

Ekonomik Etkiler
Sanayi çağının getirmiş olduğu dinamizmin uluslararası sistemde yaratmış
olduğu ekonomi temelli değişimler özellikle yirminci yüzyılda kendini bir yandan
savaşlarla ortaya koyarken bir yandan da sistemin kendisini değiştirmesine
sebebiyet vermiş ve devletlerin yapı ve işlevlerinin yeniden şekillenmesine yol
açmıştır. Yirminci yüzyılın başında yaşanan gelişmeler devletin kapsamlı bir şekilde
ekonomiye müdahalesini gerekli gören Keynesçi ekonomi politikalarının yaygın bir
şekilde kabul edilmesini sağlamıştır.
Özellikle malların ve
sermayenin
küreselleşme
bağlamında ülkeler
arasında serbest
dolaşımı ulus
devletlerin iç
ekonomilerinin
üzerinde kontrollerinin
zayıflamasına neden
olmuştur.

Diğer yandan yirminci yüzyılın sonlarına doğru soğuk savaşın sona ermesi ile
birlikte serbest piyasa ekonomisinin dünyanın pek çok ülkesinde işlerlik kazandığı
gözlemlenmeye başlanmıştır. Devletlerin piyasa ve ekonomik alana müdahalesini
kabul edilir bulmayan serbest piyasa düşüncesinin yaygınlaşması, ulus devletlerin
egemenliklerinin kısıtlanmasına ve uluslararası ekonomik sistemdeki etkinliğinin
göreceli olarak azalmasına sebebiyet vermiştir.
Özellikle malların ve sermayenin küreselleşme bağlamında ülkeler arasında
serbest dolaşımı ulus devletlerin iç ekonomilerinin üzerinde kontrollerinin
zayıflamasına neden olmuştur. Devletlerin sahip oldukları ekonomilerin
küreselleşmesi sonucu döviz kurları sistematik olarak birbirine bağlanmış ve buna
bağlı olarak da para politikaları ulusal düzeyde belirleniyor olmaktan çıkmıştır.
Küresel sermaye Gümrük Birliği, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi
uluslararası örgütler aracılığı ile ulus devletlerin ekonomik alandaki
egemenliklerinin aşınmasına neden olmuştur [4].
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• Küreselleşmenin oluşturduğu ekonomik etkiler ile ilgili 3
somut örnek yazınız.

Siyasal Etkiler

Devletin küreselleşme
ile dönüşen yapısı ve
işleyişi aynı zamanda
devlet anlayışının
erozyona uğramasına
sebebiyet vermiştir.

Uluslararası sistemin en önemli aktörü olma özelliğini yüzyıllar boyunca
elinde bulunduran devletin küreselleşme ile dönüşen yapısı ve işleyişi aynı
zamanda devlet anlayışının erozyona uğramasına sebebiyet vermiştir. Bu
erozyonla birlikte hükûmetlerin karar alma mekanizmalarında çeşitli değişimler ve
sınırlandırmalar gerçekleşmiştir. Küreselleşmenin yaratmış olduğu bu etki ile ulus
devletlerin otoriter yönetim anlayışları ile yönetilmeleri, temel insan haklarını
görmezden gelmeleri ve insan faktörünü arka plana atmaları uluslararası sistemce
kabul görmemektedir.
Ulus devletler, tarihsel örneklerin bizlere gösterdiği üzere, sahip oldukları
nüfusu, yönetim sürecinin sorunsuz sürdürülmesini sağlamak için mümkün
mertebe homojenleştirmek, toplum içerisinde var olan ya da var olma ihtimali
olan farklılıkları ortadan kaldırmak isterler. Bu noktada küreselleşme olgusu bir
yandan insan faktörünün tektipleşmesini sağlarken bir taraftan da bilinçlenme ve
farkındalık sağlayarak kimlik kazanımı sürecinde çeşitlenmeye sebebiyet vermekte
ve ulus-devlet içindeki unsurların farklılaşmasını sağlamaktadır. Bu da ulusdevletin geleneksel homojenleştirme uğraşlarını geçersiz kılmakta, farklılaşan
nüfus demografisini yönetmek için devlet küreselleşmenin de öngördüğü şekliyle
yeni yollar ve yöntemler geliştirmek durumunda kalmaktadır.
Küreselleşmenin bir diğer siyasal etkisi uluslararası örgütlerin, niteliklerinin
ve niceliklerinin artması sonucunda uluslararası sistemde etkili aktörler hâline
gelmeleri ve ulus-devletlerin egemenliklerini erozyona uğratmaya başlamalarıdır.
Ulusüstü örgütlenme örneği olarak Avrupa Birliği bu noktada ulus-devletlerin
egemenliklerinin bir kısmını bir üst yapıya aktarmaları ve egemenliğin bu şekilde
sınırlandırılıyor olması açısından önemli bir örnektir. Uluslararası Af Örgütü, Green
Peace gibi hükûmet dışı örgütler de bu noktada ulus-devletlerle girmiş oldukları
mücadelede karar alma mekanizmalarını etkileyerek ulus-devletlerin
egemenliklerini sınırlı da olsa paylaşabilmektedirler.
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•Küreselleşmenin bir diğer siyasal etkisi uluslararası örgütlerin,
niteliklerinin ve niceliklerinin artması sonucunda uluslararası
sistemde etkili aktörler hâline gelmeleridir. Ulus-devletlerin
egemenliklerini erozyona uğratmaya başlamalarının önemli bir
örneği, Temmuz 2018'de Birleşmiş Milletler'in Güney Sudan'a ülke
içinde yaşanan etnik çatışmalarıdan dolayı 31 Mayıs 2019'a kadar
silah ambargosu uygulama kararı almasıdır.

• Devletlerin egemenliklerini sınırlayan üç adet hükûmet dışı
örgüt tespit edip bu örgütlerin faaliyetlerini ve ulus-devlete
yönelik egemenlik sınırlayıcı girişimlerini kısaca açıklayınız.

Sosyo-Kültürel Etkiler

Teknolojide yaşanan
gelişmeler sonucunda
kitle iletişim araçlarının
gelişmesi ulusdevletlerin sınırları
içinde ortak ve tek bir
kültür oluşturma
çabalarına darbe
vurmuştur.

Bireyler ve toplumlar arası ekonomik farklar tarihin her döneminde
olagelmiş ve bu farkların oluşturmuş olduğu sosyo-kültürel sorunlar da idari
yapıların gündemini her daim meşgul etmiştir. Ulus-devletlerin ortaya
çıkmasından sonra bu sorunlar devletlerin kendileri tarafından ele alınmaya
başlanmıştır. Fakat küreselleşmenin etkisi ve yoğunluğu zamanla artarken bu açlık,
yoksulluk gibi sorunlar artık yalnızca ulus-devletlerin değil uluslararası sistemin
sorunları olarak ortaya çıkmıştır. Birey ve toplumların refah düzeylerinin
arttırılması, suya ulaşımın sağlanması, göçün önüne geçilmesi, eğitim sorunlarının
çözülmesi, kalkınma hamlelerinin yapılması, çevre sorunların önlenmesi gerekliliği
aksi takdirde yaratacağı güvenlik boşlukları hasebiyle uluslararası sistemde yer
alan tüm aktörlerin görevi olmuştur. Ve bu noktada ulus-devletler yukarıda
bahsedildiği şekilde kendi egemenliklerini sınırlandıran unsurlar olarak ortaya
çıkan uluslararası örgütler ile sıkı iş birlikleri kurmak zorunda kalmışlardır [4].
Diğer taraftan teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda kitle iletişim
araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması ulus-devletlerin sınırları içinde ortak ve tek
bir kültür oluşturma çabalarına darbe vurmuştur. Daha önce bahsi geçen ulusdevletlerin vatandaşlarını tektipleştirerek homojenleştirmesi uğraşları da iletişim
kanallarının yaygınlaşmasıyla boşa çıkmaya başlamıştır.
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• Küreselleşme ile birlikte günlük hayatınızda yaşanan değişimleri
300 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazınız.

KÜRESELLEŞMEYE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
Küreselleşmeye ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Bunlar realist görüş,
liberal görüş ve eleştirel görüşler olarak ele alınabilir.

Realist Görüş

Liberal yaklaşım,
küreselleşmeye
ekonomilerin entegre
olması açısından baktığı
için ekonomik sistemin
devlete karşı elde ettiği
zafere odaklanır.

Realist yaklaşım küreselleşmeye karşılıklı bağımlılığı arttırmasından dolayı
oluşturabileceği sistemin devletin gücünü sınırlayabileceği ve bunun da
uluslararası sistemde başat aktör olan devlete zarar verecek olması açısından
bakar. Bu perspektif küreselleşmeye şüpheyle yaklaşır. Yine de küreselleşmenin
devletin rolünü vurgulayıcı yönlerinin olduğuna özellikle sistem içerisinde
düzenleme yapma yetisinin devletin elinde kalmasının önemli bir kazanım
olduğuna dikkat çeker [1].

Liberal Görüş
Liberal yaklaşım, küreselleşmeye ekonomilerin entegre olması açısından
baktığı için ekonomik sistemin devlete karşı elde ettiği zafere odaklanır. Devletin
egemenliğinin aşınmaya başladığı, sınırların anlamsızlaştığı bir küresel sistem
içinde piyasanın toplumların refah seviyesini arttırmak için daha verimli
çalışabildiği bir düzenin kurulması açısından küreselleşmeyi yüceltme
eğilimindedir. Hem malların ve sermayenin küresel boyutta daha rahat dolaşım
sağlaması hem de düşüncelerin serbest bir şekilde ifade edildiği ve birbiriyle
etkileşim kurabildiği bir sistemi kurması hasebiyle küreselleşmeye özgürleştirici
açıdan yaklaşır [1].

Eleştirel Görüşler
Eleştirel yaklaşımlar
küreselleşmenin
kapitalist bir düzen
oluşturduğunu ve bu
düzenin bireylerin refah
ve gelir seviyeleri
arasındaki farkı
arttırdığını savunurlar.

Eleştirel yaklaşımlar küreselleşmenin kapitalist bir düzen oluşturduğunu ve
bu düzenin bireylerin refah ve gelir seviyeleri arasındaki farkı arttırdığını
savunurlar. Bazı eleştirel düşünürler küreselleşmeye üretim biçimlerini ulusötesileştirmesi, devletler ve piyasalar arasındaki ilişkileri dönüştürmesi ve
dolayısıyla da kapitalizmin çıkarlarına yönelik yeni bir sistemin kurulmasını
sağlamış olması düşüncesiyle eleştirirler [1]. Ayrıca küreselleşmeye yönelik olarak,
uluslararası sistemde söz sahibi olan aktörlerin sayılarının artması, bazılarının
yerlerini değiştirmesi ve bundan hareketle de bir karmaşaya yol açarak temsil
sorununun oluşturulması yönünden eleştiriler de mevcuttur.
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Diğer taraftan küreselleşmenin kültürleri yok ettiği, küçük ekonomileri zora
soktuğu, eşitsizliklerin yayılmasına ve zengin-fakir arasındaki farkın zenginin
yararına artmasına yol açtığı yönünde yaklaşımlar da mevcuttur [5].

• Yukarıdaki yaklaşımları okuduktan sonra Küreselleşmeye
yönelik sizin kendi tutumunuzu 300 kelime ile özetleyiniz.

KÜRESELLEŞMENİN KAMU YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
Kamu örgütlenmesi ve
kamu yönetimi
anlayışının küresel
bağlamda
standartlaşması
küreselleşmenin
getirdiği bir gereklilik
olarak algılanmaktadır.

Küreselleşmenin ulaşım ve iletişimde yoğunluğunun artması şeklinde
tanımlanması durumunda, etkileşim üzerinde toplumlar ve devletler arasında bir
benzeşmenin ortaya çıkması söz konusudur. Bu kapsamda, kamu örgütlenmesi ve
kamu yönetimi anlayışının küresel bağlamda standartlaşması küreselleşmenin
getirdiği bir gereklilik olarak algılanmaktadır. Bu gerekliliği yerine getirmek adına
öne çıkan Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, IMF, OECD gibi çeşitli uluslararası
kuruluşlar üyeleri olan devletleri belirli kurumsal şekiller almaya
yönlendirmektedirler [6].
Bu yönlendirme sürecinin kamu yönetimi uygulamalarındaki etkisi oldukça
yoğun olmuştur. Devletin küçültülmesi, özelleştirmeler, devletin yeniden
yapılanması, hizmet anlayışındaki değişim, kamu yönetiminde ve özel kesimdeki
işletmecilik anlayışındaki değişim, kamu işletmelerinin özel hukuka tabi hâle
getirilmesi gibi yöntemler bu dönemin popüler konuları olmuştur [7].
Uluslararası kuruluşların yönlendirmesi ile yaşanan değişimlerin kamu
yönetimi anlayışını tektipleştireceği, buradan hareketle uzun vadede kamu
yönetimi uygulamalarının dış politikadan bağımsız olmayacağı gözlemlenmektedir.
Yeni kamu yönetimi anlayışında yönetime tüm çalışanların daha yoğun ve
aktif katılımlarının sağlanması, üretim faktörlerinin verimli kullanılması, bu amaçla
yerinden yönetim, ekip çalışması, yetki ve sorumluluk devri, iletişim, geri bildirim
gibi tekniklerinin daha etkin kullanılması öngörülmektedir [7].
Bu doğrultuda küreselleşme sürecinin kamu yönetimi üzerindeki etkilerini
Farazmand (8) şu şekilde maddeleştirmektedir:


Küreselleşen özel kesim lehine, kamu ve özel kesim alanlarının
görünüşünde ciddi/büyük dönüşümler olmaktadır. Devlet ve kamusal
kesimin kaynakların dağılımı, refahın adil paylaşımı, ekonominin istikrarı
ve ekonomik gelişme gibi alanlardaki öncü ekonomik rolü küreselleşen
şirket seçkinleri tarafından geçersiz kılınmaktadır. "Kamusal alan" ve
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"Kamusal alan" ve
yurttaşlık alanı
küreselleşme ve
devletin yeniden
yapılanması sonucunda
daralmaktadır.







Küreselleşen
hükûmetler kamu-özel
iş birliği programları
aracılığıyla özel kesimin
küreselleşmesine etkin
olarak katılmaktadırlar.








yurttaşlık alanı küreselleşme ve devletin yeniden yapılanması sonucunda
daralmaktadır.
"Sivil yönetimden sivil olmayan yönetime" biçiminde formüle edilebilecek
şekilde devlet ve kamu yönetiminin niteliğinde ve faaliyetlerinde oldukça
büyük bir değişim yaşanmaktadır. Birkaç on yıldır geleneksel yönetsel
devlet, şirket seçkinlerinin çıkarları ile geniş kamusal çıkarları dengelemek
ve böylece sermaye birikimi ve sistemin meşruiyeti için gerekli toplumsal
ve siyasal istikrarı sağlamak biçiminde faaliyet göstermektedir.
Küreselleşen devlet, kamu yönetimini az şeyle çok iş yapmaya
zorlamaktadır. Gerçekten de, kamu yöneticileri devletin yetersizliğine
ilişkin şirket iddialarına geçerlilik kazandıracak psikolojik bir baskı altında
çalışmaktadır.
Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi küreselleşme saldırısına bir
tepkidir. Profesyonelleşme küresel düzeyde kamusal hizmet alanına hem
kurumsal hem de moral ve ahlaksal ölçütler getirmektedir.
Küreselleşme yüksek derecede özelleştirme yanlısıdır ki bu özelleştirmeler
rüşvet ve yolsuzluklara çok sayıda fırsat yaratmaktadır. Özelleştirme,
piyasa temelli olarak bireyin, topluma maliyetini düşünmeksizin kendi
çıkarlarını en çoklaştırma arayışındaki bir bencillikle hareket ettiğini
varsayan akılcı-seçim kuramına dayanmaktadır. Bu davranışsal ve
normatif felsefe bireyin çıkarlarını toplumun çıkarlarının üzerinde
görmektedir. Küresel şirketlerin, ulusal kültürü küresel bir kültüre
bağlayan bir küresel tüketimcilik kültürünü inşa ederken yapmaya
çalıştıkları da budur. Bu küresel şirket kültürü, kısmen de olsa insan
kaynakları işletmeciliği uygulamaları yoluyla yönetilmektedir ki bu
uygulamaların birçoğu ulusal ve yerel topluluk kültürleri ile kesin
karşıtlıklar içermektedir.
Küreselleşen hükûmetler kamu-özel iş birliği programları aracılığıyla özel
kesimin küreselleşmesine etkin olarak katılmaktadırlar. Az gelişmiş
ülkelerdeki seçkinlerin çoğu, kendi halkının insan haklarını ihlal eden
baskıcı rejimlere yönelmektedir. Amerikalı danışman ve rehberler de çoğu
zaman az gelişmiş ülkelerdeki bu hem askerî hem de sivil bürokratik
seçkinlerin kendi toplumları üzerindeki egemenliğini güçlendirirler.
Küreselleşme paradoksal bir biçimde bir yandan birleşik bir güç ve örgütsel
yapılanmayı gerçekleştirirken bir yandan da yönetsel açıdan tüm dünyada
bir ademimerkezîleşmeye yol açmaktadır.
Küreselleşme insanların yaşamlarını etkileyen çok önemli kararların
alınmasında yurttaşların katılımcı rollerini ve kamu yöneticilerini dışarıda
bırakmak yoluyla yerel topluluk yaşamını tehdit etmektedir. Yerel
yönetimlerin, gelirleri üzerinde tahmin yürütebilmesinin koşulları, küresel
şirketlerin kapalı işlem yürütmesi nedeniyle neredeyse yok olmaktadır.
Kamu yönetimi ve ilgili alanlarda, bunun karşılaştırmalı ve uluslararası gibi
alt-disiplinlerini de kapsayan muazzam bir bilgi genişlemesi olmaktadır.
Karşılaştırmalı bir perspektiften kamu yönetimini öğrenmek dünyaya bakış
açımızı genişletir. Küreselleşme, Amerika'nın dar görüşlü ve etnosantrik
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Kamu yönetimi,
küreselleşme ve
egemen dünya
düzeninin hem
parlattığı hem de
kararttığı bir gelecekle
insan uygarlığının yeni
bir basamağına adım
atmıştır.



kamu yönetimi geleneğine karşı bir mücadele vermek ve siyaset ile
yönetim arasındaki ikiliği kırmak için bir olanağı da içermektedir. Başka
halklar, kültürler ve kamu yönetimleri hakkında bilgilenmek daha ileri bir
bilgi patlamasına da katkıda bulunmaktadır.
Küresel toplulukta yöneticiler, küresel topluluğun her köşesinde neler olup
bittiğini gözlemlemek ve araştırmak olanak ve sorumluluğuna sahiptir.
Bilinçlerini etkileyecek çok sayıda konu vardır: yoksulların durumu ve
ihtiyaçları, kölelik ücreti, küresel fabrikalardaki kötü çalışma koşulları,
çevresel yıkım, küresel ısınma, eşitsizlik ve adaletsizlik. Küresel konularda
olumlu ve olumsuz bir bilincin yükselmesi hem önemli hem de gereklidir.
Çünkü bu sayede kamu yöneticileri yurttaşlarını etkileyecek kararlarında
bir değişiklik yapabilmektedirler.
“Küresel topluluğun çıkarları”nın koruyucuları olarak gelişmiş ve az
gelişmiş ülkelerdeki kamu yöneticileri eşgüdümsel bir biçimde ahlaklı
davranmak üzere küresel bir sorumluluk taşımaktadırlar. Bunlar her
düzeydeki ve andaki yolsuzluk ve rüşveti ortaya çıkarmalı ve onunla
mücadele etmelidir.
Küreselleşme devletin ve kamu yönetiminin sonu değildir. Kamu
yönetiminin araştırma alanını, uygulamasını ve öğretisini yaymaya çalışan
yeni bir küresel karşı hareket doğmaktadır. Kamu yönetimi, küreselleşme
ve egemen dünya düzeninin hem parlattığı hem de kararttığı bir gelecekle
insan uygarlığının yeni bir basamağına adım atmıştır.

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN TÜRKİYE’NİN KAMU
YÖNETİMİ ANLAYIŞINA ETKİLERİ
Küreselleşme sürecindeki yeni dünya düzeninin şekillenmesinde etkin rol
oynayan uluslararası örgütler ülkelerin kamu yönetimlerinin yapı ve işleyişlerinin
şekillenmesinde de çok büyük bir etkiye sahiptirler. Türkiye’de de IMF, OECD ve
Dünya Bankası gibi uluslararası örgütler Türk kamu yönetimi üzerinde önemli
etkilere sahip olmuşlardır.

IMF
Türkiye 11 Mart 1947’de TBMM’de kabul edilen 5016 sayılı yasa ile IMF’ye
üye olmuştur. IMF’ye girişi ile birlikte IMF heyetleri yıllık denetimler için Türkiye’ye
gelmeye başlamışlardır. 1954 yılı itibariyle Türkiye ekonomisinin kötüye gitmeye
başlaması sonucunda Ağustos 1958’de IMF ile bir istikrar programına gidilmesine
karar verilmiştir.
Standart bir program olmasına rağmen kamu yönetimi alanında da
düzenlemeler yapılmasını gerektiren 1958 yılı istikrar programı aşağıdaki hususları
içermektedir [9]:


Türk parasının değeri devalüe edilecektir. Doların değeri 282 kuruştan 900
kuruşa çıkarılacaktır.
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1960-1970 döneminde
IMF ile anlaşmalar
imzalanırken en önemli
vurgu kamu
harcamalarına disiplin
ve perspektif getirilmesi
hususuna olmuştur.

Bütçe harcamaları kısılacak, dış ticaret kolaylaştırılacaktır.
KİT ürünleri ve hizmetlerinin fiyatları yükseltilecektir.

Programın başarılı olmamasının akabinde 1961 yılında ilk stand-by
anlaşması imzalanmış ve 1970 yılına kadar IMF ile dokuz anlaşma daha
imzalanmıştır. Bu dönemde anlaşmalar imzalanırken en önemli vurgu kamu
harcamalarına disiplin ve perspektif getirilmesi hususunda olmuştur. İstenilen
düzenlemelerin bir türlü yapılamaması dolayısıyla 24 Ocak 1980 tarihinde IMF
öncülüğünde alınan istikrar kararları ekonomiye yönelik birçok karara ek olarak
kamu sektörünün serbest piyasa işleyişi içindeki rolünün yeniden belirlenmesini
amaçlamaktadır.
Bu bağlamda da devlet işletmelerinin ticari ilkeleri esas alarak faaliyet
gösterecek biçimde tekrardan yapılandırılması ve KDV’yi kapsayan köklü bir vergi
reformunun gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Düzenlemelerin istenilen başarıyı
sağlayamaması 5 Nisan 1994 kararlarının alınmasına sebep olmuştur. Konjonktürel
kararlar ve yapısal düzenlemeler olarak ikiye ayrılan bu düzenlemeler temel olarak
şu şekildedir [9]:
Konjonktürel kararlar:





Kamu maliyesini disipline etmeye yönelik
Harcamaları azaltıcı
Gelirleri artırıcı politikalar
Döviz kuru, para, ücret ve fiyat ayarlamalarını kapsayan tedbirler.
Yapısal düzenlemeler:

Küreselleşmenin, ulusdevletlerin karşısına
çıkardığı egemenlik
sınırlayıcı kurumlardan
birisi olan IMF, ülkelerin
ekonomik yapısını
stabilize etmeye
çalışmaktadır.







İhracatı artırmaya yönelik tedbirler
Tarım destekleme politikaları
Özelleştirme faaliyetleri
Sosyal güvenlik reformu
KİT’lere yönelik düzenlemeler

Küreselleşmenin, ulus-devletlerin karşısına çıkardığı egemenlik sınırlayıcı
kurumlardan birisi olan IMF, ülkelerin ekonomik yapısını stabilize etmeye
çalışmaktadır. Bu temelde kamu yönetim anlayışlarını devletin ekonomideki
ağırlığını ve KİT'lerin devlet bütçesi üzerindeki yükünü azaltarak ve özelleştirme
çalışmalarını hızlandırarak değiştirmektedir.
Tablo 13.1. Türkiye’nin IMF İle Yaptığı Anlaşmalar [10]

ANLAŞMA
TARİHİ

ANLAŞMANIN
SÜRESİ (ay)

ANLAŞMANIN
TÜRÜ

TUTAR
(Mil. SDR)

KULLANIM
(Mil. SDR)

01.01.1961

12

Stand-by

37,50

16,00

30.03.1962

9

Stand-by

31,00

15,00

15.02.1963

11

Stand-by

21,50

21,50

15.02.1964

11

Stand-by

21,50

19,00
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01.02.1965

12

Stand-by

21,50

-

01.02.1966

12

Stand-by

21,50

21,50

15.02.1967

11

Stand-by

27,00

27,00

01.04.1968

9

Stand-by

27,00

27,00

01.07.1969

12

Stand-by

27,00

10,00

17.08.1970

12

Stand-by

90,00

90,00

24.04.1978

24

Stand-by

300,00

90,00

19.07.1979

12

Stand-by

250,00

230,00

18.06.1980

36

Uzatılmış Fon K.

1.250,00

1.250,00

24.06.1983

12

Stand-by

225,00

56,20

04.04.1984

12

Stand-by

225,00

168,70

08.07.1994

14

Stand-by (Uzatılmış
Fon K.dâhil)

610,50

460,50

22.12.1999

36

Stand-by

15.038,40

15.038,40

21.12.2000

12

Ek Rezerv K

5.784,00

5.784,00

04.02.2002

36

Stand-by

12.821,20

11.914,00

11.05.2005

36

Stand-by

6.662,04

1.665,51

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı
(OECD), 35 ülkenin
üyesi olduğu, merkezi
Fransa’nın başkenti
Paris’te bulunan
uluslararası bir
kuruluştur.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 35 ülkenin üyesi olduğu,
merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan uluslararası bir kuruluştur. Ülkemizin
kurucu üyelerden olduğu bu teşkilat 1960 Paris sözleşmesi ile kurulmuştur.
Kuruluş, ekonomi, kalkınma, yönetişim ve bunlarla ilintili alanlarda politika
analizleri üretmekte, bünyesindeki komiteler aracılığıyla üye ülke yönetimlerini bir
araya getirerek tecrübe paylaşımını sağlayan platformlar oluşturmaktadır.
Bünyesinde bulunan Kamu Yönetişimi ve Bölgesel Kalkınma Genel
Müdürlüğü, OECD’nin önemli birimlerinden biridir. Genel Müdürlük, kamu
yönetimlerinin yapı ve işleyişlerine yönelik faaliyet göstermekte ve bu çerçevede
ülkelerarası karşılaştırmalı veriler üretmektedir. Bu noktada, kuruluş Türkiye ile
ilgili hazırladığı raporlarda yapılması gereken reformlara dikkat çekmekte ve
Türkiye’de yaşanmakta olan kamu yönetimi anlayışının değişim sürecine olumlu
katkılarda bulunmaktadır.
OECD, Türkiye’deki yerel yönetimler açısından sorunlu alanları merkezî idare
ve yerel yönetimler arasında uygun olmayan görev dağılımı, yerel yönetimlerin
mali kaynaklarının yetersizliği, örgütlenme ve personel sorunları, merkezî
yönetimin gereksiz vesayet uygulamaları, şeffaflık ve katılım yetersizliği ve
merkeze aşırı bağımlılık şeklinde sıralamış, yerel yönetimlerin yetki devri ile
güçlendirilmesinin önemi üzerinde durmuştur [11].
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Dünya Bankası

Dünya Bankası, IMF ile
birlikte 1944 yılında
kurulmuştur ve çeşitli
ülkelere krediler açan
bir kuruluştur.

Dünya Bankası, IMF ile birlikte 1944 yılında kurulmuştur ve çeşitli ülkelere
krediler açan bir kuruluştur. 1980’lere kadar, Dünya Bankası uzun dönemli,
ekonominin arz boyutu ile ilgili, üretim sektörüne yönelik ve proje kredileri veren
bir kalkınma örgütü kimliği ile çalışmıştır. 1980’lerden sonra ise politika üreten
krediler sistemine geçmiştir. Bu yeni sistemde, Dünya Bankası kredi verdiği ülkenin
iktisadi, toplumsal ve yönetsel yapı ve dengelerini değiştirmeye, yeniden
yapılandırmaya yönelmiştir [12].
Bu bağlamda, Dünya Bankası ülke destek stratejisi (CAS) adlı bir
uygulamayla Türkiye dâhil, kredi verdiği çeşitli ülkelerdeki yapısal ve sosyal
yapılanmayı takip etmeyi amaçlamaktadır. Türkiye için hazırlanan ülke destek
stratejisi anlaşmasının amaçları arasında, temel reformların uygulanması için
destek verilmesi, kriz ortamına girilmesi riskinin azaltılması ve AB üyelik sürecinde
karşılaşılan ekonomik zorluklar konusunda yardımcı olunması sayılabilir. Devletin
işlevini ve konumunu yeniden tanımlamaya yönelik bu anlaşma, koşullu bir krediyi
içermekte ve IMF stand-by anlaşmalarıyla da paralellik göstermektedir [11].
Türkiye ile kamu yönetimi reformu politikalarının desteklenmek için
imzalanan bir başka Dünya Bankası uygulaması belirli düzenlemelerin yapılması
şartıyla sağlanan PFPSAL (Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum
Kredisi)’dır. Bu uygulamalar ile dünya çapında devletin işlevlerinin yönetişim,
yerelleşme, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yeniden tanımlanması
gündeme gelmiştir. Bu çerçevede uzun zamandır merkeziyetçi bir eğilime sahip
olan Türkiye’de Dünya Bankası tarafından gündeme getirilen yönetişim ve
yerelleşme olguları ulaşılması gereken bir hedef olarak gösterilmektedir [11].
Bu açılardan bakıldığında kamu yönetimi açısından Dünya Bankası
anlaşmalarının iki belirgin özelliği bulunmaktadır [12]:



Örnek

Türkiye’de Dünya
Bankası tarafından
gündeme getirilen
yönetişim ve
yerelleşme olguları
ulaşılması gereken bir
hedef olarak
gösterilmektedir.

Ulusal plan ve programların hedef ve stratejilerini yönlendirme özelliği
Doğrudan kamu sektörü ve kamu yönetiminin örgütlenmesi, çalışma
ilkeleri, istihdam biçimleri ve işlevlerini değiştirme etkisi

•Bu bağlamda, Dünya Bankası Mayıs 2018'de Türkiye'ye altyapıyı
geliştirmek amaçlı olarak Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi'ne
yönelik 600 milyon dolar tutarında bir krediyi ve aynı zamanda
Türkiye'deki Finansman Kapsayıcı Erişim Projesi'ne yönelik 400
milyon dolar tutarında krediyi onaylamıştır.
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• Tüm bu bilgiler ışığında Küreselleşmenin kamu yönetimi
üzerindeki etkilerinin iyi yönlü mü yoksa kötü yönlü mü
olduğunu 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazınız.
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•KÜRESELLEŞME VE KAMU YÖNETİMİ
•Küreselleşme, toplumsal yaşamın uzaklarda alınan kararlar ve gerçekleşen
olaylar tarafından şekillendirilmesi anlamına gelen karmaşık karşılıklı
bağlanmışlığın yoğunlaşmasıdır.
•Yirminci yüzyılın sonlarına doğru yoğunlaşmaya başlayan küreselleşme
olgusu çok yönlü değişim dinamiklerini ortaya çıkarırken aynı zamanda yirmi
birinci yüzyıl ile birlikte daha da şekillenen yeni dünya düzeninin de temel
dinamiklerini oluşturmaya başlamıştır. Bu küresel değişimin odağı herhangi
bir coğrafi bölge veya toplum ile sınırlı olmadığı gibi sınırlı bir alana
odaklanmış da değildir. Bu bağlamda mevcut küreselleşmenin teknolojik,
ekonomik, toplumsal, siyasal, yönetsel ve kültürel olarak tüm alanlarda ve
tüm coğrafyalarda sürdüğünü söylemek çok yanlış olmaz.
•KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN ULUS DEVLET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
•Yukarıda bahsi geçen gelişmeler ve değişmeler, öncelikle uluslararası
sistemde etkiler yaratırken ulus-devlet yapılanmasında da önemli
dönüşümlere sebebiyet vermiştir. Bir yandan erken dönem küreselleşmenin
etkileri 1648 yılında imzalanan Vestfalya Antlaşması ile ulus-devlet
olgusunun ortaya çıkmasını sağlarken aynı küreselleşme günümüze
gelindiğinde ulus-devleti sınırlayıcı etkiler ortaya çıkarmıştır.
•Ekonomik Etkiler
•Sanayi çağının getirmiş olduğu dinamizmin uluslararası sistemde yaratmış
olduğu ekonomi temelli değişimler özellikle yirminci yüzyılda kendini bir
yandan savaşlarla ortaya koyarken bir yandan da sistemin kendisini
değiştirmesine sebebiyet vermiş ve devletlerin yapı ve işlevlerinin yeniden
şekillenmesine yol açmıştır.
•Siyasal Etkiler
•Uluslararası sistemin en önemli aktörü olma özelliğini yüzyıllar boyunca
elinde bulunduran devletin küreselleşme ile dönüşen yapısı ve işleyişi aynı
zamanda devlet anlayışının erozyona uğramasına sebebiyet vermiştir. Bu
erozyonla birlikte hükûmetlerin karar alma mekanizmalarında çeşitli
değişimler ve sınırlandırmalar gerçekleşmiştir. Küreselleşmenin yaratmış
olduğu bu etki ile ulus devletlerin otoriter yönetim anlayışları ile
yönetilmeleri, temel insan haklarını görmezden gelmeleri ve insan faktörünü
arka plana atmaları uluslararası sistemce kabul görmemektedir.
•Sosyo-kültürel Etkiler
•Bireyler ve toplumlar arası ekonomik farklar tarihin her döneminde
olagelmiş ve bu farkların oluşturmuş olduğu sosyo-kültürel sorunlar da idari
yapıların gündemini her daim meşgul etmiştir. Ulus-devletlerin ortaya
çıkmasından sonra bu sorunlar devletlerin kendileri tarafından ele alınmaya
başlanmıştır. Fakat küreselleşmenin etkisi ve yoğunluğu zamanla artarken bu
açlık, yoksulluk gibi sorunlar artık yalnızca ulus-devletlerin değil uluslararası
sistemin sorunları olarak ortaya çıkmıştır.
•KÜRESELLEŞMEYE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
•Realist Görüş
•Realist yaklaşım küreselleşmeye karşılıklı bağımlılığı arttırmasından dolayı
oluşturabileceği sistemin devletin gücünü sınırlayabileceği ve bunun da
uluslararası sistemde başat aktör olan devlete zarar verecek olması açısından
bakar.
•Liberal Görüş
•Liberal yaklaşım, küreselleşmeye ekonomilerin entegre olması açısından
baktığı için ekonomik sistemin devlete karşı elde ettiği zafere odaklanır.
•Eleştirel Görüşler
•Eleştirel yaklaşımlar küreselleşmenin kapitalist bir düzen oluşturduğunu ve
bu düzenin bireylerin refah ve gelir seviyeleri arasındaki farkı arttırdığını
savunurlar.
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•KÜRESELLEŞMENİN KAMU YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
•Küreselleşme sürecinin kamu yönetimi üzerindeki şu şekildedir:
•"Kamusal alan" ve yurttaşlık alanı küreselleşme ve devletin yeniden
yapılanması sonucunda daralmaktadır.
•"Sivil yönetimden sivil olmayan yönetime" biçiminde formüle edilebilecek
şekilde devlet ve kamu yönetiminin niteliğinde ve faaliyetlerinde oldukça
büyük bir değişim yaşanmaktadır.
•Küreselleşen devlet, kamu yönetimini az şeyle çok iş yapmaya
zorlamaktadır.
•Profesyonelleşme küresel düzeyde kamusal hizmet alanına hem kurumsal
hem de moral ve ahlaksal ölçütler getirmektedir.
•Özelleştirme, piyasa temelli olarak bireyin, topluma maliyetini
düşünmeksizin kendi çıkarlarını en çoklaştırma arayışındaki bir bencillikle
hareket ettiğini varsayan akılcı-seçim kuramına dayanmaktadır.
•Küreselleşen hükûmetler kamu-özel iş birliği programları aracılığıyla özel
kesimin küreselleşmesine etkin olarak katılmaktadırlar.
•Küreselleşme insanların yaşamlarını etkileyen çok önemli kararların
alınmasında yurttaşların katılımcı rollerini ve kamu yöneticilerini dışarıda
bırakmak yoluyla yerel topluluk yaşamını tehdit etmektedir.
•Kamu yönetimi ve ilgili alanlarda, bunun karşılaştırmalı ve uluslararası gibi
alt-disiplinlerini de kapsayan muazzam bir bilgi genişlemesi olmaktadır.
•Karşılaştırmalı bir perspektiften kamu yönetimini öğrenmek dünyaya bakış
açımızı genişletir.
•Küresel toplulukta yöneticiler, küresel topluluğun her köşesinde neler olup
bittiğini gözlemlemek ve araştırmak olanak ve sorumluluğuna sahiptir.
•"Küresel topluluğun çıkarları"nın koruyucuları olarak gelişmiş ve azgelişmiş
ülkelerdeki kamu yöneticileri eşgüdümsel bir biçimde ahlaklı davranmak
üzere küresel bir sorumluluk taşımaktadırlar
•Kamu yönetimi, küreselleşme ve egemen dünya düzeninin hem parlattığı,
hem de kararttığı bir gelecekle insan uygarlığının yeni bir basamağına adım
atmıştır.
•ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN TÜRKİYE’NİN KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINA
ETKİLERİ
•IMF
•Küreselleşmenin, ulus-devletlerin karşısına çıkardığı egemenlik sınırlayıcı
kurumlardan birisi olan IMF, ülkelerin ekonomik yapısını stabilize etmeye
çalışırken temelde kamu yönetim anlayışlarını devletin ekonomideki ağırlığını
ve KİT'lerin devlet bütçesi üzerindeki yükünü azaltarak ve özelleştirme
çalışmalarını hızlandırarak değiştirmektedir.
•OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
•OECD, Türkiye’deki yerel yönetimler açısından sorunlu alanları merkezî idare
ve yerel yönetimler arasında uygun olmayan görev dağılımı, yerel
yönetimlerin mali kaynaklarının yetersizliği, örgütlenme ve personel
sorunları, merkezî yönetimin gereksiz vesayet uygulamaları, şeffaflık ve
katılım yetersizliği ve merkeze aşırı bağımlılık şeklinde sıralamış; yerel
yönetimlerin yetki devri ile güçlendirilmesinin önemi üzerinde durmuştur.
•Dünya Bankası
•1980’lere kadar, Dünya Bankası uzun dönemli, ekonominin arz boyutu ile
ilgili, üretim sektörüne yönelik ve proje kredileri veren bir kalkınma örgütü
kimliği ile çalışmıştır. 1980’lerden sonra ise politika üreten krediler sistemine
geçmiştir. Bu yeni sistemde, Dünya Bankası kredi verdiği ülkenin iktisadi,
toplumsal ve yönetsel yapı ve dengelerini değiştirmeye, yeniden
yapılandırmaya yönelmiştir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşmenin getirdiği değişimlerden değildir?
a) Yeni pazarların oluşması ve uluslararası rekabetin sertleşmesi
b) Uluslararası ve bölgesel bütünleşmelere gidilmesi
c) Devletlerin içe kapanması
d) Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler
e) Yeni teknolojik buluşlar
2. Ulus-devlet olgusu ne zaman ortaya çıkmaya başlamıştır?
a) 1215 yılında Magna Carta’nın imzalanmasıyla
b) Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle
c) Dünya Savaşı’nın başlamasıyla
d) 1648 Vestfalya Anlaşmasıyla
e) 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin imzalanmasıyla
3. Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşmenin ekonomik etkilerinden birisi değildir?
a) Devletlerin piyasa ve ekonomik alana müdahalesinin ortadan kalkmaya
başlaması
b) Ulus devletlerin iç ekonomilerinin kendi kontrollerinden çıkması
c) Para politikalarının ulusal düzeyde belirleniyor olmaktan çıkması
d) Yerel kültürlerin yok olmaya başlaması
e) Uluslararası örgütler aracılığı ile ulus devletlerin ekonomik alandaki
egemenliklerinin aşınmasına sebep olmak
4. Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşmenin siyasal etkilerinden birisi değildir?
a) Bilinçlenme ve farkındalık sağlayarak kimlik kazanımı sürecinde
çeşitlenmeye sebebiyet vermesi
b) Hükûmetlerin karar alma mekanizmalarında çeşitli değişimlerin yaşanması
c) Uluslararası örgütlerin yeni aktörler olarak ortaya çıkması
d) Hükûmet dışı örgütlerin ulus-devletin egemenliğini aşındırması
e) Refah düzeyinde değişimlere sebep olmaları
5. Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşmenin sosyo-kültürel etkilerinden birisi
değildir?
a) Birey ve toplumların refah düzeylerinin arttırılması
b) Egemenlik olgusunun zedelenmesi
c) Çevre sorunların ortaya çıkması
d) Göç sorunlarının ortaya çıkması
e) Eğitim sorunlarının ortaya çıkması
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6. Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşmeye yönelik getirilen eleştirilerden birisi
değildir?
a) Borsaların çökmesine sebep olmaktadır.
b) Yerel kültürleri yok etmektedir.
c) Küçük ekonomileri zora sokmaktadır.
d) Eşitsizliklerin yayılmasına sebep olmaktadır.
e) Zengin-fakir arasındaki farkın kötüleşmesine yol açmaktadır.
7. Aşağıdakilerden hangisi kamu örgütlenmesi ve kamu yönetimi anlayışının
küresel bağlamda standartlaşması için devletleri yönlendiren kuruluşlardan
birisi değildir?
a) Dünya Bankası
b) Dünya Ticaret Örgütü
c) IMF
d) Gümrük Birliği
e) OECD
8. Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşmenin getirdiği yeni kamu yönetimi
anlayışının konularından birisi değildir?
a) Devletin küçültülmesi
b) Dış politikanın izolasyonist bir anlayışa doğru dönüşmesi
c) Özelleştirmeler
d) Hizmet anlayışındaki değişim
e) Kamu işletmelerinin özel hukuka tabi hâle getirilmesi
9. Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşmenin getirdiği yeni kamu yönetimi
anlayışının tekniklerinden birisi değildir?
a) Sermaye piyasalarının dışa açılmasının sağlanması
b) Daha yoğun ve aktif katılımın sağlanması
c) Üretim faktörlerinin verimli kullanılması
d) Yetki ve sorumluluk devri
e) Ekip çalışması
10.Aşağıdakilerden hangisi Farazmand’a göre küreselleşme sürecinin kamu
yönetimi üzerindeki etkilerinden birisi değildir?
a) Küreselleşme sürecinde kamu yönetimi ve ilgili alanlarda bilgi genişlemesi
olması
b) Başka halklar, kültürler ve kamu yönetimleri konusunda bilgilenmeyi
sağlaması
c) Kişilere zengin yönetim geleneklerini tanıma fırsatı vermesi
d) Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi, profesyonelleşmenin de küresel
düzeyde kamusal hizmet alanına hem kurumsal hem de moral ve ahlaksal
ölçütler getirmesi
e) Emlak fiyatlarının artmasına sebebiyet vermesi
Cevap Anahtarı
1.c, 2.d, 3.d, 4.e, 5.b, 6.a, 7.d, 8.b, 9.a, 10.e
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Kamu Yönetimi Reformu'nun ne
olduğunu kavrayabilecek,
• Türkiye'deki reform sürecinin
tarihçesine vakıf olabilecek,
• Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin nasıl
başladığını öğrenecek,
• Bu ilişkilerin Türkiye'deki kamu
yönetimi anlayışını nasıl
değiştirdiğini idrak edecek,
• Dünya genelinde başarılı kamu
yönetimi reformlarının hangi
ülkelerde nasıl gerçekleştiğini
öğrenebileceksiniz.
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GİRİŞ
Kamu yönetiminde reform bir başka deyişle idari reform kavramı, son
yıllarda literatürde oldukça fazla tartışılan ve çalışılan konuların başında
gelmektedir. Oldukça eski bir olgu olmasına rağmen, bu alanda son dönemde
fazlaca çalışma yapılmasının nedeni aslında ‘reform’ kavramının ‘değişim’ kavramı
ile olan yakınlığı ve küreselleşmenin değişimle birlikte toplumsal hayatı derinden
etkilemesidir. Bu bağlamda, değişimin mevcut olanı geride bırakması bize
reformun her daim gerekli olduğunu hatırlatmaktadır. İktisadi, siyasal, toplumsal,
kültürel alanlarda ortaya çıkan bu değişimler kamu yönetiminde ve özelde Türk
kamu yönetiminde reformları gerekli kılmaktadır.

Küreselleşmenin
getirdiği en önemli
değişim, değişimin
kendisidir.

Küreselleşmenin getirdiği en önemli değişim, değişimin kendisidir. Ve en
önemli aktörlerden birisi olan devletin de bu değişime ayak uydurabilmesi var
olması için temel zarurettir. Bu bağlamda reform, gerekli niteliksel ve işlevsel
değişimi ifade eder. Reformu kamu yönetimi alanına uyguladığımızda, kavramın
kaynakların hukukilik, iktisadilik, siyasete uygunluk, merkeziyet ve
ademimerkeziyet ilkelerine göre etkin bir şekilde kullanabilmesi için ihtiyaç
duyulan değişimi ifade ettiği görülmektedir [1].
Bu ünitede ilk olarak reform kavramı kavramsal boyutlarıyla el alınmıştır.
Özellikle idari reformu ortaya çıkaran temel nedenlere değinilmiş ve idari
reformun özellikleri incelenmiştir. Akabinde idari reformun belirgin özellikleri ele
alınıp kamu yönetimi mekanizmasının daha verimli ve etkin kullanılmasını
amaçlayan idari reform alanları değerlendirilmiştir. Ardından Türkiye’deki başlıca
reform hareketleri bağlamında reformun tarihçesine ve Avrupa Birliğinin Türk
kamu yönetimi reformlarına etkisine değinilmiştir. Son olarak ise Dünya’daki
başlıca ülke örneklerindeki reform çabalarına değinilmiştir.

REFORM KAVRAMI
Reform kelime anlamı olarak eksiklerin ortadan kaldırılması, düzeltilmesi
anlamına gelirken kamu yönetimi açısından üzerinde konsensüs sağlanan bir
tanım yoktur. Bu noktada, sorun idari reform olgusunun politik, ekonomik,
sosyolojik, psikolojik altyapılarının olması ve bu farklı disiplinlerin olguyu farklı
perspektiflerden inceliyor olmalarıdır.
Reform kelime anlamı
olarak eksiklerin
ortadan kaldırılması,
düzeltilmesi anlamına
gelirken kamu yönetimi
açısından üzerinden
konsensüs sağlanan bir
tanım yoktur.

Yine de bir tanımlama yapmak gerekirse iki tanım öne çıkmaktadır. İlk
olarak Cahit Tutum idari reformu şöyle tanımlamaktadır: “Yönetim sisteminin
yapısında, hizmet tercihlerinde, personel rejiminde, iş görme zihniyeti ve
yöntemlerinde, karar verme sürecinde, siyasal sistemle olan ilişkilerinde ve sistemi
harekete geçiren dürtülerde köklü değişikliklerdir [2].” İkinci olarak ise Sürgit idari
reformu, “idarenin ulusal amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olacak şekilde
süratli, tasarruf sağlayıcı, verimli ve kaliteli hizmet görmesini sağlayacak bir
düzene kavuşturulması ve bu düzen içerisinde iş görmesini sağlamaya yönelik
çabalar” olarak tanımlamaktadır [3].
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İdari reform kamusal örgütlerin birleştirilmesi, ayrıştırılması gibi idarenin
yapısında söz konusu olacağı gibi idarenin işleyişinde ve kullanılan teknik ve
metotlarda değişiklik bağlamında yönetim tarzlarında da söz konusu olabilir.
Genel anlamda idarenin aksayan, çağa ayak uyduramayan yönlerini
gidermek ve daha iyi bir yönetim anlayışı ortaya çıkarmak amacı güden idari
reformu ortaya çıkaran temel nedenler şu şekillerde ifade edilebilir:









Ekonomik krizler ve bu krizlerin devletin toplumsal ve ekonomik hayattaki
rolünü yeniden biçimlendirmesi (refah devleti anlayışının gelişmesi veya
sonlanmasındaki ekonomik krizlerin etkisi gibi)
Kamu hizmetlerinin daha nitelikli, hızlı sunulması talepleri ve bu talepler
neticesinde hizmet sunumlarında etkinlik ve verimlilik arayışları
Teknolojik yeniliklere ayak uydurabilme isteği
Yönetim anlayışındaki gelişmeler (yeni kamu işletmeciliği, yönetişim
yaklaşımları gibi anlayışların gelişmesi)
Küreselleşme ve uluslararası toplum ve kuruluşların beklentileri
Örgüt yapısındaki ve işleyişindeki bozukluklar ve aksaklıkların giderilmesi
gereği
Kamu yönetimindeki mevzuatların ve örgütsel yapının çağın gerisinde
kalmasının önlenmesi

Kamu yönetimindeki her değişim bir reform hareketi olarak görülmez.
Dolayısıyla idari reform birtakım belirgin özelliklere sahiptir. Sürgit, idari reformun
özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır [3]:






İdari reform belirli bir
zamanda yapılıp sona
eren tek bir gelişme
hareketinden ibaret
olmayıp sabır ve özenle
yürütülmesi gereken
sürekli bir işlemdir.







Sosyal değişimin faktörü olarak idari reform: İdari reform kültürel
değişme, teknolojik yenilik ve modernizasyon gibi sosyal değişmenin bir
faktörüdür.
Modernleşme için idari reform: Modern toplumlarda hiçbir şey statik
değildir. İdare iç ve dış değişikliklere büyük ölçüde kendiliğinden uyar,
çoğu değişiklikler farkında olunmadan gerçekleşir.
Daha iyiye yönelik bir beklenti olarak idari reform: İnsanların daha iyiye
ulaşmak için geliştirdikleri yöntemlerin sonucu olarak karşımıza çıkar.
Üzerinde konsensüs sağlanamayan bir kavram olarak idari reform:
Reforma karşı takınılan tavırlar kişisel durumlara, genel politik duruma,
sınıf bağlılıklarına ve çıkarlarına ve kişisel ilgililik derecesine bağlıdır.
Sınırları olmayan bir olgu olarak idari reform: İdari reform çoğu zaman
yönetimi aşar, politika, psikoloji, kamu hukuku alanlarına taşar ve aynı
biçimde bu alanlardaki reformlardan etkilenir.
Sürekliliği olan bir olgu olarak idari reform: İdari reform belirli bir zamanda
yapılıp sona eren tek bir gelişme hareketinden ibaret olmayıp sabır ve
özenle yürütülmesi gereken sürekli bir işlemdir.
Etkileri fazla olan bir süreç olarak idari reform: Gerçekte reform
çalışmalarının amaçları çeşitli olduğu gibi etkileri de çok yüksektir. Ve bu
bağlamda yalnızca insanların işten çıkarılmasını içermez.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

260
4

Kamu Yönetiminde Reform








Yalnızca yönetsel bir mesele olmayan idari reform: Mevzuat değişiklikleri
idari reformun sonucudur. Öncesinde yapılacak çalışmalar önem
taşımaktadır.
Bir fonksiyon olarak idari reform: İdari reform daha temel ve uzun vadeli
amaçların gerçekleştirilmesi için bir ara hedef, kurumları istenen yönde
değiştirmek için yapılan daha geniş çabanın yalnızca bir aşamasıdır.
Yöneticilerin etkili olduğu bir süreç olarak idari reform: İdari reformun
gerçekleştirilmesi sürecindeki hassas çalışmaların yapılmasında
yöneticilerin rolü sürecin başarılı yürütülüp yürütülmeyeceği noktasında
belirleyicidir.
Bir görev olarak idari reform: Yöneticilerin etkili olmasına ek olarak
uygulanacak kuruluşun tüm çalışanlarının da durum ile ilgili farkındalık
geliştirmeleri gerekmektedir.

Kamu yönetimi mekanizmasının daha verimli ve etkin kullanılmasını
amaçlayan idari reformların alanları aşağıdaki gibidir [4]:









Reform yönetimi: Özel Örgüt-Kadro-Bütçe Varlığı
Sivil yönetim: Merkezî, Taşra, Yerel Yönetim
Askerî yönetim: Savunma, Ordu
Mali yönetim: Vergi sistemi ve yönetimi, Bütçe
Personel alanı: ‘Tensikat’, Rejim değişikliği
Hizmetler alanı: Eğitim, Sağlık, Altyapı, vb.
Yargı alanı: Mahkemeler sistemi ve Hukuk rejimi
Haklar alanı: Toplumsal, Siyasal, Yönetsel

İdari reforma gidilmesinde belirleyici olan faktörler göz ününe alındığında iki
tür reformdan bahsedilebilir:

Zorlayıcı reform
türünde gerek içsel
gerekse de dışsal
birtakım baskılar
sonucu reforma
gidilmesi söz
konusudur.



Kendiliğinden (kurumsal) reform: Bu reform türünde reforma herhangi bir
içsel veya dışsal baskı olmadan kendiliğinden gidilmektedir. Reform
sürekliliği olan bir olgu olarak görülür. Kamu yönetiminin aksayan
yönlerini gidermek ve daha iyi bir yönetim anlayışı ortaya çıkarmak için
sürekli bir uğraş söz konusudur.
Zorlayıcı reform: Bu reform türünde gerek içsel gerekse de dışsal birtakım
baskılar sonucu reforma gidilmesi söz konusudur. İçte baskı grupları gibi
çeşitli aktörler dışta ise özellikle birtakım uluslararası kuruluşların reform
beklentileri ve talepleri idareyi reforma zorlamaktadır.

TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNDE REFORMUN
TARİHÇESİ
Türkiye’de kamu yönetimi reformunun ihtiyaç olarak ortaya çıkması
Osmanlı dönemine kadar geriye gitmektedir. Özellikle Tanzimat döneminde
yapılan birçok reformist çalışma içerisinde kamu yönetimi reformunun da yer
aldığını görmekteyiz. Bu dönemde Batı’dan devşirilen mantalite ve kurumlara
benzer olarak belediye ve yerel yönetim örgüt anlayışı da Fransa’dan devşirilmiştir
[5]. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve peşi sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

261
5

Kamu Yönetiminde Reform
kurulması ile birlikte ise yeni bir yönetim anlayışı benimsenmiş ve Osmanlı’dan
kalan yönetim sisteminin temizlenmesi süreci başlamıştır. Bu bağlamda en önemli
girişim 1930 yılında uygulamaya konulan Belediye Kanunu’dur. Bu kanunun en
temel sorunu katı bir merkeziyetçiliği içinde barındırması ve bu merkeziyetçiliğin
yetersiz ekonomik şartlar sonucunda sürdürülebilir olmamasıdır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin, dönemin iç ve dış konjonktürel
şartlarından dolayı dış dünyaya kapalı, ekonomisinin tarıma dayalı olduğu ve
kırsalda yaşayan nüfusun toplam nüfusun önemli bir kısmını oluştuğu
görülmektedir. Dolayısıyla yönetim yapısı da doğal olarak bu şartlara bağlı olarak
oluşturulmuştu. Bu ortam, dönemin yöneticilerinde “gerekli dönüşümü sağlamak
merkeziyetçi yönetim anlayışının devam ettirilmesiyle sağlanabilir” düşüncesinin
benimsenmesine sebep olmuştur. Merkezî devlet yapısı, her şeyden önce
verimsizliğe ve maliyet artışına sebep olmakta; yine de sağlıklı bir planlama ve
denetim yapılamamakta, yerel sorunlara zamanında ve etkin müdahale
edilememekte, kararlar gecikmekte, en temel altyapı sorunları bile
çözülememektedir [6]. Devam eden süreçte küreselleşme ve demokratikleşme
eğilimleri Türkiye’deki yönetim sistemini de etkilemiş ve reform yönünde iradenin
gösterilmesine sebebiyet vermiştir.
Türk kamu yönetimini geliştirmek ve iyileştirmek için gerçekleştirilen reform
girişimlerden bazıları şöyledir: 1949 Neumark Raporu, 1950 Barker Raporu, 1951
Martin ve Cusch Raporu. Bu raporlara ek olarak TODAİE’nin hazırlamış olduğu
kapsamlı “Merkezî Hükûmet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP)” de önemli bir
çalışmadır. 1971 yılında hazırlanan “İdari Reform Danışma Kurulu Raporu” da
kamu yönetiminin geliştirilmesi için izlenmesi gereken düzenlemeleri
saptamaktadır. 1991 yılına gelindiğinde “Kamu Yönetimi Araştırma Projesi
(KAYA)”nin Türk kamu yönetiminde görev ve sorumlulukların dağılımı, kaynakların
tahsisi ve nasıl kullanıldıkları noktasında karşılaşılan sorunları tespit etme amacıyla
hazırlandığı görülmektedir [7].
Türkiye’de 1980 sonrası
reform hareketlerini
daha dışa açık,
bütüncül, uluslararası
beklentilerin belirleyici
olduğu, teorik bir alt
yapısı olan hareketler
oluşturmuştur.

Türkiye’de 1980 öncesinde birtakım rapor ve araştırmalar ekseninde
gelişen, bütüncül bir anlayıştan yoksun ve dış dünyadaki gelişmelere kapalı şekilde
ele alınan reform girişimleri söz konusu olmuş ve bu girişimler genel hatları ile
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Fakat 1980 sonrası reform hareketlerini daha dışa
açık, bütüncül, uluslararası beklentilerin belirleyici olduğu, teorik bir alt yapısı olan
hareketler oluşturmuştur.
Küreselleşmenin de yoğunlaşmasıyla birlikte 1980’lerden sonra dünya
genelinde devletin küçültülmesi ve verimliliğinin artırılması çabaları doğrultusunda
kamu yönetimi anlayışında önemli bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimden Türk
kamu yönetimi de etkilenmiştir. Kamu yönetimini değişime zorlayan etkenler üç
ana eksenden kaynaklanmaktadır [8]:



Kamu harcamalarının bütçe üzerine getirdiği yük ve bütçe açıklarının mali
sitemde yol açtığı sıkıntılar
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim
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Toplumsal talepler karşısında kamu kesiminin performansının yetersiz
kalmasıdır.

Kamu yönetimi reformu da bu nedenlere paralel olarak iki ana temel
üzerine yapılandırılmaktadır [8]:



Devletin rolü diye de ifade edilen kamu yönetiminin görev alanının ne
olacağı
Bu görevlerin nasıl yapılacağıdır.

İşte bu noktada ne ve nasıl sorularının Türk kamu yönetimine nasıl yansıdığı
reformun temelini oluşturmuştur. Bahsi geçen reform çabaları, son dönemde
ortaya konan 1997 ve 2001 tarihli tasarılarla daha da somutlaşmış ve son olarak
2003 tarihli kamu yönetiminde bütüncül bir değişimi öngören fakat yasalaşmayan
Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı çerçevesinde belirli bir düzeye ulaşmıştır.
Çeşitli kanunlarla yapılan düzenlemeler kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir
şekilde yerine getirilmesini sağlarken asıl çalışma ise bu Tasarı ile sağlanmaya
çalışılmıştır [7]. Bu Tasarı, Türk kamu yönetiminde köklü bir değişiklik öngörmekte,
politika oluşturulma sürecine sivil toplum kuruluşlarının katılmasını desteklemekte,
devletin küçültülmesi doğrultusunda bir politika uygulanmasını planlamakta ve
desantralizasyonun (yerelleşme) öne çıkarılmasını amaçlamıştır [7].

2000’li yıllardaki
reformlarla Türk kamu
yönetiminin daha açık,
katılımcı, hesap
verebilir, performans
odaklı ve daha az
merkeziyetçi bir hâle
dönüştürülmeye
çalışıldığı
görülmektedir.

Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı, Türk yerel yönetim sisteminde merkez-yerel
yönetim ilişkilerine hâkim olan geleneksel eğilimleri, yerel yönetimlerin idari,
siyasi ve mali açılardan merkezî yönetim karşısındaki geleneksel ikincil durumunu
değiştirme ve çağdaş formlara uygun, yerel yönetimlerin görev, yetki ve kaynak
açısından daha güçlü ve işleyiş açısından daha katılımcı ve demokratik olduğu bir
kamu yönetimi anlayışına geçişi sağlama açısından bir başlangıç olma özelliği
taşımaktadır [7]. Birtakım eksiklikleri ve eleştirilebilecek noktaları bulunmakla
birlikte yasal düzenlemeler, oldukça ümit verici bir izlenim taşırken özellikle meslek
kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların ve STK’ların yönetim sürecinin içine
çekilmesi ve yine kent konseyleri ve Yerel Gündem 21’lerle katılımın sağlanmasına
ilişkin düzenlemeler olumlu gelişmeler olarak değerlendirilmelidir [7]. Fakat Türk
kamu yönetiminde çok önemli değişiklikler ve reformlar öngören tasarı dönemin
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiş ve kanunlaşamamıştır. Siyasi otorite ise
tasarıda yer alan fakat kanunlaşamayan bu değişiklikleri ve reformları daha
sonraki yıllarda parça parça yapılan birtakım kanunlarla gerçekleştirmiştir. Bu
kapsamda, TBMM tarafından kabul edilen kanunların başında yerel yönetim
kanunları (5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216
sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu), 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme
Kanunu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile söz konusu reformlar gerçekleştirilmiştir.
2000’li yıllardaki Söz konusu reformlarla Türk kamu yönetiminin daha açık,
şeffaf, katılımcı, hesap verebilir, performans odaklı ve daha az merkeziyetçi bir
hâle dönüştürülmeye çalışıldığı görülmektedir. 2004 yılına kadar Türk kamu
yönetimi katı merkeziyetçi bir yapı olarak işlev görürken sonrasında yapılan
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Örnek

uygulama değişiklikleri sürecin biraz daha değiştiğini bize göstermektedir. Yeni
kamu yönetimi ile yapılmakta olan yasal değişiklikler sonucu son iki yüz yıldır
devam eden ve kemikleşen merkezî yapının küçültülmesi buna karşın yerel
yönetimlerin büyütülmesi amaçlanmıştır [9].

•Türk kamu yönetimini geliştirmek ve iyileştirmek için
gerçekleştirilen reform girişimlerinin en önemlilerinden birisi
olan Neumark raporu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
eski Profesörü Fritz Neumark tarafından hazırlanmıştır.
Başbakanlığın isteği üzerine 1949 yılında sunduğu ‘Devlet
Daire ve Müesseselerinde Rasyonel Çalışma Esasları Hakkında
Rapor’ adlı çalışma, yedi bölümden oluşmaktadır. Raporun ilk
bölümünde yönetimde reformu gerektiren nedenler üzerinde
durulurken ikinci bölümde, önerilen reform için oluşturulması
gereken örgüt üzerinde durulmuştur. Raporun diğer
bölümlerinde, enformasyon biriminin kurulması, personel
sorunları ve ücret konusunda çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Ayrıca yönetsel işlem ve usullerin basitleştirilmesi üzerinde
durulmuştur [10].

AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE
KAMU YÖNETİMİ REFORMU

Türkiye’de 1990’lı
yıllardan itibaren
reform çabalarında
uluslararası birtakım
örgütlerin ve özellikle
de Avrupa Birliği’nin
(AB) çok önemli bir
etkisi vardır.

Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren reform çabalarında uluslararası birtakım
örgütlerin ve özellikle de Avrupa Birliği’nin (AB) çok önemli bir etkisi vardır. Bu etki
dolayısıyla Türkiye ve AB arasındaki ilişkilere ve bu ilişkilerin kamu yönetimine
yansımalarına değinmek yerinde olacaktır.

Türkiye-AB İlişkilerinin Ortaya Çıkışı
Türkiye, kuruluşundan itibaren Batı medeniyetleri seviyesine ulaşma yolunda
gayret göstermiş uluslararası arenada Batı merkezli oluşturulan girişimlerin de
içinde olmak istemiştir. Bu bağlamda BM, OECD, Avrupa Konseyi, NATO gibi bazı
önemli uluslararası oluşumlara aktif olarak katılmıştır. Aynı amaçla kurucularının
tarihteki en büyük barış projesi olarak nitelendirdiği Avrupa entegrasyonu
girişiminin de içinde olmak amacıyla, 31 Temmuz 1959’de bu hareketin en önemli
örgütlenmesi olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET, bugünkü adıyla Avrupa
Birliği’ne) başvurmuştur [11].
Türkiye’nin AET’ye başvuru yapmasının sebeplerini incelemek gerekirse
aşağıdaki gibi bir tablo ile karşılaşmak durumunda kalırız:





Kuruluşundan bu yana sürdürdüğü Batı medeniyetleri seviyesine ulaşma
çabası,
Batılı devletlerle ilişkilerini entegrasyona dönüştürebilmek,
Soğuk Savaş süresince yaşanan güvenlik ikileminde Sovyetler Birliği
tehdidinden kurtulabilmek,
AET’nin mali yardımlarından yararlanabilmek,
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Türkiye’nin topluluğa
katılım başvurusu
AET’nin Soğuk Savaş
döneminde Sovyetler
Birliği’nin tehdidi
altında yaşamasından
dolayı olumlu
karşılanmıştır.

AET üyesi ülkelerle geliştirdiği ticaret ilişkisini ileri seviyeye taşıyabilmek,
Yunanistan’ı dengeleyebilmek.

Türkiye’nin topluluğa katılım başvurusu AET’nin Soğuk Savaş döneminde
Sovyetler Birliği’nin tehdidi altında yaşamasından dolayı olumlu karşılanmıştır.
Türkiye’nin jeostratejik coğrafi konumundan faydalanmak isteyen AET üyeleri
Türkiye’nin Doğu Bloğu ülkelerine yakınlaşmasını engellemek istemişlerdir.
Türkiye’nin başvurusuna Topluluk Konseyi olumlu yaklaşmış olsa da
Türkiye’nin kalkınma düzeyinin tam üyeliğin yükümlülüklerini üstlenmesine imkân
vermediğini belirterek gerekli koşullar gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir
ortaklık ilişkisinin kurulmasını önermiştir. Bu önerinin dönemin Türk Hükûmetince
kabul edilmesi üzerine taraflar arasında bir ortaklık anlaşması imzalanması için
müzakerelere başlanmış olmasına rağmen hem Topluluk üye devletlerinin Türkiye
ile ilgili kaygıları hem de Türkiye’de meydana gelen iç siyasi çalkantılar nedeniyle
müzakere süreci birçok kez kesintiye uğramış ve ancak dört yılda
tamamlanabilmiştir. Sürecin sonunda 12 Eylül 1963’te Ankara’da bir anlaşma
imzalanmış ve tarafların iç hukuklarında onaylanması ve GATT izninin alınmasının
ardından 1 Aralık 1964’te yürürlüğe girmiştir. Böylece Türkiye, Yunanistan’ın
arkasından Topluluk ile ortaklık kuran ikinci ülke olmuştur [11].

Resim 14.1. Avrupa Parlamentosu [12]

Anlaşmanın ana metninde ortaklık ilişkisinin amacı; gümrük birliği, tarım,
malların, kişilerin, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımı, ulaştırma, rekabet,
mevzuat ile ekonomik ve ticari politikaların uyumlaştırılması, ortaklık kurumları,
Türkiye’nin tam üyelik imkânları, ortaklık ilişkisinde çıkabilecek uyuşmazlıkların
çözümü gibi konulara ilişkin hükümler öngörülerek Türkiye’nin Topluluğa tam
entegrasyonunun sağlanacağı ifade edilmektedir. Yine de bu amaca 50 yılı aşkın
bir süre geçmesine rağmen ulaşılamamıştır.
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1963’ten günümüze kadar taraflar arasındaki ilişkilerde iniş-çıkışlar
yaşanmış olsa da Türkiye 1995’te Gümrük Birliği’ne girmiş; 11-12 Aralık 1999
Helsinki Zirvesi ile Türkiye’nin adaylığı ilan edilmiş ve 16-17 Aralık 2004 Brüksel
Zirvesi ile AB’ye üyelik müzakerelerine başlanmıştır. Müzakerelerin başlamasıyla
birlikte siyasi kriterlerin yerine getirilmesi ve müktesebata uyum konusunda
Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeler çok daha yakından incelenmeye başlanmıştır.
AB tarafından
hazırlanan ‘yol
haritaları’, ‘ulusal
program’ ve ‘ilerleme
raporları’, Türkiye’de
reformu önceleyen,
devletin verimli
çalışmasını tavsiye eden
belgelerdir.

AB ve Türkiye’de Kamu Yönetimi
Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarından itibaren girişilen reform
hareketlerinin arka planındaki temel motivasyon AB adaylığıdır. AB tarafından
hazırlanan ‘yol haritaları’, ‘ulusal program’ ve ‘ilerleme raporları’, Türkiye’de
reformu önceleyen, devletin verimli çalışmasını tavsiye eden belgelerdir. Avrupa
Komisyonu, “İlerleme Raporları”nı Türk Hükûmetince sunulan bilgilere, Avrupa
Parlamentosu rapor ve kararları ile başta Avrupa Konseyi, AGİT ve uluslararası
finans kuruluşları olmak üzere uluslararası örgütler ile sivil toplum örgütlerinin
değerlendirmelerine dayanarak hazırlamaktadır. Türkiye’ye yönelik ilk İlerleme
Raporu 1998 yılında yayımlanmıştır.
İlk İlerleme Raporu olan 1998 İlerleme Raporuna göre Türkiye’de kamu
yönetiminin işleyişi tatmin edicidir; yolsuzluk ve kayırmacılık sıkça görülmektedir;
bölgelerarası eşitsizlik yüksektir ve bölgesel gelişmişlik düzeyi Topluluk
ortalamasının çok gerisindedir; Türk yetkililerden yeterli veri alınamadığı için
bölgesel gelişme farklılıkları hakkında tatmin edici bir karşılaştırma
yapılamamaktadır [13].

2015 yılına gelindiğinde
ise AB tarafından
hazırlanan İlerleme
Raporuna göre Türkiye
kamu yönetimi reformu
alanında kısmen
hazırlıklıdır.

1999 yılında yayınlanan İlerleme Raporunda ise kısaca Türkiye üyelik için
hazırlanırken geri kalmış bölgelerin büyük farklılıklarına yönelik etkin bir bölgesel
politika oluşturulmasına yüksek düzeyde bir öncelik vermesi gerektiği ve
Türkiye’nin, bu alanda önemli beşerî ve mali kaynaklar tahsis ederek idari usulleri
iyileştirerek ve bölgelerde işlevsel yapılar kurarak bu önceliği ele almak üzere
merkezî idaresini uyarlaması gerektiği belirtilmiştir. Ciddi reform çalışmalarının
hızlandığı 2000’li yılların başlangıcında AB İlerleme Raporları’nda çizilen kısmi
olumlu görünüm kendisini 2004 yılı İlerleme Raporu’nda daha net göstermeye
başlamıştır. Rapor özellikle Türkiye’nin kamu yönetimi ve kontrol yapıları ile AB
ülkelerindeki yönetim ve yapılar arasında hâlen önemli farklılıklar bulunduğunu
vurgulamaktadır. Her ne kadar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
Türkiye’deki kamu mali yönetimi ve kontrol sistemlerini, modern kamu mali
yönetim kavramları ve AB uygulamalarına göre reformdan geçirse de
uygulamadaki bazı zayıflıklar, özellikle de bakanlıklar arasındaki koordinasyonla
ilgili zayıflıklarının endişe yarattığı dile getirilmektedir. Mali yönetim sisteminin
dönüşümünün etkili olabilmesi için, esas ilgililer Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine
Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı arasında etkili bir iş birliğinin sürdürülmesine
ihtiyacı raporda vurgulanan hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
2015 yılına gelindiğinde ise AB tarafından hazırlanan İlerleme Raporu’na
göre Türkiye kamu yönetimi reformu alanında kısmen hazırlıklıdır. Faydalanıcı
odaklı bir yönetim anlayışının benimsenmesi sayesinde, 2014 yılında özellikle
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vatandaşlara ve işletmelere hizmet sunumu konusunda bazı ilerlemeler
kaydedilmiştir. Türkiye'de, güçlü bir kamu hizmeti ve idari kapasite mevcuttur.
Ancak, daha kapsamlı bir kamu yönetimi reformuna yönelik siyasi ve idari
taahhüdün olmayışı bir zorluk teşkil etmeye devam etmektedir. "Paralel yapı" ile
mücadele çerçevesinde son dönemde yaşanan meslekten çıkarma ve tenzilirütbe
vakaları endişe kaynağı olmuştur. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:






Liyakat ilkelerinin güvence altına alınması için, modern ve entegre bir bilgi
sisteminin ve işe alımlarda, terfilerde ve meslekten çıkarmalarda daha
şeffaf usullerin getirilmesi dâhil olmak üzere insan kaynaklarının daha
koordineli bir biçimde yönetilmesi hususuna odaklanması;
Politika oluşturma ve yasama faaliyetlerinin desteklenmesi için etki
değerlendirmeleri hazırlamaya ve sistemli bir biçimde uygulamaya
başlaması;
Stratejik planların ve kanun tekliflerinin desteklenmesi için daha fazla
finansman ayırması gerekmektedir.

Ayrıca 2015 yılı İlerleme Raporu, Türkiye’de mevcut kamu yönetimi
reformuna yönelik stratejik çerçeveyi şöyle çizmektedir: Türkiye’nin kamu
yönetimi reformu için genel bir stratejisi olmayıp bunun yerine birkaç planlama
belgesi bulunmaktadır; bunlar, başta 10. Kalkınma Planı, 2014 Yılı Programı ve
kamu kurumlarının stratejik planları olmak üzere, farklı birkaç alanı
kapsamaktadır. Daha kapsamlı bir reform gündemi için yeterli siyasi destek ve
idari ivme olmayışı bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu yönetimi
reformunun merkezî bir şekilde idare edilmemesi ve idarenin güçlendirilmesinden
sorumlu Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının yeterli koordinasyon yetkisi
ve kapasitesine haiz olmayışı nedenleriyle, planlama belgelerinin izlenmesi ve
rapor edilmesi için ortak bir sistem geliştirilememiştir. Önemli planlama
belgelerinde tahminî maliyetlerin açıkça belirtilmemesi nedeniyle, genel kamu
yönetimi reformunun mali sürdürebilirliği sağlanamamaktadır. Bunlar, ayrıca orta
vadeli harcamalar çerçevesine de yansıtılmamaktadır.
1980’li yıllarda dünyada yaşanan dönüşüm sürecinden doğal olarak Türkiye
de etkilenmiş ve olaylara ve değişime ayak uydurabilmek için çeşitli reform
çalışmaları yapmıştır. Özellikle 2000’li yıllardan sonra yapılan reformlar daha
kapsamlı, daha çözüm getirici ve sonuç odaklıdır. Bu dönemde Türkiye’nin AB’ye
girme sürecinde tartışılan önemli konulardan biri, kamu yönetimi alanında
yapılması planlanan reform programıydı. Özellikle 2004 Brüksel Zirvesi ile birlikte
alınan müzakere sürecinin başlaması kararı bu reform programını uygulamaya
konulmasını daha da gerekli hâle getirmiştir. Devam eden süreçte bu reformun
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde gündemde
olan önemli konulardan biri olmaya devam etmiştir.
AB’nin hazırlamakta olduğu ilerleme raporlarında bu noktada Türkiye’nin
hâlâ yol kat etmesi gerektiği AB yetkililerinin defaten altını çizdiği bir konu olarak
kalmaktadır. Yine de, süreç içerisinde Türkiye’nin reformu uygulamak için
göstermiş olduğu çaba ve yapmış olduğu değişiklikler de yadsınamaz.
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DÜNYADA KAMU YÖNETİMİ REFORMU ÖRNEKLERİ
ABD, Avustralya, Yeniz Zelenda, İngiltere, Fransa, Danimarka ve Malezya gibi
ülkeler, 1980 sonrası yeni kamu işletmeciliği modeli çerçevesinde önemli reform
girişimlerinin ve reformların yaşandığı ülkeler olmuşlardır.
ABD elverişli bir
yönetsel kültür ve idari
reform geleneğine
sahiptir.

Amerika Birleşik Devletleri
Piyasalaşmayı öne çıkaran ve özel sektör tarzı yönetim tekniklerinin kamu
yönetiminde kullanılmasını öngören yeni kamu işletmeciliğinin uygulanabilirliği
açısından, ABD elverişli bir yönetsel kültür ve idari reform geleneğine sahiptir.
Amerikan kamu yönetiminde sabit bir değişmez var ise, o değişimin kendisidir.
Özellikle yirminci yüzyıl boyunca kamu yönetiminde gerçekleştirilen çok sayıdaki
yeniden yapılanma çalışması, bu düşünceyi teyit eder niteliktedir. ABD’nin idari
reform olgusu ile barışık bir ülke olmasında yönetsel kültürünün de etkisi vardır.
Amerikan yönetsel kültürü kendi iç dinamiklerinin ve içsel deneyimlerinin bir
fonksiyonudur. Bu bağlamda, ABD’de, kamu yönetiminin yeniden
yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yeni değildir. Amerikan kamu yönetiminde,
1905 yılından günümüze kadar en az 10 büyük çaplı reform gerçekleştirilmiştir
[14].

Avustralya
Avustralya yeni kamu yönetimi düşüncesini ilke temelinde kamuoyunun
gündemine yerleştirmeye dönük çalışmalar yapan bir ülkedir. Yeni kamu yönetimi
düşüncesi ile ulaşılması amaçlanan hedefler şu şekildedir:
Avustralya yeni kamu
yönetimi düşüncesini
ilke temelinde
kamuoyunun
gündemine
yerleştirmeye dönük
çalışmalar yapan bir
ülkedir.









Daha iyi kamu hizmeti sunmak,
Performansı ön plana çıkarmak,
Liderliği geliştirmek,
Sürekli gelişmeye dönük bir kültür oluşturmak,
Performans kalitesini artırmak,
İnsan kaynakları yönetimini destekleyerek bu alandaki stratejik kapsamı
geliştirmek,
Kamu hizmetlerinin network ortamında daha iyi sunulabilmesi için
internet olanaklarını geliştirmek.

Ayrıca insan kaynakları noktasında verimi arttırmak için, insan kaynakları
yönetimi, insan kaynakları planlaması, personel pratikleri, çalışma koşulları,
performans yönetimi, insan kaynaklarının gelişimi ve personel ilişkileri üzerinde de
ayrı bir şekilde durulmuştur [15].

Yeni Zelanda
Yeni Zelanda, yeni
kamu işletmeciliği
anlayışı doğrultusunda
önemli ve dikkat çekici
idari reform
çalışmalarının
gerçekleştirildiği bir
başka ülkedir.

Yeni Zelanda, yeni kamu işletmeciliği anlayışı doğrultusunda önemli ve
dikkat çekici idari reform çalışmalarının gerçekleştirildiği bir başka ülkedir. Yeni
Zelanda’da, 1980’den itibaren gerçekleştirilen idari reformlar, o kadar ilginç ve
özgündür ki, bu reformlar yeni kamu işletmeciliğinin Yeni Zelanda versiyonu veya
idari reformda Yeni Zelanda stili ya da modeli olarak görülmektedir. Yeni Zelanda
örneğinde idari reformun agresif ve ekstrem olarak uygulandığını görmekteyiz.
Reformlarla birlikte, bu ülkede devletin rolüne ilişkin bir Udönüşü yaşanmış ve
devlet müdahaleciliği terk edilerek liberal politikalar benimsenmiştir. 1984-1994
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yılları arasındaki dönemde yapılan reform uygulamaları, Yeni Zelanda’da önceki
ilke, politika ve araçlardan çok keskin bir şekilde kopuşa işaret etmektedir. Yeni
Zelanda’da, 1994 yılından sonra, reform dalgaları tabiri caizse durulmuş ve
yeniden yapılanma girişimleri yavaşlamıştır [14].

İngiltere

Fransa’daki reform
süreci incelendiğinde
ademimerkeziyetçilik,
vatandaş odaklılık,
sözleşmecilik,
performans ve sonuç
odaklılık gibi
uygulamaların hayata
geçirilmeye çalışıldığı
görülmektedir.

İngiltere, kamu yönetimi reformunun 1979 yılı itibariyle yoğun yaşandığı
ülkelerden birisidir. Reformlar temel olarak sosyal, ekonomik ve kültürel
gelişmelere cevap vermek amacıyla başlatılmıştır. Bu kapsamda siyasi tercih ve
yönelimler reformların arka planını oluşturmuştur. Siyasi tercihler değişse bile
reformların genel olarak pragmatik bir yaklaşımla yürütülmekte olduğu ve birbirini
tamamlayan unsurlar taşıdığı söylenebilir. 1979-1997 dönemindeki temel tercihler
kamu kesiminde verimliliğin artırılması, bu doğrultuda kamu örgütlenmesinin,
personel yönetiminin, kamu hizmeti tedarik yöntemlerinin değiştirilmesi
yönündedir. 1997 yılında gerçekleşen hükûmet değişikliği, reformların
hızlandırılmasında etken olmuştur. Bu dönemin temel tercihleri performans ve
sonuçlara odaklanılması ve kamu kesiminin daha stratejik bir bakış açısı kazanması
olmuştur [16].

Fransa
Fransa, merkeziyetçi ve hiyerarşik bir yönetim yapısına sahiptir. 1980’den
günümüze kadar gelen her hükûmet Fransız kamu yönetimini modernleştirmeye
çalışmıştır. Fakat Fransız idari sisteminin devlet müdahaleciliği, merkeziyetçilik ve
hiyerarşik yapı, üst düzey sınıfların sahip oldukları sosyal ve politik statü gibi
özellikler üzerine temellendirilmiş olması mevcut yönetim geleneğinin ve
sisteminin reformlara direnç göstermesine sebebiyet vermiştir. Merkeziyetçi ve
hiyerarşik yapısına rağmen 1980’lerle birlikte gerçekleştirilen reformlarda yeni
kamu işletmeciliği anlayışı etkili olmuştur. Fransa’daki reform süreci
incelendiğinde ademimerkeziyetçilik, vatandaş odaklılık, sözleşmecilik, performans
ve sonuç odaklılık gibi uygulamaların hayata geçirilmeye çalışıldığı görülmektedir
[14].

Danimarka
Danimarka, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması sürecini,
“Modernleşme Programı” adı altında 1983 yılında başlatmıştır. Bu program
kapsamında kamu çalışanlarının odağa konulduğu, sözleşmecilik yöntemlerinin
kullanıldığı, kamu sektöründe performans yönetimine ve şirket modeline geçildiği
göze çarpmaktadır. Başlatılan yeni reform sürecinde ayrıca yerinden yönetim ilkesi
temel ilkelerden birisi olarak kabul edilmiş ve performansa dayalı ölçümler ve
kamu kuruluşları ile bağlı oldukları bakanlıklar arasında yapılan performans
anlaşmaları, yeni kamu yönetimi uygulamaları arasında yer almıştır. Bu bağlamda
temel amacın vatandaşların memnuniyetini arttırmak olduğu görülmektedir [15].
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Malezya

Bireysel Etkinlik

Özellikle Malezya, yeni
kamu işletmeciliği
reformlarını en
kapsamlı şekilde
uygulayan ve nispeten
başarılı olan ülkelerden
biridir.

1980’li yıllardaki kamu yönetimi reformu dünyanın çeşitli ülkelerinde de ilgi
görmüştü. Bu bağlamda, Güneydoğu Asya ülkeleri kamu yönetimi reformunu
gerçekleştirme çalışmaları başlatmak noktasında oldukça girişimcidirler. Özellikle
Malezya, yeni kamu işletmeciliği reformlarını en kapsamlı şekilde uygulayan ve
nispeten başarılı olan ülkelerden biridir. Malezya’da 1980’lerden sonra yapılan
reformlar, önceki reformlardan kopuşu simgelemektedir. 1980’li yıllardan sonra
yapılan idari reformlar, bir yandan devletin ekonomik ve toplumsal yaşamdaki
rolünü sorgulamakta diğer yandan piyasa yanlısı, daha etkin ve verimli, daha
hesap verebilir, performans temelli bir kamu yönetimi mekanizması inşa etmeye
çalışmaktadır [14].

• Türkiye'deki kamu yönetimi reform sürecinin dünyadaki
örneklerle karşılaştırmasını 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde
yazınız.
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Özet

•REFORM KAVRAMI
•Reform kelime anlamı olarak eksiklerin ortadan kaldırılması, düzeltilmesi
anlamına gelirken kamu yönetimi açısından üzerinden konsensüs sağlanan
bir tanım yoktur.
•Reform bir tanıma göre, yönetim sisteminin yapısında, hizmet tercihlerinde,
personel rejiminde, iş görme zihniyeti ve yöntemlerinde, karar verme
sürecinde, siyasal sistemle olan ilişkilerinde ve sistemi harekete geçiren
dürtülerde köklü değişikliklerdir. Başka bir tanıma göre “idarenin ulusal
amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olacak şekilde süratli, tasarruf
sağlayıcı, verimli ve kaliteli hizmet görmesini sağlayacak bir düzene
kavuşturulması ve bu düzen içerisinde iş görmesini sağlamaya yönelik
çabalardır.
•İdari reform kamusal örgütlerin birleştirilmesi, ayrıştırılması gibi idarenin
yapısında söz konusu olacağı gibi, idarenin işleyişinde ve kullanılan teknik ve
metotlarda değişiklik bağlamında yönetim tarzlarında da söz konusu olabilir.
•Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu’nun Tarihçesi
•Türkiye’de kamu yönetimi reformunun ihtiyaç olarak ortaya çıkması Osmanlı
dönemine kadar geriye gitmektedir. Özellikle Tanzimat döneminde yapılan
birçok reformist çalışma içerisinde kamu yönetimi reformun da yer aldığını
görmekteyiz.
•Türkiye’de 1980 öncesinde birtakım rapor ve araştırmalar ekseninde gelişen,
bütüncül bir anlayıştan yoksun ve dış dünyadaki gelişmelere kapalı şekilde
ele alınan reform girişimleri söz konusu olmuş ve bu girişimlerden genel
hatları ile başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Fakat 1980 sonrası reform
hareketlerini daha dışa açık, bütüncül, uluslararası beklentilerin belirleyici
olduğu, teorik bir alt yapısı olan hareketler oluşturmuştur.
•AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ
REFORMU
•Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren reform çabalarında uluslararası birtakım
örgütlerin ve özellikle de Avrupa Birliği’nin (AB) çok önemli bir etkisi vardır.
•Türkiye-AB İlişkilerinin Ortaya Çıkışı
•Türkiye, kurucularının tarihteki en büyük barış projesi olarak nitelendirdiği
Avrupa entegrasyonu girişiminin de içinde olmak amacıyla, 31 Temmuz
1959’de bu hareketin en önemli örgütlenmesi olan Avrupa Ekonomik
Topluluğuna (AET, bugünkü adıyla Avrupa Birliği’ne) başvurmuştur.
•12 Eylül 1963’te Ankara’da bir anlaşma imzalanmış ve tarafların iç
hukuklarında onaylanması ve GATT izninin alınmasının ardından 1 Aralık
1964’te yürürlüğe girmiştir. Böylece Türkiye, Yunanistan’ın arkasından
Topluluk ile ortaklık kuran ikinci ülke olmuştur.
•1963’ten günümüze kadar taraflar arasındaki ilişkilerde iniş-çıkışlar yaşanmış
olsa da Türkiye, 1995’te Gümrük Birliği’ne girmiş; 11-12 Aralık 1999 Helsinki
Zirvesi ile Türkiye’nin adaylığı ilan edilmiş ve 16-17 Aralık 2004 Brüksel
Zirvesi ile AB’ye üyelik müzakerelerine başlamıştır.
•AB ve Türkiye’de Kamu Yönetimi
•Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarından itibaren girişilen reform hareketlerinin
arka planındaki temel motivasyon AB adaylığıdır. AB tarafından hazırlanan
‘yol haritaları’, ‘ulusal program’ ve ‘ilerleme raporları’, Türkiye’de reformu
önceleyen, devletin verimli çalışmasını tavsiye eden belgelerdir.
•AB’nin hazırlamakta olduğu İlerleme raporlarında Türkiye’nin hâlâ yol kat
etmesi gerektiği AB yetkililerinin defaten altını çizdiği bir konu olarak
kalmaktadır. Yine de, süreç içerisinde Türkiye’nin reformu uygulamak için
göstermiş olduğu çaba ve yapmış olduğu değişiklikler de yadsınamaz.
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•DÜNYADA KAMU YÖNETİMİ REFORMU ÖRNEKLERİ
•ABD, Avustralya, Yeniz Zelenda, İngiltere, Fransa, Danimarka ve Malezya gibi
ülkeler 1980 sonrası yeni kamu işletmeciliği modeli çerçevesinde önemli
reform girişimlerinin ve reformların yaşandığı ülkeler olmuşlardır.
•Amerika Birleşik Devletleri
•Piyasalaşmayı öne çıkaran ve özel sektör tarzı yönetim tekniklerinin kamu
yönetiminde kullanılmasını öngören yeni kamu işletmeciliğinin
uygulanabilirliği açısından, ABD elverişli bir yönetsel kültür ve idari reform
geleneğine sahiptir.
•Avustralya
•Avustralya yeni kamu yönetimi düşüncesini ilke temelinde kamuoyunun
gündemine yerleştirmeye dönük çalışmalar yapan bir ülkedir.
•Yeni Zelanda
•Yeni Zelanda, yeni kamu işletmeciliği anlayışı doğrultusunda önemli ve dikkat
çekici idari reform çalışmalarının gerçekleştirildiği bir başka ülkedir. Yeni
Zelanda’da, 1980’den itibaren gerçekleştirilen idari reformlar, o kadar ilginç
ve özgündür ki, bu reformlar yeni kamu işletmeciliğinin Yeni Zelanda
versiyonu veya idari reformda Yeni Zelanda stili ya da modeli olarak
görülmektedir.
•İngiltere
•İngiltere, kamu yönetimi reformunun 1979 yılı itibariyle yoğun yaşandığı
ülkelerden birisidir. Reformlar temel olarak sosyal, ekonomik ve kültürel
gelişmelere cevap vermek amacıyla başlatılmıştır. Bu kapsamda siyasi tercih
ve yönelimler reformların arka planını oluşturmuştur. Siyasi tercihler değişse
bile reformların genel olarak pragmatik bir yaklaşımla yürütülmekte olduğu
ve birbirini tamamlayan unsurlar taşıdığı söylenebilir.
•Fransa
•Fransa, merkeziyetçi ve hiyerarşik bir yönetim yapısına sahiptir. 1980’den
günümüze kadar gelen her hükûmet Fransız kamu yönetimini
modernleştirmeye çalışmıştır. Fakat Fransız idari sisteminin devlet
müdahaleciliği, merkeziyetçilik ve hiyerarşik yapı, üst düzey sınıfların sahip
oldukları sosyal ve politik statü gibi özellikler üzerine temellendirilmiş olması
mevcut yönetim geleneğinin ve sisteminin reformlara direnç göstermesine
sebebiyet vermiştir.
•Danimarka
•Danimarka, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması sürecini,
“Modernleşme Programı” adı altında 1983 yılında başlatmıştır. Bu program
kapsamında kamu çalışanlarının odağa konulduğu, sözleşmecilik
yöntemlerinin kullanıldığı, kamu sektöründe performans yönetimine ve
şirket modeline geçildiği göze çarpmaktadır.
•Malezya
•1980’li yıllardaki kamu yönetimi reformu dünyanın çeşitli ülkelerinde de ilgi
görmüştü. Bu bağlamda, Güneydoğu Asya ülkeleri kamu yönetimi reformunu
gerçekleştirme çalışmaları başlatmak noktasında oldukça girişimcidirler.
Özellikle Malezya, yeni kamu işletmeciliği reformlarını en kapsamlı şekilde
uygulayan ve nispeten başarılı olan ülkelerden biridir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimi alanında reformun kaynaklarından
birisi değildir?
a) Hukukilik
b) İktisadilik
c) Teknolojik
d) Siyasete Uygunluk
e) Merkeziyet ve ademimerkeziyet ilkeleri
2. Aşağıdakilerden hangisi reform olgusunun altyapısını oluşturan disiplinlerden
birisi değildir?
a) Tarım
b) Politika
c) Ekonomi
d) Sosyoloji
e) Psikoloji
3. Tanzimat döneminde belediye ve yerel yönetim örgüt anlayışı hangi ülkeden
alınmıştır?
a) İsviçre
b) Almanya
c) İngiltere
d) Fransa
e) Belçika
4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kamu yönetimi reformunu hızlandıran
etkenlerden birisi değildir?
a) Küreselleşme
b) Demokratikleşme
c) Avrupa Birliği adaylığı
d) Değişim arzusu
e) Teknolojide ileri ülke olma isteği

5. Yeni kamu yönetimi düşüncesini ilke temelinde kamuoyunun gündemine
yerleştirmeye dönük çalışmalar yapan ülke hangisidir?
a) Avustralya
b) Malezya
c) ABD
d) Fransa
e) Türkiye
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6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-AB ilişkileri için önemli bir tarih değildir?
a) 31 Temmuz 1959
b) 30 Mart 1948
c) 12 Eylül 1963
d) 11-12 Aralık 1999
e) 16-17 Aralık 2004
7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin AET’ye başvuru yapmasının sebeplerinden
birisi değildir?
a) Batı medeniyetleri seviyesine ulaşma çabası
b) Batılı devletlerle ilişkilerini entegrasyona dönüştürebilmek
c) Çin’e gözdağı verebilmek
d) AET’nin mali yardımlarından yararlanabilmek
e) AET üyesi ülkelerle geliştirdiği ticaret ilişkisini ileri seviyeye taşıyabilmek
8. Aşağıdakilerden kamu yönetimini değişime zorlayan etkenlerden birisi değildir?
a) Kamu harcamalarının bütçe üzerine getirdiği yük
b) Bütçe açıklarının mali sitemde yol açtığı sıkıntılar
c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim
d) Toplumsal talepler karşısında kamu kesiminin performansının yetersiz
kalmasıdır
e) Silahlanma yarışında geri kalmamak
9. Avrupa Birliği, Türkiye için ilk ilerleme raporunu hangi yıl yayınlamıştır?
a) 1993
b) 1992
c) 1994
d) 1991
e) 1995
10.Aşağıdakilerden hangisi 2015 yılı ilerleme raporuna göre Türkiye’nin kamu
yönetimi reformu alanında yapması gerekenlerden birisi değildir?
a) Liyakat ilkelerinin güvence altına almak
b) Modern ve entegre bir bilgi sisteminin ve işe alımlarda, terfilerde ve
meslekten çıkarmalarda daha şeffaf usuller getirmek
c) Politika oluşturma ve yasama faaliyetlerinin desteklenmesi için etki
değerlendirmeleri hazırlamaya ve sistemli bir biçimde uygulamaya
başlamak
d) ABD ile ilişkilerin geliştirilmesinde menfaat vurgusunun ön plana
çıkarılması
e) Stratejik planların ve kanun tekliflerinin desteklenmesi için daha fazla
finansman ayırmak
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