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ÖZET
Bu çal ma kamu yönetiminde ya anan de i imi ve bu
de i imin temel kaynaklar n ortaya koymay ve bir aktör olarak
Avrupa Birli i’nin (AB) kamu yönetimindeki de i ime olan etkilerini
aç a ç karmay amaçlamaktad r. Bu amaçla AB’nin Türkiye için
1998 y l ndan itibaren haz rlam oldu u “%lerleme Raporlar ” içerik
analizine tabi tutulmu tur. Yap lan analiz sonucunda ilerleme
raporlar nda üretilen retori in yeni kamu yönetimi çerçevesiyle
benze ti i ve yeni kamu yönetimi mant na uyarlanma için bir bask
üretti i ortaya konmu tur.
ABSTRACT
The aim of this study is to examine change in public
administration practises and sources of change, also to reveal effects
of EU as an actor on this changing process. For this purpose, Turkey
Progress Reports, had been published by EU since 1998, was
analysed by using content analysis. The results show that EU put
pressure on public administration to adapt new public management
through rhetoric of progress reports and this rhetoric has many
similarity when it compare with new public management.
GR
Toplumsal alanda ya anan kültürel, siyasal ve ekonomik
ko ullardaki de i im, dönü üm ve geli meler özellikle 20. yy’ n
sonlar na do ru kamu yönetimi alan nda da etkisini göstermeye
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ba lam t r. Ekonomik büyümenin yava lamas 1, Sovyetlerin çökü ü
ile birlikte “sosyal refah devleti” anlay n n sars lmas 2,
küreselle menin etkisi ile kamu yönetimi alan nda yeni talep ve
ihtiyaçlar n ortaya ç kmas 3 ve küresel bask lar n politik, ekonomik ve
sosyal sistem üzerindeki etkisi ile bürokrasinin yeniden sorgulanmas 4
sonucunda devletin rolü ve büyüklü ü ile ilgili tart malar ço alm t r.
Özellikle yönetim biliminde ya anan geli melerin olu turdu u ba lam
klasik bürokratik örgütlenme modelinden esnek, kat l mc ,
yetkilendiren, etkinlik ve etkili e vurgu yapan, kalite odakl ve
vatanda mü teri olarak gören, yüksek performans hedeflerine sahip
yeni bir kamu yönetimi modelini benimsetmeye ba lam t r. Bu
geli me özellikle 1990’lardan sonra kamu yönetimi alan nda yeni
uygulamalar n ve kavramlar n ortaya ç kmas na öncülük ederek kamu
yönetiminde bir paradigma de i iminin ya anmas n zorunlu k lm t r.
Kamu yönetimindeki bu dönü üm iki ba l k alt nda toplanabilir.
Birincisi yönetsel aç dan geleneksel kamu yönetimi yakla m ndan
yeni kamu yönetimi yakla m na; siyasal aç dan ise bürokratik devlet
örgütlenmesinden giri imci devlet örgütlenmesine geçi ; ikincisi ise
yeni kamu yönetimi paradigmas ndan yöneti im paradigmas na
geçi tir. Bu süreçte yöneti im (governance) ve literatürde “yeni kamu
(new
public
management)
olarak
yönetimi/i letmecili i5”
1

Balc , As m (2005) “Kamu Yönetiminde Ça da Yakla mlar ve Kamu Hizmet Sunumuna
Etkileri”. Aktan C. ve Saran U. (Ed.) Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite,
Hizmet-% Sendikas Yay nlar , %stanbul, s.1.
2
Farazmand, Ali. (2001) “Globalization, The State and Public Administration:A Theoretical
Analysis with Policy Implications for Developmental States”. Public Organization Review,
Vol:1, p.438.
3
Jreisat, Jamil. (2004) “Governance in a Globalizing World”. International Journal of Public
Administration, Vol: 27, Nos.13&14, p.1007.
4
Welch, Eric and Wong Wilson. (1998) “Public Administration in a Global Context:
Bridging the Gaps of Theory and Practice Between Western and Non-Western Nations”.
Public Administration Review, 58, p.42.
5
Ömürgönül en(2003:4-5), “administration” ve “management” kavramlar aras ndaki anlam
farkl l na dikkat çekerek administration kelimesinin %ngilizce’de daha önceden belirlenmi
kural, süreç ve prosedürlerin görev yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uygulanmas ;
management kelimesinin ise görev ve faaliyetlerin ortak amac n etkin ve etkili olarak
gerçekle tirilmesi yönünde yürütülmesini ifade etti ini belirtmektedir. Türkçe literatürde her
iki kelimenin kar l
olarak “yönetim” kavram n n seçilmesinin anlam karma as na yol
açmakt n söyleyen yazar bu karma ay ortadan kald rmak amac yla “public administration”
kavram n n kar l olarak “kamu yönetimi”; “new public management” kavram n n kar l
olarak da “yeni kamu i letmecili i” ifadesini önermektedir. Ancak bu çal mada yönetim
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adland r lan6 iki kavram kamu yönetimi çal malar nda ilk s raya
yerle erek kamu yönetimi disiplininin iki önemli paradigmas haline
gelmi tir7.
I. KAMU YÖNET M NDEK PARAD GMA DE
M:
YEN KAMU YÖNET M ANLAYI ININ ORTAYA ÇIKMASI
Yeni kamu yönetimi (YKY) kavram , farkl , kompleks fikir ve
uygulama yap lar n içeren melez bir fenomendir8. Hood’a9 göre YKY
anlay n n ortaya ç kmas ve kamu yönetimi yaz n nda hakim bir
paradigma haline gelmesi tek bir nedene dayanarak aç klanmas olas
bir durum de ildir. Bu yakla m n ortaya ç kmas nda ekonomik,
sosyal ve politik birçok faktör etkilidir. Giri k sm nda k saca
de inilen bu faktörler ve etkileri u ekilde aç klanabilir: Ekonomik
Faktörler: Refah devleti anlay n n benimsenmesi devletin i levlerini
de i tirerek örgütlenme biçimini geni letmi ve kamu harcamalar nda
art lara neden olmu tur. 70’lerde ya anan ekonomik durgunluk,
devletin küçültülmesi ve kaynaklar n etkin kullan m çal malar n
gündeme getirmi tir10. Tüm bu geli meler neticesinde verimlilik
kavram ön plana ç km , kamu ve özel sektör bu kavram çerçevesinde
kar la t r lm t r.11 Sosyal Faktörler: Vatanda lar n gittikçe daha
e itimli, hakk n arayan ve siyasi otoriteye daha az itaatkar bir hal
almas , insanlar n kamu yönetiminden ve yöneticilerinden
bilgisinin yeni anlay n geli mesinde önemli etkilere sahip oldu u varsay m yla literatürde
yer alan kullan mlardan “yeni kamu yönetimi” kavram tercih edilmi tir.
6 Haque, M.Shamsul. (2007) “Revisiting the New Public Management”. Public
Administration Review, 67, pp.179.; Ömürgönl en, U ur. (2003) “Kamu Sektörünün
Yönetimi Konusuna Yeni Bir Yakla m: Yeni Kamu % letmecili i”. Acar M, ve Özgür H,
(Ed.), Ça da Kamu Yönetimi I, Nobel Yay nlar , ss.23, Ankara.
7
Güzelsar , Selime. (2004). “Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu % letmecili i ve
Yöneti im Yakla mlar ”, AÜ SBF, GETA Tart+,ma Metinleri Serisi.
8
Hood, C. (1991) “A Public Management for All Seasons?”. Public Administration, 69, 1, p.7
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_nov_2007_en.htm; Hammerschm d
G. ve Meyer R. E. (2005) “New Publ c Management In Austr a: Local Var at on On A
Global Theme?”. Public Administration, Vol. 83, No. 3, p. 711.
10 Bevir, Mark,.Rhodes R.A.W ve Weller P., (2003) “Traditions of Governance: Interpreting
The Changing role of tThe Public Sector”. Public Administration, Vol:81, No: 1, p. 2.
11
Hood, . a.g.e., p.141.
10
Parlak, Bekir ve Zahid Sobac . (2005). Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi: Ulusal
ve Global Perspektirler. %stanbul: Alfa Akademi. s. 203.
11
Kutlu, Önder. (2004). Geli mi Ülkeler ve Türkiye’de Kamu Reformu ve Yönetimin
Yeniden Düzenlenmesi”. Ankara: Nobel Yay nevi. s.39.
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beklentilerin farkl la mas na ve daha nitelikli hizmet sunumu talep
edilmesine neden olmu tur. Politik ve ideolojik faktörler: Serbest
piyasa ekonomisinin temel de er ve ilkelerini savunan “yeni sa ”
dü üncesinin YKY anlay ile ba lant l oldu u görü ü hakimdir. %lk
defa %ngiltere’de Thatcher ile ba layan muhafazakar iktidarlar n kamu
sektörünün yap s , i leyi i ve hizmet yöntemlerine getirdikleri
ele tiriler, kamunun küçültülmesi ve yönetim anlay n n
de i tirilmesinde önemli bir rol oynayarak12, özelle tirme ve alternatif
hizmet sunum yöntemleri ile devletin rolünün s n rland r lmas
dü üncesinin yerle mesini sa lam t r.13
Tüm bu faktörlerin etkisiyle kamu yönetimi anlay ndaki bu
de i imle birlikte; (1) Devletin, kamu faaliyet alanlar n n ve kamusal
istihdam n küçültülmesi; (2) Kamu hizmet sunumunun özel sektöre
b rak lmas ; (3) Hizmetlerin yerine getirilmesinde rekabet unsurunun
ön planda tutulmas ; (4) Özellikle bilgi teknolojilerinde otomasyonun
geli mesi; (5) Kurals zla t rma ve serbestle tirme yöntemleriyle
devletin sektörler üzerindeki hukuki düzenleme, k s tlama ve
denetleme yetkisinin s n rland r lmas söz konusu olmu tur.14
A)
YEN
KAMU
YÖNET M
ANLAYI ININ
KURAMSAL TEMELLER
Kamu yönetimi anlay nda ya anan de i imin kuramsal
temelleri olarak literatürde iki anlay n etkisi oldu u ileri
sürülmektedir.15 Bu anlay lardan ilki, içinde kamu tercihi teorisi,
asil-vekil teorisi ve i lem maliyeti teorisini bulunduran“yeni kurumsal
ekonomi”dir. %kincisi ise sonuçlara ula mak için geni bir takdir
hakk n n gereklili ini ifade eden ve bürokraside i letmecilik
ilkelerinin uygulanmas n gerekli gören “i letmecilik” anlay d r. %lk
anlay içerisinde yer alan ve YKY anlay na etki eden söz konusu

12

Bilgiç, Veysel. (2003). “Yeni Kamu Yönetimi Anlay ”. Balc A, Nohutçu A., Öztürk N.K.
ve Co kun B. (Ed.), Kamu Yönetiminde Ça5da, Yakla,+mlar, Seçkin Yay nlar , s. 28, Ankara.
13
Balc , (2005).a.g.e.s.4.; Arap, %brahim ve Y lmaz. Levent 2006. “Yeni Kamu Yönetimi
Anlay n n “Yeni” Kurumu: Kamu Görevlileri Etik Kurulu”, Amme daresi Dergisi, Cilt:39,
Say :2, s.59.
14
Arap ve Y lmaz, a.g.e., s.54.; Hood, a.g.e., p. 3.; Hammerschmid ve Meyer, a.g.e., p. 711.
15
Parlak ve Sobac , a.g.e., s.204.
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teoriler16: (1) %lk olarak de i imin toplumdaki bütün ekonomik ve
sosyal kararlar n birey tercihine göre belirlenece ini ifade eden, kamu
ekonomisinde kamu ç kar yada toplumsal ç kar maksimize etme
dü üncesini reddeden ve minimalist devleti savunan17; kamu seçim
(public choice) teorisinden18 etkilendi i belirtilmi tir; (2) %kinci
olarak, tüketiciyi asil, hizmet sa layan örgütleri de vekil olarak gören
asil-vekil (principal agent) teorisinden etkilendi i vurgulanmakta19 ve
devletin asil mi yoksa vekil mi oldu u tart malar ön plana
ç kmaktad r. Geleneksel güçlü devlet modelinde devlet vekil,
vatanda lar ise asil konumundayken; yeni anlay ta devlet bir taraftan
asil bir taraftan vekil olabilmektedir. Asil olarak, kamu otoritesi ile
özelle tirmeyi, projeleri ve programlar yürütmekte; di er taraftan
topluma, vatanda lara ve küresel olarak yeni ortaya ç kan otorite
kaynaklar na kar sorumluluk üstlenmesi ve hesap verebilirli i ile
vekil rolünü üstlenmektedir; (3) Son olarak, i lem maliyetinin nas l
s f ra dü tü ünü ve elektronik pazarlarda neden daha az arac ya
ihtiyaç oldu unu aç klayan i lem maliyeti teorisinden (transaction cost
theory) etkilendi i ileri sürülmektedir.
% letmecilik yakla m nda, standartlar n ve performans
ölçümlerinin aç k bir ekilde belirlenerek sonuçlar n temel al nd bir
yönetim anlay , ekonomiklik, etkinlik ve etkililik, uzla ma ve
mü teri odakl l k, toplam kalite yönetimi, sürekli iyile tirme gibi
vurgularla,
resmi
süreç
ve
usullere
göre
tan mlanan
“idare”(administration) kavram n n yerini, sonuçlar n ba ar lmas için
kaynaklar n etkili bir biçimde kullan lmas gerekti ine vurgu yapan
“yönetim” (management) kavram
alm t r. Bu sonuçlar
gerçekle tirecek olanlar ise kendilerinden birer i yöneticileri
(managers) olmalar beklenen kamu personelidir20.
16

Kaboolian, Linda. (1998) “The New Public Management”. Public Administration Review,
58, 3, p. 190.; Farazmand, Ali. (2005) “Role of Government in an Era of Total Quality
Management(TQM) and Globalization: Challenges and Oppurtunities”, Public Organization
Review, 5, p; Hood, a.g.e., p. 5.
17
Aktan, Can C (2000), Politik ktisat. Anadolu Matbaac l k, %zmir.s.20.
18
Haque, M.Shamsul. (2007) “Revisiting the New Public Management”. Public
Administration Review, 67, pp.180.
19
Guston, David. (1996) “Principal-Agent Theory and the Structure of Science Policy”,
Science and Public Policy, Volume 23, Number 4, p.34.
20
Güzelsar , a.g.e., s.6.
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YKY, içsel örgütsel kültür ve daha fazla bireysel, daha az
hiyerar ik örgütsel kontrol mekanizmalar n n kullan m ba lam nda
tan mlanmaktad r.21 Yeni kamu yönetiminin özellikleri; özelle tirme,
piyasa kapitalizasyonu, kurumsal yönetim22; a r merkeziyetçi ve
hiyerar ik yap lanman n desantralizasyonu23; performans standartlar ,
düzenleme, politik kontrol ve küçülme24, yöneti im kavram n n ön
plana ç kmas , sivil toplumun yeniden ke fi25 olarak belirtilmektedir.
Bu ba lamda, YKY, hem çal anlar n hem de yöneticilerin ileti im ve
pazarlama becerilerini geli tirdikleri, hesap verebilirlik, aç kl k
aç s ndan yüksek standartlara sahip olduklar e-devlet gibi yeni
kompleks teknolojik uygulamalarda uzmanla t klar yeni bir sistemi
ifade etmektedir.26
B) ESK -YEN KAMU YÖNET M YAKLA IMLARI ve
YKY YAKLA IMININ TEMEL UNSURLARI
Kamu idaresi (public administration) ve kamu yönetimi (public
management) kavramlar aras ndaki anlam fark geleneksel kamu
yönetimi modelindeki de i imi yans tmaktad r. YKY anlay
ile
geleneksel kamu yönetimi aras ndaki temel farkl l k sermaye birikim
rejimine ve devletin toplumsal, iktisadi ya amdaki rolüne ili kindir.27
Geleneksel kamu yönetiminin temeli Weberyan bürokrasidir. Bu ise
a r, s n r ve kurala dayal , merkezi yap lanma ve dar bir görü aç s na
sahip örgütlenme türüne i aret etmektedir.28
Tablo 1’de geleneksel kamu yönetimi ve YKY anlay lar
aras ndaki farkl l klar gösterilmi tir. Yeni anlay n özellikle effafl k,

21

Dunleavy, Patrick, Margetts Helen, Bastow S., ve Tinkler J. (2005) “New Public
Management Is Dead-Long Live Digital-Era Governance”. Journal of Public Administration
Research and Theory, 16, s.469.
22
Carmichael, Paul. (2002) “Maintaining a Distinctive Public Administration: The Isle of
Man Civil Service Since 1962”. Public Administration, Vol:80, No:2, p.258.
23
Mathiasen, David G. (1999) “The New Public Management and its Critics”. International
Public Management Journal, V:2(1), p.93.
24
Haque, a.g.e., s. 181.
25
Balc , a.g.e. ,s.5.
26
Jreisat, a.g.e. s.1012; Lynn, Laurence, E.. (2001a). “Globalization and Administrative
Reform:What is Happening in Theoy?”. Public Management Review, Vol:3, 2, p. 193.
27
Arap ve Y lmaz, a.g.e.,s.59.
28
Lynn, Laurence, E.. (2001b). “The Myth of the Bureaucratic Paradigm: What Traditional
Public Administration Really Stood For”, Public Administration Review, Vol:61, 2, p.146.
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hesap verilebilirlik, vatanda odakl l k, yatay yap lanma, yetki devri
ve ademi merkeziyetçilik kavramlar na vurgu yapmaktad r.
Tablo 1: Geleneksel Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu Yönetimi
Aras ndaki Örgütlenme ve Fonksiyonlara %li kin Farkl l klar29
Geleneksel Kamu Yönetimi
Hiyerar ik kademe ve farkl l klar
Merkeziyetçi anlay
Gizlilik ve kapal l k
Statüko
Kural odakl l k
Do rudan kamu hizmeti sunumu
Sorgulanmazl k ve dokunulmazl k

Yeni Kamu Yönetimi
Düz, yatay ve network tipi örgütlenme
Yerinden yönetim ve yetki devri
Xeffafl k ve aç kl k
Dinamik yönetim
Vatanda odakl l k
Kamu hizmetinde alternatif mekanizmalar n
geli tirilmesi
Hesap verilebilirlik

YKY ekonomi, etkililik ve etkinlik (3E) üzerine odaklanarak
özel sektörü hizmet sunumunda etkin ve etkili bir araç olarak ele
almakta, kamu sektöründe de bu alan n tekniklerinin kullan lmas
gerekti ini savunmaktad r.30 YKY ile kamu yönetimi, teknik-rasyonel,
giri imci ve kat l mc vatanda odakl bir yöne do ru ilerlemektedir.31
YKY yakla m kayna n büyük ölçüde yönetim bilgisi
pazar ndan almaktad r. Yamatoma32 çal mas nda YKY mant n n
geli imindeki yedi temel unsuru aç klam , pratik yönetim becerileri
ile özel sektör tipi yönetim uygulamalar n bu unsurlar aras nda
de erlendirmi tir. YKY mant n n geli imiyle bir çok yeni yönetim
tekni i ve yakla m bu alanda uygulanmaya ba lanm t r. YKY
kavram n n ortaya ç kmas ile kamu kurulu lar n n örgütleme
biçiminde ve fonksiyonlar nda de i ikli e yol açan, hizmet sunumunu
etkileyen yeni yönetim teknikleri ve yakla mlar u kavramlarla
aç klanabilir: (!) Yöneti,im, (2) Performans Kültürü, (3) Bürokrasiye
Kar,+ De5i,en Bak+, Aç+s+, (4) E-Devlet, (5) Sorumluluk Anlay+,+, (6)
Toplam Kalite Yönetimi.
29

Balc ,a.g.e.s.9.
Bilgiç, a.g.e.s.25; Güzelsar , a.g.e.s.3.
31
Bryer, A. Thomas. (2006) “Toward A Relevant Agenda for A Responsive Public
Administration”. Journal of Public Administration Research and Theory, 17, p.480.
32
Yamatoma, Hiromi (2003) New Public Management: Japan’s Practice, IIPS Policy Paper
293E
30
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C) YEN KAMU YÖNET M ANLAYI INA YÖNEL K
ELE T R LER
Literatürde kimi yazarlar, YKY’ni küresel olarak egemen ve
tek bir paradigma olarak de erlendirirken, di er kimi yazarlar YKY
ve reformlar n n küreselli i, e biçimlili i, tutarl l
ve tek bir
paradigma olu u özelliklerinin abart ld n , kamu i letmecili inin
gelece inin daha ço ulcu ve birbiri ile çeli kili bir nitelik
sunabilece ini ve bu nedenle farkl ülkelerde ayn sloganlarla ifade
edilen farkl
gündemlere dikkat edilmesi gere ine vurgu
33
yapmaktad rlar.
Yeni kamu yönetimine yöneltilen ele tireler u ekilde
s ralanabilir:34 (1) YKY’nde ele tirilen ilk nokta “yeni” kavram d r.
Ele tirel görü e göre YKY yakla m n n dile getirdi i her ey önceden
dile getirilmi tir. Yeni kelimesi sadece me ruluk kazand rmak için
kullan lmaktad r. (2) YKY yakla m demokratik de erlerle
ba da mad
noktas nda da ele tirilmektedir. (3) YKY kar tlar na
göre, profesyonel yöneticili i benimseyen YKY anlay nda, kamu
yöneticileri uzmanla t kça yönetilenlerin yönetime kat lmalar ve
yönetimi denetlemeleri sorunlu bir hal almaktad r. (4) YKY, devleti
bir hizmet tüketim arac haline dönü türen, devletin çat malar
çözme, ulusal hedefler belirleme, toplumdaki güç kullan m n kontrol
etme ve ulusun gelece i için yat r m yapma gibi rollerini göz ard
eden bir mant a sahiptir.35 (5) YKY anlay en yo un ele tirilere
yeni sa dü üncesi ile ili kili oldu u için maruz kalmaktad r. YKY
yakla m n n, geleneksel bürokratik paradigmaya dayanan, kamu
yönetimindeki güç, sorumluluk ve kontrol ili kilerini de i tiren
ideolojik bir süreç oldu u ileri sürülmektedir.
Bu son ele tiri literatürde tepkiyle kar lanmaktad r. YKY’nin
yeni sa ile olan ba lant s bir gerçektir. Ancak YKY’nin, yeni sa
ideolojisinin bir parças olarak kabul edilmesi mümkün de ildir.
Çünkü sadece muhafazakar hükümetler taraf ndan de il, sosyal
33

Ömürgönül en, a.g.e.s.30.
Parlak ve Sobac , a.g.e.s.207.
35
Riccucci, Norma M. 2001. “The Old Public Management Versus The New Public
Management: Where Does Public Administration Fit In?”, Pubic Administration Review, 61,
2, p.173.
34
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demokratlar ve i çi partili hükümetler taraf ndan da benimsenmi tir.
YKY, kamu yönetiminde bir de i im sürecinin simgesi haline gelerek,
k rtasiyecilik, hantall k, verimlilik ve etkinsizlik sorunlar na kar bir
çözüm önerisi olarak tüm dünyaca kabul görmü tür.36
II. POL T KA TRANSFER ve KÜRESEL ÇEVREN N
KAMU YÖNET M ÜZER NDEK ETK S
Kar la t rmal kamu yönetimi yakla m n n bir bölümünü
olu turan politika transferi çerçevesinde kurumlar, politikalar ve
programlar n zaman boyutu da göz önünde bulundurularak ba ka
ülkelere transferi tart lmaktad r. Tart malar transferin yap l p
yap lmamas noktas ndan çok transfer yap l rken nelerin dikkate
al naca
noktas üzerinde yo unla maktad r. Kamu yönetimleri
aras nda kar la t rma yap lmas , kamu politikalar n n ba ka kamu
yönetimleri için çözüm olu turma noktas nda de erlendirilmesini
gerektirmekte ve her bir de erlendirmeden sonra da belli dersler
ç kar lmaktad r.37
Politika transfer biçimi olarak be yöntem belirtilebilir:
Kopyalama; bir ülkede uygulanan bir politikan n hiçbir de i ikli e
u rat lmadan bir ba ka ülkede uygulanmas d r. Adaptasyon; ba ka bir
ülkede etkili olan bir politikan n baz düzenlemeler yap larak
kopyalanmas d r. Melez bir tür olu,turma(Making hybrid); her iki
ülkeden politikalar n birle tirilmesidir. Sentez; bir çok alanda
politikadan ili kili unsurlar n kombine edilmesidir. Esinlenme; etkin
olan politikalar n bir güdüleyici i levi üstlenerek yeni politikalar n
olu mas na öncülük etmesi durumudur.38
Politika transferine gerekçe olarak iste e ba l l k, zorunluluk
ve bir üçünü yol, orta yol olarak ifade edilen zorunlulukla iste e
ba l l k aras karma bir neden gösterilebilir. Üçüncü yolun tercih
edilmesini gerektiren nedenler; performans+n beklentilerden daha
dü,ük olmas+, uluslar aras+ konsensüs olu,mas+ ve d+,sall+klard+r.
36

Parlak ve Sobac , a.g.e.s.209.
Kutlu, Önder. (2003). “%dari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirinden Kamu Politikalar
Transfer Etmeleri ve Ö renmeleri”, Balc A, Nohutçu A., Öztürk N.K. ve Co kun B. (Ed.),
Kamu Yönetiminde Ça5da, Yakla,+mlar, Seçkin Yay nlar , s.,84, Ankara.
38
Kapucu, Naim, Muhammed Kösecik. (2002). “Transferability of Administrative Reforms:
New Public Management as an Exapmle”, Hacettepe Üniversitesi . .B.F. Dergisi, 20,1, s.
205.
37
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Çal man n odakland konu itibariyle bu üçüncü yol biçimlerinden
uluslar aras konsensüs olu umuna de inilecektir, öyle ki; uluslar
aras kamu oyunda ortaya ç kan bir konsensüs, ülkeleri bu konsensüse
uygun politikalar kabullenmeye, gerekli transferleri yapmaya
itmektedir. Bu noktada uluslar aras kamuoyu ile beraber hareket
etmeye te vik edici ve ayk r hareket etmemeye zorlay c bir bask dan
söz edilebilir. Yeni politikalar n gereklili i konusunda ülke içi
dinamiklerden daha çok d dinamikler belirleyici olmaktad r. Yine
ülkeler belli bir politikay benimsemeleri durumunda bunun uluslar
aras kamuoyunun ho una gidece ini dü ünürlerse reform transferi
yoluna ba vurmaktad r. Türkiye’nin AB’ne girme çabalar
çerçevesinde ç kard
“Uyum
Yasalar n ” bu kapsamda
de erlendirmek mümkündür.39
D ülke politikalar ndaki bu geli meler kar s nda kamu
yönetiminin Weberyan bürokratik yap s n n yetersiz kalaca , kamu
yönetiminin geleneksel rollerinin de i mesi gerekti i vurgulanm ve
bu de i imde ekonomi ve yönetim biliminin kavram ve tekniklerinin
kullan lmas bilim adamlar , yönetim dan manlar ve kamu
yönetimiyle ilgili AB, IMF, OECD, WB gibi küresel kurulu lar
yoluyla yay lm t r.40 Bu kurulu lar, ulus devletlerin yönetim
sistemlerini
etkileyecek
ba lay c
kararlar
alarak
kamu
i letmecili inin uygulanmas n mümkün hale getirmektedir. Bu
nedenle bu kurulu lar n reform gündemlerini “liberalizasyon,
deregülasyon, özelle tirme, bürokrasiden kaç nma, bütçe reformu,
performans ölçümleri, i letme türü yönetim, yönetimde saydaml k,
rekabet, etkinlik ve etkililik” gibi unsurlar belirlemektedir.41
III. TÜRK YE’DE
KAMU YÖNET M NDEK
DE
MDE AB’N N ROLÜ
Türkiye’nin 2. Dünya Sava ’ndan bu yana d borçlanma ile
kar kar ya kalmas IMF, Dünya Bankas gibi küresel kurumlar n
ülkenin ekonomik ve siyasi politikalar nda ba lay c bir unsur haline
gelmesine neden olmu tur. Türkiye’nin ça da bat l bir ülke olma
39

Kutlu, 2003, a.g.e.s.90; Kapucu ve Kösecik, a.g.e.s.140.
Özkara ve Kurt, a.g.e.; Murphy, Craig N. (2000) “Global Governance: Poorly Done and
Poorly Understood”, International Affairs, Vol: 76, No:4, p. 791.
41
Güzelsar , a.g.e.s.4.
40
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noktas ndaki srarc tutumu, günümüze dek tekrarlanan Avrupa
Birli i’ne tam üyelik ba vurular na yans maktad r.42 Türkiye ile
Avrupa Birli i ili kileri 1963 Ankara Antla mas ile ba lam ve o
günden müzakerelerin ba lad
03 Ekim 2005 tarihine kadar
karma k bir seyir izlemi ve Türkiye’de pek çok alanda yeniden
yap lanmay gerektirecek uyum paketleri ve kriterler gündeme
gelmi tir. Kat l m müzakerelerinin ba lamas ile kabul edilen
müktesebat n uygulanmas özellikle kamu yönetimi alan nda ciddi bir
yeniden yap lanma gere ini ve reform tasar lar n ortaya koymu tur.43
Ery lmaz’a44 göre, Türkiye’de kamu yönetiminde yeniden
yap lanmay gerektiren unsurlar iç ve d faktörler olarak ikiye
ayr lmaktad r: D Faktörler; Avrupa Birli i süreci, IMF ve Dünya
Bankas ’n n etkileri ve üçüncü olarak da küreselle me ve rekabettir. %ç
Faktörler ise; Kamu mali yönetiminde kriz, etkin olmayan ve verimsiz
yönetim biçimi, insan kaynaklar yönetiminde aç a ç kan yozla ma,
yolsuzluklar45, yönetime kat lma, hesap verebilirlik, effafl k,
siville me gibi toplumsal beklentilerin artmas d r.
Kamu yönetimine etki eden bu iç ve d unsurlar, kamu
yönetiminin de i erek yeniden yap lanmas n gerekli k lmaktad r. AB
Müktesabat n n Üstlenilmesine %li kin Türkiye Ulusal Program ve
Uzun Vadeli Strateji ve VIII. Be Y ll k Kalk nma Plan : 2001-2005
kamu yönetiminde stratejik planlama, toplam kalite yönetimi, mali
kontrol ve performans denetimini uygulamalar n n bulunmas gere ine
vurgu yapmaktad r.46 Bu ba lamda YKY modeli ile vurgulanan
“3e”nin-ekonomi, etkinlik ve etkenlik- Türkiye’deki kamu yönetimi
sorunlar na bir çözüm olabilece i ileri sürülmektedir.47
42

Sözen, Süleyman, Shaw Ian. (2002). “The International Applicability of “New” Public
Management: Lessons from Turkey”. The International Journal of Public Sector
Management, Vol: 16, No:6, p.478.
43
Sungar, Murat. (2005) “Türkiye –AB Kat l m Müzakereleri: Bölgesel Geli im ve Kamu
Yönetimine Olas Etkileri”. www.turkishpolicy.com/default.asp?show=fall_2005_sungar_tr.
44
Ery lmaz,
Bilal.
(2007)
“Türkiye’de
Kamu
Kesimi
Reformlar ”.
www1.worldbank.org/publicsector/pe/turkeysymposium/4%20Bilal%20Eryilmaz.ppt.
(Eri im: 09. 08. 2007).
45
Balc , a.g.e.s. 8.
46
Güner, Sinan. (2005) “Stratejik Yönetim Anlay ve Kamu Yönetimi”. Türk dare Dergisi,
No: 446, p.65
47
Sözen ve Shaw, a.g.e.s.478
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Avrupa Birli i’nin Türk kamu yönetimi yap s üzerindeki
etkisinin 1998 y l ndan bu yana sürdü ü ve AB’nin bu etkiyi h zla
artt rd
ileri sürülmektedir. Altaban ve Duyguluer (2004)
çal malar nda AB uyum süreci ile yeni kamu yönetimi anlay n
ili kilendirmi ler48, Güler (2004) ise %lerleme Raporlar ndan yola
ç karak yeni kamu yönetimine yöneli i aç klam t r49. Güler’e göre
ilerleme raporlar ndaki “idari kriter” ba l
AB’nin siyasi-iktisadi
yap s n örgütsel ve hukuksal bak mdan kurma amac na yönelik olup,
AB’nin kamu yönetimi üzerindeki do rudan etkileri, kayna n bu
kriterden almaktad r.
IV. ARA TIRMANIN METODOLOJ S
Ara t rman n konusu Türkiye’de YKY mant n n yay l m nda
etkili olan unsurlardan biri olarak AB’nin rolünün ilerleme raporlar
temelinde incelenmesidir. Ara t rman n amac ise YKY mant n n
yay l m nda AB’nin kulland
araçlardan biri olan %lerleme
Raporlar n n rolünü irdelemektir. Dolay s yla odak, “AB Türkiye’de
YKYnin yay l m n nas l destekledi ve bu yay l m nas l gerçekle ti?”
sorusuna cevap bulmak de il, “AB’nin yay nlad
ilerleme
raporlar ndaki retori e YKY mant n n nas l yans d n ortaya
ç karmak”t r. Bu amaçla AB taraf ndan Türkiye hakk nda 1998-2007
y llar aras nda haz rlanan on adet ilerleme raporu ara t rman n
kapsam na dahil edilmi tir.
Ara t rmada nitel ara t rma yöntemlerinden içerik analizi
yöntemi (s kl k analizi ve de erlendirici analiz) kullan lm t r. %çerik
analizi; “sözel, yaz l ve di er materyallerin içerdi i mesaj , anlam
ve/veya dilbilgisi aç s ndan nesnel ve sistematik olarak s n fland rma,
say lara dönü türme ve ç kar mda bulunma yoluyla sosyal gerçe i
ara t ran bilimsel bir yakla md r”.50 Ba ka bir tan mla içerik analizi
sosyal gerçe in belirgin içeriklerinin özelliklerinden, içeri in belirgin

48

Altaban, Özcan ve Duyguluer Feridun (2004), “Kamu Yönetiminin Yeniden
Yap land r lmas Tasar lar Üzerine Notlar”. Mimarl+k Dergisi, May s-Haziran, s: 317; s.2.

49

Güler, B.Ayman. (2004) “AB ve Kamu Reformlar ”. Avrupa Birli5i lerleme
Raporlar+n+n De5erlendirilmesi Paneli, 25 Kas m, ODTÜ Kültür Merkezi, Ankara.

50
Tav anc l Ezel ve Aslan A. Esra, (2001), Sözel, Yaz+l+ ve Di5er Materyaller çin çerik
Analizi ve Uygulama Örnekleri, Epsilon, 1. Bask , %stanbul,s.22.
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olmayan özellikleri hakk nda ç kar mlar yapmak yoluyla sosyal
gerçe i ara t ran bir yöntemdir.51
Tablo 2 : Türkiye Hakk nda Yay mlanan %lerleme Raporlar
lerleme Raporu
1. %lerleme Raporu
2. %lerleme Raporu
3. %lerleme Raporu
4. %lerleme Raporu
5. %lerleme Raporu
6. %lerleme Raporu
7. %lerleme Raporu
8. %lerleme Raporu
9. %lerleme Raporu
10. %lerleme Raporu

Yay7mlanma Tarihi
Ekim 1998
13 Ekim 1999
08 Kas m 2000
13 Kas m 2001
09 Ekim 2002
05 Kas m 2003
06 Ekim 2004
09 Kas m 2005
08 Kas m 2006
06 Kas m 2007

TOPLA M

Sayfa Say7s7
44
56
63
118
149
148
166
162
75
78
1 059

%çerik analizini gerçekle tirmek amac yla 1.059 sayfadan
olu an 10 adet ilerleme raporu52 detayl olarak incelenmi , kamu
yönetimi ile ilgili olabilece i dü ünülen kategoriler ve kavramlar
literatürden yararlanarak yazarlarca belirlenmi ve içerik analizine tabi
tutulmu tur. Bu do rultuda Tablo 3’te 8 kategoride yer alan 11
kavram s kl k analiziyle incelenmi tir.

51

Gökçe, Orhan, (2001) çerik Çözümlemesi : Teori, Metod, Uygulama, Selçuk Üniversitesi
Ya atma ve Geli tirme Vakf Yay nlar , 3. Bask , Konya, s.25.
52
%çerik analizinde %lerleme Raporlar n n Türkçe çevirileri kullan lm t r. %lerleme
raporlar n n
çevirileri
Avrupa
Birli i
Genel
Sekreterli i’nin
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=123&l=1 adresinden al nm t r.
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Tablo 3 : S kl k Analizine Esas Kategori ve Kavramlar
Kategori

Kavram

Bürokrasiye Kar De i en Bak Aç s
Performans Kültürü
Xeffafl k ve aç kl k
Yöneti im Anlay , E-Devlet, Vatanda odakl l k
Etik Anlay
Toplam Kalite Yönetimi
Hesap verebilirlik
Yerinden yönetim ve yetki devri

Reform
Performans
effaf/ effafl k, saydaml k
sivil
toplum,
vatanda ,
yöneti im, omdbusman
Etik
Kalite
Yolsuzluk
ademi merkeziyet

A) SIKLIK ANAL Z NE L K N BULGULAR
Gerçekle tirilen s kl k analizine bak ld nda çal man n
kuramsal k sm nda bahsedilen “YKY yakla m na ili kin mant n
belgelere etkin bir ekilde nüfuz etti i söylenebilir. Örne in “reform”
kelimesi raporlarda 841 kez tekrarlanmaktad r. Elbette bu siyasi,
ekonomik ve idari konular kapsayabilir. Ancak idari süreçleri de
içerecek biçimde raporlardaki retori e yans yan “reform” diskuru
kamu yönetimi için de yans malar olu turmaktad r. Sonuç olarak
%lerleme raporlar n n muhatab hükümet, dolayl olarak kamu idaresi
oldu undan bu metinlerde geçen “reform” kavramlar n n dolayl
olarak kamu yönetiminin i leyi ini ve yeni bir tarza evrilmesini
destekleyece i söylenebilir. Ayr ca bu durum AB’nin sürekli gündeme
getirdi i “ekonomik, siyasi, idari reformlar n gerçekle tirilmesi
gere i” söylemini destekler niteliktedir. %lerleme raporlar nda
“reform” kavram n n bu yo unlukta yer almas kamu yönetimine
ili kin reformlar için zorlay c ve destekleyici bir anlam ta maktad r.
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1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TOPLAM

Tablo-4 %lerleme Raporlar ndaki Yeni Kamu Yönetimine
%li kin Kavramlar

17
3
5
3
3
2
-

26
1
4
3
4
3
2

66
10
9
23
1
5
12

89
29
17
10
8
6
7
-

149
24
19
19
19
30
7
8

123
22
32
13
29
8
9
3

202
52
33
22
35
38
11
3

100
36
30
36
27
27
11
7

36
20
15
19
18
16
5
1

33
20
23
12
18
16
6
1

841
217
187
160
154
139
66
37

2
-

-

-

-

1
-

1
-

14
1
2

9
1
6

5
2
1

6
5
-

36
11
9

-

-

-

-

-

2

1

-

-

4

7

Y l / Kavram

Reform
Yolsuzluk
Vatanda
Kalite
Xeffaf/ effafl k
Sivil Toplum
Performans
Saydam /
Saydaml k
Etik
Omdbusman
Ademi
Merkeziyet
Yöneti im

Yine “yolsuzluk”, “ effaf/ effafl k” ve “saydam/saydaml k”
kelimeleri metin içerisinde s ras yla 217, 154, 37 kez
tekrarlanmaktad r. Bu tablo ise kamu yönetiminin verimsizli ine,
etkin olmamas na ve bu alanda yolsuzlu un yayg nl na yap lan
güçlü vurgulamalar ifade etmektedir. YKY mant n n verimlilik ve
effafl k kavramlar na önemli vurgular yapmas ndan hareketle, bu
kavramlara ili kin s k tekrarlar n Türk kamu yönetiminde yeni bir
anlay a geçilmesi konusundaki bask n n güçlü oldu unu aç a
ç karmaktad r. Benzer olarak “etik” kavram n n ilerleme raporlar nda
36 kez yer almas , kamu yönetiminde effafl k ve aç kl kla birlikte
eti in de yerle tirilmesi gere ine i aret etmektedir.
%lerleme raporlar içerisinde “kalite” kavram n n 160 kez
tekrarlanmas da “YKY yakla m n n toplam kalite diskurundan
etkilendi i” varsay m n destekler niteliktedir. Bilindi i üzere dünyada
kalite konusunda ya anan geli meler YKY mant n n geli mesine
önemli katk lar yapm ve kaliteyi bu mant n özünü olu turan
kavramlar aras na sokmu tur.
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Yine “performans” kavram metinde 66 kez yer bulmu tur. Bu
durumda AB’nin Türkiye’yi performans kültürüne sahip YKY
mant na do ru yönlendirdi i söylenebilir. Raporlarda yine
“vatanda ”, “sivil toplum”, “ombudsman” ve “yöneti im”
kavramlar n n s ras yla 187, 139, 11 ve 7’ er kez tekrarlanmas ,
ilerleme raporlar n n vatanda odakl yöneti im anlay na sahip YKY
çerçevesini destekledi ini ortaya koymaktad r.
Ayr ca kamu yönetiminin örgüt yap s na ili kin olarak “ademi
merkeziyet” kavram na yer verilmi , kamu yönetiminin mevcut hantal
yap s na s k s k de inilerek bu kavram 9 kez tekrarlanm t r. Bu
bak mdan ilerleme raporlar n n kamu yönetiminin örgütsel
yap lanmas na ili kin de öneriler getirdi i ve bu alandaki
düzenlemeler konusunda olu turdu u retorikle bir bask olu turdu u
söylenebilir.
B) DE ERLEND R C ANAL ZE L K N BULGULAR
Yukar da yer alan s kl k analizine ba l ortaya konan
de erlendirmelerin ilerleme raporlar na nas l yans d n incelemek
için her ilerleme raporunda kamu yönetimi ile ilgili oldu u dü ünülen
ba l k/ba l klar de erlendirici analize tabi tutulmu ve bunlara ili kin
tart malar a a da sunulmu tur. AB ilerleme raporlar n n içeri ine
bak ld nda kamu yönetimine ili kin temel ele tiri ve yönlendirmenin
özellikle siyaset ve bürokrasi aras ndaki ili kilere ba l
olumsuzluklar n ortadan kald r lmas yönünde oldu u söylenebilir.
Y llar boyunca bu konudaki olumsuzluklara güçlü vurgular yap lm
ve bu alandaki iyile tirici düzenlemeler olumlu ifadelerle raporlara
yans m t r.
1. 1998 lerleme Raporu
1998 %lerleme Raporu kamu yönetimi hakk nda
u
de erlendirmeyi yapmaktad r.
“Gündem 2000’de, Türk idaresinin tatmin edici standartlarda i ledi i teyit
edilmi ti. Bununla beraber, yolsuzluk, kay rma ve nüfuz kullanma vakalar
çoktur…Yolsuzluk üphesi alt nda olan baz tan nm siyasetçiler ile ilgili
meclis soru turmalar sürmektedir. A ustos 1997’de, ihale i lemlerinde
usulsüzlük yapmakla suçlanan çok say da memur, belediye ba kan ve
siyasetçileri kapsayan büyük bir adlî soru turma ba lam t r.…”
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Görüldü ü üzere, ilerleme raporlar n n yay nlanmaya
ba land
1998 y l nda kamu yönetimine ili kin temel
de erlendirmede verimsizlikten daha çok yolsuzluk üzerinde
durulmu tur. Raporlardaki “mevcut yap n n bu tip olumsuz
geli melere zemin haz rlad ” kabulü, sonraki raporlarda net bir
ekilde ortaya ç km t r. Dolay s yla öncelikle yolsuzluk vb.
sorunlar n çözümü için mevcut kamu yönetimi yap s üzerinde
de i iklik yap lmas gere i öne ç kar lmaktad r.
2. 1999 lerleme Raporu
Yine 1999 y l %lerleme Raporu’nda yer alan a a daki ifade,
kamu yönetiminde effafl
art racak düzenlemeleri olumlu olarak
de erlendirmektedir. 1998 ve 1999 y llar nda kamu yönetimiyle ilgili
sadece yolsuzluklar ve usulsüzlükler temelinde de erledirme yap lm
olmas dikkat çekmektedir.
“Yeni hükümet, memur al mlar nda usulsüzlü ü önlemek için, Ö renci
Seçme ve Yerle tirme Merkezi (ÖSYM)’nin gözetimi alt nda merkezî bir
s nav yoluyla memur al nmas için bir sistem kurarak olumlu bir ad m att .”

3. 2000 lerleme Raporu
2000 y l %lerleme Raporu’nda kamu yönetiminin yeniden
yap land r lmas n destekleyecek ifadeler yer alm , özellikle adem-i
merkeziyet ilkesi temelinde yerel yönetimler reformuna at f yapm t r.
“Bölgesel ve yerel yönetim düzeyinde belirgin bir de i iklik olmam t r.
Merkezi yönetimin yerel yönetim üzerindeki kontrolü güçlü olmaya devam
etmektedir. Daha fazla desantralizasyonu amaçlayan ve halen Bakanl klar
aras nda tart lan, yerel yönetim yasa tasar s henüz kabul edilmemi tir.”

4. 2001 lerleme Raporu
2001 y l %lerleme Raporu ise özellikle AB mevzuat n n
uyumla t r lmas n öngören Avrupa Birli i Genel Sekreterli i
(ABGS)’nin kurulu una ve kamu kurulu lar n n mevzuatlar n ve
uygulamalar n AB mavzuat na paralel yap land r lmas gerekti ine
vurgu yap lm t r.
“…19 Mart 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Karar ile, ABGS, Ulusal
Program n
uygulanmas ,
koordinasyonu
ve
izlenmesi
ile
görevlendirilmi tir. Bu karar uyar nca, kamu kurum ve kurulu lar n n
Ulusal Programdaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, idari
düzenlemeler yapmalar gerekmektedir.”
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Buna ilave olarak effafl k ve iyi yöneti im kavramlar na
olumlu vurgulamalar yapan ifadeler bu ilerleme raporunda yer
alm t r.
“Türk Hükümetinin Nisan 2001 tarihli ekonomik program nda yolsuzlukla
mücadeleye ili kin bir dizi tedbire yer verilmi tir. Bu tedbirlerin amac ; (1)
kamu kesimi kaynak tahsisinde effafl k ve güvenilirlik sa lamak, (2)
ekonominin idaresinde siyasi müdahaleleri önlemek, (3) yolsuzlukla
mücadeleyi ve iyi yöneti imi güçlendirmektir.
…Yapt r mlar n gerekti i gibi uyguland
bir rejimin bulunmamas ,
bürokrasinin hantall
ve yolsuzluk eylemlerinin yayg n biçimde kabul
görmesinin yolsuzlu u art rd , tespit edilen faktörlerden baz lar d r…”

Görüldü ü gibi 2001 Y l %lerleme Raporu’nda yer alan
de erlendirmeler “kamu yönetiminin bir bütün olarak verimli
i lemedi i ve yolsuzluklara uygun ortam olu turdu u” varsay m n
yinelemektedir. Ancak de erlendirmeler kapsam olarak geni lemi ve
kamu yönetiminin bir çok problemine de inmeye ba lam t r.
5. 2002 lerleme Raporu
2002 Y l %lerleme Raporu da kamu yönetimine ili kin önemli
de erlendirmeler ve yönlendirmeler içermektedir. Kamu kurumlar nda
personel ve yönetim kalitesine de inilmi ve iyile tirici tedbirler
olumlu de erlendirilmi tir.
“… Kamu yönetimi alan nda, yönetimin ve personel istihdam n n
kalitesinin art r lmas na yönelik çabalar sarf edilmi tir. May s 2002’de
kamu hizmetlerine atanacaklara dair genel bir yönetmelik ç kart lm t r. Söz
konusu yönetmelik, kamu görevlilerinin seçimine ili kin genel ilke ve
usulleri düzenlemektedir.
…Ocak 2002’de, Hükümet, Kamuda Saydaml n Art r lmas ve Etkin
Yönetim konusunda bir Eylem Plan kabul etmi tir. Bu husus, merkezi ve
yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklar n etkileyecektir…”

Ayn raporda “Yolsuzlukla Mücadele Tedbirleri” ba l
alt nda yer alan ifadelerde “yolsuzluk” kavram na yeniden vurgu
yapmakta ve çözümünün h zland r lmas konusundaki geli meleri
memnuniyetle de erlendirmekte ve öneriler sunmaktad r.
“…Ara t rmalar, yolsuzlu un Türkiye’de önemli bir sorun olmaya devam
etti ini göstermektedir…”
“..Ocak 2002’de, hükümet, Kamuda Saydaml n Art r lmas ve Etkin
Yönetim konusunda bir eylem plan kabul etmi tir. Plan, her ne kadar kamu
hizmetlerinin sunumunu iyile tirmek gibi geni bir amaca sahip olsa da,

98

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IX ,S.I1, 2007)

saydaml n art r lmas suretiyle yolsuzlu un önlemesine de katk
sa lamaktad r…”
“…Genel olarak, yolsuzlu un ve yolsuzluk eylemlerinin önlenmesi için bir
çok ad m at lm t r. Xeffafl
ve etkili yönetimi art rmak üzere bir
stratejinin kabul edilmi olmas memnuniyet verici bir geli me olup,
bundan sonra söz konusu stratejinin uygulanmas na gereken özen
gösterilmelidir.”

6. 2003 lerleme Raporu
2003 Y l nda yay nlanan %lerleme Raporu da kamu
yönetiminin temel sorunlar n tekrarlayarak bu sorunlar n çözülmesine
yönelik geli meleri de erlendirmektedir.
“Hükümet, Ocak ay nda, kamu yönetiminin i leyi inin etkinle tirilmesi,
kamu hizmetlerinde insan kaynaklar yönetiminin daha effaf hale
getirilmesi ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesine yönelik bir
Eylem Plan haz rlam t r. Bu planda öngörülen tedbirlerden biri,
bakanl klar n say s n 36'dan 23'e indirmektir. Ba bakan taraf ndan Mart
ay nda, Eylem Plan n n uygulanmas n n koordinasyonundan sorumlu
bakanl klar aras bir komite kurulmu tur.”

Yine ayn raporda yer alan metinlerde yolsuzluk tekrar
gündeme gelmi ve “kamu yönetimi” ile “yolsuzluk” kavramlar
yeniden ili kilendirilmi tir. Xeffafl n art r lmas na yönelik olarak
Bilgi
Edinme
Hakk
Kanunu’nun
ç kar lmas
olumlu
de erlendirilmi tir.
“…Yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin kabul edilmesi konusunda baz
geli meler kaydedilmi tir. Bununla birlikte, ara t rmalar yolsuzlu un
Türkiye'de çok ciddi bir sorun olarak varl n sürdürdü üne i aret
etmektedir. Yolsuzlu a daha e ilimli sektörler, medya, kamu yönetimi,
in aat ve sa l k olarak ifade edilmektedir. % adamlar n n yüzde 80'i,
yabanc yat r mlar n önündeki en büyük engelin yolsuzluk oldu una
inanmaktad r…”
“…Ocak ay nda kabul edilen eylem plan nda Hükümet, yolsuzlukla
mücadelenin güçlendirilmesi amac na yönelik bir çok tedbir ve giri ime yer
vermi tir. Siyasi Ahlak Kanunu ve kamuda effafl n art r lmas na yönelik
Bilgi Edinme Hakk Kanunu, bu tedbirler aras nda yer almaktad r…”

7. 2004 lerleme Raporu
2004 Y l %lerleme Raporu yine kamu yönetimi alan ndaki
geli melere yer vermi ve hükümet taraf ndan haz rlanan kamu
yönetimi reformunu öne ç karm t r. Reformun kamu yönetiminin
“merkeziyetçi, hiyerar ik ve ketum” yap s n “adem-i merkeziyetçi,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IX ,S.I1, 2007)
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kat l mc , effaf ve sorumlu” bir yap ya dönü türece i amac ta d
vurgulanm ve eski-yeni kamu yönetimi mant ayr m n hat rlatan
bir tasnif üretilmi tir. Ayr ca raporda reform tasla için “…Ba,ar+l+
bir reform, Türkiye'nin gelecekte AB' ye kat+l+m çabalar+n+
destekleyecektir…” ifadesine yer verilerek, kamu yönetimi reformuyla
Türkiye’nin AB süreci aras nda direk ba kurulmas oldukça dikkat
çekicidir.
“TBMM Haziran ve Temmuz 2004'de, kamu idaresi reformu paketini kabul
etmi tir. Paket, bir Kamu Sektörü Reformu Çerçeve Kanunu, bir %l Özel
%daresi Kanunu ile Belediyeler ve Büyük ehir Belediyeleri Kanununu
içermektedir. Birlikte ele al nd nda, bu dört kanunun amac , yetkilerin ve
görevlerin dört idari düzeyde (merkez, il, metropol ve belediye) bölü ülerek
performans n art r lmas d r. %lke olarak, bu geni kapsaml ve güçlü reform,
ülkenin merkeziyetçi, hiyerar ik ve ketum idari sisteminin adem-i
merkeziyetçi, kat l mc , effaf ve sorumlu bir yap ya dönü türmeyi
amaçlamaktad r. Bu reform, ba ar l olursa, Türkiye'nin idari gelene inin
modernizasyonuna katk da bulunacakt r. Bu geni kapsaml reform
hareketi, kamu idaresinin modern standart ve uygulamalara uygun hale
getirilmesi ihtiyac na uygundur. Ba ar l bir reform, Türkiye'nin gelecekte
AB' ye kat l m çabalar n destekleyecektir.

Raporda Yolsuzlukla Mücadele
Tedbirleri’nden
de
bahsedilmekte, bu alanda kaydedilen geli melere yer verilmektedir.
Ancak bu geli meler sonras ortaya ç kan uygulamalar n yeterince
etkin olmad de erlendirilmektedir.
“…Geçen y l, yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin kabul edilmesinde daha
fazla bir ilerleme sa lanm t r. Bununla birlikte, ara t rmalar Türkiye'de
yolsuzlu un ciddi bir sorun olmaya devam etti ini göstermektedir…”

8. 2005 lerleme Raporu
2005 Y l
%lerleme Raporu’nda ilk kez “Kamu
Yönetimi/ daresi” ad yla bir ba l k yer alm ve geli meler bu ba l k
alt nda de erlendirilmi tir. Kamu Sektörü Reformu Çerçeve
Yasas ”n n uygulamaya konmamas olumsuz kar lanm t r. Yasaya
ili kin tan mlamalarda kullan lan retorik, dikkat çeken bir ekilde
YKY yakla m yla örtü en noktalara sahiptir.
“Kamu idaresi alan nda, bölgesel ve yerel düzeydeki reformlarda bir miktar
ilerleme kaydedilmi tir. Ancak, özellikle merkezi idareye ili kin kapsaml
bir reform süreci uygulanmas nda belirli zorluklarla kar la lm ve bu
nedenle bölünmü bir yakla m ortaya ç km t r…”
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“…2004’te kabul edilen Kamu Sektörü Reformu Çerçeve Yasas , Devletin
üniter yap s na dair Anayasa hükümleriyle çeli ti i gerekçesiyle Temmuz
2004’te Cumhurba kan nca veto edilmi tir. Bu kanun, reform sürecinin ana
unsuru olarak tasarlanm t . Kanun özellikle, görev ve yetkilerin merkezi ve
yerel idareler aras nda yeniden bölü türülmesini; idari yap lar n rasyonel
hale getirilmesini; idarenin vatanda lara kar daha duyarl ve effaf
olmas n sa lamaktayd …”

Ayr ca kamu yönetiminde sivil denetimin önünü açan
“ombudsmanl k” konusuna de inilmi ve bu yap n n varl yla kamu
yönetiminin etkinli i aras nda direk ba kurulmu tur.
“Ombudsman” kurulmas konusunda hiçbir geli me olmam t r. Bu
makam, kamu idaresinin etkinli inin art r lmas nda ve suistimalin ortaya
ç kar lmas nda kilit bir kurum olacakt r.”

Raporda saydaml kla ilgili olarak Bilgi Edinme Yasas ’na yer
verilmi ve bu yasan n ç kmas olumlu olarak de erlendirilmi tir.
“…2003’te kabul edilen Bilgi Edinme Yasas , saydaml
yönünde önemli bir ad m olu turmu tur…”

n art r lmas

9. 2006 lerleme Raporu
2006 Y l %lerleme Raporu’nda yine ombudsman kavram na
yer verilmi ve bu kanunun kabul edilmesi önemli bir ilerleme olarak
de erlendirilmi tir. Ayr ca raporda Kamu Yönetimi Reformu Çerçeve
Yasas ’n n kabul edilmemesinin merkezi idareden yerel yönetimlere
yetki devrini engelledi i vurgulanmaktad r. Metinde “yerinden
yönetim” konusu yo un bir ekilde vurgulanm t r.
“…TBMM, Kamu Denetçili i Kurumu (Ombudsman) kurulmas na ili kin
Kanunu kabul etmi tir. Ombudsman gerçek ve tüzel ki ilerin idari
uygulamalara ili kin ba vurular yla ilgilenecektir. Bu Kat l m Ortakl
Belgesinde yer alan bir önceliktir ve önemli bir ilerlemedir, zira Türk
vatanda lar taraf ndan kamu yönetiminin izlenmesi için kurumsal
çerçeveyi olu turmaktad r. …
2004’de Cumhurba kan nca veto edilen Kamu Yönetimi Reformu Çerçeve
Yasas n n kabulü konusunda ilerleme kaydedilmemi tir. Bunun sonucunda,
merkezi idareden yerel yönetimlere yetki devri gerçekle memi tir.
Genel olarak, kamu yönetimi reformunda baz yasal ilerlemeler
sa lanm t r. … Yerinden yönetim konusunda daha fazla çaba
gösterilmesine ihtiyaç vard r…”

Raporda yolsuzluk konusuna yine de inilmi ve yolsuzlu un
kamu sektöründeki yayg nl na dikkat çekilmi tir. Baz geli melerin
olumlu de erlendirilmesine kar n genel olarak yolsuzlu un kamu
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yönetiminde önemli bir sorun oldu u, bu konuda baz reformlar n
yap lmas gere i hat rlat lmaktad r.
“…Kamu idaresinin effafl
ba lam nda, 2006 y l nda Bilgi Edinme
Hakk Kanununda de i ikli e gidilerek, vatanda lar n bilgi taleplerine
al nan red yan tlar na itiraz edebilmeleri mümkün hale getirilmi tir. … Son
y llarda gösterilen çabalara ra men, yolsuzluk Türk kamu sektöründe ve
yarg s nda yayg n olmaya devam etmektedir…”

10. 2007 lerleme Raporu
2007 Y l %lerleme Raporu’nda Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’na de inilmi ve bu alandaki geli meleri s ralam t r.
Ayr ca vatanda odakl kamu yönetimine ili kin çe itli uygulamalar
olumlu kar lanm ve olumsuzluklar n giderilmesi tavsiye edilmi tir.
Raporda kamu yönetimi alan ndaki reformlar konusunda yeterince
performans gösterilemedi i belirtilmi tir. Metin hükümeti kamu
yönetimi alan nda reformlar n yap lmas konusunda aç kça
uyarmaktad r.
“…Ocak 2007’de, kamu yönetiminde kolayla t rma kapsam nda, 1085 adet
güncelli ini yitirmi
genelge yürürlükten kald r lm t r. E-devlet
uygulamas ndaki kullan m kolayl önemli ölçüde iyile tirilmi tir.
…Ancak Türkiye, Ombudsmanl k Yasas n n uygulanmas n n Anayasa
Mahkemesi taraf ndan Kas m 2006’da ask ya al nm olmas ndan bu yana,
bir Ombudsmanl k sistemini henüz kurabilmi de ildir…”
…Merkezi idareyi yeniden yap land rma ve mahalli idarelere yetki
devretmeyi hedefleyen Kamu Yönetimi Çerçeve Kanun Tasar s n n kabulü
konusunda bir ilerleme olmam t r. Ayr ca, mahalli idarelere daha fazla
mali kaynak aktar lmas hususunda da ilerleme olmam t r.
….Genelde, kamu yönetimi ve kamu hizmetine ili kin mevzuat
reformlar nda bir miktar ilerleme olmu tur. … Bürokrasinin azalt lmas na,
saydaml n artt r lmas na, hesap verilebilirli inin güçlendirilmesine, yerel
idarelerin mali kaynaklar n n ve yetkilerinin artt r lmas na daha çok önem
gösterilmesi gerekmektedir…”

V. DE ERLEND RME
Türkiye’de YKY yakla m n n geli imine AB %lerleme
Raporlar ’n n etkilerini içerik analizine dayal ortaya koymay
amaçlayan bu çal mada ortaya ç kan bulgular; YKY mant
ile
%lerleme Raporlar içeri inde olumlanan kamu yönetimi yakla m n n
baz noktalarda benze ti ini ortaya koymaktad r. Yöneti im,
performans, e-devlet ve kalite gibi kavramlar üzerine bina edilen YKY
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mant n n ABD merkezli geli imi53, AB’nin de benzer retori e sahip
olaca na i aret etmektedir. Bu retorik birli in üretti i raporlara da
benzer mant k ve kavramlarla yans m , Türkiye hakk nda yay nlanan
ilerleme raporlar nda geni yer bulmu tur.
Birli in 10 y ll k dönemde yay mlad 10 adet raporda YKY
yakla m n n ve bu yakla mla ili kili kavramlar n güçlü vurgularla
yer ald söylenebilir. %lk raporlarda kamu yönetimiyle ilgili olarak
daha çok yolsuzluk ve effafl kla ilgili reform çal malar na
yönlendirme yap l rken, ilerleyen y llara ait raporlarda spesifik sorun
ve kavramlara ili kin düzenlemeler konusunda yönlendirmeler yer
alm t r. Örne in kamu yönetimi kapsam nda “yetki devri”nden
“omdbusmanl a”, “etik”ten “performans”a, “kat l mc l k”tan
“stratejik planlama”ya kadar geni bir perspektifte de erlendirmeler
yap lm ve öneriler s ralanm t r. YKY yakla m ile raporlarda yer
alan kamu yönetimine ili kin de erlendirmeler incelendi inde, kamu
yönetimine ili kin retori in kayna n yönetim bilgisi pazar ndan
ve/veya YKY mant ndan ald söylenebilir. Bu konuda bir yarg da
bulunabilmek için yap lan s kl k analizinde YKY kavramlar n n
ilerleme raporlar nda yer ald görülmektedir. Benzer ekilde Özkara
ve Kurt’un kamu yönetimi reformlar na yönetim bilgisinin nüfuzu
konulu çal mas nda, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasar s ’n n
büyük ölçüde güncel yönetim kavram ve uygulamalar na yer
verdi inin vurgulanmas 54 Türkiye ba lam nda YKY mant n n
de i ik araçlarla üretildi ini akla getirmektedir. Yine kamu yönetimi
reformu çal malar n n gündeme geldi i dönemde Ba bakanl k
taraf ndan görevlendirilen uzmanlarca ortaya ç kar lan “De i imin
Yönetimi %çin Yönetimde De i im”55 adl raporda da “yeni kamu
yönetimi” gere i ayr nt l bir ekilde irdelenmektedir. Özetle %lerleme
Raporlar ’nda yer alan de erlendirme ve yönlendirmelerde “Türk
53

Kapucu, Naim.(2006). “New Public Management: Theory, Ideology and Practice”. Ali
Farazmand (Edth)., Handbook of Globalization, Governance, and Public Administration, s.
889.
54
Özkara, Belk s, Kurt Mustafa (2004) “Bir Kurumsal De i im Önerisi Olarak Kamu
Yönetimi Reformlar na Yönetim Bilgisinin Nüfuzu: “Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasar s ”
Örne i, Yönetim Ara,t+rmalar+ Dergisi, Mart 2004, 4/1
55
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http://www.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wss=basbakanlik.gov.tr&wpg=kyyy
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kamu yönetiminin, YKY yakla,+m+na uygun hale getirilerek daha
verimli ve etkin i,leyece5i” varsay m hissedilir bir ekilde
gözlenebilmektedir.
AB taraf ndan ilerleme raporlar vas tas yla kamu yönetiminin
evrilmesi konusunda olu turulan bu yönlendirmelerin/bask lar n
Türkiye’de son dönemlerde ya anan, ekonomik ve sosyal yönden
derin izler b rakan ekonomik krizler ve büyük yolsuzluklar n
tetikledi i kamu yönetiminde reform ihtiyac n destekledi i
söylenebilir. Kamu yönetimine hakim olan verimsizlik, hantall k vb.
sorunlarla paralel ortaya ç kan krizlerle birlikte ilerleme raporlar bir
reform üretme ortam olu turmu tur. Ortaya ç kar lan reform
taslaklar n n bu ihtiyaca cevap niteli inde oldu u da
de erlendirilebilir.
VI. SONUÇ
20. yüzy l kamu yönetimi, kamu kurumlar n n büyüdü ü,
toplum üzerindeki etkisinin artt , kamu hizmeti ve kamu yarar
kavramlar n n hüküm sürdü ü, ulus devletin egemenli inin hakim
oldu u bir yüzy lken 21. yüzy l ise kamu yönetiminin sorguland ,
yap ve uygulama bak m ndan geleneksel yönetim anlay n n yerine
daha çok özel sektörde benimsenen yönetim tekniklerinin ve
anlay lar n n uygulamaya konuldu u, etkinlik ve verimlilik,
performans denetimi, hesap verebilirlik, vatanda kat l m gibi
boyutlara odaklanan “yeni kamu yönetimi” anlay n n benimsendi i
bir yüzy l olmu tur. Küreselle me ile birlikte aç a ç kan bilgi
teknolojilerindeki geli meler, Uluslar aras Para Fonu (IMF), Dünya
Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Bankas (WB) Avrupa Birli i (AB)
gibi uluslar aras kurulu lar n düzenleme ve iyile tirme programlar ,
sivil toplum kurulu lar n n bilinçlenmesi ve bunlara ek olarak
vatanda lar n da kamu hizmeti sunumundan beklentilerinin artmas ,
geleneksel kamu yönetimi anlay nda bir tak m de i ikliklerin ve
reformlar n gerçekle tirilmesine zemin haz rlam t r. Bu de i iklikler
ve reform çabalar literatürde “yeni kamu yönetimi” anlay olarak
adland r lm t r.
Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlay
özellikle AB’ye
üyelik sürecinin h zlanmas ile daha çok gündemde yer almaya ve
çe itli reform taslaklar üretilmeye ba lam t r. Bu reformlar n
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tasarlanmas na yol açan etkenlerden biri de AB uyum sürecidir. Bu
çal mada AB’ye kat l m sürecinde yay mlanan ilerleme raporlar
incelenmi ve yeni kamu yönetimi mant n n geli imi üzerindeki
etkileri irdelenmi tir. %çerik analizine ba l elde edilen bulgular,
ilerleme raporlar ndaki retori in reform odakl oldu unu ortaya
ç karm t r. Raporlar Türkiye’deki mevcut kamu yönetiminin
i leyi inin verimlilik, etkinlik, effafl k ve rasyonaliteden uzak bir
yap da oldu u argümanlar n kullanarak kamu yönetimi için yeni bir
yap önermekte ve önerilen bu yap n n bile enleri önemli ölçüde yeni
kamu yönetimi yakla m yla benze mektedir. Sonuç olarak
Türkiye’de yeni kamu yönetimi yakla m n n geli iminde di er bir
çok aktör gibi AB’nin de etkili oldu u gerçe i, ilerleme raporlar
analiziyle de desteklenmektedir.
SONRAK ÇALI MALAR Ç N ÖNER LER
AB ve Türk kamu yönetimi sistemi etkile iminden
yararlanarak kamu yönetimindeki de i imi aç klamaya odaklanan bu
çal ma konuyla ilgili baz ba ka sorular da akla getirmektedir; (1)
Raporlar n yay mland
dönemde kamu yönetiminde ya anan
dönü ümün niteli i nedir? (2) Nicel verilere dayal olarak (kamu
yönetiminde çal an say s , hukuki incelemeye konu olan yolsuzluk
say lar , kamu kurumlar nda kalite ve e-devlet uygulamalar n n
yay l m vb.) kamu yönetiminden yeni kamu yönetimine do ru bir
evrilmenin varl aç klanabilir mi?
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