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KURESELLE~MENiN KAMU YONETiMi UZERiNE ETKiSi:

TURKiYE ORNEGi
Yiiksel Demirkaya*

Giri$:

Makale kureselle~menin kamu yonetimi uzerinde etkisini ve bu baglamda
Tiirkiye ornegini iki ana ba~lzk altmda incelemektedir. Birinci ba~ilk altmda
kureselle~menin kavram olarak tanzmlanmasma ve gene! etkilerinin ozet
olarak apklanmasma ~alz~zlmaktadzr. Sonrasmda ise agzrlzkil olarak
kiireselle~menin ve kiireselle~meyi doguran etkenlerin tesiriyle ~ekillendigi
bilinen yeni kamu yonetimi modeli iizerinde durulmaktadzr. jkinci ana b~lzk
altmda ise modern kamu yonetimi modelinin Tiirkiye deki yanszmalannz
gorebilmek i~in kzsaca idari reform adma yapzlan ~alz~malarm ozeti
sunulmakta ve yapzlmak istenilen son yenilikler dunyada uygulanmz~ olan
ornekleriyle mukayese edilerek degerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler:
liberalizm, yerelle~me.

Yeni kamu yonetimi,

kiireselle~me,

yonetimde

Abstract:
This article is divided into two main parts. First part examines globalisation
and its general effects as a summary explanation. And then it focuses on
New Public Management Movement across the world. Second part
evaluates Turkish Public Management Movement, by taking into
consideration of its historical development. This part also examines recent
Turkish modernisation studies on public management by comparing with
examples from the modem world.

Keywords: New public management, globalisation, liberalizm on
management, localisation.
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Giri~:

Makalede kiireselle~menin kamu yonetimi iizerindeki etkisi, ozellikle
1980'li ve 1990'h ylllarda meydana gelen kamu yonetimi donii~iimiine
etkileri incelenirken metodolojik olarak oncelikle kiireselle~menin
getirdiklerinden hareketle bir tammlamasmm yapllmas1 ve kiireselle~meyi
~ekillendiren fakt6rlerin kaynagmm bulunmasma yonelik bir degerlendirme
yapllmaya ~ah~Ilacaktu. Daha sonra kiireselle~me ile kamu yonetiminde
degi~imi zorlayan etkenlerin kaynagmm benzer hatta ~ogu yerde aym
oldugu ispat edilmeye ~ah~1lacak ve kiireselle~menin kamu yonetimi
alanmdaki donii~iimii daha da hizlandirdigi iizerinde durulacaktu.
Makale kiireselle~menin kamu yonetimi iizerinde etkisini ve bu
baglamda Tiirkiye omegini iki ana ba~hk altmda incelemektedir. Birinci
ba~hk altmda kiireselle~menin kavram olarak tammlanmasma ve genel
etkilerinin ozet olarak a~Iklanmasma ~ah~Ilmaktad1r. Sonrasmda ise aguhkh
olarak kiireselle~menin ve kiireselle~meyi doguran etkenlerin tesiriyle
~ekillendigi bilinen yeni kamu yonetimi modeli iizerinde durulmaktad1r.
ikinci ana ba~hk altmda ise modem kamu yonetimi modelinin Tiirkiye' deki
yans1malanm gorebilmek i~in k1saca idari reform adma yapllan ~ah~malarm
ozeti sunulmakta ve yapllmak istenilen son yenilikler diinyada uygulanm1~
olan omekleriyle mukayese edilerek degerlendirilmektedir. Akademik
a~1dan da kabul gordiigii gibi Tiirkiye 'nin ekonomik ve idari alanda yapm1~
oldugu reformlarda Avrupa Birligi adayhk siirecinin onemli etkisi vardu.
Avrupa Birligi'nin yap1lanmasi ve politikalanm geli~tirmesinde
kiireselle~menin onemli etkilerinin oldugu tarti~Ilmaktadu. A vrupa Birligi
bu h1zh degi~im ve etkile~im siirecinden iiye ve aday iilkelerine gerekli
degi~ikleri yapmalan yoniinde siirekli onderlik etmi~tir.
1. Kiireselle~menin

Geli~imi

ve Genel Etkileri

Belirsizliklerin hakim oldugu, siyasi, kiiltiirel ve ekonomik ciddi
degi~imlerin ya~and1g1, ulus devletlerin gii~ kaybettigi, uluslararas1
demokratik organizasyonlarm kuruldugu, demokrasi kar~ISlnda altematif
yonetim modellerinin ortadan kayboldugu, bireysel ve yerel degerlerin on
plana ~Iktigi, k1sacasi htzla kiireselle~erek kii~iilen diinyamtzda her alanda
ozgiirliigiin ve e~itligin vurgulandtgt bir donemden ge~ilmektedir. Olaylann
boylesine h1zh geli~tigi bir ortamm olumlu etkilerinin yamnda olumsuz
yans1malarmm da olacag1 ve oldugu tartt~tlmaktadu. Omegin Giddens ve
Hutton kiireselle~meyi ele~tirdikleri makalelerinde bir~ok devrimin
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oldugumuzu ve ~ok gii~lii bir aktm olan
riizgartyla
bu
devrimsel
geli~melerin
oniinde
durulamayacagm1 ifade etmektedir (Hutton ve Giddens, 2001: 213-233).
Zira kiireselle~menin ekonomik boyutunun yanmda siyasi, soysal ve
kiiltiirel etkilerinin de oldugu genel akademik kabul goren bir ger~ektir.
Omegin Vandana insanoglunun tarihinde insanhgt tehdit eden en biiyiik
sorunun kiireselle~me ile birlikte gelen su ve gtda kaynaklar1 iizerindeki
kirlilik oldugunu belirtmekte ve monopolle~me gibi tehlikelere de i~aret
etmektedir (Vandana, 2001: 120-1). Buna delil olarak da genetik kirliligi ve
sonucunda 2001-2002 ytllarmda ingiltere'yi sarsan 'deli dana hastahgt'
(mad cow disease) ile birlikte kansorejen madde i~eren kimyasallann
yayllmasm1 gostermektedir. Yazar'a gore "20. yiizyllda da petrol ne ise 21.
yiizyllda da biyoloji odur" ve daha otesi bio-teknoloji ile tiim insanhgm
hayati kontrolii denetim altma almabilir (Vandana, 2001: 119). Su
kaynaklannm azalmas1 ve kirlenmesi ise ciddi bir tehdit unsuru olarak
taru~Ilmaktadtr. Hatta Diinya Bankas1 21. yiizyllda da ~atl~malann su
kaynakh problemlerden dogacagm1 belirtmektedir. Kiireselle~menin siyasi
ve yonetimsel boyutu hakkmda ise; Rhodes, Heywood ve Whight 20.
yiizyllm son ~eyregini bir politik degi~im ~ag1 olarak adlandtrmaktadtr
(Rhodes vd., 1997: 1).
bir

siire~ten ge~mekte

kiireselle~me

Goriildiigii iizere ~ok derin etkileri olan ve kiireselle~me kavramtyla bir
kelimede ifade edilmeye ~ah~tlan htzh degi~im, muhtemelen ileride
tarih~iler tarafmdan yeni bir ~agm ba~langtcl olarak kabul edilecektir.
Kiireselle~me 1990'lann ortalarmda seyrek olarak yer verilen, ancak
ozellikle 2000'li ylllardan itibaren ~ok daha stkhkla kullamlmaya ba~layan
yeni bir terimdir. Genel olarak kiireselle~me teknolojik biitiinliigii, kiiltiirel
i~birligini, ileti~imi, bilgiyi, finansal diizenlemeyi, milli ekonomik
politikalan ve d1~ ticareti daha ~ok uluslararas1 boyutta ele alan bir kavram
olarak a~Iklamr (Rhodes vd., 1997: 4-5). Bununla beraber teorik temelleri
heniiz oturmam1~ ve akademik bir ~er~evede yeterince tartt~Ilmamt~tlr. Zira
Giddens kiireselle~meden veciz bir ~ekilde "diinyada ger~ekle~mekte olan
yeni bir ~ey" diye bahsetmektedir (Giddens ve Hutton, 2001: 1). Yazar
kiireselle~meyi doguran ve destek1eyen bir tak1m geli~melerden de
bahsetmektedir. Buna gore, en onemli etken diinya genelinde ger~ekle~en
teknolojik haberle~me devrimidir. Bu devrimim ba~langtct olarak da
1960'larm sonlarmda ilk haberle~me uydusunun fulatllmas1 olarak kabul
edilir. ikinci onemli geli~me ise 'aguhkstz ekonomi' veya 'bilgi ekonomisi'
(weightless economy, knowledge economy) olarak adlandmlan ve klasik
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endiistriyel ekonominin kurallanndan farkh i~leme prensipleri olan bir
ekonomi anlayt~tdu. U<riincii olarak da 1989'da Sovyetler Birligi'nin
9okii~ii gosterilmektedir. Buna gore, klasik ekonomi kurallanna gore onemli
bir geli~im gosteren komiinizm yeni kiiresel elektronik ekonomi ile rekabet
edememi~ti. Kiireselle~menin geli~im ve htztm etkileyen onemli etkenlerden
sonuncusu ise giinliik hayatta ger9ekle~en degi~imlerdir. Buna da
verilebilecek en iyi omek kadm ve erkek e~itliginin son otuz ytldu onemle
vurgulanmas1 ve art1k tiim diinyada kabul gormesidir (Giddens ve Hutton,
2001: 1-2).
Kiireselle~me kavram olarak her ne kadar yeni olsa da, kiireselle~meyi
doguran temel etkenlerin tetik9isi olan neo-liberal doktrin 1 ikinci Diinya
Sava~t'ndan sonra geli~meye ba~lam1~tu. bzellikle 1970'li ylllardan sonra
1

Neo-liberalizm (yeni liberalizm) liberalizmin yeni bir versiyonudur. ingiliz
ekonomist Adam Smith'in Milletlerin Zenginligi (Wealth of Nations) adh eserini
1776 ythnda yaymlamasmdan sonra Liberal Ekonomi Ekoli.i Avrupa'da yiikselen
bir aktm olu~turdu. Adam Smith ve arkada~1an devletin ekonomiye miidahalesine
kesin olarak kar~1 ~1karak, iiretimde smulamanm ve ticarette agu vergilerin
olmamasm1 savundu. Aynca, bu ak1m, serbest ticaretin bir milletin
zenginle~mesinin en onemli yolu oldugunu vurgulad1. Ozellikle Smith bu
anlamdaki ekonomik serbestinin hiir bireysel te~ebbiisii ve serbest rekabeti
geli~tirecegini ve neticesinde sermayenin biiyiiyerek kar getirecegini savundu. Bu
fikirlerin Amerika'da yaytlmastyla ekonomik liberalizm 1800'lii y1llarda ve 1900'lii
ylllarm ba~larmda hakimiyetini siirdiirdii. 1930 Biiyiik Ekonomik Buhram
liberalizm tahtlm sallad1 ve John Maynard Keynes sermaye i~in en iyi politika
iddias1yla Keynesyen Model diye iin salacak olan teorisini geli~tirdi. Genel olarak
Keynes, tam kapasite ve i~giiciiniin tam kapasiteyle kullamlmas1yla ekonominin
biiyiiyeCegini ve bunun da ancak hiikiimet ve merkez bankalanmn ekonomiye
miidahaleleri ile ger~ekle~ebilecegini savunmu~tur. Bu fikirler Amerika'da Ba~kan
Roosevelt'in ekonomik politikalan iizerinde etkili oldu ve Keynesyen Model
1970'li ylllara kadar etkili oldu. Ancak bu ylllardan itibaren ortaya ~1kan sermaye
krizi zamamn ~artlan ~er~evesinde liberalizmin ekonomik teorilerini yeniden
gozden ge~irmeyi gerektirdiginden neo-liberalizm dogdu. Arttk giiniimiizde neoliberal politikalann ve kapitalist ekonominin kiiresellqme ile birlikle htzh bir
~ekilde yayildtgmi goriiyoruz. Colin Crouch neo-liberalizmin temel degerlerini
a~ag1daki ~ekilde stralamt~tlr: Serbest piyasa kurah, sosyal servisler i~in yapllan
kamu harcamalannda kesinti, hiikiimetin ekonomi iizerindeki diizenleme
yetkilerinin azaltllmas1 (deregulation) ve diger tiim alanlarda hiikiimetin diizenleme
yetkilerinin azalt1lmast (Crouch, C., 1997).
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'Keynesyen Model'e alternatif bir model olarak iyice aguhgm1 arttiran bu
model, diinya genelinde etkili olan (ozelle~tirme gibi) politikalar getirmi~tir.
Milton Friedman'm onemli temsilcilerinden oldugu neo-liberallerin gorii~ii
'daha az devlet, daha ~ok halk' (ozel te~ebbiis) slogamyla ozetlenir. Bu
gorii~iin siyasal boyutu, giiciin merkezden yerele veya halka en yakm
birimlere kaydmlmasi demokrasiyle daha ozde~ oldugu ~eklinde
a~1klanabilir. Bu anlay1~ ~er~evesinde ozel sektordeki 'mii~teri odakhhk'
benzeri 'vatanda$ odakhhk' kavrami ortaya ~Ikml~tlr. Bu kavram ile ozel
sektorde toplam kalite yonetimi anlay1~1 ile mii~teri memnuniyetinin on
planda tutulmasmm esas olmasma benzer bi~imde kamu yonetiminde de
vatanda~ memnuniyetinin, hizmetlerin iiretim ve sunumunda esas olmas1
gerektigi ifade edilmektedir.
ikinci Diinya Sava~I'nm yikici etkisiyle Keynesyen Model geregince
ekonomiden siyasal ya~ama kadar bir~ok alanda kati bir merkezile~me
politikas1 izlenmi~tir. 1970'li yillara gelindiginde devletlerin ekonomiye
fazlas1yla miidahil olmas1yla hantalhgm dogdugu ve ozel te~ebbiisiin
oniiniin a~Ilamadigi dile getirilmeye ba~lanm1~tlr. Bunun sonucunda da
liberalizmin temel ilkelerinin zamanm ~artlan ~er~evesinde yeniden
tarti~Ilmasi giindeme gelmi~tir. Neo-liberal ilkeler dogrultusunda devletlerin
ozelle~tirme gibi politikalarla ekonomiden e1 ~ekerek ozel te~ebbiisiin oniinii
a~mas1 yetmemi~ ve kamu yonetiminde de ciddi iyile~tirmeler yap1lmas1
gerektigi inanc1 yerle~mi~tir.
Ozellikle Bati Avrupa devletleri Keynesyen Model'in onemli
gereklerinden birisi olan sosyal refah devleti ilkesinden uzakla~maya
ba~lam1~tlr ki bunu Meny ve Knapp devletlerin 'modern dinozorluga'
donii~iimii olarak adlandirmi~tlr (Meny ve Knapp, 1994: 13). Burada
kiireselle~me ile birlikte ortaya ~1kan sosyal devlet politikalarmdaki koklii
degi~ime i~aret edilmek istenmi~tir. Neo-liberal dii~iince ak1m1 sag ve sol
siyasi partiler arasmdaki ~izgileri de derinle~tirerek biiyiik sava~m yikici
etkileri sonrasmda olu~an uzla~mac1 siyaset donemini bitirmi~ ve ozellikle
Amerika Birle~ik Devletleri (ABD) ve Birle~ik Kralhk'ta sag partilerin
radikal politikalar geli~tirerek iist iiste se~im kazand1klan bir donem
olmu~tur. Ancak Giddens bunlan "zaten degi~mekte olan diinyada
muhtemel alan beklentiler" olarak nitelemi~tir. Bu <;en;;evede radikal sag
partilerin iki onemli temsilcisi olan Thatcher ve Reagan fazlas1yla gii~lii
gosterilmi~tir. Meny ve Knapp aym gorii~ii savunup Reagan ve Thatcher'm
bu donemde lider olmalanndan dolay1 ~ansh olduklarm1 belirtmi~tir (Meny
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ve Knapp, 1994: 14). <;iinkii bu donem liberalizmden bayragt alan
Keynesyen modelin sonu ve neo-liberal direktiflerle kapitalizmin tekrar
sahneye <;tktlgt ytllar olarak bilinmektedir.
Kimse bundan 20 ytl once Sovyetler Birligi'nin o donemde <;okecegini
tahmin edemezdi. Aksine Paul Kennedy'nin Biiyiik Gii<;lerin <;okii~ ve
Yiikseli~leri adh kitabmda ozetledigi gibi genel olarak bir<;ok dii~iiniir
ABD'nin <;okecegini iddia ediyorlardt. Fakat giiniimiizde ABD'ye
teknolojik, finansal ve askeri alanda rakip yoktur. Fakat kiireselle~menin
getirdigi en biiyiik potansiyel tehlikenin islam diinyasmdaki radikal direni~
ve buna bagh olarak da Avrupa ve Asya'daki radikal sagm yiikseli~i
gosterilmektedir (Hutton ve Giddens, 2001: 214-5). Bu iki radikalizm
kar~lSlnda kiireselle~me ve liberalizmin ciddi bir tehdit altmda oldugu
savunulmaktadu. Bu sebeple, egemen gii<;lerin muhtemel rakiplerinin de
arttk bunlar oldugu belirtilebilir. Nitekim son be~ ytlhk periyoda
baktldtgmda soylenenleri teyid edici uygulamalann oldugu goriilmektedir.
Afganistan ve Irak'm i~galinin; Filistin, <;e<;enistan ve Dogu Tiirkistan'daki
direni~in bastmh~ ~ekillerinin; Libya, iran ve Suriye gibi iilkelerin terorist
devlet ithamtyla siirekli baskt altmda tutulmasmm; Sudan, Zimbabwe,
Endonezya, Pakistan, Cezayir ve Tiirkiye gibi iilkelerde etnik farkhhklarm
on plana <;tkarttlarak terorist kt~klrtmalarm 2 yaptlmasmm, yukartda
belirtilen gorii~leri destekleyici geli~meler oldugu soylenebilir.
Tiim bu geli~meler aslmda, mevcut liberal diizenin halihaztrda
altematifinin olmadtgmt; kiireselle~me riizganyla <;ok htzh yaytldtgmt; bu
geli~menin yonetim boyutu kar~lSlnda iiniter devletlerin gii<; ve otorite
kaybetmekte olduklartm ve bunun boyle devam etmesi halinde ise iilke
yonetimlerindeki yetkilerin ekseriyetinin kiiresel ol<;ekteki yonetim
birimlerine ge<;ecegi iddia edilmektedir (Hutton ve Giddens, 2001: 216).
Diinyanm ilk demokratik uluslararas1 parlamentosu olan Avrupa Birligi
Parlamentosu bu konuda verilebilecek giizel bir omektir. ingiltere gibi baz1
iiye iilkelerin tiim engelleyici <;abalanna ragmen AB, Maastricht Anla~mas1
ile birlikte siyasi bir biitiin oldugunu ispatlamt~ ve parlamentosunu
giis:lendirmi~tir. Bununla beraber baZI akademisyenler tsrarla, AB 'nin

Terorizm en gene1 tamm1anndan biriside sec;imle i~ ba~ma gelmi~ olan bir
hiikiimetin bulundugu bir iilkede illegal silahh miicadele vermek veya bu gibi
faaliyetleri desteklemektir.
2
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geleceginin belirsiz oldugunu ve ulus devletlerin tekrar
ifade etmektedirler (Urwin,l997: 317-9).
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bir ses olarak, Giddens ve Hutton' a gore kiiremele~menin
kesinlikle neo-liberalizmden ay1rt edilmesi gerekmektedir. Bu yazarlar
ktireselle~meyi 'U~tincti Yol' (third way) politikasmm uluslararas1
versiyonu olarak ele almaktad1r. Yazarlar, 'U~iincti Yol' politikasmm
uluslararas1 etkinlik kazanmas1yla birlikte, daha fazla ekonomik faaliyet
olacagma, sosyal demokratik degerlerde ve insan haklannda iyile~meler
olacagma genel bir inam~m oldugunu da belirtmektedir. Buna omek olarak
ise, kiiresel ol~ekte giivenligin saglanmas1 ve fakirligin azaltilmasi, kiiresel
polisin geli~imi ve yeni gii~lii bir diinya ekonomisi i~in ktiresel finans piyasa dtizeninin kurulmas1 gosterilmektedir (Hutton ve Giddens, 2001:
217). 'D~iincti Yol' politikas1 sosyal demokrasinin yeniden dogu~u olarak
adlandmhr ve merkezin solunda kendisine yer edinmeye ~ah~Ir. Bu
~er~evede 'U~iincii Yol' politikasmm kiireselle~meyi ciddiye ald1g1
vurgulanmi~tir. Kiiresel ekonomik etkinlik yontemi ile dtinyadaki e~itligin
birlikte ger~ekle~ebilecegi ve bunun gerekliligi de belirtilmi~tir. Daha a~1k
bir ifadeyle, 18. ytizyil ve 19. ytizydda ulusal dtizeyde ger~ekle~en
demokrasi, ozgiirliik ve sosyal adalet hareketlerinin art1k kiiresel Ol~ekte
geli~mekte oldugu dile getirilmi~tir (Giddens ve Hutton, 2001: 45).
Her ne kadar kiireselle~me ve neo-liberalizmin ayn kavramlar oldugu
iddia edilse de~ ikisi de a~ag1 yukan aym zaman diliminde ortaya ~Ikm1~ ve
sonu~ itibariyle -en onemli etkilerinden birisinin a~ag1da incelenecegi
tizere- baz1 ortak degerler iizerinde durmu~lardu. Omegin ktireselle~meyi
ve neo-liberal doktrini doguran etkenlerin tetikledigi ve kiireselle~menin de
h1zh bir ~ekilde yayilmasmi saglad1g1 yeni yonetim anlay1~1 bu slirecin en
onemli geli~mesidir. Bu ~er~evede once ozel sektOrde yonetim teknikleri ve
stratejileri iizerinde -performans yonetimi (performance management),
kurumsal stratejik yonetim (corporate management), insan oncelikli
yakla~1m (customer focus orianted), rekabet ve kar~Ila~tirma (compete and
compare), kalite yonetimi (quality management) gibi- koklii yeniliklere
gidilmi~ ve daha sonralan ise ozel sektOrde ba~ar1yla uygulanan bu ilkeler
kamu yonetimine de uygulanmaya ba~lami~tir. Bu ~er~evede klasik kamu
yonetiminden farkh bir yonetim ~ekli once ABD, ingiltere, Avustralya, Yeni
Zelanda ve Kanada gibi genelde Anglo Sakson kiiltiiriin ag1r bast1g1,
geli~mi~ tilkelerde uygulanmaya ba~lam1~tlr. Bu iilkelerdeki ba~ari11
uygulama ve sonu~lann goriilmesinden sonra yeni kamu yonetimi
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ilkelerinin diger iilkeler tarafmdan da uygulanmaya ba~lanmas1 bu yonetim
ak1mmm akademik bir temel bularak yeni bir teorik disiplin dah haline
gelmesini saglam1~t1r. A~ag1da lasa olarak deginilecegi iizere yeni kamu
yonetimi kendi literatiiriinii olu~turmu~ ve bu alandaki akademik ~ah~malara
yer veren Social Sciences Citation Indeks'e (SSCI) giren akademik dergiler
yay1mlanmaya ba~lanm1~t1r. Tiim bunlar Max Weber'in teorik temellerini
olu~turdugu klasik kamu yonetiminin ciddi bir altematifinin dogdugunu
gostermektedir.
Kiireselle~menin

yanmda, teknolojik devrim ve uluslararas1 rekabet
ortammm da zorlamalanyla son 30 yll i~in ozellikle once Anglo-Sakson
kiiltiiriin hakim oldugu iilkelerde, ve sonrasmda geli~mekte olan baz1
iilkelerde biiyiik ~aph kamu yonetimi reformlar1 olmu~tur. Bu siire~te
ozellikle Birle~mi~ Milletler ve A vrupa Birligi bu reformlan destekleyerek
siirdiiriilebilir kalkmmay1 saglamak 1~m aktif yonlendirici roller
iistlenmi~lerdir (Atkinson ve Wilks, 2000; Bums vd., 1994). Bu alanda
~ah~ma yapan baz1 akademisyenlere gore, 20 yiizyllm son ~eyregi, kamu
yonetimi a1amnda yap1lan reform1ann en onemli u1us1ararasl geli~im
periyodudur (Hughes, 2003; Hood, 1991: 55). Yeni kamu yonetim modeli
hakkmda ~ah~ma yapan akademisyenler genel olarak iki ana gruba aynlarak
tart1~malarm1 siirdiirmii~lerdir. Birinci grup geli~mekte olan modelin bir
yeni 'paradigma' oldugu iddiasmdadu. 6megin Thompson'a gore yeni
kamu yonetimi uluslararas1 bir transformasyon hareketidir, s;iinkii
kiireselle~me ile birlikte bunun etkileri tiim diinyaya yay1lmaktad1r
(Thompson, 1997: 13). ikinci grubun onciilerinden olan Hood'a gore ise
yeni alamm bir 'paradigma' oldugu iddias1 dogu degildir. Bu gorii~e gore,
yeni alam yeterince akademik destek bulamam1~t1r ve var olan geli~meler
sadece klasik kamu yonetimi modelinin gers;ekle~mesi beklenen
uzantllandu (Hood, 1995: 106).
ister eskisinin bir uzantlsmdan ibaret olsun, isterse yeni bir ba~lang1s;
olarak kabul edilsin; kiireselle~me ile birlikte h1zla yay1lan yeni liberal
yonetim anlay1~1 demokrasi, demokratikle~me, yerelle~me, yerel
yonetimlerin giis;lendirilmesi, insan haklan, e~itlik, saydamhk, as;1khk gibi
uluslararas1 kabul goren kavramlann oneminin alum bir kez daha s;izmi~tir.
Bu s;ers;evede yeni kamu yonetimi modelini eski klasik kamu yonetimi
modeli ile k1yaslayarak tammlayan Goymen 'e gore yeni ile eski arasmdaki
belirgin farkhhklar a~ag1daki ~ekilde sualanabilir (Goymen, 2004: 51-2).
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Klasik Kamu Yonetimi

YeniKamu Yonetimi

Klasik hiyerar$ik emir
Merkezivetcilik
Genel kuralcthk, tek tips,:ilik

Yoneti$imde birlikte karar alma
Yerellik
Farkhhklara ve yerel onceliklere
sayg1
Toplum odakh
Yerel hesap verebilirlik
Seffafhk, bilgiye ula$mada kolayhk
Ortaklan vaoabilir kilmak

Devlet odakh
Genel denetim mekanizmas1
Gizlilik, s1mrh bilgi payla~Imi
Bizzat yapma ve dogrudan tiretim

Ytldmm' a gore ise kamu yonetimi alamndaki degi~imin yerel yonetimler
ols,:eginde esneklik, stratejik yakla~Im, rahat hayat, etkin hizmet, insan
odakh yakla~Im, s_;evre koruma gibi konularda daha s_;ok one s_;Ikmi~tlr
(YIldmm, 1993: 12-3). Yeni liberal yonetim anlayt~mm genel olarak yerel
yonetimleri gtis,:lendirmeyi hedefledigini savunan Stewart ve Stoker yeni
aktmm yerel yonetimler is,:in ongortilerini a~agtdaki ~ekilde ozetlemi~lerdir.
a- Yerel yonetimler gorev ve yetkilerini diger yerel kurum ve

kurulu~larla

payla~mas1.

b- Hizmetlerin daha s,:ok ozel sektor ile rekabet ~artlar1 is_;inde sunulmas1.
c- Hizmetleri sunan ile kullananlar arasmda daha direkt bir baglanti
kurulmas1.
d- Bireysel ve ozel sektOr etkinliginin hizmetlerin sunumunda daha s,:ok
arttmlmas1.
e- Ozel sektor uzmanlanndan faydalanarak btirokrasinin azaltilmas1 ve
yerel temsili demokrasinin gtis,:lendirilmesi.
f- Yerel farklthk ve yeniliklerin ontintin as,:Ilmas1 (Stewart ve Stoker, 1989:
2-5).
Benzer ~ekilde Goymen yeni yonetim modelinin yerel yonetimler is,:in
bis,:tigi rolti tis; ana grupta toplamt~tir:
a- Merkezi yonetim ile yerel yonetimin toplumsal i~birligi: Yetkilerin
aktarimt-payla$Imi.
b- Yeni yetkileri alan yerel yonetimlerin bu yetkileri daha etkin
kullanabilecek olanlar ile payla~1m1.
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c- Yerel yonetimlerin merkezi yonetim ile etkile~imini geli~tirmesinin
yamnda uluslararas1 kurulu~larla da ili~kiler kurma c;ah~malar1 yapmas1.
Bu c;erc;evede uluslararas1 kamu maHan olarak da adlandmlan;
ozgiirliik, insana saygt, insan odakh kalkmma ve c;evrecilik gibi
konularda yerel yonetimler iic;iincii ortaktu (Goymen, 2004: 52-3) .
Burada ozellikle dikkati c;eken husus, yerel yonetimlerin arttk
uluslararas1 kurulu~larm direkt muhatab1 olduklanmn i~aret edilmesidir. Bu
baglamda merkezi ve yerel yonetim birimlerinin bu tip ili~kileri kurup
siirdiirebilecek organizasyon ve personel altyap1 c;ah~malanm ba~latmalar1
gerekmektedir. Aynca alti c;izilen ikinci onemli husus ise; yerel
yonetimlerin merkezi yonetimden devrald1g1 yeni gorevlerin ifasmda gerekli
etkinlik ve verimliligin saglanabilmesi ic;in, alt birimlerle ve kurum d1~1
birimlerle gorev payla~tmmm yapllmas1 gerekmektedir.

2. Tiirkiye'de Kamu Yonetiminde
Kamu Yonetimi Modeli

Degi~im

Hareketleri ve Yeni

Tiirkiye 'de yonetim alanmdaki temel sorunlann b~mda ilgili mevzuatm
neredeyse asuhk olmas1 ve ozellikle olaganiistti sayllabilecek bir gec;i~
doneminde haztrlanmt~ olmas1 gelmekteydi. Ortayh'nm belirttigi gibi son
iki yiizythm idari, askeri ve siyasi karma~alar ve neticesinde de reform
denemeleriyle gec;iren Osmanh imparatorlugu'ndan miras kalan yap1
iizerine kurulan Tiirkiye Cumhuriyeti ilk ylllannda ic;inde bulundugu
olaganiistii sayllabilecek ~artlarm basklSlyla gerekli iyile~tirmeleri
yapamamt~tlr (Ortayh, 2003: 14-32). Ancak o donemin ~artlan c;erc;evesinde
anla~Ilabilir olan mevcut yapmm giiniimiize kadar getirilmesinde tatmin
edici bir ac;tklama yapllabilmesi zordur. Osmanh donemindeki
merkeziyetc;ilik anlay1~1 arttmlarak devam ettirilmi~tir. Bu yapmm
korunmasmda yeni kurulan cumhuriyetin korunmas1 ve sosyal alanda
yapllan reformlarm tek elden s1kl bir ~ekilde uygulanmas1 ve takibinin
gerekliligi etkili olmu~tur.
Bu yapmm eseri olarak il ozel idareleri 1913, belediyeler 1930 ve koyler
1925 tarihli yasalarla zamammtza kadar yonetilmi~tir. 3 B u eski hantal
yaptyla i~lerin yiiriiyemeyecegi Tiirkiye'de uzun ylllardtr tartt~llmaktadu.
Gtintimtizdeki kamu yonetimi reform ~ah~malan ~er~evesinde: 5393 sayth
Belediye Kanunu 03-07-05 tarihinde, 5216 sayth Btiytik~ehir Belediye Kanunu 1007-04 tarihinde, 5302 sayth il Ozel idaresi Kanunu 22-02-05 tarihinde ytiriirltige
3

girmi~tir.
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<;e~itli

kamu

kurulu~lannca

da durum tespiti ve oneri ama<;h raporlar

hazirlanmi~tu. Ozellikle yerel yonetimler alamnda iyile~menin yapilmas1

yoniinde raporlar ag1rhk kazanm1~tu. 4
Genel olarak bu raporlann onerileri daha gii<;lii ve demokratik bir
yapilanma ile yerel yonetimlerde verimlilik ve etkinligin arttmlmas1
yoniindedir. Birinci olarak, yerel ozerklik, verimlilik ve demokrasi iizerine
genel vurgu yapilmi~tlr ki bunlann iizerinde o donemlerde uluslararas1
alanda geli~mekte olan yeni yonetim modeli aray1~1mn onemli etkisinin
varoldugu goziikmektedir. Zira 1970'lerin ba~lannda ~ekillenmeye ba~layan
yeni kamu yonetimi anlayi~Imn temel dinamikleri arasmda yerel ozerklik,
yerel demokrasi ve kamuda verimliligin arttmlmas1 da sayilabilir. ikinci
olarak, reform onerileri ile merkezi idare ve yerel idareler arasmda yeni bir
gorev payla~Imimn yapllmas1 ve kar~1hkh yetkilerin yasada a<;Ik<;a
belirtilerek giivence altma almmas1 yoniinde temenniler dile getirilmi~tir.
Makalenin ba~mda da deginildigi gibi bu alandaki geli~meler ozellikle
ABD'de Reagan ve ingiltere'de Thatcher donemindeki radikal sag
hiikiimetlerin, neo-liberal ekonomik ve siyasal dii~iince yaplSlmn tesiriyle
~ekillenen icraatlanyla tiim diinyay1 etkilemi~ ve nihayetinde baz1
uluslariistii siyasi ve ekonomik orgiitler tarafmdan 1srarla vurgulanmaya
ba~lami~tlr. Ornegin OECD'nin siirdiiriilebilir kalkmmay1 saglamak
amac1yla mutlaka yeni kamu yonetimi tekniklerinden faydalamlmas1
yoniinde tavsiyeleri olmu~tur (OECD, 1991; OECD, 1998). Ote yandan AB,
yerel ozerklik ve demokrasi gibi konularda tavsiye ve telkinlerin otesinde,
imzalayan tiyeler tizerinde baglayici etkileri olan sozle~meleri hayata
5
ge<;irmi~tir. Haliyle uluslararas1 orgtitlerin saygm tiyelerinden birisi olan
Kamu Yonetimi Ara~ttrma Projesi, Genel Rapor, TODAiE, 1991; Mahalli idareler
ve Btiytik~ehir Yonetimi, 7. Be~ytlhk Kalkmma Plam Ozel ihtisas Komisyonu
Raporu, DPT, 1994; Yerel Yonetimler: Sorunlar ve ~oztimler, Ttirk Sanayiciler ve
i~adamlan Dernegi, 1995; Mahalli idareler Reformu Kanun Taslaklan, i~i~leri
Bakanhgt Mahalli idareler Genel Mtidtirltigti, 1997; Merkezi idare ile mahalli
idareler arasmda gorev bolti~timii ve hizmet ili~kilerinin esaslarmm dtizenlenmesi
ve ~e~itli kanunlarda mahalli idarelerle ilgili degi~iklikler yapilmas1 hakkmda kanun
tasanst, Ttirkiye Biiytik Millet Meclisi, Plan ve Btit~e Komisyonu Metni, 1998;
Yerel Yonetimler ve Demokrasi, IULA- EMME; Din~er, Orner, Yilmaz, Cevdet,
Kamu Yonetiminde Yeniden Yaptlanma, Degi~im Yonetimi i~in Yonetimde
Degi~im, T. C. Ba~bakanhk, Ankara, 2003.
5 ..
Ornek olarak The European Charter of Local Self Government, Strasbourg,
01.09.1988 tarihli Avrupa Yerel Ozerklik ~art1 verilebilir.
4

144

K0RESELLE$MENiN KAMU YONETIMi OZERINE ETKISi: TORKIYE ORNEGi

Tiirkiye'nin bu gibi geli~melerin tesirinde kaldtgi ve taraf olarak bu yondeki
sorumluluklarm1 yerine getirme c;abas1 ic;inde oldugu soylenebilir. Bu da
gosteriyor ki, Altan'm da ifade ettigi gibi, Tiirkiye'deki modemle~me
yoniindeki reform c;ah~malan ancak dt~ dinamiklerin ic; dinamikleri harekete
gec;irmesiyle miimkiin olabilmektedir (Altan, 2003: 23).
Burada iizerinde durulmak istenen husus Tiirkiye'de ic; dinamiklerin:
yeterli olmadtgi iddias1 degil fakat kiireselle~me ve neo-liberalizm gibi
uluslararas1 aklmlann yonlendirmeleriyle dogan yeni dinamiklerin etkisiyle
yenile~melerin htzh olarak hayata gec;irilebildigi gerc;egidir.
Ozellikle
giiniimiizde kiireselle~menin ulusal smrr tammaz ilerleyi~iyle insanhk adma
iyi olan her ~ey men~ei pek tart1~Ilmadan kabul edilebilmektedir. Ulus
olarak Tiirklerin kendilerinden daha c;agda~ seviyede gordiigii giic;lerin bu
yondeki telkinleriyle ic; dinamikleri kolayca harekete gec;irebildigi tarih
boyunca goriilmii~tiir. Omegin giiciinden c;ok ~eyler kaybetmi~ olan, fakat
yine de zamanmm biiyiik devletleri arasmda saytlan Osmanh imparatorlugu
son yiizytlmda Sened-i ittifak, Islahat Fermam ve Tanzimat Fermam gibi
koklii idari reform c;ah~malanm ancak d1~ dinamiklerin harekete gec;irici
etkisiyle yapabilmi~ti. Omegin anayasal geli~memizin milat noktas1 olarak
kabul edilen ve mutlak idari otoriteye smtrlamalar getiren bir 'Magna
Charta' olarak goriilen Sened-i ittifak, ancak Rumeli ayanlanmn yogun
basklSlyla c;Ikarttlabilmi~ti. Hatta Ortayh'ya gore anla~mamn imzalandtgi
giinlerde, Rumeli' de idari otoriteyi tamamen ellerine gec;iren ayan ordulan
istanbul'un batlsmda bekliyorlard1 (Ortayh, 2003: 35-6).
Giiniimiizde, ayan ordulan smrr boylannda beklemese de Tiirkiye'nin
aktif iiyeleri arasmda bulundugu baz1 uluslararas1 kurulu~lann tsrarct
tavsiyeleriyle Tiirkiye kiireselle~menin getirdigi idari, mali ve siyasi
yeniliklere kar~I onemli bir direnc; gostermeden kendi ic; dinamikleriyle
bunlan kar~Ila~trrarak oziimseme yoluna gitmi~tir. Hatta bu alanda onde
gelen akademisyenler arasmda gosterilen Kieron Walsh'a gore Tiirkiye
kiireselle~menin c;ok onemli bir ekonomik dalgasi olan ozele~tirmeyi
kavrayan ve uygulamaya sokmaya c;ah~an ilk iilkeler arsmdadtr (Walsh,
1995: 62). Dtinyadaki geli!?meleri iyi takip eden ve modemle~meye ac;tk,
gene; teknokratlann ba~anh c;ah~malanyla bu alanda klsmen ba~anh
olundugu da soylenebilir. Nitekim Oni~'e gore Tiirkiye'de ozelle~tirme gibi
kapsamh ekonomik politikalann ba~anyla uygulanmas1 biirokratlan
cesaretlendirmi~ ve reform c;ah~malannm idari boyutunun da giindeme
gelmesine sebep olmu~tur (Oni~,1991). Boylece, 1980'11 ytllann ortalannda
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itibaren ekonomik alanda Tiirkiye'nin diinyadaki degi~en ~artlara uyabilme
gayretinin olumlu sonu~larmdan sonra idari ve siyasi alanda da bu gibi
yeniliklerin yapilmasmm gerekliligi 1990'11 yillarda daha ciddi olarak
tarti~Ilmaya
ba~lami~tlr.
Genel olarak Tiirkiye'de son 20 yilda
gen;ekle~tirilen ekonomik, siyasi ve idari alandaki yeniden yap1lanma
~ah~malari, ingiltere'de Thatcher ve ABD'de Reagan doneminde
uygulamaya konulmu~ neo-liberalizm teorisinden esinlendigi kabul edilen
politikalarla ~izilen ~er~evede ger~ekle~mi~tir. Haliyle bu donemdeki
yenile~me hareketlerini tavsiye eden ve uygulanmasmda yardtmci olan OECD, BM, AB, iMF gibi- uluslararas1 kurulu~lann da onemli etkileri
olmu~tur.

Yeniden yapilanma ~ah~malarmda genel olarak; ozelle~tirme ve yerele
yetki aktanmtyla devletin kii~iilmesi, hizmetlerde bireyin on plana
~Ikartilmasi yani vatanda~ odakh politikalann geli~tirilmesi, biirokrasiden
annarak yonetsel ve i~levsel verimliligin arttmlmas1 gibi hedefler
belirlenmi~tir. Bunu Goymen toplumsal i~boliimii i~inde baz1 yaptlann,
gorevlerin, i~lemlerin ve bununla orantih kaynaklann devletin kendi i~inde
el degi~tirmesi ~ah~malan olarak ozetlemi~tir (Goymen,2003: 19).
Diinyada ozellikle piyasa ekonomisini geli~tirmeye yonelik politikalar,
kamu yonetimi alamnda da degi~imi ate~leyen etkenlerin ba~mda
gelmektedir. Ancak bu Tiirkiye Ol~eginde incelendiginde, piyasa ekonomisi
alanmdaki degi~imleri fazla ge~ kalmadan diinya ile aym zamanda
ger~ekle~tirdigimiz halde bu degi~im dinamikleri kamu yonetimi alanmdaki
reformlan zamanmda tetikleyememi~tir. Kamu yonetimi alanmdaki degi~im
arzusu -TODAiE tarafmdan 1991 yilmda yaymlanan KAYA projesi gibidonemin kalkmma planlanndaki kamu yonetiminde yeniden yaptlanmaya
yonelik onerileri i~eren raporlarla sm1rh kalmt~tlr. Gerekli siyasi mutabakat
saglanarak uygulamaya ge~irilememi~tir. KAYA projesi, merkezi yonetimin
yeniden diizenlenmesini derinlemesine inceleyen 1963 MEHTAP
projesinden sonra en kapsamh yenile~me projesiydi. Avrupa Birligi ile
yonetsel uyumun saglanmas1, diinyada htzla yayilan yeni liberal yonetim
modelinin incelenerek benzer ~ah~malann yaptlmasi gerekliligine ilk defa
i~aret etmi~ olmas1, KAYA projesinin alti ~izilmesi gereken onerilerinden
birisidir. Goriildiigii gibi giiniimiizde yapilmakta olan kamu yonetiminde
reform ~ah~malannm oziinii olu~turabilecek oneriler yakla~Ik 15 yil once
dile getirilmekteydi. Yeterli siyasi sahiplenme olmadtgmdan dolay1 bu tip
yenile~me ~al1~malanmn hayata ge~irilemeyi~ini ba~anstzllk olarak
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niteleyen

Din~er

ve Ytlmaz' a gore bunun sebepleri

a~agtdaki ~ekilde

a~tklanabilir.

a- Politika ve projelerin uygulanmas1

i~in

alt uygulama projelerinin

haztrlanamayt~l.

b- Yeniden yaptlanmaya ili~kin bir genel gerekliliginin oneminin yeterince
vurgulanamay1~1 ve yapllmak istenenlerin siyasi politikalann uzantllan
olarak sunulmas1.
c- .Siyasi istikrarstzhklar ve anayasal ve yasal zorluklann bulunmas1.
d- Merkezi biirokrasinin degi~ime kar~1 direnmesi (Din~er ve Yllmaz, 2003:
116-7).
Bununla beraber son ytllarda Tiirkiye'de yeni kamu yonetimi modeli
yogun ~al1~malar yaptlmakta ve yiiriitiilen ~ah~malann bir 'Kamu
Yonetimi Reformu' oldugu stk~a belirtilmektedir. Bu ~er~evede 2003-2004
ylllannda uzun siire tart1~1lan ve 'Kamu Yonetimi Temel Kanunu' ile
getirilmek istenen yeniliklerin, diinyanm bir~ok iilkesinde uygulanmakta
olan yeni liberal kamu yonetimi ilkeleriyle ortii~tiigii soylenebilir. Hatta
performans yonetimi-denetimi (performance review-measurament), stratejik
planlama (strategic planning) ve kurumsal yonetim (corporate management)
gibi temel alanlarda yapllmak istenen yenilikler ABD'deki ve Birle~ik
Kralhk'taki omekleriyle biiyiik benzerlikler gostermektedir. Yukartda
belirtilen alanlarla ilgili giiniimiizde tart1~dan anlamdaki ilk uygulamalan,
Bill Clinton yonetiminin 1993 'te hazrrladtgt 'The Government Performance
and Result Act of 1993' (GPRA, 1993) ile ABD'de hayata ge~irilmi~tir. Bu
iilkedeki ba~anh uygulama ve sonu~lanndan hareketle -18 ytl gibi uzun bir
donem iktidarda kalan Muhafazakar Partiden gore vi 1997 'de devralansosyal demokrat Tony Blair yonetimi ABD'deki omeklerin bir benzeri
niteligindeki 'Best Value' (DETR, 1998; DETR, 1999) olarak adlandmlan
kapsamh bir kamu yonetimi reformu hazulamt~tl Sully, 1993'teki Clinton
yonetimi ile 1997' deki Blair yonetiminin reform ~ah~malan arasmda ciddi
benzerliklerin oldugunu yazmaktadrr (Sully, 2000: 8). Ashnda Birle~ik
Kralhk'ta geleneksel olarak ABD'yi taklit etmenin yaygm oldugu
soylenebilir. Omegin 'Demir Layd' lakabtyla bilinen iinlii ingiliz Ba~bakam
Margaret Thatcher'in ekonomik politikalanmn ~ogu ABD men~eli olan ve
neo-liberal ajandanm temelini olu~turan politikalard1 (Massey, 1993). Sonu~
olarak ifade edilmek istenilen "Tiirkiye'deki reform ~ah~malanmn i~erigini
olu~turan uygulamalann modem diinyada denenmi~ ve ba~an elde edilmi~"
oldugudur ..
~izgisinde
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Ttirkiye'de kamu yonetimi alanmda yapilan idari dtizenlemelerin aceleye
getirildigi ve bu alanda bazt onemli dtizenlemelerin yeterince tartt~tlmadan
yasala~tmldtgt iddia edilmektedir. y apilmak istenenlerin ihtiyaca ne ol~tide
cevap verebilecegi ~er~evesinde bu gibi ele~tiriler dikkate ahnmaltdu.
Ancak uluslararast gtindemin gerekleri olmast ve bir~ok alanda AB
mtiktesebatma (mevzuatma) uyum i~in zorunluluk te~kil etmesi, yapilan bu
idari dtizenlemelerin uluslararast ge~erliliginin oldugunun gostergesidir.
Ancak burada vurgulanmast gereken onemli husus; diizenlemeleri
yasala~tumak i~in yogun ~aba sarf eden htiktimetin, bu idari diizenlemeleri
tamamen kendi programt ~er~evesinde ve siyasi tasarrufu ~eklinde
kamuoyuna yansttmast, en azmdan bu ~ekilde yanstmasmt onleme yolunda
gayret gostermemesi yeni dtizenlemelerin ba~anst adma ciddi bir eksiklik
olarak degerlendirilebilir.
Ttirkiye' de kamu yonetimi reformu ~er~evesinde yaptlan ve yapilmast
planlanan idari diizenlemelerin 'Yeni Kamu Yonetimi Modeli'nin gerekleri
olarak diinyada bir~ok geli~mi~ tilke tarafmdan denenmi~ ve ba~anya
ula~mt~ uygulamalar oldugunun kamuoyuna yeterince a~tklanmast,
benimsenmesini kolayla~tuacakttr.
DolaylSlyla, bu konuda gerekli
akademik altyapmm olu~masma katktda bulunularak modernle~me stirecine
htz kazandmlabilir.
Sonu~:

Ozellikle haberle~me teknolojisindeki devrimsel geli~melerin bireyler,
gruplar ve tilkeler arasmdaki ileti~imin, diyalogun ve ozellikle hemen her
alanda ah~veri~in onceki ytllarla mukayese edilemeyecek derecede artt~ma
neden olmasmm toplumlarm sosyal, ktilttirel ve ekonomik alanda
ilerlemelerine katktda bulundugu ileri siiriilebilir. Makalenin ba~mda,
ktireselle~me olarak ifade edilen bu geli~melerin katktlannm olumlu ve
olumsuz yonlerini ktsaca incelemeye c;ah~ttk. Makalenin oturdugu ana tema
ise ktireselle~menin kamu yonetimi iizerindeki etkisi tizerinde olmu~tur.
Bununla birlikte Ttirkiye ornegi iizerinden de bir inceleme yaptlmt~tlr.
Ekonomik, ktilttirel ve siyasi alandaki yenilikler akademik a~tdan yeterli
incelenmeden yoksun olarak ba~ dondtiriicti htzla yaytlmakta ve genellikle
olumlu veya olumsuz neticeleri uygulamadan sonra gozlemlenebilmektedir.
Ttirkiye bu alandaki geli~melerin ekonomik boyutunu 1980'li yillardan beri
yaktndan takip etmi~ ve uygulamalannm ilk ytllannda olumlu neticesini
almt~tu. Ancak 1990'h ytllann sonlannda ve 2000'li ytllann ba~lannda, i~
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ekonomik dengelerin sebep oldugu ktsa donemli krizlerden dolay1 kiiresel
ol<s:ekteki ekonomiden olumsuz yonden etkilenmi~tir. Diinyadaki modern
yonetim modellerinden istifade etmek adma idari alandaki reform
<s:ah~malanna ise ancak 2000'li ydarda ba~lanmt~hr. Ancak onceki ydlarda
koklii bir yeniligin gerekliligini vurgulayan ve sadece ilgili raporlarla smrrh
kalan giri~imler, giiniimiizde ger<s:ekle~mekte olan idari reform
<s:ah~malanmn -bir anlamda- alt yaplSlnm olu~masma yard1mc1 olmu~tur.
Sonu<s: itibariyle, Tiirkiye 20. yiizytlm son <s:eyregindeki koklii kiiltiirel ve
yonetimsel
ekonomik degi~imden derin bir ~ekilde etkilendigi gibi;
alandaki htzh degi~imden de etkilenmi~tir. Y eni kamu yonetimi modeli
olarak bilinen ve neo-liberal doktrinin izlerini ta~tyan ilkeleri kamu
yonetimi alamnda uygulamaya ba~lamt~tlr. Bu alanda agtr faturalar
odenmemesi ve zaman kaybt olmasmm engellenmesi i<s:in; yaptlmak
istenilen yeniliklerin biinyeye uyup uymayacag1 konusunda tetkikler
yapacak ve modern diinyadaki uygulamalan inceleyecek bir akademik
tabamn olu~mas1 i<s:in gayret gosterilmelidir.
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