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YENİDEN YAPILANMANIN NEDENLERİ
Şemsett i n BAGIRKA N•

I . GİRİŞ

Toplum kalkınm as ı , to pluml a rın ekonomi k, tekni k, eğ itim , hukuk, politik
sağ lık ve kültürel alanl arda ulu s l araras ı platformd a söz sahibi olabilecek kadar
ilerlemektedir. Bu ilerleme ancak; Ha lk ve Dev let kuruml arının birlikte çalışma l arı
ile sağl an abilir. Birlikte ça lı şabilm ek için ; Hükümetl erin gerekli olan ortamı
hazırl aması ve ha lkın da bu ortama sahip çıkm ası zorunlu o l m aktadır.
Türkiye ' mizde, Halk-Devlet el ele i hti yac ı geçmi şte o ld~ğu gib i bugünde
Türkiye' mi z; ekonomik, politi k ve kü ltüre l yönlerden bütünl eşme
(Globall eşm e) hareketinin hı zl a ge niş l ed iğ i bu dü nyada, söz konusu bütünl eş menin
dı ş ınd a kalamaz. Bu neden le; Tü rki ye' ıni z; ekonomik, sosyal, eğ itim , hukuk, s ağ lık,
politik, teknik ve kül türel yönlerden derhal kök!U çözümler üretmeye ve hemen
uygulamaya mecbu rdur. Bu o l uşu m , Türkiye' mi zde yeni bir . yapıl a nma il e
mümkündür.

vardır.

'

Toplu m kalkın m as ı ; ke n t l eş m e oran ını artı rmak değil ? ir . Kent ve köy
mevcut olan "yaşam a stan dard ı " farkla rı nı mümkün olan en az düzeye
indirmektir.

aras ınd a

Türkiye' mi zde; yeniden yapıl anm an ın gerek lil iğ in i aşağ ı da
sorun lar açık bir şek ild e ortaya koy m a ktadır. Bunlar sıras ı y l a;
-N üfus artı ş

s ıra l ayac ağ ımı z

ora nınm aza l t ılm as ı

-Konut sorununun en az düzeye indi rilmes i
- İl et işim

ve çevre sorununun gideri lmes i

-Yol, su ve
-Sağ lık

e n eıj i so runl a rının

hi zmetlerinin

çözüml enmes i

yayg ın l aş tırıl mas ı

-Birlikte ça lışabilm e olgusunun
-Gelir

yaygınl aşt ırılm as ı

d ağ ılımınd aki fark lılı k l a rın aza ltılm as ı

' Prof.Dr., M .Ü. İ.i. B.F . Ekonometri Bö lümü.
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-Eğitim sorununun çözümlenmesi
'

-Denetimin sürekli ve etkin olarak yapılması,
şeklinde özetlenebilir.

Yeniden yapılanma; mevcut olan kamu yönetimi sistemının toplumsa\

kalkınmayı daha hızlı ve geniş boyutlu yapabilmeyi mümkün kılan bir oluşumdur.Biı
ülkede mevcut olan · ekonomik, politik ve hukuk sisteminin günün ve gelece~
' dönemlerdeki gelişmelerin doğuracağı sorunların çözümlerinde kullanılabilir bi"°
yeni sistemle değiştirilmesi ortaya çıkabilir. Yeniden yapılanmanın zamanı v~
boyutu her ülke için farklı olacaktır. Fakat', kimi temel evrensel kurallar her ülke içil\
geçerlidir.

il.SORUNLARIN AÇIKLANMASI

Yukarıda sıralamaya çatıştığımız temel sorunları özlü bir biçimde açıklamay<\

çalışacağız.

A-Nüfus Artış Oranın Azaltılması

artış oranı gelişmiş ülkelere oranla yüksek olma karakterin~
hala saklı tutmaktadır. Nüfus ' artış oranı (0,02) dolaylarında seyretmektedir. Bl\
~urum her yıl yaklaşık olarak bir milyon 300 bin kişiye yeni; barınak, okul, sağlık v~
ış alanı açmak gibi temel sorunları da beraberinde getirmektedir. Ülkemizin (0,48)
Ülkemizde nüfus

oranındaki nüfusu kırsal ve (O,S3) oranındaki nüfusu kentsel alanlard.q_
yaşamaktadır."Nüfusumuz Yaş Piramidine" gÖre; (12-60) yaş grupları (çalışabili~

grup) toplain nüfusumuzun (0,62)'sini oluşturmaktadır. Diğer taraftan (12-19) ya~
grubu (çok genç grup) ise toplam nüfusumuzun (0,20) oranına sahiptir. Türkiye'mi~
illerinde; İstanbul, lzmir, Ankara, Gazitantep, Bursa, Kocaeli, Adana, Sakarya, gibi
Yoğunluğu" yüksektir. Nüfus artış oranı "Doğurt"\
illerde · "Nüfus
Kontrol"yöntemlerinin kullanılmasının yaygınlaştırılma~ıyla azaltılabilir.

B-Konut S~rununun En Az Düzeye İndirilmesi
Ülkemizde konut sorunu

boyutları

oldukça

geniştir.

Konut sorununu çözmek

amacıyla kurulan kamu bankasının durumunu anlamak için geniş bir araştırm<\
yapmak gereksizdir. Günlük haberlerde konu dile getirilmektedir. Başbakanlık

Toplu Konut İdaresi tarafından açıklanan "Dar Gelirlilere"konut edindirme
politikası yeterli düzeyde değildir.
Asgari geçim ücretinin 50 milyon civarında olan ve genellikle ailede tam gün
esasına göre bir kişinin çalıştığı bir ortamda mevcut yapı sorunu çözmeye
yetm~yecektir. Bu bakımdan Yerel Yönetimler, Kamu ve Özel kuruluşların konut
edindirme projeleri (Kiralık veya Ev 'sahipliği) geliştirmesi gereklidir.
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C-İletişim ve Çevre Sorununun Giderilmesi
İletişim ; Yalnızca kentlerde mevcut olan; Telefon, Posta Hizmetleri, Teleks,
Faks ve Özel Kurye gibi araçların uygun olarak kullanılması anlamına gelmez.
iletişim , Ulkemizde yaşayan yurttaşların kültürel bazda da tam bir anlayış içerisinde

demektir. Kültürel .iletişimde, yöresel el sanatları , sanat eserleri, tarihi
eserler, folklor, beslenme türleri gibi faktörlerin ele alınması gereklidir. Ülkemizde;
sanayileşme ile birlikte çevre sorunları artmıştır.
olmaları

İlgili bakanlık çalışmaları çevre sorunlarını çözmede yeterli değildir.

D-Yol, Su ve Enerji

Sorunlarının Çözümlenme~i

Türkiye'mizde yol , su ve enerji sorunlarmın boyutları coğrafi bölgelere göre
değişmektedir. Asıl olan; tüm bölgelerde sözU edilen sorunların aynı derecede
çözUlmesidir. Son "sel felaketi" sorunlarının boyutunu ortaya açık bir şekilde
koyma~tadır.
E-Sağlık

Hizmetlerinin

Yaygınlaştırılması

Türkiye'mizde sağlık hizmetleri bilindiği gibi; Üniversiteler, Sosyal
Sigortalar Kurumu, Devlc:;t Hastaneleri, Yakıtlar,Yerel Yönetimlerin Sağlık Merkez
ve Hastaneleri ve Özel Sektöre ait sağlık tesisleri tarafından yapılmaktadır. .
Yukarıda sunduğumuz

tesisler tarafından sağlık hizmetleri kamu kuruluşları

açısından;

-Yetersiz personel
-Yetersiz donanım
-Yetersiz finansman
gibi nedenlerden

dolayı

ülke

bazında

F-Birlikte Çalışabilme Olgusunun

yetersizdir.
Yaygınlaştırılması

Ulusumuzda; kırsal kesimde yaşayan ailelerin geçimlerini sağlayacak ve
giderek yaşam standardını artıracak; toprak, teknik bilgi, sermaye ve biflikte iş
kurma ve çalışma gibi üretim faktörleri yeterli düzeyde kullanılmamaktadır. Üretici
ailelerin birlikte üretme ve birlikte pazarlama olgusunu geliştirecek "özendirme
politikaları" üretilmelidir. Bu durum; bir yandan, kırsal kesimde yaşayan aile lerin
gelir düzeyini artıracak diğer yandan da, ailelerin birliktelikleri ekonomik bazdan
"sosyal, politik, ve kültürel" baza dönüşebilecektir.

G-Gelir

Dağılımındaki Farklılıkların Azaltılması

Ülkemizde öteden beri toplumun çeşitli kesimleri tarafından dile getirilen
"Ulusal gelirin paylaşımında farklılıklar vardır" söylemi, şimdilerde de geçerliliğini
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saklı tutmaktadır. Şöy l e ki; nüfusun küçük bö lümü, ge lirin büyük payın ı ve ni.lfusurı

büyük bölümü ge lirin küçük payını paylaşmaktadır. Sözü edi len fark lılı klar coğrafi
bölgeler için de geçerlidir. Şöy l e ki ;
GELİR DAGILJMJ

A-Birinci Hesaplama

Nüfus Dilimleri

Miktar
Aldığı

l.Dilim

0,20

Grubu)

(En Üst Gelir

Gelirden
Pay Nüfus

0,549

=

13 Mi lyon

0, 190

=

13 Milyon

0, 126

=

13 Milyon

0,086

=

13 Milyon

0,049

=

13 Milyon

0,55
il.Dilim 0,20 (Üst dnıp A l t ı )
0,19

- ili.Dilim 0,20 (Orta Grup)
0,13
Altı)

iV.Diiim 0,20

(Orta

Düşük

0,09
V.Dilim 0,20 (En Düşük)
0,05
..

*Asgari Ucret 50.000.000.-

Bu dağılıma göre:
1- 13 milyon kişi toplam ge li rin:

0,55'ini

52 milyon ki ş i toplam ge lirin:

0,45' ini

2- 26 milyon kişi (!+il) toplam ge lirin:
39 mil yon kişi (JJl + IV+V) toplam ge lirin:

Türkiye'mizin coğrafi

paylaşmaktadır.

0,74'ünü
0,26'sını paylaşmaktadır.

bölgeleri arasında da gel ir dağılımı açıs ından

farklılıklar mevcuttur. Zenginlikler s ı ras ıy la; Marmara, Akdeniz, Karadeniz, İç
Anadolu , Doğu Anadolu ve Gü ney Doğu Anadolu bölgeleridir. Topl umun refah

düzeyinin artırılması A nayasanın V.Maddes inin emridir.

Ge lir d ağılımınd ak i belirgin fark lılıkl arı azaltma kimi uygulamalarla mümkün
olab ilir.
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ki;

-Asgari ücret güncelleştirilmeli.
ayarlanmalıdır. Yergi alınmamalıdır.
miktarı

yardımların

-Sosyal

Maaş aıtışına

paralel olarak

ekonomik

günümüz

iki kez

yı ld a

koşullarına

göre

saptanmalıdır.

-Her türlü ticari, sanayi, zirai ve hizmet sektörlerinde faaliyette bulunan
işletmelerden, işletme sahiplerinden "vergiler tam ve zamanında"tahsil ed ilmelidir.
-Bağkur

ve S.S.

Kurumlarına

o,Jan borçlar tahsil edilmelidir.

-Kamu bankaları tarafından verilen kred ilerin geri dönmesini sağlayacak çok
uygulanmalıdır. Batık krediye neden olan bütün ilgililer
sıkı kurallar konulmalı ve
süratle cezalandırılmalıdır.
-Kamu yöneticilerinin Servet Bildirimi çok
-Kiralar,

Şehirlere-semtlere

sıkı

bir şekilde denetlenmelidir.

göre belirlenmeli ve kira

artış oranı

denetime tabi

tutulmal ıdı r.

- İşçi,

memur ve emeklilere ikramiye sistemi ge li ştiri lmelidir.

-İşçi

memur ve emeklilerin yılda en aza iki hafta tatil yapma sistemi

ge li ştirilmelidir.

-Lüks tüketim vergısının tanım ı günce l bir
tüketimden yüksek oranlı vergi alınmalıdır.
-Vergi oran lan, yen iden düşük ücrete
yükselen oran sistemi getirilmelidir.
H-Eğitim

Sorununun

düşük

şekilde yapılmalı

oran (0,05), gelir

ve lüks
artıkça

Güncelleştirilmesi

Ülkemizin değişen dünya ile bütünleşmesi ve uluslararası düzeydeki yerinin
daha yukarılara çıkabilmesinde "Top yekün Eğitim" düzeyinin yükseltilmesinin
önemli bir payı olacaktır. Eğitim çok yön lü, sürekli ve güncel olmalıd ı r. Eğitim plan
ve programları il k olarak,
-Köy

halkı

-Köy yöneticileri (muhratr ve ihtiyar heyeti)
-Köy üretim ve

satış

kooperatiflerinin üye ve yönetici leri

-Köylerde görev alan ve alacak olan; eğit im , sağ lı k, İmam-Vaiz ziraat ve
teknik adamlar gibi insan unsurunu içeren plan ve programlarda yer alma lı dır.
Yukarıda sıralanan faktörlerin eğitim kapsamı Bı.İcak, İlçe ve İllerde daha fazla geniş
bir çerçeve çizilerek ele alınmalıdır.
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Eğitimde ana amaç; insanların ön beyinlerinde mevcut olan inanç Iobunun

anayasamızın

öngördüğü

prensiplere uygun olarak

eğitimle

Anayasamızın 24.maddes ine göre;

yönlendirm ektir.

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.
Kimse," Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzeninin kısmen de
olsa, din kurallarına dayandıramaz. Diğer taraftan, 2709 sayılı kanunla kabul edilen
7 Kasım 1982 tarihli Anayasamıza göre; Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve
inkıpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre Devletin gözetim ve
denetimi altında · yapılar. Bu esa;lara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.
(Madde 42) Eğitimde görUlen temel sorunlar ve çözümler şunlardır;

-Öğrencilerin burs ve yurt sorunu acilen çözümlenmelidir.
-Türkiye'm izde sayıları hızla artan Vakıf Üniversiteleri veya fakülte, enstitü
ve yüksek okulların yeni düzenlemelerle süratli ve çok sıkı bir denetime bağlı
tutulmalıdır. Yeni yapılan bir düzenlemeyle, kanunla kurulması zorunlu olan fakülte
ve yüksek okullar Bakanlar Kurulu kararıyla kurulabilmektedir.
-Üniversiteler birimlerde görev alacak tüm yöneticiler Anayasamızda yer alan
ilke ve emirler doğrultusunda emirleri altında bulunan birimleri yönetmek zorunda
bırakılmalı aksine hareket edenler derhal cezalandırılmalıdır.
-Yeni Clniversiter birimler açılmalı. Mevcutların kontenjanları artırılmalıdır.
birimlerin açılışında ülkenin ihtiyaçları göz ön~inde
tutulmalı ve diplomalı işsizlerin miktarı artırılmamalıdır.
Yeni

; açılacak ünive~siter

-Kendi il ve ilçesine yakın olan üniversiter birimleri tercih edenlere Ek Puan
Sistem i getirilmelidir.

-Öğrencilerin Sosyal Faaliyetlerini artıran uygulamalar genişletilmelidir.
. -Üniversitelerde kurulan ve;a kurulacak , olan;Vakıf,Dernek,
Merkezi ve Kulüpler özenle denetlenmelidir.
-Üniversiter birimler,

ayrınt ı Iı olarak öğretilmelidir.

ilköğretim

Araştırma

ve liselerde T.C. tarihi ve Atatürk ilkeleri

-Dil eğitimine ilk öğretim başlamak ve liselerde ulusal kültilrümilzün yanında
uluslararası kültürlere de yer verilmelidir.
"Türkiye Cumhuriyeti"nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman
Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O'nlln inkılap ve ilkeleri
doğrultusunda, ülkemizin çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma, Türk Devleti ve
ülkesiyle bölünmezliği, laiklik ilkesi gereği kutsal din duygularının; Devlet işlerine
ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı, dilinin Türkçe, bayrağının beyaz .ay
yıldızlı al bayrak ve milli marşın istiklal Marşı olduğu ilkelerden vazgeçemeyeceği
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inancına sahip olarak tüm yönetici adayları eğitilmelidir.
prensipler Anayasamızın başlangıcında yer almaktadır.

Yukarıda sunduğumuz

O-Denetim

Denetim ; halkın Devlete olan güvenini artıran ve demokrasinin güçlenmesini
bir araçtır. Türkiye 'mizin toplumsal kalkınmasında denetim fazlaca önemli
bir organdır. Her toplumda denetim vardır. Yapılacak ve yapılan işleri yapanların iş
veya uygulamanın konulmuş kapsamlı olarak yapılmaktadır. Denetim; yapacak ve
yapılan iş veya uygulamanın 'konulmuş kurallara ve verilen emirlere uygun olup
olmadığı derecesinin saptanmasıdır. Denetim, Açık Yönetimin geredir. Birey o,farak
ilk önce kendi kendimizi; yapacağımız ve yaptığımız işlerin toplumsal geleneklere,
ahlaki kurallara ve Devletimizin iç ve dış güvenlik politikasına uygun olup olmadığı
konusunda denetlemeliyiz. Devlet ve özel kesiminin üst düzey yöneticileri emirleri
altında çalışanları sürekli bir şekilde denetfenmelidirfer. Denetim kurallarına
uymayanları, suç derecelerine göre kurum içi cezalandırmalar veya Cumhuriyet
Savcılarına bildirmelidirler. İlgili denetim kuralları veya mahkemeler suçluları en
kısa zamanda günün koşullarına uygun olan ölçütlerle cezafı.ındırmalıdırfar. Adalet
mekanizmasının süratli bir şekilde çalışabilecek yapıya kavuşturacak uygulamalara
derhal geçilmelidir. Uzman mahkemele kurulmalıdır. Yönetici adaylarının
Anayasamızın .temel ilkelerine uygun eylemlerde bulunup bulunmadıklarını titizlikle
herhangi bir göreve atanmalarından önce saptanmalıdırfar.
sağlayan

Denetimin temel amacı; ülkemizin bayrak , toprak ve dil bütünlüğünün,
demokratik, faik, bir hukuk devleti olduğu , yapılan ve yapılacak olan tüm
toplumsal kalkınma plan ve programlarının her zaman Devletimizin iç ve . dış
çıkarlarına uygun olup olmadığını saptanması olmalıdır.
çağdaş

Denetim, her kademe ve görev türünde yapılmalıdır. Şöyleki ; üniversiter
birimler liseler, ilköğretim ku~umfarı, vakıflar, dernekler, kulüpler meslek odaları ve
parlomento üyeleri denetimi özel yasalara göre denetlenmelidirfer. Denetim
elemanları çok titiz bir şekilde seçifmelidirfer. Mevcut denetim organları gereği gibi
işl etilmelidir.

Anayasamızın amir hükümleri ; Hiçbir surette hiçbir kişi, zümre veya sınıf
kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. (Madde VI). Yargı
yetkisi TUrk milleti adına bağımsız mahke.melerce kullanılır. (Madde IX) Herkes din
ve mezhep gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiç bir kişiye, 1 aileye, zilmreye
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.(X)
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111. SONUÇ
Yukarıda özlü bir biçimde açıklamaya ça lı şt ı ğmız teme l sorun l arın hızlı ve
gereğ i gibi çözülmesi ülke koşullarına uyan yeniden yapı l anma ile mümkün
olacaktır.
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