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ÖZET 

 

Tüm dünyada demokratikleşme, küreselleşme, yerelleşme, özelleştirme, gibi 

süreçlerin gelişmesi ile birlikte kamu yönetiminin rolü ve fonksiyonlarında da 

değişime gidilmesi düşüncesi, ülkemizin de gündemindeki önemli konulardan biridir. 

Devletin yetkilerinin ve faaliyet alanlarının sınırlandırılması gerektiği neredeyse 

genel bir kanı haline gelmiştir. Kalite, etkinlik, verimlilik gibi kriterler açısından 

geçerliliğini yitiren geleneksel kamu yönetimi sistemlerinin yerini yavaş yavaş yeni 

kamu işletmeciliği anlayışı almaktadır. Yeni sağ düşüncenin bir ürünü olan Yeni 

Kamu Đşletmeciliği anlayışı çerçevesinde yerele daha fazla önem verilmeye 

başlanmıştır. 

 

Bugün, Türkiye’de siyasal, yönetsel ve sosyal yapıya ilişkin önemli 

düzenlemeler yapılmaktadır. Küreselleşme sürecine bağlı olarak gerçekleşen bu 

düzenlemeler, 1980’lerden bu yana ekonomik yapının yeni-liberal eksenli 

politikalarla dönüştürülmesi çalışmalarının bir devamıdır. Dönemin siyasal ve 

yönetsel yapılanması ise, yeni sağ anlayış çerçevesinde belirlenmektedir. Bu 

anlayışın Türk Kamu Yönetimi’nde öngördüğü dönüşüm, özellikle 2000’li yıllardan 

sonra kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi amacıyla çıkarılan yasa ve tasarılarda 

somutluk kazanmaktadır. 

 

Çalışmanın ilk bölümünde klasik kamu yönetimi anlayışı irdelenmiş ve 

paradigma değişimini gerekli kılan yönetimsel sorunlar irdelenmiştir. Ardından 

bütün dünyada büyük değişim ve dönüşüm hareketlerine neden olan Yeni Kamu 

Đşletmeciliği anlayışı ele alınmış ve ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın 

ikinci bölümünde 2000 yılından başlayarak günümüze kadar gerçekleştirilen reform 

çabaları ele alınmış, bu çerçevede, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, Đl Özel 

Đdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu incelenmiştir. 

Bu inceleme sonucunda, kamu yönetiminde yeniden yapılandırmanın genel bir 

değerlendirmesi yapılarak reformların nasıl bir mantık ve anlayışla gerçekleştirildiği 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise Nilüfer Belediyesi ve 

Nilüfer Belediyesinin Yeni Kamu işletmeciliği Uygulamaları incelenmiştir. 
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ABSTRACT 

 

The thought of changes in the role and functions of public administration with 

the development of processes like democratization, globalization, localization, 

privatization in the world has become the most significant subject of agenda in our 

country. The need of restriction in the authorization and activity areas of the state has 

nearly become a general opinion. The new public management understanding has 

gradually taken the position of traditional public administration systems which have 

lost its validity according to the criterions such as quality, activity, productivity. In 

line with new public administration, which is a product of new right thought, local is 

being given more importance. 

 

Today, Turkey witnesses the important regulations related with political, 

administrative and social structure. It may be said that these regulations, realizing in 

connection with the globalization process can be evaluated as continouing process of 

the transformation of 1980s neo-liberal politicies in Turkey. The political and 

administrative structuration is determined by new right approaches. On the other 

hand, the concrete implementations of this theoretical approach can be clearly 

observed in the past laws, especially come into agenda after 2000s, aiming to re 

regulation of public administration. 

 

In the first section of the study the classical public administration concept is 

explicated as well as administrative problems that make paradigm changes necessary. 

Afterwards the New Public Management causing substantial changes and transforms 

all over the world is taken in hand and investigated in details. In the second section 

of the study, the reform efforts beginning from the year of 2000 up to now are 

examined. For this purpose, Public Administration Basic Law Proposal, Special 

Provincial Administration Law, Municipality Law, Metropole Municipality Law are 

reviewed. The study also tries to evaluate how logically and intelligently and under 

which driving forces these reforms are made. Finally, ın the third section of the 

study, the applications of Nilüfer Municipality and Nilüfer Municipality’s New 

Public Management are examined. 
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ÖNSÖZ 

 

 

Öncelikle yüksek lisans tezimin danışmanlığını üstlenen, akademik nitelikte 

bir araştırma olan bu çalışmada her adımda bana destek veren, çalışmanın gelişimini 

ve büyümesini sağlayan, teşvik edici yönetimi ve olumlu eleştirileriyle bana yol 

gösteren hocam Yar. Doç. Dr. Pelin Pınar Özden’e çok teşekkür ederim.  

 

Ayrıca; Siyasal Bilgiler Fakültesi okurken kendilerinden ders almaktan büyük 

onur duyduğum, tüm Siyasal Bilgiler Fakültesi hocalarına da teşekkürü bir borç 

bilirim. 

 

Tezim üzerinde çalıştığımdan beri tezimi okuyarak, düşüncelerini söyleyerek, 

takıldığım ve isteksizleştiğim her dönemde beni cesaretlendirerek bana en önemli 

desteği veren, fedakârlık gösteren ve ellerinden gelen her türlü yardımı yapan canım 

aileme sonsuz teşekkürler. 
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GĐRĐŞ 

 

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünya, büyük bir değişim ve dönüşüme 

sahne olmuştur. Bilim ve teknolojide, ekonomide, toplumsal ve siyasi hayatta 

yaşanan gelişmeler kamu yönetimi kurumlarını ve sistemlerini de bu değişim ve 

gelişimlere ayak uydurmaya zorlamıştır. Bu dönemde Sanayi devriminin 

konjonktürel yapılanmasına koşut olarak Weberyen bürokrasinin, katı, hiyerarşik, 

merkezi ve yasal-ussal ilkelerini temel alarak biçimlenmiş kamu yönetimi, küresel 

bilgi toplumunun ve ekonomisinin dinamik ilişki ve yeniliklerinin karsısında tam 

anlamıyla felç olmuştur. Đşte bu noktada Geleneksel Kamu Yönetimi’nde kopuş 

yaşanmış ve yeni arayışlar içine girilmiştir. Yeni Sağcı politikalarında öncülüğünde 

Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımı birçok ülkede benimsenmeye başlamıştır. Yeni 

Kamu Đşletmeciliği;  politika tercihleri, kamu yönetiminin kurumsal ekonomisi, 

örgütlenme ve yönetim dizaynı gibi oldukça kapsamlı ve çeşitli anlamlara vurgu 

yapan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. 

 

Yeni Kamu Đşletmeciliği anlayışı Geleneksel Kamu Yönetimi’nin yaşadığı 

sorunları çözebilme potansiyeline sahip olarak görülmektedir. Günümüzde birçok 

ülke, kamu yönetimi alanında karşılaştığı sorunları yeni kamu yönetimi anlayışının 

ilkeleri ışığında gözden geçirmekte ve kamu yönetimi alanında yeniden yapılanma 

faaliyetlerini yürütmektedir 

 

Öncelikli olarak gelişmiş Batı ülkelerinde ortaya çıkan kamu yönetiminde 

reform yapma düşüncesi zamanla diğer ülkelere de yansımış ve onları da 

yönlendirmiştir. Yönetim sisteminden kaynaklanan bunalımlar yaşayan ülkeler, bir 

yandan yönetim sistemlerinin sorunlarını gidermek, diğer yandan da değişen 

konjonktürel şartlara uyum sağlamak ve gelişmelerin gerisinde kalmamak için 

yönetim sisteminde reform yapma ihtiyacı ya da zorunluluğu içinde olmuşlardır. 

Yeni liberal, yeni sağ ve yeni kamu yönetimi anlayışının şekillendirdiği günümüz 

reformları, yönetim sisteminin sorunlarını çözmek için devletin küçültülmesini, 

sınırlanmasını, yetkilerin ve karar alma mekanizmalarının merkezden yerele ve sivil 
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topluma aktarılmasını savunmaktadır. “Küçük ama etkin devlet” felsefesi 

doğrultusunda merkezi idarenin yetki ve görevleri, ilke ve strateji belirleme ve 

politika oluşturma ile sınırlanmakta, yetki ve görev aktarımı yoluyla yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Dünyada yaşanan Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımının etkileri, ülkemizde 

de etkilerini göstermiştir. Türkiye’de kamu yönetimi alanında köklü değişikliklere ve 

reforma ihtiyaç duyulduğu eskiden beri tartışma konusu olmuştur. Ülkemizde, kamu 

yönetimi reform çalışmaları uzun bir geçmişe sahiptir. Reform çalışmaları 1930’lu 

yıllarda başlamış, 1950’de çok partili hayat geçişle birlikte devam etmiş, 1960 

sonrası Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) basta olmak üzere 

çeşitli çalışmalar ortaya konmuş, 1988 yılında hazırlanmaya başlanıp 1991 yılında 

tamamlanan Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) Projesi ile iyice belirginleşmiştir. 

Türkiye'de reform konusunda en kapsamlı çalışmalar ise 2000 yılından sonra 

yapılmıştır. Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev ve yetki paylaşımını 

mahalli idareler lehine yeniden düzenleyen çalışma, kamu yönetimi sisteminde ciddi 

değişiklikler ve yenilikler öngörmektedir. Bu yeniden düzenlemeyi uygulamaya 

geçirebilmek için Đl Özel Đdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu yasalaşmış olup uygulanmaktadır. Buna karşılık bu kanunların 

ana hatlarını ortaya koyan Kamu Yönetiminin Temel Đlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı henüz yasalaşmamıştır.  

 

Amacı ve Kapsamı Đtibariyle Çalışmanın Tanımlanması 

 

Çalışmamızın amacı,  Yeni Kamu Đşletmeciliği ve bu bağlamda 2000’den 

sonraki dönemde kamu yönetimi ile ilgili izlenen politikalar, yapılan çalışmalar ve 

değişikliklerin saptanmasıdır. Tezimiz, yeni kamu işletmeciliği ve yerel yönetimler 

reform çalışmalarını, kapsamaktadır. Tezin, hazırlanmasında yöntem olarak konuyla 

ilgili literatür taraması yapılmış ve reformlara ilişkin mevzuat incelenmiştir. 
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“Yeni Kamu Đşletmeciliği Yaklaşımı Ve Bursa Nilüfer Belediyesi Örneği 

Üzerinden Sorgulama” başlıklı tezimiz üç bölüm halinde hazırlanmış olup; birinci 

bölümde Geleneksel Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu Đşletmeciliği kavramlarının 

tanımı yapılmış olup,  Geleneksel Kamu Yönetimi’nden Yeni Kamu Đşletmeciliği 

yaklaşımına geçiş süreci incelenmiştir. Ayrıca Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımının 

özellikleri, amaçları, hedefleri üzerinde durulmuştur, özellikle Yeni Kamu 

Đşletmeciliği Yaklaşımının kurumsal kaynakları yeni bir başlık altında ele alınmış, 

sağ politikaların Yeni Kamu Đşletmeciliği için önemi vurgulanmıştır. Tezin ikinci 

bölümünde Türkiye’de 2000–2009 yılları arasındaki dönemde kamu yönetimi 

alanında yapılan reform çalışmalarına yer verilmiştir. Bu çerçevede konunun 

bütünlüğü açısından bu dönemden önceki reform çalışmalarına da kısaca değinilmiş, 

özellikle Türk Đdare Yapısında reformların başlangıcı sayılabilecek KAYA (Kamu 

Yönetimi Araştırma) Projesiyle ve içerdiği düzenlemelerle ilgili bilgi verilmiştir.  

Ardından 2000den sonra yapılan yasa çalışmaları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Đkinci 

bölümdeki en önemli başlıklardan biri 2009 Eylül ayı itibariyle yasalaşmamış olan 

Kamu Yönetiminin Temel Đlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 

Tasarısıdır. Tasarının idare sistemine getirmiş olduğu yenilikler ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 2. bölümün diğer önemli başlığı ise Kamu Yönetiminin Temel Đlkeleri 

ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı kapsamında gerçekleştirilen 

reform paketleridir.  Çalışmada Đl Özel Đdaresi Yasası, Büyükşehir Belediye Yasası, 

Belediye Yasası reform paketi olarak bir alt başlıkta incelenmiş, diğer alt başlıklarda 

ise, Kamu Mali Denetimi ve Kontrol Yasası, Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

Kurulması ve Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa ve Bilgi 

Edinme Yasası ele alınmıştır. Tezin “ Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Yeni Kamu 

Đşletmeciliği Uygulamaları” başlıklı üçüncü ve son bölümünde yerel yönetimler 

reform paketinin güncel uygulamalarına yer verilmiştir. Birçok Belediyeye örnek 

olan ve deneyimlerini diğer Belediyelerle paylaşan Nilüfer Belediyesi’nin 

katılımcılık, vatandaş odaklı hizmetleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yapılan 

çalışmada Nilüfer Belediyesi’nin birçok konuda yasal reformlardan önce 

düzenlemeler yaptığı tespit edilmiştir.  
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Çalışmanın Sınırları 

 

Mekânsal Sınırlar; Çalışmanın mekânsal sınırı, Bursa Nilüfer Belediyesidir. 

Ayrıca araştırma sahasında nilüfer Yerel Gündem-21den de yararlanılmıştır. 

 

Konuya Đlişkin Sınırlar; Çalışmada inceleme konusu, Yeni Kamu 

Đşletmeciliği ve Nilüfer Belediyesi Uygulamalarıdır. Çalışmanın ilk bölümünde Yeni 

Kamu Đşletmeciliği ayrıntılı olarak incelenmiş, ikinci bölümde ise Yeni Kamu 

Đşletmeciliği çerçevesinde ülkemizde gerçekleştirilen kamu sektörü reformları ele 

alınmıştır. Saha incelemesi ise uygulamalarıyla adından sıkça söz ettiren, hem ulusal 

hem de uluslar arası platformda yapmış olduğu uygulamalarla ödüller alan Nilüfer 

Belediyesi’dir.  

 

Yönetime Đlişkin Sınırlar: araştırma yönteminin sınırları içinde, bilgi toplama 

aşaması dışında yerli ve yabancı literatürden yararlanma, konuya ilişkin hazırlanmış 

doktora ve yüksek lisans tezlerinin gözden geçirilmesi, ulusal ve uluslar arası süreli 

yayınların incelenmesi yer almaktadır. Bunun yanı sıra saha çalışmasına ilişkin 

Belediye çalışanlarından ve Nilüfer Yerel Gündem–21 Çalışanlarından faaliyet 

raporları, çalışma raporları alınmıştır. 

 

Zaman sınırı: Çalışmanın zamana ilişkin sınırı, 2000den–2009 Eylül ayına 

kadar Yeni Kamu Đşletmeciliği çerçevesinde gerçekleştirilen yasal düzenlemelerdir. 

Çalışmanın kapsamında önceki dönemlere de atıfta bulunulmuştur. 
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I. Bölüm: 

Kamu Đşletmeciliğine Kavramsal Ve Kuramsal Yaklaşım 

 

1.1.Geleneksel Kamu Yönetimi Anlayışına Kavramsal ve Kurumsal 

Yaklaşım 

 

Geleneksel Kamu Yönetimi, kamu sektörünün özel sektörden tümüyle farklı 

olduğu, kamunun, kamu hukuku çerçevesinde kalarak ve istihdam ettiği çok sayıda 

çalışan vasıtasıyla faaliyette bulunacağı, harcamaların kamu sektörüne özgü harcama 

ve bütçeleme sistemi içerisinde yapılacağı varsayımlarına dayanan bir yaklaşımdır.1 

 

Geleneksel Kamu Yönetimi modeli, 19. yy’ın ikinci yarısında gerçekleştirilen 

reformlarla başlamış; 1920’li yıllarda biçimsel şeklini almış ve 20. yy.’ın son 

çeyreğine kadar da büyük bir değişime uğramadan devam etmiştir2 Bu asırda 1854 

tarihi, geleneksel kamu yönetimi anlayışının temellerinin atıldığı ve kamu yönetimi 

sorunlarının irdelendiği bir tarih olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda 

Northcote- Trevelyan Raporu, örgütlenme ve personel yönetimine ilişkin ilkeleri 

saptamış ve mevcut sistemi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmiştir3 

 

1854 yılında Đngiltere Hazine Yardımcı Sekreteri Sir Charles Trevelyan 

tarafından hazırlanan ve aynı adla anılan rapora göre; kamu hizmetleri, çok dikkatli 

ve özenle seçilen genç kamu yöneticilerinin hakim olduğu kamu kurumları 

tarafından yürütülmelidir. Rapora göre, kamu yönetimi sisteminin iyi bir şekilde 

işlemesi için, kamu görevlilerinin liyakatli olmaları en önemli etkendir. Rapor; 

hizmete girişte açık yarışma sınavlarının ölçü olması, yükselmede kıdemden ziyade 

liyakatin esas alınması, yönetimin ayrı birimlerin bir dizisi olarak değil, bir bütün 

olarak değerlendirilmesi gereği üzerinde durmuş ve daha fazla sorumluluk gerektiren 

                                                
1 Đlker Haktankaçmaz, “Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı: Kamu Sektörü Sorunlarına Çözüm Mü, 
Geçici Bir Moda Mı?”,(çevrimiçi) http://paribus.tr.googlepages.com/i_haktankacmaz.doc., 20.04.2008 
2 Süleyman Sezen, Teori ve Uygulamada Yeni Kamu Yönetimi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2006, 
s.16 
3 Richard Chapman, The Higher Civil Service in Britain,London, Constable and Co Ltd., 1970, s.21 
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görevlere üniversite eğitimi almış gençlerin atanmasını öngörmüştür. Rapor, sadece 

Đngiltere’de etkili olmayıp ABD’de de bir dizi reformun tetikleyicisi olmuştur. 

 

1.1.1. Geleneksel Kamu Yönetiminin Gelişimi 

 

Geleneksel Kamu Yönetimi’nin, siyaset ve hukuktan ayrı alan olarak bilimsel 

anlamda incelenmesi 19. yüzyılın sonunda ABD’de ortaya çıkmıştır. Bu konuda ilk 

akademik incelemeyi 1887 yılında “The Study of Administration (Yönetimin 

Đncelenmesi)” isimli makalesi ile Woodrow Wilson yapmıştır.4 Wilson’un temel savı, 

kamu yönetimi ile siyasetin birbirinden ayrılması, kamu yönetiminin ayrı bir disiplin 

haline gelmesidir. Eğer bu durum gerçekleşirse, siyasetten bağımsız hale gelen kamu 

yönetimi, yasaların icrası görevini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilecek ve 

siyasetten olumsuz bir şekilde etkilenmekten kurtulacaktır. 

 

Geleneksel Kamu Yönetimi’nin bir disiplin olarak algılanmasında Wilson’la 

beraber, Max Weber ve Frederick Winslow Taylor’un da görüşleri de önem arz 

etmektedir. Weber, toplumsal çözümlemesinin sonucu olarak vardığı bürokrasi 

kuramından; Taylor, özel kesim öğretim örgütlenmesinde verimlilik ve kar artırımına 

yönelik çözümlemesi olan bilimsel yönetim yaklaşımından, Wilson ise bu iki 

kuramcının bir tür sentezinin ve söylemlerinin devlet örgütlenmesine uygulanması 

sonucu olması gereken özerk bir kamu yönetimi bilimi varlığından söz etmiştir.5 

 

Geleneksel Kamu Yönetimi anlayışında Wilson, Weber ve Taylor akımından 

sonra 1938 yılında önemli bir değişim gerçekleştirmiştir. Yönetim bilimciler, 

POSDCORB formülü içinde özetlenebilen planlama (planing), örgütlenme 

(organizing), personel yönetimi (staffing), yönlendirme (directing), eşgüdüm 

(coordinating), iletişim (reporting) ve mali yönetim (budgeting) işlevlerini yönetimin 

temel işlevleri olarak saymışlar. Ve bu işlevleri komuta zinciri, komuta birliği, hat ve 

                                                
4 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Đstanbul, Okutman Yayıncılık, 2004, s.13 
5 Yılmaz Üstüner, “Kamu Yönetimi Disiplininde Kimlik Sorumsalı”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, 
Ankara, Yargı Yayınları, 2003, s.595–596 
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kurmay örgüt, denetim alanı sınırlılığı gibi kurallarda bir araya getirerek yönetim 

ilkelerinin belirlemişlerdir.6 

 

1.1.2. Geleneksel Kamu Yönetimi Anlayışının Özellikleri 

 

Geleneksel Kamu Yönetimi, kendini, piyasa ve toplum karşısında korunaklı 

bir konuma yerleştirmişti. Bu sayede kamu yönetimi bir taraftan, kendini, başkasına 

muhtaç olmadan varlığını sürdürebilecek bir konumda görüyordu. Diğer taraftan 

kamu yönetimi, kendisinin, diğer bütün aktörler üzerinde tek taraflı belirleyiciliğe 

sahip olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla kamu yönetimi bu dönemde, bütün 

kamusal hizmetleri tek başına sunabileceğine inanıyordu; bütün toplumsal sorunlara 

tek başına çözüm bulabileceğini varsayıyordu ve toplumsal hayatın farklı alanlarına 

yönelik tasarruflarının, diğer aktörler tarafından benimsenmek zorunda olduğunu 

kabul ediyordu.7 

 

Đkinci Dünya Savasını izleyen yıllara kadar baskın kamu yönetimi teorisi olan 

geleneksel kamu yönetiminin vurguladığı tema, “devamlılık” ve “sürdürme” dir. Bu 

tür kamu yönetiminde devlet memurunun görevi, bürokrasi dışında oluşturulan 

kararların nasıl uygulanacağıdır.  

 

Geleneksel Kamu Yönetimi temel olarak yönetimin anatomisi ile ilgilenir. 

Kurumun içinde olduğu toplum, ihmal edilebilir bir değişken olarak görülür. Buna 

göre yönetimin işleyişinde yapı önemlidir, bu nedenle geleneksel kamu yönetimi 

dikkatleri örgütün biçimsel yapısının tasarımı üzerine yoğunlaşmıştır. Geleneksel 

kamu yönetimi iş bölümü, dikey ve işlevsel süreçler, yapı ve denetim alanı gibi yapı 

tasları üzerine inşa olmuştur8 

                                                
6 Turgay Ergün, Postmodernizm Ve Kamu Yönetimi, Türkiye’de Kamu Yönetimi, Ed. Burhan 
Aykaç, Şenol Durgun, Ankara, Yargı Kitabevi, 2003, s.10 
7 Erbay Arıkboğa; “Dünyada Kamu Yönetimi Değişirken Türkiye’de Neler Oluyor?” ; MUSIAD 
Yayınları; Cilt 15, Sayı 44, 2007, s. 112 
8 Aykut Polatoğlu; Kamu Yönetimi, Genel Đlkeler ve Türkiye Uygulaması, Ankara: ODTÜ 
Yayınları, 2001,  s.35 
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Geleneksel Kamu Yönetiminin başlıca özelliklerini inceleyecek olursak,  ilk 

olarak yönetimin Weberin sistematize ettiği bürokrasi modeline uygun olarak 

örgütlendiğini görüyoruz. Bu model yönetimde tarafsızlık, hizmette verimlilik ve 

etkinliği sağlayacağı varsayılan kuralcı ve şekilci olup, katı hiyerarşi ve 

merkeziyetçiliğe dayanır.9Genel Kamu Yönetimini ikinci özelliği ise, devletin aktif 

olarak kamusal mal ve hizmet üretiminde etkin olmasıdır. Devlet üretmiş olduğu mal 

ve hizmetleri yine kamu kurumları aracılığıyla dağıtmaktadır. Yönetimin üçüncü 

karakteristik özelliği ise, siyaset ile yönetimin birbirinden ayrışması gerekliliği 

savıdır. Buna göre, siyasiler yapılacaklara karar verir; kamu yönetimi ise bunu 

uygular. Kamu yönetimi, süreklilik arz eder; siyasetin temsilcileri ise sürekli 

değişmektedir.10 

 

1.1.3. Kamu Yönetiminde Değişim 

 

1980 yıllarında yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmeler toplumsal hayatı 

etkilemiş ve bu etkileşim sonucu hem toplumun hem de toplumu oluşturan bireylerin 

ihtiyaç ve beklentilerinde çeşitli değişiklikler yaşanmıştır. Söz konusu bu değişim 

kendisini kamu hizmetlerinin sunumunda da göstermiştir. 

 

Kamu yönetimi, boşlukta işleyen bir sistem olmaması sebebiyle, kendisini 

yeni şartların konumuna göre yenilemek zorunda kalmıştır. Kamu yönetimindeki 

dönüşüm, onun kendi iç yetersizlikleri ya da sorunlarından kaynaklandığı kadar, 

belki daha önemlisi, çevresel faktörlerdeki değişimlerinde baskısı altında 

gerçekleşmiştir.11 Uzun yıllar devletçi, bürokratik, zorlayıcı, yekpare ve tekdüze, 

merkeziyetçi ve hiyerarşik bir yapıyı öngören kamu yönetimi yaklaşımı, artık daha 

                                                
9  Polatoğlu, a.g.e, s.38–39 
10 Veysel Bilgiç; “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Ed: 
Asım Balcı & A. Nohutçu, Ankara, Seçkin Yayınları, 2003, s.27-28 
11 Bilal Eryılmaz, “Kamu Yönetiminde Değişim”, II. Kamu Yönetimi Formu Bildiriler Kitabı 
Dünyada Kamu Yönetimindeki Dönüşüm ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Öğretimine 
Yansımaları, Haz: Uğur Ömürgönülşen & Kemal Öktem, Ankara: Hacettepe Üniversitesi ĐĐBF KYB, 
t.y, s:51 
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az bürokratik ve esnek, adem-i merkeziyetçi, girişimci ve yenilikçi olmaya 

başlamıştır.12 

 

Küreselleşen ilişkiler yumağında nüfustaki artışlar, ekonomik ve toplumsal 

gelişmeler sonucu hükümetlerin işlev, sorumluluk ve görevlerinin de hızla 

artmasıyla, bürokratik örgütlerin esnek olmayan, kuralcı, merkezi ve sürece odaklı 

yapılanmalarının etkinlik ve verimliliklerini düşürdüğü tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak hükümetlerin sosyal ve ekonomik alanlara müdahale gerekçelerinin yeniden 

gözden geçirilmesi zorunluluğu doğmuştur.13 Bu ortak kanı sonucunda fiyat tabanlı, 

bürokratik olmayan, piyasa orjinli ve müşteri tercihli, kamu hizmetlerinde oluşan 

yapı, kurulması gereken en ideal sistem olarak görülmekte, kamu hizmetleri 

koşullarının, müşterilerin umduğu verimlilik kriterine uygun olarak etkin yapılar ve 

etkin yöneticilerce sunulması, kamu yönetimine yaklaşımlarda, yeni bir tema ortaya 

çıkmasına yol açmıştır.14 Adalet Alada (2006,24) kamu yönetiminde yeniden 

yapılanma olarak ortaya çıkan gerçekliğin bir yönetsel kurumlar hiyerarşisinin 

yeniden düzenlenmesinden çok ötede; toplumda var olan tüm ilişki biçimlerini 

değiştiren, dönüştüren bir hal aldığını ifade etmektedir.15 

 

1.2.Genel Çerçevesiyle Yeni Kamu Đşletmeciliğine Bakış 

 

20. yüzyılın sonlarında kamu sektörü içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve 

ideolojik çevrede yaşanan değişimlere paralel olarak üzerinde tartışılan bir konu 

haline gelmiştir. Kamu sektörünün böyle ilgi odağı haline gelmesinin çeşitli 

nedenleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

 

                                                
12 Uğur Ömürgönülşen, “ Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu 
Đşletmeciliği”, Çağdaş Kamu Yönetimi, Konular, Kuramlar, Kavramlar, Ed: Muhittin Acar, 
Hüseyin Özgür, Ankara, Nobel Yayınları, t.y, s: 17 
13 Ahmet Nohutçu & B. Coşkun, “ Türkiye de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Kuramsal- 
Tarihsel Perspektif, Genel Değerlendirme ve Saptamalar”, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin 
Yeniden Yapılandırılması I, Ed: Ahmet Nohutçu, Asım Balcı, Đstanbul, Beta Yayınları, 2005, s. 1 
14 Mehmet Akif Özer, “Günümüzün Yükselen Değeri: Yeni Kamu Yönetimi”, Sayıştay Dergisi, 
Sayı:59, t.y.,  s:3 
15 Adalet Bayramoğlu Alada; “Tematik Sunum: Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Üzerine”, 
Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma, Yay. Haz: Adalet Alada & Pelin Pınar 
Özden Đstanbul, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yay., 2006,s: 24 
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� Batılı gelişmiş ülkelerde ve diğer ülkelerde art arda yaşanan petrol krizleri16 

ve bu krizleri takip eden süreçte kâr oranlarında yaşanan düşme ile bu 

zamana kadar altın çağını yaşayan kapitalizmin ekonomik ve toplumsal 

dengeleri sarsan bir bunalıma girmesi17, 

 

� II. Dünya Savaşı sonrası “Keynezyen karma ekonomi” ve “refah devleti” 

anlayışları temelinde yerleşmiş olan “sosyal demokrat konsensüsü” 

sorgulayan ve reddeden liberal muhafazakâr siyasal hareketin etkisiyle, 

devletin ekonomik ve sosyal hayattaki rolü ve ağırlığının 1980li ve 1990lı 

yıllarda tartışılmaya başlaması18 gelişmiş ülkelerde görülürken, az gelişmiş 

ülkelerde ise ulusal kalkınmacı devlet politikalarına ve bunları uygulayan 

kurumlara karşı bir cephe açılması19 

 

� Neo-liberal ideolojinin doğması. 

 

 Yaşanan kriz ve ekonomik, siyasal, ideolojik alanda değişim devlete atfedilen 

görevlerde ve devlet örgütlenmesinde de dönüşüme neden olmuştur. Batılı refah 

devletlerinin içine düştükleri mali kriz karşısında siyasal ve ekonomik çevreler hem 

daha “sınırlı bir devlet” (limited goverment) hem de daha “ekonomik, etkin ve 

etkili”(economic, efficient, and effective) kamu hizmeti sunumunu sağlayabilecek ve 

mekanizmaları içeren bir yönetsel yapı arayışı içerisine girmişlerdir.20 Kamu 

harcamalarındaki -özellikle refah devleti anlayışı nedeniyle gerçekleşen- artış kriz 

ortamında devletçe karşılanamaz hale gelmiş ve çare özelleştirme, deregulasyon, 

liberalizasyon ve piyasalaştırma eğilimleri ile kamu sektörünün küçültülmesi olarak 

görülmüştür. 

 

 Devletin küçültülmesi amacına hizmet eden çeşitli çalışmalar 1980’li yıllarda 

artış göstermiş, 1990’lı yıllarda da uygulanmaya devam edilmiştir. Yeni Kamu 

                                                
16 Selime Güzelsarı, “Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu Đşletmeciliği ve Yönetişim 

Yaklaşımları”, A.Ü. SBF-GETA Tartışma Metinleri, No.66, 2004, s:1 
17  Güzelsarı, a.g.m, s:1 
18 Ömürgönülşen, a.g.m. , s: 3 
19 Güzelsarı, a.g.m, s:1 
20 Ömürgönülşen, a.g.m. , s: 3 
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Đşletmecilği anlayışı klasik anlamda iş yapmaya dayanan kamu yönetiminin yapısı ve 

işleyişine yöneltilen eleştirilerden destek alarak iletişim ve teknoloji alanındaki 

gelişmelere paralel olarak özel sektörde gözlemlenen değişim sonucu ortaya çıkmış, 

ilk önce Thatcher döneminde Đngiltere’de ortaya konan uygulamalarla başlamış, daha 

sonra muhafazakâr hükümetler eliyle tüm gelişmiş ülkelerin kamu yönetimi 

sistemlerini etkilemeye başlamıştır.21 Özellikle Amerika ve Đngiltere başta olmak 

üzere Kuzey Amerika ve Batı Avrupa zemininde başlamış ve bu ideoloji zamanla 

diğer ülkelerde de etkisini göstermiştir. Hatta Avustralya ve Yeni Zelanda gibi sosyal 

demokrat hükümetlerin de hâkim olduğu ülkeleri de etki alanına dâhil etmiştir. 

Ekonomide kaynakların tahsisinde planlama karşısında üstünlüğü kabul edilen piyasa 

mekanizmasının işlerliğini arttırmak amacıyla Kamu Đktisadi Teşebbüslerinin (KĐT) 

özelleştirilmesi(privasition), özel sektör üzerindeki düzenlemelerin azaltılması veya 

tamamen kaldırılması anlamına gelen deregulasyon çalışmaları, kamu hizmetlerinin 

sunulmasında israfı önleyici ve etkinliği artırıcı çalışmaların yapılması22 bu amaca 

hizmet etmektedir. Kamu yönetimi alanında bu uygulamalar genel anlamda “reform” 

olarak ifade edilmektedir. 

 

 1980 öncesi idari reform çalışmaları geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı 

çerçevesinde devletin idari güç ve kabiliyetini artırmaya yönelik teknik bir faaliyet 

olarak yürütülmekte iken; 1980’li yıllarda devlet başarısızlığı teknik (ekonomik ve 

idari ) yönlerine ilave olarak siyasal ideolojik bir sorun olarak görülmeye 

başlanmıştır. 1980’lerden sonra ise teknik ve ideolojik yön geride kalırken daha 

pragmatik açıdan olaylar değerlendirilmektedir.23 Sosyal/refah devleti anlayışının 

çöküşüne paralel olarak devletin küçültülmesi tercih edilmiş ancak özelleştirme vb. 

yollarla küçültülmüş kamu sektöründe özelleştirilmesi mümkün olmayan ya da son 

derece zor olan temel kamu hizmetleri açısından kaynakların etkin ve etkili 

kullanılmasını sağlayacak bir yönetim anlayışının; Đşletmeciliğin kamu yönetimi 

                                                
21 Asım Balcı, “Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kamu Hizmet Sunumuna Etkileri”, Kamu 
Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite, Der: C.C Aktan, U. Saran, Ankara, Hizmet Đş 
Sendikası Yayınları, No.36, 2005, s: 18 
22 Ömürgönülşen, a.g.m. , s. 4 
23 Ömürgönülşen, a.g.m. , s. 20 
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alanına girmesi gerekmiştir. Bu noktada Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımı ile 

karşılaşıyoruz. 

 

 Kamu yönetimi alanında önemli bir paradigma olarak “Yeni Kamu 

Đşletmeciliği” (New Public Management) neoliberalizmin devleti yeniden 

yapılandırırken devletin rolünü ve işlevinin ne şekilde belirlendiğini 

göstermektedir.24 Kamu sektörü küçültülse bile sektörün mevcut görevlerini sınırlı 

kaynaklarla etkili ve verimli şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Kamu 

hizmetlerinin etkinlik ölçütleri ve tüketici tercihleri doğrultusunda daha esnek yapı 

ve süreçlerle ve daha işe yatkın yöneticilerce sunulması kamu sektörüne giderek daha 

fazla egemen olan Yeni Kamu Đşletmeciliğini karşımıza çıkarmaktadır. 1980li ve 

1990lı yıllarda geleneksel kamu yönetimi yaklaşımının katı, hiyerarşi ve bürokrasi 

ağırlıklı yönetim anlayışından; esnek, piyasa temelli ve müşteri odaklı kamu 

işletmeciliği yaklaşımına geçiş ile kamu sektörünün yapısı değişmiştir. Bu dönemde 

geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı prestij kaybına uğramış, ciddi eleştiriler almış, 

Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımı ile kamu yönetimi ilke ve değerlerinde önemli 

değişmeler olmuştur.25 Artık kamu yönetimi, toplumsal sorunların çözümünde ve 

kamusal hizmetlerin sunumunda, tek aktör olmaktan çıkmıştır.26 

 

 Yeni Kamu Đşletmeciliğinin doğuşunu etkileyen ve gelişimini destekleyen ve 

birbirleriyle yakından ilişkili olan siyasal, ekonomik ve idari gelişmeleri şu şekilde 

sıralayabiliriz:27 

� Devletin ekonomik boyutunu, sosyo-ekonomik hayattaki rolünü ve kamu 

sektörüne egemen olan yönetsel değer ve uygulamaları hedef alan “devlet 

karşıtı” bir siyasal hareket1970’lerin sonlarından itibaren dünya siyasetinde 

hegemonyasını kurmuştur. 1970’lerdeki ağır ekonomik krizin de etkisiyle 

devletin küçültülmesini ve devlet yönetimine piyasa-kökenli kural ve 

                                                
24 Michael Barzelay, “How to Argue About The New Public Management”, International Public 
Management Journal, 2000, s.189 
25 Ömürgönülşen, a.g.m. ,s. 5 
26 Guy Peters and Vincent Wright, “Public Policy and Administration, Old and New”, A New 
Handbook of Political Sciences, Ed: Robert E. Goodin and H. D. Klingemann, New York, Oxford 
University Press, 1996, s.30–31   
27 Ömürgönülşen, a.g.m. , s. 21 
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mekanizmalarca yön verilmesini öngören bu hareket, 1990’ların başında 

merkezi planlı ekonomilerin çökmesiyle birlikte daha da güç kazanmış ve 

ciddi bir muhalefetle karşılaşmadan pek çok hükümetin resmi politikasına 

yön vermiştir. Bu nedenle kamu bürokrasisi, yaşanmakta olan mali-yönetsel 

sorunlar karşısında adeta bir “Günah Keçisi”ne dönüştürülmüştür. 

 

� Yaşanan ekonomik krizin etkisiyle bazı siyasal ekonomik teoriler (örn. Kamu 

tercihi, vekâlet, işlem maliyeti ve mülkiyet hakları teorileri ) kamu sektörüne 

ve özellikle de kamu bürokrasisine yönelik bu siyasal ideolojik saldırılarda 

teorik bir destek sağlamışlardır. Geleneksel Kamu Yönetimi’nin kamu 

faydası gibi temel değer ve nosyonlarının yerini piyasa-kökenli alternatif 

değer ve nosyonların almasıyla geleneksel kamu hizmeti sunma anlayışı da 

yerini yavaş yavaş ekonomik hizmet sunma anlayışına bırakmaya başlamıştır. 

 

� Kamu yönetimi alanındaki bilimsel çalışmalar ve kamu sektöründeki 

uygulamalar için “küresel bir gündem” geliştirilmiştir. Kamu ve özel sektör 

arasındaki bağımlılık giderek arttığı ve kamu sektöründe yönetimin 

iyileştirilmesi çabası ulusal ekonomik performansı artırmaya yönelik yapısal 

uyum programlarının ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğü için “Post-

Fordist” dönemde özel sektördeki yapısal ve işleyişsel değişim kamu 

sektörünü de etkilemektedir. Küreselleşme sonucu pek çok ülkede benzer 

yönetsel reform programlarının uygulanmakta oluşu birbirinden bağımsız ve 

ülkeye özgü kamu hizmeti anlayış ve uygulamalarını ortadan kaldırmaktadır. 

Kısacası küreselleşme ile devletin içinin boşaltılmasına ve sınırlarının 

muğlâklaşmasına yol açan stratejileri içeren devletin küçültülmesi birbirlerini 

destekleyen süreçlerdir. 

 

 Yukarıda da belirtildiği gibi 1970’lerde meydana gelen ekonomik kriz ve 

beraberinde siyasal ve ideolojik anlayıştaki değişim devletin görevlerinde 

farklılıklara neden olmuş ve bu doğrultuda örgütlenmelere gidilmiştir. Devlet 

görevlerindeki küçülmeyle bu sayede elde edilen kaynak özel sektöre aktarılmış, 

böylece mevcut kaynaklarda meydana gelen azalma kamu sektöründe kaynakların 
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etkili ve verimli kullanımını gündeme getirmiştir. Artık yeni düzenin kamu yönetimi 

disiplinine önerisi: “Devlet ve bürokrasi bütünlüklerini bir kenara koymak, bunlara 

ait her şeyi bir işletme olarak görmektir.”28 Bu durum geleneksel kamu yönetimi 

anlayışından kopuşu göstermektedir. Đşletmecilik anlayışına ait ilke ve değerlerin 

kamu sektöründe uygulanmasını ifade eden Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımının 

oluşumu da bu döneme rastlamaktadır. 

 

1.2.1. Yeni Kamu Đşletmeciliğinin Temel Bileşenleri 

 

Neo-liberalizm ile devletlerin işlevlerinde sınırlandırmalar söz konusu olmuş 

buna paralel olarak kurumsal yapıda da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 

durum krizin etkilerinin küresel alanda yayılması ile önce krizden ilk etkilenen 

ülkelerde zamanla da diğer ülkelerde belirginleşmiştir. Dünya genelinde yaşanan 

eğilime paralel olarak Türkiye’de de IMF, OECD, Dünya Bankası desteği, ayrıca 

AB’ye uyum politikaları çerçevesinde reformlar aracılığı ile sistem Yeni Kamu 

Đşletmeciliği değerleri doğrultusunda yeniden şekillenmiştir. ( Türkiye’de Yeni 

Kamu Đşletmeciliği anlayışının yasal düzenlemelerde getirdiği değişikliklere ikinci 

bölümde değinilmektedir ) Ulusal sistemimiz ve küresel alanda yaşanan dönüşümü 

kavrayabilmek için Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımında Geleneksel Kamu 

Yönetimi yaklaşımından farklı unsurları belirtmek gerekmektedir. Bunlar:29 

 

� Genel vurgu siyasetten yönetime kaymıştır. Sorumluluk ve yetkileri açık 

olarak tanımlanacak yöneticilere yönetme özgürlüğü sağlanarak, yöneticilerin 

alacakları tüm kararlarda maliyet bilinci ile davranmaları sağlanacaktır.  

 

� Đdari sistemlerin düzenlenmesinde piramit örgüt modeli yerine yatay 

örgütlere geçilmiştir. Piramit Örgüt Modeli; belirli bir kişinin yönetiminde 

örgütsel kademelerin yukarıdan aşağı doğru aşamalı bir şekilde birbirinin 

yönetimi altında oluşu ya da en alttan üst kademeye doğru zincirleme 

                                                
28  Birgül Ayman Güler, “Nesnesini Araya Disiplin: Kamu Yönetimi”, Amme Đdaresi Dergisi, c. 27, 
s.24, Ankara, 1994, s.1 
29 Güzelsarı, a.g.m. , s. 3 
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yükselen bir örgüt modelidir.30 Yatay örgütlenmede görevler göz önünde 

tutulmakta ve uzmanlık önemli bir rol oynamaktadır. Piramit örgütlenmedeki 

gibi katı bir hiyerarşi yoktur.  Önemli olan görevin etkili bir biçimde yerine 

getirilmesidir. Bu tür örgütlenmede emirler bir üst amirden değil, işlerin 

gereklerine göre ilgililerden alınabilmektedir.31 Dolayısıyla geleneksel devlet 

örgütlenmesi içinde bürokratik yapıların birbirleriyle “kullanan ya da 

yararlanan öder” ilkesi temelinde ilişki kuracak olan yarı-özerk birimlere 

ayrılması sonucunda, bağlı oldukları bakanlıklardan ayrı olmakla beraber 

devletin denetimine bağlı kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar 

yapılandırılmaya başlamıştır. 

 

� “Süreçlere odaklı” bir yönetim anlayışından “sonuçlara odaklanan” bir 

yönetim anlayışına geçilmiştir. Bunun anlamı şudur: Kamu örgütleri 

ürettikleri mal ve hizmetlere ve bunlardan elde edilen verimliliğe göre 

değerlendirilecektir. Resmi süreç ve kurallara bağlı uygulamaların temel 

alındığı “idare” (Administration) yerine, sonuçlara ulaşılması için 

kaynakların etkin kullanımına yönelik bir ilginin öne çıkarılması, kamu 

sektöründe “yönetim”in (management), faaliyet sürecinden üstün olduğu 

düşüncesine öncelik kazandırmıştır. Performans göstergeleri, performansa 

bağlı ödeme ve geliştirme gibi konular önem kazanarak, performans 

değerlendirmesi ve verimlilik kriterinin belirlenmesinde niceliksel 

yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. 

 

� Hizmetlerin esnek sunumu önem kazanmıştır. Bu anlamda vatandaş kavramı, 

bireysel tüketici veya kamu hizmetlerinin saygın “müşterisi” olarak 

tanımlanmaktadır. Ayrıca, kamu işletmeleri özelleştirme yoluyla parçalanmış, 

esnek, uzmanlaşmış ve özerk birimlere bağlanmıştır.  

 

                                                
30 Nuri Tortop, Yönetim Bilimi, Ankara, Seçkin Yayınları,1983; s. 71 
31 Hayrettin Kalkandelen, Hedeflere Yönelik Sevk ve Đdare, Ankara, Đm Eğitim Araştırma ve Yayın 
Danışmanlık A.Ş, 1986, s.105 
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� Sarf etme yerine maliyet kesintisine, yani kaynak kullanımında disipline ve 

ekonomik tutumluluğa vurgu yapılmıştır. Bunun için kamu hizmetlerinin 

görülmesinde rekabeti artırıcı girişimlere yer verilmesi gerektiği ileri 

sürülmektedir. 

 

1.2.2. Yeni Kamu Đşletmeciliğinin Amaç ve Özellikleri 

 

 Yeni Kamu Đşletmeciliği’nin, temelde iki iddiası vardır. Birincisi; bürokrasi, 

kamu sektörünü yönetmenin en etkin yolu değildir. Đkincisi; sözleşmecilik ya da 

kamusal işleri sözleşme ile özel sektöre gördüren kamu yönetimi, bürokrasinin yerini 

almalıdır. Çünkü Yeni Kamu Đşletmeciliği kamu ve özel sektör yönetimlerinin 

birbirinden farklı olduğu düşüncesini reddeder ve örneğin kamuya ait işletmelerle 

özel sektöre ait işletmeler arasında hiçbir ayrım yapılamayacağını savunur.32 

 

 Yeni Kamu Đşletmeciliği, geleneksel bürokratik yapıları parçalayıp, sadece 

politika yapımı, planlama ve eşgüdümden sorumlu bakanlık ve benzeri kuruluşlar ile 

yerinden yönetim sistemi doğrultusunda örgütsel ve mali özerkliğe kavuşturulmuş 

icracı kuruluşlar oluşturmak amacındadır. Bu anlayışla merkezi yönetim 

bakanlıklarının hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili genel politika yapma işlevi dışında 

başka görevleri olmaması, kamu hizmetlerinin sunulması ile ilgili faaliyetlerin 

tamamının özerk kamu kuruluşları aracılığıyla yürütülmesi gerektiği ileri 

sürülmektedir.33 

  

 Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımının diğer bir özelliği, piyasa benzeri 

yapılar kullanarak, kamu yönetiminde rekabeti özendirmek ve işletme tipi yapıları 

egemen kılmak düşüncesidir. Bu kapsamda kamu yönetimindeki mali ve hiyerarşik 

denetime dayanan geleneksel ilişkilerin yerine, hizmeti sağlayan iç veya dış 

yüklenici firma ile hizmeti satın alan kamu kuruluşu arasında sözleşmeye dayalı bir 

                                                
32 Ömürgönülşen, a.g.e, s. 30 
33 Şükrü Mert Karcı, “Yeni Kamu Đşletmeciliği Yaklaşımının Temel Değerleri Üzerine Bir Đnceleme”; 
Akdeniz Đ.Đ.B.F. Dergisi, sayı:16, 2008, s: 46 
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ilişki kurmak amaçlanmaktadır.34 Yeni Kamu Đşletmeciliği’nin en önemli ilkesinin, 

kamu yönetiminde piyasa mekanizmaları kullanılması olduğu söylenebilir. Bunun 

temelinde, etkin ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için piyasa sistemine göre 

çalışan kurumların, kamu kurumlarından daha başarılı oldukları düşüncesi 

yatmaktadır. Rekabetin ve piyasa mekanizmalarının etkin hale getirilmesi yoluyla, 

kamu hizmeti sunumunda verimliliğin, üretkenliğin ve esnekliğin artırılması, 

denetim mekanizmalarının iyileştirilmesi ve yönetimde saydamlık gibi hedeflerin 

gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.35 

 

 Kamu hizmetlerinin sunulmasında kurala yönelik bir yönetim tarzından 

amaca yönelik bir yönetim tarzına geçme düşüncesi, Yeni Kamu Đşletmeciliği’nin 

diğer bir özelliğidir. Kurala yönelik yönetim tarzında hizmet sunan kamu 

görevlilerinin kurallardan oluşmuş bir el rehberi vardır. Katı kurallar dışına asla 

çıkılmaz. Amaca Yönelik Yönetim tarzında ise kamu görevlilerinin çalışma 

koşullarını, amaçlarını belirlerken görevlilerin karar sürecine ve daha sonrasında 

denetim sürecine katılımı söz konusudur.  

 

 Yeni Kamu Đşletmeciliği de ayrıca kamu kuruluşlarının ve kamu 

hizmetlerinin performanslarının 3E analizleri (ekonomiklik, etkinlik, etkililik) 

yoluyla ölçülmesi gerekliliğine önem verilmektedir. Verilen hizmetin en ucuz, en 

kaliteli ve her kesim için olması 3E kuralının şartıdır. Kamu yönetimindeki 

hiyerarşik düzeylerin azaltılması, sadeleştirilmesi, yönetimde uygulamaya yakın alt 

kademelere mali ve yönetsel yetkiler devredilmesi konularına da değinilmektedir. 

 

 “Geleneksel kamu bürokratlarını, “kamu Đşletmecileri”ne dönüştürmek ve 

kamu yönetimindeki yönetsel kalıpları ortadan kaldırmak da Yeni Kamu 

Đşletmeciliği ile getirilen yenilikler arasındadır. Đnsan kaynakları yönetiminde 

sorumluluğu merkezi personel örgütlerinden ilgili hizmet kuruluşuna devretmek; 

daha esnek ve performans temelli insan kaynakları yönetimi teknikleri kullanmak; 

                                                
34 Ömürgönülşen, a.g.e, s:23 
35 Veysel Eren, “Kamu Yönetiminde Rekabet, Rekabetin Kurumsallaştırılması ve Rekabet 
Mekanizmaları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 58, No 4, s.83 – 105 
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üst düzey yöneticiler için memur güvencesini ortadan kaldırmak ve performansa 

dayalı sözleşme sistemine geçmek; çalışanlarla ilgili modern performans 

değerlendirme teknikleri kullanmak; kamu kuruluşlarının yapılarını daha “esnek” ve 

işleyişlerini daha “şeffaf” hale getirmek; hizmet sunulan halkın müşteri olarak 

görülmesini sağlamak; bürokratik değerlere dayanan geleneksel kamu hizmeti 

kültürünü, piyasa değerlerine dayanan yeni bir kamu hizmeti kültürü ile değiştirecek 

politikalar geliştirmek”, Yeni Kamu Đşletmeciliği’nin diğer politika öncelikleri 

arasındadır.36 

 

 Yeni Kamu Đşletmeciliği, kamu örgütlerinin küçültüldüğü, hiyerarşinin 

yumuşatıldığı, örgütlerin kendilerine özgü bütçelerinin olduğu, çalışma düzeninin 

rekabete dayandığı, esnek istihdamın uygulandığı, yöneticilere daha fazla yetki 

verilerek “girişimci yönetici” durumuna getirildikleri, işlerin çalışanlarca nasıl 

yapıldığının yanında sonuçların gerçekleştirilme durumunun da denetlendiği bir 

yapıyı beraberinde getirmektedir.37 

 

 Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımı, kamu yönetiminin örgütlenmesi ve 

işleyişinde; devletin faaliyet alanının özellikle ekonomik içerikli olanlardan 

başlayarak küçültülmesi; küçültülen bu alanda kamu örgütleri ve faaliyetlerinin 

işletmecilik anlayışı doğrultusunda yeniden yapılandırılması ya da doğrudan özel 

sektörce işletilmesi; bürokrasinin esnekleştirilmesi ve örgüt yöneticilerinin sadece 

sonuçlardan sorumlu tutulması; aynı ya da benzer işleri yapan örgütlerin birbirleriyle 

ve özel sektörle rekabet eder hale getirilmesi; hizmetlerin yerine getirilmesinde 

rekabet unsurunun ön planda tutulması; vatandaş kavramından müşteri kavramına 

geçilerek hizmetten yararlananlardan karşılığın alınması; kuralsızlaştırma ve 

serbestleştirme yöntemleriyle devletin sektörler üzerindeki hukuki düzenleme, 

kısıtlama ve denetleme yetkisinin sınırlandırılması ya da kaldırılması uygulamaları 

şeklinde kendini göstermektedir.38 

                                                
36 Ömürgönülşen, a.g.e, s:23 
37 Şinasi Aksoy, “Kamu Yönetimi Nereye Gidiyor? Bir Durum Saptaması”, II. Kamu Yönetimi 
Forumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayını, t.y.,  s. 42-43 
38 Şinasi Aksoy, “Yeni Sağ Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim: Eleştirel Bir Yaklaşım”, Çağdaş 
Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 1, 1998, s. 10–12 
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Yeni Kamu Đşletmeciliği, verimlilik ve akılcılığı, menajeryal yaklaşımı korur; 

ama her yönetimin içinde bulunduğu kültürle yoğrulduğuna dikkat çeker.39 

 

Görüldüğü gibi Yeni Kamu Đşletmeciliği devletin etkin ve verimli olarak 

kamu hizmetini yerine getirmesini sağlamak amacı taşımaktadır. Yeni Kamu 

Đşletmeciliği yaklaşımında devlet kapitalizmin küreselleşmesi sürecinde destekleyici 

olmaktadır. Kamu sektörünü işletmevari kılmaya dönük bu çabalar, önceki 

dönemlerin yaklaşımlarından farklı olarak, devlet-piyasa; devlet-bürokrasi; devlet-

vatandaş ve bürokrasi-vatandaş ilişkilerinde de bir dönüşümü temsil eder. Bu 

gelişmelerin açıldığı yönelim ise doğrudan devletin içerden piyasalaştırılması, 

devletin bir piyasa aktörü olarak piyasa mekanizmalarının ve özel sektörün uygun 

işleyişine elverişli zemini hazırlayacak şekilde rolünün yeniden tanımlanmasıdır. 40  

 

Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımı piyasa mekanizmasını destekleyici ya da 

devletin verimli çalışmasını ve kamu hizmetinin etkin sunumunu sağlayıcı 

amaçlarından hangisine hizmet ederse etsin geleneksel kamu yönetimi anlayışından 

son derece farklı olduğu özelliklerinden anlaşılmaktadır. Geleneksel Kamu 

Yönetimindeki devletçi, katı, bürokratik, merkeziyetçi, hiyerarşik anlayış yerine; 

şeffaf, katılımcı, esnek, müşteri odaklı anlayış Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımında 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

1.2.3. Yeni Kamu Đşletmeciliğinin Temel Stratejileri 

 

 Her ülkede değişimin gerektirdiği yeni amaçlara ulaşmak için değişik yollar 

izlenmektedir. Ancak genel olarak dört yaklaşım stratejisinden bahsedilmektedir. 

Bunlar:41 

                                                
39 Birgül Ayman Güler; “Küresel Sömürgeleşme ile Küresel Özgürleşme Đkileminde Kamu 
Yönetimi”, Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma, Yay. Haz: Adalet Alada- Pelin 
Pınar Özden, Đstanbul, TMMOB Yay, 2006, s. 53 
40 Güzelsarı, a.g.m. , s.4 
41 Osman Yılmaz, “Bir Kamu Yönetimi Reformu Đçin Strateji Seçenekleri”, Planlama Dergisi, Özel 
Sayı-DTP’nin Kuruluşunun 42. Yılı, t.y., s: 22 
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� Piyasacı Strateji: Rekabeti ve sözleşmeyi esas alır. 

� Yönetsel Reform Stratejisi: Yöneticilerin profesyonel yetenek ve 

çalışmalarını temel alır ve yöneticilerin güçlendirilmesini amaçlar. 

� Program Stratejisi: Kaynakların yeniden dağıtımı için mevcut politikalar ve 

bunların uygulamasına yönelik programların analizine ve yeniden 

değerlendirilmesi esaslarına dayanır.  

� Aşamalı ve Yavaş Değişim Stratejisi: Kamunun daha verimli çalışması için 

kurallar ve uygulamanın sürekli gözden geçirilme esasına dayanır. 

 

STRATEJĐ TÜRÜ TEMEL ARAÇLAR KRĐTĐK KONULAR 
Piyasa Stratejisi Şirketleştirme 

Özelleştirme / Sözleşme 
Dışarıya Đş 

Rekabetin Sağlanması 
Temel Kamu 
Hizmetleri 

Yönetsel Strateji Yetki Devri /Esneklik 
Sonuçların Yönetimi 

Performans Anlaşmaları 

Hesap Verme 
Sorumluluğu 
Saydamlık 

Program Stratejisi Program Analizleri 
Kamusal Öncelikler 

Kaynakların Yeniden 
Dağıtım 

Aşamalı Değişim Stratejisi 
 

Küçük Projeler Devamlılık Uyum 

Tablo–1; Kamu Đşletmeciliği Temel Stratejileri 

 

 Dört yaklaşımda da ortak amaç, daha verimli ve etkin çalışan, vatandaşın 

taleplerine duyarlı bir kamu yönetimi sistemi kurmaktır. Tüm stratejilerde 

hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve hizmet sunumunda esneklik teşvik edilmektedir. 

Temel stratejilerin farklı yönleri ise devletin rolünün algılanmasında karşımıza 

çıkmıştır. Piyasacı Yaklaşım özü itibariyle özel kesiminde ve işletme yönetimi 

alanında yaşanan gelişmeleri kamu kesimine aktarma çabasındadır.  Devletin politika 

belirleme rolü ile hizmet sunumu arasında keskin bir ayırıma dayanır.42 Hizmet 

sunumuna ilişkin görevlerin bağımsız, küçük birimler ya da gönüllü kuruluşlara devri 

yönünde temel bir tercihi bulunmaktadır. 

 

            Yönetsel Stratejide, yöneticilerin kurallara ve baskılara bağlı olmadan 

kaynakların kullanışı ve işleyişinde karar alma ve uygulama yetkisine sahip olması 

                                                
42 Yılmaz, a.g.m, s. 27 
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gerektiği düşünülür43. Hizmet sunumunda devlete geniş bir rol verir ancak bu rolü 

gerçekleştirirken bürokratik kurallara boğulmak yerine yöneticilere daha geniş bir 

esneklik verilmesini savunur. Yöneticilere esneklik verilirken, yöneticilerin başarılı 

olup olmadığı da performans ölçüsüne göre değerlendirilir.  

 

            Program Stratejisinin temel düşüncesi, kamu yönetimi alanındaki en acil ve 

en önemli sorunun kamu kaynaklarını kamunun temel amaç ve öncelikleri 

doğrultusunda, en etkili oldukları alanlara yöneltmek olduğudur.44 Mevcut 

kaynaklarla en etkili sonucu almak için kaynakların nerelere öncelikle ayrılması 

gerektiği sorusu üzerine odaklaşır. Aşamalı Değişim Stratejisinde ise, yapılacak 

değişikliklerin hızlı olmaması gerekliliğinden bahsedilir.45 Bu yaklaşımın en önemli 

üstünlüğü, doğru zaman ve fırsatlara göre doğru şeyleri yapmaya imkan tanımasıdır. 

Devletin mevcut rolünde önemli bir değişiklik yapma amacını taşımayıp mevcut 

yapıyı biraz daha iyi çalışır hale getirmek istenilmektedir 

 

1.2.4. Yeni Kamu Đşletmeciliğinin Đlkeleri 

 

 Yeni Kamu Đşletmeciliği;  politika tercihleri, kamu yönetiminin kurumsal 

ekonomisi, örgütlenme ve yönetim dizaynı gibi oldukça kapsamlı ve çeşitli anlamlara 

vurgu yapan bir şemsiye46kavram olarak tanımlanmaktadır.47 Bundan dolayı Yeni 

Kamu Đşletmeciliğinin kapsamı, anlamları ve içerikleri ile ilgili ortak temeller 

mevcut değildir. Fakat bazı ilkeler üzerinde ortak bir kanı oluşturulmuş ve Yeni 

Kamu Yönetimi Đşletmeciliği ilkeleri belirlenmiştir. Hood’a göre bu ilkeler yedi 

temel doktrin üzerinde birleşmektedir.48 

 

                                                
43 Yılmaz, a.g.m, s.25 
44 Özer, a.g.m, s.23 
45 Özer, a.g.m, s.24 
46 Les Metcalfe, “ Accountable Public Management: UK Concepts and Experience”, Management 
Development in the Public Sector, Aldershot, Avebury Press, ,1989, s. 84 
47 Mehmet Akif Özer, “Yeni Kamu Yönetimi-Japonya Uygulaması”,s.128, (çevrimiçi) 
www.icisleri.gov.tr/_icisleri/TurkIdareDergisi/UpLoadedFiles/A.Özer%20125-156.doc, 11.06.2008 
48 Christopher Hood, “ A Public Management for All Seasons” Vol. 69,1991, s. 3-19 
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� Aktiflik, açıklık, yönetmeyi başarmaya dönüklük, yetki devri, takdir hakkı 

gibi profesyonel yönetim yeteneklerine vurgu. 

� Başarı göstergelerinin ve amaçlarla hedeflerin açık olarak belirlenmesi 

suretiyle belirli performans ölçüm standartlarının korunması. 

� Girdi kontrolü ve bürokratik süreçlerden uzaklaşılarak, niceliksel performans 

göstergeleriyle ölçülen çıktı kontrolüne güvenmek 

� Birleştirilmiş yönetim sistemlerinden ayrılmış ve yerelleşmiş kamu sektörü 

birimlerine yönelmek 

� Sözleşmeciler aracılığıyla yüksek standartlar koymak ve daha düşük 

maliyetler için kamu sektöründe rekabeti yaygınlaştırmak. 

� Kısa dönemli istihdam sözleşmelerini ve stratejik planları geliştirmek, 

performans anlaşmaları yapmak gibi özel sektör yönetim uygulamalarına 

vurgu yapmak. 

� Maliyetleri düşürmeye, verimliliğe, kaynak kullanımında tasarrufa ve “en az 

ile en çok işi” yapmaya vurgu yapmak. 

 

 Đlkeleri analiz ettiğimizde, birinci ilke yönetim üzerinde durmaktadır. Klasik 

kamu yönetimi bürokratlarındansa, takdir yetkisi, aktifliği daha çok olan yöneticilere 

vurgu yapılmaktadır. Đkinci ve üçüncü ilkede ise, sonuca yönelik ilkelerle 

karşılaşmaktayız. Çıktıya yönelik sorumluluk, hedeflerin açıkça belirlenmesi ve 

performans ölçümü Yeni Kamu Đşletmeciliğinde önemli bir ilke olmuştur. 

  

 Hood’un dördüncü ilkesi, yerelleşmeye vurgu yaparak geleneksel tekçi 

bürokrat birimleri, daha iyi ve etkin bir şekilde yönetilebilen özerk yapılara bölüyor. 

Böylece otorite dağılacak ve vatandaşların talepleri daha hızlı şekilde 

gerçekleştirilecek. Beşinci ilkede ise kamu yönetiminde rekabeti öngören bir ilkeyi 

görmekteyiz, rekabet kavramı da dönemlik sözleşmeleri ve yeni personel istihdamı 

politikalarını öngörerek, özellikle insan kaynakları yönetimi alanında oldukça etkili 

olmuştur.49 

 

                                                
49 Mehmet Akif Özer, “Yeni Kamu Yönetimi-Japonya Uygulaması”,s.129 
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 Yeni Kamu Đşletmeciliği altıncı ilkede de belirtildiği gibi, özel sektörden 

yetenekli personelin transfer edilmesinin de kamu sektörü için etkin bir araç 

olacağını gösteriyor. Son ilkede ise kaynakların verimli kullanılmasıyla beraber 

doğacak maliyet azlığına vurgu yapılmış ve az kaynak kullanımı ile en çok iş 

yapmak önemli olmuştur. 

 

 Kısaca; Hood’un Kamu Đşletmeciliği ilkeleri “müşteri odaklılık” ilkesi ile 

kuşatılmıştır. Vatandaşlar, çok sayıda tercih imkanları olan bir müşteri gibi 

algılanmaktadır. Müşteri öncelikleri ve kalite standartları içeren hizmet kalitesinin 

geliştirilmesine vurgu yapan bir yaklaşımdır.50 

 

1.3.Yeni Kamu Đşletmeciliği Yaklaşımının Kuramsal Kaynakları 

 

Geleneksel Kamu Yönetimi’nin, 1970’lı yıllardan itibaren etkisini güçlü bir 

şekilde hissettiren değişim rüzgarına karşı gerekli tepkiyi verememesi, değişim 

karşısında daha esnek, daha demokratik, etkin ve verimli bir yönetim anlayışının 

oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Yeni Kamu Đşletmeciliği anlayışı işte böyle bir 

model olma iddiasındadır.  

 

Yeni Kamu Đşletmeciliği anlayışını ortaya çıkaran nedenleri anlamak, 

modelin anlaşılmasını daha da kolaylaştıracağından, bu bölümde, bu modelin ortaya 

çıkmasına neden olan çok çeşitli faktörler incelenecektir. 

 

Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımının farklı kuramsal kaynakları 

bulunmaktadır. ‘Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımı temelde iki farklı düşünce 

akımından beslenir. Bunlardan ilki işletme yönetiminden kaynaklanan “işletmecilik” 

ve buna bağlı gelişen “Neo Taylorizm”dir. Zamanla kamusal seçim kuramının ve 

yeni kurumcu iktisadın eklemlenmesi ile işletmeciliğin “Yeni Kamu Đşletmeciliği” 

olarak tanımlanması söz konusu olmuştur.51  

 

                                                
50 Mehmet Akif Özer, “Yeni Kamu Yönetimi-Japonya Uygulaması”, s.131 
51 Güzelsarı, a.g.m. , s: 4 
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Yeni Kamu Đşletmeciliği’nin kuramsal ve ideolojik kaynaklarını ve bu 

kaynakların Yeni Kamu Đşletmeciliği ile ilişkileri aşağıda ayrı ayrı ele alınmaktadır. 

 

1.3.1. Đşletmecilik 

 

 Đşletmecilik yaklaşımında, standartların ve performans ölçümlerinin net 

olarak belirlenerek, sonuçların temel alındığı bir yönetim anlayışı, ekonomiklik, 

etkinlik ve etkililik, uzmanlaşma ve müşteri odaklılık, toplam kalite yönetimi, sürekli 

iyileştirme gibi vurgularla, resmi süreç ve usullere göre tanımlanan “idare” 

kavramının yerini, sonuçların başarılması için kaynakların etkili bir biçimde 

kullanılması gerektiğine vurgu yapan “yönetim” kavramı almıştır.52 Đşletmecilik 

yaklaşımı kamu personelinin değerlerini piyasa mantığıyla çözümlemeye çalışmıştır.  

 

Đşletmecilik anlayışı ile kamu yönetiminde geleneksel yönetim anlayışında 

farklı birtakım özellikler meydana gelmiştir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:53 

 

� Resmi süreç ve usullere göre tanımlanan “idare” (Administration) kavramının 

yerini, sonuçların başarılması için kaynakların etkili bir biçimde kullanılması 

gerektiğine vurgu yapan “yönetim” (management) kavramı almıştır.  

 

� Đşletmecilik yaklaşımında, standartların ve performans ölçümlerinin net 

olarak belirlenerek, sonuçların temel alındığı bir yönetim anlayışı, 

ekonomiklik, etkinlik ve etkililik, uzmanlaşma ve müşteri odaklılık, toplam 

kalite yönetimi, sürekli iyileştirme gibi vurgular ön plana çıkmaktadır. 

 

� Bu sonuçları gerçekleştirecek olanlar ise, kendilerinden birer iş yöneticisi 

(managers) olmaları beklenen kamu personelidir. Kamu personelinin 

değerlerinin piyasa mantığına göre dönüştürülmesi hedeflenmiştir.  

 
                                                
52 P. Aucoin, “Administrative Reform in Public Management: Paradigms, Principles, Paradoxes and 
Pendulums”, Governance, 1990, s.118 
53 Güzelsarı, a.g.m. , s: 4 
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� 1980’lerin sonlarından itibaren önem kazanan bir başka konu da “açık 

standartların belirlenmesi” ve “performans ölçümleri” dir. Özel sektörde 

olduğu gibi kamu sektöründe de, verimlilik tartışmaları kapsamında 

hedeflerin belirlenmesi, performans göstergeleri, çeşitli bütçeleme biçimleri, 

çalışanların değerlendirilmesi, terfi sistemine göre ödeme gibi katı 

performans ölçümlerinin uygulanmasının verimliliği artıracağı 

öngörülmektedir. 

 

� 1980’lerin sonlarında“yönetimde serbestlik” ve “piyasa odaklı yönetim” gibi 

yeni yönetim anlayışlarına vurgu yapılmaktadır. Yönetimde serbestlik, kamu 

bürokratlarının performanslarının geliştirilmesi adına yöneticilerin serbest 

bırakılmalarına, siyasilerin yöneticilere yönetme şansı tanımalarına vurgu 

yapan bir anlayıştır. Piyasa odaklı yönetim ise kamu sektörünün, içeriden 

reformunu gerçekleştirme sürecinde iç pazarların yaratılması anlamında bir 

rekabet anlayışı ile özel sektöre üstünlük yüklenmesidir.  

 

1.3.2. Neo-Taylorizm 

 

 Neo-Taylorizm; tüketim taleplerini karşılayabilmek için üretimin esnek bir 

modelde yerine getirildiği, işgücü ve makineleşmede esnek uzmanlaşmanın 

sağlandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretimde yaygın olarak kullanıldığı bir 

üretim ve birikim rejimidir.54 

 

 Neo-Taylorizm ile Yeni Kamu Đşletmeciliği arasındaki ilişki şu şekilde 

belirtilebilir:55  

 

� Bu dönemde “Post-Fordist” rejime geçiş olarak da adlandırılmaktadır. Esnek 

üretim biçimleri yükselmiştir. Bu dönüşüm sonucunda devletin rolü de esnek 

                                                
54 Ash Amin, “Post-Fordism: Models, Fantasies, and Phantoms of Transition”, Post Fordism Oxford 
UK, Blackwell, 1997, s.7 
55 Güzelsarı, a.g.m, s. 5 
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üretim sistemini destekleyecek şekilde yeniden tanımlanmıştır. Amaç, küresel 

rekabet koşullarına kamu sektörlerinin işleyişlerini uyumlu hale getirmektir.  

 

� Kamu işletmeciliği ile Neo-Taylorizm bağlantısı 1990’lı yıllarda her iki 

yaklaşımın da performans ölçme ve değerlendirme konuları üzerindeki vurgu 

yapmasıdır. 

 

� Neo-Taylorist yaklaşımda, bürokrasinin kendisi değil faaliyetleri eleştirilir. 

Bir başka deyişle, Neo-Taylorizm’de “kötü yönetimin” nedeni yönetimin 

kendi içinde aranır. Dolayısıyla, bürokrasinin kontrol edilmesi için özel 

sektörün “başarısı kanıtlanmış” yöntem ve tekniklerinin kamu sektörüne 

uyarlanması gerektiği savunulur. 

 

� Đşletmecilik yaklaşımı, klasik kamu yönetiminin başarısızlığının açıklanması 

için ‘birey’e vurgu yaparak, kamu çalışanlarının kendi güvenliklerini tehdit 

etmeyecek rolleri üstlenmelerine zemin oluşturduğu, dolayısıyla girişimi 

engellediği gerekçesiyle kariyer sistemlerini eleştirmektedir. Klasik kamu 

yönetiminin  başarısızlığının  açıklanmasında “örgüt”e vurgu yapanlar ise, 

yenileşme ve uyum çabalarına rağmen kamu örgütlerinin topluma hizmet 

sunmaktan çok kendi devamlılıklarını sürdürme konusundaki ısrarcı 

tutumlarına karşı çıkarlar. 

 

1.3.3. Yeni Sağ Đdeoloji 

 

Yeni Kamu Đşletmeciliği, Geleneksel Kamu Yönetimi yaklaşımının 

olumsuzluklarını gidermek, kamu yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik 

sağlamak amacıyla hareket etmektedir. Bu esnada da Yeni Kamu Đşletmeciliği her 

yaklaşım gibi ideolojik kaynaklardan beslenmektedir. Yeni Kamu Đşletmeciliği, 

temellerini Yeni Sağ düşüncesinden almaktadır.56 

 

                                                
56  Balcı, a.g.m. , s.3 
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Yeni Sağ Đdeoloji, merkezi planlamaya, devlet müdahaleciğine karşı A. 

Smith’in 18. yüzyıldaki “kendi kendini düzenleyen bir piyasa mekanizması 

görünümünü alan sivil toplum” düşüncesinin yeni liberal akımla ve 19. yüzyıldaki 

muhafazakâr değerlerin yeni muhafazakâr akımla yeniden canlandırılıp birbiriyle 

sentezlenmesinden oluşur.57 Yeni sağın siyaset tarzı ve yönetim rasyonalitesi 

toplumsal ve siyasal alanın doğrudan ve koşulsuz olarak piyasanın güdümüne 

girmesini sağlamaktır. Friedmancı ve Hayekçi yeni liberal ekonomik politikalar, 

özelleştirmelerle devletin küçültülerek ekonomiden tamamen elini çekmesine ve 

“piyasa alanının genişletilmesine“ dayanır. Yeni sağın hedefi, devletin ordu ve polis 

gibi şiddet aygıtlarını geliştirerek toplumsal istikrarı sağlamak, mevcut düzenin 

eleştirilmeden yeniden üretilmesini güvenceye almak, toplumsal alanı otoriter 

popülist slogan ve yöntemlerle düzenleyerek apolitikleştirmektir. Yeni sağ, bu 

hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu ideolojik gücü muhafazakâr değerlerin 

yeniden canlandırılmasında bulur. Yeni sağın hem bugünü hem de yarını denetim 

altına alma stratejisi, en başta tarihsel kültürel değerlerin, geleneklerin vurgulanarak 

muhafazakar tarih bilincinin canlandırılmasıdır.58 

 

Yeni sağ politikalar, ekonomide devlet müdahaleciliğine karşı bir tepki olarak 

ortaya atılmış olmalarının yanında üç temel sürecin birlikte var olması ile amacına 

ulaşabilecektir. Yapısal politikalarla ulaşılmaya çalışılan amaç, bir önceki dönemdeki 

kalkınmanın yerini almış bulunan ‘demokratikleşme’ kavramı, bunu sağlayacak üç 

temel süreç ise ‘küreselleşme’, ‘özelleştirme’ ve ‘yerelleşme’ dir.59 Birgül Güler 

Ayman(1996,1–8) Yeni Sağ Đdeolojisi’ni “modern ötesi çağın egemen ideolojisi” 
60olarak tanımlamaktadır.  Bu çağda devletin, toplumsal, ekonomik ve mali alanlarda 

yerinin olmadığını sıkça dile getiren yeni sağ, azgelişmişlikten kurtulmanın tek 

yolunun bu büyük devletten kurtulmaktan geçtiğini söylemektedir. Hantal, 

beceriksiz, kaynakları yutan, verimsiz, planlamaya dayalı, merkezi-hiyerarşik 

otoriteyle yönetilen bu büyük devlet, dış dünya ile bütünleşmenin ve çağı 

                                                
57 R. Levitas, Đdeology and The New Righ, Cambridge, Polity Pres, 1986, s.5 
58 John Keane, Demokrasi ve Sivil Toplum, Çev: Necmi Erdoğan, Đstanbul, Ayrıntı Yay. ,1994, s.31 
59 Birgül Ayman Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi: Yapısal Uyarlama Politikaları, Ankara, 
TODAĐE Yay,1996, s: 7 
60 Güler, a.g.e., s: 1-8 
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yakalamanın önündeki en büyük engeldir. O halde bu devlet aygıtının dünya ile 

bütünleşmeyi yönetebilecek bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı vardır. Yeniden 

yapılanma, devletin küçültülerek küreselleşme sürecine ayak uydurması ile 

mümkündür. Đşte azgelişmiş ülkelerdeki bu yeniden yapılanmanın adı, yapısal uyum 

ya da “yapısal uyarlama” sürecidir.61 

 

 Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımı ile 1970’lerdeki ekonomik ve idari 

krizlerle karşı alternatif olarak geliştirilen “Yeni Sağcı Politikalar” arasında önemli 

siyasal/ideolojik bağlantılar olduğu söylenebilir. Yeni Kamu Đşletmeciliği ve Yeni 

Sağcı reform girişimleri 20. yüzyılın son çeyreğinde özellikle gelişmiş Batı 

dünyasında egemen olan bazı özel ekonomik (petrol krizleri, ekonomik durgunluk ve 

bütçe açıkları), sosyal ( değişen nüfus yapısı ve ekonomik durgunluğun refah devleti 

hizmetleri sunumu ve finansmanı üzerine yaptığı baskılar ) ve siyasal koşulların ( 

kamuoyunda devletin ekonomideki rolü ve kamu hizmeti sunumu biçimi hakkındaki 

olumsuz kanaatin ağırlık kazanması) birbiriyle çakışmasının ürünüdürler. 

Uluslararası ekonomik mali krizin ancak ulusal ekonomilerin daha fazla dışa 

açılması ve serbest piyasa mekanizmasının temel değer ve ilkelerinin bütün 

ekonomik ilişkilerde egemen kılınması yoluyla aşılabileceğini savunan ideologlar ve 

ekonomistler devletin sosyal ve ekonomik hayattaki rolüne yönelik siyasal/ideolojik 

saldırının teorik temellerini oluşturmuşlardır. Bu çevreler Yeni Kamu 

Đşletmeciliği’nin doğuşunu hazırlayan ortamı da 1970 krizi sonrası devlete ve 

bürokratlara duyulan tepkiyi kullanarak hazırlamışlardır. Geleneksel Kamu Yönetimi 

yerine piyasa mantığı işletmecilik anlayışının krizlerin aşılmasını sağlayacağını 

savunmuşlardır. 62 Dolayısıyla Yeni Kamu Đşletmeciliği’nin sadece teknik değil aynı 

zamanda ideolojik bir yanı da mevcuttur diyebiliriz. Ancak ideolojik yanının olması 

Yeni Kamu Đşletmeciliği’nin kriz sonrası bir ihtiyaç sonucu oluşması gerçeğini 

değiştirmemektedir. Bu nedenle Yeni Kamu Đşletmeciliği oluşumunda ekonomik 

koşullarla beraber ideolojik yapının da etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

 

                                                
61 Güler, a.g.e. , s: 10–11 
62 Ömürgönülşen, a.g.m. , s:26 
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1980’lerde gündemde yerini alan yeni-sağ akım, toplumsal yeniden inşa 

sürecine, “Geleneksel Kamu Yönetimi” olarak adlandırılan Fordist birikim rejiminin 

yönetim aygıtını parçalayarak başlamıştır. Yeni sağ, refah devletinin insanların kendi 

geçimini sağlama sorumluluğundan uzaklaştırdığını savunarak, piyasanın kendine 

güven, tam üyelik ve girişim gibi değerleri desteklediğini ileri sürmektedir.63 Bu 

süreçte üç değişik ancak birbirini tamamlayan strateji uygulanmış ve uygulanmaya 

devam etmektedir. Bunlar sırasıyla;64 

 

� Özelleştirme (devletin mal ve hizmet üretimini özel yönetimlere devretmesi); 

� Serbestleştirme (devletin mal ve hizmet üretiminde tekel olmaktan çıması ve 

özel sektöre bu alanların açılması); 

� Piyasalaştırma (devletin mal ve hizmet üretiminde özel sektörle rekabet 

edebilir bir yapıya dönüştürülmesi) olarak ortaya konulabilir.  

 

 Yeni sağcılık, yönetişimle karar verme mekanizmasına oturttuğu sermaye 

dünyasını, harcamalara katılım sloganıyla müşteriye dönüştürdüğü erimiş yurttaşlık 

dünyasıyla rahatlatmıştır. Şimdi, yönetişimcilerin kararlarına göre üretilecek kamu 

hizmetleri müşterilere sunulacaktır; ama bu sunum da katılımcı formülle 

gerçekleştirilmelidir. “Hizmetlerin kamu değil özel sektör eliyle sunulması en 

doğrusudur” yeni sağcılık politikasının temel görüşüdür.65 Yeni sağcılığa göre, 

herkes karar verme sürecine katılmalıdır. Demokrasi bunu gerektirir.66 

 

 Đşte Kamu Đşletmeciliği olarak beliren yeni yönetim paradigması bu son 

kavramla iç içe geçmiş bulunmaktadır. Kamu yönetimi disiplini alanında yapılan 

akademik çalışmalara göz atılacak olunursa özelleştirme konusu üzerinde ağırlıklı 

olarak durulduğu gözden kaçmayacaktır. Oysa yeniden inşa sürecinde özelleştirme 

problematiği artık aşılmış gözükmektedir. Đçinden geçmekte olduğumuz yeni 

dönemde baskın olan durum, kamu örgütlerinin mal ve hizmet üretiminde “kamu 

                                                
63 W. Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, Çev: Ebru Kılıç, Đstanbul, Đstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2004 s:427 
64 Murat Özdemir, “Kamu Đşletmeciliği -Eğitimin Piyasalaştırılması Kıskacında Yeni Paradigma”, 
(çevrimiçi), http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=6104, 24.08.2008 
65 Birgül Ayman Güler; “Katılımcılık ve Demokrasi: Ağır Bir Đpoteği Kaldırmak” s:4 
66 Güler, a.g.m. , s.1 
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yararı” ilkesini, özel sektör yönetimlerinin etkinlik verimlik ve ekonomiklik 

ilkeleriyle ikame etmesidir. Başka bir deyişle kamu örgütleri artık piyasa şartlarında 

ve özel sektördeki emsalleriyle rekabet edebilecek bir yönetsel yapıya 

dönüştürülmeye çalışılmaktadır.67 

 

 Yeni Sağ Đdeoloji, küreselleşme, ekonomik ve yönetsel yeniden yapılanma ile 

Yeni Kamu Đşletmeciliği arasında nedensellik ilişkisine dikkat çekmektedir. Bu 

çerçevede Gencay Şaylan (Şaylan, 1994 ve 1995)68 ve Birgül Güler Ayman 

(1994,1996),  pek çok kişinin ideolojik ve metodolojik içeriğini sorgulamaksızın 

Yeni Kamu Đşletmeciliğinin öngördüğü çerçeveyi kullanmakta olduklarını iddia 

etmektedir. Bu yazarlara göre kamu sektörünün kamusallık boyutu dikkate 

alınmaksızın Yeni Kamu Đşletmeciliğine geçişin en tehlikeli yönü Yeni Kamu 

Đşletmeciliğinin yeterli tartışma yaratmadan kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve 

piyasa mekanizmasına tabi kılınmasını destekleyen fiili durum yaratma gücüdür.69 

 

Yeni Sağ Đdeolojinin önemli iki ayağı “kamusal seçim kuramı” ve “Neo-

liberalizm”in Yeni Kamu Đşletmeciliği oluşumu ile ilişkisi de son derece önemli ve 

üzerinde durulması gereken bir konudur. 

 

1.3.3.1.  Kamusal Seçim Kuramı 

 

Đdeolojik kaynakları bakımından Yeni Sağ Đdeoloji’ye dayanan Yeni Kamu 

Đşletmeciliği yaklaşımının en önemli kuramsal kaynaklarından biri de kamusal seçim 

kuramıdır. Yeni Sağ Đdeoloji’nin temel bileşenlerinden olan bu kuram temel olarak 

ekonomi kuramı ve yöntemlerinin siyasete uygulanmasıdır. 70   

 

                                                
67  Güzelsarı, A.g.m. , s: 2 
68 Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni Đşlevi, Ankara, Đmge Yayınları,2003 s:42 
69 Birgül Ayman Güler, “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi”, Amme Đdaresi Dergisi c.27, 
sayı:4, Ankara, 1994, s.1–2 
70  Şinasi Aksoy, Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi Sempozyum Bildirileri, Ankara, 
TODAĐE Yayını, 1995, s.159 
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 Refah devleti döneminde yerleşiklik kazanan düşünsel yapının tersyüz 

edilmesi: Đlk olarak siyasal alanın “talep yönlü” analizine yoğunlaşan kuramcılar 

piyasa, tüketiciler ve firmalarla kurulan ilişki bağlamında partilerin birbirleriyle nasıl 

rekabet ettiklerini ve seçmen tercihlerinin nasıl yapıldığını incelemişler ve siyasal 

partilerin kamu harcamalarının artması yönünde yeni vaatlerde bulunmaktan 

kaçınmadıklarını ileri sürmüşlerdir. Bu yaklaşıma göre, seçmenlerin taleplerini 

piyasada olduğu gibi rasyonel bir zeminde değerlendirme olanağı yoktur. Bu 

nedenle, demokrasilerde devlet harcamalarının artması yönünde bir eğilim söz 

konusundur. Dolayısıyla, devlet hizmetlerindeki aşırı-arz nedeniyle, kamu 

harcamaları artmakta ve bürokratik mekanizma genişlemekte, hükümetler de giderek 

daha fazla piyasaya müdahale etmek zorunda kalmaktadır. Daha sonraları ise 

kamusal seçim kuramcıları söz konusu analizi “arz yönü” ne kaydırarak kişisel 

çıkarları peşinde koşan, rasyonel bireyler olarak politikacı ve bürokratların 

davranışları üzerinde durmuşlardır.71 

 

 Kamu seçimi kuramını büyük ölçüde etkileyen Niskanen, kamu sektöründe 

memurların kurumlarının bütçelerini dengelemeye çalıştıklarını ve politikacıların ise 

oylarını maksimize etmeye çalıştıklarını ifade etmektedir.72 Politikacıların, 

seçmenlerin, siyasal partilerin ve bürokratların davranışlarını ekonomik bir bakış 

açısından inceleyen bu kuramcılara göre birey ve kurumlar kendi çıkarlarını düşünen 

ve bu düşünce çerçevesinde rasyonel hareket eden analiz birimleri olarak 

belirlenmelidir. Kamusal seçim kuramcıları, bireysel ekonomik davranış modeli, 

mikro-iktisadi analiz birimleri ve yöntemlerinin kamusal kurumlara da uygulanması 

gerektiğini savunurlar. Çünkü devlet ve kamu kuruluşları sanıldığı gibi toplumun 

iyiliğini maksimize etmeye çalışmazlar, aksine kendi çıkarlarını ön planda tutan 

kişilerden oluşurlar. Politikacılar ve siyasi partiler seçilme amacı ile hareket ederken, 

                                                
71 Veli Pekel, “Liberalizmden Neo-Liberalizme Dönüşümün Nedenleri ve Boyutları”, Ankara, Ankara 
Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi,1994, s.105 
72 Demokaan Demirel, “Kamusal Retorikte Moda Trend: Yeni Kamu Yönetimi”, Sayıştay Dergisi 
Sayı:58, s.111 
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bürokratın amacı bütçe ve büro maksimizasyonudur. Vaatlerin peşinden yeni hizmet 

alanları geldiğinden, bürokrasi de giderek genişleyecektir.73 

  

 Kamusal seçim analizinde devlet müdahalesi, tekelleri destekleyen, girişimci 

davranışı bastıran, seçim alanını daraltan, gereksiz hizmet sunarak israfın ve 

verimsizliğin artmasına yol açan bir müdahale olarak tanımlanır. Buna karşılık, 

piyasaların, rekabeti teşvik ederek seçme özgürlüğü sağladığı, verimliliği artırdığı, 

piyasa mekanizmaları aracılığı ile faaliyetlerin koordinasyonunu sağladığı ve son 

olarak da girişimcilik için uygun koşulları yarattığı ileri sürülmektedir. 

 

 Kamusal Yaklaşımda; Devlet ve kamu yönetiminin rolünün önemine de 

dikkat çekilir. Devlet sadece düzenleyici ve kolaylaştırıcı olmalıdır. Bunun dışında 

etkili olarak görev almamalıdır. Bu nedenle devletlerin özelleştirme ve uygulayıcı 

kamu kurumu niteliğinde yeni örgütlenmelere ihtiyacı vardır. Bürokrasinin tekelci 

yapısını ortadan kaldırmaya yarayacak, kurumlar arası rekabeti ve memurların 

başarılarına göre ödüllendirilmelerini gereken bu yeni yapı öncelikli olarak sisteme 

adapte edilmelidir.74 

 

 Rekabetçi piyasa ekonomisini bireysel ekonomik özgürlüğün gelişmesinin ön 

koşulu sayan kamusal seçim kuramcıları, kaynakların verimsiz kullanılması 

açısından devleti eleştirerek küçültülmesini talep ederler. Ancak, devletin ekonomik 

bakımdan yapısal dönüşümünde Neo-liberal değerlerin benimsenmesi aşamasında, 

devletin görece daha disipliner ve otoriter bir hukuki çerçevede faaliyet görmesi 

nedeniyle kamusal seçim kuramcıları, bazı muhafazakar söylemleri daha kabul 

edilebilir bir hale sokmaya çalışırlar. Bürokratik tekele karşı, kamu hizmeti 

sunumunda daha fazla rekabet; israfa karşı özelleştirme ile kamu işlerinin özel 

sektöre devredilmesi; rekabetçi bir temele dayandırılacak alternatif kamu hizmet 

sunumları ve bürokrasi üzerinde yasama ve yürütme aracılığı ile tam bir kontrolün 

sağlanması önerilir. Çünkü kamusal seçim kuramcıları piyasanın olduğu gibi devletin 

                                                
73 Şinasi Aksoy; Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi Sempozyum Bildirileri, Ankara, 
TODAĐE Yayını, 1995 s. 165 
74 Aksoy, a.g.e. , 166 
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de yetersizliklerinin olabileceğini ileri sürerek devleti, girişimcileri, kuralları ve 

mevzuatları ile bütünlüklü bir piyasa olarak görürler ve buna uygun dönüşümünü 

talep ederler. Bu talepler ile Yeni Kamu Đşletmeciliği paradigmasının yükselişi 

arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur.  

 

1.3.3.2.  Neo Liberalizm 

 

19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başında yaşanan sosyal ve ekonomik 

gelişmeler, hem siyasal, hem toplumsal, hem de ekonomik yapılanmada önemli 

etkiler yaratmıştır. Ekonomik bunalımlar, ‘bırakınız yapsınlar’cı politikalar, 

toplumda büyük eşitsizliklere ve doğal olarak da derin toplumsal gerilimlere yol 

açmıştır.75 Bu dönemde Yeni Sağ Đdeolojisiyle Neo-liberalizm yaklaşımı etkili 

olmaya başlamıştır. 

 

Yeni sağın siyaset tarzı ve yönetim rasyonalitesi toplumsal ve siyasal alanın 

doğrudan ve koşulsuz olarak piyasanın güdümüne girmesini sağlamaktır. Friedmancı 

ve Hayekçi yeni liberal ekonomik politikalar, özelleştirmelerle devletin küçültülerek 

ekonomiden tamamen elini çekmesine ve “piyasa alanının genişletilmesine“ 

dayanır.76 ‘Yeni Liberalizm’ olarak da ifade edilen bu kavram, 1970’li yıllarla 

birlikte kapitalizmin kendini dönüştürme sürecinde sosyal devlet yapılanmasının 

tasfiye süreci ile birlikte ortaya çıkan ve devletin küçültülmesi, tarafsız devlet gibi 

temellere dayanan düşünce biçimi olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile Neo-

liberalizm, 1970’li yıllarla birlikte liberal düşüncenin dönüşerek aldığı yeni haldir. 

Bu politikalar temelde, sosyal devletin eleştirilmesinden doğan ve çözümün yeniden 

piyasa düzeneğine dönüşle mümkün olabileceğini öngören bir düşünsel dayanağa 

sahiptir. Neo-liberal politikaları Erdoğan (1998,14), “klasik siyaset ve iktisat 

teorisinin bir restorasyonu veya bir aslına dönüş hareketi” olarak 

değerlendirmektedir.77 

                                                
75 Şaylan, a.g.e. , s:73 
76 Keane, a.g.e. , s.31 
77 Mustafa Erdoğan, Liberal Toplum Liberal Siyaset, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1998, s. 14 
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Neo-liberalizm, 20. yüzyılda klasik liberalizme karsı ortaya çıkan refah 

devleti-sosyal devlet ve Keynesyen ekonomi politikalarının "toplumsal bir sapma" 

olduğu tespitinden kalkarak, klasik liberal tezlerin (bireycilik, özgürlük, rekabet, 

piyasa, sınırlı-gece bekçisi devlet) yeniden canlanışını ifade eder. Bu yeni eğilim, 

liberal düşüncenin ilgi odağını yeniden toplumdan bireye kaydırarak serbest 

piyasanın değerlerini yeniden vurgular.78 Böylece bir anlamda klasik liberalizmin 

sivil toplum düşüncesine geri dönülerek ve sivil toplum, klasik liberalizmin serbest 

piyasa mekanizması olarak yeniden yorumlanarak79 A. Smith ve serbest piyasa 

yeniden yüceltilmiş ve demokrasinin, özgürlüğün, ilericiliğin kaynağı sivil toplum 

düşüncesinin yükselişiyle birlikte serbest piyasada bulunmuştur.80 

 

Neo–Liberal politikalar ana tema olarak devlet müdahaleciliğinin özgürlükleri 

kısıtladığını öne sürerek devletin hedeflerinin ve etkinlik alanının mutlaka 

sınırlandırılmasını istemektedir. Bu sınırlama da, diğer bir ifadeyle sağlanan 

ekonomik serbestlik, siyasal özgünlüğe ulaşmada en önemli araçlardan biri olarak 

görülmektedir.81 Devletin bireyin yapabileceği işlerden elini çekmesi istenirken 

böylece piyasa ekonomisinin güçlenmesinin, ekonomik verimlilik ve etkinlik 

düzeyinin artırılmasının sağlanmış olacağı öngörülmektedir.82 

 

Devletin ekonomik yapılanma içerisinde etkin rol almasını ve üretimde 

bulunmasını eleştiren Neo-liberalizm, devletin bu şekilde hareket ederek rekabeti 

engellediğini, ekonominin hantal ve verimsiz hale gelmesini sağladığını savunur. Bu 

yapının aynı zamanda devletin temel işlevlerini yerine getirmesini de aksattığını 

iddia eder. Birgül Güler Ayman’a(1996,51) göre;  bu düşüncenin özü “özgürlüklerin 

kısıtlayıcısı hatta yer yer yok edicisi olan devlete karşı serbest piyasanın erdemleri 

üzerinde yükselme…” temeline dayanır. Buna göre, yirminci yüzyılda devlet aşırı 

büyümüş, özgürlüklerin kısıtlayıcısı haline gelmiştir. Devlet müdahalesi, piyasa 

dizgesinin sahip olduğu rekabet ve uyumu engellemektedir. Ayrıca devlet 

                                                
78 Erdoğan, a.g.e. , s:30 
79 Şaylan, a.g.e., s:133 
80 Haldün Gülalp, Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Đstanbul, Belge Yayınları, Đstanbul, 1993, s. 126 
81 Milton Friedman, Kapitalizm ve Özgürlük, Đstanbul, Altın Kitapları, 1998, s. 24 
82 Hüseyin Yayman, “1980 Sonrası Türkiye’de Özelleştirme Uygulamalarının Gelişimi ve Kamu 
Yönetimi Üzerine Etkileri”, Gazi Üniversitesi ĐĐBF Dergisi, Cilt:2 Sayı: 3,2000 s.144 
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bürokratikleşmiş yapısı sayesinde kaynakların büyük kısmını yutmakta ve hem 

bireysel hem de toplumsal zenginleşmenin önünü tıkamaktadır.83 Çözüm ise devletin 

küçültülmesi ve geleneksel görevlerinin dışına taşmasının engellenmesi olarak 

görülmektedir. Bunun sağlanması için de devletin etkinlikte bulunduğu ekonomik 

alanlardan çekilmesi gerekmektedir. 

 

Neo– liberal düşünürlere göre, devletin faaliyet alanlarını daraltmak ve özel 

girişime öncelik vermek gerekmektedir.84 Temelleri Neo–liberalizme dayanan Yeni 

Kamu Đşletmeciliği’de bu doğrultuda, özelleştirme ve alternatif hizmet sunum 

yöntemlerinin gündeme getirilmesi yoluyla, devletin rolünün sınırlandırılması 

öngörülmektedir. Bu açıdan bakıldığında Yeni Kamu Đşletmeciliği etkisiyle ortaya 

çıkan reformların özünü, devlet ve özel sektör ilişkileri bağlamında etkinlik ve 

ekonomiye ulaşılması düşüncesi oluşturmaktadır.85 

 

Yaşanan krizlerin ve eşitsizliklerin kaynağı olarak yanlış devlet 

müdahalelerini hedef gösteren Friedman çözüm olarak "serbest piyasa"yı tekrar 

gündeme getirir. Ekonomik etkinliğin örgütlenmesinin devletin kontrolünden 

alındığında piyasanın bu baskı gücünün kaynağını ortadan kaldıracağını iddia eden 

Friedman aslında Reagan'ın vahşi kapitalizmi tarif eden "devlet çözüm değil, 

sorundur" tanımlamasının bir benzerini yapar. Böylece teorize edilen vahşi 

kapitalizm koşullarında gelişen Neo-liberalizm, daha sonra salt "serbest piyasacılık" 

gibi bir noktayı aşmış, 80'lerin restorasyonu 90'lara ulaştığında emperyalizmin temel 

sömürü modelinin adı olmuştur.” 86 

 

         1980'lerden beri küresel düzeyde birçok alanda etkisini ağırlıklı olarak 

                                                
83 Birgül Ayman Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi:Yapısal Uyarlama Politikaları, Ankara, 
TODAĐE Yay, 1996, s:51 
84 Alpaslan Işıklı, “Kamu Kesimi ve Siyasal Rejimin Demokratikleşmesi”, Mülkiyeliler Birliği 
Dergisi, Cilt 21, Sayı 200, 1997, s.77 
85 Asım Balcı, “Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kamu Hizmet Sunumuna Etkileri”, Kamu 
Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite, Der: C.C Aktan, U. Saran, Ankara, Hizmet Đş 
Sendikası Yayınları, No.36, 2005, s:23 
86 M. Seyhan, “Emperyalizmin Yeni Sürecinin Đdeolojisi, Neoliberalizm”, (çevrimiçi) 
http://www.barikat-lar.de/barikat/4/kavram4.htm, 13.09.2008 
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hissettiren hegemonik bir söylem haline gelen, II. Dünya Savaşı sonrasının kurumları 

tarafından da referans alınan Neo-liberalizm, 1970'lerden sonra, özellikle Keynes’çi 

devlet müdahaleciliğinin içine düştüğü kriz sonucu, toplumsal kurumlarda ve politik 

söylemlerde ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. Günümüzde ise temel bir referans, 

tartışılmaz bir doğru olarak kabul gören ve sosyo-ekonomik, sosyo-politik süreçleri 

açıklamak ve anlamlandırmak için başvurulan bir söylemdir. Bu da pratikte kendini 

özellikle sosyal devletin geleceği, deregülasyon, özelleştirme gibi tartışmalarda ve 

politikalarda hissettirmektedir.87 

 

Neo – liberal etki bağlamında, Kamu Yönetimi ve Đşletmecilik ilişkisi sadece 

bir yönetim ve örgüt sorunu, teknik bir konu olarak görülmemelidir. Toplumsal 

üretimle dolaylı, bölüşümle doğrudan ilişkilidir. Küresel kapitalist dönemde bu ilişki 

daha net bir biçimde görülebilmektedir. Küresel kapitalizm döneminde, işletme 

yönetimi değer ve tekniklerinin kamu yönetimine aktarılmasının toplumsal ve 

ekonomik alana yansıması daha kesin bir nitelik taşımaktadır. Kamu yönetimi 

alanında uygulanan işletme yönetimi değer ve teknikleri, yeni sermaye birikim 

modelinin çözümlenmesi bakımından da önemli birer araçtır. Bu teknik ve değerlerin 

kamu yönetiminde yer edinmesi, küresel kapitalizmin işleyişi, yayılması ve bu 

doğrultuda ulus devletin zayıflatılması bakımından bir anlam ifade etmektedir.88 

 

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşıldığı gibi Neo-liberalizm 1970’li yıllarda 

yaşanan kriz sonrası kapitalist sistemin bunalımına paralel olarak doğmuş bir 

ideolojidir. Gelişmiş kapitalist ülkelerde Keynesci ekonomik uygulamalar, politikalar 

ve refah devleti anlayışına, azgelişmiş ülkelerde ise ulusal kalkınmacı devlet 

politikalarına karşı bir cephe olarak dünya genelinde yeni bir siyasal ve ideolojik 

hegemonya şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Devletin tüm sorunların ana kaynağı 

olarak görüldüğü bu dönemde Neo-liberalizm Yeni Kamu Đşletmeciliği’nin 

oluşumuna katkıda bulunmuş, işletmecilik ilkelerinin kamu yönetimi alanında 

uygulanmasının ideolojik destekleyicisi olmuştur. 

                                                
87 Yaşar Aydın, “Polanyi Ve Neoliberalizm Eleştirisi”,  

(çevrimiçi)  http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=5857, 13.09.2008 
88 Örsan Öktem Akbulut, “Kamu Yönetiminde Đşletmecilik Sorunu”, Mülkiye Dergisi, Cilt 31, Sayı 
254, t.y. , s:27 
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1.4.Yeni Kamu Đşletmeciliği Yaklaşımına Eleştiriler 

 

Literatürde Yeni Kamu Đşletmeciliği anlayışına kuşkuyla bakan, sorgulayan 

ve eleştiren görüşler söz konusudur.  

 

Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımını eleştirenlerin öncelikle sorguladıkları 

nokta, bu yaklaşımın neresinin yeni olduğudur. “Yeni” nitelendirmesi, yeni kamu 

yönetimi anlayışı iddiasıyla ortaya çıkan ve hatta savunucularının büyük bir 

çoğunluğunun üzerinde uzlaştığı bir söylemle bu akımın dışında kalan her türlü 

yaklaşımı Geleneksel Kamu Yönetimi anlayışı olarak tanımlayan bu yeni bir 

paradigma arayışının kendini meşrulaştırması için bir zorunluluk olarak 

değerlendirilmektedir. Burada yeni kelimesi sadece ve sadece Yeni Kamu 

Đşletmeciliği anlayışına meşruluk kazandırmak için kullanılmaktadır.89 

 

Yeni Kamu Đşletmeciliğine yönelik öncelikli eleştirilerden biri de yaklaşımın 

demokratik değerlerle bağdaşmadığı konusundadır. Eleştiriye göre, yaklaşım 

demokratik yönetimin geleneksel ilkelerinden radikal bir kopuşu sergilemektedir.90 

Kamu yönetiminin hukuksal kurallar yerine sadece piyasa mekanizmalarını 

benimsemesinin yanlış olduğunu söylenmektedir. Yeni Kamu Đşletmeciliği ile ilgili 

en önemli sorun, uygun, tutarlı ve tanımlanmış bir teori olmamasıdır.91 Teorinin 

içerdiği içsel çelişkili reçeteler, onun temsili demokrasinin sorunları için önemli 

çözümler sunamamasına yol açmaktadır. Profesyonel yöneticiliği öngören Yeni 

Kamu Đşletmeciliği yaklaşımında, kamu yöneticileri uzmanlaştıkça, 

profesyonelleştikçe yönetilenlerin yönetime katılımı ve yönetimi denetlemeleri 

problemli bir hale gelmektedir. Dolayısıyla uzmanlaşmış, kendi iç dünyasında farklı 

teknik ve dilleri kullanan ve özerkleşen bir bürokratik yapının uzman olmayan kişiler 

                                                
89 Yılmaz Üstüner, “Kamu Yönetimi Kuramı ve Kamu Đşletmeciliği Okulu”, Türkiye’de Kamu 
Yönetimi,  Ed: B. Aykaç & S. Durgun, Ankara, Yargı Yayınevi, 2003, s. 366 
90 Lois Wise, “Public Managament Reform: Drivers of Change”, Public Administration Review, vol: 
62 no:5, 2002, s:555 
91  Mehmet Akif Özer; “Yeni Kamu Yönetimi Demokrasi Đlişkisi”, Sayıştay dergisi, Sayı: 52, 2001, 
s.156 
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tarafından denetlenmesi zordur. Bu ise, demokrasinin hesap verilebilirlik özelliğinin 

tam olarak gerçekleşmemesine neden olmaktadır. 

 

Yeni Kamu Đşletmeciliğine yapılan en yoğun eleştiri yaklaşımın “yeni sağcı” 

politikalar ile olan yakın ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Hiçbir kavram ve yaklaşım, 

kendini ortaya çıkaran, tanıtan ve literatüre sokan kurum, örgüt ve ideolojiden 

bağımsız bir değerler bütününe sahip değildir. Dolayısıyla Yeni Kamu Đşletmeciliği 

yaklaşımının da geleneksel bürokratik paradigmaya dayanan kamu yönetimindeki 

güç, sorumluluk ve kontrol iliksilerini değiştiren ideolojik bir süreç olduğu ifade 

edilmektedir.92 Yeni Kamu Đşletmeciliği anlayışının kökeni ve içeriği açısından yeni 

sağcı politikalar ile yakınlığı barizdir. Fakat indirgemeci bir yaklaşımla yeni kamu 

yönetimi anlayışının yeni sağcı ideolojinin basit bir parçası olarak kabul etmek 

mümkün değildir. Yeni sağcı politikalarla ilişkisi gözden kaçırılmamak kaydıyla yeni 

kamu yönetimi anlayışı söz konusu ideolojinin ötesine geçerek kamu yönetiminde 

yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin simgesi haline gelmiş özellikle kırtasiyecilik, 

verimlilik, hantallık ve etkinsizlik sorunlarına karsı bir çözüm önerisi olarak dünya 

çapında kabul görmüştür.93 

 

Yeni Kamu Đşletmeciliğe ekonomik bakış açısıyla yapılan eleştiri, kamu 

kuruluşlarının sundukları hizmetlerde vatandaşları müşteri olarak görmesidir. Çünkü 

müşteri bir iş ilişkisini bitirme veya devam ettirme olasılığına sahiptir, vatandaş ise 

sadece oylarıyla yapabileceği politik baskı aracına sahiptir.94  

 

Günümüzde siyasal liderler çalışacakları yöneticileri daha titizlikle 

seçmektedirler. Adaylardan kendi siyasal amaçlarına sempati duymaları öncelikli 

olarak istenmektedir. Yeni Kamu Đşletmeciliğinin yaygınlığı ne kadar artsa da kamu 

                                                
92 Bekir Parlak & Zahid Sobacı, Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi, Đstanbul, Aktüel 
Yayınları, 2005 s.209 
93 Ömürgönülsen, a.g.e. , s.27 
94 Mehmet Akif Özer, “Günümüz Yükselen Değeri: Yeni Kamu Yönetimi” Sayıştay Dergisi Sayı:59, 
s:29 
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görevlileri politik olmayı sürdürmektedirler ve politikleşme potansiyel bir sorun 

olarak varlığını korumaktadır.95 

 

Yeni Kamu Đşletmeciliğine yapılan eleştirilere rağmen, bugünün koşullarında, 

Yeni Kamu Đşletmeciliği anlayışı gelişmekte olan ülkelerin kamu yönetimlerinin bazı 

sorunlarına çözüm olabilecek anlayış, politikaları bünyesinde barındırmaktadır ve 

Geleneksel Kamu Yönetimi’nin yasadığı bazı sorunları çözebilme potansiyeline 

sahiptir.  

 

Halk bir yandan devletin kamu kaynaklarını etkin ve etkili olarak 

kullanmasını isterken diğer yandan kamu çıkarını ön planda tutmasını, hukuk 

kurallarına ve moral değerlere saygılı olmasını bekler. Bu sebeple kamu sektörünün 

performansını arttırıcı bir yönetim yaklaşımının benimsenmesi kaçınılmaz olarak 

görülmektedir; ancak söz konusu yaklaşımın kamu sektörünün kendine özgü 

doğasını göz önüne alan bir yaklaşım olması da zorunludur. Bu konuda herhangi bir 

girişimin kamu sektörü üzerindeki ekonomik-mali baskıların yanı sıra kamu 

sektörünün içinde bulunduğu hukuki ve sosyo-siyasal çerçeveyi de mutlaka dikkate 

alması gerekmektedir. 

 

 Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımın siyasal/ideolojik, kuramsal kaynakları, 

doğuşunu sağlayan olaylar birinci bölümde anlatılmıştır. Bu yaklaşımın dünya 

genelinde gelişmesini destekleyen OECD, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların da 

katkısıyla Türkiye’de de birtakım yasal düzenlemeler olmuştur.  Bu yasal 

düzenlemeler II. Bölümde incelenecektir. 

 

 

 

 

 

 

                                                
95  Özer, a.g.e,  s:29 
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2. Bölüm: Kamu Đşletmeciliği Yaklaşımı Çerçevesinde Ülkemizde 

Gerçekleştirilen Kamu Sektörü Reformları 

 

Cumhuriyetin ilanından, Đkinci Dünya Savaşına kadar geçen dönemde 

Türkiye’de idari reform anlamında önemli ve güncel tartışmalar yaşanmamıştır. 

Ancak II. Dünya Savaşından sonra, kamu yönetimini daha etkin ve verimli hale 

getirme yönünde bir gereksinim ortaya çıkmış, bu gereksinim doğrultusunda 

yapılması gereken düzenlemelere dair, dönemin hükümetlerinin görevlendirmesiyle 

yerli ve yabancı uzmanlar tarafından raporlar hazırlanmıştır. Bu raporların en 

önemlilerinden bir tanesi Başbakanlığın görevlendirmesi sonucunda F. Neumark 

tarafından 1949 yılında hazırlanan “Devlet Daire ve Müesseselerinde Rasyonel 

Çalışma Hakkında Rapor”dur. Neumark Raporu’na göre kamu kurum ve 

kuruluşlarında rasyonel çalışma ilkelerinin bir bölümü personel konusunu, yazarın 

ifadesiyle, memur politikasını içerir. Memur sayısı ile niteliğine ilişkin sorunlar 

rasyonel çalışmayı engellediği için önemli görülmektedir. Memur sayısının, kimi 

dairelerde az olduğu belirtilmekle beraber, genelde, gereğinden fazla bulunduğu dile 

getirilir. Đşin gerektiği nitelikte ve yeterli sayıda memuru elde tutup geriye kalanların 

tasfiye edilmesi önerilir. Bu durumda ücret yetersizliği sorunu da giderilecek, çok 

sayıda kişiye maaş ödeyip verim sağlayamama yerine bu para, işinin gerektirdiği 

bilgiye sahip ve görevinin öneminin bilincinde olup tam randımanla çalışacak az 

sayıdaki memura dağıtılarak bu kesimin yaşam standardı artırılmış olacaktır.96 Bu 

rapor Türkiye’de idari reform üzerine yapılan ilk kapsamlı çalışma olarak 

nitelendirilmektedir. Ancak bu rapor ve hazırlanan daha başka raporların 

sonuçlarının uygulamaya aktarılması mümkün olmamıştır. Bu dönemde hazırlanan 

raporlar; dış kaynaklı olup, genellikle rasyonel çalışma ve mali reform alanında 

düzenlenmiş raporlardır.  

 

Birgül Ayman Güler kamu yönetimi disiplininin dış kaynaklı olduğunu şu 

şekilde belirtmektedir; “Disiplinin Türkiye’de inşası, Türkiye’ye özgü bir şey 

                                                
96 Gencay Şaylan, Kamu Personel Yönetiminden Đnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş Kritik ve 
Reform Önerileri, Đstanbul, Tesev Yayınları, 2000, s.109 
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değildir. Kamu yönetimi disiplininin kuruluşu, büyük bir dünya programının parçası 

olarak gerçekleştirilmiştir. Disiplinin Türkiye’de ortaya çıkışı, pek çok azgelişmiş 

ülke ile birlikte ‘sosyo-ekonomik kalkınma için dış yardım, hem kalkınmanın hem de 

dış yardımın yönetimi için gerek duyulan asgari çağdaş idarenin kurulabilmesi için 

idari reform yardımı formülü ile dünya genelinde uygulanan bir programın 

parçasıdır.”97 

   

27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesinden sonra iş başına gelen hükümet kamu 

yönetiminin daha etkin ve verimli hale getirilmesi, dolayısıyla kamu yönetimi 

reformu üzerinde ciddiyetle durmuş, bu amaçla görev verilen TODAĐE tarafından 

1961 yılında “Đdari Reform ve Reorganizasyon Hakkında Ön Rapor” hazırlanmış ve 

yayımlanmıştır. Bunu 1963 yılında MEHTAP (Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma 

Projesi) Raporunun 1963 yılında bitirilip yayımlanması izlemiştir. MEHTAP Raporu 

Merkezi hükümet örgütünün kuruluş ve görevlerini genel bir açıdan ele alması, 

birimlerin içyapılarına ve işleyişlerine sorunun bütünü içinde bakması açısından 

önemli bir çalışma olmuştur. Diğer taraftan, MEHTAP Raporu personel yönetiminin, 

tek bir görev değil, yürütülmesinde bütün devlet örgütünün katıldığı bir görevler 

topluluğu olduğu vurgulanır, ancak bu Rapor bulgu ve önerilerinin de kapsamlı bir 

biçimde uygulamaya aktarılması gerçekleştirilememiştir.98 Bu nedenle 1971 yılında 

yine kapsamlı bir rapor olan ve MEHTAP’ın bulgularından da yararlanan “Đdari 

Reform Danışma Kurulu Raporu” hazırlanmıştır. Ancak bu rapor önerileri de hayata 

geçirilememiştir. 

  

1970’li yılların son çeyreği ve 1980’li yılların başlarına kadar önemli 

gelişmeler yaşanmamıştır. Ancak 1980’li yıllarda serbest piyasa koşullarına 

endekslenmiştir demokrasiyi ön gören “yeni sağ ideoloji” kavramı geçerli olmaya 

başlamış ve “idari reform” süreci yerine “yapısal uyarlama” anlayışı hakim olmaya 

başlamıştır.99  Yapısal uyarlama politikaları ile devletin politika ve işlevleri 

sorgulanmadan kabul edilmiş ve asıl çaba sistemin iyileştirilmesine verilmiştir. 

                                                
97 Birgül Ayman Güler, “Nesnesini Arayan Disiplin”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, Der: Burhan 
Aykaç,  Ankara: Yargı Yayınları,2003,  s. 532 
98 Şaylan, a.g.e. , s.113- 114 
99 Ayman, a.g.m. , s.56 
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Önceki döneme göre, amaç tamamen farklılaşmış ve devlet aygıtını küçültmek, 

daraltmak istenmiştir. 1980’li yıllardan itibaren dünyadaki özelleştirme, kamu 

sektörünü ve devleti küçültme seklindeki yaygın gelişmelerin ülkemizdeki yansıması 

ise çok geçmeden etkisini göstermiştir. Adalet Alada (2006,24) 1980lerden sonra 

dünyada ve Türkiye de yaşanan idari yeniden yapılandırılmanın bir ihtiyaçtan öte, 

mecburiyetten kaynaklandığını belirtir.100 

 

Bu değişim, ithal ikameci ekonomik modelin terk edilmesi, ihracata dayalı dış 

ve iç rekabete açık serbest piyasa ekonomisi modeline geçilmesi seklinde kendini 

göstermiştir. Benimsenen bu yeni modelin temel esprileri; aşırı büyüyen kamu 

sektörü payını azaltmak, kamu kesimini ve devleti küçültmek, iç ve dış güvenlik, 

adalet, dış politika, eğitim, sağlık ve temel alt yapı gibi asgari işlevlere 

indirgemektir.101 1980’li yıllarda Türk kamu yönetimi, örgütlenişi ve işleyişi ile 

kendisinden beklenen işlevleri hızlı ve etkin bir biçimde yerine getirmekten uzak, 

ekonomik ve sosyal gelişmelere göre kendisini yenileme esnekliğinden yoksun bir 

yapı sergilemektedir. Bir başka ifade ile bürokratik yapı koşulların değişmesiyle 

ekonomik ve toplumsal gelişmelere ayak uyduramamış, onların gerisinde kalmıştır. 

Böylece kamu yönetimi hizmetleri gerekli hız ve verimlilikte 

gerçekleştiremediğinden kalkınmanın etkin bir aracı olmadığı gibi harcamaları 

verimliliği ve hizmet genişlemesinin gerektiğinden daha hızlı bir biçimde artmış, 

sonuçta da kalkınmaya katkıda bulunabilecek insan gücü ve kaynakların israfına yol 

açmıştır.102 Bir ekonomik ve siyasal bunalım sonucu yapılan 12 Eylül 1980 

müdahalesinden sonra sözü edilen sorunlar nedeniyle kamu yönetiminin yeniden 

düzenlenmesi gündeme gelmiştir.103 

 

                                                
100 Adalet Bayramoğlu Alada; “Tematik Sunum: Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Üzerine”, 
Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma, Yay. Haz: Adalet Alada & Pelin Pınar 
Özden Đstanbul, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yay., 2006,s: 24 
101 Osman Günaydın;“Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma”, Türk Đdare Dergisi, Yıl:75, 
Sayı:440, 2003,  s.132 
102 Tacettin Karaer; “12 Eylül ve Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi”, Türk Đdare 
Dergisi, Yıl:59, Sayı:376, 1987, s.54 
103 Kemal ÖKTEM; “Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi”, Türk Đdare Dergisi, Yıl:60, 
Sayı:380, 1998, s.124 
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1990’lı yıllara yaklaşıldığında değişen toplumsal ve ekonomik koşullar, 

Avrupa Topluluklarına dahil olma isteği gibi faktörlerin etkisiyle kamu yönetiminde 

yeniden yapılanma gereksinimi tekrar belirgin bir hale gelmiş, bu alanda yapılması 

gereken işlere dair, DPT’nin isteği doğrultusunda TODAĐE tarafından KAYA (Kamu 

Yönetimi Araştırma) Projesi yürütülmüş ve proje 1991 yılında sonlandırılarak raporu 

yayımlanmıştır. Kamu Yönetimi Araştırma Projesi, Yönetim Biliminin ülkemizdeki 

yaklaşık 50 yıllık gelişmesi içinde, kamu yönetiminin ulusal amaçların 

gerçekleştirilmesini sağlayacak biçimde etkili, tasarruf sağlayıcı, verimli ve nitelikli 

hizmet görmesi amacına yönelik olarak yapılan ve yeniden düzenlemeyi amaçlayan 

önemli birtakım araştırma etkinliklerinin en son ve kapsamlı örneğidir.104 KAYA 

Raporu, Türk idare yapısını Başbakanlıktan ilçe düzeyine kadar inceleyerek önce 

mevcut durumlarını ve aksamalarını ele alan, ardından çözüm önerileri sunan 

kapsamlı bir bilimsel çalışmadır. Ancak KAYA projesi bulguları da kapsamlı ve 

sistematik bir biçimde uygulamaya aktarılamamıştır. 

 

1990’lı yıllarda ise kamuya kendi içinde bakmak yerine, kamu yönetimini 

toplumun geneli ile birlikte düşünme yaklaşımı ülkemizde benimsenmiştir. Özel 

sektörün yanı sıra, sivil toplum örgütlerine de güçlü bir vurgu yapan bu yeni 

yaklaşım; kamunun tüm toplumun etkileşimi ile oluşan bir alan olduğunu ifade eden 

yönetişim kavramı ile özetlenebilir. Bu içeriğiyle yönetişim, gelenekselleşmiş 

kuralları ve prosedürleri ters yüz eden, karar alma süreçlerini, yönetimsel ilişkileri 

yeniden yapılandıran bir olgu olarak ortaya çıkmıştır.105  1990’lı yılların en önemli 

atılımı 1998 yılında yapılan Yerel Yönetimler Reform Tasarısıdır. Üzerinde yeni 

kamu yönetimi tartışmalarının etkisi hissedilen tasarı106 ; daha etkin işleyen, daha 

verimli kaynak kullanan, daha kolay ulaşılabilen, hizmet üreten bir idare ve şeffaf, 

katılımcı, demokratik bir yerel yönetim oluşturmak; merkezi yönetim ile yerel 

yönetimler arasında gerçekçi bir görev bölüşümü yapmak, yerel yönetimlerin kaynak 

kullanımındaki ve hizmet üretimindeki payını artırmak; yerel yönetimlere görev ve 

                                                
104 Bayram Coşkun ; “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Tarihsel Geçmiş ve Genel 
Bir Değerlendirme”, Türk Đdare Dergisi, Yıl: 77, Sayı: 448, 2005, s.34 
105 Alan Doig & John Wılson, “What Price New Public Management?”, PoliticalQuarterly, Vol. 69, 
Issue: 3, 1998, s. 268 
106 Arif Erençin; “Yerel Yönetimler ve Yeni Kamu Yönetimi Tartışmaları,” Çağdaş Yerel 
Yönetimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 4, 2002, s.34 
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sorumlulukları ile orantılı mali olanak ve yapı sağlamak; il genelinde yürütülen 

hizmetleri il özel idarelerinin bünyesinde toplayarak il özel idarelerinin konumunu 

güçlendirmek; yerel yönetimlerin kendi aralarında ve merkezi idarelerle işbirliği ve 

yardımlaşma imkânlarını artırmak gibi amaçlarla kaleme alınmıştır.107 Yine aynı 

dönemlerde Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde de yeni yapılandırmalara ihtiyaç 

duyulduğu hissedilmiştir. 1996 yılında Habitat II Konferansında sunulan Türkiye 

Eylem Raporunda, yeni toplumsal işbölümü gerekliliği üzerinde durulmuştur. Yeni 

ilişkiler sistemi içinde, demokratiklik, açıklık, hesap verebilme, çoğulculuk, 

kararların ve hizmetlerin mümkün olan en alt düzeyde üretilmesi öne çıkmaktadır.108 

 

Türkiye’nin 1990 sonrası karşı karşıya kaldığı bir takım iç ve dış dinamikler 

son tahlilde ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetimsel bunalımları ve krizleri ortaya 

çıkarmıştır. Ekonomik krizler ve yolsuzluklar, gerek genel olarak kamu yönetiminde 

özelde ise yerel yönetimlerde yeniden yapılanmaya ilişkin tartışmaları arttırmakla 

kalmayıp bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu bağlamda, siyasal gelişmeler vb. iç 

faktörler, küreselleşme, bölgeselleşme (Avrupa Birliği vb.) ve yerelleşme 

dinamiklerinin ortaya çıkardığı somut sonuçlar, yerel yönetimleri de içine alan bir 

kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmasını olmazsa olmaz hale getirmiştir.   

 

Ülkemizde yeniden yapılanma adına gerçekleşen süreç; kamu yönetiminin 

araştırıcı ve uygulayıcıları ile kamuoyunda süregelen tartışma düzeyinde 

değerlendirildiğinde iki temel yaklaşımın ağırlık bastığı ileri sürülebilir. Birincisi, 

liberal perspektif ekseninde küreselleşmeye karşı konulmaz bir değişim süreci kabul 

eden, modernizme ve getirdiği bürokrasi kuramına eleştiriler getirerek yeni kamu 

işletmeciliği perspektifi ile özel sektör etkinliğini örnekleyen yaklaşım olup, etkin, 

verimli ve hesap verebilir bir kamu yönetimi için devletin geriye çekilerek piyasanın 

önüne çıktığı bir yeniden yapılanma programını olumlayan yaklaşımdır. Đkincisi ise, 

küresel örgütlerin ve AB’nin yerelleştirici, özelleştirmeci, yönetişimci genel 

politikalarını bağımlılık teorileri çerçevesinde sorgulayarak, ulus devleti ve onun 

                                                
107 Birgül Ayman Güler; “1998 Reform Tasarısı Üzerine Đnceleme,” Çağdaş Yerel Yönetimler 
Dergisi, Cilt No 7, Sayı 4, 1998, s. 34 
108 Korel Göymen, “Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yönetişim: Gereksinmeler, Önermeler, 
Yönelimler”,  Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 2, 2000, s.8–9 
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sosyal kimliğini vurgulayan yeniden yapılanmaya karşı savunmacı yaklaşım olarak 

belirginleşir.109 

 

Alt bölümde yeniden yapılanma çerçevesinde yaşanan yasa tasarıları ve yasa 

paketlerinden ayrıntılı olarak bahsedilecektir. 

 

2.1.  Yasa Tasarıları: “Kamu Yönetiminin Temel Đlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun” Tasarısı 

 

 Bütün dünyada etkisini gösteren ve kamu yönetimi sistemlerini reforma 

zorlayan Yeni Kamu Đşletmeciliği anlayışının Türkiye’ye yansıması olan kamu 

yönetimi reformu, kendisinden önceki reform denemelerinden esaslı bir şekilde 

farklılık arz etmektedir. “Dili, felsefesi ve ilkeleri yönünden farklı olan bu reform, 

küreselleşme sürecinin ve bilgi çağının ortaya çıkardığı değişim ihtiyacını karşılama 

amacını taşımaktadır. Bu bağlamda, kendisinden öncekilerden farklı olarak, kamu 

yönetimi sisteminin, yerinden yönetim, insan haklarına saygı, öngörülebilirlik, hesap 

verebilirlik, katılım, şeffaflık ve kaynakların etkin kullanımı gibi, iyi yönetişimin 

dayandığı temel değerler üzerinde inşa edilmesini öngörmektedir.110 

 

Kamu Yönetiminin Temel Đlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında 

Kanun Tasarısı, 3 Kasım 2003 tarihinde ilk kez kamuoyuna açıklandığında Kamu 

Yönetimi Temel Kanunu (KYTK) Tasarısı adını taşıyordu. TBMM Genel 

Kurulu’nda tartışıldığı sırada, adındaki “Temel Kanun” ifadesinden dolayı yoğun 

eleştiriler alması üzerine, bu ifade kaldırıldı ve adı Kamu Yönetiminin Temel Đlkeleri 

ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı olarak değiştirildi.111 Đlgili 

tasarının adından dolayı eleştiri almasının en önemli sebebi “kanunlar arası üst-ast 

ilişkisi” oluşturmasıdır. Adında ve bazı maddelerinde değişiklikler yapılan Tasarı, 15 

                                                
109 Adalet Bayramoğlu Alada; a.g.m. ,s. 25 
110 Ulvi Saran, “Türk Kamu Yönetiminde Değişimin Genel Çizgisi: Reform Arayışlarının 
Karşısındaki Beklentiler ve Güçlükler”, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetimi’nin Yeniden 
Yapılandırılması, Đstanbul, Beta Yayınları, 2005, s.45–46 
111 Ülkü Azrak, “Türk Đdaresinde Reform Girişimlerinin Değerlendirilmesi”, Hukuk ve Adalet, Sayı: 
2, 2004, s. 226 
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Temmuz 2004 tarihinde Mecliste kabul edildi ve 5227 sayılı Kamu Yönetiminin 

Temel Đlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun olarak onaylanmak 

üzere Cumhurbaşkanına gönderildi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kanunu, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 23, 38, 39, 40, 46, 49, geçici 1, geçici 3, geçici 4, geçici 5, geçici 

6, geçici 7, geçici 8 ve geçici 9. maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için Meclise 

iade etti. Cumhurbaşkanı Sezer, TBMM’ye iade gerekçesinde, yapılan 

düzenlemelerin, “ Anayasa’da öngörülen tekil devlet yapısına, idarenin bütünlüğü, 

yetki genişliği, idari vesayet ilkelerine ve kamu yararına uygun düşmediğini” 

belirtmiştir. Yönetsel örgütlenmede, merkezi yönetim konu yönünden genel, yerel 

yönelimler ise özel görevlidir. Cumhurbaşkanı tasarıda bu uygulamanın tam tersi bir 

düzenleme olduğunu da ifade etmiştir. Kanun 2009 Eylül ayı itibariyle Meclis 

Anayasa Komisyonunda görüşülmeyi beklemektedir. 

 

Tasarının Temel Amacı ve Đçeriği;  

 

Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısının Amacı, metnin birinci bölümünde 

dört grupta belirlenmiş112 

 

� Katılımcı, saydam, hesap verebilir ve insan hak ve özgürlüklerini esas alan 

bir kamu yönetiminin oluşturulması; 

� Kamu hizmetlerinin adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir biçimde yerine 

getirilmesi için merkezi idare ile yerel yönetimlerin görev, yetki ve 

sorumluluklarının belirlenmesi; 

� Merkezi yönetim örgütlenmesinin yeniden yapılandırılması; 

� Kamu hizmetlerine ilişkin temel ilke ve esasların düzenlenmesi  

 

Tasarının birinci amacında, çok genel ve çağdaş kavramlar bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, bunların etkinliği işlerlik kazandığı ölçüde artmaktadır. Đkinci ve 

üçüncü amaçların ise, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde yerel yönetimlerle 

                                                
112 Kamil Ufuk Bilgin, “Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı, Yerel Yönetimleri Güçlendiriyor mu? 
Üstlendiriyor mu?” Görüş Dergisi,  Sayı. 58,  Şubat-Mart, 2004. s.15 
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merkezi yönetim arasındaki görev, yetki ve sorumlulukların paylaşımına ve 

örgütlenmeye ilişkin olduğu görülmektedir. 

 

Kanun Tasarısının 2. maddesinde bu kanunun kapsamı belirtilmiştir. Buna 

göre, “Bu Kanun, merkezi idare ile mahalli idareleri ve bunların bağlı, ilgili ve 

ilişkili kuruluşlarını kapsamaktadır. Bu anlamda, herhangi bir şekilde kamu kaynağı 

veya kamu gücünü kullanan hiç bir kurum veya kuruluş bu Kanunun kapsamı dışında 

bulunmamaktadır.”(md 2)113 

 

Tasarı, merkezi idare ile mahalli idareler arsındaki yetki ve sorumluluk 

paylaşımını yeniden düzenlemektedir. Geleneksel anlayışın tam tersine, merkezi 

yönetimin yetkileri sayılarak sınırlandırılmış, mahalli idareler ise yerel nitelikli 

hizmetlerle ilgili olarak geniş yetkilerle donatılmıştır.114 

 

Merkezi idare tarafından yürütülecek hizmet ve görevler; adalet, savunma, 

güvenlik, istihbarat, dış ilişkiler, maliye, hazine, dış ticaret, gümrük hizmetleri, 

piyasalara iliksin düzenleme, milli eğitim, diyanet, sosyal güvenlik, tapu ve kadastro, 

nüfus ve vatandaşlık, acil durum yönetimi ve sivil savunma, vakıflarla ilgili görev ve 

hizmetler olarak belirtilmiştir. Ayrıca mahalli idarelere teknik ve mali yardımda 

bulunma, rehberlik yapma, ulusal düzeyde ekonomik, sosyal ve fiziki planları 

hazırlamaya, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını gidermeye yönelik 

program ve projelerin uygulanmasını sağlamaya ilişkin görev ve hizmetler ve 

kanunlarla münhasıran merkezi idare tarafından yerine getirilmesi öngörülen ulusal 

nitelikli veya birden çok ili kapsayan diğer görev ve hizmetler de merkezi idarenin 

sorumluluğuna alınmıştır (md 7).  

 

Mahalli müşterek ihtiyaçlara ilişkin her türlü görev, yetki ve sorumluluklar ile 

hizmetlerin mahalli idareler tarafından yerine getirilmesi esas alınmıştır. Mahalli 

                                                
113 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel Đlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 
Tasarısı 
114 Hamza Al, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”, Liberal Düşünce Dergisi, c.9, s.33, 
Ankara, 2004, s.54 
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müşterek ihtiyaçlara ilişkin her türlü görev, yetki ve sorumluluklar ile hizmetlerin 

mahalli idareler tarafından yerine getirilmesi esas alınmıştır.(md 8) 

 

Tasarıda, yerel yönetimleri koruyan ve onları güçlü kılan en önemli hüküm 

ise, 9. maddenin son paragrafında şu şekilde yer almıştır: "Yerel yönetimlerin görev, 

yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda çıkarılacak tüzük, yönetmelik ve 

benzeri düzenlemelerde, yerel yönetimlerin yetkilerini kısıtlayıcı, yerel hizmetleri 

zayıflatıcı ve yerinden yönetim ilkesine aykırı hükümler konulamaz” 

 

Kamu yönetimi sisteminde önemli değişikliklere yol açacak 7. , 8.  ve 9. 

maddeler düzenlenirken, merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev, yetki ve 

sorumluluk dağılımı yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak ele alınmıştır. 

Özellikle Đl Özel Đdareleri tasarıda birçok yetki ve görevde yer almıştır. Taşra 

Teşkilatları kaldırılan Bakanlıkların birçok görev ve yetkileri Đl Özel Đdarelerine 

aktarılıştır. Ancak aktarılan hizmetlerin birçoğunun genel ve ülke bütünlüğü ile ilgili 

hizmet olması sebebiyle, hizmetlerin standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara 

uyulup uyulmama denetimi merkez yönetime aittir. Bu kadar yetki ve görev aktarılan 

Đl Özel Đdarelerinin yeniden yapılandırılması şarttır. Özellikle valinin denetimde 

tarafsız olması için atanan vali modeli yerine seçilmiş vali modeli benimsenebilir.115 

 

Tasarının, mali kaynak dağılımına ilişkin maddesi 10. maddedir. Zira bu 

maddede öteden beri kaynak sıkıntısı çeken yerel yönetimler için, eğer uygulamada 

sorun çıkmazsa büyük bir rahatlama sağlayacak hükümler getirildiği görülmüştür. 

Buna göre, yerel yönetimlerin mali durumlarını düzeltmesi beklenen hükümler 

şunlardır:116 

 

� Yerel yönetimlere yetki, görev ve sorumluluklarıyla orantılı gelir kaynakları 

sağlanır. 

� Yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtından pay ayrılır. 

                                                
115 Al, a.g.m. , s.59 
116 Bilgin, a.g.m. , s.19 
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� Payların ayrılmasına, dağıtımına ve bu paylardan yapılacak kesintilere ilişkin 

usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 

 

Aslında, yerel yönetimler açısından tasarının en faydacı kısmı olan bu madde, 

yerel yönetimleri kaynak açısından büyük ölçüde rahatlatacaktır. Ancak kredi 

kullanımında  “seçilen dönemde geri ödemesi yapılmak şartıyla kredi verme” 

çekincesinin ilgili tasarıda yer almaması bir sonraki seçim döneminde sorunlara yol 

açabilecek niteliktedir. 

 

Tasarıda öne çıkan maddelerden biri de, “kamu hizmetlerinin gördürülmesi” 

başlığını taşıyan 11. maddedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda 

düzenlenen madde, kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yerine 

getirilebilmesi için, kanunlarda öngörülen merkezi idare ile mahalli idareler 

hizmetlerinin, bu idareler tarafından üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarına, hizmet birliklerine, özel sektöre ve alanında uzmanlaşmış sivil 

toplum örgütlerine gördürülebilmesini öngörmektedir.117 Böylece ilk kez bir kanun 

tasarısında alternatif olarak kamu hizmetinin görülmesi ele alınmıştır. 

 

Tasarıyla getirilen bir diğer yenilik, Devlet bakanlıklarının sayısının sekizle 

sınırlandırılmasıdır. (md. 13) Bu düzenlemeyle kamu yönetiminin küçültülmesi ve 

daha etkin bir yönetim kurulmasının amaçlandığı belirtilmektedir. 16. maddede 

düzenlenen bir diğer yenilik, yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak 

bakanlıkların ikili bir ayırım içinde ele alınmasıdır. Buna göre bakanlıklar taşra 

teşkilatı kurabilenler ve kuramayanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Tasarıda, Adalet 

Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Đçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşra teşkilatı kurabilen 

bakanlıklar olarak belirtilmektedir. Taşra teşkilatı kuramayacak olan bakanlıklar ise 

Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma 

Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Orman 

                                                
117 Hüseyin Özgür, “Ademi Merkeziyetçilik ve Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim Đlişkileri”, Çağdaş 
Kamu Yönetimi-II; Konular, Kuramlar, Kavramlar, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, ,2004, s.194 
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Bakanlığı olarak sıralanmaktadır. Taşra teşkilatının kurulmasına getirilen sınırlama 

yurt dışı teşkilatları için de getirilmektedir. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı ve Türk 

Đşbirliği ve Kalkınma Đdaresi Başkanlığı dışındaki bakanlık, kurum ve kuruluşlar yurt 

dışı teşkilatı kuramayacaklardır. 

 

Geleneksel Kamu Yönetiminde, bağlı ve ilgili kuruluş örgütlenme yapısı 

vardır. Kamu Yönetimi Temel Kanun tasarısından geleneksel yapıda olmayan bir 

kuruluş yapısı oluşturulmaktadır. Bunlara “ilişkili kuruluşlar” ismi verilmiştir. Đlişkili 

kuruluş derken, üst kurul olarak adlandırılan düzenleyici ve denetleyici kurullar 

kastedilmektedir. Bunlar idari ve mali özerkliğe ve tüzel kişiliğe sahip 

bulunmaktadırlar. Đşte bu kuruluşlar, bağımsız yapılanmalarından ve özel yetkilerle 

donatılmalarından dolayı, organik ve fonksiyonel yönlerden, gerçek birer otorite 

olarak ortaya çıkmaktadır. Şu kadar ki, bu teşkilat devletin dışında olmayıp, 

genellikle merkezi veya genel idare içinde bir konumda bulunmakta ve devlet adına 

idari işlem ve eylemler yapmaktadırlar.118 

 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu’nun niteliği, kamu yönetimini son derece 

köklü bir biçimde yeni baştan tasarlamakta olmasıdır. Kamu yönetiminin temel 

ilkelerinden başlayarak merkezi ve yerel yönetimler arasında görevlerin dağılımına 

kadar önemli dönüşümler getiren kanun kamu denetim sistemini de yeniden 

düzenlemeye tabi tutmaktadır. Yönetsel anlamda kamu denetim sistemi tümüyle yeni 

baştan düzenlenmektedir.119 Denetimin iç ve dış denetim olmak üzere iki şekilde 

yapılacağı; kamu kurum ve kuruluşlarının iç ve dış denetiminin sadece hukuka 

uygunluk denetimini değil, mali denetim ve performans denetimini de kapsadığı 

öngörülmektedir. Geleneksel yaklaşımla ifade edilirse, iç denetim, daha önce teftiş 

kurulları tarafından yapılan denetimden ziyade, hiyerarşik denetime benzemektedir. 

Çünkü tasarıya göre (m.40) Đç denetim iç denetim elamanları tarafından 

yapılabileceği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi yöneticileri tarafından da 

yapılabilmektedir. Yeni düzenlemede, geleneksel olarak teftiş birimleri tarafından 

                                                
118 Lütfi Duran, “Türkiye’de Bağımsız Đdari Otoriteler”, Amme Đdaresi Dergisi, c. 30, s:1, Ankara, 
1997, s.15 
119 Feyzi Uluğ, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Işığında Kamu Denetim Sisteminde Yeniden 
Yapılanma”; Amme Đdaresi Dergisi; Cilt.37, Sayı.2, 2004, s.105 
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yürütülen denetim, dış denetim olarak adlandırılmakta ve bu denetim yetkisi 

öncelikle Sayıştay’a verilmektedir. Tasarıya göre (m.40) Merkezi idare ve mahalli 

idarelerin dış denetimi kanunla belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Sayıştay 

tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu maddeye göre dış denetim sadece Sayıştay 

tarafından değil Sayıştay dışındaki birimler tarafından da yapılabilir. Sayıştay 

dışındaki birimlerin özel kuruluşlar olup olamayacağı konusu tam olarak açık 

değildir. Bu konuda daha net şeyle söylemek için ileride çıkarılacak düzenlemeleri 

beklemek gerekmektedir.  

 

Đlgili madde gerekçesinde bundan böyle hem kurum ve kuruluşların hem 

yöneticilerin hem de çalışanların sadece mevzuata uygunluk değil, aynı zamanda 

performanslarına göre de değerlendirmeye tabi tutulacakları; böylece, kişileri 

denetleme anlayışından isi geliştirme sürecine geçilmesinin amaçlandığı 

belirtilmiştir.120  

 

Tasarıda en radikal reform önerilerinden biri sayılabilecek yenilik, yapılacak 

ilk yerel yönetimler seçiminden sonra yürürlüğe girmesi istenen "Mahalli Đdareler 

Halk Denetçisi" uygulamasına geçilmesi olmuştur.(md 42) Yıllardır "ombudsman" 

kurulması yönündeki girişimlere karşın, ilk defa bu konuda somut bir adım atıldığı 

ve ombudsmanın Türkçe karşılığı olan "Halk Denetçisi" adıyla Batı’da birçok örneği 

bulunan etkili bir kamu denetimi sisteminin getirilmek istendiği görülmüştür. 

Böylece, her ilde, yerel yönetimler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu idareler 

tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, gerçek ve tüzel kişilerle ilgili işlem ve 

eylemlerinin; Hukuka uygunluğunu değerlendirmek ve aralarındaki anlaşmazlıkların 

çözümüne yardımcı olmak üzere bir halk denetçisi seçilmesi gerekmektedir. 

 

“Đnsan Kaynakları Yönetimi” başlığını taşıyan 46. madde, Tasarının yeni 

düzenlemeler getiren maddelerinden biridir. Maddede, kamu hizmetlerinin 

memurlar, tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışan diğer kamu görevlileri ve işçiler 

                                                
120  Muhsin ve Mehmet Tekinkuş, “Kamuda Performans Yönetimi”, Kamu Yönetiminde Çağdaş 
Yaklaşımlar; Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye 
Yansımaları, Der: Asım Balcı ve diğerleri, Ankara Seçkin Yayınevi, 2003, s.172 
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tarafından yerine getirileceği ifade edilmektedir. Bu ifadede, tam zamanlı çalışanlar 

ve kısmi zamanlı çalışanlar gibi yeni kavramlara yer verilmiştir. Memurun 

hareketleri kanunlar tarafından sınırlanan ve belirlenen, kullandığı kamu gücünün 

yaptırım yetkisini kanunlardan alan ve bu sebepten kamuya hesap verebilirliği olan 

bir çalışan durumundan, niteliği, teknik becerisi, performansı, maliyet azaltımına ve 

karlılığa katkısı ile ölçülen teknik bir elemana dönüştürülmesi hedeflenmektedir.121 

Yine 46. maddeyle getirilen yeniliklerden biri de, müsteşar, genel müdür ve başkan 

gibi üst düzey bürokratların hükümetle göreve gelip hükümetle görevden ayrılması 

kuralıdır. Bu kuralın istisnası ise, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı’dır. Söz 

konusu bürokratların görev sürelerinin hükümetin görev süresi ile sınırlandırılması 

ile iktidara gelen hükümetlerin kadro oluşturma gerekçesiyle üst düzey kamu 

yöneticilerini değiştirme konusundaki uygulamalarını sınırlandırmak amaçlanmıştır. 

Ayrıca, yeni hükümetlerin üst düzey yönetim kadrolarında kendisiyle uyuşacak 

isimleri getirmelerine kolaylık sağlanmıştır. 

 

Tasarıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılmakta (md. 49) ve Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri, araç ve gereçleri ile her türlü 

taşınır ve taşınmaz malları ve bunlara ait ödenekler Đstanbul dışındaki illerde il özel 

idarelerine, Đstanbul’da ise Đstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmektedir. 

(Geçici md. 2) Benzer şekilde, Tasarının geçici 1. maddesinde, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri 

Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü’nün taşra teşkilatlarının görev ve yetkileri, bina, araç, gereç, taşınır ve 

taşınmaz malları, alacakları ve borçları, bütçe ödenekleri ve kadrolarının ilgili 

mahalli idarelere devredilmesi öngörülmektedir.122 Tasarıyla kaldırılan bir diğer 

kurum da Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’dur. (Geçici md. 3) Kaldırılan 

Kurulun personel, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallar ile bütçesinin Sayıştay’a 

devredilmesi öngörülmektedir. 

                                                
121 Emin Alper; “Bürokrasinin Parçalanan Demir Kafesi”; Birikim Dergisi; Nisan 2004; s.71 
122 Aykut Polatoğlu, “Türk Kamu Yönetim Sisteminin Yeniden Örgütlenmesi Üzerine Düşünceler”, 
Amme Đdaresi Dergisi, Sayı:36/4, Ankara, 2003, s:3 
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Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı’nın Türk Kamu Yönetimine Getirdiği 

Yeni Kavramlar 

 

 Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısının metni incelendiğinde geleneksel 

anlayışta olmayan birçok yeni kavramın idari sistemimizde yerini aldığını 

görmekteyiz. Alt bölümde yeni kavramlar ayrıntılı olarak incelenecektir.  

 

Kamu Yönetimi; 

 

 Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımından farklı bir anlayışı benimseyen Yeni 

Kamu Đşletmecileri, yeni anlayışın farklı olduğunu belirtmek için sadece “yeni” 

kavramını ilave etmekle kalmamış, geleneksel idare kavramının yerine “yönetim” 

kavramı kullanılmaya başlanmıştır. 123 

 

Katılımcılık;  

 

 Yeni anlayışa göre bireyler yönetim sürecine sadece kanun temsilcileri 

aracılığıyla değil, doğrudan da katılabilmelidir. Birey devlet karşısında güçlü bir 

konumda yer almalıdır. Taslakta, vatandaşlara, Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK), 

meslek odalarına daha fazla katılım sağlanmakta ve kamu yönetiminin işleyişine özel 

sektör ile STK’ların katılımını sağlamak ve bunun için gerekli mekanizmaları 

kurmak öngörülmektedir.  

 

 Kamu çalışanlarının yönetim sürecine katılması ise, çalışanların bilgi ve 

becerilerinin gelişmesi ile doğrudan ilgilidir. Kamu örgütlerinde alt kademede 

olanların, yönetim sürecine katılımı sağlanmalıdır. 

 

 Yönetim süreçlerine katılım vasıtaları ise, basın-yayın araçları, halk 

toplantıları, kamuoyu araştırmaları, kent kartı gibi yeni teknolojiler, kent meclisleri, 

                                                
123 Al, a.g.m. ,s.55 
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mahalle kurulları, özel danışma kurulları, gönüllü kuruluşlar ve vatandaş danışma 

kurulları gibi araçlardır. 

 

Đnsan Hak ve Özgürlükleri Esas Alan; 

 

 Kavram; Đdarenin yapı ve işleyişi ile ilgili bir düzenlemelerde insan hak ve 

özgürlüklerine vurgu yapılmasıdır. Bu oldukça önemlidir çünkü sadece birtakım 

kamu örgütlerinin insan hak ve özgürlükleri hakkında bir duyarlılığa sahip olması 

yeterli olmayıp, her bir kamu yönetimi örgütünün bu konuya dikkat etmesi, hizmet 

üretme yöntemleri ile iş görme süreçlerini bu perspektifte düzenlemesi 

gerekmektedir. Ancak bu olgu her bir kamu örgütü ve kamu çalışanının evrensel 

anlamda insan hakları anlayışını özümsemesi ile mümkündür. Đlgili kavram daha 

önceki idari düzenlemelerde genellikle kullanılmamıştır. 

 

Saydamlık ve Bilgi Edinme Hakkı; 

 

 Yönetime gizliliğin yerini tam zıt bir yaklaşım olarak yönetimde 

açıklık/şeffaflık almıştır. Gizlilik ve dışa kapalılık yönetimin elinde bulunan her türlü 

verinin açıklanmamasını, yönetimin dışarıdan gelebilecek olan etkilere kapalı 

olmasını, dışarıdan yönetimin ne tür eylemlerde bulunduğunun görülememesini ve 

yapmış olduğu eylemlerin nedenini açıklamamasını ifade etmektedir. Diğer taraftan 

açıklık ve şeffaflık ise bilgi edinme hakkının çok fazla sınırlı olmadan 

kullanılabilmesini ifade etmektedir. Eş deyişle, vatandaşlar tarafından yönetimin 

işleyiş sisteminin, aldığı kararların, personelin tutum ve davranışlarının bilinmesi 

anlamına gelir.124 

  

 Yönetimde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması yolsuzluk yapma ve rüşvet 

almayı büyük ölçüde engeller. Çünkü kişiler yolsuzluk ve aldıkları rüşvetin gizli 

kalacağı düşüncesiyle hareket ederler. Bu doğrultuda, Yönetimin açıklık politikası 

güderek halkı bilgilendirmesi ve halkın bilgi ve belgelere ulaşmasını sağlaması, 

                                                
124 Musa Eken, “Gizlilik Geleneğinden Şeffaf Yönetime Doğru”; Amme Đdaresi Dergisi; Cilt.38; 
Sayı.1; Mart 2005 s.114 
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halkın yönetime katılımını arttıracak; böylelikle etkin ve verimli bir yönetim yapısına 

ulaşılacaktır. Tasarıda Bilgi Edinme ile ilgili düzenleme kanunlaşmış bir kanun 

olmasına rağmen tekrar ele alınmıştır. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler, kanunla 

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Kamu kurum ve 

kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerin talep etmeleri halinde istenen bilgi ve belgeleri 

kanunda belirtilen istisnalar dışında vermekle yükümlüdür.  

 

Hesap Verebilirlik; 

 

 Hesap verebilirlik bir kimsenin yaptıklarından dolayı başka bir otoriteye 

açıklamada bulunmasıdır. Kamu yönetimi açısından hesap verebilirlik ise; kamu 

kurumlarının kamu hizmetlerini sunarken görev, yetki ve sorumluluklarını ne gibi 

yollarla ve nasıl yerine getirdiğini başka otoritelere daha da önemlisi halka 

açıklamalarıdır.  

 

 Hesap verebilirlik ve açıklık, gerek merkezi yönetimin gerekse yerel halkın 

yerel yönetime ve onun yöneten otoriteye güvenini sağlamak açısından büyük önem 

taşır. Yönetimler şeffaf oldukları ölçüde halkın denetimine açık kuruluşlardır. 

Şeffaflık bu idarelere duyulan güveni arttırır. Ancak bu şekilde yönetimi ile halk 

arasındaki hesap verebilirlik ilişkisi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Yönetimin 

sorumluluğu anlamına gelen hesap verebilirlik, asıl olarak bürokrasinin mali 

sorumluluğu ile ilgilidir. Kısaca belirtilecek olursa bürokrasiyi hesap verebilir kılma 

hedefine ulaşmanın yolu kamu kurumlarını ve bütün olarak devleti özel/özerk mali 

denetim kuruluşlarının denetlemesinden geçmektedir. Kamu kurumlarının ve 

devletin mali denetimi siyasal demokratik denetimin yanı sıra iç denetim kurumları 

ve Sayıştay tarafından yapılmalıdır.125  

 

 

 

 

                                                
125 Birgül Ayman Güler; “Devlette Reform”; Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi; Yıl.4; Sayı.13; 
Ocak- Mart 2003; s.11 
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Hizmette Yerellik; 

 

 Kamu yönetimi temel kanununda (m.5-e) “görev, yetki ve sorumluluklar, 

hizmetten yararlananlara en uygun ve en yakın birime verilir”, denilerek Avrupa 

Özerkli Şartı’nda yer alan (m.4–3) ‘hizmette yerellik’ ilkesi doğrultusunda yerel 

yönetimlerin yetkileri artırılmaktadır.126 Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı 

Türk kamu yönetiminin temel ve geleneksel bir özelliği olan merkeziyetçiliği 

değiştirmeyi amaçlamaktadır. Tasarı yerel yönetim birimlerini tek tek saymadığı için 

hemen her türlü ihtiyaç değişen ölçeklerde yerel olarak yorumlanabilecektir. 

Kanunun merkezi idarenin ve mahalli idarelerin yetki görev ve sorumlulukları 

başlığını taşıyan ikinci bölümünde merkezi yönetimin görevleri tek tek sayılarak 

sınırlandırılmış ve bu sınırlar dışında kalan her türlü kamu hizmetinin sunumu 

mahalli idarelere bırakılmıştır.  

 

 Hizmette yerellik ilkesinin öngördüğü şekliyle hizmetin, hizmete en yakın 

yönetimce görülmesi, demokrasi anlayışının bir gereğidir. Hizmete en yakın 

yönetim, halka da en yakın yönetimdir. Bu şekilde hizmetin yönetimine halkın en 

etkili bir şekilde katılımı ve söz konusu hizmetin yönetimini halkın en etkili bir 

biçimde denetimi mümkün olmaktadır.127 

 

Süratli, Kaliteli, Etkili ve Verimli; 

 

 Yeni Kamu Yönetimi anlayışı, kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, etkili ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini öngörmektedir. Bireyler müşteri olarak özel 

sektörden ve vatandaş olarak devletten hizmetlerin süratli ve kaliteli olarak 

sunulmasını istemektedirler.128 Devlet, kamusal hizmetleri karşılamak üzere halktan 

vergi almaktadır. Bu nedenle devletin halka sunduğu hizmet de hızlı ve kaliteli 

olmak durumundadır. 

 

                                                
126 Al, a.g.m. , s.56 
127 Mehmet Özel, “Kamu Yönetiminde Yeni Bir Örgütlenme Đlkesi: Yerellik”, Çağdaş Yerel 
Yönetimler Dergisi, c. 9, s.3, Ankara, 2001, s. 41 
128 Al, a.g.m. , s.57 
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Genel olarak halkın bilincinde devletin sunduğu hizmetlerin verimsiz, 

kalitesiz ve kısmi olduğu görüşü yaygındır. Bu nedenle yeni kavramların biran önce 

devlet hizmetlerinde etkili olması şarttır. Kalite bir mal ya da hizmetin tüketici 

isteklerine uygunluk derecesidir. Etkinlik ise mevcut bir imkânın en yararlı şekilde 

kullanılmasıdır. Etkinlik, kamu yönetiminin kanunlar ve hükümetler tarafından 

belirlenen amaçları gerçekleştirmede ve problemleri çözmedeki performansının 

başarılı olmasıdır. Verimlilik ise; kullanılan kaynaklarla elde edilen sonuçlar 

arasında iyi bir oran elde etmek ve sürdürmektir. Bu kamu kaynaklarının ne kadar 

yerinde ve rasyonel kullanıldığı konusuna dikkatleri yönlendirmektir. Eş deyişle, 

girdi ve çıktı oranlarıyla tarif edilen verimlilik üretkenlik çabalarının boşa 

harcanmaması için bazı çarelere başvurmaktır. Verimlilikte ölçü istenen çıktıyı elde 

etmek için en az girdi kullanabilmektir. 

 

Kamu yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasının temel ilkesi 

hizmetlerin halka en yakın yönetim birimlerince yerine getirilmesidir. Çünkü yerel 

bazı ihtiyaçların merkez tarafından bilinmesi olanaksızdır. Ayrıca kalite ve 

verimliliği arttırmak için; yerel yönetimler yerel kararların alınmasında halkın 

katılımını özendirmelidir. Bu konuda yapılacak diğer bir işlemde kırtasiyeciliğin 

azaltılmasıdır. Kamu denetçiliğinin etkin olduğu ve görev yaptığı durumlarda 

kırtasiyecilik azalır ve halkın kamu kurumlarına olan güveni artar. Bu durumda da 

kamu yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasında olumlu yönde ilerleme 

sağlanır. 

 

Sonuca Odaklılık; 

 

Yeni yönetim taraftarları, geleneksel yönetimin, sonuçlardan çok usullere 

odaklandığını; kural yönelimli olduğunu; çalışanların, verilen emirlere ve mevzuata 

uymakla yükümlülüklerini yerine getirmiş saydıklarını ve yapılan işlerin 

sonuçlarından kendilerini sorumlu tutmadıklarını ileri sürmektedirler.129 

 

                                                
129  Al, a.g.m. , s.56 
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Gerçekten de örgütler ve kurallarla ilgili en büyük sorun, zamanla bu 

örgütlerin ne için kurulduğunun ya da bu kuralların ne için konulduğunun 

unutulmasıdır. Zamanla örgütler ve kurallar bir araç olmaktan çıkıp bir amaç haline 

gelebilmekte ve asıl amaç ise ortadan kalkabilmektedir. Yeni anlayışa göre kamu 

kurumlarının dikkati, kurallar ve düzenlemeler yerine sonuca, hedeflere ve misyona 

kaymalıdır. Bu yaklaşım hesap verme yükümlülüğünün odak noktasının, faaliyetlerin 

sonuçlarına doğru kaymasını da gerektirmektedir. 130 

 

Vatandaş Ve Müşteri Odaklılık; 

 

 Tasarı; kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, hizmetten yararlananların 

ihtiyacının esas alınacağı belirtilerek yeni kamu yönetimi anlayışının benimsediği 

vatandaş odaklılık anlayışını ilk kez kamu yönetimi sistemimize sokmaktadır.131 

Tasarıda hizmet alanın hizmet sunandan hesap sorabilmesine yönelik kanalların 

açılacağına ve vatandaş memnuniyetinin her şeyden üstün tutulması gerektiğine 

yönelik açık hükümler bulunmaktadır. 

 

 Kamu yönetiminde müşteri odaklı anlayış, geleneksel yönetime ilişkin üretim 

ve hizmet anlayışının yeni temeller üzerinde kurulmasını gerektirmektedir. Buna 

göre, performans arttırıcı bir model olan toplam kalite yönetiminin kamu kesiminde 

uygulanmasında, özel kesimde mal ve hizmet üreten işletmelerdeki yapılanma ile 

paralellik gösteren ilke ve uygulama süreçleri benimsenmeli; bu kapsamda kamu 

hizmetini kullanan vatandaşlar ve üretimin değişik aşamalarındaki birimler müşteri 

olarak kabul edilmeli; kaliteyi geliştirme ve müşteri odaklı hizmet sunumu ortak 

amaçlar haline getirilmelidir. Ayrıca sürekli gelişme hedeflenmeli; büyük ölçekli 

örgütlenmeler terk edilmeli; devletin temel görevleriyle ilgili olmayan hizmetlerin 

                                                
130  Al, a.g.m. , s.56 
 
131 Hamza Al; “Türk Kamu Yönetiminde Liberal ve Post modern Esintiler: Kamu Yönetimi Temel 
Kanun Tasarısı”, (çevrimiçi) http://www.todaie.gov.tr, 12.04.2009 
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sağlanması çeşitli sözleşmelerle alt işverenlere devredilmeli; takım çalışması teşvik 

edilmeli ve performans değerlendirmede takım etkinlikleri esas alınmalıdır.132 

 

 Müşteri Odaklılık Kavramı önemli eleştirileri de gündeme getirmiştir. Du 

Gay’a göre (2000: 109) ‘müşteri’ kelimesi, kamu hizmeti kapsamında kullanılması 

zor ve sakıncalı bir kelimedir. Müşteri memnuniyeti üzerine odaklanmak, örgütsel 

yönetimin girişimci biçimlerini teşvik etmek açısından önemli olabilir fakat kamu 

sektörü yönetimi kapsamında bu, anayasal olarak şaşırtıcı, hiyerarşik olarak kural 

dışı ve dahası potansiyel olarak tehlikelidir133 

 

Ombudsman ( Halk Denetçisi ); 

 

 Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan ve Ombudsmanlık sistemi olarak 

adlandırılan bu sistemin getirilmesiyle, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar 

ile bu idareler tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, gerçek ve tüzel kişilerle ilgili 

işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu değerlendirmek, aralarındaki 

anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

 

 Ombudsman, genelde meclis tarafından atanır. Dolayısıyla yürütme 

karşısında bağımsızdır. Ombudsmanın görevi sadece yönetimin denetlenmesi değil, 

vatandaşların yönetimle ilişkilerinde yönetime karşı savunmasını da üstlenen bir 

kurumdur. Vatandaşların haklarının korunmasının bir güvencesidir. Ombudsman 

vatandaşlardan bir şikayet almasa da, re’sen hareket edebilir. 

 

 Kamu denetçisine yapılan şikayetler, idarenin işleyişindeki bozukluklar ve 

karşılaşılan haksızlıklarla ilgilidir. Ombudsman şikayet konusu ile ilgili olarak 

idarenin kurallarına uygun hareket edip etmediğini değerlendirir. Kapsamlı bir 

incelemeden sonra, bir rapor hazırlar ve bunu meclise sunar. Kamu denetçisinin ikna 

                                                
132 Ayşe Gül Yılgör, “Toplam Kalite Yönetiminin Özel Sektör ve Kamu Kesimi Đçin Bir Model 
Oluşturabilme Potansiyeli”, Kamu Yönetiminde Kalite Đkinci Ulusal Kongresi Bildirileri, Ankara, 
TODAĐE, 1999, s.12 
133 Du Gay Paul, “In Praise of Bureaucracy: Weber, Organization, Ethics”, Sage Publication, 
London, 2000 s:109 
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kabiliyeti kuvvetli olmalıdır. Çünkü inceleme sonucunda, kamu denetçisinin 

yaptırımda bulunma hakkı yoktur. Ancak tavsiye eder. Bunu inandırıcı bir şekilde 

yapması gerekir. 

 

 Mahalli Đdareler Halk Denetçisi ile ilgili madde (md. 42) oldukça uzun ve 

ayrıntılı olmasına rağmen, görevleri ile ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır. Tasarıda 

her ilde sadece (1) halk denetçisi seçilmesi öngörülmüştür. Ülkemizde illerin nüfus 

yapıları dikkate alındığında her il için bir halk denetçisi seçilmesinin amaca uygun 

düşmeyeceği ve problem yaratabileceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca halk denetçisi 

uygulamasının sadece mahalli idarelere yönelik olarak (Đl Özel Đdaresi, Belediye ve 

Köyler) getirilmesi, ancak merkezi idare için böyle bir düzenlemeye gidilmemesinin 

de eleştiri konusu olabileceği dikkate alınmalıdır. 

 

Personel Yönetimi’ Yerine ‘Đnsan Kaynakları Yönetimi; 

 

 Tasarıda, birçok alanda olduğu gibi, kamu personel rejimi ile ilgili olarak da 

önemli yenilikler öngörülmektedir. Bunun göstergelerinden birisi ‘insan kaynakları 

yönetimi’ kavramının kullanılmasıdır. Bu, Türk kamu yönetimi için yeni bir 

yaklaşımdır. Özellikle son yirmi yılda Batı ülkelerinin kamu yönetimi yapısı ve 

isleyişinin yanında, personel sisteminde de önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Bu 

değişikliği ifade etmek için, personel yönetimi yerine, orijin itibariyle özel sektöre ait 

olan insan kaynakları yönetimi kamuda da kullanılmaya başlanmıştır.134 

 

 Tasarının 46. maddesine göre; “Kamu hizmetleri memurlar, tam zamanlı veya 

kısmi zamanlı çalışan diğer kamu görevlileri ve isçiler eliyle yürütülür.” Bu maddede 

geçen “tam zamanlı” ve “kısmi zamanlı kamu görevlisi” kavramları ilk defa bu 

tasarıda yer almıştır. 

 

 Đşletme anlayışının kamu yönetimine yansımasını ve bu sistemde 

uygulanmasını savunan Yeni Kamu Đşletmeciliği anlayışı, katı kurallara bağlı, 

                                                
134 Al, a.g.m. , s.65 
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hiyerarşik, esnek olmayan, çalışanlara üstünlük tanımayan, sonuçlara değil, usullere 

odaklı bir personel rejiminin yerine, daha esnek, özel sektör uygulamalarına açık, 

etkin ve verimli bir insan kaynakları yönetimini savunmaktadır. Bunun tasarıya 

yansıması olarak tasarı, memuriyet sisteminde değişiklikleri düzenlemiştir. Tasarı ile 

memurluk istisnai, sözleşmelilik esas durum haline gelmektedir. Yeni kavramın 

olumlu özelliklerinin olması yanında olumsuz özellikleri de mevcuttur. Yeni kavram 

çalışanların performanslarına yönelik olduğu için, görevinde yükselmek isteyen 

kişiler verimlilik ve etkinliklerini arttırmak için çalışacaklardır, etkili çalışma 

personel sayısında da azalmaya neden olacağı gibi liyakat sistemini de geliştirecektir. 

Kavramın en olumsuz özelliği ise kamu çalışanlarının güvencelerini ellerinden 

almasıdır. Kamu çalışanları açısından performansa dayalı ödeme, profesyonelliğe 

verilen önemin artması, kamu hizmetlerinde müşteri satıcı anlayışının yerleşmesi, 

rekabet ve diğer pazar ekonomisi unsurlarının getirilmesi, kamu çalışanlarının 

sayısının azaltılması gibi sonuçlar getirmektedir.135  

 

Kamu Hizmetlerinin Gördürülmesi 

 

 Yeni Kamu Đşletmeciliği düşüncesini şekillendiren, kamunun küçülmesi, asli 

görevlerine geri çekilmesi, kamu hizmetlerinin rekabet ortamında yürütülmesi 

konusunda liberal düşüncelerin etkisi büyüktür. 

 

 Tasarının kamu hizmetlerinin gördürülmesi başlıklı 11. maddesinde de; 

merkezi idare ve mahalli idarelerin bazı kamu hizmetlerini üniversitelere, noterlere, 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, hizmet birliklerine, özel sektöre ve 

alanında uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerine gördürebileceğine ilişkin düzenleme 

yer almaktadır.136 

 

                                                
135 Süleyman Ruhi Aydemir; “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslağı Đncelemesi II”; Yerel Yönetim 
ve Denetim; Cilt 9; Sayı 4; Nisan 2004; s. 32–34 
136 Uğur Ömürgönülşen; “Kamu Yönetimindeki Paradigma Değişimi Çerçevesinde Yürütülen Kamu 
Sektörü Reformlarının Etkileri Nasıl Değerlendirilebilir?”, Kamu Yönetiminde Planlamaya 
Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Đstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, 2006, s. 62–64 
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 Kanun merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında yeni bir görev 

bölüşümü gerçekleştirip bazı kamu hizmetlerini sunma yetkisini yerel yönetimlere 

bırakmaktadır. Bununla birlikte kanun merkezi yönetime uygun gördüğü bazı 

yatırımları yerel yönetimlere yaptırma ve yerel yönetimlere de bazı yatırımlarını 

bedelleri ödenmek şartıyla merkezi yönetime yaptırma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca 

kamu tüzel kişiliklerinden başka diğer örgütlere ve özel sektöre kamu hizmetlerinin 

gördürülebileceğinin kanunda kararlaştırılması kamuda özel sektörün ağırlığının 

artacağının ve özel sektörün kamu hizmetlerinde daha fazla görüleceğinin işaretini 

vermektedir.137 

 

Đlişkili Kuruluş; 

 

 Geleneksel Kamu Yönetiminde, bağlı ve ilgili kuruluş örgütlenme yapısı 

vardır. KYTK tasarısından geleneksel yapıda olmayan bir kuruluş yapısı 

oluşturulmaktadır. Bunlara “ilişkili kuruluşlar” ismi verilmiştir. Đlişkili kuruluş 

derken, üst kurul olarak adlandırılan düzenleyici ve denetleyici kurullar 

kastedilmektedir. Bunlar idari ve mali özerkliğe ve tüzel kişiliğe sahip 

bulunmaktadırlar.138 Đşte bu kuruluşlar, bağımsız yapılanmalarından ve özel 

yetkilerle donatılmalarından dolayı, organik ve fonksiyonel yönlerden, gerçek birer 

otorite olarak ortaya çıkmaktadır. Şu kadar ki, bu teşkilat devletin dışında olmayıp, 

genellikle merkezi veya genel idare içinde bir konumda bulunmakta ve devlet adına 

idari işlem ve eylemler yapmaktadırlar.139 

 

 Birgül Ayman Güler (2004,6) ; Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı ile üç 

büyük değişiklik yapıldığını belirtmektedir.140 Bu değişiklikler; Yerelleşme, 

Özelleştirme, Yönetişimciliktir.  

 

                                                
137 Polatoğlu, a.g.m. , s. 5–6 
138 Al, a.g.m. , s.62 
139 Duran, a.g.m. , s.15 
140 Birgül Ayman Güler; “ Kamu Yönetimi Reformu: Toplumsal Eşitsizlik ve Yönetim”, Türk 
Ekonomi Kurumu Bildirisi, Ankara, 2004 s: 6 
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Yerel(ci)lik Esası; Türkiye’de idare merkeziyetçilik ilkesine göre örgütlenmiştir. 

Merkezi yönetim ilk sırada, yerel yönetimler ikinci sıradadır. KYTK bunun tam tersi 

bir sistemi önermektedir. Merkezi yönetim sadece genel yetkili konumundadır. Yerel 

yönetimler ise öncelikli sırada yer almaktadır. Tasarıda Bakanlıkların taşra 

örgütleriyle sağlanan illerin genel yönetimi, birçok bakanlığın taşra örgütünün 

kaldırılmasıyla il özel idarelerine bırakılmaktadır. Anayasal olarak incelendiğinde 

ilgili düzenleme, Anayasada yer alan “ illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.” 

hükmünü işlersiz kılmıştır.  

 

 Tasarı merkez-yerel yönetim ilişkilerini subsidiarite(yerelcilik) ilkesi 

temelinde kurmuştur. Bu nedenle tasarı idarenin bütünlüğü ilkesiyle uyuşmamakta ve 

anayasayla çelişmektedir.  

 

Özelleştirme;  Tasarı ile öngörülen kamu idare yapısı, işlerini asıl olarak 

vergilendirmeye değil “kullanan öder” ilkesine göre görecek bir bürokrasidir.141 Bu 

çerçevede temel olan, hem merkezde hem de yerelde hemen her türlü yönetim 

işlevinin özel sektör eliyle gördürülmesi ve kamu idarelerinin mal ve işletmelerini 

özelleştirmeleridir. Bu değişiklik ile anayasada yer alan “sosyal devlet” ilkesinden 

uzaklaşıldığı görülmektedir. Hizmetler ticarileşecek ve fiyat esasına dayalı hizmet 

verme söz konusu olacaktır. 

 

Yönetişim; KYTK Tasarısı, kamu yönetimini yerelleştirme, sivilleştirme ve 

özelleştirme temelinde düzenleyicilik rolüyle sınırlı bir yapı olarak kurmaktadır. 

Yapısı ve rolü değiştirilmek istenen kamu yönetimi ve devlet sisteminde son 

değişiklik karar verme sürecinde gerçekleştirilmektedir. Toplumsal yaşamda özel 

sektör ile Sivil Toplum Kuruluşlarının sürekli olarak artırılan gücü, bu unsurların 

kamu karar verme süreçlerine yerleştirilmesini gündeme getirmektedir. Yönetişim 

karar verme mekanizmalarına söz konusu iki aktörün katılımını sağlayan formül 

olarak uygulamaya sokulmaktadır.142  

 

                                                
141 Güler; a.g.m, s:12 
142 Güler, a.g.m. , s: 17 
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  Yönetişim, siyasal ve idari kadroların elinde bulunan karar verme yetkilerinin 

özel sektör ve STK’larla eşit ortaklık temelinde paylaşılması mekanizmasıdır. 

Katılım, toplumun yönetimde yer alması ise yönetişim sistemi ile istenen formül 

katılımcılıktır. Ancak daha demokratik olması açısından katılımın toplumun tüm 

kesimlerine açılmış olması şarttır. 

 

2.3.  Yasal Gelişmeler 

 

  Çalışmanın bu bölümde 2000 yılından sonra yaşanan yasal gelişmeler ele 

alınmıştır.  

2.2.5.   Yerel Yönetimler Reform Paketi 

  Yerel yönetimler reform paketi kapsamında tasarı aşamasından yasa aşamasına 

geçen yerel yönetim yasaları ele alınmıştır. 

 

2.2.5.1.  Đl Özel Đdaresi Yasası 

 

Đl özel idarelerini düzenleyen 1913 tarihli “Đdare-i Umumiye-i Vilayet Yasası 

Muvakkati” adlı geçici yasa, 74 yıl yürürlükte kalmış ve il özel idarelerine ilişkin 

uygulamalara zemin oluşturmuştur. 1987 yılında 3360 sayılı yasa ile geçici yasasının 

adı “Đl Özel Đdareleri Yasası” olarak değiştirilmiş ve geçici yasa temel alınarak çeşitli 

değişiklikler yapılmıştır.143 

 

59. Hükümet döneminde Kamu Yönetiminin Temel Đlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Yasa ile merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında 

yeni bir görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı öngörülmüş ve bu çerçevede il özel 

idarelerine yönelik yeni bir düzenleme gerçekleştirilmiştir.144 Bu doğrultuda 

                                                
143 Bekir Parlak, “Tarihi Perspektifte ve Reform Sürecinde Đl Özel Đdareleri”,Yerel Yönetimler 
Üzerine Güncel Yazılar-I Reform, Der: Hüseyin Özgür ve M. Kösecik, Ankara, Nobel Yayın 
Dağıtım, 2005, s. 180 
144 Bayram Coşkun ve Turgay Uzun, “Đl Özel Đdaresi Reformuna Đlişkin Bazı Değerlendirmeler,” 
Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Yerel Yönetimler Kongresi (3–4 
Aralık), Çanakkale, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, 2004, 
s.67 
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hazırlanan 5197 sayılı “Đl Özel Đdaresi Yasası” 24.6.2004 tarihinde Mecliste kabul 

edilmiş ve Cumhurbaşkanı’na gönderilmiştir.145 Ancak Cumhurbaşkanı tarafından 

5197 sayılı Yasasının 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 25, 35, 45, 47, 52. ve geçici 1. 

maddeleri onaylamayarak tekrar görüşülmek üzere Meclise iade edilmiştir. 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer iade gerekçesinde; il özel idaresinin 

görevlerinin tek tek sayılmak yerine hizmet alanlarının belirtilmesi ve il özel 

idaresinin görev ve hizmetlerinin genel ve soyut olarak belirlenmesi; il özel idaresi 

içinde valinin konumunun zayıflatılarak il genel meclisi başkanlığına son verilmesi, 

meclis kararları için valinin onay şartının kaldırılması; bütçe ve kesin hesabın 

kabulünde ve kesinleşmesinde il genel meclisi kararının yeterli kabul edilmesi 

yönündeki düzenlemeler nedeniyle Yasa’nın merkeziyetçilik, yerinden yönetim, 

idarenin bütünlüğü ve idari vesayet ilkelerine aykırı olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca 

ilgili tasarıda eğitim hizmetlerinin il özel yönetimlerine bırakılması da tasarının geri 

gönderilme nedenidir. Eğitim ve öğretimin merkezi yönetimce tek elden yürütülmesi 

anayasal bir madde olmasına rağmen ilgili tasarıda bu madde ihlal edilmiştir. Bunun 

üzerine tekrar görüşülen Yasa, bazı değişikliklerle 22.2.2005 tarihinde Mecliste 

kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanının da onaylaması üzerine 5302 sayılı Đl Özel 

Đdaresi Yasası olarak yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

5302 sayılı Yasasının genel gerekçesinde mahalli idarelerin yeni kamu 

yönetimi anlayışı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

Yasa ile, sivil katılıma imkân verilmiş, şeffaf idari uygulamalar zorunlu hale 

getirilmiş, idarenin hesap verilebilir şekilde dizaynı sağlanmış, özel idarenin 

demokratik yapısı güçlendirilmiş ve vatandaş odaklı bir idari yapılanma 

amaçlanmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda, sonuç odaklı, hesap 

verebilir, açık, saydam, katılımcı, öngörülebilir bir yönetim mekanizmasının 

oluşturulması öncelikli amaç olmuştur.  

 

5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Yasası; il özel idarelerinin görevlerinde (m. 6), 

organlarının oluşum tarzında (m.11, 12), teşkilat yapısında (m.35), personel 

                                                
145 Đl Özel Đdaresi Yasası, (çevrimiçi) http://www.belgenet.com/yasa/k5197.html , 11.03.2009 
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yapısında (m.36), maliyesinde (m.45) ve mali yönden denetimleri konusunda (m.37, 

38, 39, 40, 41, 68, 69) olmak üzere, önemli yenilik ve değişiklikler ve bazı konularda 

önceki sistemi bütünüyle başkalaştırıcı nitelikte hükümler getirmiş bulunmaktadır.146 

 

5302 sayılı Yasa, “il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek” (md. 1) 

amacıyla hazırlanmıştır. Yasa “il özel idaresini” kapsamaktadır (md. 2) ve il özel 

idaresi, “il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali 

özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini” ifade etmektedir. (md.3)  

 

Yasanın Getirdiği Yenilikler; 

 

Anayasal sistem içerisinde il düzeyinde iki tür örgütlenme bulunmaktadır; 

yetki genişliği ilkesine dayanan ve merkezi idarenin taşra uzantısı olan il genel 

yönetimi ve yerinden yönetim ilkesine dayanan ve vesayet denetimine tabi olan il 

özel idaresi.147 Yeni Yasa’yla il özel idarelerine ilk kez idari ve mali özerklik 

tanınmaktadır. Böylece Đl Özel Đdareleri merkezin izni ve onayı gerekmeksizin belirli 

konularda yetki sahibi olmuştur. Bu konular; 

 

� Bütçe-kesin hesabını; personel alımı-istihdamını; örgütsel yapılanmasını 

yapabilir (md.45–47 ) 

� Her türlü faaliyette bulunabilir: gerçek ve tüzel kişilere izin- ruhsat verebilir ( 

md.7-a ) 

� Yönetmelik çıkarabilir, emir verebilir, yasaklar koyup bunları uygulatabilir 

(md.7-b ) 

� Taşınır-taşınmaz mal alım satımı, kiralaması, takası, üzerinde ayni hak tesis 

edilmesi işlemlerini yapabilir ( md.7-c ) 

� Đç ve dış borç alabilir ( md.7-d ). 

                                                
146 Ali Ulusoy, “Yerel Yönetimlere Đlişkin Yeni Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi”, Danıştay 
ve Đdari Yargı Günü Sempozyumu Bildirisi, Ankara, 2005 s.2   
147 Remzi Çiftepınar, “Yeni Đl Özel Đdaresi Yasasına Eleştirel Bir Bakış”, Yasama Dergisi; Sayı:2, 
2006, s:131  
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� Şirket kurabilir (md.52 ). 

� Đmtiyaz verebilir, yap-işlet ve yap-işlet-devret kararları verebilir ( md.10-i ) 

� Özelleştirmeye karar verebilir ( md.10-i ) 

� Yurtdışı yerel yönetim ve birlikleriyle ilişki kurabilir ( md.10-n ) 

� Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle ortak 

hizmet ve projeler yürütebilir ( md.43-l ) 

 

Đl özel idaresinin doğrudan kendi organlarımı kararlarıyla kullanabilecekleri 

bu yetkiler, piyasa mantığını güvence altına alan iki önemli düzenlemeyle 

güçlendirilmiştir:148 

 

Malların devlet malı sayılmaması: Özel idare mallarının devlet malı sayılması 

hükmü tanım cümlesinden çıkarılmış ve başka bir yerde de düzenlenmemiştir Yasa, 

yalnızca suç işlenmesi durumunda özel idare mallarını devlet malı sayarak, ceza 

kurallarım öngörmekle yetinmiştir. (m. 7-sondan bir önceki paragraf) 

 

Haciz sisteminin tanınması: Özel idarelerin vergi, projeye bağlı borç, şartlı bağış 

gelirleri dışında kalan her türlü geliri haczedilebilecektir. Buna göre işletme 

gelirleri, tarifelendirmeyle elde edilen gelirler, ücret gelirleri, cezalar... hacze 

açıktır. Benzer biçimde, "fiilen kamu hizmetlerinde kullanılmayan mallar " da haciz 

işlemine açık tutulmaktadır (m. 7-son paragraf) 

 

Yasa ile getirilen yeniliklerden biri de özel idarenin organlarına ilişkindir. 

5302 sayılı Yasa ile özel idarenin organları -il genel meclisi, il encümeni ve vali- 

(md. 3) korunmakla birlikte, organların yetkilerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 

Buna göre, il özel idaresinin genel karar organı olan il genel meclisi, ilgili yasada 

gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden 

oluşmaktadır. (md. 9) Bunun yanında, köy muhtarları temsilcileri, kaymakamlar, 

ildeki kamu kuruluşlarının amirleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

                                                
148 Birgül Ayman Güler, “22 Şubat 2005 Gün ve 5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu Üzerine”, 
Mülkiye Dergisi, Cilt: XXIX, Sayı: 246, s:102 
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üniversiteler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarına oy hakkı olmaksızın komisyon 

toplantılarına katılma ve görüş belirtme hakkı tanınmıştır. Bu uygulamayla, yeni 

kamu yönetimi anlayışı gereğince, “katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik, 

hizmetten yararlananların ihtiyacına odaklılık, sivil toplum örgütlerinin önerilerinden 

yararlanma ve halkın bilgi edinme hakkını kullanması” düşüncelerinin 

gerçekleştirileceği bir sistem öngörülmüştür. Eski Yasa’da vali, encümen, meclis 

sıralamasının yerini; meclis, encümen, vali sıralaması almıştır.  

 

Yasa, toplantı zamanlarında da değişiklik yapmıştır. Eskiden il genel meclisi 

mayıs ve kasım olmak üzere yılda iki kez toplanırken, yeni Yasa ile belirlenen aylık 

tatil hariç, meclisin her ay olağan olarak toplanması öngörülmüştür. 

 

Yasa ile getirilen yeniliklerden biri de, il genel meclisi kararlarının yürürlüğe 

girmesine ilişkindir. (md. 15) Önceki Yasaya göre, meclis kararlarının kesinleşmesi 

için valinin onayı gerekirken yeni Yasada kararların on beş gün içinde valiye 

gönderilmesi usulü benimsenmiştir. Valiye gönderilmeyen kararlar yürürlüğe 

giremeyecektir. Valiye de kararların bir daha görüşülmesini isteme yetkisi verilmiş 

ve bu kararların ancak salt çoğunlukla kabul edilmesi durumunda kesinleşmesi 

hükme bağlanmıştır. Kesinleşen kararlar için, valinin on gün içinde idari yargı 

mercilerine başvurabilmesi öngörülmüştür. 15. madde ile getirilen bir başka yenilik 

de, meclis karar özetlerinin toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde halka 

duyurulmasıdır.149 Bu düzenlemeyle, kamuoyunun ve halkın denetiminin arttırılması 

amaçlanmış olduğu gibi, il genel meclisi sistemiyle, il genel meclisi -valilik-encümen 

arasındaki ilişkilerde ağırlık sıralaması değiştirilmektedir. Valinin il genel meclisi 

başkanlığı sıfatına son verilmekte, "devletin ve hükümetin temsilcisi" sıfatından 

doğan ağırlığı ortadan kaldırılmakta, il genel meclisinin denetiminde çalışan üst 

düzey yönetici haline getirilmektedir.  

                                                
149 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, “Mahalli Đdarelerin Yeniden Yapılandırılması: Yerel Yönetim 
Reformu, (Özel Đhtisas Komisyonu Raporu)”, TOBB Yayını, No: 303, Ankara, 1996 



 

   69 

Yasanın getirdiği önemli özelliklerden biri; ihtisas ve denetim 

komisyonlarının kurulmasıdır.(md 16- md 17)150 Komisyonların kurulmasında amaç, 

hizmetlerin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması 

öngörülerek il özel idarelerinin daha demokratik ve vatandaş odaklı bir anlayışı 

benimsemeleridir. 

 

Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesine Dava Açma Gerekçesi 

 

Cumhurbaşkanı, 22.02.2005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Đl Özel 

Đdaresi Yasası”nın 3, 7, 10, 11, 13, 15,18, 25, 35, 45, 47, 51 ve 52. maddelerinin 

Anayasa’ya aykırılıkları nedeniyle, Anayasa Mahkemesine iptali ve yürütmenin 

durdurulması istemiyle dava açmıştır. Đptal isteminin gerekçesi olarak “Yasa 

Koyucu’nun kimi maddeleri dava konusu yapılan 5302 sayılı Yasa ile yeni bir “il 

özel idaresi sistemi” yaratmayı amaçlamasıdır. Yeni sistem ve bununla yaratılan 

modelin Anayasa’ya aykırılığı ancak, iptali istenen maddelerin birlikte 

değerlendirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz bu gerekçeler, aynı zamanda, 

yeni sistemin oluşmasına katkıda bulunan dava konusu her madde için de 

geçerlidir.”151 nedeni mahkemeye sunulmuştur.  

 

Anayasa Mahkemesi yapmış olduğu incelemeler sonucu 17 Ocak 2007 

tarihinde sonuca varmıştır. Buna göre, Yasanın, il genel meclisinin görev ve 

yetkilerini içeren 10. maddesinin (h) bendi iptal edilmiştir. Söz konusu maddenin (h) 

bendi, “Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı 5 milyardan 25 milyar Türk 

Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine 

karar vermek” hükmünü içermektedir. Anayasa Mahkemesi, “Meclis kararlarının 

kesinleşmesi” başlıklı 15. maddesindeki, “... Valiye gönderilmeyen meclis kararları 

yürürlüğe girmez. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden 

görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar 

                                                
150 Bayram Coşkun, “Đl Özel Đdaresinde Yeniden Yapılanma”, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel 
Yazılar–1: Reform, Der: Hüseyin Özgür ve M. Kösecik, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2005, s:158 
151 27. Aralık.2007 tarihli 2007/3 Karar Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı, (çevrimiçi), 
http://www.resmi-gazete.org/sayi/6619/anayasa-mahkemesinin-e-200532-k-20073-sayili-karari-
2222005-tarihli-ve-5302-sayili-kanun-ile-ilgili.html, 11.03.2009 
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edilen kararlar kesinleşir” hükmünün “...ile yeniden görüşülmesi istenip de il genel 

meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar...” ibaresini 

Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmiştir. Yüksek Mahkeme, yasanın diğer 

maddelerinin iptal istemini ise reddetmiştir.152 

 

Sonuç itibariyle; Đl Özel Đdaresi yasasının getirmiş olduğu yenilikler, yönetim 

ve denetimi il genel yönetiminden il özel yönetimine aktararak, devlet sisteminde 

yetki genişliğinde somutlanan merkeziyetçilik ilkesi yerine yerellik ilkesini 

uygulamaya geçirmektedir. Bu uygulama il özel idarelerini daha özerk bir yapıya 

kavuşturmakta, ancak Anayasa’nın “üniter devlet modeli”, “idarenin bütünlüğü”, 

“yetki genişliği”, “idari vesayet” ilkelerine uygun düşmemektedir. Đl Özel Đdaresi 

Yasası’nda hem hizmetlerin özelleştirilmesinin hem de özel idarenin özelleşmesinin 

yolu açılmış bulunmaktadır. Bir yandan il özel idarelerinin hizmet alanları 

genişletilirken, diğer yanda bu hizmetlerin özel sektöre gördürülme imkanları 

genişletilmekte ve kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasının önü açılmaktadır. 

Vatandaş müşteri kabul edilmekte ve ancak bedelini öderse belirli haklardan 

yararlanır duruma gelmiştir. Yasanın getirdiği bir yenilikte istihdam politikalarına 

yönelik “sözleşmeli personel” uygulamasıdır. Bu yenilik eğer siyasi düşüncelerden 

etkilenirse yerel kayırmacılık oluşacak ve her seçim döneminde hemşeri politikası 

uygulanacaktır.   

 

Yeni Đl Özel Đdaresi Yasası’nın ulus aşırı güç odaklarının ihtiyaçlarına yanıt 

verecek şekilde değil, gerçekten vatandaşı esas alan, ülkemiz insanın gerçek 

ihtiyaçları gözetilerek ve üniter devlet modeline dayalı tek bir ulus bilinci içinde ve 

merkezden yönetim ilkesinin gerekleri de gözetilerek yeniden şekillendirilmesi 

ihtiyacı bulunmaktadır. 

 

 

 

                                                
152 27. Aralık.2007 tarihli 2007/3 Karar Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı, (çevrimiçi), 
http://www.resmi-gazete.org/sayi/6619/anayasa-mahkemesinin-e-200532-k-20073-sayili-karari-
2222005-tarihli-ve-5302-sayili-kanun-ile-ilgili.html, 11.03.2009 
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2.2.5.2.  Büyükşehir Belediye Yasası 

 

Günümüzde nüfusun kentlerde yoğunlaşması hizmet talebi ve maliyetleri 

artmıştır. Milyonlarca insanın ve araçların oluşturduğu trafik, hizmet kalitesini 

düşürmekte, zaman ve kaynak kaybına neden olmaktadır. Konut talebinde artış, arsa 

spekülasyonunu ve kaçak yapılaşmayı ve gecekondu benzeri yapılaşmayı teşvik 

etmiş ve kent estetiği kaybolmuştur. Kentlerin etrafı yoksulluk kuşağıyla çevrilmiş, 

sefalet bölgeleri ortaya çıkmış, sorunlar ulusal düzeyde etkiler doğurmaya 

başlamıştır. Talep artışı karşısında hizmet yetersizliği yozlaşmaya yol açmıştır. 

Dolayısıyla kentlerin sorunlarına kent düzeyinde değil de ulusal düzeyde çözüm 

aramak zorunlu hale gelmiştir. Böylece, kimi kentler için ulusal düzeyde çözüm 

aramak gerekmektedir.153Büyükşehirlerin sorunlarıyla baş edebilmek buralarda farklı 

yönetim modellerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Büyük kentlerde iki düzeyli 

yönetim oluşturma uygulaması bütün dünyada yaygınlık kazanmış bir yöntemdir. 

Ülkemizde de, anakent alanlarında farklı yönetim yapıları kurma konusunda çeşitli 

araştırma ve çalışmalar yapılmış; yasa tasarıları hazırlanmıştır. Beş yıllık kalkınma 

planlarında ve kamuda yeniden yapılanma çalışma raporlarında başta Đstanbul olmak 

üzere büyük kentler için özel yönetim biçimleri gerekli olduğu belirtilmiştir154 

 

Türkiye’de büyükşehir belediye yönetimiyle ilgili ilk düzenleme 1984 yılında 

yapılmıştır. 2004 senesine kadar büyükşehir belediyeleri, 1984 yılında yasa 

hükmünde kararname olarak çıkan, daha sonra aynı yıl yasalaşan 3030 Sayılı 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Yasa Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilmesi Hakkında Yasa hükümlerine tabiydi. Ancak uygulamada yaşanan bazı 

sorunlar daha etkin bir yasaya ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Büyükşehir 

belediyelerinin de yeniden yapılandırılmasını, bu idarelerin etkin, saydam, hesap 

verebilir ve katılımcı bir yapıya kavuşturulmasını gerektirmektedir. Mahalli 

idarelerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde, bu amaçları gerçekleştirmek ve 

                                                
153 Mehmet Akif Çukurçayır, “Tanzimat’tan Günümüze Yerel ve Genel Siyasal Düzenlemelerde 
Temel Aktör Olarak Yurttaş”, Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma 
Sempozyumu, Đstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, ,2006, s.66-68 
154 Ruşen Keleş; Kent ve Siyaset Üzerine Yazılar, Đstanbul, IULA-EMME (Yerel Yönetim Dünyası) 
Yayını, 1993, s. 28 
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Büyükşehir belediyelerini de yeniden düzenlemek için 5216 sayılı yasa çıkartılmıştır. 

Böylece eski yasa yürürlükten kaldırılmıştır.155 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası, 10 Temmuz 2004 tarihinde kabul 

edilmiş ve 23 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. “Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, 

hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak” 

(md. 1) amacıyla çıkarılan 5216 sayılı Yasa, “büyükşehir belediyesiyle büyükşehir 

sınırları içindeki belediyeleri” (md. 2) kapsamaktadır. 

 

Yasanın Getirdiği Yenilikler;  

 

5216 sayılı Yasa ile, 3030 sayılı Yasadan farklı olarak, büyükşehir 

belediyelerinin kurulması yeni esaslara bağlanmıştır. 3030 sayılı Yasada büyükşehir 

belediyesi kurulabilmesi için kent sınırları içinde birden çok ilçe bulunması 

yeterliyken, 5216 sayılı Yasayla en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini içeren 

(md. 3) ve “belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre 

uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 

750.000’den fazla olan” il belediyelerinde büyükşehir belediyesi kurulması 

öngörülmüştür. (md. 4)156 Ayrıca, fiziki yerleşim durumlarının ve ekonomik 

gelişmişlik düzeylerinin de dikkate alınması kararlaştırılmıştır. (md. 4) Yeni 

düzenlemedeki nüfus şartıyla, nüfusu az olan illerde büyükşehir kurulmasını 

önleyerek hizmetlerdeki aksamaları gidermek ve kaynak israfının önüne geçmek 

amaçlanmıştır.  

 

Büyükşehir belediyelerinin sınırları, adını aldığı büyükşehir belediyesinin 

sınırlarından oluşmaktadır. (md. 5) Buna göre, ilçe belediyelerinin sınırlarının, bu 

ilçelerin büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırları olması ve ilk 

kademe belediyelerinin büyükşehir belediye sınırları dışında belediye sınırı 

                                                
155 Mehmet Kayhan, “Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Getirdikleri”, Beklenen Mahalli 
Đdareler Dergisi; Sayı.127, 2005, s.1 
156 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası 
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olamayacağı kararlaştırılmıştır. Büyükşehir belediyesine katılma hususunda 3030 

sayılı Yasadan farklı bir düzenlemeye yer verilmiştir. 3030 sayılı Yasada büyükşehir 

belediye sınırlarının kuruluş yasasında gösterilmesi ve yasa dışında idari işlemlerle 

belirlenen sınırların değiştirilmemesi usulü benimsenmiştir. 5216 sayılı Yasada ise, 

“büyükşehir belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırları içinde bulunan 

belediye ve köylerin” Belediye Yasası hükümleri uyarınca büyükşehir belediyesine 

katılması öngörülmüştür. Bu madde ilgili yasanın yasalaşma sürecinde muhalefet 

partileri tarafından çok eleştirilmiştir. Bazı belediye ve köylerin tüzel kişiliğinin idari 

kararla sona erdirilmesi Anayasaya aykırı olarak görülmüştür.157Ancak Anayasanın 

123. maddesine göre kamu tüzel kişileri idari işlemle kurulur ve tüzel kişiliğin 

kaldırılması yine idari işlemle yapılabilir.158 Dolayısıyla ilgili madde Anayasaya 

aykırı değildir. Ancak yerel halkın görüşlerinin alınması yönünde yeni düzenlemeler 

ilgili maddeye eklenmelidir. 

 

5216 sayılı Yasada büyükşehir belediyelerinin görevleri, ilçe ve ilk kademe 

belediyeleriyle aralarında çıkabilecek yetki ve görev çatışmasını önlemek amacıyla 

ayrıntılı şekilde sayılmıştır. 3030 sayılı yasada sayılan imar planları, kanalizasyon, 

su, toplu taşımacılık, çevre sağlığı, merkezi ısıtma, itfaiye, yolcu ve yük terminalleri, 

anayol ve caddelerin yapımı gibi ortak kent hizmetleri büyükşehir belediyelerinin; 

inşaatlara ruhsat verme, tali yol ve meydanları yapma, sokak temizliği, yeşil alan ve 

spor tesisleri meydana getirme gibi klasik nitelikteki belediye hizmetleri de ilçe 

belediyelerine bırakılmıştır. (md 7) Bu düzenlemeyle, büyükşehir belediyeleri ile ilçe 

ve ilk kademe belediyeleri arasındaki görev ve yetki dağılımı, ilçe ve ilk kademe 

belediyeleri aleyhine ciddi şekilde bozulmaktadır. Planlama yetkileri başta olmak 

üzere, ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından yerine getirilen pek çok yetki, 

büyükşehir belediyesine devredilmiştir159 

 

                                                
157 Cumhuriyet Halk Partisi, “ Anayasa Mahkemesine Đptal Başvurusu”, (çevrimiçi) 
www.yerel.chp.org.tr, 20.04.2009  
158 Bahtiyar Akyılmaz, Đdare Hukuku, Konya, Sayram Yayınları, 2004, s:135 
159 Sevinç Torlak ve Yasin Sezer, “Büyükşehir Belediye Reformu Üzerine Bir Değerlendirme”, Yerel 
Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I Reform, Der: Hüseyin Özgür ve M. Kösecik, Ankara, Nobel 
Yayın Dağıtım, 2005, s. 95 
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5216 sayılı Yasayla getirilen en önemli yeniliklerden biri de büyükşehir 

belediye meclisi üyelerinin seçimine ilişkin(md 12–13) usulün değiştirilmesidir. 

3030 sayılı yasa ile öngörülen, ilçe belediye meclislerinin üye sayısının beste biri 

oranında üyenin büyükşehir belediye meclisini oluşturması seklindeki sistemden 

vazgeçilerek büyükşehir belediye meclislerinin doğrudan seçilen üyelerden oluşması 

öngörülmektedir. 5216 sayılı Yasayla yeni bir düzenleme de meclis toplantılarına 

yönelik gerçekleştirilmiştir. 3030 sayılı Yasada, meclisin yılda üç defa olağan 

toplanması ve belli şartların gerçekleşmesi durumunda olağanüstü toplanması 

öngörülmüşken, 5216 sayılı Yasada olağanüstü toplantı sistemi kaldırılmış ve 

meclisin her ayın ikinci haftası mutat toplantı yerinde toplanması kararlaştırılmıştır. 

Yapılan değişiklik ile mahalli hizmetlerin daha şeffaf ve katılımcı bir şekilde 

yürütülmesi ve meclis denetiminin daha etkin şekilde yapılması amaçlanmıştır.160 

 

5216 sayılı Yasayla getirilen bir diğer yenilik de, meclis kararlarının 

kesinleşmesine ilişkindir. (md. 14) Buna göre, büyükşehir belediye başkanı hukuka 

aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, gerekçesiyle birlikte yedi gün içinde 

yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilecektir. Belediye başkanının 

yeniden görüşülmesini istemediği kararlar veya görüşülmesini istediği fakat 

büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul edilen 

kararlar kesinleşmiş olacaktır. Ayrıca meclis ve encümen kararlarına karşı ilgili 

kişilerin valiye itiraz hakkı kaldırılmış ve valinin denetim yetkisine son verilmiştir. 

Vali işlemleri hukuka aykırı görürse idari yargıda dava açabilecektir. Uygulama 

özerklik açısından olumlu bir gelişme olmasına rağmen, mahkemece verilecek 

yürütmenin durdurulması kararının uzaması beklenen etkiyi yaratmayacaktır. Bu 

nedenle başvuru ile birlikte işlemin yürütmesinin otomatik olarak durdurulması esası 

benimsenebilir.161 

 

3030 sayılı Yasada atanmış üyelerden oluşan encümenin yapısı 5216 sayılı 

Yasa ile değiştirilmiştir. Meclis üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçilen beş 

                                                
160 Ahmet Nohutçu, Kamu Yönetimi, Đstanbul,  Savaş Yayınevi, 2006, s. 126 
161 Sevinç Torlak ve Yasin Sezer, a.g.m. , s.103  
 



 

   75 

üye ve biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere atanmış beş 

üyeden oluşan bir encümen öngörülmüştür. 

 

5216 sayılı Yasa ile getirilen yeniliklerden biri de, mahalli hizmetlerin etkili, 

verimli, hızlı, şeffaf ve vatandaş ihtiyaçlarına odaklı şekilde sunulması amacıyla 

esnek bir teşkilat yapısının öngörülmesidir. (md. 21) Buna göre, büyükşehir 

belediyesi teşkilatı norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire 

başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşacaktır. Ayrıca 3030 sayılı Yasada yeni 

birimlerin kurulmasında benimsenen Đçişleri Bakanlığı’nın onayından vazgeçilerek; 

ihtiyaç duyulması halinde büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile birimlerin 

kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi usulü benimsenmiştir.162 

 

5216 sayılı Yasa ile getirilen yeniliklerden bir diğeri bütçe sürecine 

yöneliktir. Yeni düzenlemeyle bütçenin kesinleşmesi için gereken valinin onay şartı 

kaldırılarak bütçenin onaylanmasında tek yetkilinin büyükşehir belediye meclisi 

olması kabul edilmiştir. Ayrıca 5216 sayılı Yasa ile 3030 sayılı Yasadan farklı olarak 

büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin topladıkları vergilerden birbirlerine 

ödemeleri gereken payları zamanında yatırmadıkları takdirde ilgili belediyenin talebi 

üzerine söz konusu miktarın,  Đller Bankası tarafından yükümlü belediyenin genel 

bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılması 

imkanı getirilmektedir. Yeni düzenlemeyle büyükşehir belediyelerinin gelirlerine 

otopark yerlerinden elde edilecek gelirler de eklenmiştir. Buna göre, otoparklardan 

elde edilecek gelirlerin yüzde 50’si ilçe belediyelerine, kalan kısım büyükşehir 

belediyelerine verileceği öngörülmektedir. 

 

Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon başlığını taşıyan 27. 

madde ile “büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine 

getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon”un büyükşehir belediyesi tarafından 

sağlanması kararlaştırılmıştır. 3030 sayılı Yasadan farklı olarak, “büyükşehir, ilçe ve 

ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması 

                                                
162 Sevinç Torlak ve Yasin Sezer, a.g.m. , s.101 
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durumunda” yönlendirici ve düzenleyici karar alma yetkisinin büyükşehir belediye 

meclisinde olması öngörülmüştür. 3030 sayılı Yasada ise, bu yetki büyükşehir 

belediye encümenine verilmişti. 

 

5216 sayılı Yasada yer alan diğer düzenlemeleri şöyle sıralamak mümkündür: 

3030 sayılı Yasada bulunan büyükşehir belediyesi ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri 

arasındaki imar yetkilerinin paylaşımı konusundaki belirsizlik giderilerek büyükşehir 

belediyesinin ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını 

denetleyebilmesi öngörülmüştür. (md. 11)163 Büyükşehir belediyelerinin daha etkili, 

verimli ve ekonomik hizmet sunabilmesi amacıyla kendi görev ve hizmet 

alanlarında, ilgili mevzuatta belirlenen usullere göre sermeye şirketi kurabilmeleri 

karalaştırılmıştır. (md. 26) 5216 sayılı Yasada özel hüküm veya düzenleme 

bulunmayan hususlarda, Belediye Yasası ve diğer yasalardaki hükümlerin 

büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri hakkında uygulanması öngörülmüştür. ( 

md. 28) 

 

Sonuç olarak; ilgili yasa 3030 sayılı yasa ile yaşanan örgütsel, yönetsel, 

kaynaksal sorunların giderilmesi için çıkarılmıştır. 5216 sayılı yasa ile birçok yenilik 

idari yapıda yerini almıştır. Ancak bazı sorunlarda devam etmektedir. Bu sorunların 

en önemlisi karar mekanizması konusunda yaşanmaktadır. Hala birçok karar merkezi 

yönetimin onayına tabidir. Büyükşehir Belediyelerinin asli görevi belediyeler ile 

koordinasyonu sağlamaktır. Ancak hem eski yasada hem de günümüzdeki yasada 

Büyükşehir Belediyeleri üst kurul olarak nitelendirilmiştir. Başta planlama yetkisi 

olmak üzere alt kademe belediyelerin birçok yetkisi Büyükşehir Belediyesine 

verilmiştir. Yeni düzenlemeyle birlikte devam eden eleştiri konularından biride 

Büyükşehir Belediye Başkanının, meclisten bile üstün görülmesine ilişkin eleştiridir. 

Büyükşehir Belediye Başkanının meclis üzerindeki başkanlık yetkisi, veto yetkisi 

hala devam etmektedir. Atama ile belirlenen Genel Sekreterin meclisten önce örgüt 

şemasında yer alması, organlar arası güç dengesizliğinin oluşu,  bir siyasi görüşün 

belediyede hegoman olmasına neden olabilecektir. Bu nedenle ilgili görev 

                                                
163 Cengiz Akın, “ Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Đlçe veya Alt Kademe Belediyeleri Arasındaki 
Đlişkiler” Türk Đdare Dergisi, Sayı:412, 1996 s. 26 
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dağılımının daha adaletli olması gerekmektedir.  Yerel demokrasi için öncelik alt 

kademe belediyelerine verilmelidir. 

 

Yasa Büyükşehir Belediyesi sınırlarını belirlerken merkez belediye sınırından 

10.000 metre yarıçapı içerisindeki yerleşim yerlerinin tanımlanmasını yeterli 

görmüştür. Bu noktada TMMOB Şehir Plancıları Odasının önemli eleştirileri vardır 

ve bu eleştiriler incelenmelidir. TMMOB Şehir Plancıları Odası yapılan 

düzenlemenin sadece fiziksel mekana dönük olmasını yeterli görmemektedir.164  Bu 

nedenle daha nesnel ve rasyonel verilerin kullanılması önerilmiştir.  

 

Özetle;  5236 sayılı yasa yeni bir sistem getirmemiş, bunun yerine var olan 

sistemdeki eksiklikleri ve aksaklıkları giderici rol üstlenmiştir. Ulusal düzeyde yetki, 

görev ve sorumluluklar merkezden yerele aktarılırken, büyükşehir statüsü tanınan 

alanlarda yerel yönetimler üzerinde oluşturulmuş olan farklı merkezin daha da 

güçlendirilmesiyle, gerçek yerel yönetim dışlanmakta, metropoliten alanlarda işlevler 

üstlenen farklı aktörler arasında işbirliği, paylaşım ve katılım mekanizmalarının 

geliştirilmesi yerine gelişmeler büyükşehir yöneticilerinin inisiyatifine 

bırakılmaktadır Yasanın yerinden yönetim ve demokrasi açısından önemli bir adım 

olarak görülmesi için gereksinimlere daha iyi yanıt veren reform niteliğinde 

düzenlemelerin olması şarttır.  

 

2.2.5.3.  Belediye Yasası 

 

Ülkemizde ilk belediye idaresi Osmanlı taşra yönetiminin merkeziyetçi 

yapısına uygun olarak Đstanbul’da 1854 yılında kurulmuştur. Geçen zaman içerisinde 

belediyelerle ilgili çok sayıda düzenleme çalışmaları yapılmışsa da en kapsamlı 

düzenleme Cumhuriyetin kurulusundan sonra 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı 

Belediye Yasasıdır.165 Daha sonraki süreçte ise belediyeleri yeni bir temelde ele alan 

                                                
164 TMMOB Şehir Plancıları Odası, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu Hakkında TMMOB Şehir 
Plancıları Odası Görüşleri", 2004, s. 3–4, (çevrimiçi) www.spo.org.tr/, 25.04.2009 
165 Cevat GERAY: “Belediyeleşme Süreci ve Türkiye”, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, 
Ankara, TODAE, 2000, s.17 
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ve bu çerçevede mahalli müşterek hizmetleri yeni bir anlayışla düzenleyen yasal 

çalışma 5272 sayılı Belediye Yasasıdır. Ancak Anayasa Mahkemesi 5272 sayılı 

Belediye Yasasını, TBMM’ce yapılan oylamanın usulüne aykırı olduğu gerekçesi ile 

şekil yönünden iptal etmiştir. Bu nedenle yeni bir yasa hazırlanmıştır. 5393 sayılı 

Belediye Yasası 13 Temmuz 2005 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir.  

 

Yürürlüğe giren bu yeni yasa ile belediye kurulabilmesi için gerekli olan 

nüfus sayısı beş bine çıkarılmıştır. (md 4)166 Aynı maddeyle yeni kurulacak bir 

belediyenin bir başka belediyenin meskun sahalarına 5.000 metreden daha yakın 

olamayacağı hüküm altına alınarak iç içe girmiş, adeta cadde ve sokakların 

birbirinden ayırdığı belediye kurulmasına son verilmektedir. Bu uygulama, 

vatandaşların hizmet talep edeceği belediye veya aksayan hizmetlerin hesabını 

soracağı yetkilileri doğrudan tanımasına; belediye hizmetlerinin etkili, verimli ve 

ekonomik olarak, koordinasyon içerisinde yürütülmesine imkan sağlayacaktır. 

 

Yasayla bir veya birden fazla köyün birleşerek belediye olabileceği ancak 

birleşecek köylerin merkez olarak belirlenen yere en fazla beş bin metre uzaklıkta 

olabileceği hükme bağlanmıştır. (md 11) Söz konusu işlemin son basamağının, 

Danıştay’ın görüşü alınarak müşterek kararnameyle oluşturulacağı 

belirtilmektedir.167 Böylece Danıştay’ın görüşü alınarak, Đçişleri Bakanlığının teklifi 

üzerine müşterek kararname ile” tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına imkan tanınarak 

imar ve altyapı hizmetlerinde verimlilik ve etkinlik amaçlanmıştır.  

 

5272 sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesinde belediyelere verilen görevler 

sayılmıştır. Yeni yasada belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak yerine 

hizmet alanları belirtilmekle yetinilmiştir. Yeni düzenlemeyle getirilen bir başka 

yenilik, belediyelerde zorunlu - isteğe bağlı görev ayırımına da son verilerek, 

yasalarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen "mahallî müşterek" 

                                                
166 5393 sayılı Belediye Yasası 
167 Özkan Kaan Karadağ; “Belediyeler Kanunu Tasarısı”, Kamu Yönetimi Dünyası, Yıl.5; Sayı.17–
18, 2004, s.11 
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nitelikteki diğer görev ve hizmetlerin de belediyelerce yapılması esasın 

benimsenmesidir. Bu uygulama yerel yönetimlerin hizmet üretme alanlarını 

genişletmiştir. Yasanın 14. maddesinin L fıkrasında “Gayrisıhhî müesseseler ile 

umuma acık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek” yetkisi 

belediyelere devredilmiştir. Böylece daha önce merkezi idarenin taşra kuruluşlarının 

yerine getirdiği ruhsatlandırma yetkileri belediye sınırları içinde belediyelere 

devredilmiştir. 

 

Yasa belediye meclisine vergi, resim ve harç dışında kalan dava konusu olan 

uyuşmazlıklardan beş milyardan fazla olanları anlaşma yolu ile çözme yetkisi 

vermektedir. Ayıca belediye meclisinin dönem başı toplantısı kaldırılmış(md 20), 

meclisin resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebileceği hükmü 

getirilmiştir. Böylece seçimler yasada belirtilen tarih ve sürelerin sonunda 

yapılacaktır. Meclis her aybaşında toplanacak, her yıl bir ay tatil kararı alabilecek, 

resmi tatile rastlayan günlerde ise çalışmasına ara verebilecektir. Đl özel idaresinde 

olduğu gibi meclis her ay toplanan daimi bir meclis haline getirilmiştir.168 Belediye 

meclislerinin toplantılarının her ay yapılacak olması Belediye hizmetleri ve 

belediyelerin yapılarının demokratikleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Meclis kararlarının kesinleşmesi ise belediye başkanının onayıyla olmaktadır. 

Belediye başkanının kararı bir kez gerekçesiyle birlikte iade etme hakkı 

bulunmaktadır. Đade edilen karar meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla tekrar 

kabul edilirse kesinleşmektedir. Belediye başkanının bu kararlara karşı idari 

mahkemeye başvuru hakkı bulunmaktadır.169 

 

Yasada 26. maddeye göre “Belediye meclisi, bilgi edinme (md 26) ve 

denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel 

görüşme ve gensoru yoluyla kullanır”. Meclislerin oluşturacağı denetim komisyonu 

ile belediyelerde meclislerin denetim fonksiyonu güçlendirilmiştir. Ayrıca yasayla 

denetim yöntemlerinin de geliştirildiği görülmektedir. 

                                                
168 Ramazan Soydan; “5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5272 Sayılı Kanundan Farklı Olarak Getirilen 
Yenilikler”, Beklenen Mahalli Đdareler Dergisi,  Sayı.132, 2005; s.1 
169 Karadağ; a.g.m. ,  s.12 
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Bu yasa ile getirilen yeniliklerden biri de belediye meclisinin feshini(md 30) 

gerektiren sebeplerin sınırlandırılmasıdır. Böylece serbest seçimle oluşan belediye 

meclislerine rahat çalışma ortamının sağlanmasına öncelik verilmiştir  

 

5393 sayılı Yasa uyarınca belediye başkanı, görevinin devamı süresince 

siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor 

kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz ( md.37). Bu 

düzenlemeyle belediye başkanlarının sadece başkanlık görevine yoğunlaşmaları 

amaçlanmaktadır. Diğer bir yenilik; Belediye encümeni, Yasada öngörülen belediye 

teşkilat yapısına uygun olarak yeniden düzenlenmektedir. Belediye encümeni 

maddede belirtilen sayılarda seçilmiş meclis üyesi ile belediyenin atanmış 

amirlerinden oluşacaktır. Encümen üye sayısı il belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in 

üzerindeki belediyelerde, yedi, diğer belediyelerde beş kişiden oluşacaktır. Yeni 

düzenlemeyle encümen idari bir organ olarak düzenlenmekte; encümenin uzmanlık 

niteliği güçlendirilerek yürütmeye ilişkin daha dinamik bir karar alma mekanizması 

öngörülmektedir. Ayrıca, belediye meclisince seçilmiş üyelerin de encümene 

katılması sağlanarak katılım ilkesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.170 

 

Yeni Belediye Yasası’nın getirdiği en önemli yenilik belediye meclisi 

kararlarının mülki idare amiri tarafından onaylanması işlemine son vermesidir. 

Yasanın 23. maddesinde Belediye meclisi kararları belediye başkanı onayıyla, vetosu 

halinde meclisin ısrarı ile kesinleşir denmektedir. Bunun yerine mülki idare amirine, 

belediye meclisinin kararlarını hukuka aykırı görmesi durumunda bu kararlara karsı 

yargı mercilerine başvurma yetkisi vermektedir. “Belediye meclisi kararlarının onaya 

tabi olmaktan çıkarılmasının bir takım sonuçları vardır. Bunların en önemlileri, 

belediye bütçesi meclis kararıyla kesinleştiğinden ve meclis kararları artık onaya tabi 

olmadığından belediye bütçesi üzerindeki mülki idare amirlerinin yetkileri ve 

personel istihdamı üzerinde merkezi idarenin yetkileri her yönüyle ortadan 

                                                
170 Abdullah Yıldırım; “5393 Sayılı Belediye Kanununun Getirdiği Yenilikler”, Beklenen Mahalli 
Đdareler Dergisi,  Sayı.134, 2005, s. 7–8 
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kaldırılmıştır”171 Böylece vesayet denetimi belli ölçüde zayıflamış, merkezin 

belediyeyi hukuki açıdan denetimi öngörülmüştür. 

  

Yasa belediyelerde sözleşmeli personel çalıştırılmasını norm kadroyla sınırlı 

kalmak şartıyla mümkün kılmakta ve özendirmektedir. Haftanın ya da ayın belirli 

gün ve saatlerinde sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkan sağlanmıştır. 

 

Yeni Belediye Yasası ile yerel yönetim sistemimize kent konseyleri de 

girmiştir. 76.madde ile getirilen bu düzenleme şu şekildedir. “Kent Konseyi, kent 

yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik(md 13) bilincinin geliştirilmesi, kentin 

hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve 

yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, 

ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve 

mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent 

konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek 

sağlar. Kent Konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında 

gündeme alınarak değerlendirilir. Kent Konseyinin çalışma usul ve esasları içişleri 

Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.” Ayrıca 77.maddede ise Belediye 

hizmetlerine gönüllü katılım düzenlenmiştir. 

 

5393 sayılı Yasa ile getirilen önemli bir düzenleme de nüfusu 50.000’in 

üzerinde olan belediyelerin stratejik plan yapma zorunluluğudur. Stratejik yönetimle 

kentlerin geleceğinin altyapı, ulaşım, çevre gibi temel hizmetler açısından uzun 

vadeli olarak planlanması ve çalışma programlarının bu planlara göre yapılması 

öngörülmektedir. Bu ayrıca, belediye personelini performans ölçütlerine göre 

değerlendirilmesine de imkan tanımaktadır. 

 

                                                
171 Birol Ekici ve M. Cem Toker, “Avrupa’da ve Ülkemizde Yerel Yönetimlerin Denetimi ve 
Etkinliği”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2006, s.10 
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 5393 sayılı Belediye Yasa’sı ile belediyelerimiz ilk kez kentsel yenileme ve 

dönüşüm konusunda yetkilendirilmiştir. Yasanın özellikle 69. ve 73. maddeleri bu 

konuda belediyelerin yetkilerini açıkça ortaya koymaktadır172. Düzenli kentleşmeyi 

sağlamak, Toplu Konut yapmak, satmak, kiralamak vb. projelerde yer almak 

belediyenin yetkileri dahilindedir. 

 

Yeni yasayla belediyeler için esnek bir teşkilat yapısı öngörülerek mahalli 

hizmetlerin etkili, verimli, hızlı, saydam ve vatandaş ihtiyaçlarına odaklı bir şekilde 

sunulması hedeflenmiştir. Yasa ile belediye teşkilatının; beldenin nüfusu, fiziki ve 

coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile norm kadro ilke ve 

Standartlarına uygun olarak kurulması öngörülmektedir. Yazı isleri, mali hizmetler, 

fen isleri ve zabıta birimlerinin her belediyede zorunlu olarak kurulması; sağlık, 

itfaiye, imar, insan kaynakları ve hukuk isleri birimleri ile ihtiyaç duyulan diğer 

birimlerin belediye meclisinin kararı ile kurulmasına imkan tanınmaktadır.(md 48) 

5393 sayılı Yasaya göre “Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların 

önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, 

yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine 

rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden 

belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre 

tarafsız olarak analiz etmek, karsılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak 

değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır.” 

(md.54). Yeni düzenlemeyle yapılacak denetim faaliyetleri ile muhtemel hata 

alanlarının tespit edilerek belediye yönetimi ve çalışanların hata yapmadan önce 

eğitilmesi ve uyarılması düşünülmektedir. 

 

5393 sayılı Belediye Yasası’nda hizmetlerin halka en yakın yerlerde 

sunulacağı hükmüyle yeni kamu yönetimi anlayışından etkilenildiği ve hizmette 

yerellik ilkesine uyulduğu görülmektedir. Adalet Alada, belediyeleri halk kitlelerine 

en yakın kamusal kurum olarak nitelendirmekte, ancak halkla bütünleşmediği için 

                                                
172 Pelin Pınar Özden, “Belediyelerin Sosyal Programları ve Kentsel yenileme”, Yerel Yönetimler 
Üzerine Güncel Yazılar-II Reform, Der: Hüseyin Özgür ve M. Kösecik, Ankara, Nobel Yayın 
Dağıtım, 2007, s. 205 
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eleştirmektedir. “ Tarihsel gelişim boyunca; değişen, farklılaşan topluma, 

ekonomiye, hukuka rağmen, değişmeyen; yerel halkın yerel karar meclislerinde 

gerçek anlamda temsilinin katılımının sınırlılığıdır.” eleştirisiyle halka en yakın 

kurumların, katılım konusunda yeterli olmadığını belirtmiştir.173 

 

Önceki yasalardan farklı olarak bir yerin belediye olması için 5000 nüfus şartı 

konularak güncel bir sayı belirlenmiş adaletsiz dağıtım ve haklar arası eşitsizlik 

sorununun önüne geçilmiştir.  

 

Đlgili yasa katılımcılığı arttırıcı birçok uygulamayı belediyelerin görev ve 

yetkileri arasında saymaktadır. Özellikle norm kadro uygulaması, kent konseyi, 

kentsel dönüşüm gibi konular hem yerel uygulamalar adına hem de belediye yasası 

adına reform niteliğindedir.  

 

2.2.6. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Yasası 

 

Kamu mali yönetim sistemimiz 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Yasasıyla düzenlenmiş, söz konusu Yasa az sayıda değişiklikle bugüne 

kadar yürürlükte kalmış ve kamu mali yönetimini düzenleyen temel yasa olma 

niteliğini sürdürmüştür.174 

 

Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon, kamu borçları ile açıklarının boyutları 

kamu mali yönetimimizin bugünkü durumunu ve reform ihtiyacını göstermektedir. 

Dış ekonomik dayatmalar, uluslararası rekabetin zorlayıcılığı, ekonomide 

küreselleşme ise, kamu mali yönetiminde reformu kaçınılmaz kılmaktadır. Karar 

alma süreçlerinin etkinliği ile bu süreçlerin denetlenebilirliği için sağlıklı bir mali 

yönetim şarttır.175Kamu kaynaklarını etkili ve verimli şekilde elde etmek ve 

                                                
173 Adalet Bayramoğlu Alada, “Dünden Bugüne Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Seçimleri Üzerine 
Notlar”, Kent Gündemi 06, Đstanbul, TMMOB Yay., 2004, s.29 
174 TBMM, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısı, 2003, (çevrimiçi)  
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0692.pdf, 25.04.2009 
175 TESEV, “Kamu Mali Yönetimi”, 2004;  
(çevrimiçi)  http://www.tesev.org.tr/ projeler/proje_kamu_denetim_ozet1.php, 25.04.2009 
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kullanmak, hesap verebilirlik ve mali saydamlık sağlamak amacı ile 10.12.2003 

tarihinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası kabul edilmiş; 

24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa ile mevzuat odaklı, 

kurallara dayalı ve merkezi planlamanın hissedilir olduğu geleneksel kamu yönetimi 

anlayışının yerine, hesap verebilir, şeffaf, performansa dayalı, yerel ve yerinden 

yönetime daha fazla önem veren çağdaş bir kamu yönetimi anlayışı geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Söz konusu bu yasa, sadece merkezi idare birimlerini değil kamu 

yönetimi çerçevesinde ele alınan kamu kurumlarını da ilgilendirmektedir. 

Dolayısıyla, bazı yenilikler yerel yönetimler için de geçerli olmaktadır.176  

 

Yasanın amacı, “kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve 

hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak 

üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin 

hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, 

raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek” şeklinde belirlenmiştir.177 

 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının Getirmiş Olduğu Temel Yenilikler; 

 

Yasayla birlikte bütçe türleri uluslar arası standartlarda benimsenen biçimde 

yeniden tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. 1050 sayılı Yasa da bütçe türleri; Genel 

Bütçe, Katma Bütçe, Özel Bütçe ve bunlara bağlı döner sermaye bütçesi, şeklinde 

düzenlenmiş ve söz konusu Yasada öngörülmemiş olmasına rağmen uygulamada fon 

bütçeleri de tesis edilmiştir. 5018 sayılı Yasada yapılan düzenlemelerle; genel 

yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri hazırlanma ve uygulanmasını kapsayacak 

şekilde bütçe türleri; Merkezi yönetim bütçesi, Sosyal güvenlik kurumları bütçeleri, 

                                                
176 Gülsüm Hazman, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Büyükşehir 
Belediyelerinde Yerel Yönetim Reformuna Yönelik Bir Değerlendirme”, Yerel Yönetimler Üzerine 
Güncel Yazılar-II Reform, Der: H. Özgür ve M. Kösecik, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2007, s. 
529 
177 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Yasası 
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Mahalli idareler bütçeleri olarak düzenlenmiştir. Yasada yapılan bu düzenlemelerle; 

katma bütçelerin, fonların kaldırılması ve 11.12.2007 tarihine kadar döner sermaye 

bütçelerinin kaldırılmasının öngörülmüş olması, kamu kaynaklarının kullanılmasında 

bütünlük, saydamlık ve verimliliğin sağlanması, kaynak israfının ve usulsüz 

işlemlerin önlenmesi bakımından yerindedir.178 

 

 5018 sayılı Yasa, mali yönetim ve kontrol sistemimizin yapısını ve işleyişini 

yeni bir anlayışla ele alarak bu hususların temel esaslarını düzenlemekte, kamu 

bütçelerinin hazırlanma, uygulanma ve kontrol işlemlerinin muhasebeleştirilmesini 

ve raporlanmasını belirlemektedir. Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin 

arttırılması amacıyla, bütçe hazırlama çalışmalarına daha erken başlanması, kamu 

idarelerinin bütçeleri üzerinde daha ayrıntılı hazırlık ve sağlıklı tahmin yapılmasının 

sağlanması ve mali yönetimde çok yıllı bütçeleme sistemine geçilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, plan-bütçe iliksisi güçlendirilerek kamu idarelerinin 

stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini bu plana dayandırmaları öngörülmekte, 

amaçların ve hedeflerin bütçe büyüklükleri ve sürdürülebilir finansman planı 

düzeyinde hangi ekonomik koşullarda gerçekleştirileceğine ilişkin olarak kamu 

idarelerine orta vadeli program ve mali plan ile yol gösterilmektedir. Bütçe 

işlemlerine hız kazandırmak amacıyla, Sayıştay’ın harcama öncesi vize ve tescil 

işlemleri kaldırılmakta, konumu uluslararası standartlara uygun hale getirilmekte, 

Maliye Bakanlığınca yapılan taahhüt ve sözleşme tasarılarının vizesi işlemi ise 

yönetsel sorumluluk ve mali kontrol yetkisinin paylaştırılması ilkesi çerçevesinde 

kamu idarelerine bırakılmaktadır.179 

 

Yasanın kapsamı, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, genel yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri olarak belirlenmiştir. 5018 sayılı Yasa; merkezi 

yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli 

idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden mali yönetim ve 

                                                
178 Ahmet Arslan, “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama 
Sisteminde Yapılan Düzenlemeler”, (çevrimiçi) www.sgb.gov.tr, 13.05.2009 
179 TBMM, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısı, 2003, (çevrimiçi)  
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0692.pdf, 25.04.2009 
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kontrolünü kapsamaktadır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri de, genel 

bütçeli ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar bütçelerinden 

oluşmaktadır. Ancak düzenleyici ve denetleyici kurumların mali özerkliklerinin 

sağlanması amacıyla, bu kurumlar Yasanın bazı maddelerinden istisna 

tutulmuşlardır. 

 

Yasada, Kalkınma planları ile bütçeler arasında sıkı bir bağ kurulmuştur. 

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme, yeni sistemin temel 

ayaklarındandır. 

 

Kamuda aynı muhasebe sistemi kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Genel 

yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde ortak muhasebe ve raporlama 

standartları ile çerçeve hesap planı uygulanacaktır. 

 

Harcama öncesi kontrol yapma ve harcama sonrası iç denetimi gerçekleştirme 

görevleri ilgili kamu idarelerine devredilmiş ve bu kapsamda yeni yapılanmaya 

gitmeleri öngörülmüştür. Harcama öncesinde Maliye Bakanlığı tarafından 

yürütülmekte olan taahhüt ve sözleşme tasarılarının vize işlemleri kaldırılmaktadır. 

Bu kapsamda Sayıştay tarafından yürütülmekte olan ödenek kullanımına ilişkin vize 

işlemi ile taahhüt ve sözleşmelerin tescil edilmesi işlemine 2005 yılından itibaren son 

verilmiştir. Böylece harcama öncesi kontroller azaltılmak suretiyle kamu 

hizmetlerinin hızlı bir şekilde sunulması içim gerekli ortam hazırlanmış olmaktadır. 

 

Yasada kamu gideri geniş bir şekilde tanımlanmış ve kamu giderinin; 

yasalarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik 

katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının 

iskontolu satışından doğan farklar,  ekonomik, mali ve sosyal transferler, verilen 

bağış ve yardımlar ile diğer giderleri kapsadığı belirtilmiştir.  

 

Mali saydamlığın sağlanması amacıyla her türlü kamu kaynağının elde 

edilmesi ve kullanılmasında bakanların; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, 

varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans planları konusunda her mali yılın ilk 
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ayı içinde kamuoyunu bilgilendireceği belirtilmektedir. Diğer taraftan kamu 

idarelerince idari faaliyet raporu, mahalli idareler için Đçişleri Bakanlığınca 

değerlendirme raporu ve Maliye Bakanlığınca genel faaliyet raporu düzenlenmesi 

öngörülmekte, ayrıca diğer yöntemlerle mali yönetim verilerinin ve mali 

istatistiklerin düzenli olarak kamuoyuna açıklanması sağlanmaktadır. Kamu 

kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılması konusunda Bakanlar, üst 

yöneticiler ve harcama yetkilileri açıkça sorumlu tutulmuş kamu kaynaklarının 

yönetim ve denetiminde performans denetimi de öngörülmüştür. 

 

1050 sayılı Yasada öngörülen Bütçe Dairesi Başkanlığının görevlerini 

yapmak üzere Mali Hizmetler Birimi’nin kurulması öngörülmüştür 

 

Yasa ile Denetimde ihtisaslaşmanın önü açılmak suretiyle belirli kuralları ve 

standartları olan, sürekli işleyen, ilgili kamu idaresinin içinde yer alacak bir iç 

denetim sistemi kurulması amaçlanmıştır. Belirlenmiş bir sistem dâhilinde işleyen 

denetim faaliyetinin yapılmasını sağlamak ve harcama sonrası iç denetimi 

gerçekleştirmek üzere, iç denetçilerin atanması öngörülmektedir. Yeni getirilen 

sistemin bir gereği olarak harcama sonrası denetim faaliyetinin güçlendirilmesi 

istenmektedir. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile iç ve dış denetim 

konusunda kapsamlı yeniliklere gidilmiştir. Đdarelerinde yapılacak iç denetim şu 

denetim uygulamalarını kapsamaktadır:180 

 

a) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili yasa, 

tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. 

 

b) Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen 

faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki 

etkinliğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. 

                                                
180 TBMM, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısı, 2003, (çevrimiçi)  
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0692.pdf, 25.04.2009 
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c) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve 

işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin 

değerlendirilmesidir. 

 

d) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin 

sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 

 

e) Sistem denetimi: Denetlenen birimin yönetim ve kontrol sistemlerinin; 

organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, 

eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, 

kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliğinin ölçülmesi suretiyle 

değerlendirilmesidir. 

 

Dış denetim bağlamında, 5018 sayılı Yasa ile Sayıştay’ın ön denetimine son 

verilmektedir.181 Bu harcama sürecini hızlandıracak ve Sayıştay’ın iş yükün 

azaltacak olumlu bir yeniliktir. Böylece dış denetim sadece harcama sonrası mali 

uygunluk ve performans denetimine yönelmekte ve bu konudaki dünyadaki 

uygulamalar ile paralellik sağlanmaktadır. Sayıştay, TBMM adına denetim 

yaptığından sonuçları da TBMM’ye raporlayacaktır. 

 

5018 sayılı Yasa ile kamu harcama sistemimizin sorunlarına yönelik olarak 

yapılan olumlu düzenlemeleri şu şekilde özetlemek mümkündür. Kamu mali 

yönetiminde disiplin ve bütünlüğün sağlaması için Yasanın kapsam alanı geniş 

tutulmuş ve mali bakımından kaynak israfı ve usulsüzlüklere sebep olan katma 

bütçelerin varlığına son verilmiştir. Ayrıca döner sermaye işletmeleri ile fonların 

gelir ve giderlerinin ilgili oldukları idare bütçesine dahil edilmesi sağlanmakta, 

bunların belirli bir süre sonunda da tasfiye edilmesi öngörülmektedir 

                                                
181 Eyüp Kızılkaya, “Denetimin Yeniden Yapılandırılması Düzenlemeleri Üzerine Değerlendirmeler”, 
Mali Kılavuz Dergisi, Sayı: 23, 2004, s. 32 
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Bütçenin ekonomi ve maliye politikaları ile ilgisinin kurulması,  bütçenin 

daha doğru bir şekilde hazırlanması ve parlamentonun bütçe hakkını gereği gibi 

kullanmasını sağlamak için bütçenin hazırlanması bakımından ayrıntılı düzenlemeler 

yapılmıştır. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması 

bakımından bakanlar, üst yöneticiler ve kamu harcama sürecinde görev alan herkes 

sorumlu tutulmuştur. 

 

Mali saydamlığı sağlamak ve yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirmek için 

kamuda raporlama, mali istatistikler oluşturma ve faaliyet raporlarının hazırlanması 

ve yayınlanması sistemine geçilmiştir. Uluslararası standartlara uygun şekilde 

denetim iç ve dış denetim olarak ikiye ayrılmış dış denetim organı olarak Sayıştay’ın 

dolayısıyla TBMM’nin kamu gelir ve giderleri üzerindeki denetim yetkisi kapsam ve 

konu itibariyle artırılmıştır. Ayrıca denetimde uygunluk denetimi yanında 

performans (yerindelik) denetimi de öngörülmüştür. 

 

Đlgili yasanın eksik yönleri de mevcuttur. Eksik yönlerinin de giderilmesi için 

çalışmaların yapılması gerekmektedir. 1050 sayılı Yasanın sorumluluk halleri ve 

sorumlular bakımından yetersiz hükümleri 5018 sayılı Yasayla giderilememiştir. 

5018 sayılı Yasada esasen mali sorumluluk değil daha çok idari sorumluluk 

tanımlanmış ve spesifik anlamda mali açıdan kimin yada kimlerin sorumlu olduğu 

açıkça belirtilmemiştir. Bunun sonucu olarak mali açıdan harcama sürecinde görev 

alan herkesi sorumlu tutmak kamu zararının tespiti halinde asıl sorumlunun tespitini 

güçleştirecektir. 1050 sayılı Yasanın en çok eleştirilen hükümlerinden biri harcama 

sürecinin katı ve uzun olması idi. 5018 sayılı Yasa Sayıştay ve Maliye Bakanlığının 

harcama öncesi kontrol işlevi olan vize ve tescile son vermekle birlikte mali kontrol 

yetkilisine vize yetkisi de dahil olmak üzere daha geniş (sınırsız ve gereksiz) yetkiler 

tanımıştır. 

 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nda Yapılan Değişiklikler 

 

Kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimizi yeniden düzenleyen 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın mevzuat hazırlamaya ve teşkilatlanmaya 
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yetki veren maddeleri ile bazı geçici maddeleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmiş, diğer maddelerinin de 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, bu Yasa ile öngörülen sistemin uygulanması için Yasada 31.12.2007 

tarihine kadar geçiş dönemi belirlenmiştir. 

 

5018 sayılı Yasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi amacıyla 30.11.2005 

tarihinde kabul edilen 5433 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile Bazı 

Yasa ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa” 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca kabul edilmiştir. 

 

5433 sayılı yasayla genel olarak bazı teknik ibare ve ifadelerde düzeltmeler 

yapılmaktadır. Đç kontrol sistemi yeniden tanımlanarak daha kapsayıcı hale 

getirilmektedir. Đlsem sürecinin hızlandırılmasını ve etkinliğini sağlamak üzere, mali 

kontrol yetkilisinin sistemden çıkarılarak, ön mali kontrol fonksiyonunun mali 

hizmetler biriminde ve harcama birimlerinde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Bu 

çerçevede, mali hizmetler biriminin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden 

düzenlenmektedir. Mevcut teşkilat yapılarında yer alan Araştırma Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 

Dairesi Başkanlıkları kaldırılmakta, Başbakanlıkta ve Milli Savunma Bakanlığı 

dışındaki bakanlıklarda Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmaktadır. Yasanın 

uygulanması için gerekli kadro ihdas ve iptalleri ile özlük haklarına ilişkin 

düzenlemeler yapılmaktadır.182 

 

Bütün bu düzenlemeleri içeren 5433 sayılı Yasanın yayımlanması 

Cumhurbaşkanı tarafından uygun bulunmamış, 5433 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Yasası ile Bazı Yasa ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Yasa” 8. ve geçici 1. maddelerinin bir kez daha görüşülmesi 

için, Anayasa’nın değişik 89. ve 104. maddeleri uyarınca veto edilmiştir. Söz konusu 

maddelerden birisi muhasebe yetkilisi atanması, diğeri ise şube müdürlerinin Devlet 

                                                
182 TBMM, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları ”, 2005, 
(çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1014m.htm, 28.05.2009 
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Bütçe Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı kadrolarına atanmasına ilişkindir. 5433 

sayılı Yasada yer alan bu hususlardaki hükümlerin anayasaya aykırı olduğu 

gerekçesiyle tekrar görüşülmek üzere 16.12.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı’na gönderilmiştir. TBMM 22.12.2005 tarihinde 5436 sayılı 

“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile Bazı Yasa ve Yasa Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa” kabul edilerek 23.12.2005 

tarihinde cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış; 24.12.2005 tarihinde resmi gazetede 

yayımlanmıştır. 

 

2.2.7. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 

Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa 

 

 Etik, insanların bireysel ve toplumsal anlamda kurdukları ilişkilerin temelinde 

var olan değerleri, kuralları doğru-yanlış, iyi-kötü gibi kavramları ahlaksal açıdan 

araştıran bir felsefe disiplini doğru ve yanlısın ölçütü olarak açıklanabilir.183 Daha 

basit bir ifadeyle etik doğru ve yanlışa ilişkin standartları açıklar.184 

 

 Kamu yönetiminde etik; kamu yöneticilerinin ortaya koyması gereken 

davranış kuralları, prosedürler ve sekil şartları gibi bir takım yöntemlerin 

kullanılması olarak karsımıza çıkmaktadır. ‘yönetsel etik ya da kamu yönetimi etiği, 

yönetsel kurum ve kuruluşların her türlü eylem ve işlemlerinde hem önlenmesi 

gereken hem de teşvik edilen olumlu davranışları içeren bir dizi ilke ve 

standartlardan oluşur.’185 Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları 

gereken etik kurallarının belirlenmesi ve bu kuralların uygulanmaması halinde 

doğacak yaptırımların kamu görevlilerine belirtilmesi kamu yönetimlerinde 

yolsuzluğun ortadan kaldırılması hususunda önemli bir basamak oluşturmaktadır. 

                                                
183 Kemal Đnan, ‘Sosyalist Etik’, Gelecek Dergisi, 1996, s. 43 
184 Joseph Massie and John Douglas, “Managing: A Contemporary Introduction, Englewood Cliffs”, 
Prentice- Hall,1992, s.78 
185 Ahmet Nohutçu, “Etik ve Kamu Yönetimi”, Çağdaş Kamu Yönetimi II, Der: M. Acar ve H. 
Özgür, Ankara, Nobel yayıncılık, s.393 
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 Son yıllarda kamu yönetimi üzerinde yapılan çalışmalarda etik konusu 

üzerinde ısrarla durulmaktadır. Bunun temel nedeni halkta siyasetçi ve bürokratların 

etik davranmadıkları yolunda bir inancın yerleşmesidir. Genel olarak halkın büyük 

bir kesimi bürokratların kamu yararı için çalışmadıklarına inanmaktadır. Kamuoyu 

yoklamaları, halkın yönetime katılmaması, politik skandallar, medya yorumları vb. 

olumsuz göstergeler halkın hükümetlere güvenmediğini açıkça ortaya 

koymaktadır.186 

 

 OECD tarafından 1998 yılında yayımlanan “Kamu Yönetiminde Etik Đlkeler” 

başlıklı tavsiye kararında da, üye ülkelerin kamu hizmetlerinde etik davranış 

ilkelerini hayata geçirmek amacıyla, iyi isleyen kurumsal yapılar oluşturmaları ve 

gerekli diğer tedbirleri almaları yer almıştır.187 Bu çerçevede Kamu görevlilerinin 

uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını 

gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek amacıyla 

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının 

belirlenmesi amacıyla 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 

Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa, 25.05.2004 tarihinde TBMM’nde 

kabul edilmiş ve 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

 Kamu Görevlileri Etik Kurulu; “Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken 

uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, 

etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular 

üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, 

kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu 

konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.” (md 3)188 Kamu 

                                                
186 Namık Kemal Öztürk, “Etik ve Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar; 
Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Der: Asım 
Balcı ve diğerleri, Ankara Seçkin Yayınevi, 2003, s.206 
187 TBMM; Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı,2003,  
(çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss432m.htm, 13.05.2009 
188 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yasa 



 

   93 

Görevlileri Etik Kurulu’nun görev ve yetkileri genel olarak; Bilgi ve belge isteme 

yetkisi, Đnceleme ve araştırma yetkisi, Görüş bildirme şeklinde sıralanabilir. Kurul, 

kendisine şikâyet veya ihbar yoluyla ulasan başvurular üzerine yapacağı inceleme ve 

araştırmayı en geç üç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Kurul, inceleme ve 

araştırma sonucunu ilgililere ve Başbakanlık Makamına yazılı olarak bildirir; 

başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin, etik davranış 

ilkelerine aykırı işlem veya eylemi olduğunu tespit etmesi ve bu kararın kesinleşmesi 

halinde, bu durumu Başbakanlık, Kurul kararı olarak Resmi Gazete aracılığıyla 

kamuoyuna duyurur.  

 

 Kamu hayatında etik alanı belirlemek üzere oluşturulan Kamu Etik 

Kurulu’nun, hem düzenleme hem de etik dışı durumları inceleme-araştırma yetkisi 

bulunmaktadır. Kurul, kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine 

aykırılık iddiasıyla, en az genel müdür ve eşiti düzeyindeki kamu görevlileri 

hakkında, yapılacak başvurular üzerine veya resen inceleme ve araştırma yapmakla 

yetkili kılınmış ve diğer kamu görevlileri hakkındaki incelemelerin ise, Kurul 

tarafından çıkarılacak yönetmelikler doğrultusunda çalışmak kaydıyla, ilgili 

kurumların yetkili disiplin kurullarınca değerlendirilmesi esası benimsenmiştir.  

  

 Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı 

Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler Kurulun görev alanı dışındadır. 

 

 Yasanın uygulama yönetmeliği “Kamu Görevlileri Etik Davranış Đlkeleri ile 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”dir.  Yönetmelik, kamu 

görevlilerinin tabi oldukları davranış ilkelerini, kamu hizmeti bilincine uygunluk, 

vatandaş odaklılık, hizmet standartlarına uygunluk, tarafsızlık,  dürüstlük, misyona 

bağlılık, saygınlık ve güven, saygı ve nezaket kurallarına bağlılık, yasallık, hesap 

verebilirlik, saydamlık ve bilgi verme, çıkar çatışması durumlarında kamu menfaatini 

önde tutma şeklinde tanımlamıştır. Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Kurul; kamu 

görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini 

hazırlayacağı yönetmeliklerle belirleme, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere 
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çalışmalar yapma ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve 

yetkili kılınmıştır.47    

 

 Kamu Görevlileri Etik Davranış Đlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelikle etik davranış ilkeleri belirlenmiştir. Bunlar ana baslıklarıyla: 

“Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci; halka hizmet bilinci; hizmet 

standartlarına uyma; amaç ve misyona bağlılık; dürüstlük ve tarafsızlık; saygınlık ve 

güven; nezaket ve saygı; yetkili makamlara bildirim (etik davranış ilkeleriyle 

bağdaşmayan bir is veya eylemin yetkili makamlara bildirilmesi); çıkar 

çatışmasından kaçınma; görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla 

kullanılmaması; hediye alma ve menfaat sağlama yasağı; kamu malları ve 

kaynaklarının kullanımı (bunların kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında 

kullanılmaması ve kullandırılmaması); savurganlıktan kaçınma; bağlayıcı 

açıklamalar ve gerçek dışı beyanda bulunulamaması; bilgi verme, saydamlık ve 

katılımcılık; yöneticilerin hesap verme sorumluluğu; eski kamu görevlileriyle 

ilişkiler (Kamu görevlilerinin eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden 

ayrıcalıklı bir şekilde faydalandıramaması, onlara imtiyazlı muamelede 

bulunamaması), mal bildiriminde bulunma” olarak sayılabilir. Yönetmeliğe göre 

kamu görevlileri, görevlerini yürütürken bu etik davranış ilkelerine uymakla 

yükümlüdürler. Bu yasa kapsamındaki kamu görevlileri, Yönetmelik ekinde yer alan 

“Etik Sözleşme” belgesini imzalamak zorundadırlar. 

 

      Kamudaki kötü yönetim uygulamalarının varlığı, yatırımların önündeki en 

büyük engeli oluşturmakta ve ülkenin kalkınması önündeki engellerin aşılması için 

liyakatli, dürüst ve etik çalışan, vatandaşa hizmet bilinciyle hareket eden kamu 

görevlileri ve kurumlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde kuralsızlığı ve etik dışı 

durumları körükleyen kayırmacılık sisteminin bir an önce terk edilmesi gereğinden 

hareketle, kamuda etik ilkeleri ve etik kültürü hakim kılmak, uzun ve kararlı bir 

sürecin takibi ve beraberinde siyasi iradenin desteği, etik-dışı durumlara karşı 
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geliştirilecek mekanizmaların işlerliği ve toplumsal farkındalık ile mümkün 

olacaktır.189 

 

2.2.8.  Bilgi Edinme Yasası 

 

 Bilgi Edinme Hakkı, kamu yönetiminde, yönetimin elinde bulunan bilgi ve 

belgelere ulaşabilme hakkıdır.190 Bu hakkı kısaca, yönetimin kararları, eylem ve 

işlemleri ile ilgili bilgi ve belgelerin yönetilenler tarafından elde edilebilmesi olgusu 

olarak da tanımlayabiliriz. 

 

 Ülkemizde bilgi edinme hakkının dilekçe hakkı ile başlayan serüvenine 

bakıldığında Cumhuriyet öncesi 1876 tarihli ilk Anayasa olan Yasa-i Esaside tesis 

edilen hükümler çerçevesinde “dilekçe hakkını” birey için kanuni bir hak olarak 

düzenlendiği görülmektedir. Anayasal bir metinde düzenlenmemekle birlikte Yasa-i 

Esasi öncesinde de dilekçe hakkına ilişkin uygulamalar görülmektedir.191 

 

 Ülkemizde 20. yüzyılın son çeyreğine kadar bu konuda yapılmış kayda değer 

hiçbir çalışmanın olmadığı dikkat çekmektedir. Konuya ilişkin ilk somut adım, 

Başbakanlık Müsteşarlığının 1996 yılı sonunda başlattığı “Đdari Usul Yasasında 

Düzenlenecek Hususlar” konulu çalışma gösterilebilir. 2003 yılında 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Yasası yasalaşıncaya kadar, bu konuyu düzenleyen müstakil bir 

anayasal ya da yasal metin söz konusu değildir. 

 

 Türkiye’de 09.10.2003 tarihinde 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası kabul 

edilmiş; söz konusu yasanın 31. maddesi gereğince hazırlanan Bilgi Edinme 

                                                
189 Sevgi Akgün; “Yönetim Etiği Açısından Türkiye’deki Kurumsallaşma Çabaları: Kamu Görevlileri 
Etik Kurulu” , (çevrimiçi) http://www.icisleri.gov.tr/_icisleri/turkidaredergisi, 10.03.2009 
190 Musa Eken, “Bilgi Edinme Hakkı”, Đnsan Hakları Yıllığı, C.17-18, 1995-1996, s. 63 
191 Cemil Kaya, Bilgi Edinme Hakkı Üzerine Bir Đnceleme, Đstanbul, Galatasaray Üniversitesi 
Yayınları, 2003,  s: 6 
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Yasası’nın Uygulanmasına Đlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik de 

27.04.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.192 

 

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın amacı: demokratik ve şeffaf 

yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin 

bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek (Madde 1) 

olarak belirtilmiştir.193 Uygulama sahası olarak ise; kamu kurum ve kuruluşları ile 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerini esas almaktadır. Bilgi 

edinme hakkından gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir. Bilgi edinme hakkı 

sadece vatandaşlarla sınırlandırılmamış, Türkiye’de ikamet eden yabancı gerçek 

kişiler ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler de bu haktan 

yararlanacaktır (md. 4).Türk vatandaşları ile Türk hukukuna göre kurulmuş tüzel 

kişilere, bilgi edinme hakkının kullandırılmasında hiçbir koşul getirilmemiştir. Tür-

kiye’de ikamet eden yabancı gerçek kişiler ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı 

tüzel kişilerin bu haktan yararlanması ise iki koşula bağlanmıştır. Bu koşullardan 

birincisi, uluslararası hukukun gereği olan “karşılıklılık ilkesi” uyarınca, Türk 

vatandaşlarına ya da Türk hukukuna göre kurulmuş olup, faaliyette bulunan tüzel 

kişilere, ülkemizde yaşayan yabancıların vatandaşı olduğu ülkenin ya da ülkemizde 

faaliyette bulunan yabancı tüzel kişilerin kendi ülkelerinin de bilgi edinme hakkını 

tanımış olması koşuludur. Đkincisi ise bilgi edinme hakkı kapsamında talep edilecek 

bilginin, gerçek kişilerin kendileriyle ilgili olması, tüzel kişilerin ise istenen bilginin 

faaliyet alanlarıyla ilgili bulunması zorunluluğudur.194 

 

 Bilgi edinme başvurularının, ancak başvurulan kurum ve kuruluşların 

ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere 

ilişkin olması gerekmektedir (md 7). Talep edilen bilgi veya belgenin, ayrı veya özel 

bir çalışma, araştırma, inceleme veya analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir 

                                                
192 A. Köksal Bayraktar,“Bilgi Edinme Hakkı ve Sır Kavramı”, Kazancı Hukuk, Đşletme ve Maliye 
Bilimleri, Sayı: 3,2004,  s:8. 
193 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası 
194 A. Đnan, “Bilgi Edinme Hakkı ve Uygulaması”, Beklenen Mahalli Đdareler Aylık Mesleki 
Mevzuat Dergisi, sayı:120, 2004, s:10 
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bilgi veya belge olması durumunda, bilgi edinme başvurusuna kurumun olumsuz 

cevap verebileceği kabul edilmiştir. 

 

 Yasa’da bilgi ve belgeye erişim usullerinin yanı sıra bilgi ve belgeye erişim 

süreleri de belirlenmiştir. Bilgi edinme hakkının tam olarak kullanılabilmesinin 

sağlanması amacıyla bilgi veya belgeye erişimin her türlü şekli belirtilmiştir. Hatta 

bilgi veya belgenin belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesinin mümkün 

olması halinde “belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır” ifadesiyle, 

erişim önündeki engeller kaldırılmak istenmiştir.195 Yasanın 11. maddesinde bilgi 

ve/veya belgeye erişim süreleri açıklanmıştır. Erişim süreleri Avrupa Birliği’nin 

konuyla ilgili mevzuatına paralel olarak 15 ila 30 iş günü olarak belirlenmiştir. Asıl 

olan bilgi veya belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlamaktır. Ancak, maddede 

belirtilen şartların varlığı halinde erişim 30 iş günü içinde sağlanabilecek, fakat 

sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günlük sürenin 

bitiminden önce yazılı olarak bildirilecektir. 

 

 Yasa’da yer alan önemli bir konu da, başvuru sahiplerine hangi bilgilerin 

verilip verilmeyeceği ve bilgi edinme ile ilgili yapılacak itirazları değerlendirmek ve 

karar vermek üzere bir “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu”nun oluşturulmasıdır. 

Bu Kurul bilgi edinme başvurusuyla ilgili olarak ve istenen bilgi veya belgelerin 

Devlet sırrı veya Devletin ekonomik menfaatlerine ilişkin olması sebeplerine 

dayanılarak verilen ret kararlarını itiraz üzerine incelemek ve kurum ve kuruluşlar 

için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere 

kurulmuştur. 

 

 Bilindiği gibi, bir kişinin hak ve özgürlüğünün başladığı yerde, diğer kişinin 

hak ve özgürlüğü biter. Dolayısıyla, bir özgürlüğün sınırının diğerinin başladığı 

yerde bitmesi gibi, bilgi edinme hakkı ve belgelere ulaşma özgürlüğünün de bir sınırı 

vardır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasasında bilgi edinme hakkının 

istisnaları şöyle belirtilmiştir. 

                                                
195 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı, 2003 
(çevrimiçi) http://www.adalet.gov.tr/kanun/Tasari/bilgiedinme.htm, 10.03.2009 
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� Açıklanması halinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına 

ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibariyle devlet sırrı olan 

gizlilik dereceli bilgi veya belgeler (md. 27) 

� Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde, ülkenin ekonomik 

çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi 

veya belgeler (md. 28) 

� Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya 

belgeler (md. 29) 

� Đdari soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce 

açıklanması halinde; kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu 

doğuracak, kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını veya 

güvenliğini tehlikeye sokacak, soruşturmanın güvenliğini tehlikeye 

düşürecek, gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden 

olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin 

edilmesini güçleştirecek bilgi veya belgeler (md. 30) 

� Açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde; suç işlenmesine yol 

açacak, suçların önlenmesi ve soruşturulması veya suçluların kanuni yollarda, 

yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, yargılama görevinin 

gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, hakkında dava açılmış bir kişinin 

adil yargılanma hakkını ihlal edecek nitelikteki bilgi veya belgeler (md. 31) 

� Kişilerin özel hayatını ilgilendiren bilgiler, tıbbi dosyalar, ticari ve sınai 

bilgiler, kişisel bilgiler ve telif ve mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler, kişisel 

bilgilerden ırk orijinini belirten, siyasi, felsefi, dini düşünceyi açığa vuran 

veya kişilerin sendikal aidiyetlerini belirten bilgiler gibi, kişinin izin verdiği 

haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması 

halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, 

mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya 

belgeler (md. 32) 

� Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler (md. 33) 
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� Ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile kurum ve kuruluşlar 

tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari 

ve mali bilgiler (md. 34) 

� Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular ile fikir ve sanat eserlerine 

ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları (md. 38) 

� 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası, 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Yasası, 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Yasası ve diğer özel 

yasalarla korunmuş gizliliklere zarar verebilecek bilgi ve belgeler (md. 31) 

� Ayrıca, fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme 

başvuruları hakkında, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 

uygulanacağı belirtilmiş ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin bilgi edinme baş-

vurularına istisna getirilmiştir (md. 35). 

 

 Bilgi edinme mevzuatı çerçevesinde belki de atılan en olumlu adım 

Başbakanlığın BĐMER uygulamasıdır. “Halkla Đlişkiler” uygulamasında büyük bir 

değişimi içeren; coğrafi ve yönetişimsel uzaklığı ortadan kaldıran, iletişim 

kanallarının çeşitlendirilmesi ile daha iyi yönetişimi sağlamayı öngören Başbakanlık 

Đletişim Merkezi (BĐMER), Şubat–2006 tarihinden itibaren Bakanlıklar ve Valilikler 

bünyesinde hizmete girmiştir. Mayıs 2006 tarihinden itibaren sisteme belediyeler de 

dâhil olmuştur. 

 

 Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümü hedefleri çerçevesinde başlatılan ve 

geliştirilen Başbakanlık Đletişim Merkezi (BĐMER), kamusal iletişimde coğrafi 

uzaklığı ve yönetişimsel etkileşimi “anlık” veya “günlük” mesafeye indirmiş; 

kamunun hizmet sunumunda “vatandaş odaklı” duyarlılığını ön plana çıkarmayı 

hedeflemiş ve Başbakanlık bu konuda duyarlılık düzeyi yüksek bir çalışma ortaya 

koymuştur.196 

 

 

 

                                                
196 http://www.basbakanlik.gov.tr/bimer/index.htm 
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Başvuruların Genel Görünümü Ocak- Temmuz 2009 
Başbakanlığa Yapılan Başvurular 154.448 
Bakanlıklara Yapılan Başvurular 91.994 
Valiliklere Yapılan Başvurular 74.254 
Belediyelere Yapılan Başvurular 5308 
E-posta Başvurusu 33.339 
Bilgi Edinme Başvuruları 8.191 
GENEL TOPLAM 367.534 

  
Tablo- 2: Bimer’e Yapılan Başvuruların Genel Dağılımı 
Kaynak: http://www.basbakanlik.gov.tr/bimer/index.htm 

 

  “Başvuruların Genel Dağılımı” tablosuna bakıldığında Ocak-Temmuz 2009 

döneminde BĐMER kanalıyla 367.534 başvuru işleme alındığı görülmektedir. 

BĐMER’ yapılan başvurulardan 154.448’i Başbakanlık, 91.994’u Bakanlıklar, 

74.254’i Valilikler ve 5.308’i Belediyeler bünyesinde işleme alınmıştır. 2009 yılında 

Internet ve e-posta olarak işleme alınan başvuru sayısı ise 33.339  olarak 

görülmektedir.  

 

 Başvurularda sistemde kaydı bulunan iş ve işlem sayısı, işlemlerin bekleme 

süreci, işlem yapan kamu çalışanının ismi, başvurulardaki taleplerin içeriği, 

vatandaşın başvurusuna verilen yanıtlar, çalışanların ve kurumların halkla ilişkiler 

faaliyetlerine daha saydam bir yapı kazandırmıştır. Ayrıca işlemlerin kaç günde 

çözümlendiğine ilişkin performans bilgileri de bu listelerde yer almıştır.   

 

 Sonuç olarak; Nisan 2004’te yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve 

bu yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmelik Türkiye’yi AB’ye götüren yolda yeni 

bir hakkı Türk toplumuna tanıtmıştır. Bireylerin kamu yönetiminin elinde bulunan 

bilgi ve belgelere ulaşma hakkı, hem demokratik rejimin içeriksel zenginliğine 

katkıda bulunması hem de insan haklarının daha ileri boyutlarda gerçekleştirilmesi 

bakımlarından önemli bir açılımdır. “Devlet böyle takdir ediyor, istediğimizi yaparız, 

istediğimizi yapmayız, kimseye hesap vermek zorunda değiliz” dönemi bu Yasayla 

kesinlik dönemi bitmiştir. 
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 Yasanın yaşama geçmesi, bürokraside, kamu kurum ve kuruluşlarında bir 

dirençle karşılaşmadan, yasanın amacına, özüne ve sözüne uygun olarak 

uygulanması, iktidarın içtenlikli olmasına ve ciddi bir kararlılık ortaya koymasına 

bağlı bulunmaktadır. Ancak, bilgi edinme hak ve özgürlüğü, sadece bireylerin 

çıkarını korumak için istenmez. Aynı zamanda, bu hak, idareyi geliştirmenin bir 

aracı olarak da değerlendirilmelidir.  

 

 Bilgi edinme hakkı, Türk kamu yönetiminin çağdaşlaşması açısından da 

önem taşımaktadır. Çağdaş kamu yönetimi, toplumun gereksinimlerine karşı duyarlı 

yönetimdir. Ayrıca, çağdaş kamu yönetimi kamu hizmetlerine ilişkin süreçleri ve 

yöntemleri standartlaştıran ve bu standartları kamuya benimseten yönetimdir. Bilgi 

edinme hakkı bu bağlamda da önem taşımaktadır.197 

  

     Türk kamu yönetiminde devrim niteliğinde olan Bilgi Edinme Hakkı Yasası 

ile tek taraflı emretme mantığına ve otoritenin üstünlüğüne dayanan yönetim 

anlayışının yerini iki taraflılık ve karşılıklılık esasına göre işleyen bir modele 

bırakması kaçınılmazdır. Yasanın amacına ulaşması ve yasa ile kurulan 

mekanizmanın iyi işlemesi için, kamu yönetiminin, dışarıya bilgi vermeyi 

reddetmeyerek, genel olarak bireylerin yasal düzenleme ve kararlara uymasının 

kamu yararını gerçekleştirmek açısından yeterli olduğu düşüncesine dayanan 

geleneksel yönetim anlayışını terk etmesi gerekmektedir. 

 

2.3.    Yasaların Genel Değerlendirmesi 

 

Yerel Yönetim Reform Paketi içinde yer alan Kanunlar ve Kanun 

Tasarılarının metinlerine ve gerekçelerine bakıldığında, ayrıntılı bir içerik analizi 

yapılmasına gerek kalmadan, bu belgelerde yer alan ifadelerin Yeni Kamu 

Đşletmeciliği ve bir ölçüde de yönetişim yaklaşımlarının beraberinde getirdikleri 

temel değer, kavram, kurum ve tekniklerden ( örn: küreselleşme, liberalleşme, 

                                                
197  Erdoğan Yücel, “Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı ve Uygulaması”, Adalet Yayınları, 2004, 
sayı:23, s:20 
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özelleştirme, piyasa benzeri mekanizmalar, stratejik yönetim, e- devlet, müşteri 

odaklılık, hesap verebilirlik vb.) birebir etkilendiklerini açıkça ortaya çıkarmaktadır.   

 

 Tüm bu kanunların amacı, yetkilerin ve görevlerin dört idari düzeyde 

(merkez, taşra, metropol ve belediye) yeniden bölüştürerek performansın 

artırılması;hizmetlerde yerindenlik, etkinlik ve verimlilik, yönetime katılma, hesap 

verebilirlik ve hizmetlerin sonuçlarına odaklılık gibi ilkelerin hayata geçirilmesidir. 

Ayrıca ülkenin aşırı merkeziyetçi, katı hiyerarşik ve içine kapalı idari sistemini, 

adem-i merkeziyetçi, katılımcı, şeffaf ve sorumlu bir yapıya dönüştürerek 

modernleştirmektir. 

 

 Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması amacıyla hazırlanan yasa 

taslaklarında en köklü değişiklikler, denetim ve personel yönetimi alanında 

yapılmaktadır. Denetime ilişkin düzenlemelerin çok boyutlu olarak tartışılması 

zorunlu görünmektedir. Bu düzenlemeler, yerel yönetimlerin kullandıkları yetkilerin 

denetiminden çok, yerel yönetimler üzerindeki merkezi yönetim denetimini 

güçlendirmeyi amaçladığı izlenimi vermektedir. 

 

 Yerel yönetim taslakları, Belediyelere, Büyükşehir Belediyelerine ve Đl Özel 

Đdarelerine “özelleştirme yetkisi vermesiyle, devrettiği sosyal devlet görevlerini nasıl 

bir geleceğin beklediğini açıkça görmeye olanak vermektedir. Yerel yönetimler, 

herhangi bir merkezi birimden izin – onay almaksızın, meclislerinde alacakları 

kararlarla özelleştirme politikasını doğrudan uygulayabileceklerdir. 

 

 Öte yandan, bunlara devredilen “hizmetleri yürütme görevi”, her türlü 

hizmetin ihale, yap işlet, yap-işlet-devret, imtiyaz ile görmelerine olanak tanıyacak 

bir biçimde tanımlanmıştır. Tüm öbür hükümler, yerel yönetimler üzerinden 

özelleştirme politikasını kolaylaştıracak ve hızlandıracak yardımcı hükümler 

konumunda bulunmaktadır. 

 

Kamu yönetimi yapılanma çalışmalarında en önemli eksiklik yapılanma 

gerekliliğinde uzlaşma olduğu halde yapılanmanın yönü ve yöntemleri konusunda bir 
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uzlaşma bulunmamasıdır. Bu nedenle kamu-özel-sivil aktörlerle toplum genelinde 

çeşitli düzeylerde müdahale gerektiren ve birçok durumda tamamlayıcı adımların eş 

zamanlı uygulanmasının sağlanmasında, demokratik kapasite ve bilginin 

geliştirilmesine destek verecek ve sürekliliği sağlayacak başka bir ifadeyle rollerin 

paylaşımına ilişkin çalışmaları programlamak gerekmektedir. 
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3. Bölüm: Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Kamu Đşletmeciliği 

Uygulamaları 

 

3.1. Bursa Nilüfer Belediyesi Hakkında Genel Bilgi 

 

  Bursa ilinin 1987 yılında büyükşehir statüsü kazandığından günümüze kadar 

Nilüfer Đlçesi merkez ilçeler arasında yer almaktadır.  

 

          Nilüfer ilçesi adını içinden geçen Nilüfer Çayı'ndan, Nilüfer Çayı da adını 

Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun’dan almıştır. Yeni yapılanan bir bölge olmanın da 

avantajıyla, kent planlamasından, çevresel şartlara kadar her konuda çağdaş 

standartlara sahip olan Nilüfer, bu yönüyle kısa sürede Bursa’nın cazibe merkezi 

olmuş bir ilçedir. Bu nedenle de Bursa’da nüfus artış hızı en fazla olan yerleşim 

yeridir.198 

 

  7 bin 840 hektar mücavir alana sahipken 2004 yılında alınan bir kararla 9 

köyün mücavir alanına dahil edilmesiyle yüzölçümü 18 bin 500 hektara çıkan 

Nilüfer, 29 Mart 2009 yerel seçimleri ile birlikte Görükle, Hasanağa, Çalı, Akçalar, 

Gölyazı ve Kayapa Belediyelerinin kapatılması ve bu bölgelerdeki mahalle ve 

köylerin de Nilüfer sınırlarına dahil edilmesiyle 50 bin 756 hektarlık bir alan 

yayılmıştır. Son düzenleme ile sınırları 6,5 kat genişleyen Nilüfer’in 25 olan mahalle 

sayısı 42’ye, nüfusu da 269 bin 536’ya çıkmıştır. 

 

  Bugün itibariyle Nilüfer’in;  Ahmet Yesevi, Akçalar Kurtuluş, Akçalar Zafer, 

Alaaddinbey, Altınşehir, Ataevler, Balat, Barış, Beşevler, Cumhuriyet, Çalı, 

Çamlıca, Demirci, Ertuğrul, Esentepe, Fethiye, Gölyazı, Bayır, Gölyazı Merkez, 

Görükle, Büyükbalıklı, Görükle Dumlupınar, Gökçeköy, Görükle Đrfaniye, Görükle 

Kurtuluş, Görükle Sakarya, Görükle Zafer, Gümüştepe, Hasanağa Kızılcıklı, 

Hasanağa, Işıktepe, Đhsaniye, Karaman, Kayapa Çamlık, Kayapa Đstiklal, Kayapa 

Zafer, Konak, Kültür, Minarelicavuş, Odunluk, Özlüce, Üçevler, Ürünlü ve 

                                                
198 Bursa’nın Nilüferi, (çevrimiçi) http://www.nilufer-bld.gov.tr, 11.06.2009 
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100.Yıl’dan oluşan 42 mahallesi, Atlas, Ayvaköy, Badırga, Başköy, Çatalağıl, Çaylı, 

Dağyenice, Doğanköy, Fadıllı, Güngören, Đnegazi, Kadriye, Karacaoba, Konaklı, 

Korubaşı, Kuruçeşme, Maksempınar, Tahtalı, Unçukuru, Üçpınar, Yayalacık ve 

Yolçatı’dan oluşan 22 köyü vardır.199 

 

  2007 nüfus verilerine göre Nilüfer Đlçesinin merkez nüfusu 269.536dür. 

Ancak yapılan son düzenlemelerle, artan mahalle ve belde sayısı ile birlikte Nilüferin 

nüfusunun yaklaşık iki kat artması beklenmektedir. 

 

  Nilüfer Belediyesi, hem belediyecilik anlamında hem de yapmış olduğu 

birçok uygulamayla örnek bir belediyedir. Örnek belediye oluşunu almış olduğu 

birçok ödülle de kanıtlamayı başarmıştır. Bu ödüller; 2002 TS EN ISO 9001:2000 

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 2003 Ulusal Kalite Ödülü’nde EFQM 

Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi, 2004 EFQM Avrupa Yerel Ve Bölgesel Kamu 

Yönetimleri Jüri Özel Ödülü, 2005 OHSAS 18001 Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi Belgesi, 2006 Ulusal Kalite Ödülünde Başarı Ödülü, 2007 TS EN ISO 14001 

Çevre Yönetim Sistemi Belgesidir. 

 

Sanayi – Tarım Sektörleri Açısından; Nilüfer Bursa ve Türkiye’ye sağladığı 

ekonomik katkı açısından Bursa’nın ilçeleri arasında ilk sıradadır. Bursa’nın en 

önemli sanayi bölgesi olan Pilot Sanayi, ilçe sınırları içindedir. Bursa’nın en büyük 

sanayi kuruluşları olan Oyak Renault Otomobil Fabrikası, Bosch, Sifaş, Bisaş, 

Filament, Besaş, Coşkunöz, Polylen, SKT gibi önemli sanayi kuruluşları bu böl-

gededir. Bu özelliği ile Bursa nüfusunun % 80'ine istihdam olanağı yaratan ve 

ülkemiz ekonomisine önemli oranda gelir sağlayan bir sanayi ilçesidir. Ayrıca 25 

tane köyü başta olmak üzere tarım sektörünün de etkisini kaybetmediği bir ilçedir. 

 

Eğitim – Kültür Aktiviteleri Açısından;  Nüfusu hızla artan Nilüfer’de buna 

paralel olarak eğitim kurumlarının sayısı da her geçen gün artış göstermektedir. 

Đlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarının varlığıyla birlikte ilçenin en önemli eğitim 

                                                
199 Nilüfer Belediye Postası, Yıl: 10, sayı: 18, Eylül 2009, s:2 
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kurumu Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusudur. Yaşam ve yerleşim alanlarının 

ilçede çoğalmasıyla birlikte, ilçede kültürel alanlarda da güncel gelişmeler 

yaşanmaktadır. Nilüfer Belediyesinin Kent Vizyonunda “kültür-sanat, spor, eğitim ve 

bilim kenti” vizyonu yer almaktadır. Bu nedenle belediyede kültür-sanat 

çalışmalarına ve eğitimlerine çok önem verilmektedir. Son yıllarda Bursa ilinde 

yapılan birçok konser, sergi, tiyatro, sinema, söyleşi, dinleti gibi etkinliklerde Nilüfer 

Belediyesi ilk sıralarda yer almaktadır.  

 

Sağlık – Spor Etkinlikleri Açısından; Nilüfer sağlık hizmetleri konusunda da şanslı 

bir konumdadır. Đlçede; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yanı sıra, 2 

özel hastane, 2 tıp merkezi ve özel sağlık poliklinikleri ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı 

olarak birinci basamak sağlık hizmetleri sunan 4 adet sağlık ocağı bulunmaktadır. 

Đlçenin sağlık konusunda tek eksiği Devlet Hastanesinin olmaması ve nilüfer 

ilçesinde yaşayan birçok vatandaşın bu nedenle diğer merkez ilçelerden hizmet alıyor 

durumda olmasıdır. Đlçede hayvan sağlığına yönelik olarak 2004 yılında Hayvan 

Hastanesi Evcil Hayvan Oteli Bakım ve Barınma Merkezi kurulmuştur. Bu uygulama 

ile Nilüfer ilçesi Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. Belirlenen kent vizyonu gereği 

sportif faaliyetlere de önem veren Nilüfer Belediyesi, kente bir yandan koşu yolları, 

kondisyon merkezleri gibi sportif alan ve mekanlar kazandırırken, bir yandan da 

eğitim çalışmaları yürütmektedir.200 Bursa'nın profesyonel anlamda ilk, Türkiye'nin 

ise en büyük karting pisti Nilüfer'de bulunmaktadır. Yine Bursa’nın ilk paintball spor 

alanı da Nilüfer’de oluşturulmuştur. 

 

3.2.Bursa Nilüfer Belediyesi Örgütsel Yapılanma 

 

  Nilüfer Belediyesi, 3391 sayılı Kanuna göre Bursa ili merkezinde Osmangazi, 

Yıldırım, Nilüfer adıyla üç merkez ilçeden biri olarak 18.06.1987 tarihinde 

kurulmuştur. Đlk yerel seçim 1989 yılında olmuş ve Ziya Güney Nilüfer 

Belediyesinin ilk belediye başkanı olmuştur. Ardından yapılan 1994 seçimlerinde ise 

Faruk Baykal belediye başkanı olmuştur. 1999 yerel seçimlerinin ardından 2004 ve 

                                                
200 Belediyemiz, Organizasyon Şeması, (çevrimiçi) http://www.nilufer-bld.gov.tr, 13.06.2009 
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2009 yerel seçimlerinde de Mustafa Bozbey seçimleri kazanmış ve 3 dönemdir 

Nilüfere belediye başkanlığı yapmaktadır.  

 

  5393 sayılı Belediye Kanunun 48. maddesi gereği belediye teşkilatı, norm 

kadroya uygun olarak Yazı Đşleri, Mali Hizmetler, Fen Đşleri ve Zabıta Birimlerinden 

oluşur denmekte olup; beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal 

kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro ilke ve 

şartlarına uygun olarak gerektiği sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri 

ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturabilmektedir. Nilüfer Belediyesinin 

organizasyon şeması 1989 yılından günümüze 10 kez revizyona uğramıştır. Bu 

değişikliklerde müdürlüklerin sayısında ve belediye başkanlarının sayısında 

değişiklikler yaşanmıştır. Son düzenlemelerle birlikte organizasyon şemasında 

müdürlük sayısı 19, başkan yardımcısı sayısı da 5 olarak belirlenmiştir. Nilüfer 

belediyesine ait son organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur. 

 

 

Şekil:1: Nilüfer Belediyesi Organizasyon Şeması/ www.nilufer.bel.tr 
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3.3. Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Yeni Kamu Đşletmeciliği 

Uygulamaları 

 

 Çalışmanın bu bölümünde Nilüfer Belediyesinin Yeni kamu Đşletmeciliği 

Uygulamaları incelenmiştir. Bu belediyenin seçilme sebeplerinin başında birkaç 

dönemdir hep aynı belediye başkanı tarafından idare edilmesi etken olmuştur. Aynı 

belediye başkanı tarafından idare edilmesi kurumsallaşmış bir yapılanmayı, 

uygulamalarında daha etkili ve verimli yürüdüğünü bizlere göstermektedir. 

 

   Çalışmada öncelikle kamu işletmeciliği uygulamalarına yönelik yapılan 

uygulama örnekleri internetten ve çeşitli kaynaklardan incelenmiştir. Uygulamadaki 

Nilüfer Belediyesi ile ilgili dokümanlar incelenmiş, raporlar okunmuştur.  

Araştırmayı gerçekleştirirken Nilüfer Belediyesine, Nilüfer Yerel Gündem 21 

Merkezine gidilerek, birçok çalışan ve yetkili ile görüşmeler yapılmış, sorular 

sorulmuş ve veriler toplanmıştır. Ayrıca, Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi 

uygulamasına ilişkin ilgili verilerin bir kısmı elektronik posta yoluyla temin 

edilmiştir. Yapılan görüşmeler, gözlemler, sözlü ve yazılı verilen bilgiler 

değerlendirilmiştir. 

 

3.3.1. Katılımcılık 

 

 Katılımcılık kavramını Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımına göre açıklayacak 

olursak; bireyler, yönetim sürecine sadece siyasal temsilcileri aracılığıyla dolaylı bir 

şekilde değil, doğrudan katılabilmelidir. Bu yaklaşımın benimsenmesinde, bireyin 

güçlenmesi, bireye verilen önemin artması, demokrasi ile ilgili gelişmeler, doğrudan 

katılım araç ve yöntemlerinin gelişmesinin etkisi büyüktür. Kamu çalışanlarının 

yönetim sürecine katılması ise çalışanların bilgi ve becerilerinin gelişmesi ile 

doğrudan ilgilidir.201 

 

                                                
201 Hamza Al, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”, Liberal Düşünce Dergisi, c.9, s.33, 
Ankara, 2004 
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Mahalle Komiteleri; 

 

 Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2009 yerel seçimlerinin hemen 

ardından yapmış olduğu basın toplantısında202, yönetime katılımda en alt birim olan 

mahallelerden başlayacaklarını bildirmiştir. Muhtarlar, okul aile birliği temsilcileri, 

sağlık kuruluşları temsilcileri, cami dernek temsilcileri, spor kulübü temsilcileri ve 

her 300 mahallelinin 1 temsilci ile içinde yer alacağı katılımcı demokrasinin temelini 

oluşturacak mahalle komitelerini örgütleyeceklerinin öncelikli amacının olduğunu 

belirtmiştir.  Her mahallede nüfusun büyüklüğüne göre belirlenen sayıdaki üyelerden 

oluşan mahalle komiteleri; halkın belediyeyi ilgilendiren sorunlarının tespitinde ve 

bu sorunların çözüm yöntemlerinin belirlenmesinde öncü olacaktır. 

 

Nilüfer Kadın Meclisi; 

 

 Nilüfer Kadın Meclisi, Nilüfer Yerel Gündem–21 bünyesinde 

oluşturulmuştur. Yerel Gündem 21 Kadın Meclisleri, yönetişim anlayışı içinde din, 

dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin kent içinde yaşayan tüm 

kadınların kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde daha aktif bir rol almalarını, 

demokratik katılımın ve katılımcı yapının güçlendirilmesini hedefleyen bir 

çalışmadır.203 

 

Nilüfer Belediyesinin Kadınlara Yönelik Projeleri;  

 

 Nilüfer Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen, “ Giymiyorsanız Giydirin ” 

kampanyası kapsamında gönüllü çalışanların büyük bir özveriyle yardımsever 

kişilerden gelen giysileri yıkayıp, ütüleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları bir 

çalışma sürdürülmektedir. Nilüferde yaşayan duyarlı vatandaşların değerlendirmek 

üzere bıraktıkları eşyaları (giysi, mobilya, yatak vs.) gönüllü hanımlar sadece 

Nilüferde yaşayan ihtiyaç sahiplerine değil yurdun her çeşitli bölgelerine; Kütahya 

ve Ağrıya, Doğu Beyazıt’tan Van’a Nilüferin bütün ilçe ve dağ köylerine bu gün 

                                                
202 www.mustafabozbey.com 
203 Nilüfer Belediyesi 2004 Faaliyet Raporu 
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itibariyle 38 bin adet giysi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmışlardır. Ayrıca Nilüfer 

Belediyesi kadınların sorunlarına cevap verecek bir “Nilüferli Kadınlar Danışma ve 

Dayanışma Merkezi” ni (NĐKADAM) 14.12.2005 tarihinde açmıştır. Bu merkez 

birçok kadının sorunlarına cevap verecek bir birim olarak hizmet vermektedir.  Nisan 

2009da imzalanan bir protokolle birlikte NĐKADAM öncülüğünde Bursa Kadın 

Sığınma Evi Kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Đlgili merkezin öncelikli görevi 

şiddet gören kadınlara danışma hizmeti vermek olmasına rağmen sadece şiddet gören 

kadınlara yönelik değil tüm kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar yapmaktadır.  

 

 Belediyenin kadınlara yönelik en önemli projelerinden biride el-izi 

Atölyesinin kurulmasıdır. Bu proje kapsamında evde çalışan kadınların el emekleri 

atölyede satılmaya başlanmış ve proje kapsamında elde edilen gelirler hem atölyede 

daha çok istihdam olanaklarının sağlanmasında hem de kadınların gelir elde 

edilmesinde kullanılmıştır.  

 

Nilüfer Gençlik Çalışma Grubu; 

 

 Gençlik Çalışma Grubu, gençlerin sosyal alanlarda faaliyet göstererek 

farkındalıklarının artırılması yolu ile toplumsal sorunlara duyarlı ve bunları tartışarak 

kendi çözümlerini üretebilen bir gençlik yaratmak amaçlamaktadır. Grubumuz bu 

amaç doğrultusunda Nilüfer Gençlik Meclisi oluşturulması için faaliyetler 

yürütmektedir. Nilüfer Yerel Gündem 21 Gençlik Çalışma Grubu, Pazartesi ve 

Çarşamba günleri haftalık toplantılar yapmakta, gençlerin öneri ve faaliyetleri 

doğrultusunda 2002’den bu yana 15–29 yaş grubundaki tüm ilgililere açık olarak 

çalışmaktadır. 204Nilüfer Gençlik Çalışma Grubu ile gençliğin bir yandan kendisini 

doğrudan ilgilendiren konu ve sorunlara doğrudan odaklanacak, gençlik ile doğrudan 

ilgili görünmeyen konularda karar alma süreçlerinde yer alacaklardır. Bu şekilde 

gençlerin kent yönetimlerinde söz sahibi olmaları, planlama, karar alma ve uygulama 

süreçlerinde yer alarak gençlik ile ilgili programların teşvik edilmesini ve yaşama 

geçirilmesi sağlanacak, örgütlenme bilincinin gençler arasında teşvik edilmesi 

                                                
204 Yerel Gündem–21 Nilüfer Gençlik Çalışma Grubu Faaliyetleri, (çevrimiçi) 
http://www.niluferyg21.org.tr, 15.06.2009 
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sağlanacaktır. Gençler arasında bilgi ve deneyim alışverişi teşvik edilecek, uluslar 

arası bağlantılarla gençler arasında dostluk köprülerinin kurulması yönünde 

çalışmalar yapılacaktır.205 

 

 Nilüfer Gençlik Çalışma grubu kurulduğu günden itibaren birçok etkinlik 

düzenlemiştir. Bu etkinliklerin birçoğu Nilüfer Belediyesinde gençlik sorunlarıyla 

ilgilidir. Ancak grup ulusal ve uluslararası birçok çalışmada da etkili olmuş ve 

gençlerinde yönetimde söz hakkı olması yönünde çalışmalarda bulunmuştur. Ulusal 

gençlik parlamentolarında ve Avrupa sosyal formunda grup üyeleri söz sahibi 

olmuştur.  

 

Nilüfer Belediyesinde Yerel Gündem- 21 Uygulamaları 

 

 Yerel Gündem 21 projesi ve kent konseyleri daha fazla katılım ve birlikte 

yönetim anlayışını yerleştirmeye yönelik olarak, yerel yönetimlerin sürdürülebilir bir 

dünya için baş aktör olarak kabul edilmesi anlayışı ile birlikte 1992 Rio 

Konferansında hazırlanan bir strateji programıdır. Bu program ile birlikte, merkezi 

yönetimler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının kentte yaşayan 

yurttaşlarla birlikte kentin sorunlarına çözümler üretebilmesi amaçlanmaktadır.  

 

 Türkiye’de Yerel Gündem 21 projesinin tanınması daha çok 1996 yılında 

Đstanbul’da düzenlenen BM Habitat II konferansı sayesinde olmuştur ve bu tarihten 

itibaren proje çeşitli aşamalardan geçerek gerçekleştirilmiştir. 

 

 2002 yılında kuruluşunu yapılan ve binlerce yurttaşın katılımı ile çalışan ve 

birçok başarılı çalışmaya imza atan 22 Çalışma Grubu ile kentin sorunlarını izleyen 

ve bu sorunlara çözümler üreten Nilüfer Yerel Gündem 21 projesi halkın yönetime 

katılımında etkili olmuştur.206 Bugün Nilüfer Yerel Gündem 21 vatandaşın yoğun 

                                                
205 Nilüfer Belediyesi “Gençlik Çalışma Grubu Katalogu”, 2008 
206 Nilüfer Belediyesi 2002 Faaliyet Raporu 
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katılımıyla oluşan çalışma gruplarıyla oldukça etkin çalışmalar yürütmektedir.207 

Yerel Gündem 21 kent adına çeşitli sosyal projeler geliştirip uygulamaya 

koymaktadır. Toplumu ve insanı ilgilendiren birçok konuda toplumsal duyarlılık 

yaratmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. 2004–2009 döneminde “Yurttaş El 

Kitabı” ve “Nilüfer Çevre Durum Raporu” gibi çalışmalar yapan Gündem 21, 

topluma çevre bilinci kazandıracak, bireylere sosyal sorumluluklarını hatırlatacak 

etkinliklere ve diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte, söyleyecek sözü olan 

vatandaşlara platform yaratan organizasyonlara imza atmıştır.  

 

 Nilüfer Belediyesi’nde yürütülmekte olan Yerel Gündem–21 faaliyetlerinden 

bazıları; Atık Pil Toplama Projesi, Geri Dönüşüm kültürünü geliştirme çalışmaları, 

Yeşil Nilüfer Haftası etkinlikleri, Leylek Şenliği, Dünya Su Günü etkinlikleri, 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, Küresel Isınmayı Önleme Eylemleridir.  

 

 Nilüfer Belediyesi Yerel Gündem–21 2004–2009 dönemlerinde ayrıca 

Nilüferdeki, öğrencilerin katkısıyla kente bir okul kazandırmak üzere Türkiye’de 

örnek bir projeye imza atmıştır. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Yerel Gündem–21 ve 

UNICEF işbirliği ile başlayan Barış Okulu projesinde, çeşitli okullardan 500 çocuk 

2004 yılından günümüze kadar halen çalışmaktadır. Projenin amacı, Birleşmiş 

Milletler'in hedefleri arasında bulunan ilköğretimin bütün dünyada yaygınlaşması ve 

herkese temel eğitim imkânı  sağlanmasına katkıda bulunmak ve yaşadığımız kente 

50 okuldan 500 öğrenci ile bir okul kazandırmaktır.208 01.01.2008 tarihi itibariyle 

300,000 TL tutarında yardım toplanmış ve okulun su basmanı ve 1 kat tabliyesi 

betonları dökülmüş durumdadır. Çocuklar bu amaca ulaşmak için, kazı kazan, 

ambalaj atıkları toplama, konser ve gösteriler, tiyatro oyunları, resim sergileri 

düzenlemiş ve buralardan elde ettikleri gelirlerle okulun yapımını sürdürmektedirler. 

 

 Öte yandan Yerel Gündem–21 Emekliler Çalışma Grubu “Kitaplarınızın ışığı 

Türkiye’ye Yayılsın” sloganıyla Nilüfer’de okunmuş kitapların toplandığı bir 

kampanya başlatılmıştır. Bu çalışma sonucunda birçok okul ve yurda kitaplık 

                                                
207 Nilüfer Belediye Postası, 2004–2009 Özel Sayı, s:15 
208 Nilüfer Belediyesi Hizmetler ve Projeler, (çevrimiçi)  www.nilufer.bel.tr, 22.06.2009 
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kazandırılmıştır. Ayrıca Kadınlar Çalışma grubunun çalışmalarıyla halkın eğitimine 

öncelik verilmiş ve ilçede birçok belediye kursları açılmıştır. 

 

Kent Konseyi Çalışmaları 

 

 Belediyelerde en önemli katılımcılık aracı Kent Konseyleridir. Kent Konseyi: 

Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku 

çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin 

geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim 

mekanizmalarını ifade eder.209 

 

 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesinde yer bulan kent 

konseyleri, 2006 yılında düzenlenen Kent Konseyi Yönetmeliği ile yasal bir 

dayanağa kavuşmuştur.  

 

 Nilüfer Belediyesi’nde kent konseyi yapılanmasına 2001 yılında başlanmıştır. 

Đlk adım olarak mahalle konseyleri oluşturulmuştur. Her mahallede nüfusun 

büyüklüğüne göre belirlenen sayıdaki üyelerden oluşan mahalle konseyleri; halkın 

belediyeyi ilgilendiren sorunlarının tespitinde ve bu sorunların çözüm yöntemlerinin 

belirlenmesinde öncü olacaktır. Nilüferde, geniş ölçekte daha etkili katılımın 

sağlanması ve karar alma süreçlerinin geliştirilmesi yönünde başlatılan girişimler 

sonucunda 2004 yılında Nilüfer Yerel Gündem–21 ve Belediye Başkanı gözetiminde 

“Nilüfer Kent Konseyi” oluşturulmuştur.  Kent konseyinin ilk toplantısında da Kent 

Konseyi Tüzüğü yürürlüğe konmuştur.  

 

 Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi Tüzüğünün 5. maddesine göre; Kent 

Konseyinin amacı, “yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, 

Nilüferli olma bilincinin geliştirilmesini ve çok ortaklı yönetim tarzının yerleşmesini 

                                                
209 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği Md: 4 
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sağlamak, 21.Yüzyıl Nilüferi’nin doğası, tarihi, kültürel mirası ve sosyo-ekonomik 

yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejileri belirlemek, sürdürülebilir gelişmenin 

temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri 

üretilmesine imkan tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak, Nilüfer halkı ile 

birlikte eylem planları hazırlamak, uygulamak ve geliştirmek,  

konseyce alınan kararların Nilüfer Belediye Meclisi gündemine alınmasını ve 

uygulanmasını sağlamak, yaşamı ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak” olarak 

belirlenmiştir.210Ancak Kent konseylerinde alınan kararların belediye meclislerinde 

tavsiye niteliği taşıması, oy hakkına sahip olmaması birlikte yönetim anlayışının 

gerçekleşememesine neden olmaktadır. 

 

 Nilüfer Kent Konseyi, üyeler ve üye olmayan katılımcılardan oluşur. Nilüfer 

Kent Konseyi Üyeleri: Nilüfer Kaymakamı, Nilüfer Belediye Başkanı, Belde 

Belediye Başkanları, Siyasi Parti Đlçe Başkanları, Đlçe Meclis Üyeleri, bir önceki 

dönem ilçe eski Belediye Meclis Üyeleri, eski Nilüfer Đlçe Belediye Başkanları, 

Üniversite rektörleri, dekanları, öğrenci temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının 

temsilcileri, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, 

muhtarlar, konsey yürütme kurulu üyeliği yapmış olanlar, Mahalle konseyi üyeleri, 

Nilüfer Yerel Gündem 21 çalışma grupları ( kadın meclisi- gençlik meclisi) 

üyelerinden oluşur.211 

 

 Nilüfer Kent Konseyi Tüzüğü’nde, çalışma koşulları belirlenmemiş, bunun 

yerine “çeşitli sorunların araştırılmasına dönük olarak çalışma komiteleri 

oluşturulabilir” hükmü tüzüğe eklenerek, çalışma gruplarının çeşitliliğinin önü 

açılmıştır. Nilüfer Belediyesinde Kent Konseyi oluşumunun yeterli olmaması 

sebebiyle, bu çalışma grupları Yerel Gündem–21 bünyesinde oluşturulmuştur.  

 

 Nilüfer Belediye Başkanı yerel seçimlerden sonra yaptığı basın 

toplantısında212 “Mahalle Komiteleri temsilcilerinin, Nilüfer Kadın Meclisi ve Nilüfer 

                                                
210 Nilüfer Kent Konseyi Tüzüğü, m:5 ,  (çevrimiçi) http://www.niluferyg21.org.tr, 15.06.2009 
211 Nilüfer Kent Konseyi Tüzüğü, m:6 ,  (çevrimiçi) http://www.niluferyg21.org.tr, 15.06.2009 
212 www.mustafabozbey.com 
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Gençlik Meclisi’nin temsilcilerinin içinde yer alacağı, engellilerin ve kıdemli 

hemşerilerimizin, siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, sivil toplum 

örgütleriyle birlikte temsil edileceği Nilüfer’in sorunlarını, çözümlerini tartışan 

gerçek bir demokrasi alanı olarak Nilüfer Kent Konseyi’ni yaşama geçireceğiz. 5393 

sayılı Belediye Yasasından gelen ve hemşeri hukukunu destekleyen bu uygulama ile 

Nilüfer Kent Konseyi’nde alınan kararları Nilüfer Belediye Meclisi’ne taşıyarak bu 

öneri ve isteklerin takipçisi olacağız.” açıklaması yapmış ve bu uygulamanın önemi 

üzerinde durmuştur.   

 

 25 Mart 2006 Cumartesi günü gerçekleştirilen Nilüfer Kent Konseyi 

toplantısında belediyenin kentsel ve çevresel sorunları ile ilgili gündemler ve kararlar 

şöyle yer almıştır;213 

  

� Ulaşım: Nilüfer halkının en önemli ve acil olarak çözülmesi gereken sorunu 

ulaşım sorunudur. Trafik düzenlemeleri ve toplu ulaşımla ilgili çalışmaların 

ivedilikle yapılması gereklidir. Toplu ulaşım ile ilgili olarak; Nilüfer Đlçesi 

içinden kent merkezine ve Bursa Ray Đstasyonlarına ulaşan tüm hatların 

bütünlüklü bir anlayış ile yeniden ele alınması ve yeniden yapılandırılmasına, 

Bursa Ray’a paralel olarak çalışan ve kent merkezine giden halk otobüsü ve 

belediye otobüsü hatlarının, Bursa Ray ile entegre olacak biçimde Bursa 

Ray’a dik olarak ve Bursa Ray istasyonlarına hizmet sağlayacak biçimde 

yeniden değerlendirilmesine, Bursa Ray’ın Uludağ Üniversitesi'ne 

ulaştırılması için çalışmaların ivedilikle başlatılmasına, Halk otobüsleri ile 

Bursa Ray duraklarına gelen Nilüfer'lilerin ek bir ödeme yapmadan aktarma 

yapabilmelerinin sağlanmasına, Bursa Ray gerekli çalışma ve araştırmalar 

yapıldıktan sonra 20 veya 24 saat esasına göre çalıştırılmasına, Batı Çevre 

Yolu'nun açılması nedeniyle Đzmir Yolu üzerinden gitmekte olan şehirlerarası 

otobüsler, çevre yolundan gitmektedir bu nedenle Nilüfer'de oturanlar 

mağdur durumdadırlar Nilüfer'lilerin bu mağduriyetlerinin en kısa sürede 

giderilmesine, Şehirlerarası otobüs terminaline kent dışından gelen 

                                                                                                                                     
 
213 03.04.2006 tarihli Nilüfer Meclis Toplantıları Gündemi, (çevrimiçi) www.nilufer.bel.tr, 23.06.2009 
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Nilüfer'liler şehirlerarası otobüs ücretinden daha fazla bedel ödeyerek 

evlerine ulaşabilmektedirler. Terminal otobüslerinin servis saat ve 

güzergahları yeniden düzenlenmesine  

 

� Altyapı ve BUSKĐ: 1. Nilüfer Đlçesi sınırları içinde yürütülen ve 22 ay 

süreceği iletilen alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Özellikle işlemleri 

biten sokakların asfaltlama işlemleri tamamlanmamıştır. Biten sokakların bir 

an önce asfaltlarının yapılmasına, içme suyu hatları eski olan bölgelerin 

iyileştirmelerinin en kısa sürede tamamlanmasına,  

 

 

� Aydınlatma ve Elektrik Đdaresi Sorunları: Nilüfer Đlçesi içinde yeni açılan 

sokakların ortalarında kalan direklerin kaldırılması, artık kullanım dışı kalmış 

direklerin kullanılması, ihtiyacı karşılamakta güçlük çeken trafoların 

yenileriyle değiştirilmesi, eskiyen elektrik hatlarının bir plan dahilinde yer 

altına alınarak, dış etkenlerden arındırılmasının sağlanmasına,  

 

� Eğitim Sorunları: Nilüfer Đlçesi sınırları içinde 1 adet Genel Lise mevcuttur. 

Đlköğretim okullarında sınıf mevcutları 50 öğrenciden fazladır. Nilüfer 

Đlçesinde ikili öğretim yapılmaktadır. Derslik sorunu Đlçemizin önemli 

sorunlarından birisidir. Nilüfer Đlçesi sınırları içinde Genel Lise yapımının 

öncelikle gerçekleştirilmesi, mevcut ilköğretim okulları yaptırılması için 

gereken girişimlerin gerçekleştirilmesine, 

 

� 1/25.000 Ölçekli Planlar: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 

hazırlatılarak, Belediye Meclisi toplantısında 2 paftası kabul edilen 1/25.000 

ölçekli planlar, Nilüfer Đlçesi ve Bursa Halkı ile tartışılmadan hazırlanmıştır. 

Đlçeyi ilgilendiren batı bölge planı başta olmak üzere 1/25.000 ölçekli 

planların incelenmesi ve anlaşılması için çalışma başlatılması, söz konusu 

planların Nilüfer Belediye Meclisi tarafından incelenmesi, ayrıca yapılacak 

ilk Nilüfer Kent Konseyi toplantısında tartışmaya açılmasına karar 

verilmiştir.  
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 Kent konseyinin temel amacı; yerel demokrasinin yaşama geçirilmesi, sivil 

toplumun karar mekanizmalarına katılmasını ve yerel yatırımlarda söz sahibi 

olmasını sağlayarak, yerel yönetişimi güçlendirmektir. Ancak, kent konseylerinin 

temel amaçlarını gerçekleştirmekte yetersiz kaldığı görülmektedir. En önemli 

organlarından yürütme kurulunda sivil toplum kuruluşları ve yurttaşların yeterince 

yer almadığı, karar ve uygulama noktalarında ağırlıklı olarak merkezi yönetimin 

temsilcilerinin bulunduğu görülmektedir. Bu da kent konseylerinin, katılımcı 

yönetim anlayışına uygun düşmemektedir.  Kent konseyi işleyiş mekanizmalarına 

ilişkin genel bir anlatım 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alsa da, konsey 

yapılanması ve yönetimi çalışmalarındaki eksiklikler önemli bir sorundur. Nilüfer 

belediyesinde kent konseyinde olması gereken birçok meclis eksiktir. Ayrıca tezle 

ilgili araştırmayı gerçekleştirirken Nilüfer Belediyesine, Yerel Gündem–21 ofisine 

bizzat gidilerek yetkililerle görüşmeler yapılmış, sorular sorulmuş ve veriler 

toplanmıştır. Sorulan sorulara alınan bazı cevaplarda Kent Konseyinin işleyişinde 

sorunlar yaşandığı ve uzun sürelerdir kent konseyi toplantılarının yapılmadığı 

üzerinde durulmuştur. Son Kent Konseyi toplantısı 25 Mart 2006 tarihinde 

yapılmıştır.  Yerel Gündem–21 Genel Sekteri Mehmet Bey, Kent Konseyi 

toplantılarına uzun süre ara verilmesini, 2006 yılındaki toplantıda alınan “anti-

demokratik yollarla çıkarılan tüzük değişine dek kent konseyine ara verilmesi” kararı 

nedeniyle olduğunu belirtmiştir. Yapılan değişikliklerle tüzüğün değiştiğini bu 

nedenle 24 Ekim 2009 günü Kent Konseyinin tekrar toplanacağını aktarmıştır.   

 

Nilüfer Sağlık Platformu; 

 

 Nilüfer Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında, sağlıklı kent olma bilincinin tüm 

kentlilerle paylaşılarak, ortak bir yapılanma ile sağlıklı bir gelecek kurmak amacıyla 

27 Eylül 2005 tarihinde kentin bileşenlerine çağrı yapılarak gerçekleştirilen toplantı 

ile Nilüfer Sağlık Platformu oluşturulmuştur.214 Nilüfer Sağlık Platformu bugüne 

kadar 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Nilüfer Belediyesinin yeni dönemde hedefi, 

                                                
214 Nilüfer Belediyesi Hizmetler ve Projeler, (çevrimiçi)  www.nilufer.bel.tr, 22.06.2009 
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kentin sağlıklı planlanması ile Nilüfer’deki sağlık sorunlarını bilimsel ve akılcı bir 

yolla çözme hedefi ile çalışmalarını yürüten Nilüfer Sağlık Platformu’nun işlevini 

arttırmak ve kentin sağlık sorunlarına Nilüfer halkı ile birlikte çözüm üretmektir. 

 

Bursa Akademik Odalar (BAOB) Yerleşkesi – Sendikalar Yerleşkesi; 

 

 Anayasamızın 135. maddesinde yürütme erki içinde tanımlanan akademik 

meslek odaları için üretilen Türkiye’de ilk ve tek Akademik Odalar yerleşkesi ile 

kentin akademik dinamiğini kucaklanmak istenmiştir. Bir “demokratik katılım” 

projesi olan ve kentimize hizmet veren meslek odalarının bir arada bulunması 

amacıyla yapılandırılan yerleşkede çeşitli odalar birlikte faaliyet göstermektedir.215  

 

 Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi Kooperatifinde TMMOB'ye bağlı 

odalardan Makine, Đnşaat, Mimarlar, Elektrik, Kimya, Ziraat, Şehir Plancıları, Maden 

ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olmak üzere 9 adet odanın ortaklığı 

vardır. Diğer ortak odalar Bursa Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası, 

Noterler Odası, Tabipler Odası, Bursa Barosu, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, 

Veteriner Hekimleri Odası ve Yeminli Mali Müşavirler Odası'dır. Ayrıca sendikal 

örgütlenmeyi gerçekleştirmek üzere 44 sendikayı aynı çatı altında toplayacak 

Sendikalar Yerleşkesi oluşturmak Nilüfer Belediyesinin 2009–2010 projeleri 

arasında yer almaktadır.  

 

Nilüfer Hemşehri Dernekleri Yerleşkesi;  

 

 5393 sayılı Belediye Yasasının 13. Maddesince; Herkes ikamet ettiği 

beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, 

belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından 

yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda 

sunulması zorunludur. 

 

                                                
215 Nilüfer Belediyesi Hizmetler ve Projeler, (çevrimiçi)  www.nilufer.bel.tr, 22.06.2009 
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 Akademik Odalar Yerleşkesi ile Bursa’daki akademik odaları bir araya 

toplayacak örnek bir projeyi hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, aynı şekilde 

Bursa’daki hemşeri derneklerini bir araya toplayacak Hemşehri Dernekleri 

Yerleşkesi projesinin ilk adımını 2008 itibariyle atmıştır. Projeyi tanıtmak ve nasıl 

bir yol izleneceğini belirlemek üzere Bursa’daki hemşehri derneklerine çağrı 

yapılmış; toplantıya, Bursa’da bulunan yaklaşık 150 hemşehri derneği katılmıştır. 

 

 Balat bölgesinde Mudanya yolunun batısında Nilüfer Deresi kenarında 

projelendirilen Hemşehri Dernekleri Yerleşkesi’nin, 163 bin metrekare alana sahip 

olacağını vurgulayan projenin sahibi Ümit Yücel, “bu bölgenin zengin Anadolu 

kültürünün yaşatılacağı ve geleceğe taşınacağı bir mekan olacağını” belirtmektedir. 

Bölgede oluşturulacak eğitim atölyeleri, anfi tiyatrolar ve çok amaçlı salonlarla 

kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlaşması, sportif ve sosyal imkanlarla da 

insanların kaynaşmasının sağlanması hedeflenmiştir. Yerleşke alanında dernek 

binaları, konferans salonu, kütüphane, halk eğitim merkezi, atölyeleri, mağazalar, 

kafeler, piknik alanları, açık spor alanları, havuzlar, pazar yeri ve yürüyüş parkurları 

da yer almaktadır.216 

 

 Proje Belediye Başkanınca “uluslararası arenada turizm açısından Nilüfer’e 

büyük katkı sağlayacak bir proje” olarak ifade edilmektedir. Düzenlenen toplantının 

sonunda kooperatifleşmeye gidilmesi için bir yol haritası çizmek üzere yedi coğrafi 

bölge ile Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya derneklerinden temsilciler ile bir 

yürütme kurulu oluşturulmuştur. 

 

Eşitlik Birimi;217 

 

 Đnsan odaklı hizmetler üreten, katılımcılığın önünü açan ve kent 

planlamasında hizmetin eşit dağılımını sağlama ilkesiyle, toplumun mutluluğunu 

hedef alan bir belediyecilik anlayışı sergileyen Nilüfer Belediyesi, bünyesinde 

“Eşitlik Birimi”ni kurarak öncü bir rol üstlenmiştir.  

                                                
216 Nilüfer Belediyesi Hizmetler ve Projeler, (çevrimiçi)  www.nilufer.bel.tr, 22.06.2009 
217 Nilüfer Belediye Postası; Yıl:10, Sayı:18, Eylül 2009, s:31 
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 Yerelde kadın ve erkek eşitliğini gerçekleştirmek, bu yönde bir farkındalık 

yaratabilmek için Nilüfer Belediyesi çatısı altında kurulan Eşitlik Birimi ile kadının 

statüsünü geliştirmeye yönelik sosyal politikalar geliştirilmesi, toplumsal eşitliğinin 

ana plan ve programlara yerleştirilmesi için tarafların bilinç düzeyini yükseltmek 

amaçlanmaktadır. Bu yönde çok yönlü çalışmalar yapacak olan Eşitlik Birimi; 

belediye personeli arasında cinsiyet eşitliliği konusunda duyarlılığı ve farkındalığı 

arttırmak için eğitim çalışmaları yürütecek ve bu konuda yayınlanan genelgeleri, 

yasaları ve çalışmaları takip ederek belediye çalışanları ve ilişkide olduğu kurumlarla 

paylaşacaktır. 

 

 Belediye stratejik plan ve performans programlarının cinsiyet eşitliği dikkate 

alınarak yerel kadın Sivil Toplum Kuruluş’ları ile birlikte hazırlanması için zemin 

hazırlayacak olan Eşitlik Birimi ayrıca; belediyenin kadına yönelik şiddet konusunda 

yaptığı ve yapacağı çalışmalarda yerel kadın STK’ları ve kamu kurumlarıyla işbirliği 

sağlamaya ve belediye sınırları içerisinde yaşayan kadınların yerel karar alma 

mekanizmalarında daha aktif yer almalarını teşvik etmeye yönelik çalışmalar 

yaptırmayı hedeflemektedir. 

 

 “Halkı ve Kenti Eşitliyoruz” sloganıyla kurulan Eşitlik Birimi, kısaca “kadın 

dostu bir kent” yaratmak için faaliyet yürütmeyi amaç edinmiştir. Konuyla ilgili 

farkındalık yaratma amaçlı eğitim çalışmalarına 2009 itibariyle başlayan Eşitlik 

Birimi, yine bir ilki gerçekleştirerek Nilüfer Belediyesinin 2010–2014 Stratejik 

Planının cinsiyete duyarlı bir şekilde hazırlanması konusunda çalışmalar 

yapmaktadır.218 

 

 Nilüfer Belediyesi ayrıca Đsveç’deki kardeş kenti Umea Đşbirliğiyle ve 

Osmangazi, Yıldırım, Tepebaşı, Altındağ Belediyelerinin katılımıyla Ocak ayında 

toplumsal cinsiyet ve yerel yönetimler konusunda yeni bir projeyi hayata geçirmeye 

hazırlanmaktadır. 

 

                                                
218 Nilüfer Belediyesi 2014’e Hazır, (çevrimiçi) www.gundem16.com, 01.07.2009 
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Deneyim Paylaşım Toplantıları; 

 

 Bu toplantıların amacı, Kalite bilinci, toplumsal belediyecilik ve e-belediye 

konularında bilgi paylaşımı ve yayılımıdır. 2005 yılında başlatılan toplantılarla 

birlikte Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri 

belediyecilik alanında fikir paylaşımında bulunmuşladır. Deneyim Paylaşım 

Toplantısı ile Nilüfer Belediyesi geniş bir bakış açısı ile Belediyelerin dünü bugünü 

ve yarınını daha iyi kılmayı hedeflemiştir. Toplantıda paylaşılan deneyimlerle daha 

geniş kitlelere kalıcı olarak belediyecilik faaliyetlerinin aktarılması sağlanmıştır. 

 

3.3.2. Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı 

 

 “Vatandaş odaklı yönetim”, işletme yönetimindeki “müşteri odaklı yönetim” 

anlayışının kamuya yansımasıdır. Kamuda kemikleşmiş bir yapı olan bürokratik 

kültürün tahtını sallayan ve onun yerini alması hedeflenen bu yeni anlayış, teorik ve 

pratik olarak özel sektör yönetiminden esinlenmekte, ancak “kar amacı gütmeyen” 

bir kamu yönetimi yapılanmasına hitap etmesinden dolayı bağımsız bir disiplin 

oluşturmakta, kamu yönetiminin kendine özgü özelliklerini muhafaza eden ancak, 

işletme yönetiminde uygulanan müşteri odaklı yönetim anlayışının teknik ve 

ilkelerinden yararlanarak onları kamu yönetimi kalıbı içerisinde eriten, kar değil 

kamu hizmeti merkezli ancak, bunu etkin-verimli-ekonomik ve kaliteli olarak 

sunmaya çalışan bir nitelik arz etmektedir. 

 

 Vatandaş odaklı yönetim anlayışı, kamu yönetimindeki “yönetim kalitesi” nin 

artırılması, hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kamusal hizmetlerin 

sunumunda saydamlık sağlanması, işyerlerini ve sivil toplum kuruluşlarını da 

içerecek biçimde vatandaşın hem politika oluşturmada, hem de uygulamada 

doğrudan doğruya devreye alınması, devlete duyulan güvenin ve idarenin 
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saygınlığının geliştirilmesi, hizmetin kalitesinin iyileştirilmesi gibi konulardaki 

endişeleri giderecek girişimleri ön plana getirmektedir.219 

 

 Nilüferde vatandaş ve belediye iletişimini kolaylaştırmak ve vatandaşın fikir, 

talep ve eleştirileriyle yönetime katılımına yeni kanallar açmak için çeşitli yatırımlar 

yapmıştır. Alt bölümde Nilüfer Belediyesi’nin vatandaş iletişimi çalışmalarına yer 

verilmiştir.  

 

Vatandaş Memnuniyet Anketi; 

 

 2000 Yılından beri uygulanan Vatandaş Memnuniyet Anketi, vatandaş 

beklentilerini öğrenmek için uygulanan en önemli araçtır. Vatandaş Memnuniyet 

Anketi 2004 yılında daha iyi geri bildirim alabilmek amacıyla EFQM Mükemmellik 

Modeli temel alınarak büyük ölçüde revize edilmiştir. Vatandaş Memnuniyet 

Anketi`nin doğru bir şekilde uygulanabilmesi ve etkinliğinin ölçülebilmesi için süreç 

haritası oluşturulmuş ve sisteme dahil edilmiştir. 

 

 Güvenilir ve doğru sonuçlar elde etmek için vatandaş memnuniyet anketi 

profesyonel ulusal araştırma şirketlerine yaptırılmaktadır. Vatandaş memnuniyet 

anketi uygulamasından önce her sene anket formu gözden geçirilmekte, 

müdürlüklerce talep edilen soru değişiklikleri değerlendirilerek gerekirse revizyon 

yapılmaktadır. Ayrıca anketi uygulayacak araştırma şirketinin de profesyonel görüşü 

alınarak uygulamayı kolaylaştıracak değişiklikler de yapılabilmektedir. Vatandaş 

Memnuniyet anketi saha uygulamasında da anket sonucunu etkileyecek bir hata 

oluşmaması için anketörlere eğitim verilmekte ve gerekli denetimler 

yapılmaktadır.220 

 

 

 

                                                
219 Đbrahim Avcı ve Uğur Kolsuz, “Kamu Yönetiminde Bürokratik Kültürden Vatandaş Odaklı 
Kültüre”, Türk Đdare Dergisi, Sayı: 432, 2003, s: 8–10 
220 Nilüfer Belediyesi Avrupa Mükemmellik Ödülü 2008 Başvuru Dokümanı, s:5–7 
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 2006 2007 2008 
Genel Memnuniyet % 81 % 87 %88 

Güvenilirlik % 79 % 82 % 85 
Erişebilirlik % 80 % 76 % 78 

Problem Çözme 
Başarısı 

% 69 % 70 % 72 

Vatandaşları 
Bilgilendirme 

% 72 % 67 % 71 

Söz edilen 
Hizmetlerin 

Gerçekleştirilmesi 

% 75 % 79 % 82 

 
Tablo: 3:Vatandaş Memnuniyeti Anketi’ne Göre Algılama Sonuçları (%) 
Kaynak: Avrupa Mükemmellik Ödülü 2008 Nilüfer Belediyesi Başvuru Dokümanı 
 
 

Nilüfer Belediyesi Hizmet Masası; 

 

 Nilüfer Hizmet Masası 2000 yılında faaliyete geçmiştir. Hizmet Masası'nın 

amacı; vatandaşın Belediye ile ilgili her türlü istek ve önerilerini kolayca 

iletilebilmesi, bunların işlem görmesi, geri cevaplandırılması ve kayda girmesidir. 

Belediye ile ilgili tüm istek ve öneriler, bunlara muhatap olan tüm Belediye birim ve 

personelince değerlendirilir ve çözüme kavuşturulur. Hizmet Masası; eğer gelen istek 

Hizmet Masası organizasyonuna sahip olan Bursa Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım 

Belediyeleri ile BUSKĐ tarafından çözüme ulaştırılabilecekse adı geçen Hizmet 

Masalarına iletir ve isteğin gerçekleştirilmesini takip eder.  

 

 Hizmet Masası'na başvurular telefon ederek faksla, dilekçe ile şahsen ya da e-

posta adresinden yapılabilmektedir. Bunların yanında belediyenin herhangi bir 

birimine yapılan istek de yukarıda belirtilen kanallardan alınmış gibi kayda geçerek 

işlem görecektir. 

 

 Hizmet Noktası ve Đletişim Noktalarından kaydedilen istek/öneriler ilgili 

bölümlere gönderildikten 48 saat sonra vatandaşa bilgi verilmektedir. Bu bağlamda 

2008 yılında vatandaşa geri dönüş ortalaması 18 saat olarak gerçekleşmiştir.221 

                                                
221 Nilüfer Belediyesi 2008 Faaliyet Raporu 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(6 Ay) 

Telefon % 55 % 64 % 48 % 48 % 39 % 36 % 38 % 34 
Faks % 13 % 14 % 6 % 2 % 2 % 1 % 4 % 3 
Şahsen % 8 % 11 %37 % 26 % 17 % 12 % 12 % 10 
7/24 Đ.H %16 % 8 % 2 % 1 % 0 % 0 % 8 % 12 
E-mail %5 % 3 %4 % 18 % 27 % 35 % 30 % 34 
Diğer % 3 % 0 % 3 % 5 %15 %16 % 8 % 7 

TOPLAM 1341 1702 3226 5219 7394 8068 9426 3428 
Tablo: 4;  Hizmet Noktası Đstek/Öneri Alınış Şekli 
Kaynak: Nilüfer Belediyesi Faaliyet Raporları 

 

 Telefon / faks / şahsen başvurular yıllara göre azalmaktayken, E-tr ödülü 

Nilüfer Belediyesi’ne e-posta ile başvuruların son 3 yılda %100lere varan oranda 

artmıştır. Ayrıca 2007–2008 ve 2009 yılının ilk 6 ayında gelen istek/önerilerin % 

16’sından fazlası Belediye Başkanına e-posta ile iletilmiştir.  

 

 Đstek/ önerilerin sonuçlanmasının ardından talepte bulunan vatandaş Hizmet 

Masası çalışanları tarafından ortalama 1 saat içinde bilgilendirilmiş ve yapılan 

hizmet memnuniyetleri öğrenilmiştir. Buna göre 2008 yılı içinde ulaşılan 

vatandaşlardan olumlu görüş bildirenlerin oranı %98 olmuştur.222 

 

7/24 Đletişim Hattı; 

 

 Nilüfer Belediyesi yönetimde, halk katılımını daha ileri götürmek amacıyla, 

16 Aralık 2000'de Alo Nilüfer 7/24 Đletişim Hattını devreye almıştır. 0–224 444 16 

03 numaradan sonra 6 tuşu ile iletişim hattına bağlanılıp; telefon tuşları yardımıyla 

vatandaşların belediyeye istek ve önerilerini iletmesini ve bilgi almasını sağlayan iki 

yönlü iletişimin ufuklarını genişletmiştir.  

 

 Başkan'a bırakılan mesajlar doğrudan başkan tarafından dinlenerek 

cevaplanmakta veya ilgili birimlere gerekli işlemler için iletilmektedir. Belediyeye 

bırakılan mesajlar Hizmet Masası çalışanlarınca dinlenerek Hizmet Masası kaydına 

alınmakta ve gerekli işlemler için yukarıda tanımlandığı gibi ilgili birimlere 

                                                
222 Nilüfer Belediyesi 2009 Yayınlanmamış Faaliyet Raporu 
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iletilmektedir. Đstekler gerçekleştirilince de istek sahipleri ile temasa geçilerek 

belediyenin faaliyetlerinin planlaması açısından geri besleme alınmaktadır. Belediye 

borçlarının öğrenilmesi için 8 haneli sicil numarasının tuşlanmasının ardından borç; 

özet veya detay olarak bu servisten öğrenilebilmektedir. Sistemin güncelliği için 

veritabanı Bilgi Đşlem elemanlarınca düzenli olarak güncelleştirilmektedir. 

Belediyenin kültür sanat faaliyetleri ve önemli telefonlar da yine telefon tuşları 

yardımıyla sistemle iletişim kurularak öğrenilebilmektedir. Belediyenin yaptığı 

ihalelerin ilanları ve sonuçları da yine Đletişim Sistemi'nden öğrenilebilmektedir. 

 

Đletişim Noktaları; 

 

 Belediye vatandaş ilişkilerini, en verimli ve en sağlıklı düzeye ulaştırmak 

amacıyla Nilüfer Belediyesinin yapmış olduğu uygulamalardan bir tanesi de Đletişim 

Noktalarının kurulmasıdır. Şuan Nilüfer Belediyesinde beş farklı noktada Đletişim 

Noktaları bulunmaktadır. Đletişim noktaları ile Nilüfer Halkının belediye ile iletişim 

kurmasının kolaylaşması, belediyeye gelmeden evrak takip edilmesi, yeni dilekçeler 

verilebilmesi amaçlanmaktadır. Yönetime katılmak isteyen vatandaşların yine aynı 

noktalardan istek/ öneri ve şikâyetlerini bildirebilmeleri de hedefler arasındadır.223 

 

 Đletişim Noktalarından ayrıca, belediye etkinliklerinden haberdar olunması ve 

etkinlik biletlerinin, broşürlerinin, dokümanlarının temin edilmesi sağlanmaktadır.  

 

 Đletişim Noktalarının getirmiş olduğu yeniliklerden biri de vergi borcunu 

ödemek isteyen kişilerin iletişim noktalarında kredi kartı ile ödeme yapılması 

kolaylığını getirmesidir. Belediyece ödeme kolaylığı getiren bir diğer uygulamada 

Nilüfer Kart uygulamasıdır. Bu uygulamaya göre Nilüfer'de ikamet edip emlak ya da 

çevre temizlik vergisi veren mükellefler, "Nilüfer kart "adı verilen yepyeni bir karta 

sahip olmuşlardır. Nilüfer Belediyesi'nin Vakıfbank ile yaptığı ortak çalışmanın 

ürünü olan Nilüfer kart, tam 43 bin vatandaşın hayatına yeni bir boyut 

kazandırmıştır. Bürokrasiyi hızlandırmak ve vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için 

                                                
223 Nilüfer Belediyesi Postası, Yıl:5, Sayı:8, Eylül 2004, s:14 
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teknolojik yatırımlar yapan Nilüfer Belediyesi, bu kartla da; vatandaşın belediyeye 

olan ödemelerini belediyeye gelmeden yapabilmesini, tüm bankacılık hizmetlerinden 

ve sayıları her geçen gün artan mağazalardan indirimli alışveriş yapabilmesini 

sağlamıştır. Ayrıca Nilüfer kart, ilçe genelinde pek çok mağazadan alışverişlerde 

indirim olanağı sağlamaktadır. Sayıları her geçen gün artan mağazalar, Nilüfer kart 

sahiplerine belirli oranlarda indirimler yapmaktadır. 

 

Đnsan Hakları Kutusu; 

 

 Nilüfer Belediyesince, Đlçe halkının insan hakları konusundaki her tür 

şikâyetini değerlendirip, şikâyetlerin ilgili yerlere aktarılmasını sağlamak amacıyla 

Ataevler Đletişim Noktasına, Belediye Başkanlık binasındaki Hizmet Masası’na, 

Đhsaniye’deki Emlak Vergi binasına ve Nilüfer Yerel Gündem 21 binasına birer adet 

“Đnsan Hakları Kutusu” yerleştirilmiştir. Đnsan hakları kutuları her hafta açılıp çıkan 

evraklar Nilüfer Kaymakamlığı’na iletilmektedir. Đnsan haklarının korunmasını 

sağlamak, ihlal iddiaları hakkında gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve 

bunların sonuçlarını yetkili mercilere bildirmek; insan hakları ile ilgili olarak 

toplumu bilgilendirmek, idarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle 

yaklaşılmasını temin etmek ve uygulayıcıları ve kamu görevlilerini eğitmek üzere 23 

Kasım 2003 tarihinde 25298 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanan "Đnsan Hakları 

Kurullarının, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" ile 

oluşturulan Đnsan Hakları Đl ve Đlçe Kurulları bu başvuruları değerlendirmektedir. 224 

 

Meslek Edindirme Kursları; 

 

 Önceki dönemlerde Đlçe içerisinde bulunan Đş edindirme ve mesleki eğitim 

çalışmaları Đle Đstihdam olanakları yaratma amacında225 olan Meslek Edindirme 

Kursları, günümüzde ekonomik krizin etkilerini hafifletmek amacıyla faaliyet 

                                                
224 www.nilufer.bel.tr, Hizmetlerimiz Bölümü 
225 Nilüfer Belediye Postası; Yıl:7, Sayı:11, Mart 2006, s:26 
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göstermektedir. Nilüfer Belediyesi 2005 yılında başlatmış olduğu proje ile 2009 

yılına kadar bin 500’ü aşkın kişiye istihdam sağlamıştır.  

 

 Nilüfer’de faaliyete geçecek sanayi kuruluşlarında Nilüferlilerin istihdamına 

öncelik verilmesini sağlamak için çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, işverenlerin 

kalifiye eleman ihtiyacına göre belirlenen alanlarda mesleki eğilimler vermeye 

devam etmektedir.226 

                                         

 Nilüfer Belediyesi endüstriyel sistemler bakım onarımı, tıbbi dokümantasyon 

ve sekreterlik, çocuk bakıcılığı, büro yönetimi ve sekreterlik alanlarında eğitim 

çalışmaları organize etmiş ve yüzlerce kişiye hem yeni beceri kazandırmış hem de iş 

olanağı sağlamıştır. Nilüfer Belediyesi 2008 tarihinde Bursa Valiliği ve Türkiye Đş-

Kur Bursa Şubesi işbirliğiyle ve kültür mirasın korunması projesinde çalışmak üzere 

37 kişiyi iş sahibi yapmıştır.  

 

 Tarihi kültürel miras açısından zengin bir yapıya sahip olan Bursa’ya 

yenileme alalında kalifiye ara eleman yetiştirmek amacıyla AB fonuyla başlatılan 

eğitim çalışması ise bu dönem büyük ilgi gören çalışmalardan biri olmuştur. Bursa Đl 

Özel Đdaresi öncülüğünde ve Nilüfer Belediyesi’nin de içinde bulunduğu 6 kurumun 

iş biriliğiyle organize edilen eğitim çalışmaları kapsamında 18–30 yaş arası işsiz olan 

160 kişiye 2008 yılında 4 ay teorik 4 ay pratik eğitim verilmiştir.227 

. 

 Bir yandan işsizlere meslek edindirmeye çalışırken bir yandan da ekonomik 

krizin etkilerini hafifletecek başka projeleri de hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bu 

kapsamda Uludağ Soroptimist Kulübü işbirliğiyle, geliri kadınların eğitimine 

harcanmak üzere Đmece’ adı verilen ikinci el eşya mağazası hizmete açmıştır. 

‘Yoksulluğu ve yoksunluğu yok etmek için’ sloganıyla Đhsaniye Mahallesi Đsmetiye 

Caddesi Şahin Sitesi’nde açılan mağazada, az kullanılmış çeşitli eşyalar onarılarak 

çok düşük ücretlerle satışa sunulmaktadır. Böylelikle hem bu eşyaların 

değerlerlendirilerek ekonomiye kazandırılması ve tasarruf sağlanması, hem de 

                                                
226 Nilüfer Belediye Postası; Yıl:10, Sayı:18, Eylül 2009, s:18 
227 Nilüfer Belediye Postası; Yıl:10, Sayı:18, Eylül 2009, s:19 
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ekonomik kriz ortamında eşya ihtiyacı olan vatandaşlara da uygun fiyatta bu 

olanağın sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

Engelliler Masası; 

 

 Nilüfer Belediyesi Engelliler Danışma Masası Bursa'da bir ilk olarak 

gerçekleşmiştir. Sorumluluğu kendiside engelli olan bir görevli tarafından 

üstlenilmektedir. Kalite Sistem Yönetimi tanımlarının Engelliler Danışma Masası'na 

ilişkin sunduğu perspektif şöyledir; Sorunlarına çözüm getirilmesi amacı ile engelli 

vatandaşı Belediye'nin ilgili bölümleri veya ilgili kurum / kuruluşlarına 

yönlendirmek, engelli vatandaş adına bölüm / kurum / kuruluşlarla irtibata geçmek 

ve sorunların çözümü için ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak engelliler 

danışma masasının sorumluluğundadır.228 

 

 Engelli vatandaş sorunu için engelliler danışma masasına müracaat ettiğinde 

engelli vatandaş ile ilgili kişisel bilgilerin ve aktardığı sorunun engelliler danışma 

masası başvuru formuna kaydedilmesi sağlanmaktadır. Engelliler danışma masası 

ilgili sorunun çözümlenmesini sağlayacak bölüm, kurum veya kuruluşlarla irtibata 

geçerek engelli vatandaşı yönlendirmekte ve sorunun çözümlenmesi aşamasına kadar 

konunun takibi yapılmaktadır. Sorunun çözümlenmesinden sonra başvuru formuna 

sonucun açıklaması yazılarak gerekli durumlarda başvuru sahibi engelli vatandaş 

bilgilendirilmektedir. 

 

 Yukarıdaki perspektif ışığında gerçekleşen çalışmaların özeti; Fen ve Đmar 

Đşleri Müdürlükleri'nin koordinasyon ve denetimleriyle Engelli bireylerin mekan içi 

ve dışında karşılaşabilecekleri mimari sorunların giderilebilmesi için ilgili yasa ve 

yönetmelikler uygulanmakta, umumi yerlere dair projelerin tetkikinde hassasiyet 

gösterilmekte, kaldırım çıkış ve yüksekliklerinde gerekli standartlar gözetilmektedir. 

 

                                                
228 Nilüfer Belediyesi Hizmetler ve Projeler, (çevrimiçi)  www.nilufer.bel.tr, 22.06.2009 
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 Önceliği Nilüfer Đlçesi'nde ikamet eden engelli vatandaşlarımız olmak üzere 

Pazar yerleri ve unlu mamullerin satışı için camekan yerleri tahsis edilmektedir. 

Semt pazarlarında ayrılan engelli kontenjanları üzerinden yapılan pazaryerleri ve 

Kamulaştırma Bürosu ve Zabıta Müdürlüğü koordinasyonu ile gerçekleşen camekan 

yerleri tahsisleri için ücret alınmamaktadır. 

 

 Engelliler Danışma Masası'na başvuru ve talepler şahsen, telefon ve e-posta 

aracılığıyla yapılabilmektedir. 

 

 Nilüfer Belediyesi ayrıca 2005 yılında Engelsiz Nilüfer Projesini hayata 

geçirmiştir. Projenin amacı; Her engellinin, tüm vatandaşların yararlandığı 

mekanlara ulaşabilmesi ve bunlardan kendi olanaklarıyla bağımsız olarak 

yararlanabilmesini sağlamaktır. Projenin hedefi ise Đşyerlerinin, kaldırımların, ulaşım 

araçlarının, okulların, hastanelerin, kültürel ve sosyal faaliyet gösteren her türlü 

mekanın ve çevre koşulunun, yaşlı, çocuk, engelli kullanımına uygun hale 

getirilmesine yönelik olarak çeşitli çalışmalar üretmektir.  Bu konuda herkesi içine 

alan, herkes için uygun bir toplum tasarımı yaratmaktır. Projenin gelişiminde 

belediyece düzenli olarak yapılan proje toplantılarında Basın Yayın ve Halkla 

Đlişkiler, Fen Đşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Đmar müdürlüklerimizin yanı sıra, 

Nilüfer Yerel Gündem 21 Emekliler Grubu temsilcileri de katılmaktadır. Bu proje 

ekibi içerisinden seçilen yürütme kurulu üyeleri ile başlangıç hedefi olarak seçilen 

pilot bölgede (Beşevler Cd.) tadilat ve yapım projesi oluşturulma süreci halen devam 

etmektedir. Aynı zamanda pilot bölgede yer alan park ve bahçelerde, alışveriş 

mekânlarında, sosyal ve kültürel merkezlerde, kurum\kuruluş yapılarında 

iyileştirmeye yönelik tespitler yapılıp gerekli çalışmaların başlatılması için ilgili 

kişilerle birebir görüşmeler sürdürülmektedir. Aynı zamanda, tüm ilçede uygulamaya 

başlanan somut bir çalışma olarak da; kaldırımı işgal eden araçlara, Zabıta 

Müdürlüğümüz tarafından, cezai işlem uygulaması başlatılmıştır. Kaldırımlara park 

eden araçların engel oluşturması halinde ilk önce uyarı makbuzları (proje ekibi 
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tarafından oluşturulan) kesilmekte, aynı araçların bu uyarıya rağmen kaldırımı işgal 

etmesi halinde ise para cezası uygulanmaktadır.229 

 

 2007 yılında Belediyece başlatılan bir diğer projede de “Birleşmiş Hayatlar” 

projesidir.  Proje kapsamında engelliler alanında çalışan Avrupa’daki ve ülkemizdeki 

gençlik kuruluşlarının bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmaları ve ağ 

oluşturmaları sağlanmıştır. Şubat 2008de tamamlanan projede Nilüfer Belediyesi / 

Polonya, Romanya, Bulgaristan, Estonya, Almanya ve Türkiye Gençlik Çalışanları, 

ODTÜ ve Uludağ Üniversitesi Çeşitli Engelli Kuruluşlarının Temsilcileri, Gençlik 

Liderleri ve Gönüllü Gruplar yer almıştır. Yaklaşık 20 katılımcı deneyim 

alışverişinde bulunmuş, engelliler ve çevre alanında ortak proje yapılması kararları 

verilmiştir. 230 

 

 2008–2009 döneminde ise Nilüfer Belediyesi engelli vatandaşlar için iki yeni 

projeyi hayata geçirmiştir. Yaşamının çoğunu evde geçiren engelli çocukları, diğer 

çocuklarla, sokakla ve toplumla buluşturmak için Bursa’nın ilk “Engelliler Parkını” 

ilçe sınırlarında açmıştır. Projesi Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan ve 

Esentepe Mahallesi’nde 3 bin 588 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Engelliler 

Parkı, engelliler tarafından büyük ilgi görmüştür. Nilüfer Belediyesinin engellilere 

yönelik bir diğer projesi ise “”Spastik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi”dir. 

Belediyenin bedelsiz tahsis ettiği bin 375 metrekarelik alana yapılmaya başlanan 

merkezin 2012 yılına kadar tamamlanması amaçlanmaktadır. 231  

 

Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezleri; 

 

 Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi, Nilüfer Belediyesi ile 

Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan bir protokolle kurulmuştur. Bu işbirliği üç 

temel işlevi yerine getirmek için gerçekleştirilmiştir: Bölgede yasayanlara nitelikli 

birinci basamak sağlık hizmeti sunmak, tıp fakültesi son sınıf öğrencileri ile halk 

                                                
229 Nilüfer Belediye Postası; Yıl:7, Sayı:11, Mart 2006, s: 8 
230 Nilüfer Belediyesi 2007 Faaliyet Raporu 
231 Nilüfer Belediye Postası; Yıl:10, Sayı:18, Eylül 2009, s:3 
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sağlığı araştırma görevlilerinin eğitiminde uygulama olanaklarını sağlamak, 

toplumun sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne yönelik saha araştırmalarını 

yürütmektir.232 

 

 Protokolün imzalanmasının ardından, Đlçede sağlık hizmetine erişme olanağı 

en az olan kesimler coğrafi olarak belirlenmiş ve bu yerleşim yerlerine yakın 

yerlerde Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezleri (HSEAM) açılmıştır. Her 

merkezde, en az bir hekim ile ev ziyareti hizmeti sunulacak her iki bin nüfus için bir 

ebe olmak üzere yeterince ebe görevlendirilmiştir. Merkezlerde ayrıca hemşire, 

sağlık memuru vb gibi sağlık çalışanları ile sürücü ve temizlik çalışanı gibi diğer 
233personel de görevlendirilmiştir. 

 

 Bölgede Uludağ Üniversitesi ile Nilüfer Belediyesi arasında imzalanan 

protokol uyarınca kurulan on iki merkezde (altı Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma 

Merkezi, altı Halk Sağlığı Merkezi) sağlık hizmeti sunulmaktadır. Halk Sağlığı 

Eğitim ve Araştırma Bölgesinde verilen Poliklinik Hizmetleri kapsamında 2009 yılı 

ilk 8 ayı içerisinde Sağlık Merkezinden Yararlanan Hasta Sayıları tablo 5’te 

gösterilmektedir.234 

 

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Bakılan 
Hasta 
Sayısı 

7783 6760 7242 6978 7419 6065 2034 3723 

Laboratuar 
Tetkik 
Sayısı 

3405 3295 3542 3081 3733 3235 1479 2341 

Hemşirelik 
Hizmetleri 

3528 3252 3424 3323 3748 3441 2823 3303 

Radyolojik 
Tetik 
Sayısı 

 

72 68 45 37 97 66 32 14 

Tablo–5:  Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezinden Faydalanan Hasta Sayısı 
Kaynak: Yayınlanmamış Sağlık Đşleri Müdürlüğü 2008–2009 Faaliyet Raporu 

                                                
232 Uludağ Üniversitesi Đle Nilüfer Belediyesi Arasında Halk Sağlığı Eğitim Araştırma Merkezleri 
Kurulması Đçin Đşbirliği Protokolü, Md:1, (çevrimiçi) www.nilufer.bel.tr, 01.07.2009 
233 Nilüfer Belediyesi Kent ve Sağlık Sempozyumu Bildirileri 
234 Yayınlanmamış Sağlık Đşleri Müdürlüğü 2008–2009 Faaliyet Raporu 
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 Ayrıca Nilüfer belediyesinin Halk Sağlığı konusunda çeşitli projeleri de 

mevcuttur. Bu projelerden en önemlileri; Đlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin Göz 

Muayenelerinin Yaptırılması, Gelişme Geriliği Olan Çocuklara Süt Dağıtımı Projesi, 

Gıda Denetim Bürosu ve Örnek Đşyeri Projesidir. 

 

 Đlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin Göz Muayenelerinin Yaptırılması 

Projesinde; her yıl ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin göz muayeneleri ücretsiz olarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada 2008 yılı içerisinde yaklaşık 550 öğrenci 

muayene edilmiş, problem saplanan öğrencilerin velileriyle bilgi paylaşımında 

bulunulmuştur. Sağlık güvencesi olmayan öğrencilerin gözlük masrafları gönüllü 

kuruluşlar tarafından sağlanmıştır.235 

 

 Gelişme Geriliği Olan Çocuklara Süt Dağıtımı Projesi, 2003 yılında başlayan 

ve 2007 yılında tamamlanan bir projedir. 0–3 yaşında çocuğu bulunan ve 

çocuklarında gelişme geriliği saptanan ailelere her hafta 1 litre süt dağıtılarak 

çocuklardaki gelişme geriliğini engelleyici olup olmadığını gözlemek 

amaçlanmaktadır. 2006 yılında Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi 2006 

Çalışma Raporuna göre 566 tane çocuk proje kapsamında değerlendirilmiş ve olumlu 

veriler sağlanmıştır.236 

 

 Gıda Denetim Bürosu; Gıda Denetim Bürosu 2002 yılı Ocak ayında Nilüfer 

Belediyesi Sağlık Đsleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur. Gıda Denetim 

Bürosu’nda bir veteriner hekim, bir ziraat mühendisi ve bir sağlık memuru görev 

yapmaktadır. Veteriner hekim, gıda denetim büro sorumlusu olarak, ziraat mühendisi 

ve sağlık memuru gıda denetim elemanı olarak görev yapmaktadır. Gıda Denetim 

Bürosu, denetlemeleri sırasında, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden destek 

almaktadır. Nilüfer Belediyesi sınırları içinde yer alan gıda satış ve toplu tüketim 

yerlerinin denetimleri; 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 

Dair Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Bursa Đl Sağlık Müdürlüğü ile 

birlikte yürütülmekteydi. Ancak 27.05.2004’de kabul edilen ve 04.06.2004’de resmi 

                                                
235 Nilüfer Belediyesi 2008 Faaliyet Raporu 
236 Nilüfer Belediyesi Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi 2006 Çalışma Raporu, s:88 
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gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 

Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun ile gıda satış yerleri denetiminin de Tarım Bakanlığı’na 

devredilmesi üzerine, 2006 yılında yapılan denetimler; 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve 

yetkileri kısmının ( c ) bendinde geçen “Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf 

gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak 

ve denetlemek” ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin ( l ) bendinde 

geçen “Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek.” yetkisine istinaden devam etmiştir.237 Gıda 

Denetim Projesiyle birlikte yürüyen diğer bir projede Örnek Đşyeri Projesidir.238 Bu 

proje kapsamında vatandaşların gıda satın alırken gıdanın güvenliği konusunda 

endişeye kapılmamaları için yapılan denetimlerde sürekli uygun raporu alan, 

standartların üzerinde bir kalite ve temizlik bilinci ile çalışan işyerlerine Örnek Đşyeri 

Belgesi verilmektedir.239 

 

3.3.3. E- devlet Uygulamaları 

 Çağdaş bir belediyecilik hizmeti sunabilmek için teknolojik yeniliklerden 

yararlanarak vatandaş-belediye arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı amaçlayan 

Nilüfer Belediyesi, bu amaçla uygulamaya konulan "Nilüfer 7/24" iletişim hattından 

sonra web sitesini de devreye sokmuştur.  

 Internet üzerinden öncelikle ülke genelinde ve uluslararası düzeyde ilçenin 

tanıtımının yapılmasını amaçlayan sitede; Nilüfer'in tarihçesi ile bugünkü Nilüfer'i 

tanıtan bölümler yer almaktadır. 

 Đlçeye ulaşım, haritalar, emlak alım-satım, restoranlar, oteller, alışveriş 

merkezleri, ilçede görülmesi önerilen tarihi ve turistik yerler ile hava durumu, 

                                                
237 Nilüfer Belediyesi Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi 2006 Çalışma Raporu, s:38 
238 Yayınlanmamış Sağlık Đşleri Müdürlüğü 2008–2009 Faaliyet Raporu 
239 Nilüfer Belediyesi Hizmetler ve Projeler, (çevrimiçi)  www.nilufer.bel.tr, 22.06.2009 
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nöbetçi eczaneler ve önemli telefonlar gibi bilgilerin yer aldığı sitede ayrıca, 

mahallelerin hava fotoğrafları ile video görüntüleri mevcuttur. 

 Sitenin en önemli özelliklerinden biri Başkan'ın odasının izlenilebilir 

olmasıdır. "Şeffaflık" ilkesinin bir ifadesi olarak Başkanlık makam odasına 

yerleştirilen kamera sayesinde, dileyen vatandaş Internet aracılığıyla gün boyu 

Başkan'ın makam odasını izleyebilmektedir. 

 Elektronik şehircilik site; tanıtımın yanı sıra, Bursa'da ilk kez sanal ortamda 

da belediyecilik hizmeti verilmesine olanak sağlamaktadır. Hazırlanan projelerin 

tanıtıldığı, ihalelerin duyurulduğu site, vatandaşın belediye ile olan borç-alacak 

durumunu öğrenip, örneğin emlak vergisi ödemesini belediyeye gelmeden kredi 

kartıyla yapmasını sağlayan bir yapıya sahiptir. 

 Vatandaşın sicil numarasını girip borç bilgilerini edindikten sonra kredi kartı 

numarasını vererek, belediyeye gelmeden Internet aracılığıyla ödeme yapmasını 

sağlayan site, zaman içerisinde daha da geliştirilecek, vatandaşın internet üzerinden 

arsasının imar bilgilerine ulaşması da sağlanacaktır. 

 Belediyeden haberlerin yer aldığı, birimlerin tanıtıldığı sitede; belediye ile işi 

olan bir vatandaşın izleyeceği yol ve nereye, nasıl başvuracağı konusunda bilgiler 

verilmektedir. Bu anlamda vatandaş-belediye ilişkisinde adeta rehber işlevi gören 

sitede, belediyenin çeşitli hizmetleri ve kültürel faaliyetleri tanıtılarak, bu 

faaliyetlerden video görüntülerine de yer verilmektedir.240 

 Ayrıca Nilüferli vatandaşlar sabit ya da cep telefonu yoluyla Sms ile borç 

sorgulama, ödeme ve şikayet bildirme olanağına sahiptir. Buna göre vatandaşlar sicil 

numarasını yazarak, vergi borcunu öğrenebildiği gibi kredi kartı bilgilerini vererek 

vergi borcunu da ödeyebilmektedir. Nilüfer bu anlamda Türkiye’deki belediyeler 

arasında bu özelliği kullanan ilk belediye olma özelliğini taşımaktadır. Yine 

vatandaşlar aynı numara üzerinden tüm görüş, öneri, soru ve taleplerini 

                                                
240 Nilüfer Belediye Postası, Yıl: 10, sayı: 18, Eylül 2009, s: 28 
 



 

   135 

iletebilmektedir. Otomatik olarak Hizmet Masasına yönlendirilen Smsler en kısa 

sürede cevaplanmakta ve vatandaş memnuniyeti sağlanmaktadır.  

 Tüm bu uygulamalar sonucu 2006 yılında Nilüfer Belediyesi e-TR ödülünü 

almıştır. 

3.3.4. Bilgi Edinme Başvuru Hakkı 

 

 Bilgi edinme hakkını şu şekilde tanımlayabiliriz; bireyin kendisinin ya da 

kuralına uygun olarak bir başkasının, kamu idaresine ilişkin bilgileri, idari otoriteden 

alma hakkı anlamına gelmektedir. Bu hak “saydam yönetimin” olmazsa olmaz 

koşuludur. Gerçek demokratik düzenlerde, siyasal gücün bireyden saklayacağı bir 

şey olamayacağı kabul edildiği için, günümüzde, “demokrasi” ile “saydam yönetim” 

eş anlamlı kabul edilmiştir. Saydam yönetim sayesinde bireyin bilgilenme hakkı 

islerlik kazanır.241 

 

 Bilgi edinme hakkının kullanılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının 

organizasyon şemalarında ve hizmet örgütlenmelerinde bir takım değişikliklere 

gitmeleri gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlarda bir ay içinde, yeterli sayıda 

personelin görevlendirildiği, bilgi edinme başvurusu yapılabilmesini kolaylaştıracak 

fiziki mekâna ve teknik donanıma sahip bilgi edinme birimleri oluşturmaları 

gerekmektedir. Kurum ve kuruluşların, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç 

ay içinde kurum dosya planlarını, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak 

şekilde hazırlamaları ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle 

kamuoyunun bilgisine sunmaları gerekmektedir. Ayrıca belge kayıt, dosyalama ve 

arşiv düzeninde ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri ve diğer düzenleyici işlemler 

altı ay içinde yapmaları gerekmektedir. Resmi internet sayfası bulunmayan kurum ve 

kuruluşlar iki ay içinde internet sayfalarını oluşturmaları, bilgi edinme birimleri iki 

ay içinde elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adreslerini 

oluşturarak internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunmaları zorunludur. Tüm 

                                                
241 TESEV, “Bilgi Edinme Hakkı Değerlendirme Raporu 2004” , (çevrimiçi) 
http://www.tesev.org.tr/etkinlik/bilgi_edinme_raporlar.php, 04.07.2009 



 

   136 

personelin bilgi edinme hakkı konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulması yasanın 

getirdiği diğer bir zorunluluk olarak karsımıza çıkmaktadır. 

 

Bilgi Edinme Bürosu Çalışmaları 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(8 ay) 
Gelen Başvuru 

Sayısı 
 

10 181 260 243 214 39 

Olumlu 
Cevaplanan 

Başvuru Sayısı 

9 175 245 230 193 39 

Olumsuz 
Cevaplanan 

Başvuru Sayısı 

1 6 15 13 21 0 

Tablo–6:  Bilgi Edinme Bürosu Çalışmaları 
Kaynak: Bilgi Edinme Bürosu 
 

 Bilgi Edinme Bürosu Yetkilisi Mehmet Beyle yapmış olduğum görüşmede, 

Mehmet Bey gelen başvuruların % 99’unun internet üzerinden geldiğini aktarmıştır. 

Başvuruların neden olumsuz cevaplanabileceği hakkında ise, gelen bazı bilgi edinme 

başvurularının Nilüfer Belediyesi kapsamında olmadığını ya da çok araştırma isteyen 

konular olduğunu söylemiştir. Ayrıca, Nilüfer Belediyesi ile ilgili olmayan ancak 

Bursa Büyükşehir ve ilçeleriyle ilgili olan başvuruları yetkili yerlere bildirdiklerini 

aktarmıştır. 

 

3.3.5. Norm Kadro Uygulaması 

 

 Norm yabancı dilden gelir ve Türkçesiyle “kural” demektir; kadro da Latince 

kökenden türetilmiş yine yabancı bir sözdür ve “kare, iskelet, çerçeve” gibi 

anlamlara gelir. Bu iki sözcüğün bir arada anlamı “işleri, kadroları standartlaştırma” 

daha açık Türkçeyle “iş sınıflandırması” demektir. Her iş tek tek tanımlanacak, 

birbirine benzer işler bir araya toplanıp bir “iş sınıfı” olarak adlandırılacaktır. Đşte bu 

gruplandırılmış işleri ifade eden isimlerin her biri “norm kadro”dur. Ama işler, ancak 

o işi görecek kişilerin sahip olmaları gereken özelliklerle birlikte tanımlanabilir. Bu 

nedenle de yapılan yalnızca işi sınıflandırmak değildir. Aynı zamanda işi yapacak 
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kişilerin özellikleri de tanımlanmış olacaktır. Bu nedenle, “norm kadro çalışması”, 

yalnızca basit bir derlenme toplanma değildir. Bu çalışma hem belediye örgütünün 

kuruluşunu değiştirir, hem de personelin haklarını doğrudan etkiler. O yüzden “norm 

kadro” uygulaması bir felsefeye dayanmak zorundadır.242 

 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinde Norm kadro ilke ve 

standartları Đçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken 

belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları bu ilke ve standartlar 

çerçevesinde belediye meclisi kararı ile belirlenir. Belediyede ve bağlı 

kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, 

sosyal ve ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve 

geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında sözleşmeli personelin 

çalıştırılabileceğine değinilmiştir. Böylece; ancak bu alanlarda sözleşmeli eleman 

çalıştırılabilecektir. Bu alanlardan başka alanlarda, örneğin denetim ve zabıta 

hizmetlerinde sözleşmeli personel çalıştırılması mümkün değildir. Alt bölümde yer 

alan tabloda Nilüfer Belediyesi Personel Durum bilgileri paylaşılmıştır.  

 

Yıllar Memur Sözleşmeli 
Đşçi 

Kadrolu 
Đşçi 

Geçici 
Đşçi 

Büro 
Elemanı 

Tedarikçi 
Kanalıyla 

Hizmet 
Alımı 

Toplam 

2002 159 - 39 62 55 20 335 
2003 161 - 38 68 74 16 357 
2004 171 - 38 68 83 19 379 
2005 176 - 34 67 99 67 443 
2006 182 2 31 64 96 102 450 
2007 175 2 28 69 83 139 496 
2008 174 2 170 - - 168 514 
2009 231 21 243 - - 176 671 

 
Tablo–7: Çalışan Personel Kadro Durumu  
Kaynak: Nilüfer Belediyesi Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
 
 

                                                

242 YAYED, Norm kadro Sistemi Üzerine YAYED Görüşü, (çevrimiçi), www.yayed.org.tr/, 
11.06.2009 
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3.3.6. Sosyal Belediyecilik Uygulamaları 

 

 Sosyal belediyecilik, belediyelerin sosyal fonksiyonlarını arttıran ve sosyal 

yaşam içinde aktif hale gelmesini sağlayan bir anlayıştır. Bu sosyal fonksiyonlar 

gelişmiş ülkelerde gönüllü ve özel teşebbüslere, tarihi geleneğimizde ise vakıflara 

bırakılmıştır. Bunun mantığı, sorunların kaynaklandığı noktadan çözülmesine ve 

halkın katılımı gerçekleştiği için birlik ve dayanışma ruhunun pekişmesine sebep 

olmasına dayanmaktadır.  

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre, "belediye: Belde sakinlerinin mahalli 

müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan... Kamu tüzel kişisi" 

anlamına geliyor. Mahalli müşterek nitelikteki sorunların neler olduğunu 

belediyelerin görevler listesinden anlıyoruz: "Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi 

kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve 

katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve 

mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 

tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri 

kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi..." Bir de zorunlu olmadığı ama 

yapabileceği işler var: "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her 

derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, 

her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü 

tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu 

amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun 

olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine 

malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları 

düzenler, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan 

sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir." 
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 Nilüfer Belediyesi sosyal belediyecilik konusunda da birçok ilklere imza 

atmış bir belediyededir. Sosyal Belediyecilik örneklerinden bir kaçı alt bölümde yer 

almaktadır. 243 

 

Kardeşim Olur Musun? Projesi; 

 

 Bursa'nın köylerindeki ihtiyaç sahibi çocukları, Bursa merkezinde yaşayan 

çocuklarla buluşturmayı amaçlayan proje 2004 yılında başlamış ve devam eden bir 

projedir. Projenin amacı, çocuklarımızın kardeşliğin, sevginin, dostluk ve 

dayanışmanın önemini anlamaları ve bu anlayışla yaşama katılmalarını sağlamaktır. 

Proje kapsamında bugüne kadar 562 çocuk kardeşi ile buluşurken, 632 çocukta proje 

kapsamında kardeşini bulmayı beklemektedir. 

 

Süt Dağıtım Projesi; 

 

 Projenin amacı, gelişim çağındaki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerin her 

gün süt içmelerinin sağlanmasıdır. Nilüfer’de bulunan 27 Đlköğretim okulunda açık 

olduğu günlerde her öğrenciye 200 ml. Süt dağıtımı yapılmıştır. 2950 öğrenci 2005 

yılı için,2780 öğrenci 2006 yılı için ve 2950 öğrenci 2007 yılı için 2950 öğrenci de 

2008 yılı için projeden yararlanmıştır. Proje 2009 yılı ile son bulan bir projedir. 

 

Barış Okulu Projesi; 

 

 2007 tarihinde hayata geçen projede amaç Birleşmiş Milletlerin hedefleri 

arasında bulunan ilköğretimin bütün dünyada yaygınlaşması ve herkese temel eğitim 

imkanı  sağlanmasına katkıda bulunmak ve yaşadığımız kente 50 okuldan 500 

öğrenci ile bir okul kazandırmaktır.  50 okuldan 520 çocuğun el ele destek verdikleri 

Barış Đlköğretim Okulu’nun temeli Barış Mahallesinde, Nilüfer Belediyesi tarafından 

tahsis edilen alanda 23 Nisan 2007 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yapılan 

bir törenle atılmıştır. Çocuklar bu kampanya kapsamında geri dönüşüm projeleri 

                                                
243 Nilüfer Belediyesi Hizmetler ve Projeler, (çevrimiçi)  www.nilufer.bel.tr, 22.06.2009 
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gerçekleştirmiş, alışveriş merkezlerinde standlar açmış ve şans çekilişleri 

yapmışlardır. 01.01.2008 tarihi itibariyle 300,000 TL tutarında yardım toplanmış ve 

okulun su basmanı ve 1 kat tabliyesi betonları dökülmüş durumdadır. Çocuklar bu 

amaca ulaşmak için, kazı kazan, ambalaj atıkları toplama, konser ve gösteriler, 

tiyatro oyunları, resim sergileri düzenlemiş ve buralardan elde ettikleri gelirlerle 

okulun yapımını sürdürmektedirler. 

 

Đş ve Meslek Edindirme Projesi; 

 

 Ocak 2005 itibariyle yürütülen proje kapsamında Đlçe içerisinde bulunan Đş 

edindirme ve mesleki eğitim çalışmaları Đle Đstihdam olanakları yaratma 

amaçlanmaktadır. 01.01.2006–31.12.2006 tarihleri arasında iş arayan 1997 kişi 

başvuruda bulunmuş 1440 kişi iş görüşmesi yapmış ve 136 kişi işe 

yerleştirilmiştir.2007 yılında 12 adet kurs açılmış ve bu kurslardan toplam 183 kişi 

faydalanmıştır.244 

 

Giymiyorsanız Giydirin Projesi; 

 

 Nilüfer'de yaşayan ailelerin evlerinde kullanmadığı her türlü giyecek ve ev 

eşyasının toplanıp, onarılıp, temizlenip, tasnif edilerek ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılmasının amaçlandığı proje Nilüfer Belediyesinde 2007 yılından itibaren 

uygulanan bir projedir. 31.12.2007 tarihi itibariyle 35,000 kişilik kıyafet dağıtımı 

yapılmış,490 ev eşyası dağıtılmıştır. Dağıtımlar Nilüfer ilçesi ile sınırlı olmayıp, 

Şemdinli’den, Bingöl’e Domaniç’ten, Balıkesir Balya’ya dek ülkemizin dört bir 

yanına ulaştırılmıştır. Ayrıca Ata Çarşıda yer alan atölye sayesinde yetkililerin 

ulaşamadığı, ancak ihtiyaç sahiplerinin ulaştıkları kişilerde atölyeden 

faydalanmaktadır.245 

 

 

 

                                                
244 Nilüfer Belediyesi 2007 Faaliyet Raporu 
245 Nilüfer Belediyesi 2007 Faaliyet Raporu 
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Hayvan Hastane ve Oteli Projesi; 

 

 2002 yılında Đlçede evcil hayvan sahipleri için otel hizmeti ve hastane 

hizmetlerinin verilmesi için açılan Hayvan Hastane ve Oteli, Bursa’da var olan tek 

hayvan hastanesidir. Hastanenin görevi, Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde hayvan 

sağlığını koruyarak ilçe halkına ait hayvanların bakım, muayene, tedavi, aşılama, 

kısırlaştırma, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç talebine göre otel ve 

konaklama hizmetlerini sağlayacak mekânların hazırlanması ve kullanılması ile 

gerek sahipli olup sahiplendirilmek için bırakılan gerekse sahipsiz hayvanların 

sahiplendirilmesini sağlamak, başta kuduz olmak üzere insan sağlığını tehdit eden 

tüm zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele edilmesi, sahipsiz hayvanların kontrol 

altına alınması için uygar yöntemler geliştirilmesi ve uygulanması, çevre zararları ile 

mücadele hizmetleri kapsamında insektisit mücadelesinin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesini sağlamaktır. 

 

 2007 yılı için Hayvan hastanesinde gerçekleştirilen muayene sayısı için hedef 

1600 adet iken 2344 adet muayene gerçekleştirilmiştir. Hayvan hastanesinde 

gerçekleştirilen cerrahi müdahale hedefi 130 adet iken 624 adet cerrahi müdahalede 

bulunulmuştur. Otel hizmetleri ile ilgili taleplerin karşılanma oranı hedef %100 

belirlenmiş ve hedefe ulaşılmıştır. 

 

Aydınlık ve Güvenli Nilüfer Projesi; 

 

 Projenin amacı, Nilüfer Đlçemizde meydana gelebilecek olası bir afet de, 

Đlçemizin karanlıkta kalmaması için; Resmi ve özel kurum ve kuruluşların mevcut 

jeneratörlerinin tespiti, söz konusu jeneratör ve enerji kaynaklarının kullanılarak, 

yeni enerji kaynaklarını belirlemek ve sağlamak Afet Toplanma merkezlerine 

yurttaşları ulaştıracak aydınlık koridorlar oluşturmak, ayrıca ilköğretim okulu 

öğrencileri, söz konusu kuruluşların bekçi ve görevlilerin eğitilmesini sağlamak ve 

olası afetlere hazırlıklı olmaktır. 
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 Proje; Nilüfer ilçesinde gerçekleşmesi olası bir afetin gece saatlerinde 

gerçekleşebileceğini öngörerek afetin ilk anlarında belirli koridorların 

aydınlatılmasının sağlanarak, yurttaşların toplanma ve çadır alanlarına ulaşmalarını 

kolaylaştırmak, ilk anda yapılabilecek müdahaleler için jeneratörlerin var olduğu 

bölgelerde aydınlatma yapılmasını gerçekleştirmek, herhangi bir elektrik kesintisi 

halinde yurttaşların güvenli olarak gittikleri yerlere ulaşmalarını sağlamak, bu 

amaçla bölgedeki uygulama içinde başta ilköğretim okulu öğrencileri olmak üzere, 

tüm Nilüferlilerin, özellikle benzin istasyonları, alışveriş merkezleri, öğretmenler, 

imamlar gibi görevlilerin eğitilmesinin sağlanması yoluyla olası afetlere hazırlıklı 

olmayı öngörmektedir.246 

 

Nilüfer Đnsan Kaynakları Projesi; 

 

 Đşsizliğin ciddi bir sorun olduğu günümüzde işverenlerle iş arayanları 

buluşturmak için ilgili proje hayata geçirilmiştir. Birçok alanda verilen meslek 

edinme kursları sayesinde, 626 kişiye mesleki eğitim verilmiş ve toplam bin 14 

kişinin iş sahibi olması sağlanmıştır. Bu çalışmaya paralel olarak Nilüfer Halk 

Eğitim Merkezi işbirliğiyle yetişkinler için bilgisayar eğitimleri verilmiştir. Anne 

babaların çocuklarını sanal ortamdaki tehlikelerden nasıl korunacaklarını ve 

internetten nasıl yararlanacaklarını öğrendikleri bu kursların dışında, KPSS sınavını 

kazananlar içinde hızlandırılmış bilgisayar kursları verilmiştir. 247 

 

En çalışkan Kim? Projesi; 

 Đlki; çocuklarımızın eğitim başarı çıtasını yükseltmelerini sağlamak ve bu 

çabalarını ödüllendirmek, diğeri ise; bisikleti ulaşım ve bir sağlık aracı olarak  tekrar 

gündeme getirerek sevdirmek ve  yaşamlarının bir parçası haline getirmek amacıyla 

oluşturulan projenin başlama yılı 2005tir. Projenin hedef kitlesi Nilüfer Đlçesinde yer 

alan Đlköğretim öğrencileridir. Proje kapsamında 2006 öğrenim yılı sonunda 250, 

                                                
246 Nilüfer Belediyesi Hizmetler ve Projeler, (çevrimiçi)  www.nilufer.bel.tr, 22.06.2009 
247 Nilüfer Belediyesi Hizmetler ve Projeler, (çevrimiçi)  www.nilufer.bel.tr, 22.06.2009 
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2007 öğrenim yılı sonunda 280, 2008 öğretim yılı sonunda da 310 öğrenciye bisiklet 

ödülü ile farklı bir sevinç yaşatılmıştır. 

3.3.7. Stratejik Plan Uygulamaları 

 Stratejik Plan ve Performans Programı yasal düzenlemelerle yönetim 

sistemine giren çağdaş kamu yönetimi anlayışlarından biridir. Kamu yönetiminde 

yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Stratejik Planlama en 

önemli kurumsal dönüşüm projelerindendir. 

 Nilüfer Belediyesi, tüm paydaşların ( vatandaş, çalışan, işbirlikçiler, 

tedarikçiler ve sivil toplum kuruluşları) ihtiyaçlarını karşılamak ve beklentileri 

dengelemek üzere etkin, verimli ve sürdürülebilir kalitede hizmet sunabilmenin en 

önemli adımının Stratejik Yönetim olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle belediye, 

2005 yılında yasaların getirmiş olduğu zorunluluktan öte, Stratejik Yönetim anlayışı 

gereği ilk Stratejik Planını 2002 yılında yapmış ve kamu ile paylaşmıştır.248 

 Nilüfer Belediyesinde ilk Stratejik Planlama çalışmaları 2000 yılında kurulan 

Kalite Güvence Bürosu koordinasyonunda başlamıştır. 2002 yılında Kalite Yönetim 

Sistem Beldesi de alınarak ilk Stratejik Planlama 2002–2004 yılı için 

oluşturulmuştur. Belediyenin bugünde varlığını sürdüren değerleri, değişen temel 

hedef ve görevleri bu çalışmada belirlenmiştir. Belediye faaliyetleri, stratejik 

amaçlar, hedefler ve belirlenen yıllık hedefler doğrultusunda yürütülmüştür. Çalışma 

kapsamında belirlene görevler, hedefler ve değerler alt bölümde paylaşılmıştır. 

Nilüfer Belediyesi Temel Hedefi (Vizyonu) 

 Hizmet standartları ve yönetim mükemmelli¤i ile Türkiye'nin örnek ve lider 

bir yerel yönetim kurumu olabilmek. 

 

 

                                                
248 Nilüfer Belediyesi 2008–2010 Stratejik Plan ve Performans Programı, s: 2 
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Nilüfer Belediyesi Temel Görevleri (Misyonu) 

� Nilüfer Halkı'na çağdaş yaşam standartlarında güvenilir belediyecilik 

hizmetleri sunmak, 

� Bursa'nın sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlamak, 

� Türkiye'de yerel yönetimin mükemmelleşmesine öncülük etme yönünde bilgi 

ve tecrübelerini diğer yerel yönetim kurumları ile paylaşmak. 

Nilüfer Belediyesi Temel Değerler ve Đlkeler 

� Önce Đnsan 

� Dürüstlük 

� Şeffaflık 

� Katılımcılık 

� Doğaya Saygı 

� Sürekli Đyileştirme 

� Đşi Đlk Seferde Doğru Yapmak 

� Kişisel Sorumluluk Üstlenmek 

� Toplumsal Sorumluluk Üstlenme 

� Hukuka Saygı 

 Đlk Stratejik Planlamanın son senesi olan 2004’ün 2. yarısında 2005–2009 

Stratejik Planının oluşturulması ekip çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmada 

belediyenin tüm paydaşlarından alınan bilgi ve veriler değerlendirilmiştir. Geniş 

kapsamlı GZFT (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler )249 analizi 

yapılmış, analiz sonuçları da hedeflerin belirlenmesi için ana kaynak olmuştur. Bu 

sırada TBMM’ de kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda da Stratejik 

Planlamaya yer verilmiştir. Bu kapsamda Stratejik Plan çalışmaları sürerken kanuni 

süreçte takip edilmiştir. 

 Hazırlanan ilk plan taslağı 04.04.2004 tarihinde Belediye Meclisi’ne 

sunulmuş, alınan kararlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak 02.01.2006 

                                                
249 SWOT Analizi = GZFT Analizi 
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tarih ve 27 sayı ile hazırlanan Stratejik Plan, Nilüfer Belediyesi Meclisi onayını 

almıştır.  

 Nilüfer belediyesi, 2005–2009 Stratejik Planı, içerisinde yıllık performans 

hedeflerini de barındırdığı için ayrı bir Performans Programı hazırlanmamıştır. 

Ayrıca plan 2008 yılında revize edilerek 2008–2010 yılı hedefleri de Stratejik Plana 

eklenmiştir. Oluşturulan Stratejik Plan çerçevesinde Nilüfer Belediyesine ait GZFT 

Tablosu aşağıda paylaşılmıştır.  

Güçlü Yanlar; 

� Stratejik plan uygulanmasındaki liderliğimiz ve Stratejik Planın süreç yönetimi ile 
bütünleştirilmesi 

� Kişisel performans ölçüm sisteminin iyileştirilmesi ve Stratejik Plan ile 
bütünleştirilmesi 

� Güçlü işbirlikleri ile etkili hizmet yapılanması ( Uludağ Üniversitesi, Meslek 
Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Sendikalar vb.) 

� Kardeş belediye uygulamalarının yaygınlaştırılması 
� Sosyal, kültürel, çevre ve spor projelerinin yaygınlaştırılması 
� Belediye Başkanının hizmet tanıtımı ve vatandaş ilişkilerinde liderliği 
� Çalışanlara sağlanan eğitim, öğrenme ve sosyal olanakların çeşitliliği 
� Tüm alanlarda yönetim standartlarının uygulanması ( ISO 9000, 14000, 18000) 
� Vatandaş Odaklı hizmet ve projelerde süreklilik 

Zayıf Yanlar; 

� Đnsan kaynakları politikası ve kariyer planlamasının net olmaması 
� Ölçüm sonuçlarının her zaman iyileştirme amaçlı kullanılmaması 
� Organizasyon yapısının çok değişmesi 
� Toplantıların her zaman verimli geçmemesi ve toplantı zamanlarına uyumun 

sağlanmaması 
� Hizmet binalarının ayrı olması 
� Artan projeler karşısında finansal ve insan kaynakları desteğinin az olması 

Fırsatlar; 

� Đşbirliklerinin kamuoyunda tanınma, prestij ve güven arttırıcı etkisi 
� AB Projelerinde er alma ve tanınma 
� Nilüferlilerin eğitim seviyesinin iyi olması ve geri bildirimlerin yeni fırsatlar 

yaratması 
� Kent Konseyinin olması 
� Başkanın 3. kez seçilmiş olması ve liderlerinin uzun süre görev yapmasının güveni 

arttırması ve daha fazla hizmet sunumu için fırsat yaratması 
� Yerel, ulusal, uluslar arası ödüllerle tanınma fırsatı 
� Uludağ Üniversitesinin ilçe sınırları içinde olması 
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Tehditler; 

� Nilüferlilerin eğitimin yüksek olması sebebi ile beklentilerindeki artış 
� Diğer kurumların sorumluluğuna giren işlerin belediyeden bekleniyor olması 
� Vatandaşların birçok hizmetin ücretsiz yapılmasını istemesi 
� Yasa değişiklikleriyle birlikte organizasyon yapısının sürekli değişmesi 
� Kanunlarla gelen kısıtlamalar 
� Đlçe sınırlarında çok sayıda sanayi bölgesinin kurulması 

Tablo- 8: Nilüfer Belediyesi GZFT Tablosu – Kaynak: Nilüfer Belediyesi 2008–2010 Stratejik plan ve 
Performans Programı 

 Nilüfer belediyesinin en son oluşturduğu Stratejik Plan 2008–2010 Stratejik 

Planıdır. Bu plan kapsamında, vizyona ulaşmak için belirlediği stratejik amaçlar 

mevcuttur. 

 Yeni stratejik amaçları 3 grupta şu şekilde belirlenmiştir; Yönetim kalitesinin 

mükemmelliğini sağlamak, Kentsel yaşam ortamının kalitesinin yüksek olmasını 

sağlamak, Toplumsal bilincin yükselmesini sağlamaktır. 

 

Şekil–2: 2008–2010 Dönem Hedefi -- Kaynak: Nilüfer Belediyesi 2008–2010 Stratejik plan ve 
Performans Programı 

 Stratejik amaçlara ulaşmak için belirlenen stratejik hedefler ve bunların alt 

hedefleri mevcuttur. Nilüfer Belediye’sinin stratejik planlar çerçevesinde 

oluşturduğu alt planlar şunlardır; 

 

5 Yıllık Dönem Hedefi; 
Hedef gerçekleşme oranının 
%95’in üzerinde olmasını 

sağlamak 

Stratejik Amaç–1; 
 

Yönetim kalitesinin 
mükemmelliğini sağlamak 

Stratejik Amaç–2;  
 

Kentsel yaşam ortamının 
kalitesinin yüksek olmasını 

sağlamak 

Stratejik Amaç–3; 
 

Toplumsal bilincin ve 
yaşam kalitesinin 

yükselmesini sağlamak 
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1. Yönetim kalitesinin mükemmelliğini sağlamak;  

�  Hizmet planlama ve sunum etkinliğinin artırılması,  

�  Hizmet sunum verimliliğinin yükseltilmesi,  

�  Bütçe performansının yükseltilmesi 

�  Meclis performansının artırılması  

2. Kentsel yaşam ortamının kalitesinin yüksek olmasını sağlamak; 

�  Kentsel gelişimin planlanması ve gelişimin buna uygun gerçekleşme 

oranının artırılması, 

�  Çevresel kirleticilerden kaynaklanan sağlığı tehdit edici kirlilik riskinin 

azaltılması,  

�  Doğal ve/veya yapay kaynaklı can ve mal emniyetini tehdit eden risk 

faktörlerinin etkisinin azaltılması, 

�  Kent estetiği ve yeşil alan oranının yükseltilmesi  

3. Toplumsal bilincin yükselmesini sağlamak; 

�  Sorumluluklarını yerine getiren vatandaşların oranının artırılması (Yasal 

uygunsuzluk seviyesinin düşürülmesi) 

�  Hizmetler konusunda farkındalık, talep ve katılım seviyesinin artırılması  

Yıllık Hedefler Stratejik Hedefler Alt hedefler 
2008 2009 2010 

Vatandaş Memnuniyet ve 
Güveninin Artırılması 

%82 %83 %84 

Çalışan Memnuniyet ve 
Güveninin Artırılması 

%77 %78 %80 

Hizmetlerin Planlama ve 
Sunum Etkinliğinin 

Artırılması 
( Stratejik Amaç–1) 

Meclis Üyelerinin 
Memnuniyet ve Güveninin 

Artırılması 

%70 %72 %75 

Bütçedeki Harcama Oranının 
Azaltılması 

%54 %52 %50 

Planlanmış Olan Hizmetlerin 
Gerçekleşme Oranının 

Artırılması 

%90 %90 %90 

Hizmet Sunum 
Verimliliğinin 
Yükseltilmesi 

( Stratejik Amaç–1) 
 

Süreç Performansının 
Artırılması 

%90 %92 %95 

Bütçe Gelirlerinin Artırılması % 50 %52 %54 Bütçe Performansının 
Yükseltilmesi 

( Stratejik Amaç–1) 
Bütçe Gerçekleşme Oranının 

Yüksek Olması 
%90 %95 %95 

Meclis Gündem Puanlarının 
Artırılması 

150 
puan 

160 
puan 

170 puan Meclis Performansının 
Artırılması 

( Stratejik Amaç–1) Meclis Verimliliğinin 
artırılması 

%70 % 75 %75 
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Özdeğerlendirme Puanının 
Sürekli Yükselmesi 

550 
puan 

600 
puan 

600 puan 

Ulusal Kalite Ödülünde 
Başarılı Olunması 

- Ödül - 

Kurumsal Mükemmellik 
Performansının 

Artırılması 
( Stratejik Amaç–1) 

Avrupa Kalite Ödülü Ödül - - 
Deprem Risk Analizinin 

Yapılması 
%90 %100 - 

Gürültü Kaynaklarının 
Đyileştirilme Oranı 

%50.00 %50.00 %60.00 

Doğal Afet ve Yapay 
Çevresel Nedenlerden 
Kaynaklanan Risk ve 

Tehditlerin Azaltılması 
( Stratejik Amaç–2) Katı Atık Geri Kazanım 

Oranının Artırılması 
%13 
artış 

%15 
artış 

%16 artış 

Toplam Yeşil Alan 
Miktarının Korunması 

810 
hektar 

810 
hektar 

810 
Hektar 

Kent Estetiğinin 
Đyileştirilmesi ve Yeşil 
Alanların Korunması 
( Stratejik Amaç–2) 

Düzenlenmiş Yeşil Alanın 
Toplam Yeşil Alan Đçindeki 

Oranının Artırılması 

%9 % 10 % 12 

Kent Sağlık Gelişim Planının 
Hazırlanması 

Plan - -  
Kent Sağlık Profilinin 

Đyileştirilmesi 
( Stratejik Amaç–2) 

Kent Sağlık Gelişim Planına 
Uyum 

Uyum Uyum Uyum 

Vatandaş Kaynaklı 
Uygunsuzlukların Endeksinin 

Düşürülmesi 

%8 %7,5 %7 Toplumsal Bilincin ve 
Yaşam Kalitesinin 

Yükselmesini Sağlamak 
( Stratejik Amaç–3) Tahakkuk Edilen Vergilerin 

Ödenme Oranı 
%85 %86 %87 

Spor Alan ve Olanaklarının 
Artırılması 

%35 %40 %45 

Sosyal ve Sportif Etkinlik 
Sayısının Arttırılması 

- - - 

Vatandaşların Yaşam 
Kalitesini Yükseltmeye 

Yönelik Hizmetleri 
Artırmak 

( Stratejik Amaç–3) Kültür ve Sanat Faaliyetlerine 
Katılımın Artırılması 

- - - 
 

Etkinlik ve Hizmetlerin 
Bilinme Oranının Artırılması 

%20 %25 %30 

Vatandaş Taleplerinin 
Artırılması 

%10 
artış 

%10 
artış 

%10 artış 

Vatandaşların Yaşam 
Kalitesini Yükseltmeye 

Yönelik Hizmetleri 
Artırmak 

Nilüfer Belediyesi Etkinlik ve 
Hizmetlerinin diğer Yerel 
Kurumlarca Bilinirliğinin 

Artırılması 

%82 %85 %90 

 

Tablo–9: Nilüfer Belediyesi 2008–2010 Stratejik Planı 

Kaynak: 2008–2010 Nilüfer Stratejik Plan Raporu 

 

 Görüldüğü üzere “Nilüfer Stratejik Planı 2008–2010”, genel hedefleri ortaya 

koymuş ve bu amaçlara ulaşmanın yolunu gösteren, sonuçları ölçülebilir, belirgin 

stratejiler geliştirmiştir. Türkiye de yeni yasal düzenleme ile Stratejik plan 
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çalışmaları bir sonraki döneme bırakılmasına rağmen Nilüfer Belediyesi Stratejik 

planlama çalışmalarını bitirmiş ve planı Meclis onayına sunmuştur. 

 

 Bu çalışmalara paralel olarak Kalite Yönetim Sistemi çalışmasıyla Nilüfer 

Belediyesi, Bursa da kalite belgesi alan ilk belediye olmuştur. Ardında da Avrupa 

Kalite Yönetim Vakfının(EFQM) Mükemmellikte Yetkinlik Ödülü ile yine EFQM’in 

Yerel ve Bölgesel Kamu Ödülü sürecinde Jüri Özel Ödülünü almıştır.  

 

  2009 Yerel seçimlerinin hemen ardından çalışmalara başlayan Nilüfer 

Belediyesi 2010–2014 Stratejik Planı da neredeyse tamamlamak üzerededir. 

Geleceğin Nilüfer planı ilçedeki tüm dinamiklerin ve halkın görüşleri alınarak 

oluşturulmuştur. Bu amaçla mahalle muhtarlarından, meslek odalarından, 

vatandaşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından, akla gelecek tüm sivil toplum 

örgütlerinden görüş ve öneriler alınarak, yerinde incelemeler yapılarak stratejik plan 

taslağı oluşturulmuştur.  Projede insana dair her şey düşünülmüştür. Nilüfer’de 

yaşayanların ihtiyaçları mahalle mahalle, sokak sokak tespit edilerek planlar 

yapılmıştır. Spor, sağlık, kültür-sanat, parklar, rutin hizmetler, temizlik, yaşam 

sahaları, yüzme havuzları, aklınıza gelen her şey planlanmıştır. Özellikle 

geleceğimizin güvencesi olan çocuklara ve gençlere yönelik projeler üretilmiştir. 250 

 

 Bu çalışmada Nilüfer Belediyesi Kamu Đşletmeciliği uygulamaları incelendi. 

Nilüfer Belediyesi çalışmalarıyla önemli bir belediyedir. Türkiye’de birçok il, ilçe, 

belde belediyesi, Nilüfer Belediyesinden, katılımcılık ve vatandaş odaklı 

çalışmalarıyla ilgili destek istemiş, Nilüfer Belediyesi de çalışmalarında birçok il, 

ilçe ve belde belediyesine destek vermiş, eğitim vermiştir. Özellikle 3. dönem 

başkanlık yapan Mustafa Bozbey’e vatandaşların çok güvenmesi, vatandaşların 

belediye ile sürekli iletişim halinde olması Nilüfer Belediyesinde yeni çalışmaları 

beraberinde getirmektedir.  

 

                                                
250 Nilüfer Belediyesi 2014’e Hazır, (çevrimiçi) www.gundem16.com, 01.07.2009 
 



 

   150 

 Nilüfer Belediyesi yönetimde sivil toplumun katılımcı sayılarını artırmak 

istemekte, ilçede bulunan tüm muhtarları toplantıya çağırıp, kararların çabuklaşması 

yerine sorunların tespitlerinin kolaylaşması sağlamaktadır.   

 

 Bu tez çalışmasından anlaşılacağı gibi, yerel yönetimler toplumların 

gelişmeleri ve demokratik yapılanmaları açısından son derece önemlidir. Yerel 

yönetimler, hizmetin toplumlara, bireylere en hızlı ulaşmasını sağlayan kuruluşlardır. 

Bana göre, yerel yönetimlerin yetkileri daha da artırılarak katılımcılık açısından daha 

da genişletilerek yerel demokrasilerin gelişmesinin önü açılacaktır. Yerel yönetimler, 

merkezi yönetimden daha bağımsız, ekonomik sorunlarını kendisi giderebilen 

kurumlar haline dönüştürülmelidir. Ayrıca, bölgenin eğitim alanlarının ve sağlık 

sorunlarının yerel yönetimler tarafından giderilmesi o bölgede yaşayan insanları daha 

da mutlu kılacaktır. Bütün bu anlattıklarımız ve tezimiz içerisinde detaylarını 

vermeye çalıştığımız çeşitli alıntılardan da anlaşılacağı gibi yerel yönetimlerin 

önemi, her geçen gün daha da öne çıkmaktadır. Çünkü hizmet, insana en yakın 

mesafe de sunulduğunda daha iyi sonuç alınır. Kamu hizmetlerinin, bireylere en hızlı 

ve etkin biçimde ulaşabilmesi yerel yönetim anlayışının olabildiğince genişletilmesi 

ve yaygınlaştırılması ile mümkündür. Bir taraftan yerel yönetimler yaygınlaştırılırken 

yerel yönetimler içinde de demokratik katılımın olabildiğince genişletilmesi 

gerekmektedir. 
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SONUÇ 

 

1970lerden sonra yaşanan dünyadaki ekonomik, siyasal değişimler idari 

alanda da kendini hissettirmeye başlamıştır. Geleneksel Kamu Yönetiminde yaşanan 

sorunlara karşı çıkış yolu aranmaya başlanmış ve “yeni sağ” düşüncesi ortaya 

çıkmıştır. Yeni sağ düşüncesi sosyal refah devletine tepki olarak doğmuştur ve 

devletin minimize edilmesini, yani iktisadi ve sosyal alandan elinin çekilmesini, asli 

fonksiyonlarına döndürülmesini ve piyasa mekanizmalarının hakim hale getirilmesini 

savunmaktadır. Yeni sağ düşüncenin kamu yönetimine yansıtılmış halini, Yeni Kamu 

Đşletmeciliği anlayışı temsil etmektedir. Yeni Kamu Đşletmeciliği anlayışı, kamu 

yönetiminin etkin ve verimli işletilmesini, katı, hiyerarşik, kurallara sıkı sıkıya bağlı 

bir bürokratik örgütlenme yerine esnek, şeffaf, performans denetimine tabi, müşteri 

odaklı, hesap verebilir, katılımcı bir kamu yönetimi örgütlenmesinin oluşturulmasını 

savunmaktadır. Devletin rolünün azaltılması gerektiğini ve piyasa şartlarının hakim 

konuma getirilmesini öngörmektedir. Özel sektör yönetim tekniklerinin kamu 

sektöründe de uygulanabileceğini iddia etmektedir. Yeni Kamu Đşletmeciliği 

anlayışını kabul eden başta gelişmiş ülkeler, kapsamlı yeniden yapılanma 

reformlarını gerçekleştirmişler ve kamu yönetimi sistemlerinde köklü değişiklikler 

yapmışlardır. 

 

Türk yönetim tarihinde değişen şartlara uyum sağlamak, gelişmelere ayak 

uydurmak, yönetim sisteminin tıkanan ve ihtiyaçlara cevap veremeyen noktalarını 

yenilemek gibi amaçlarla sürekli bir reform ihtiyacı ve zorunluluğu söz konusu 

olmuştur. Yönetime gelen her hükümet bir reform gerekliliğinden ve bu yöndeki 

çalışmalarından bahsetmiştir. Ancak, reformlar konuşulduğu kadar uygulamaya 

aktarılamamıştır. Türk yönetim tarihinde aralıksız var olagelen reform çalışmalarının 

sonuncusu 59. Hükümet tarafından gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen reform 

paketi kapsamında olan Đl özel Đdare Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir 

Belediye Kanunu birçok yeniliği de beraberinde getirmektedir. Ancak asıl değişikliği 

kamu yönetimine yeni bir dil getiren Kamu Yönetiminin Temel Đlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı yapmaktadır. Đlgili yasanın 2009 Eylül 

ayı itibariyle yasalaşmamış olması her ne kadar eleştiri alsa da kamu yönetimi 
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sistemine getirmiş olduğu yenilikler ve değişiklikler önemini korumaktadır. Tasarıyla 

Yeni Kamu Đşletmeciliği anlayışı çerçevesinde işletme yöntem ve teknikleri kamu 

yönetimine aktarılmaktadır. Bu doğrultuda vatandaşa müşteri olarak yaklaşılmakta, 

kamu örgütleri işletme mantığı ile küçültülmekte, bireylerin kendi çıkarlarını 

korumak için çalıştıkları varsayılmakta ve bireye seçme özgürlüğü sağlanmaktadır. 

Bunlar yapılırken, kamu yönetiminin kamu yönetimi kimliği ikinci plana atılmakta, 

kamu çıkarı, kamu yararı gibi kavramlardan söz edilmemektedir. Buna karşılık, 

kamu yönetiminin varlık nedeni, kamu yararının önemi unutulmamalıdır. Kamu 

kesiminin özel sektörden farklı olduğu, dolayısıyla amaçlarının, varlık nedenlerinin, 

önceliklerinin ve özelliklerinin de farklı olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu farklılık 

nedeniyle kamu yönetimi ile özel yönetimin birebir örtüşen bir yapılanma ve anlayışa 

sahip olamayacağı ortadadır. 

 

Ülkemizde hız kazanan diğer kamu yönetimi çalışmaları ise; Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Yasası, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki 

Yasa ve Bilgi Edinme Yasasıdır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü yasası ile kamu 

mali sisteminde düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerle, mali 

sistemimizde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri önemli birer kavram olmuştur. 

Kamu kuruluşlarının sadece kendi içlerinde değil, kamuoyuna karşı da hesap 

verebilecek kurumlar olması için denetim ve raporlama mali sistemimizde ilk 

sıralarda yer almıştır. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Kurulması Yasasında, 

kamuoyunda sürekli eleştirilen memuriyet sistemi ele alınmış ve etik konusunun 

kamu görevlileri için önemi üzerinde durulmuştur. Bilgi Edinme Yasasında ise 

demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine 

atıfta bulunulmuştur. Kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi edinmelerinin 

yolunu açan yasa ile hem çağdaşlaşma sağlanmış hem de kişilere yeni bir hak 

verilmiştir. 

 

Yapılan çalışmalar olumlu anlamda birçok uygulamayı kamu yönetimine 

katsa da, ne yazık ki reform niteliği taşımamaktadır. Yasalarda yer alan birçok 

yenilik reform nitelikli değil, eski sistem üzerine kurulmuş uygulamaları 

kapsamaktadır. Yasalarda hala merkezin etkisi hakim olarak hissedilmektedir. 
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Merkezden yerele yapılan yetki ve görev aktarımı kapsamlı bir çalışma ve ön hazırlık 

isteyen bir süreç gerektirmektedir. Oysaki yapılan tüm çalışmalarda hem merkezin 

etkisi hala hissedilebilir ölçüde fazladır hem de yetki ve görev aktarımları kapsamlı 

değildir. Örnek verirsek, bazı bakanlıkların kaldırılan taşra teşkilatlarının araç, gereç, 

bina, tesis, personel ve bütçelerinin de yerel yönetimlere devredilecek olması riskleri 

de beraberinde getirmektedir. Yerel yönetimlerin mevcut görevlerini tam olarak 

yerine getiremedikleri ve kaynak sıkıntısı içinde oldukları düşünüldüğünde, onlara ek 

görevler verilmesi sadece sorunların el değiştirmesine neden olacaktır. Bu 

uygulamadan çözüm beklemek pek de gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Yerel 

yönetimleri böyle bir uygulamaya hazırlamadan, bu yönde teknik ve psikolojik 

hazırlık yapmadan, yeni yetki ve görevlerle donatmak sorunları çözmek bir yana, 

artıracaktır. Ayrıca yetki devirlerinin nasıl uygulanacağı hakkındaki soruları 

cevaplandıracak bir birim bulunmaması, yerel yönetimleri muhatapsız ve yalnız 

bırakabilecektir. Yönetim sisteminde önemli değişiklikler yapacak bir reform 

çalışmasının gerekli alt yapı ve hazırlık çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir. 

Ayrıca muhtemel soru ve sorunlar için de danışma merkezi niteliğinde bir birim 

oluşturulması işleyişi kolaylaştıracaktır. Benzer şekilde, reformun uygulanmasını 

üstlenecek, reformla ilgili soruları cevaplayacak, reformun işbirliği ve eşgüdüm 

içinde yürütülmesini sağlayacak, ortaya çıkan sorunları ve aksaklıkları giderecek, 

gelişmeleri takip ederek reformu yönlendirecek bir merkezi reform yönetimi 

biriminin oluşturulması reformun uygulanmasını kolaylaştırabilecek niteliktedir. 

 

Çalışma kapsamında yasaların nasıl ve ne kadar uygulandığını incelemek için 

saha çalışması olarak Nilüfer Belediyesi ele alınmıştır. Đncelemeler sonucu Nilüfer 

Belediyesi’nin yeni Belediye Yasasında belediyeye verilen birçok yetki ve görevleri 

uyguladığı tespit edilmiştir. Yeni Kamu Đşletmeciliği alanında işletmecilik 

faaliyetinde bulunan şirketlerinin olmaması, kamu işletmeciliği faaliyetlerinde nasıl 

bir uygulama yaptığı hakkında bizlere cevap vermese de, bu uygulamaları sosyal 

belediyecilik uygulamalarıyla içselleştirip halka sunduğu görüşünü bizlerde hakim 

kılmaktadır.   
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Bu tez çalışmasından anlaşılacağı gibi, yerel yönetimler toplumların 

gelişmeleri ve demokratik yapılanmaları açısından son derece önemlidir. Yerel 

yönetimler, hizmetin toplumlara, bireylere en hızlı ulaşmasını sağlayan kuruluşlardır. 

Yerel yönetimler, merkezi yönetimden daha bağımsız, ekonomik sorunlarını kendisi 

giderebilen kurumlar haline dönüştürülmelidir. Yapılan reformlar sadece kağıt 

üzerinde olmamalı, uygulamalarda da kendini hissettirmelidir.  
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