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ÖZ 

Bu çalışmada Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kamu yönetimi reformlarına odaklanılmakta ve halen sürmekte olan 

on dört yıllık iktidar döneminin bir reform değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme temelinde çalışma, AKP 

döneminde yapılan reformların büyük bir dalgalanma gösterdiği, tek iktidar döneminde farklı uygulamaların olduğunu ve 

reformların da reforma tabi tutulduğunu savunmaktadır. Reformların büyük bir hızlılık gösterdiği ve yerelleşme ve 

merkezileşme olmak üzere ikili bir karakter sergilediği bu dönemde uygulamada görülen farklılaşmaya karşı iktisat 

anlayışında homojenlik gerçekleşmiş ve reform süreci neoliberal politikalar altında ilerlemiştir. 

Anahtar Sözcükler: Adalet ve Kalkınma Partisi, reform, merkezileşme, yerelleşme. 

The Reform Thought of The Justice and Development Party 

Abstract 

This study focuses on public administration reforms of the Justice and Development Party and a reform 

assessment of fourteen years of power which still is runnig is being carried out. It is claimed that the reforms during JDP 
show a great fluctuation, there are different applications in the single power era and reforms are subject to reform. Reforms 

show great speed and display a dual character as localization and centralization. However, economic understanding is 

homogeneity and the reform process has progressed under neoliberal policies. 
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1. GİRİŞ 

AKP, iktidara geldiği ilk günden beri uyguladığı siyasi, ekonomik ve toplumsal politikalar özelinde önemli 
tartışmalar yaratmıştır. AKP’nin bu şekilde önemli tartışmalar doğurmasının temel nedeni bu alanlarda köklü 

reform adımları atması ve değişilmez denilen alanları reforma açmasından kaynaklanmaktadır. AKP’nin birçok 

sahada yapmış olduğu reform hamlelerinin en önemlilerinden biri de kamu yönetimi alanında görülmekte ve 

kamu yönetimi 2002 yılından günümüze kadar sürekli olarak bir reform süreci geçirmektedir. 

Reform, en basit sözcük anlamıyla yeniden biçimlenme olarak tanımlanmaktadır. Mevcut durum çeşitli 
nedenlerden dolayı ihtiyaca cevap veremez hale geldiği an yeni bir biçime kavuşmak zorundadır. Kamu 

yönetiminde de reform bu temel nedenden doğmakta ve kamu yönetimi özellikle değişen ekonomik ve politik 

koşullara cevap veremez hale geldiğinde reforma tabi tutulmaktadır. Ancak değişen sonuç itibariyle reform ne 
derece iyi ya da ne derece kötüdür? Ya da bir başka soruyla, sonuçları açısından reform kim için iyi kim için 

kötüdür? Belki de en temel soruyla reform iyi bir şey midir? Kamu yönetimi literatürünün ve reform konusunda 

yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu bu soruya evet cevabını vermektedir. Bu haliyle reform kelime anlamıyla 

hep olumlu bir şekilde kavranmaktadır. Ancak bu çalışmada literatürden farklı olarak reformun salt kendi başına 
iyi ya da kötü olarak değerlendirilemeyeceği ve bu nedenle de olumluluk kadar olumsuzluk taşıdığı 

savunulmaktadır. Bu sav temelinde yükselen çalışma uygulama alanı olarak ise kendisine Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin kamu yönetimi reformlarını örnek olarak almakta ve halen sürmekte olan on dört yıllık iktidar 

döneminin bir reform değerlendirmesini yapmaktadır.  

Bu değerlendirme temelinde çalışma AKP döneminde yapılan reformların büyük bir dalgalanma gösterdiği, 

tek iktidar döneminde aynı konuda farklı uygulamaların olduğunu ve reformların da reforma tabi tutulduğunu 

savunmaktadır. Örnek vermek gerekirse iktidarının ilk yıllarında yerel yönetimler özelinde yoğun bir yerelleşme 



 
 

uygulaması gösteren AKP, son yıllarda merkezileşme olarak yorumlanabilecek uygulamalara imza atmaktadır. 

Reform uygulamaları aynı iktidar döneminde bu şekilde ikili bir seyir izlerken nitelik açısından ise tek bir 

özellikle karşımıza çıkmaktadır. Bu nitelik, 2002’den günümüze reformların neoliberal bir karakter izlediği ve 

gerek yerelleşme gerekse de merkezileşme uygulamalarının bu özelliği değiştirmediğidir. Bu bağlamda bildiri, 
on dört yıllık süreçte kamu yönetimi reformlarının uygulamada homojen bir nitelik göstermediği ancak nitelik 

açısından ise tek biçimli bir özellik ortaya koyduğunu iddia etmekte ve bu bakış açısıyla bizi nasıl bir kamu 

yönetimi örgütlenmesinin ve işleyişini beklediğini analiz etmektedir. 

2. REFORM NEDİR? NE DEĞİLDİR? 

Kamu yönetimi açısından AKP dönemi muazzam gelişmelere sahne olmuştur ve olmaya da devam 
etmektedir. Dönemi muazzam olarak nitelendirmemizin en önemli nedeni AKP’nin iktidarı boyunca reformu 

kurumsal/idare boyutundan devlete taşıması ve planlamadan bütçeye, örgütlenmeden denetime kadar hiçbir 

alanı es geçmemesidir. Devlet yönetiminde boşluk bırakmayan bu alanlarda karar alma ve uygulama yetkisi, 

devletin konumu ve işlevi dönüşüme uğratılmakta ve bu yönüyle de sadece kurumların örgütlenme ve işleyiş 

yapısında gerçekleşen idari reformların ötesine geçilmektedir.  

Bu çalışma kapsamında ele alınan reform düşüncesi sadece kamu kurum ve kuruluşlarının örgüt 

yapılarındaki değişimle sınırlılık göstermemekte ve algı devlet düzeyine taşınmaktadır. Devlet düzeyindeki 

reform da ekonomik ve siyasi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Nedenler arasında toplumsal nedenlerin 
belirtilmemesi bilinçli bir tercihtir. Çünkü toplumsal tercihleri ekonomik ve siyasal faktörler harekete 

geçirmektedir. Bu noktada ekonomik ve siyasal nedenler arasında reformun doğuş nedeni bakımından büyük bir 

paralellik görülmekte ve bu iki neden sermaye birikiminin sorunsuz bir şekilde işlemesi için devlete yeni bir 

örgütlenme yapısı ve işleyiş düzeni kazandırmakta ortaklık ilişkisi içine girmektedir (Övgün, 2013).   

3. REFORMUN TEMEL ÖZELLİĞİ: NİTELİKTE SÜREKLİLİK, UYGULAMADA FARKLILIK 

AKP’nin uygulamış olduğu kamu yönetimi reformlarına ilişkin olarak yapılacak en genel değerlendirme, 
reform kavramının içeriğine uygun olarak reformun süreklilik arz etmesidir. 2002’den günümüze kadar süren ve 

sürmekte olan iktidar süresince kamu yönetimi reformu hiçbir zaman gündemden düşmemiş ve kamu yönetimi 

bir bütün olarak reforma tabi tutulmuştur. Sürekli olarak reforma tabi tutulan kamu yönetimi esas olarak 
neoliberal politikalar altında dönüşüme sokulmuş ve planlamadan personel sistemine, denetimden bütçeye ya da 

sosyal politikalardan çevreye kadar gerçekleşen reform uygulamaları bu anlayış temelinde hayat bulmuştur 

(Uzgel, 2026: 7 ve 16). Dönemin devlette reform olarak nitelendirilmesi de bu nedenden kaynaklanmakta 
kamu/devlet yönetimi gerek örgütlenme gerekse de işleyiş bakımından neoliberal politikalara uygun olarak 

yapılandırılmaktadır. 

Partimiz aşağıdaki temel ilkeleri benimser; 

• Devletin ilke olarak her türlü ekonomik faaliyetin dışında olması gerektiğini benimser. 

• Tüm kurum ve kurallarıyla işleyen piyasa ekonomisinden yanadır. 

• Devletin ekonomideki işlevini düzenleyici ve denetleyici olarak tanımlar. 

• Özelleştirmeyi daha rasyonel bir ekonomik yapının oluşması için önemli bir araç olarak görür. 

• Küreselleşmenin getirdiği yapısal dönüşümlerin en az maliyetle gerçekleştirilmesini savunur ve bunun 

en sağlıklı yolunun uluslararası rekabet gücünün artırılması olduğuna inanır. Bu nedenle ülkemiz 

ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasının, siyasi ve ekonomik geleceğimiz açısından stratejik önem 

taşıdığını kabul eder (AKP, Parti Programı).  



 
 

• Türkiye’nin mevcut yönetim yapısı, küresel şartların ve toplumun gelişme iradesinin gerisinde kalmıştır. 

Demokratik kurallara göre işlemeyen verimsiz kamu yönetimi sistemimiz, devlet ile halk arasında güven 

bunalımı doğurmaktadır.  

 
•Demokratik bir devlet anlayışı ile rekabetçi bir piyasa arasında tamamlayıcılık 

ilişkisi bulunmaktadır. Toplumların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında, devlet, piyasa ve sivil toplum 

işbirliği kaçınılmaz hale gelmiştir (AKP, Seçim Beyannamesi, 2002). 

• Devlet temel fonksiyonları olan iç ve dış güvenlik, adalet, temel eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetleri 
dışında kalan tüm hizmet alanlarından icracı sıfatıyla çekilmeli, düzenleyici ve denetleyici işlevleri devam 

etmelidir (AKP, Parti Programı).  

AKP döneminde yukarıdaki alıntılardan da görüleceği üzere reformların niteliğinde bir süreklilik görülürken 

ve bu nitelik neoliberal reform anlayışı olarak belirirken; uygulamada ise ortaya dönemsel farklılıklar çıkmıştır. 

Bu farklılığın ana karakteri ise yerelleşme bakış açısından merkezileşme olarak yorumlanabilecek bir bakış 
açısına geçilmesidir. Bir başka deyişle aynı iktidar döneminde reform uygulamaları yerelleşme ya da 

merkezileşme olarak tek biçimli bir özelliğe sahip değildir ve ekonomik ve politik gereksinimlerden dolayı 

değişme göstermektedir. Ayrıca merkezileşme uygulamaları da yönetsel özelliklerden ziyade siyasi özellikler 

sergilemekte ve bu özelliğini hem merkezde hem de yerelde göstermektedir. 

Tocqueville, merkezileşmeyi yerel düzeydeki tüm girişim kapasitelerinin ortadan kaldırılması sonucu 

siyasal merkezin daha müdahaleci bir tutum sergilemesi olarak tanımlamaktadır (Tocqueville, 1948: 86 ve 

Yetiş, 2006). Bu müdahalecilik siyaset-yönetim kaynaşmasını doğurmakta ve siyaset, her düzlemde kamu 
yönetimini denetimi altına almakta ve onu politika oluşturucu yapısından çıkartarak basit bir uygulayıcı haline 

sokmaktadır. Siyasal yapının tek partili olduğu dönemlerde daha çok karşımıza çıkan siyaset-yönetim 

birlikteliği, çok partili dönemde daha az görülebilme olasılığına rağmen ülkemizde durum pek böyle olmamıştır. 

Hemen hemen her dönemde siyasal iktidarların kamu yönetimini yoğun bir şekilde kontrol altına alma çabasına 
şahit olunmuştur (Güran, 1989: 16). Bu yönüyle AKP iktidarının da diğer siyasi iktidarlardan büyük bir farkı 

yoktur. AKP döneminde de kurullara ve kurumlara bırakılan yetkiler daha önceki iktidar dönemlerinde olduğu 

gibi bunlardan tekrar alınarak yukarıya aktarılmıştır (Güran, 1989: 17). Bu noktada diğer iktidarlardan ortaya 
çıkan fark bu anlayışı ortadan kaldıracağını söyleyen ve bu yönde güçlü adımlar atan bir iktidarın bu 

anlayışından vazgeçmesi ve daha da merkeziyetçi olarak yorumlanabilecek uygulamalara imza atmasıdır. 

Anlayış değişikliği siyaset-yönetim kaynaşmasının dışında her düzlemde karar alma ve uygulama yetkisinin 

ölçek değiştirmesini doğurmuştur. Gerek merkezi yönetimde gerekse de yerel yönetimler düzleminde ekonomik 

ve politik gerekçelerle karar alma ve uygulama yetkisi örgütlenmenin en üst seviyelerine çıkmaya başlamıştır. 
Örneğin merkezi yönetimde kurulların politika belirleme yetkisi bakanlık nezdinde aşınmaya uğrarken; yerel 

yönetimlerde de büyükşehir belediyeleri ilçe belediyeleri üzerinde çeşitli yetkilere sahip kılınmıştır. 

4. REFORMLARDA İKİ AYRI DÖNEM: YERELLEŞMEDEN MERKEZİLEŞMEYE GEÇİŞ 

Yerelleşme, en genel tanımıyla merkezi yönetimden taşra kuruluşlarına, yerel yönetimlere, yarı özerk 

yönetim örgütlerine ve piyasaya karar alma ve uygulama yetkisinin devredilmesi anlamına gelmektedir. Bu 
yönüyle merkezi yönetimin elinde bulunan siyasi, yönetsel ve mali gücün dört noktada aşınmasıdır (Burki, vd, 

1999: 3). 

Merkezileşme ise yerelleşmenin tam tersine karar alma ve uygulama yetkisinin yukarıya doğru işleyen bir 

süreçte tek elde toplanmasıdır. Bu çalışmada ele alınan siyasi merkezileşme ise yönetsel merkezileşmeden farklı 

olarak ekonomik ve siyasi gerekçelerle ölçeğin büyütülerek yönetme güç ve erkinin giderek en üst “siyasi” 
makamlarda toplanması anlamında kullanılmaktadır. Devlet yönetiminde bu tür bir uygulamaya gidilmesi 

sorunlara daha hızlı ve yerinde çözüm bulma amacına dayandırılmaktadır. Bu bağlamda her aşamada ölçeğin 

büyütülerek karar alma ve uygulama yetkisinin siyasi makamlarda toplanmasıyla “yönetsel” merkezileşmeden 

farklı bir merkezileşme anlayışı ortaya konulmaktadır. 

http://www.azrefs.org/cumhuriyet-bayrami-kutlamasi-29-ekim-2012-cumhuriyet-bayram.html


 
 

AKP’nin iktidarının ilk gününden itibaren uygulamaya koymuş olduğu kamu yönetimi reform uygulamaları 

için ekonomik düzlemde genel olarak bir nitelik saptaması yapmak mümkündür. Uygulamaya konulan kamu 

yönetimi anlayışı yukarıda da ifade edildiği üzere neoliberal politikalarla uyum içindedir. Her ne kadar dönem 

içinde farklı uygulamalar görülse de temel olarak kamu yönetimi anlayışı piyasa sisteminin sorunsuz bir şekilde 
işlemesini sağlayacak uygun mekanizmaya dönüştürülmek istenmiştir (Doğan, 2006: 102). Bu bağlamda zaman 

içinde yerel yönetimlerin ya da merkezi yönetimin ön plana çıkarılması reformun uygulanması bakımından 

önemli olmakla birlikte iktisadi açıdan aynı anlama gelmektedir. Çünkü piyasalaşma denilen süreç, devletten 
her zaman aynı örgütlenme yapısını ve işlevselliği beklememektedir. Washington Konsensüsü anlayışının 

geçerli olduğu 1980-1990 yılları arasında devletin deregülasyon politikaları altında tamamen sistem dışında 

olması gerektiği ilan edilirken; 1990’lı yıllardan sonra görülen post-Washington Konsensüsü anlayışı 
çerçevesinde ise ekonominin en güçlü düzenleyici oyuncusu olması gerektiği iddia edilmiştir. Görünüşte farklı 

olmakla birlikte öz olarak bu iki politika tıpa tıp aynıdır, neoliberaldir.  

Bu noktada aynı şeyi yerelleşme ve merkezileşme tartışmaları ekseninde de söylemek mümkündür. Kamu 

yönetimcilerinin önemli bir kesiminde geçerli olan “Yerelleşme, piyasalaşmanın önemli bir aracıdır.” (Güler, 

2009) iddiası ne kadar haklılık payı taşıyorsa; “Merkezileşme politikaları piyasalaşmanın önemli bir aracıdır.” 
iddiası da o kadar haklılık payı taşımaktadır. Bu iddia özellikle 1970’li yılların ikinci yarısında İngiltere’de 

geçerlilik bulmuş ve Thatcher, yaşanan ekonomik krize çözüm bulma arayışında yerelleşme değil, merkezileşme 

politikalarını tercih etmiştir. Bu politikalar çerçevesinde yerel yönetimlerin harcamaları kısıtlanmış, vergi 
koyma yetkileri kırpılmış ve birçok yetkileri de bakanlar aracılığıyla merkezileştirilmiştir (Ersöz, 2001: 194). 

Atılan bu adımların piyasanın önündeki engelleri kaldırılabilmek amaçlı olduğu hatırlanacak olursa bugün de 

ülkemizde yerelleşmeden merkezileşmeye doğru atılan adımların ne anlama geldiği daha iyi anlaşılabilecektir.  

AKP’nin uygulamaya koyduğu kamu yönetimi reformlarında ekonomik gelişmeler önemli bir yer 

tutmaktadır. Her ne kadar 2002-2016 yılları arasında neoliberal ekonomi politikaları hakim olmuş olsa da on 
dört yıllık zaman zarfında görülen farklı kamu yönetimi anlayışı ve uygulamalarına benzer şekilde ekonomi 

uygulamalarında da farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu farklılıklar kendisini özellikle 2002-2011 ve 2011-2016 

yılları olarak iki ayrı dönem olarak göstermekte ve bu iki ayrı zaman sürecinde hem uygulanan iktisat 

politikaları hem de kamu yönetimi anlayışı farklılaşmaktadır. 

İlk dönemde uygulamaya konulan anlayış genel çerçevesi Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından çizilmiş 

olan ve güçlü ekonomiye geçiş olarak adlandırılan süreçtir. Güçlü ekonomiye geçiş programı çerçevesinde 

gündeme gelen politikalar uluslararası örgütler tarafından geliştirilmiş olan politikalardır (Atay, 2008: 23). Bu 

dönemde bütçe açıkları azalmış, enflasyon gerilemiş ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile 
de ilişkiler önemli bir ivme kazanmıştır. AKP de parti programında da açıkça belirtildiği üzere (58. Hükümet 

programı) bu dönemde devletin düzenleyici bir konumda yer alması gerektiğini ve kamu yönetiminde sorunların 

aşılabilmesi için düzenleyici devlet anlayışına uygun olarak yerelleşmenin en önemli araçlardan biri olduğunu 

savunmaktadır. 

Bu yeni süreçte devletin, doğrudan müdahale ve üretim yapmasından çok, politika oluşturma, kaynak 

yaratma, standart koyma ve denetim yapmasından yanadır. Halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılamakta 

zorlanan mevcut devlet yapımız,  

• Merkeziyetçi ve katı hiyerarşik yapıdadır. 

• Hızla büyümekte ve hantallaşmaktadır. 

• Küreselleşme ve bilgi toplumuna dönük gelişmeler, geleneksel devlet ve yönetim yaklaşımlarını büyük 

ölçüde geçersiz hale getirmiştir. 

• Ulusal öncelikler ile yerel farklılıklar barıştırılarak kamu hizmetlerinin yerinden karşılanması temel ilke 
olacak, devlet tarafından yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetler, kaynaklarıyla birlikte yerel yönetimlere 

devredilecektir.  



 
 

• Yerel düzeyde demokratikleşmeye önem verilecek, seçimlerle oluşan yerel organlar üzerindeki merkezi 

idarenin denetimi hukuka uygunluk denetimi ile sınırlanacaktır. 

Partimiz, kamu yönetimi anlayışını, demokratikleşme, yerelleşme ve sivilleşme eksenine oturtmayı 

hedeflemekte, çağdaş devletin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğine inanmaktadır: 

Kamu yönetiminin güç ve yetkilerinin merkezde toplanması yerine, olabildiğince fazla yetki, görev ve 

fonksiyonların yerel yönetimlere devredildiği ve birçok devlet fonksiyonlarının yerinden yönetim esasına 

göre gerçekleşebileceği bir devlet anlayışına süratle geçilecektir. 

• Başbakanlık dev bir hizmet bakanlığı görünümünden çıkarılacak, bakanlıkların görev alanları yeniden 

düzenlenerek bakanlık sayısı azaltılacaktır. 

• Özerk kurum ve kuruluşların tabi olacakları ilkeler, bu organların üyelerinin seçim biçimi, hangi 

alanlarda kurulacakları ve merkezi yönetimle ilişkileri demokratik bir anlayış çerçevesinde yeniden ele 

alınacaktır. 

• Mahalli idarelere yerel ihtiyaçlara göre yönetim biçimlerini geliştirme yetkisini verecektir. 

• Yerel yönetimlerin kendi görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli harcamaları karşılayacak 

düzeyde ve çeşitlilikte mali güce kavuşmalarını sağlayacaktır. 

• Yerel yönetimlerin karar alma süreci ve bazı faaliyetlerine sivil toplum kuruluşlarının katılımını 

sağlayacaktır. 

• Kendi alanlarıyla ilgili düzenlemelere gidilmeden önce yerel yönetimlere danışılması ilkesini 

getirecektir. 

2002 parti programından da görüleceği üzere ilk döneminde AKP, düzenleyici devlete uygun bir kamu 
yönetimi anlayışı benimsemiştir. Bu anlayışla uyumlu olarak da merkezi yönetim küçültülmeli ve yerel 

yönetimler katılımcılık vurgusu temelinde daha çok ön plana çıkarılmalıdır. Dönem içerisinde de bu yönde 

adımlar atılmış ve yerel yönetimler daha önceki yıllardan farklı olarak daha çok ön plana çıkan yönetsel birimler 

olmuşlardır. 

2008 yılında başlayan ve 2011 yılında somutlaşan dönem ise ilk dönemden biraz daha farklı olarak sermaye 
girişinin zayıflamasına, büyümenin yavaşlamasına ve işsizliğin artmasına sahne olmuştur. Ekonomi alanında 

yaşanan bu sıkıntılara ek olarak Avrupa Birliği ile olan ilişkiler de ilk dönemden farklı olarak gerilemeye 

başlamış (Eğilmez, 2016) ve bütün bu faktörler kamu yönetimi alanında da kendisini merkezileşme 

eğilimlerinin artması şeklinde göstermiştir. 

Kamu yönetiminde merkezileşme olarak yorumlanabilecek adımlar özellikle genel seçimlerden hemen önce 

çıkarılan 6223 sayılı yetki kanunu kapsamında atılmıştır. Bu kanun kapsamında getirilen düzenlemeler bir 

önceki 2002-2011 döneminde gerçekleşen yerelleşme uygulamalarından bir kopuşu ortaya koymakta ve siyasi 

merkezileşme olarak yorumlanabilecek özellikler barındırmaktadır. Bu çerçevede sayısı başbakan tarafından 
belirlenecek olan ve ilgili “sektörü” düzenlemekle görevli olan sonsuz sayıda başbakan yardımcılığının 

oluşturulması, üniter devletlerde çok fazla görülmeyen ve siyasi özellikleri ön planda olan bakan yardımcılığı 

yapısının getirilmesi, üst kurulların her türlü iş ve işleminin doğrudan bakan tarafından denetlenmeye başlaması, 
kendi alanlarıyla ilgili düzenlemelere gidilmeden önce yerel yönetimlere danışılmayarak merkezden karar 

verilmesi, yerel yönetimleri güçlendirmekten ziyade güçlü başkanlar yaratılması, kapatılan il özel idarelerinin 

yerine doğrudan valilerin koordinasyonunda yatırım izleme ve koordinasyon daire başkanlıklarının kurulması, 

bakanlıkların sayısının azaltılmaması ve başbakanlığa bağlı birimlerin bakanlıkların asıl kuruluş 
gerekçelerinden farklı bir anlayışla bakanlık olarak yeniden örgütlenmesi siyasi merkezileşme olarak 

yorumlanabilecek örneklerdir. 



 
 

Başbakan yardımcılığı siyasidir çünkü bu unvan devlet bakanlığı yerine gelmiş ve yönetsel olanı siyasal 

olana çevirmiştir ((Dik, 2013: 123). Ekonominin en önemli kuruluşlarının doğrudan başbakana bağlı olarak 

çalışacak olan başbakan yardımcıları arasında paylaştırılması da bu düşünce temelinde yapılan bir 

düzenlemedir.1 Bakanlık sayısının azaltılma söylemlerinin tersine çok sayıda yeni bakanlığın kurulması da 
siyasi anlamda merkezileşmenin işaretleridir. Örneğin planlamanın Başbakanlığa bağlı özel bir ihtisas birimi 

olan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinden çıkarılarak Kalkınma Bakanlığı adı altında yeniden 

örgütlenmesi ya da bir sosyal politika olarak ailenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çerçevesinde 
yönetileceğinin hüküm altına alınması ya da bakanlıkların kuruluş gerekçelerinin tersine bir kamu hizmeti 

olmayan AB alanında bir bakanlığın kurulması bu konuda atılmış adımlardır. Bir başka örnek olarak yatırım 

izleme ve koordinasyon daire başkanlıklarının kurulması da siyasi anlamda merkezileşmenin işaretlerini 
taşımaktadır. Çünkü bu birim yerel seçimlerle belirlenen bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresinin 

kapatılması sonucu oluşan boşluğu kapatmak için kurulmuş ve hem personel hem de bütçe bakımından 

doğrudan İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir yapı sergilemektedir. Özellikle 2011 yılında gerçekleşen bu 

dönüşümlerin büyük bölümünün Kanun Hükmünde Kararname’ler (KHK) ile gerçekleşmesi ise belki de sürecin 
en belirgin unsuru olarak ortaya çıkmakta ve bu düzenleme biçimi bizi asıl olarak merkezileşmede siyasi 

boyutun ne kadar ön plana çıktığını düşünmemize neden olmaktadır. 

5. SONUÇ 

Reformcu değilsen çağın gerisindesindir. Çünkü reform salt anlamda iyi bir şeydir. Bunun tam tersi olarak 

ise statükoyu savunmak tam anlamıyla gericiliktir. Bu nedenle reform eleştirisi yapmak son derece sıkıntılı bir 
iştir. Bu durum reformun tamamen siyasi bir başka ifadeyle ideolojik bir kavram olmasından dolayı aynı 

zamanda tehlikelidir de. Çünkü siz bir siyasi iktidarın reform anlayışını ve uygulamalarını analiz ettiğiniz vakit 

hemen o iktidarın yanında ya da karşısında konumlandırılırsınız. Hele hele günceli tartışmak bu noktada daha 

zor ve sıkıntılı bir iştir. Bu nedenle reform çalışmak her ne kadar çok zevkli bir alan olsa da birçok sıkıntıyı da 

içinde barındırmaktadır. 

Bu olumluluk ve olumsuzluk ögelerinin altında çalışma, AKP döneminin on dört yıllık reform serüvenine 

odaklanmakta ve devlet düzeyine taşınmış olan kamu yönetimi reformlarını analiz etmektedir. Amaç 

reformların iyi mi ya da kötü mü olduğunu araştırmak değildir. Amaç sadece kamu yönetimi reformlarının 
niteliğini ortaya koyabilmektir. Bu saikle yapılan analiz sonucunda reformların nitelik olarak türdeş bir özellik 

ortaya koyduğu ancak uygulamada dönemsel farklılıkların ortaya çıktığı kanaatine varılmıştır. Bir başka deyişle 

AKP’nin 2002 yılında iktidara geldiği günden beri uygulamaya koyduğu iktisadi anlayış neoliberal iktisat 

politikalarıyla uyum içindedir. Bu uyum kamu yönetimi alanına da yansımakta ve kamu yönetimi de neoliberal 
anlayış altında yapısal ve işlevsel dönüşüme uğramaktadır. Ancak 2001 ve 2011 ekonomik krizleri devlete aynı 

neoliberal çizgide farklı görevler ve bu görevlere uygun yapılanmalar biçtiğinden bu değişim süreci siyasi 

gelişmelerden de etkilenerek kamu yönetimi reformunun yerelleşme ve merkezileşme (siyasi) olarak iki farklı 
döneme ayrılmasına neden olmuştur. Sonuç olarak on dört yıllık iktidar süresi bize aynı iktisat politikası 

temelinde iki farklı kamu yönetimi uygulaması ortaya çıkarmıştır. 
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