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ÖZ 

Modern yönetimlerde geleneksel sorumluluk mekanizmalarının yetersizliğinden hareketle, kamu 

yönetiminde yönetişimin etkinliğini artırmaya yönelik temel bir prensip olarak hesap verebilirlik kavramına 

vurgu yapılmaktadır. Kamu yönetiminin hesap verebilirliği, değişen kamu hizmeti anlayışı bağlamında oldukça 

önemli bir konudur. Bu bağlamda yönetişim anlayışının temel dayanaklarından olan hesap verebilirlik prensibi 

şeffaf ve demokratik bir yönetimin vazgeçilmezidir. 

Gelişmiş ülkelerde son 30 yıllık süreçte, ülkemizde ise özellikle son 10 yıllık süreçte uygulamaya 
konulan yönetişim prensiplerden hareketle, kamunun hesap verebilirliğini sağlamaya yönelik pek çok yasal 

düzenleme yapılmıştır. Ülkemiz yönetim sisteminde, bu yasal düzenlemelerden hareketle kamuda daha şeffaf ve 

daha hesap verebilir bir yönetime geçiş sürecinde geliştirilen ve uygulamaya konulan birtakım projeler 

mevcuttur. Bu projelerin en önemlilerinden biri de 2006 yılında hayatımıza giren BİMER uygulamasıdır. Bu 

çalışmada Türkiye’de, BİMER uygulamasının hesap verebilir bir yönetime etkisi, 2015 yılı Van sağlık hizmetleri 

örneklemi bağlamında, incelerek, sonuçları değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: BİMER, Hesap Verebilirlik, Yönetişim. 

The Effect of BİMER Application on Accountability Management: The Case of Van Province Health 

Services  

 

Abtsract 

With reference to inability of traditional responsibility mechanism at modern managements, it has been 
emphasized to accountability concept as a basic principle for increasing governance impact in public 

administration. The accountability of public administration is a quite important subject in the context of 

perception of variable public service. Thus, the accountability principle which is basic foundation of governance 

mentality is indispensable for a transparent and democratic management.  

A number of legal regulations have been made for providing accountability of public with reference to 

governance principles that introduced at the last 30 years in developed countries and especially at the last 10 

years in our country. In consideration of these legal regulations in management system in our country, there are 

so many projects developed and introduced at transition process for more transparent and accountable 

management. One of the most important projects is BIMER application introduced in 2006. In this study, impact 

and result of BIMER application to the accountable management in Turkey is evaluated with perspective of 

health services example of Van in 2015.  

Keywords: BIMER, Accountability, Governance.  

1. GİRİŞ 

21. Yüzyılın başında olduğumuz şu günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz yönetim 
anlayışı da, yeni dünya düzenine paralel olarak bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Özellikle 

1990’lı yıllardan itibaren, yönetişim (governance) düşüncesi ortaya çıkmış ve yönetişim düşüncesinin 

optimum düzeyde hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik yönetişimin temel prensipleri olarak 

adlandırılan birtakım ilkeler kamu yönetimi disiplininde yerini almıştır. Bu bağlamda yönetişim 
düşüncesinin temel bileşenlerinden biri olan “hesap verebilirlik” kavramının ülkemiz yönetim 

sisteminde etkinlik kazanması 2000’li yılların başına denk gelmektedir. Günümüz dünyasının yönetim 



anlayışında, geleneksel hesap verebilirlik mekanizmaları değişime uğrayarak, hesap verme kavramı 

yeniden şekillenmiştir. Esasında hesap verme anlayışı dikey ve yatay bir nitelik kazanarak daha 

çoğulcu bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmaktadır.  

Son yıllarda gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 

hesap verebilirlik bağlamında pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. Bu yasal düzenlemelerden 

hareketle kamuda daha şeffaf, daha demokratik ve daha hesap verebilir bir yönetime geçiş sürecinde 
geliştirilen ve uygulamaya konulan birtakım projeler mevcuttur. Bu projelerden bir tanesi de, bir e-

devlet projesi olan BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) uygulamasıdır. Esasında, BİMER 

uygulaması 24 Şubat 2006 tarihinde bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak faaliyete geçirilen 

önemli bir halkla ilişkiler projesidir. 7 gün 24 saat iletişim kanalları açık tutularak dünyanın herhangi 
bir noktasından hiçbir kısıtlama olmaksızın devlet organlarına ulaşma imkanı sağlayan BİMER 

uygulaması, vatandaşın istek, şikayet talep ve önerilerini rahatlıkla devlete iletmelerine olanak 

tanımaktadır. 

BİMER uygulamasının biri vatandaş diğeri devlet olmak üzere iki temel hedef kitlesi olduğu 

söylenebilir. Vatandaş açısından bakıldığında; kamu politikası karar alma süreçlerine daha etkin 

katılım, devlete olan güven ve aidiyet duygularının kuvvetlendirilmesi ve memnuniyetlerinin 
artırılması gibi amaçlar ön plana çıkarken, devlet aygıtı ve kurumları açısından ise; hizmetlerin daha 

hızlı, kaliteli, verimli ve vatandaş odaklı sunulabilmesi, kamu çalışanlarının keyfi tutum ve 

uygulamalarının minimize edilmesi, performanslarında artış kaydedilmesi, kamu kaynaklarının daha 

bilinçli ve etkin kullanımı hedeflenmektedir  (Turan vd. 2015:219). 

Esas itibariyle BİMER uygulaması ülkemizde son 10 yıllık süreçte hayata geçirilen bir 

uygulamadır. Dolayısıyla günümüze kadar Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak 

BİMER’in gerek sağlık hizmetleri alanında, gerekse diğer alanlarda özellikle de hesap verebilir bir 
yönetim anlayışı perspektifinden kamuya etkilerini içeren ayrıntılı bir incelemenin bulunmadığı 

görülmektedir. Zira yapılan alan araştırması ile BİMER uygulamasının kamuyu ne ölçüde hesap 

verebilirliğe sevk ettiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Her ne kadar yapılan alan araştırmasında, 

vatandaşların BİMER uygulamasına ilişkin görüşleri, Van İlinde sağlık hizmetleri alanında 2015 
yılında gerçekleştirilen başvurularla ve alan araştırmasında kullanılan anketteki maddelerle sınırlı 

tutulmuş olsa da bu çalışmanın, yönetime bu konuda izlemesi gereken politikalar hususunda yol 

gösterici bir çalışma olacağı ve ülke düzeyinde yapılacak bu tarz çalışmalara örnek teşkil edeceği 
kanaatindeyim. 

Bu açıklamalar doğrultusunda, bu çalışmanın ilk kısmında yönetişim ve hesap verebilirlik 

kavramları ile BİMER uygulaması genel hatlarıyla ele alındıktan sonra BİMER’e (Başbakanlık Bilgi 
İletişim Merkezi)  yapılan şikayet ve başvuruların hesap verebilir bir yönetime etkilerini ortaya 

koymak amacıyla, Van İlinde Sağlık Hizmetleri alanında 2015 yılında BİMER’e yapılan başvurularla 

ilgili alan araştırması yapılarak, araştırma sonuçları bilimsel olarak değerlendirilmiştir. 

2. YÖNETİMDE MODERN BİR YAKLAŞIM: YÖNETİŞİM KAVRAMI 

Küreselleşen dünya düzeninde hemen hemen her alanda çok yönlü bir değişim yaşanmaktadır. 

Teknolojik, sosyolojik ve kültürel alanlarda meydana gelen bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinden 
doğal olarak yönetim disiplini de etkilenmektedir. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan bütün 

ülkelerin yönetim anlayışlarını yeni dünya düzenine paralel olarak değiştirme eğilimine girdikleri 

görülmektedir. 

Günümüzde tüm dünyada meydana gelen bu değişim süreci sınıflandırıldığında; sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna, fordist üretimden esnek üretime, ulus devletler dünyasından 

küreselleşmiş dünyaya, modernist düşünceden post modernist düşünceye geçişlerin olduğu bir tablo ile 

karşılaşılmaktadır (Özer; 2006:59). Hemen hemen her alanda meydana gelen bu değişimler hiç 
kuşkusuz yönetim bilimini de etkilemiştir. 

Yönetim disiplininde; 1970’lerde “Kamu Yönetimi”, 1980’lerde “Kamu Politikası ve 

Yönetimi”, 1990’larda ise, yaşanan hızlı değişim sürecinin sonucu olarak “Yönetişim” ismi hakim 
olmaya başlamıştır (Özer, 2006:59). Önceden belirlenen bir ortak amacı gerçekleştirmek için, tek 

özneli, merkezi, hiyerarşik bir iş bölümü içinde, araçsal rasyonelliği ön plana alarak, yapan, üreten, 



bunun için kaynakları ve yetkileri kendilerinde toplayan yönetimden; önceden belirlenen bir iyiye 

doğru değil, insan haklarına dayalı performans ölçütlerini gerçekleştirerek, çok aktörlü, desantralize 

ağsal ilişkiler içinde, iletişimsel bir rasyonellik anlayışı içinde, kendisi yapmaktan çok toplumdaki 
aktörleri yapabilir kılan, yönlendiren, kaynakların yönlendirilmesini kolaylaştıran yönetişim anlayışı 

yönetimde hakim olmaya başlamıştır (Tekeli,2012:667). 

Kısaca, “birlikte yönetmek” anlamına gelen yönetişim (governance) kavramı, “yönetim” veya 
“yönetmek” (togovern) kavramından türetilmiş ve son otuz yıllık süreçte popüler hale gelerek 

“yönetim” kavramının alternatifi olmuştur (Eryılmaz, 2011:53). Devlet Planlama Teşkilatı’nın 

Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu raporuna göre yönetişim; “… merkezi otoritenin 

yukarıdan aşağıya doğru hakimiyetini esas alan klasik hiyerarşik yönetim anlayışı yerine tüm 
toplumsal aktörlerin karşılıklı işbirliği ve uzmanlaşmasına dayanan, katılımcılığı ve sivil toplum 

kuruluşlarını ön plana çıkaran, saydamlığı, açıklığı, hesap verme sorumluluğunu, yetki devri ve 

yerindeliği (subsidiarity) esas alan bir anlayışı anlatmak için kullanılan bir kavramdır (Toksöz, 
2008:17). Bu kavram için karşılıklı, çok yönlü bir ilişkiler ağını ifade eden dinamik bir yapıya sahiptir 

denilebilir. 

Esasen 1996 İstanbul Habitat II Konferansı ile dilimize giren yönetişimin aktörler bazında üç 
boyutu vardır. Bunlar; devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu aktörlerden her birinin 

kendine özgü rolleri olup aralarında eşitlik ilişkisi bulunmaktadır. Bu sistemde biri diğerine üstün 

değildir (Özer, 2006:62-69). Bu kavram verimliliği azalan klasik yönetim yapılarının tek başlarına 

hareket etmeleri yerine, birlikte düzenleme, birlikte yönetim, birlikte üretim ve kamu-özel işbirliğini 
(ortaklığını) içermektedir (Yılmaz, Ökmen, 2004:40). Bu bağlamda yönetişim düşüncesinin geleneksel 

kamu yönetimi anlayışının sorgulanamayan, katı, merkeziyetçi ve aşırı kuralcı yapısını, vatandaşların 

görüş ve isteklerine önem veren, daha esnek, katılımcılığı ön planda tutan, daha özgürlükçü ve 
demokratik bir yapıya dönüştürdüğünü söylemek mümkündür. 

Yönetişimin amacı, toplumsal sorunlarla ve çağdaş toplumların karmaşıklığını, dinamiklerini 

ve çeşitliliğini oluşturan olgularla baş edebilmek olarak açıklanmaktadır. Bununla bağlantılı olarak 

günümüz yaklaşımında, yalnızca hak talep eden yurttaşlık anlayışı yerine, ödev ve sorumlulukları 
göğüsleyen bir “aktif vatandaşlık” kavramı belirginleşmeye başlamıştır ve bu doğrultuda yönetime 

duyarlı bir yurttaş bilinciyle katkı sunma yaklaşımından söz edilebilir. Aslında yönetişim, çok 

merkezli karar alma yapısının katılımcı politikalarla desteklendiği çoğulcu bir topluluk modelini 
kurmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda da, çoğulcu ve katılımcı bir modeli öngören katılımcı 

demokrasi ile bütünleşmektedir (Doğan, Ustakara, 2013:3). Katılımcılık dolayısıyla sivil toplum 

kuruluşlarının ve özel kesimin de yönetime, karar almadan denetime kadar her aşamada katılması, bu 
kavramın temelini oluşturmaktadır (Özer, 2006:65). Katılımcı anlayışla kamu politikalarının 

oluşturulması, birey-kamu yönetimi ilişkilerinin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Bu 

katkılardan birincisi, bireyler kamu politikası oluşturulması sürecine katılmakla o politikayı 

sahiplenmektedirler. İkincisi, farklı kesimlerin, farklı bilgi ve deneyime sahip bireylerin yönetime 
katılımı, kamu politikasının kalitesini artırmaktadır. Üçüncü olarak, bireylerin kamu politikası 

oluşturma ve yönetimin işleyişi süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına imkan sağlamak 

suretiyle demokratik eğitim düzeyinin yükselmesine de hizmet etmektedir (Eryılmaz, 2011:55,56). 
Bütün bunlar çok seslilik anlamına gelir ki bu da demokratik bir yönetimin vazgeçilmezidir. 

Yönetişim; ayrıca kamusal sorumluluk ve denetim anlayışına da yepyeni bir yaklaşım 

getirmiştir. Bu yeni anlayışa göre, kamusal sorumluluk genişlemekte ve yönetilenler de yönetim 
sürecine dahil edilmektedir. Bu anlayış geleneksel yönetim anlayışını yersiz kıldığı gibi yönetim 

kavramını da yetersiz hale getirmiştir (Batal, 2010:5). Toplumu yönlendirmek ve yönetmek konusunda 

sorumluluk dengesinin devletten sivil topluma doğru kaymakta olduğuna işaret edilmektedir 

(Eryılmaz, 2011:54). Bu çerçevede yönetimde modern bir yaklaşım olarak yönetişim düşüncesinde 
halkın refah seviyesinin artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hususlarında devlet, özel sektör 

ve sivil toplum ortak sorumluluk taşımaktadır. Bu manada sorumluluk paylaşımı bir yandan hizmet 

kalitesini artırırken diğer yandan daha kaliteli yaşam şartlarının oluşmasına yardımcı olacaktır. 

Yönetişim kavramı devletin rolünde önemli değişiklikler öngörmekte; devlet merkezli 

yönetimden, toplum ve birey merkezli yönetime geçişi ifade etmektedir (Temiz, 2012:204). Bir 



anlamda devleti daha minimal, daha az merkeziyetçi bir yapıya kavuşturmayı hedeflerken yerel 

yönetimleri de daha aktif bir pozisyon almaya sevk etmektedir. Yerel yönetimler, diğer paydaşları olan 

vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket etme ve paydaşların yönetim ve karar alma 
süreçlerinde aktif rol üstlenmesini destekleme sorumluluklarını bizzat üstlenmektedir (Ergen, 

2012:321,322). Böylece geleneksel yönetim anlayışının merkeziyetçi yapısının yerini çok aktörlü bir 

yönetişim anlayışı almaktadır. Yukarıdan aşağıya doğru şekillenen tek yönlü, hiyerarşik, dikey ilişkiler 
yerini yönetişim düşüncesiyle hep birlikte yönetmeyi öngören yatay ilişkilere bırakmaktadır. 

Yönetimde modern bir yaklaşım olarak yönetişim düşüncesinin maksimum düzeyde 

optiminizasyonunun sağlanması açısından literatürde yönetişimin birbirini tamamlayan başlıca dokuz 

temel prensibinden söz edilmektedir. Temel sorun bu prensiplerin uygulanabilirliği noktasında 
oluşmakta ve yönetişim düşüncesinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi bu prensiplerin etkin 

uygulanmasıyla doğru orantılı olmaktadır. 

Yönetişim kavramının temel prensiplerini ise; şeffaflık, tutarlılık, dürüstlük ve eşitlik, 
katılımcılık, etkinlik ve oransallık, hukukun üstünlüğü, cevap verebilirlik, stratejik vizyon, ile hesap 

verebilirlik şeklinde ifade etmek mümkündür (Toksöz, 2008:18-19). 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yönetişim kavramının benimsenmesiyle birlikte son 
yıllarda uygulamaya geçirilen birçok proje mevcuttur. Bu projelerden bazıları yerel yönetimler, 

bazıları özerk kurumlar, bazıları da merkezi yönetim tarafından uygulanmaktadır. Örneğin; İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 yılında satın aldığı 172 adet otobüsün rengini vatandaşlar tarafından 

yapılan oylama ile belirlemesi yönetişime oldukça güzel bir örnektir. Aynı şekilde IDO da feribot 
alımında böyle bir yöntemi tercih ederek vatandaşların kullanacağı araçları seçmesini sağlamıştır 

(Turan vd. 2015:218). Bu tarz uygulamalar vatandaşlarda onların düşüncelerine değer verildiği algısını 

oluşturarak yönetime karşı memnuniyetlerini artırmaktadır. 

Bu tür küçük ölçekli, devamlılığı ve kapsamı çok geniş olmayan örneklerin yanında çok daha 

anlamlı ve kapsamlı bir yönetişim uygulaması olan elektronik devlet (e-devlet) projesi, yönetişim 

anlayışı kapsamında bahsedilmesi ve üzerinde durulması gereken önemli bir uygulamadır. E-Devlet ile 

alışılagelmiş hantal ve bürokratik devlet yapısı, yerini daha hızlı, modern, şeffaf, katılımcı ve müşteri 
odaklı, düşük maliyetli çalışan devlet modeline bırakmaktadır (Turan vd. 2015:218). 

Son olarak, yönetim ile yönetişim kavramları arasındaki tarihsel sürece dayalı genel bir 

karşılaştırma yapılacak olursa; 21. yüzyılın yönetişim anlayışının; 20. yüzyılın yönetim anlayışını 
oldukça kapsamlı bir değişime uğrattığı, merkeziyetçilik yerine yerelliği, üniter yapı yerine 

federalizmi, katı bürokrasi yerine katılımı, kapalılık yerine açıklığı, hiyerarşi yerine hesap verebilirliği 

ve sorumluluğu getirerek, adeta “yönetsel bir devrimin altına imzasını” attığı ve yönetişim kavramında 
yönetimden farklı olarak, hiyerarşik ilişki yerine heterarşik bir ilişki olduğunu belirtmek gerekir (Özer, 

2006:63). 

Bütün bu açıklamaların ışığında şunları söyleyebiliriz: Yönetimde modern bir yaklaşım olarak 

yönetişim kavramı, geleneksel yönetim anlayışının dogmalarından olan sorgulanamayan, katı, 
merkeziyetçi, aşırı kuralcı bir devlet yapısını, daha esnek, demokratik, katılımcı, özgürlükçü bir yapıya 

dönüştürmüştür. Hepimizin bildiği gibi eskiden kamu kurumlarına gidildiği zaman şu tip ifadelerle 

karşılaşılmaktaydı: “Bugün git yarın gel”, devletin malı deniz” vs. gibi. Ancak, bugün gelinen noktada 
yönetişim düşüncesinin hayata geçirilmesiyle birlikte bu tip bir kamu yönetiminin insancıl olmadığı ve 

kaliteli bir hizmet anlayışından uzak olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla; insan haklarına saygılı, 

kaliteli, katılımcı, hesap verme sorumluluğu yüksek, şeffaf bir yönetim anlayışı toplumun bütün 
kesimlerince kabul görecek uygulanabilirliği yüksek bir yönetim anlayışıdır. 

 

3. YÖNETİŞİMİN VAZGEÇİLEMEZ İLKESİ HESAP VEREBİLİRLİK 

1980’li yıllardan itibaren ülkelerin yönetim anlayışlarında geleneksel yapıdan uzaklaşılarak 
modern bir yaklaşımın egemen olmaya başladığını görmekteyiz. Kamu yönetimi literatüründe yeni 

kamu yönetimi olarak adlandırılan bu modern anlayış çerçevesinde değerlendirebileceğimiz yönetişim 

düşüncesinden hareketle, yönetişimin temel prensiplerinden hesap verebilirlik kavramı yönetimde her 
geçen gün daha da önemli bir statüye kavuşmaktadır. 



1980’lerden sonra kamu yönetiminde yeni bir yönetim anlayışının ortaya çıkışında etkili olan 

sebeplerden birisi, kamu sektörüne karşı duyulan güvenin giderek azalmasıdır. Kamu yönetimine karşı 

ortaya çıkan bu güven krizinin aşılması ve kamu yönetiminde dürüstlüğün sağlanması için kullanılan 
anahtar kelimelerden ilki ise hesap verebilirliktir (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:19). 

Hesap verebilirlik esas itibariyle hesaplamayla ilgilidir ve muhasebecilikten alınmış bir 

kavramdır. Bu bağlamda bazı yazarlar tarafından 1980’li yıllardan önce bu kavramın dar bir açıdan ele 
alınarak, daha çok finansal hesaplamalar ve muhasebe konularıyla ilişkilendirildiği ifade edilmektedir. 

Bu çerçevede kavramın başlangıçta, örneğin ”Ne kadar para kazanıldı?”, “Ne kadar harcandı?” gibi 

konularla ilgili kantitatif bir olgu olduğu ileri sürülmektedir (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:21,22). Zira, 

hesap verebilirlik kavramı geçmişte bugüne nazaran daha dar kapsamlı düşünülmüş, ancak günümüzde 
muhasebedeki anlamından çok daha derin bir anlam kazanarak yönetişimin en önemli unsurlarından 

biri haline gelmiştir. 

En genel ve kabul edilen biçimiyle hesap verebilirlik; bir kişinin eylem ve faaliyetleri 
nedeniyle bir otoriteye karşı sorumlu olması şeklinde tanımlanmaktadır (Taner, 2012:31). Bir yönetim 

kavramı olan hesap verebilirlik (accountability), kamu görevlilerinin yetkilerini kullanmalarından ve 

yapmış oldukları faaliyetlerden sorumlu tutulmalarını ifade etmektedir (Gül, 2008:73). Geleneksel 
anlamda hesap verebilirlik ise, kontrol ve yönetim kabiliyetine sahip kişi ve kurumların, başka ve 

dışarıda olan otoritelere cevap verme ihtiyacı (Dubnick, 2003:405) olarak tanımlanmaktadır. 

Sahip olduğu çeşitli boyutlar dolayısıyla farklı anlamları bulunan hesap verebilirlik diğer bir 

tanımda, iktidarda olanların, toplumun tümüne hizmet etme ve cevap verme zorunluluğu olarak yer 
almaktadır. O halde kamu yönetiminde hesap verebilirlik yöneten-yönetilen ilişkisinde, yönetilen 

açısından beklenti veya istek, yöneticiler açısından yerine getirilmesi zorunlu bir nitelik taşımaktadır 

(Demirol, 2014:69). Taşıdığı bu nitelikten dolayı hesap verebilirlik kavramının hesap soran ve hesap 
veren olmak üzere iki tarafının olduğu görülmektedir. Bu tanımlamalardan hareketle hesap 

verebilirliğin yöneticilerin takdir yetkilerini kullanarak kendi arzu ve istekleri doğrultusunda 

gerçekleştirdikleri bir eylemden ziyade, daha çok bir zorunluluk şeklinde yerine getirildiğini 

söyleyebiliriz. 

Hesap verebilirlik, kamuyu önemli ölçüde etkileyen sorumlulukların yerine getirilmesiyle 

ilgili olarak kamusal alandaki cevap verme yükümlülüğüdür. Cevap veren yönetim anlayışı 

yaklaşımının temelinde yatan görüş ise, “vatandaş önce gelir” sloganı ile özetlenmektedir (Demirel, 
2013:362). Özel sektör yönetim politikasında da  “müşteri velinimettir” şeklinde bir anlayışın hakim 

olduğu bilinen bir gerçektir. O halde, yönetişim düşüncesinin vazgeçilmez bir unsuru olan hesap 

verebilirlik çerçevesinde kamu yönetiminde de bu politikaya benzer bir tutum sergilenerek, vatandaşın 
her şeyden daha önemli olduğu görüşü giderek yaygınlık kazanmaktadır. 

Hesap verebilirlik aslında bir olasılık içermektedir. Günlük hayatta herhangi bir aktör, aldığı 

her karar ve yerine getirdiği her faaliyet için açıklamada bulunmamaktadır. Ancak tüm davranışları 

için sorgulanabilme olasılığı bulunmaktadır. “Kamu görevlileri, yerine getirdikleri tüm faaliyetler için 
hesap verebilir olmalıdır” denildiğinde bununla, yerine getirdikleri tüm faaliyetlerin sorgulanabilme 

olasılığının bulunduğu kastedilmektedir (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:22). Hiç şüphesiz, böyle bir 

olasılığın varlığı yöneten yönetilen ilişkilerinde daha dürüst, daha temiz bir toplumun oluşturulması 
noktasında caydırıcı bir etkide bulunacaktır. 

Esasında hesap verebilirlik temelde iki boyutlu bir kavram olarak açıklanmaktadır. Birinci 

boyutuyla hukuka ve otoritelere bağlılık şeklinde açıklanırken, ikinci boyutuyla ahlaki bağlılıkla, 
ahlaki standartlara bağlı kalarak ahlak dışı yaklaşım ve davranışlardan kaçınma olarak açıklanmaktadır 

(Fesler, Kettl, 1996:317). Bu bağlamda hesap verebilirliği sağlamanın bir yolu yasa, tüzük, yönetmelik 

gibi maddi yaptırımlı hukuk kuralları diğer yolu ise; örf ve adet kuralları, görgü kuralları, dini kurallar 

gibi daha çok kültürel değerlerden kaynaklanan ahlaki kurallardır. 

Hesap verebilirliğin özellikleri konusunda ise, literatürde üç temel özelliğine dikkat 

çekilmektedir. Her şeyden önce hesap verebilirlik kişinin dışındaki bir makama ya da otoriteye 

açıklamada bulunulmasını gerekli kılması nedeniyle dışsaldır (Demirel, 2013:363). Bu dış otorite, halk 
olabilir, üst yönetici olabilir veya parlamento olabilir (Demirol, 2014:70).  İkincisi, sosyal bir 

etkileşim ve karşılıklılık içerir yani taraflardan biri cevap ve düzeltim isterken diğeri buna cevap verir 



ve yaptırımları kabul eder (Taner, 2012:32). Karşılıklı olarak taraflar arasında istek-zorunluluk 

temelinde bir iletişim gerçekleşmektedir (Demirol, 2014:70). Çünkü hesap verebilirlik, açıklamada 

bulunmayı, cevapları araştırmayı, sorgulamayı ve yapılan hataları düzeltmeyi ve sonuçta uygulanacak 
yaptırımları kabul etmeyi gerektirmektedir. Son olarak ise, hesap verebilirlik ilişkisinde hesap soranın, 

hesap sorabilme hakları kabul edilmektedir. Çünkü hesap verebilirlik ilişkisinde taraflar arasında 

eşitlik bulunmamaktadır. Bu ilişkide hesap soranın, hesap veren üzerinde bir takım hakları 
bulunmaktadır. Hesap verebilirlik ona muhatap olanların üzerinde bir güçtür  (Eryılmaz, Biricikoğlu, 

2011:22,23).  

Bu çerçevede, hesap verebilirlik kamu yönetiminde demokrasinin bir gereği olarak devlet-

vatandaş ilişkilerinde, devlete karşı halkın güveninin tesis edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda 
kamu yönetiminde bir denetim mekanizması olarak görev yapan hesap verebilirlik, yönetimde 

verimliliği artırarak gayri ahlaki uygulamaların yaşanmasını önleyici bir işlev görmektedir. 

Kamu yönetiminde hesap verebilirlik olgusu, denetim işlevi temelli olmakla birlikte özünde 
kamu yararının en üst seviyede sağlanabilmesinin bir aracı olarak da değerlendirilmelidir. Kamu 

yönetimini özel sektörden farklı kılan kilit kavram olan kamu yararının ne derece sağlanabildiği hesap 

verebilirlik mekanizmaları ile ölçülebilir. Dolayısıyla hesap verebilirlik kamu yönetim sisteminin 
tümünü sarmalayan ve etkinliğini artıran bir yönetim ilkesi olarak görülebilir (Demirol, 2014:70). Bu 

etkinliğin artması ise; yönetimde açıklık, şeffaflık ve dürüstlüğün bir sonucu olarak ortaya çıkan hesap 

verebilirlik kavramı ile doğru orantılıdır. 

 

4. KAMU YÖNETİMİNDE HESAP VEREBİLİRLİĞİN AMAÇLARI VE  

ÖNEMİ 

Kamu yönetiminde son dönemlerde en fazla kullanılan kavramlardan birinin hesap verebilirlik 
olduğu söylenebilir. Esasında, hesap verebilirlik bir kişiden beklenilebilecek en önemli ve hayati bir 

performans (Romzek ve İngraham, 2000:240) olarak yönetimde bütün dikkatleri üzerine çeken bir 

kavramdır. 

Dünya genelinde hesap verebilirlik kavramına baktığımızda örneğin Amerikan sistemi içinde 
hesap vermenin, kamu için ne kadar doğal, sıradan ve önemli olduğu görülmekte ve bu durum 

örneklerle açıklanmaktadır. Bu çerçevede, Chicago, Washington ve New York’ta hesap verebilirlik, 

günlük olarak kullanılan şehir metrolarını geliştirme ve tamir çalışmalarında, çocuk servislerinin gidiş 
ve dönüş zamanlarının planlanmasında, şehir polisine güvenin artmasında en çok kullanılan tanım ve 

yaklaşım olarak kabul görmektedir (Callahan, 2006:108). Esasen modern yönetimlerde geleneksel 

sorumluluk mekanizmalarının yetersizliğinden hareketle, kamu yönetiminde yönetişimin etkinliğini 
artırmaya yönelik temel bir prensip olarak hesap verebilirlik kavramına vurgu yapılmaktadır. 

Kamu yöneticilerinin yürüttüğü hizmetler, kullandığı yetki ve kaynaklar, onların daha çok 

hesap verebilir olmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü kamu yöneticilerinin devlet yönetiminde rolü 

artmakta ve buna karşı mevcut hesap verebilirlik biçimleri, kamu yöneticilerinin hesap verebilirliğini 
sağlamada yetersiz kalmaktadır. Hal böyle olunca, devletin sürekli unsurları olan uzun vadeli kamu 

çıkarını ve güvenini sağlayacak olan kamu yöneticilerinin yolsuzluk, yozlaşma ve özel çıkarların 

peşinde koşma gibi kendilerine toplumca duyulan güveni zedeleyen eylem ve işlemlere karşı etkin 
olarak hesap verebilirliği nasıl sağlanacaktır? Sorusu bütün demokratik ülkelerde önemli bir tartışma 

konusu olmaktadır (Eryılmaz, 2011:330). Kamu hizmetlerinin niteliği ve özel hizmetlerden farklı 

yönleri, kamuda hesap verebilirliğin önemini artırmaktadır (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:27).  

Hesap verebilirliğin birincil fonksiyonu “demokratik kontrol” dür. Hiyerarşi zincirindeki tüm 

unsurlar devrettikleri yetkilerini, bünyelerinde çalışanları yaptıkları işlerden sorumlu tutarak kontrol 

altında tutmak isterler. Hesap verebilirlik ilişkilerinin en uç noktasında bulunan ve hükümetin 

performansını değerlendiren vatandaşlar, seçimlerde kullandıkları oyları aracılığıyla politikacılar 
üzerinde yaptırım uygulayabilmektedir (Keklik vd. 2011:173). En basit şekliyle “halkın halk 

tarafından halk için yönetimi” olarak tanımlanan demokrasinin etkin bir şekilde işleyebilmesi seçimle 

gelen siyasal aktörlerin, uyguladıkları politikalar, aldıkları kararlar nedeniyle topluma karşı sorumlu 
tutulabilmelerinden geçmektedir (Taner, 2012:35). Toplumların demokratikleşme düzeyi geliştikçe, 



toplumun devletten daha çok hesap verebilirlik talep ettiği bilinen bir gerçektir. Çünkü hesap 

verebilirlik, aslında demokratik kontrolün bir gereğidir (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:28). Bu yönüyle 

hesap verebilirlik demokratik yönetimin en önemli göstergelerinden birisi, vazgeçilmez bir unsuru 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ancak daha demokratik bir yönetimi gerçekleştirmek için, belirli zamanlarla yapılan seçimler 

yeterli değildir. Bununla birlikte, yöneticilerin kendi meslektaşlarına, seçilenlere, diğer kamu 
kurumlarına, kamu hizmetinden yararlananlara, vergi mükelleflerine ve halk gibi geniş kitlelere karşı 

hesap vermeleri gerekir. Bu, kamu yönetiminin herkese karşı hesap vermesi demektir (Eryılmaz, 

Biricikoğlu, 2011:28). Dolayısıyla hesap verebilirlik hususunda ulaşılmak istenen nokta, yalnızca 

astların üstlerine karşı hesap verdiği dikey hesap verebilirlikten ziyade, aynı kademedekilere karşı 
hesap verebilirliği ifade eden yatay hesap verebilirlik ile üstlerin astlarına karşı hesap verebilirliğinin 

gerçekleştirilebilir olmasıdır. 

Geniş kapsamlı bu hesap verebilirlik anlayışı, sadece siyasal sistemin 
demokratikleştirilmesiyle sağlanamaz; aynı zamanda kamu yönetimi sisteminin de 

demokratikleştirilmesini gerektirir. Demokrasinin hem siyasal sistemde ve hem de yönetsel sistemde 

derinleştirilmesini ve içselleştirilmesini birlikte ele almak gerekir (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:29). 

Kamuda hesap verebilirliğin amaçlarından ilki, kamusal yetkilerin yanlış kullanımının ve 

suiistimalinin önlenerek kaynakların hukuka ve kamu yararına uygun şekilde kullanılmasını 

sağlamaktır (Taner, 2012:36). Hesap verebilirlik demokratik yönetim anlayışının bir gereği olduğu 

kadar, kendilerine yetki, kaynak ve görev verilen kamu çalışanlarının, kendilerinden beklenildiği gibi 
hareket edip etmediklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:28).  

Hesap verebilirliğin diğer amacı, kamu yönetiminin meşruluğunu sürdürmeyi sağlar ya da onu 

geliştirir, yolsuzluk, rüşvet, eş-dost, ve akrabayı kayırma olarak bilinen nepotizm başta olmak üzere 
hukuk ve etik dışı davranış ve eğilimleri önleyerek kamu yönetiminde dürüstlük ve doğruluğun 

(integrity) tesis edilmesine aracılık eder (Taner, 2012:36). Hesap verebilirlik mekanizmalarının verimli 

işlemesiyle, kamu yönetiminde yolsuzluk ve yozlaşmaların asgari seviyeye indirgenmesi mümkün 

olabilecektir. 

Hesap verebilirlik ilkesi aynı zamanda, NPM (New Public Management – Yeni Kamu 

Yönetimi) ilkelerinin hayata geçirilmesinde alt yapı sağlama amacına hizmet etmektedir. NPM 

modelinin üzerinde durduğu “bürokrasiyi vatandaşlara ve onun meşru temsilcileri konumunda olan 
siyasetçilere daha fazla hesap verebilir kılma” amacıyla, hesap verebilirliğin genel amaçları arasında 

paralellik bulunmaktadır (Keklik vd. 2011:174,175). Hesap verebilirlik yeni kamu yönetimi 

anlayışının kilit noktasında bulunmakta ve bu tarz yönetim anlayışının başarılı bir şekilde hayata 
geçirilmesiyle etkin hesap verebilirlik arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. 

Son olarak hesap verebilirlik, yasaları ve kamu politikası kararlarını sadakatle ve doğru bir 

biçimde uygulamak, kamu yararını korumak (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:27) ve yönetişim 

düşüncesinde sıkça değinilen sürekli öğrenmenin teşvik edilmesi(Keklik vd. 2011:174) amaçlarına 
hizmet etmektedir. 

Bu çerçevede kamusal hesap verebilirlik, kamu yönetiminin dürüst ve adil şekilde işlemesini 

hedeflemektedir. Hesap vermenin kamuya açık olma yönü, rüşvet ve yolsuzluklara, akraba 
kayırmacılığına, yetki suiistimaline vb. davranışlara karşı önemli bir güvencedir (Keklik vd. 

2011:173). Kamu yöneticilerinin, aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemlerden dolayı kamuya hesap 

verebileceklerinin bilincinde olmaları, görevlerini kötüye kullanmalarını engelleyerek caydırıcı bir etki 
yapacaktır. Aynı zamanda yöneticileri vicdan muhasebesi yapmaya sevk ederek iç denetim 

mekanizmalarını çalıştıracaktır. Bütün bu açıklamalar “Herkesin polisi kendi vicdanıdır” sözüyle net 

bir şekilde ifadesini bulmaktadır. Esasında yalnızca kamu yöneticilerinin değil, kamu veya özel 

sektörün bütün kademelerinde halka hizmet eden herkesin hesap verebilirlik, şeffaflık, katılım gibi 
yönetişim prensipleri çerçevesinde aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekir. 

5. BİMER UYGULAMASI 

Kamu Yönetimi denilince gizliliğin yoğun şekilde yaşandığı, yönetişimin, paylaşımın 
görülmediği, her şeyi devletin belirlediği, yönetilenlerin ise buna uymak zorunda olduğu düşünülür. 



Devlet her şeyin en iyisini bilir anlayışı doğrultusunda, kamuoyuyla bilgiler paylaşılmamakta, halk 

bilinçlendirilmemekte, her şey kapalı kapılar ardında yürütülmektedir. Yönetimin böyle daha verimli 

çalışabildiği, devletin üstün olduğu ve devlet çıkarlarının korunması gerektiği gibi nedenlerle 
yönetimde gizlilik meşrulaştırılmıştır (Koçak, 2010:116,117). 

Bugün gelinen noktada, yönetimde modern yaklaşımlar ve hesap verebilirlik çerçevesinde 

uygulamaya konulan yönetişim prensipleri ile devletlerin kamu hizmetlerini sunum politikaları 
değişmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde son otuz yıllık süreçte, ülkemizde ise özellikle son on yıllık 

süreçte uygulamaya konulan yönetişim ilkeleri doğrultusunda, yönetimde şeffaflık, açıklık ve hesap 

verebilirlik kapsamında yeni düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bu düzenlemeler, kamu 

yönetiminin dışa kapalı yapısını değiştirerek yönetimde gizlilik çıkmazının aşılmasına imkan 
tanımaktadır. 

Esasen bu yasal düzenlemelerin ortak amacı, yönetimde açıklığı, halkın kamu yönetimini 

denetlemesini, yönetime katılmasını (Akyıldız, Demir, 2011:589) ve kamunun hesap verebilirliğini 
sağlamaktır. 

Birçok demokratik ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de özellikle son on yıllık süreçte 

gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarının yasal zemini oluşturulmuş ve bu reformların hayata 
geçirilmesine yönelik birçok proje geliştirilmiştir. 2006 yılından itibaren uygulamaya konulan bir e-

devlet projesi olan Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) uygulaması da, kamu yönetiminin hesap 

verebilirliğinin sağlanması noktasında oldukça kapsamlı ve önemli bir projedir. 

BİMER, vatandaşların her türlü talep, şikâyet, ihbar, görüş ve önerilerini iletişim kanalları 
aracılığıyla (internet, telefon, mektup, faks veya şahsen) doğrudan Başbakanlığa ve Başbakanlık 

aracılığıyla ilgili mercilere ulaştırabildiği çok yönlü bir halkla ilişkiler uygulamasıdır (T.C. 

Başbakanlık Faaliyet Raporu, 2014:21). 

BİMER uygulaması, 20 Ocak 2006 tarih ve 26055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

başbakanlık genelgesi ile kuruluş ve işleyişine ilişkin hususların belirlendiği, 24 Şubat 2006 tarihinde 

bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak faaliyete geçirilmiştir. BİMER sisteminin uygulamaya 

konulmasıyla birlikte devletle halk arasındaki iletişim kanalları 7 gün 24 saat açık tutulmuş, 
vatandaşlar dünyanın herhangi bir yerinden kesintisiz ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın BİMER 

üzerinden Başbakanlığa ulaşma imkanına kavuşmuşlardır. Bu uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan yabancılar, kamuya daha hızlı, daha ekonomik ve daha etkin bir 
erişim imkanına sahip olmuşlardır. 3071 sayılı “Dilekçe Hakkı Kanunu” ile 4982 sayılı “Bilgi Edinme 

Kanunu” çerçevesinde bu uygulama ile vatandaşlara her türlü ihbar, şikayet, görüş, öneri ve taleplerini 

devlete bildirme olanağı sağlanmıştır (Turan vd. 2015:219).  

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü ve e-devletin işleyişini hızlandırmak amacıyla 

başlatılan, 32.038 kullanıcı ile 25.738 kurum ve kuruluşun alt birimlerinde hizmete sunulan BİMER 

uygulaması, kamusal iletişimde coğrafi uzaklığı ve yönetişimsel etkileşimi “anlık” veya “günlük” 

mesafeye indirmiş,  devletin hizmet sunumunda “vatandaş odaklı” duyarlılığını da ön plana çıkarmıştır 
(Turan 2015:219). 

2006/3 sayılı Başbakanlık genelgesinde günümüz devlet yapısı ve kamu yönetimi literatüründe 

ön plana çıkan “yönetişim” ve “yönetime katılma” kavramlarının önemime vurgu yapılmış, bu 
kavramların hayata geçirilebilmesi için, yurttaşların yönetime ilişkin şikayet, talep, görüş ve 

önerilerini kolayca iletebilmelerine yönelik iyi işleyen, hızlı ve etkin bir sistemin kurulmasının 

yönetimin başarısı için olduğu kadar, demokrasinin sağlıklı bir biçimde işlemesi açısından da 
vazgeçilmez bir gereklilik olduğu belirtilmiş, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından bu şikayet, talep, 

görüş ve önerilerin derhal işleme alıp değerlendirmesi, sonuçlandırması ve başvuru sahibine süratle 

cevap verilmesi istenmiştir (Başbakanlık BİMER Hakkında Genelge, 2006:1). 

BİMER Projesiyle, ülke genelinden aranabilir bir telefon numarası tahsisi (150) ile bir bilgi 
işlem programının (e-başvuru) kullanılması öngörülmekte, böylece vatandaşlar tarafından yapılan 

yazılı veya sözlü başvuruların gereğinin yapılması amacıyla süratle ilgili kamu kuruluşu veya birimine 

iletilerek, mümkün olan en kısa sürede cevaplandırılması, gecikme olması halinde ilgili birimin 



uyarılması, işlemlerle ilgili istatistiksel raporların alınması ve bütün bu işlemlerin merkezden 

denetlenmesi öngörülmektedir (Başbakanlık BİMER Hakkında Genelge, 2006:1). 

İsteyen her vatandaş BİMER’e başvuru yapabilir. Başvuru yolları; şahsen, telefon, internet, 
faks ve mektuptur (http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgFaq.aspx – Sıkça Sorulan Sorular). 

BİMER uygulamasının biri vatandaş diğeri devlet olmak üzere iki temel hedef kitlesi olduğu 

söylenebilir. Vatandaş açısından bakıldığında kamu politikası karar alma süreçlerine daha etkin 
katılım, devlete olan güven ve aidiyet duygularının kuvvetlendirilmesi ve memnuniyetlerinin 

artırılması gibi amaçlar ön plana çıkarken, devlet aygıtı ve kurumları açısından ise hizmetlerin daha 

hızlı, kaliteli, verimli ve vatandaş odaklı sunulabilmesi, kamu çalışanlarının keyfi tutum ve 

uygulamalarının minimize edilmesi, performanslarında artış kaydedilmesi, kamu kaynaklarının daha 
bilinçli ve etkin kullanımı hedeflenmektedir (Turan vd. 2015:216).  

Esas itibariyle BİMER uygulamasının aynı zamanda bir hesap verebilirlik mekanizması olarak 

faaliyet gösterdiğini, hesap verebilir bir kamu yönetimi perspektifinden ülkemiz için reform 
niteliğinde bir proje olduğunu belirtmek gerekir. Ancak burada asıl üzerinde durulması ve irdelenmesi 

gereken; BİMER uygulaması etkin bir hesap verebilirlik mekanizması olarak kuruluş amacına hizmet 

etmekte midir? BİMER uygulaması kamu çalışanlarını ne ölçüde hesap verebilir kılmaktadır? gibi 
hususların ayrıntılı bir şekilde incelenerek değerlendirilmesidir. 

6. VAN SAĞLIK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ 

Türk kamu yönetimi sistemi içerisinde adeta bir reform niteliğinde olan BİMER 

uygulamasının hesap verebilir bir kamu yönetimine etkileri 2015 yılı Van Sağlık Hizmetleri 
örnekleminden hareketle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda BİMER uygulamasının kamuyu 

ne ölçüde hesap verilebilirliğe sevk ettiğini analiz etmek amacıyla 2015 yılında Van ilinde sağlık 

hizmetleri alanında BİMER’e yapılan başvuruların anket ve sayısal veri değerlendirmesi yöntemleri 
kullanılmak suretiyle alan araştırması yapılmıştır. 

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde başvuruda bulunanların demografik 
özelliklerine yönelik sorular, ikinci bölümde BİMER Uygulamasının Etkinliğine ilişkin sorular, 

üçüncü bölümde ise, BİMER uygulamasının Kamuda Hesap Verebilir ve Şeffaf Yönetim Anlayışına 

Katkılarına İlişkin sorular yer almaktadır.  

BİMER Uygulamasının Kamuda Hesap Verebilir ve Şeffaf Yönetim Anlayışına Katkılarına 
ilişkin sonuçları belirlemek için ölçme aracı olarak 5 noktalı likert ölçeğine göre ( Kesinlikle 

katılıyorum…. Kesinlikle katılmıyorum ) ifadeler hazırlanmıştır. Anket çalışması Nisan 2016 yılında 

154 başvuru sahibine uygulanmıştır.   

Anketler vasıtasıyla elde edilen veriler SPSS 17.00 (Statistical Package for Social Sciences) 

programına yüklenerek analiz edilmiştir. Analiz yapılırken SPSS Statisticks 17.00 programına 

yüklenen değişkenler için frekans değerleri ve çapraz tabloları alınmıştır. 

6.1. Araştırmanın Bulguları 

Araştırma bulguları, anket sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Anket sonuçları değerlendirilirken, öncelikli olarak ankete katılanlara (Van ilinde sağlık 

hizmetleri alanında 2015 yılı içerisinde BİMER’e başvuruda bulunanlar) ilişkin kişisel bilgilere yer 
verilmiştir. Daha sonra bulgular; başvuranların BİMER uygulamasının etkinliğine ilişkin tutumları ile 

BİMER uygulamasının kamuda hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışına katkıları noktasında 

etkinliği olmak üzere üç düzeyde incelenmiştir. 

6.1.1. Başvuranların Demografik Bilgileri 

Ankete katılan, BİMER üzerinden başvuruda bulunanların (Van ilinde sağlık hizmetleri 

alanında 2015 yılı içerisinde BİMER’e başvuruda bulunanlar) kişisel özellikleri; cinsiyet, yaş, eğitim 

durumu, gelir düzeyi, medeni hal ve meslek değişkenleri açısından analiz edilerek aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

 



Tablo 1. Başvuranların Demografik Bilgileri 

DEMOGRAFİK BİLGİ DEĞİŞKEN SAYI % 

CİNSİYET 
ERKEK  113 73,4 

KADIN 41 26,6 

YAŞ 

15 - 20 3  1,9 

2 1 - 2 5   2 7    17,5      

26 - 30   47  30,5 

31 - 35   33  21,4 

36 - 40   22  14,3 

41 - 45   12    7,8 

46 - 50    5    3,2 

57 ve üzeri    5    3,2 

Eğitim Durumu 

İlköğretim   22   14,3 

Lise   33   21,4 

Yüksekokul 12     7,8 

Üniversite   77   50,0 

Lisansüstü   10     6,5 

Gelir Düzeyi 

 

500 TL ve altı   13     8,4 

501 – 1000 TL    3     1,9 

1001 – 1500 TL    12     7,8 

1501 – 2000 TL     5     3,2 

2001 – 2500 TL   16    10,4 

2500 TL ve üstü   52    33,8 

Kayıp Sistem   53    34,4 

Medeni Hal 
Bekar   45    29,2 

Evli 109    70,8 

Meslek 

İşçi   13      8,4 

Memur   78    50,6 

Esnaf   10      6,5 

Serbest Meslek   28     18,2 

Öğrenci     6      3,9 

Ev Hanımı     5      3,2 

Çalışmıyor     9      5,8 

Diğer     5      3,2 

 

BİMER üzerinden başvuruda bulunanların kişisel bilgileri cinsiyet değişkenine göre 

değerlendirildiğinde araştırmaya %73,4’ü erkek, % 26,6’sı kadın olmak üzere toplamda 154 

başvuranın katıldığı görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre dağılım oranları arasında ciddi bir 
farklılık söz konusudur. Başvuruda bulunanların önemli bir çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Bu 

durumun en önemli nedeni ülkemiz toplumsal yapısının genel olarak ataerkil - erkek egemen bir 

yapıdan oluşması ve bu yapının ciddi bir yansımasının araştırmanın yapıldığı bu coğrafyada yaşanıyor 
olmasıdır. Buna rağmen başvuruda bulunanların 1/4 ‘nün kadınlardan oluştuğu görülmektedir. 

Başvuruda bulunanların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde başvuruların özellikle 26-

30 ile 31-35 yaş aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Başvuruda bulunanlardan 26-30 yaş aralığına 

sahip grup % 30,5’lik bir orana sahipken, 31-35 yaş aralığındaki grup ise % 21,4’lük bir orana sahiptir. 
Başvuruda bulunanların % 6,4 gibi bir oranını ise, orta yaş üzeri olarak nitelendirilen 46 ve üzeri yaş 

gurubu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda başvuranların çoğu genç ve orta yaş gurubundan oluşmaktadır. 

Başvuranların çoğunluğunun genç nüfustan oluşması, yönetişim anlayışı doğrultusunda yönetim 
alanında ülkemizde hayata geçirilen reformların ve BİMER uygulamasının henüz çok yakın bir tarihte 

gerçekleştirilmiş olması ve genç neslin reformlar konusunda daha bilinçli olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Ayrıca başvuranların çok azının orta yaş üzeri kişilerden oluşması, geleneksel kamu 



yönetimi anlayışı doğrultusunda “üstün devlet zayıf vatandaş” profilinin bir tezahürü olarak itaat 

kültürü sonucunda özellikle orta yaş üzeri grubun sorunlarını rahatsızlık duysalar dahi şikayet konusu 

yapmak istememelerinden kaynaklanmaktadır. 

Başvuruda bulunanlar eğitim durumları açısından değerlendirildiğinde ise, başvuranların 

eğitim seviyelerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamında ankete katılanlardan 

yüksekokul, üniversite ve yüksek lisans eğitimine sahip olanların oranı % 64,3’dür. Bu doğrultuda 
başvuranların yarısından fazlasının üniversite mezunu olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumun 

en önemli nedeni, BİMER’e başvuruda bulunanların büyük bir çoğunluğunun memur statüsünde 

bulunan kamu personelinden oluşmasıdır. Ayrıca eğitim seviyesi ile bireylerin yasal hakları 

konusundaki bilinç düzeyleri arasında pozitif bir ilişki söz konusudur. Bu durumun bir sonucu olarak 
eğitim seviyesi yüksek bireyler yaşadıkları sorunların çözümü noktasında daha bilinçlidir. Diğer bir 

neden ise, teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde internet kullanım olanaklarının artması ve 

isteyen herkesin dünyanın herhangi bir yerinden istediği saatte BİMER üzerinden başvuruda bulunma 
imkanına kavuşmuş olmasıdır.  

Genelde gelir seviyesi yüksek kişilerin BİMER üzerinden daha fazla başvuruda bulunduğu 

görülmektedir. Bu durum bize bireylerin gelir düzeyleri ile bilinç düzeyleri arasında doğrusal bir 
ilişkinin varlığını göstermektedir. Bireylerin gelir seviyesi arttıkça bilinç düzeyleri artmakta, bilinç 

düzeyleri arttıkça beklentileri de artmakta bu durumun doğal bir sonucu olarak şikayetleri veya 

talepleri de artmaktadır. Ayrıca günümüzde bireyler gelir seviyelerine bağlı olarak özel hastanelerden 

daha fazla yararlanma imkanına kavuşmuşlardır. Özel hastanelerin sağlık hizmetleri konusundaki 
uygulamalarını gözlemleyen bireyler aynı hassasiyeti kamu hastanelerinden de beklemekte, aynı 

hassasiyet gösterilemediği zaman da doğal olarak şikayetleri artmaktadır. Tabi bilindiği üzere özel 

hastanelerin hassasiyet sebebinin daha çok ticari kaygılar olduğuna burada değinmeye gerek yoktur. 
Bununla birlikte ankete katılan toplam 154 başvurandan 53’ü gelir düzeyiniz nedir sorusu karşısında 

çekimser davranarak, gelir düzeyleri konusunda bilgi vermek istememişlerdir. Çalışma kapsamında 

dikkati çeken diğer bir husus ise, başvuruda bulunanların büyük bir çoğunluğunun evli bireylerden 

oluşuyor olmasıdır. 
Çalışma kapsamında BİMER üzerinden başvuruda bulunanların yarısından fazlasının memur 

statüsündeki kişilerden oluştuğu görülmektedir. Çalışma esnasında yapılan çapraz sorgulamalar 

neticesinde bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe bilinç düzeylerinin arttığını bunun sonucunda da 
BİMER üzerinden istek, şikayet ve taleplerini daha rahat dile getirebildikleri görülmektedir. 

Çalışmanın konusu dahilinde BİMER’e en az başvuruda bulunanlar ev hanımı, öğrenci ve 

çalışmayanlardır. Yine yaş ve meslek değişkenleri arasında yapılan çapraz sorgulamalar neticesinde 
öğrenci statüsünde bulunan 15-25 yaş grubunu oluşturanların BİMER üzerinden daha az başvuruda 

bulunmalarının nedeninin ise, henüz ekonomik bağımsızlıklarını kazanamamış olmaları ve hayata 

bakış açılarının daha pozitif olmasından kaynaklı yaşanan problemler karşısında ciddi bir rahatsızlık 

duymamaları olarak değerlendirilebilir. 
 

6.1.2. Başvuranların BİMER Uygulamasının Etkinliğine İlişkin Tutumları 

Çalışmanın konusu dahilinde BİMER’e başvuruda bulunanların, BİMER uygulamasının 

etkinliğine yönelik tutumları; BİMER üzerinden kaç kez başvuruda bulundukları, daha önceki 

şikayetlerinin çözülüp çözülmediği, benzer şikayetlerle karşılaşılıp karşılaşılmadığı, şikayetle ilgili 
geri dönüşün gerçekleşip gerçekleşmediği, şikayet konusunun çözülüp çözülmediği ve son olarak da 

BİMER görevlisinin olumsuz bir tavır sergileyip sergilemediği hususları açısından analiz edilerek 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
 

 

 
 

 

 
 



Tablo 2. Başvuranların BİMER Uygulamasının Etkinliğine İlişkin Tutumları 

 

KATILIMCI YARGILARI DAĞILIM EVET HAYIR KISMEN KAYIP 
SİSTEM 

TOPLAM 

BİMER Üzerinden Birden 

Fazla Şikâyette Bulundunuz 
mu? 

KİŞİ 79 75 - - 154 

% 48,7 51,3 - - 100 

Daha Önceki Şikâyetleriniz 

Çözüldü mü? KİŞİ 14 42 19 79 154 

% 9,1 27,3 12,3 51,3 100 

Benzer Şikâyetlerle 

Karşılaşıyor musunuz? KİŞİ 50 17 8 79 154 

% 32,5 11,0 5,2 51,3 100 

BİMER’e Şikâyetinizle İlgili 

Geri Dönüş Oldu mu? KİŞİ 112 29 13 - 154 

% 72,7 18,8 8,4 - 100 

Şikâyet Konusu Çözüldü mü? 
KİŞİ 31 98 22 3 154 

% 20,1 63,6 14,3 1,9 100 

BİMER Görevlisinin 

Tahkikat Yaparken Olumsuz 

Tavır ve Tutumlarıyla 

Karşılaştınız mı? 

KİŞİ 2 147 1 4 154 

% 1,3 95,5 ,6 2,6 100 

 

Çalışmanın konusu dahilinde BİMER üzerinden başvuruda bulunanların yarısından fazlasının 

yalnızca bir kez başvuruda bulunduğu görülmektedir. Buna karşın başvuranlardan yarısına yakını 
BİMER üzerinden birden fazla başvuruda bulunmuşlardır. BİMER üzerinden birden fazla başvuruda 

bulunanların yalnızca % 9,1’lik bir kısmının şikayet konularının çözüldüğü görülmekte, buna karşın 

azımsanmayacak bir oran olan % 27,3’lük bir oranın daha önceki şikayetlerinin çözüme 

ulaştırılmadığı, % 32,5’lik bir oranın ise, benzer şikayetlerle karşılaştıkları görülmektedir. 
 

Yapılan başvuruların büyük bir kısmına BİMER tarafından geri dönüş yapılmıştır. Bu noktada 

başvuruda bulunanların, başvurularının değerlendirilmeye alındığı, geri dönüşler konusunda sıkıntı 
yaşanmadığı, BİMER’in geri dönüş mekanizmasının etkin çalıştığı görülmektedir. Esasında başvuruda 

bulunanların tamamına geri dönüş yapılmaktadır. Ancak geri dönüşler genelde e-posta yoluyla 

yapıldığı için araştırma esnasında başvuranların bir kısmının e-postalarına bakmadığı veya posta 
kutusunun açılmadığı şeklindeki beyanlarından başvuruların tamamına geri dönüş yapıldığı sonucuna 

ulaşılmaktadır.  

 



BİMER üzerinden başvuruda bulunanların % 63,6 gibi önemli bir oranının şikayet konularının 

çözülmediği, sorunlarının devam ettiğigörülmektedir. Bu çerçevede Başvuranların “Şikayet Konusu 

Çözüldü mü?” sorusu ile “BİMER’e Şikayetinizle İlgili Geri Dönüş Oldu mu?” sorusuna verdikleri 
cevapların dağılımı birlikte değerlendirildiğinde aralarında zıt bir ilişkinin varlığı dikkat çekmektedir. 

Bu bağlamda, BİMER üzerinden yapılan başvurulara geri dönüşlerin sağlanması noktasında 

BİMER’in etkinliğinin yüksek olduğunu, ancak sorunların çözümü noktasında ise BİMER’in 
etkinliğinin zayıf olduğu görülmektedir. 

 

BİMER üzerinden başvuruda bulunanların % 95,5 gibi neredeyse tamamına yakınının BİMER 

görevlisinin tahkikat yaparken olumsuz bir tavrıyla karşılaşmadıkları görülmektedir. Esasında bu 
durumun en önemli nedeni BİMER başvuruları neticesinde, BİMER tarafından geri dönüşlerin e-posta 

yoluyla olması ve e-postalarda da hitabet tarzı itibariyle başvuranlarda olumsuz kanaat oluşturacak 

herhangi bir unsurun bulunmamasıdır. 
 

Tablo 2’de yer alan kayıp sistem değerleri BİMER üzerinden başvuruda bulunanlardan bir 

bölümünün ilgili ifadeler karşısında çekimser davranarak cevap vermek istememelerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu durumun nedeni ise, anket çalışması esnasında her ne kadar kendileri 

açısından olumsuz bir durum teşkil etmeyeceği tarafımızdan belirtilmiş olsa da başvuruda 

bulunanların kendileri açısından olumsuz bir durum teşkil edeceğini düşünerek ilgili ifadeler 

karşısında çekimser davranmaları olarak değerlendirilebilir. 
 

 

6.1.3. Başvuranların BİMER Uygulamasının Kamuda Hesap Verebilir ve Şeffaf 

Yönetim Anlayışına Katkılarına İlişkin Tutumları 

Bu başlık altında elde edilen bulgular, kamuda hesap verebilirlik anlayışı çerçevesinde 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, çalışmamızın konusu dahilinde BİMER’e başvuruda 

bulunanların yasal hakları konusundaki bilgi düzeyleri, BİMER uygulamasının kamuda şeffaf ve 

hesap verebilir bir yönetim anlayışının gelişimine katkıları ile BİMER’in denetim görevi yaparak 

kamuda hukuksuz uygulamaları engellemesine ilişkin tutumları, başvuruda bulunanların şikayet 
konularının bekledikleri doğrultuda ve zamanında çözülüp çözülmediği, BİMER uygulamasına 

yönelik memnuniyet dereceleri ile bu memnuniyet veya memnuniyetsizlik neticesinde BİMER’i 

başkalarına tavsiye etme düzeyleri son olarak da BİMER’i bundan sonra da kullanıp 
kullanmayacaklarına yönelik tutumları incelenip değerlendirilerek aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

Aşağıdaki ifadelere ne derece 

katılıyorsunuz? 
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Kamu hizmetlerinin sunumunda 

yaşadığım sorunların çözümüne yönelik 

haklarımı biliyorum. 

KİŞİ 1 20 26 95 12 - 154 

% ,6 13,0 16,9 61,7 7,8 - 100 

Nereye nasıl şikayette bulunacağımı 

biliyorum. 
 

KİŞİ - 10 22 105 17 - 154 

% - 6,5 14,3 68,2 11 - 100 

BİMER Kamuda şeffaf bir yönetim 

anlayışının gelişmesine katkıda 

bulunmaktadır 

KİŞİ  

9 

 

31 

 

28 

 

73 

 

13 

 

-  

154 

%  

5,8 

 

20,1 

 

18,2 

 

47,4 

 

8,4 

-  

100 

BİMER Kamuda hesap verebilen bir KİŞİ 9 32 25 75 13 - 154 



yönetim anlayışının gelişmesine katkıda 

bulunmaktadır 

% 5,8 

 

20,8 16,2 48,7 8,4 - 100 

BİMER Devlet ve vatandaş arasındaki 

iletişim kopukluğu sorununu çözmüştür. 

 

KİŞİ 7 28 45 65 9 - 154 

% 4,5 18,2 29,2 42,2 5,8 - 100 

BİMER Bürokrasiyi azaltmıştır. 

 

KİŞİ 4 39 39 63 9 - 154 

% 2,6 25,3 25,3 40,9 5,8 - 100 

BİMER Denetim görevi yaparak kamuda 

hukuksuz uygulamaları engellemektedir. 

 

KİŞİ 4 31 42 73 4 - 154 

% 2,6 20,1 27,3 47,4 2,6 - 100 

BİMER Bireylerin haklarını aramasına 

hizmet etmektedir. 

 

KİŞİ 2 19 21 79 33 - 154 

% 1,3 12,3 13,6 51,3 21,4 - 100 

BİMER şikâyetlerimi beklediğim gibi 

çözdü. 

 

KİŞİ 14 72 30 31 4 3 154 

%  
9,1 

 
46,8 

 
19,5 

 
20,1 

 
2,6 

 
1,9 

 
100 

BİMER şikâyetlerimi zamanında çözdü. 

 

 

KİŞİ 11 76 23 36 5 3 154 

%  

7,1 

 

49,4 

 

14,9 

 

23,4 

 

3,2 

 

1,9 

 

100 

BİMER’in hizmetlerinden genel olarak 

memnunum. 

 

KİŞİ 5 34 17 66 32 - 154 

% 3,2 22,1 11,0 42,9 20,8 - 100 

BİMER’i başkalarına tavsiye ederim. 

 

KİŞİ 6 28 6 69 45 - 154 

% 3,9 18,2 3,9 44,8 29,2 - 100 

BİMER’i bundan sonra da kullanmaya 

devam edeceğim. 

 

KİŞİ 6 26 7 62 53 - 154 

% 3,9 16,9 4,5 40,3 34,4 - 100 

 

Çalışma kapsamında BİMER üzerinden başvuruda bulunanların, genel manada yasal hakları 

ile başvuru yolları konusundaki bilgi düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, başvuruda 
bulunanların çoğunun eğitim seviyesi yüksek kişilerden oluşmasından kaynaklanması şeklinde 

açıklanabilir. 

 

BİMER üzerinden başvuruda bulunanların genel olarak BİMER uygulamasının vatandaş ile 
devlet arasındaki iletişim kopukluğu sorununu çözmesi, bürokrasiyi azaltması,  denetim görevi 

yaparak kamuda hukuksuz uygulamaları engellemesi ve BİMER’in bireylerin haklarını aramasına 

hizmet etmesi hususlarında memnun oldukları görülmektedir. Buna karşın, BİMER uygulamasının 
bireylerin şikayetlerini bekledikleri yönde ve zamanında çözmesi noktasındaki etkinliğinin düşük 

olduğu görülmektedir. Çünkü çalışma kapsamında BİMER üzerinden başvuruda bulunanların 

yarısından fazlası BİMER’in şikayetlerini bekledikleri gibi ve zamanında çözmediğini belirtmiştir. 

Başvuruda bulunanlardan % 1.9 gibi bir oranı ise, “BİMER şikayetlerimi beklediğim gibi ve 
zamanında çözdü” ifadeleri karşısında görüş bildirmek istememişlerdir.  

 

Bu bağlamda memnuniyetsizlik yaşayanların yukarıda da belirtildiği üzere, bu 
memnuniyetsizliklerinin nedeni araç olarak BİMER sistemi değil yaşadıkları sorunların tam manasıyla 

çözüme kavuşturulamamış olmasıdır. Esasında başvuruda bulunanların büyük bir çoğunluğu, 

vatandaşların görüş, istek ve şikayetlerini kolay ve hızlı bir şekilde başbakanlığa iletme imkanına 
kavuşmalarını sağlayan BİMER gibi bir uygulamanın varlığından son derece memnundurlar. 

Her ne kadar BİMER üzerinden başvuruda bulunanların, sorunları tam manasıyla çözüme 

kavuşturulamamış olsa da bundan sonraki yaşamlarında da BİMER uygulamasını kullanmaya devam 

edecekleri ve başka insanlara da tavsiye edecekleri görülmektedir. Esasında bu durum başvuranların 
yaşadıkları sorunların çözümü noktasında ilk başvuru mercii olarak BİMER’i düşünmelerinden 



kaynaklanmaktadır. 

 

Bu doğrultuda BİMER uygulaması yönetişim düşüncesinin temel prensiplerinden olan hesap 
verebilirlik çerçevesinde değerlendirildiğinde ise, çalışma kapsamında BİMER üzerinden başvuruda 

bulunanların genel olarak, BİMER uygulamasının kamuda daha şeffaf daha hesap verebilir bir 

yönetimin tesis edilmesi noktasında olumlu katkılarının olduğunu belirttikleri görülmektedir. Her ne 
kadar BİMER sistemi üzerinden başvuruda bulunanların problemleri tam manasıyla ve bekledikleri 

yönde çözüme kavuşturulmamış olsa da, BİMER uygulamasının kamu çalışanlarını daha hesap 

verebilir tuttuğu görülmektedir. Yapılan saha araştırması sonucunda BİMER uygulamasının kamuda 

daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir yönetimin tesis edilmesi ve denetim görevi yaparak kamuda 
hukuksuz uygulamaları engellemesi hususlarında ciddi katkılarının olduğu görülmüştür.  

 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüz kamu yönetimi anlayışı, kamu çalışanlarının daha şeffaf ve hesap verebilir bir 

yapıda olmasını gerekli kılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde son otuz yıllık süreçte, ülkemizde ise özellikle 

son on yıllık süreçte uygulamaya konulan yönetişim ilkeleri doğrultusunda, yönetimde şeffaflık, 
açıklık, hesap verebilirlik kapsamında yeni düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bu 

düzenlemelerden hareketle ülkemiz kamu yönetiminde uygulamaya konulan birtakım projeler 

mevcuttur. Bu projelerden biri de bir e-devlet projesi olan BİMER uygulamasıdır. Esasında, Bimer 

uygulaması 24 şubat 2006 tarihinde bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak faaliyete geçirilen 
önemli bir halkla ilişkiler projesidir.  

Bu çerçevede, ülkemizde henüz 10 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan BİMER uygulamasının, 

yönetişim anlayışı doğrultusunda hayata geçirilmeye çalışılan hesap verebilir bir yönetim anlayışına 
etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz alan araştırmasında öncelikli olarak, Van ilinde 

sağlık hizmetleri alanında 2015 yılı içerisinde BİMER üzerinden başvuruda bulunanlara ilişkin kişisel 

bilgilere yer verilmiştir. Bu bağlamda, toplam 154 başvuranın önemli bir oranı erkek, evli, eğitim 

seviyesi ve gelir düzeyi yüksek, özellikle memur statüsüne sahip bireylerden oluşmaktadır. 

Çalışma kapsamındayapılan görüşmeler ve edinilen veriler çerçevesinde, başvuruda 

bulunanların yarısına yakını BİMER üzerinden birden fazla şikayette bulunmuştur ve şikayette 

bulunanların önemli bir oranının şikayet konuları çözüme ulaştırılamamıştır. Bu noktada şunu da 
belirtmekte fayda vardır. Esas itibariyle BİMER sistemi üzerinden şikayet, görüş ve öneri kapsamında 

her türlü müracaat gerçekleştirilebilmektedir. Ancak çalışma kapsamında yalnızca şikayet içerikli 

hususlarda başvuruda bulunulmuştur. 

Yapılan başvuruların büyük bir kısmına BİMER tarafından geri dönüş yapılmıştır. Bu 

noktada, BİMER’in geri dönüş mekanizması etkin çalışmaktadır. Esasında başvuruda bulunanların 

tamamına geri dönüş yapılmaktadır. Ancak geri dönüşler genelde e-posta yoluyla yapıldığı için 

araştırma esnasında başvuranların bir kısmının e-postalarına bakmadığı veya posta kutusunun 
açılmadığı şeklindeki beyanlarından başvuruların tamamına geri dönüş yapıldığı sonucuna 

ulaşılmaktadır.Bu çerçevede BİMER’in geri dönüş aracı olarak telefonu kullanmasını, bütün 

başvurulara % 100 dönüşün sağlanması açısından daha sağlıklı bir yol olarak düşünmekteyiz ki bu 
durum bireylerde memnuniyet duygularını artıracaktır.  

Esas itibariyle, BİMER üzerinden yapılan başvurulara geri dönüşlerin sağlanması noktasında 

BİMER’in etkinliği yüksektir. Ancak sorunların çözümü noktasında BİMER’in etkinliği oransal 
olarak düşüktür diyebiliriz.Bununla birlikte BİMER üzerinden başvuruda bulunanların neredeyse 

tamamına yakını BİMER görevlisinin tahkikat yaparken olumsuz bir tavrıyla karşılaşmamışlardır. Bu 

durumun en önemli nedeni ise, BİMER başvuruları neticesinde, BİMER tarafından geri dönüşlerin e-

posta yoluyla olması ve e-postalarda da hitabet tarzı itibariyle başvuranlarda olumsuz kanaat 
oluşturacak herhangi bir unsurun bulunmamasıdır. 

 

Her ne kadar BİMER’in geri dönüş mekanizmasının etkin çalıştığını belirtmiş olsak da 
başvurulara yalnızca  e-posta üzerinden geri dönüş yapılması, vatandaşla yüz yüze görüşme şeklinde 

bir tahkikatın yapılmaması hususlarının irdelenmesi gerekmektedir. Zira 657 Sayılı Devlet Memurları 



Kanunu ve 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun 

hükümlerine göre, BİMER başvuruları neticesinde araştırmacının genelde sağlık hizmetleri 

personelinin ifadesine başvurduğu, buna karşın başvuruda bulunanların yalnızca BİMER üzerinden 
yaptığı başvuruyu dikkate alarak başvuranlarla yüz yüze iletişime geçmediğini, bu durumun da 

araştırmacının konuya verdiği önem ve tarafsızlık ilkelerinin sorgulanması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Bu noktada başvuranların tahkikat esnasında yüz yüze görüşülerek dinlenmesi, duygu, 
düşünce, talep ve şikayetlerini sözlü olarak ifade edebilmelerine olanak tanınması, vatandaşlarda 

kendilerinin önemsendiği, düşüncelerine değer verildiği gibi memnuniyet duygularını artıracaktır ki bu 

durum vatandaş ile devlet arasındaki bağların daha da güçlenmesine imkan tanıyacaktır. 

 
Sağlık hizmetleri sunumu üzerinden BİMER uygulamasının yapısı incelendiğinde 

başvuruların (şikayet, görüş ve istek) alınması, başvuru konusunun incelenmesi, BİMER üzerinden 

başvuruya yasal süresi içerisinde cevap verilmesi hususlarında sorun olmadığı, ancak araştırmamıza 
katılan başvuru sahiplerinin beyanlarından anlaşıldığı üzere, başvuru konusunu araştırmakla görevli 

araştırmacının (Başhekim, Başhekim yardımcısı, Müdür veya Şube Müdürü) idari maslahat yaptığına 

dair, şikayete konu olan sağlık personelini uyarmakla beraber, başvuru sahibine de “aslında 
personelimiz (şikayet konusu olan sağlık personeli) çok iyi bir personeldir, ancak bugün çok yoğun 

çalıştı, bugün biraz rahatsızdı veya zor bir gününe denk geldi” gibi ifadelerle vatandaşı ikna etme 

gayretine giriştiğini görmekteyiz. Araştırmacının başvuru konusuyla ilgili olarak idari maslahat 

yapmasının en temel nedenlerinden biri BİMER uygulamasının içeriğinde bir çek-balans sisteminin 
olmamasıdır. Sağlık hizmetleri kurumlarının şikayet konusu ile ilgili cevapları genelde BİMER e-

posta sistemi üzerinden vatandaşa iletilmektedir. Özellikle sağlık hizmetleri gibi teknik ve uzmanlık 

gerektiren alanların denetiminin farklı bir birim tarafından gözden geçirilmesinin, araştırmacıyı idari 
maslahattan, meslek taassubundan ve keyfilikten uzaklaştıracağını düşünmekteyiz. Örneğin BİMER 

sürecinin sonucunda kurumun yazmış olduğu cevabi yazının bir örneğin ilgili makamlara gönderilmesi 

konunun ciddiyetle takip edilip edilmediğinin tespitine olanak tanıyacaktır. 

 
Bu noktada, BİMER üzerinden aktarılan sağlık hizmet sunumu problemlerinin kaynağının 

fiziksel olmaktan çok genellikle hizmeti sunan personel kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Bu durumun 

nedenlerinden birisi olarak, bu coğrafyada görev yapan sağlık hizmetleri personelinin genellikle 
kamuya ilk atamayla gelen sağlık personeli olmasından kaynaklı çoğunlukla genç personel profilinden 

oluşması, bunun bir yansıması olarak da meslek tecrübesizliğinden ötürü iletişim kabiliyetlerinin zayıf 

olması ve empati kurmakta güçlük çekmeleri olarak değerlendirebiliriz. Esasında Devlet, binaları ve 
personelleriyle vatandaş nezdinde somut bir hale gelir. Dolayısı ile vatandaş ve devlet arasındaki 

iletişim kanallarının daha da genişletilerek geliştirilmesi gerekir.  

 

BİMER uygulamasının kamuda geleneksel kamu yönetimi anlayışının bürokrasi temelli 
uygulamalarını en aza indirgeyerek, bürokrasiyi azalttığını görmekteyiz. Yeni kamu yönetimi 

anlayışının yansıması olarak yönetişim düşüncesi çerçevesinde hayata geçirilen bu uygulama ile 

vatandaş devlete eskiye nazaran daha rahat, daha kolay ve direkt ulaşma imkanına kavuşmuştur. 
Son tahlilde yapılan çalışma kapsamında BİMER uygulamasıkamu yönetiminde bir hesap verebilirlik 

mekanizması olarak kuruluş amacı doğrultusunda çalışmaktadır. Bir araç olarak yasalara uygun bir 

şekilde şekli açıdan gayet düzgün işlemektedir. Ancak, sorunların çözümü noktasında yetersiz 
kalmaktadır. Bununla beraber BİMER sistemi üzerinden başvuruda bulunanların problemleri tam 

manasıyla ve bekledikleri yönde çözüme kavuşturulmamış olsa da bu uygulama, kamu çalışanlarını 

daha hesap verebilir tutmaktadır.  

 
Yapılan saha araştırması neticesinde BİMER uygulamasının sistem olarak vatandaş yararına 

bir uygulama olduğu, vatandaşa dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir kısıtlama olmaksızın 7 

gün 24 saat iletişim kanallarının açık tutularak devlete ulaşma imkanını sağlayan bir araç olduğu, 
bürokrasiyi azaltması hususunda düzgün işleyen bir mekanizma olması nedeniyle vatandaşlarda 

memnuniyet duygularını artırdığı, kamuda daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir yönetimin tesis 

edilmesi ve denetim görevi yaparak hukuksuz uygulamaları engellemesi hususlarında ciddi 

katkılarının olduğunu görmekteyiz. Bu noktadan hareketle BİMER uygulaması hesap verebilir kamu 
yönetiminin tesisinde önemli bir rol üstlenmektedir. 



 

Bu çerçevede “hesap verebilirlik bir sonuç değil, süreçtir”. Esasında sistem olarak BİMER 

uygulamasında problem görülmemektedir. Zira, vatandaşın yeni kamu yönetimi anlayışı ve yönetişim 
düşüncesi, dolayısı ile yönetişim ilkeleri konusundaki bilinç düzeyi arttıkça, daha hesap verebilir bir 

yönetim talep edeceği ve buna bağlı olarak da yönetimin kalitesinin artacağı aşikardır. 

Bu noktada temel sorun toplumsal değişim olup, toplumun daha demokratik, daha şeffaf, daha hesap 
verebilir ve iletişim kabiliyeti yüksek olması yolunda, toplumu oluşturan tüm öğelerin benzer bir 

bilinç düzeyine gelmesi gerekir ki, kamu da toplumun bir parçası olarak bütün bu değerler hususunda 

standartların daha yüksek seviyelerde olduğu bir kamu hizmeti sunabilsin. 

 
Son tahlilde şunu da belirtmeliyiz ki, özellikle son on yıllık süreçte ülkemizde yapılan yasal 

düzenlemeler ve bu yasal düzenlemelerin akabinde gerçekleştirilen projeler incelendiğinde çok ciddi 

reformların yapıldığını görmekteyiz. Ancak, bugün için yapılan yasal düzenlemeler toplum tarafından 
tam olarak özümsenememiştir, zira toplumsal dönüşümler uzun vadeli olmakla beraber temeli 

eğitimdir. Her ne kadar toplumsal dönüşümler uzun vadeli olsa da “sorunun tespiti, sürecin 

başlangıcıdır”. Süreç başlamıştır ve her geçen gün ivme kazanarak işlemeye devam etmektedir.  
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