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ÖZ 

 Bu çalışma, Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin nasıl bir kamu yönetimi 

öngördüğünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. BM Genel Kurulu tarafından Ağustos 2015 ayında kabul edilen bu 

kalkınma gündemi, “Dünyamızın Dönüştürülmesi” temasıyla ilan edilmiştir. Bu bağlamda, kalkınma gündemi belirli bir 

kamu yönetimine işaret eden bir politika söylemine sahiptir. BM üyesi 189 devleti ilgilendiren bu politika söyleminin 

incelenerek kamu yönetiminin örgütlenmesine ve işleyişine yön verecek kavramların ortaya çıkarılması gerekmektedir. 

Böylece takip eden yıllarda kamu yönetiminde istenen değişimi anlamak ve açıklamak mümkün olabilecektir. Çalışmada, 

BM tarafından kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi dokümanları 

karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma, Kamu Yönetimi. 

What Type of a Public Administration Does the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable 

Development Require? 

Abstract 

 This study aims to reveal what type of a public administration United Nations (UN) 2030 Agenda for Sustainable 

Development requires. Adopted by UN General Assembly in August 2015, the 2030 development agenda has been 

announced with the theme of “Transforming Our World”. In this context, the development agenda has a unique policy 

discourse that points to a specific public administration. It is needed that the concepts that will guide the organization and 

functioning of public administration be revealed by analyzing this policy discourse, which concerns UN’s 189 member 

states. Thus it will be possible to understand and explain the expected change regarding public administration in following 

years. In the study, the documents of Millennium Development Goals and 2030 Agenda for Sustainable Development are 

analyzed comparatively. 

Keywords: United Nations, Sustainable Development, Public Administration. 

1. GİRİŞ 

Sürdürülebilir kalkınma, İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşmenin 

çevreye yönelik olumsuz etkilerine karşı 1960’lı yıllardan itibaren uluslararası politika alanında gelişen bir 

kavramdır. İlk kez 1972 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Stockholm’de düzenlenen Çevre 

Konferansında, kalkınma ile çevre sorunları birlikte ele alınmaya başlamıştır. Bu dönemden itibaren gelişen 

kalkınma-çevre ve ekonomi-çevre ilişkilerine yönelik tartışmaların 1980’li yıllarda uluslararası politika alanında 

sürdürülebilir kalkınma kavramını ortaya çıkardığı söylenebilir. 

Sürdürülebilir kalkınma, uluslararası ve ulusal kamu politikası süreçlerini ve yönetimlerini etkilemiştir. 

Bu etkinin, sürdürülebilir kalkınma kavramının çok boyutlu bir kavram ve politika alanı olarak inşa 

edilmesinden kaynaklandığı ileri sürülebilir. Bunun yanı sıra, devletlerin üye oldukları başta Birleşmiş Milletler 

gibi uluslararası örgütlerin, üyelerinin bu politikalara uygun hareket etmelerini istemesi sürdürülebilir kalkınma 

kavramının ulusal kamu politikası süreçlerine aktarılmasının yolunu açmıştır. 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, kalkınma-çevre ikilemini politika düzeyinde çözmeye çalışan bir 

yaklaşım değişikliğini ifade etmektedir. Ancak sürdürülebilir kalkınma politikası, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte 

olan ülkelerde farklı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bunun temelinde ise, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan 



  

ülkelerin başta teknoloji seviyeleri olmak üzere siyasal, ekonomik ve toplumsal koşullarındaki farklılıklar ve 

bunların küresel sistem içerisindeki dezavantajlı konumu yer almıştır. 

Sürdürülebilir kalkınma, iki düzeyde analiz edilebilir. İlki, kavramsal/kuramsal incelemedir. Bu 

inceleme, sürdürülebilir kalkınma kavramının dayandığı kavramsal/kuramsal temelleri ortaya koymayı ifade 

etmektedir. İkincisi, politika düzeyinde incelemedir. Bu inceleme ise, sürdürülebilir kalkınmayı bir kamu 

politikası süreci olarak incelemeye dayanmaktadır. Bu araştırma, sürdürülebilir kalkınma kavramına yönelik 

kavramsal bir tartışmaya girişmeksizin politika düzeyinde bir inceleme yapmakta; sürdürülebilir kalkınmanın 

politika söylemi incelenerek kamu yönetimi açısından kavramsal/kuramsal çıkarımlarda bulunmayı 

amaçlamaktadır. Araştırma, “Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Nasıl Bir Kamu 

Yönetimi İstiyor? sorusuna cevap aramaktadır. Araştırmanın alt soruları ise şunlardır: 

 BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin “dönüşüm” iddiası neyi ifade etmektedir? 

 BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde kamu yönetimine yönelik hangi kavramlar 

kullanılmaktadır? 

 BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde kamu yönetimine yönelik kavramlar hangi 

süreç, mekanizma ve kurumları öngörmektedir? 

 BM’nin Binyıl Bildirgesi ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi arasında kamu yönetimi 

bağlamında nasıl bir farklılık vardır? 

Araştırmada ilk olarak sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin bir kavramsal çerçeve ortaya konulmaktadır. 

Müteakiben, Binyıl Kalkınma Hedefleri (2000-2015) ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi (2016-2030)1 

dokümanları karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. İncelemede, her iki doküman karşılaştırıldıktan sonra 2030 

gündeminde kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel özelliklerine yönelik kavramlar çıkarılmakta ve belirli 

temalar altında sınıflandırılmaktadır. Son olarak da, bu kavram ve temaların kamu yönetimi açısından ne anlama 

geldiği tartışılmaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 2.1. Sürdürülebilir Kalkınma 

Sürdürülebilir kalkınma, çevre sorunlarını kalkınma gündemine getirmekte ve buna yönelik uluslararası 

bir politika tasarımı öngörmektedir. Kalkınma Doktrininin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için 

öngördüğü sanayileşmenin ortaya çıkardığı çevre sorunları, 1972 yılında BM Çevre ve İnsan temalı konferansta 

uluslararası politika gündemine taşınmıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın kavramsal çerçevesi de, bu yıldan 

itibaren toplanan konferans vb. faaliyetlerde geliştirilmiştir (Drexhage ve Murphy, 2010). 

Bu dönemde, çevre sorunlarına karşı uluslararası işbirliği öngörülmüş olmakla birlikte, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları; siyasal, toplumsal ve ekonomik koşulları ile bunlara bağlı olarak kalkınma 

ve büyüme durumları arasındaki farklılıklar, işbirliği yerine çatışma ortaya çıkarmıştır (Lѐlѐ, 1991). Gelişmiş 

ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki temel çatışma konusunu oluşturan kalkınma-çevre ikilemi bu 

dönemde tartışılmaya başlamıştır (Redclift, 2005). 

BM tarafından, 1983 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyon, 1970’li 

yıllardan itibaren sözü edilen sürdürülebilir kalkınma kavramını 1987 yılında yayımladığı Ortak Geleceğimiz 

isimli rapor (Brundtland Raporu) ile uluslararası politika alanına taşımıştır. Brundtland Raporuna göre 

sürdürülebilir kalkınma, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini riske 

atmaksızın karşılayan kalkınmadır.”(United Nations, 1987). 

Raporda, özellikle yoksulların ihtiyaçlarını karşılamasına öncelik verilmesi gerektiği belirtilmiş ve 

ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamada teknoloji durumları ve toplumsal örgütlenmeleri nedeniyle ortaya 

çıkan kısıtlardan bahsedilmiştir. Ülkeler arası gelişmişlik farklarına vurgu yapan bir politika tasarımı öngören 

Raporda, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk ve eşitsizlik, çevre sorunlarının temel nedenleri olarak 

gösterilmiştir (United Nations, 1987). 

                                                            
1 01 Ocak 2016’da yürürlüğe giren bu gündeme “2015 Sonrası Kalkınma Gündemi (Post-2015 Development Agenda)” 

denilmektedir. 



  

Rapor, ulusal kamu yönetimlarının sürdürülebilir kalkınma kavramına uygun olarak yeniden inşa 

edilmesini savunmuş ve kamu örgütlenmesi ve politikası sürecine yönelik aşağıdaki politikaları ileri sürmüştür 

(United Nations, 1987): 

 İnsanlar için asgari bir geçim sağlanması, 

 Tüketim standartlarının uzun vadede sürdürülebilirliğinin sağlanması ve buna yönelik değerler 

geliştirilmesi, 

 Çevre ve kalkınma politikalarının bütünleştirilmesi, 

 Karar verme süreçlerinde çevre ve ekonominin birleştirilmesi, 

 Risk yönetimi, 

 Kısa vadede cazip olan finansal faaliyetlerin reddedilmesi, 

 Nüfusun ekosistemin üretken kapasitesi ile uyumlu olacak şekilde kontrol altında tutulması, 

 Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı, 

 Teknolojik inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, 

 Ticari kuruluşların çevreye zarar vermeyen teknoloji geliştirmesini teşvik eden bir kamu 

politikası süreci oluşturulması, 

 Kamu tarafından finansmanı sağlanan araştırma kurumlarının sürdürülebilir kalkınma 

çerçevesinde faaliyet göstermesi, 

 Yeni teknolojilerin çevresel etkilerini değerlendiren ulusal ve uluslararası kurumsal 

mekanizmaların oluşturulması, 

 Kamusal kararlara ilişkin daha geniş sorumlulukların belirlenmesi, 

 Karar verme süreçlerine etkili yurttaş katılımının sağlanması, 

 Esnek ve kendi kendini düzeltme kapasitesi (self-correction) olan bir kamu yönetimi 

oluşturulması. 

Dryzek (1999: 36-37), sürdürülebilir kalkınmanın müşterek eylem ve iletişim için ortak varsayımları 

temin eden bir kavram olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma, uluslararası politika 

uyumunu sağlamak ve devletlerin kamu politikası süreçlerini politika uyumu sağlayacak şekilde biçimlendirmek 

için geliştirilmiş ortak bir kavram olarak ele alınabilir. Sürdürülebilir kalkınmanın küresel yönetişim 

alanlarından birisi olarak ortaya çıktığını ve Brundtland Raporunun da bunun temelini atan politika belgesi 

olduğunu söylemek mümkündür (Rosenau, 2003: 16; Sneddon vd., 2006). Özellikle çevre ve kalkınma bağını 

kuran Brundtland Raporunun, sürdürülebilir kalkınma politikası için çok taraflılık talep etmesi bu duruma işaret 

etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma, BM Genel Kurulu tarafından 2000 yılında kabul edilen Binyıl Bildirgesi ile 

birlikte bir küresel politika sürecine dönüşmüştür.2 

2.2. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine Geçiş: “Dönüşüm” Ne Anlama Geliyor? 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine ilişkin üzerinde durulması gereken ilk şey, 

Dünyamızı Dönüştürmek başlığının kullanılmasıdır. Uluslararası bir politika belgesinde dönüşüm kavramının 

kullanılması, bu kavram üzerinde durulmasını ve bu çalışmanın da konusunu oluşturan kamu yönetimi açısından 

ne anlama geldiğinin üzerinde düşünülmesini gerektirmektedir. 

Dönüşüm kavramı İngilizce’de bir şeyin görünüşünde ya da niteliğinde onu geliştiren tam bir değişim 

olarak tanımlanmaktadır.3 Bu tanıma göre dönüşüm kavramı, kökten bir değişime işaret etmektedir. 

Buradan, kamu yönetiminde de kökten bir değişim öngörüldüğünü söylenebilir. Zira sürdürülebilir kalkınma 

politikası sürecinde başlıca aktör olan devlet aygıtını ve onun kamu yönetimini ayrı ele almak mümkün 

değildir. 

                                                            
2 Küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma politikasının gelişiminde başlıca konferansları şöyle sıralamak mümkündür: 1972 

BM Stockholm “Çevre ve İnsan” Konferansı, 1992 BM Rio de Janerio “Çevre ve Kalkınma” Konferansı, 2002 BM 

Johannesburg “Sürdürülebilir Kalkınma” Konferansı. 1972 yılında BM Çevre Programı (UNEP), 1983 yılında ise Dünya 

Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) kurulması, sürdürülebilir kalkınma politikasının küresel ölçekte kurumlaşmasında 

da başlıca örgütlenmelerdir. 
3 Bkz. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/transformation, (10.07.2016). 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/transformation


  

Bu kapsamda, BM tarafından Haziran 2012 ayında toplanan Sürdürülebilir Kalkınma Konferansında 

(Rio+20), 2015 sonrası sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin müzakere edilmesine başlanması konusunda fikir 

birliğine varılmıştır. BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve müzakerelerin çerçevesini çizen Konferans 

Sonuç Belgesi4, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin temeli veya başlangıç metni olarak kabul edilebilir. 

BM tarafından 2000 yılında ilan edilen ve takip eden on beş yıllık dönemi kapsayan Binyıl Kalkınma 

Hedeflerine yönelik küresel politika süreci sonuna yaklaşırken bu sürece ilişkin eleştiriler de gelişmiştir. Bu 

eleştirilerde öncelikle ortaya çıkan küresel eğilimler ortaya konulmuştur (World Bank, 2013): 

 Yoksulların çoğunluğunun orta gelirli ülkelerde birçoğunun da yüksek gelirli ülkelerde 

yaşaması, 

 Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin 

ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konusunda zorlanması; bunun sonucunda başlıca ülkeler tarafından 

yapılan resmi kalkınma yardımlarının hacminin azalması, 

 Gelişmekte olan ülkeler ile yükselen piyasalar arasındaki ticari, finansal ve diğer 

bağlantıların artıyor olması ve bu nedenle bu ortaklık ilişkilerin yeniden düzenlenmesinin istenmesi. 

Temel olarak küresel gelir dağılımının ortaya çıkardığı finansman sorunlarını ortaya koyan ve 

bunun için küresel ölçekte ekonomik ortaklıkların yeniden düzenlenmesini talep eden bu yaklaşım, 2015 sonrası 

dönemde sürdürülebilir kalkınma politikasının finansmanının yeterince sağlanması için belirli koşulların 

sağlanması gerektiği belirtilmiştir (World Bank, 2013): 

 Farklı kaynaklardan yardım çeken, ülke içi kaynakların hareketliliğine (vergi 

kapsamının genişletilmesi, hesap verebilirliğin güçlendirilmesi, kamu harcamalarının verimliliğinin artırılması) 

vurgu yapan ve özel sektörün potansiyelinden yararlanan (doğrudan yabancı yatırım, banka kredileri, sermaye 

piyasaları vb.) küresel kalkınma işbirliği oluşturulması, 

 İşbirliğinin başarısı, iyi politikaları ve bunları uygulama kapasitesini; kıt kaynakların 

etkisini artıracak, iç ve dış, kamu ve özel kaynaklardan ilave kaynak sağlayacak güvenilir kurumları 

gerektirmektedir. 

Dünya Bankası, 2015 sonrası sürdürülebilir kalkınma politikasının finansman ihtiyacının 

karşılanmasında (özellikle altyapı yatırımlarında), özel kesimin katılımı için kamu yönetimine katalitik rol 

vermektedir. Kaynak kullanımında ise, daha etkili ve stratejik bir yaklaşım benimsenmesi istenmektedir (World 

Bank, 2013). 

2015 sonrası kalkınma gündeminin oluşturulmasına yönelik politika söylemi, günümüz 

koşullarının Binyıl Kalkınma Hedeflerinin belirlendiği koşullara göre değişiklik gösterdiği savına 

dayanmaktadır. Özellikle istikrar, büyüme, küresel siyasal ve ekonomik güç yapısı ile uluslararası kalkınma 

politikasının öncelikleri konularında farklılıklar olduğu ileri sürülmekte (Higgins, 2013) ve bunlara dayalı 

olarak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için belirli politika önerileri ortaya 

konulmaktadır. Özellikle Nicolai vd. (2015) tarafından ortaya konulan politika önerileri, 2030 Sürdürülebilir 

Kalkınma politikası çerçevesinde ulusal kamu politikalarının ve yönetimlerinin nasıl biçimlendirilmek 

istendiğini özetlemektedir: 

 Küresel politikalar ile ulusal kamu politika süreci ve planlama süreci arasında hızlı bir 

şekilde bağlantı kurulmalıdır. 

 Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, bölgesel ve ulusal başlangıç noktalarını göz önünde 

bulundurmalı; ülkeler arasındaki ve ülke içindeki farklılıklar dikkate alınarak esnek uygulama planları 

hazırlanmalıdır. 

 İçerme (inclusion), sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için önemlidir. 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri toplumun hiçbir kesimini dışarıda bırakmamalıdır. 

                                                            
4 Bkz. United Nations General Assembly (2012). 



  

 En iyi ülke uygulamalarından öğrenilmelidir. Her ülke, bu ülkelerin tecrübelerinden 

öğrenmeli ve onların kalkınma çözümlerini ülkelerine özgü sorunları çözmek için kendilerine uyarlamalıdır. 

Bunun için öncelikle, sadece gelişmekte olan ülkeleri değil artık gelişmiş ülkeleri de ele alan, 

devletler yanında özel sektör ve sivil toplum örgütlerini politika sürecine dâhil eden bir yaklaşıma geçildiği 

söylenebilir (Osborn vd., 2015). Ayrıca, uluslararası kalkınma politikasının öncelikli ve merkezi meseleleri 

değişmiş ve politika gündeminde değişiklik öngörülmüştür. Aşırı yoksulluğa ve başta sağlık olmak üzere 

toplumsal kalkınmaya öncelik veren Binyıl Kalkınma Hedefleri yerine iklim değişimi, çevresel bozulma, 

küresel refah ve güvenlik konularına öncelik verilmesi gerektiği ifade edilmeye başlamıştır. 

Ayrıca, ekonomik krizler nedeniyle bağışçı ülkelerin resmi kalkınma yardımı bütçelerindeki 

daralma, kalkınma yardımlarının finansmanında resmi yardımlar yanında diğer finansman kaynaklarına (vergi, 

transferler ve yatırımları, özel kesim ortaklıkları vb.) doğru yöneliş ortaya çıkarmıştır. Sorunların çözümü için 

çok taraflılık yerine küresel ölçekte bir yaklaşım gerekli görülürken önceki plancı yaklaşım yerine sistem 

yaklaşımını öne çıkaran bir kamu politikası süreci öngörülmüştür. Bu değişimi Tablo-1’deki gibi özetlemek 

mümkündür. 

Tablo-1: Sürdürülebilir Kalkınma Politikasında Dönüşüm 

Binyıl Kalkınma Hedefleri 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Kalkınma yardımı Evrensel bir küresel anlaşma 

Yukarıdan aşağıya karar verme Çok Paydaşlı karar verme 

Eşitsizliği ve riskleri artıran büyüme modelleri Eşitsizliği ve riskleri azaltan büyüme modelleri 

“Kolay” kalkınma hedeflerine ulaşma İlerleme önündeki sistemik engellerin ele alınması 

Kavramlar ve sınama Büyük müdahaleler 

Çoklu ayrık eylemler Ölçekler arası koordinasyon 

Kaynak: IRF2015 (2013) 

Uluslararası kalkınma politikasındaki değişim, yardımların aktarılmasına odaklanan bir yaklaşımdan 

küresel ölçekli kolektif eylemlere geçiş olarak ifade edilebilir. Tablo-1’e göre, bu değişim genel olarak, ölçekler 

arası yatay ve dikey eşgüdüm ve işbirliğine geçiştir. Bu yapıda, önceki hedeflere nispeten büyük hedefler 

öngörülürken bu hedeflere ulaşmada engel olarak görülen koşulların ortadan kaldırılmasına odaklanan bir 

yönetim süreci istendiği de görülmektedir. 

Bu kapsamda, gelişmiş ülkelerin bir taraftan kendilerinin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı 

çerçevesinde kendi siyasal, ekonomik ve toplumsal yapılarını dönüştürmeleri hem de gelişmekte olan 

ülkelerdeki dönüşümü hızlandırmak için oluşturulan küresel çabalara daha fazla katkı sağlamaları istenmektedir 

(Osborn vd., 2015). Örneğin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma Yardımı Komitesi 

Başkanı 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için üç ölçüt olduğunu belirtmektedir 

(Solheim, 2015): daha fazla ve daha iyi resmi kalkınma yardımı, daha fazla ve daha iyi vergi, daha fazla ve 

daha iyi yatırım. Binyıl Kalkınma Hedeflerine yönelik politika sürecinde ortaya çıkan sorunları ve 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin geliştirilmesine yönelik temel kaygıları ortaya koyan bu ölçütler, 

sürdürülebilir kalkınma için mali kaynak oluşturulması konusunun kamu yönetimini ve politika sürecini 

yönlendireceğine işaret etmektedir. 

3. ANALİZ, BULGULAR VE TARTIŞMA 

 3.1. Analiz 

BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin, 2015-2030 döneminde ulaşılması öngörülen 17 amacı 

ve bu amaçlara ulaşmak için toplam 169 adet hedefi bulunmaktadır. Binyıl Kalkınma Gündeminin ise 8 adet 

amacı ve bu amaçlara ulaşmak için toplam 18 adet hedefi vardır. Her iki kalkınma gündeminin amaçları 

karşılaştırmalı olarak Tablo-2’de gösterilmiştir. 

 



  

Tablo-2: Binyıl Kalkınma Amaçları ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Karşılaştırılması 

Binyıl Kalkınma Amaçları 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

 Aşırı yoksulluk ve açlığın yok edilmesi 

 Evrensel ilköğretimin sağlanması 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik 

edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi 

 Çocuk ölüm oranının azaltılması 

 Anne sağlığının iyileştirilmesi 

 HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla 

mücadele edilmesi 

 Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması 

 Kalkınmaya yönelik küresel bir ortaklık 

geliştirilmesi 

 Yoksulluğun bütün biçimleriyle ve her yerde 

sona erdirilmesi 

 Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliğinin 

ve iyileştirilmiş beslenmenin sağlanması ve 

sürdürülebilir tarımın desteklenmesi 

 Sağlıklı yaşamların temin edilmesi ve herkes 

için her yaşta refah sağlanması 

 Kapsayıcı ve eşitlikçi nitelikli eğitimin temin 

edilmesi ve herkes için yaşam boyu öğrenme 

fırsatlarının desteklenmesi 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve 

tüm kadınların ve kızların güçlendirilmesi 

 Herkes için suyun ve sağlık önlemlerinin 

mevcudiyetinin ve sürdürülebilir yönetiminin 

temin edilmesi 

 Herkesin satın alınabilir, güvenilir, 

sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin 

temin edilmesi 

 Sürekli, içerici ve sürdürülebilir ekonomik 

büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes 

için uygun işin desteklenmesi 

 Dayanıklı altyapı inşa edilmesi, içerici ve 

sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 

inovasyonun teşvik edilmesi 

 Ülkelerin içindeki ve aralarındaki eşitsizliğin 

azaltılması 

 Şehirlerin ve insanların yerleşim yerlerinin 

içerici, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir 

yapılması 

 Sürdürülebilir üretim ve tüketim 

modellerinin temin edilmesi 

 İklim değişimi ve etkileri ile mücadele için 

acilen harekete geçilmesi 

 Sürdürülebilir kalkınma için okyanusların, 

denizlerin ve deniz kaynaklarının muhafazası ve 

sürdürülebilir kullanılması 

 Karasal ekosistemlerin korunması, eski 

haline kavuşturulması ve sürdürülebilir 

kullanımının desteklenmesi, ormanların 

sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele 

edilmesi ve toprağın bozulmasının durdurulması 

ve tersine çevrilmesi, biyoçeşitlilik kaybının 

durdurulması 

 Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve 

içerici toplumların desteklenmesi, herkesin 

adalete erişiminin sağlanması ve her seviyede 

etkili, hesap verebilir ve içerici kurumların inşa 

edilmesi 

 Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik 

uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve 



  

sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın 

yeniden canlandırılması 

 

Tablo-2’ye bakıldığında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin Binyıl Kalkınma Gündemine göre 

daha kapsamlı ve ayrıntılı olduğu görülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma politikasında ortaya çıkan değişimi 

daha ayrıntılı görmek maksadıyla BM’nin Binyıl Bildirgesi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 

dokümanları, Tablo-3’te politika bileşenleri üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Tablo-3: BM Binyıl Bildirgesi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Dokümanlarının Karşılaştırılması 

Doküman Binyıl Bildirgesi 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Gündemi 

Politika 

Vurgusu 

 Değerler ve ilkeler 

 Barış, güvenlik ve silahsızlanma 

 Yoksulluğun yok edilmesi ve 

kalkınma 

 Ortak çevrenin korunması 

 İnsan hakları, demokrasi ve iyi 

yönetişim 

 Savunmasızların korunması 

 Afrika’ya özel ihtiyaçların 

karşılanması 

 Birleşmiş Milletlerin 

güçlendirilmesi 

 Vizyon 

 Ortak taahhütler ve ilkeler 

 Değişim 

 Politika uygulama araçları 

 Küresel ortaklık 

 Ulusal-bölgesel-küresel politika 

ilişkisi 

 Evrensellik 

Temel 

Politika 

Sorunu 

 Temel sorun, küreselleşmenin 

dünyadaki tüm insanlar için bir 

olumlu güç olmasının sağlanmasıdır: 

İçerici ve eşitlikçi küreselleşme. 

 Gelişmekte olan ve geçiş 

ülkeleri bu soruna cevap vermede 

özel zorluklar çekmektedir. 

 Bu sorunun çözümü için küresel 

seviyede ve bu ülkelerin etkili 

katılımıyla politikalar oluşturulmalı 

ve uygulanmalıdır. 

 Yoksulluğun tüm biçimlerinin 

(aşırı yoksulluk dâhil) yok edilmesi en 

büyük küresel sorundur ve 

sürdürülebilir kalkınma için 

vazgeçilmez bir gerekliliktir. 

 Bütünleşik, bölünmez ve 

dengeleyici (sürdürülebilir 

kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve 

çevresel boyutlarını birlikte ele alan) 

bir sürdürülebilir kalkınma gündemi 

oluşturulması. 

Politika 

Sürecine 

Yön Veren 

Değerler ve 

İlkeler 

 Özgürlük 

 Eşitlik 

 Dayanışma (maliyet ve yüklerin 

eşit ve sosyal adalete uygun dağıtımı) 

 Tolerans (farklı kültür, dil ve 

inançlara saygı, medeniyetler arası 

barış ve diyalog) 

 Doğaya Saygı 

 Ortak sorumluluk (ekonomik, 

toplumsal gelişme, barış ve güvenlik 

konularındaki sorumluluğun devletler 

arasında paylaşılması ve çok taraflı 

olarak uygulanması; BM’nin merkezi 

 İnsan Odaklılık 

 Gezegen Odaklılık 

 Refah 

 Barış (korku ve şiddetten uzak 

huzurlu, adil ve içerici toplumlar; 

barış-kalkınma ilişkisi) 

 Ortaklık (yeniden canlandırılmış 

küresel ortaklık; güçlendirilmiş küresel 

dayanışma; tüm ülkelerin, paydaşların 

ve insanların katılımı) 



  

rol oynaması) 

Politika 

Süreci 

Tasarımı 

 Ulusal politika süreçlerinin 

küresel politika süreçlerine 

benzeştirilmesi 

 Ulusal ve küresel politika 

süreçlerinde iyi yönetişim 

 Finansal, parasal ve ticari 

sistemlerde şeffaflık; açık, eşitlikçi, 

kurala dayalı, tahmin edilebilir ve 

ayrımcı olmayan çok taraflı ticari ve 

finansal sistem. 

 Düşük ve orta gelirli gelişmekte 

olan ülkelerde uzun vadede borç 

sürdürülebilirliğini sağlamak 

amacıyla ulusal ve uluslararası 

tedbirler alınması 

 Özel sektör ve sivil toplum 

örgütleri ile güçlü ortaklıklar 

geliştirilmesi 

 Küresel eylem planı 

 Ulusa özgü ve ulusal kanunlarla 

uyumlu politikalar geliştirilmesi 

 Ülkelerin iç kaynaklarının 

harekete geçirilmesi 

 Ayrımcı olmayan kanunların ve 

politikaların desteklenmesi 

 

BM, Binyıl Kalkınma Hedeflerini ilan ettikten iki sene sonra, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde kamu 

yönetimi ve iyi yönetişimin kritik rolünün olduğunu belirten bir politika dokümanı yayımlamıştır. Bu 

dokümanda, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin herçekleştirilmesi için ülkelerin yönetme kapasitesinin 

güçlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yönetme kapasitesi kurumsal kapasitenin, politika yapma kapasitesinin, 

idari/yönetsel kapasitenin güçlendirilmesini, insan kaynaklarının geliştirilmesini ve teknolojik yeterliliği 

kapsamaktadır (United Nations, 2002). Ulaşılması istenen hedef ise, demokratik ve etkili devlet olarak ifade 

edilmiştir. Burada, merkezi kamu yönetimine yöneltici (directive) ve destekleyici (supportive) işlevleri 

yüklenmekte; idarede, eşgüdüm, şeffaf değerlendirme, politika sürecine yurttaş kaltılımı ve desantralizasyon 

öne çıkarılmaktadır. 

3.2. Bulgular ve Tartışma 

 3.2.1. Kamu Yönetiminin Küreselleşmesi: Küresel Yönetişim 

Küresel yönetişim genel olarak, küreselleşme çağının ulus üstü otorite örgütlenmesini ifade etmektedir. 

Bu yapıda siyasal ve ekonomik otorite devlet yanında devlet dışı aktörlerin de katılımıyla örgütlenmekte ve bu 

örgütlenmenin öncesine nazaran kurumlaşma biçimi daha düşük ve biçimsel olmayan bir yapıda olması 

istenmektedir (Finkelstein, 1995). Küreselleşme çağında ülkeler arasında artan oranda karşılıklı bağımlılık 

olduğu tezine dayanan küresel yönetişim, savunucuları tarafından küreselleşmeye ayak uyduramadığı 

gerekçesiyle eleştiri konusu olmaktadır. Bunun temelinde, önemli ortak çıkar alanlarının tamamının henüz 

küresel yönetişim tarafından kapsanmamış olmasının yer aldığı belirtilmekte ve bu durumun nedenleri şöyle 

sıralanmaktadır (OECD, 2015: 24-26): 

 BM’nin, üye devletleri sürdürülebilir kalkınma politikalarını uygulamaya teşvik edecek 

araçlarının olmaması, 

 Küreselleşme çağında, devletlerin egemenlik alanlarını korumaya devam etmesi, 

 Kalkınma işbirliğinde yer alan ortakların taahhütlerini yeterince yerine getirmemesi, 

 Kalkınma işbirliği eylemleri arasında uyum olmaması, 

 Kalkınma işbirliği programlarının gelişmekte olan ülkelerin önceliklerini göz önünde 

bulundurmadan yürütülmesi, 

 Kalkınma işbirliği ortaklarının etki seviyelerinin birbirlerinden farklı olması. 



  

Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma başlıca küresel yönetişim alanı olarak nitelenmekte ve 

sürdürülebilir kalkınma politikasının küresel yönetişim sistemine uygun olarak inşa edilmiş bir uluslar arası 

alanda uygulamaya geçirilebileceği kabul edilmektedir (United Nations, 2013; Woods vd., 2013). BM’nin 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, yeniden canlandırılmış ya da yenilenmiş küresel ortaklık talep etmektedir. 

Bu talep, devletler arasındaki ilişkilerde çok taraflılık yerine küresel yönetişimi esas alan yaklaşıma işaret 

etmektedir. 

Çok taraflılık, devletler arası ilişkilerde biçimsel ve sürekli örgütlenmelere işaret ederken çok sayıda 

ülkenin de işbirliği içerisinde eylemde bulunmasını ifade etmektedir (Caporaso, 1992). Çok taraflılık, ülkelerin 

uluslararası örgütlerin usulleri ile çalışmayı taahhüt etmesi anlamına gelmekte; bunun için ortak kural ve 

normların oluşturulmasını, sorunların bu kurallar çerçevesinde işbirliği yoluyla çözülmesini gerektirmektedir. 

Bu nedenle, çok taraflılık duplikasyon ve rekabet yerine birlikte çalışabilirlik ve bireşim (sentez) içermektedir 

(Kaldor vd., 2007: 285). 

Küresel yönetişim ise, ülkelerin kendi tercihlerine göre oluşturdukları gruplara ve toplu (kolektif) eylem 

amacıyla kurulmuş çok taraflı mekanizmalara dayanmaktadır. Toplu eylem, statülerini güçlendirmek ya da ortak 

hedeflerine ulaşmak için bir grup tarafından yapılan eylemi ifade etmektedir (Ostrom, 1990; Ostrom, 2004). 

Kalkınma işbirliğine yönelik toplu eylem sorunları ise, kalkınma işbirliğinde bulunan ülkeler arasındaki 

eşgüdüm ve uyuşmayan çıkarlar olmak üzere iki ana sorun başlığı altında toplanmaktadır (Peiffer, 2015). 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde de, bu kavramlara ve bunlara yönelik politika hedeflerine 

sıklıkla yer verildiği görülmektedir. 

Küresel yönetişim yapılarında sınırlı sayıda ülkeden oluşan gruplara çeşitli katılım sistemleri 

bulunmaktadır. Uzlaşma ya da oybirliği ile karar almayı öngören kurallara sahip uluslararası örgütler karar alma 

konusunda etkisiz/verimsiz olarak nitelenmekte ve bunların yerine ülke grupları ya da kulüpleri tercih 

edilmektedir. Burada bir meşruiyet sorunu olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle, çok taraflı olarak uzlaşma ya 

da oybirliğine dayanan karar almanın meşruiyeti ile sınırlı sayıda ülkenin oluşturduğu grupların işbirliğine 

dayanan karar almanın etkililiği/verimliliği arasında bir çatışma olduğu ileri sürülmektedir (Gálvez, 2011). 

Meşruiyet, uluslararası yapılar bünyesinde alınan kararların o yapıları oluşturan ülkeler tarafından kabul 

edilmesi durumudur. Çok taraflı örgütlenmelerde ülkeler arası eşitlik nispeten korunurken ve karar almada 

uzlaşma ya da oybirliği aranırken küresel yönetişim örgütlenmelerinde bu eşitlik ve uzlaşı nispeten daha az 

aranmaktadır. Buradaki durum, her bir ülkenin kendi maliyet ve kazanç değerlendirmelerine göre küresel 

yönetişim yapılarına iştirak etmesidir. Dolayısıyla, karar mekanizmalarında eşitsiz temsil gücü, zayıf olan 

ülkeleri alınan kararlara katılmak ya da uymak zorunda bırakmaktadır. Küresel ölçekte karar alma 

mekanizmalarına ilişkin meşruiyet-etkililik dikotomisi, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta 

olmak üzere küresel karar alma mekanizmalarında temsil edilmeyen ya da yeterince temsil gücü olmayan 

ülkeler açısından bir eşitsizlik ortaya çıkarmaktadır. 

Günümüzde siyasal otoritenin örgütlenmesinde küresel ölçekte ortaya çıkan durum, kurallara dayanan 

rejimlerin ve mekanizmaların yerinin küresel yönetişim adı verilen ve adhokratik örgütlenme biçimine dayanan 

gönüllüler koalisyonu örgütlenmelerinin almaya başlamasıdır (Gálvez, 2011). Adhokrasi, bürokrasinin 

öngördüğü biçimsel bir örgüt yapısından ziyade esnek, uyarlanabilir ve biçimsel olmayan bir örgütlenme 

biçimini ifade etmektedir. Adhokratik örgütlenmeler kalıcı olmayan ve kendiliğinden oluşan örgütlenmeleri 

tanımlamak için kullanılmakta ve adhokratik örgütlenmenin bürokratik örgütlenme biçimine göre çevresel 

değişikliklere daha hızlı tepki verdiği savunulmaktadır (Mintzberg, 1979). 

BM’nin, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerinden kendisini 21’inci yüzyıl küresel 

yönetişiminin en üstündeki otorite olarak konumlandırdığı görülmektedir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Gündeminde, politika bağlamında öncelikle istenen şey, politika uyumu (policy coherence) sağlanmasıdır. Bu 

talep, ulusal kamu politikalarının küresel politikaya uyarlanması anlamına gelmektedir. 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma politikasında ve buna yönelik küresel yönetişim 

örgütlenmesinde, kontrol mekanizmaları yoluyla küresel yönetişim yapısının sürekliliğinin sağlanması 

öngörülmektedir. İlk kontrol mekanizması, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusundaki ilerlemenin 

ulusal, bölgesel ve küresel ölçeklerde izlenmesi hedefidir (United Nations, 2015a). 



  

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin öngördüğü küresel yönetişim yapısının başlıca 

bileşenleri, bunların özellikleri ve kamu yönetimi açısından sonuçları Tablo-4’teki gibi gösterilebilir. 

Tablo-4: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Küresel Yönetişim Bileşenleri5 

Boyut Bileşen Özellikler 

Otoritenin 

Örgütlenmesi 

Küresel Merkezi 

Otorite 

 BM Genel Kurulu 

 BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi 

Merkezi 

Otoritenin İşlevi 

 Gözetim 

 Gözden Geçirme 

Kontrol 

Mekanizması 

 Her seviyede sistematik izleme ve 

gözden geçirme 

 İlerlemenin ölçülmesi 

 Hesap verebilirlik 

 Göstergeler geliştirilmesi 

 Kaliteli, zamanında ve güvenilir veri 

 Gelişmekte olan ülkelerin istatistik 

kapasitelerinin güçlendirilmesi 

 Küresel hedeflerle uyumlu ulusal 

hedefler belirlenmesi 

 Küresel hedeflerin ulusal planlama 

süreçlerine, politikalarına ve stratejilerine 

dâhil edilmesi 

 Sürdürülebilir kalkınma ile kamu 

politikası alanları arasında bağlantı 

kurulması 

 Gelişmekte olan ülkelerin küresel 

yönetişim kurumlarına katılımının 

güçlendirilmesi ve genişletilmesi 

Örgütlenme 

Biçimi 

Küresel 

Yönetişim 

 Adhokratik örgütlenme 

 Gönüllüler koalisyonu 

 Kalıcı olmayan örgütlenme 

 Uyarlanabilir örgütlenme 

Kamu Politikası 

Süreci 

Kolektif Eylem 

 Ortak politika çıkarı/hedefi 

 Ortak politika uygulama 

Küresel Ortaklık 

 Çok paydaşlı ortaklık 

 Kamu-özel-sivil toplum ortaklığı 

 Paydaşlarla bilgi, uzmanlık, teknoloji 

ve finansal kaynak paylaşımı 

 Ortaklıkların finansmanına yönelik 

stratejiler geliştirilmesi 

Politika Uyumu 
 Politika eşgüdümü 

 Politika uyumu 

                                                            
5 Bu tablo, United Nations (2015a) esas alınarak analitik olarak hazırlanmıştır. 



  

 Ülkelerin politika alanına saygı 

gösterilmesi 

Kamu Hizmeti 
Küresel Kamu 

Hizmeti 

 Küresel Kamusal Mallar 

 Küresel standartlar 

 

Tablo-4’te gösterilen küresel yönetişim bileşenleri kamu yönetiminin küreselleşmesi olarak nitelenebilir. 

Bu bileşenler hem kamu yönetiminin küresel yönetişime göre dönüştürülmesi hem de küresel yönetişim ile 

bütünleşmesi için hangi kavram, süreç, mekanizma veya kurumların öngörüldüğünü göstermektedir. Takip eden 

başlıklar altında bu soruya cevap aranacak ve küresel ölçekte öngörülen bu değişimin ulusal ölçekte nasıl inşa 

edilmek istendiği tartışılacaktır. 

3.2.2. Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Dönüşümü 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde, sürdürülebilir kalkınma politikası hedeflerine 

ulaşılması için süreç, mekanizma ya da kurumların sahip olması istenen özelliklere ya da koşullara işaret eden 

birçok kavram yer almaktadır. Bu kavramların, takip eden dönemde nasıl bir kamu yönetimi öngörüldüğünü 

gösterdiği söylenebilir. Bu kavramları, kamu yönetiminin dört bileşeni altında toplamak mümkündür: siyasal 

otorite örgütlenmesi, kamu örgütlenmesi, kamu politikası süreci, kamu hizmeti. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Gündeminin kamu yönetimine ilişkin öngördüğü bu ilke ve özellikler, Tablo-5’deki gibi gösterilebilir. 

Tablo-5: Kamu Yönetimi Bileşenlerine Göre Öne Çıkan İlke ve Özellikler6 

Bileşen İlke/Özellik 

Siyasal Otorite Örgütlenmesi Akıllı Egemenlik 

Kamu Örgütlenmesi 

 Stratejik Yönetim 

 İçericilik 

 Katılımcılık 

 Ortaklık 

 Duyarlılık 

 Temsil Edicilik 

 Bütüncül Yaklaşım 

 Lokalizasyon 

 Katalizör rol 

Kamu Politikası Süreci 

 Politika Uyumu 

 Bütünleşik Politika 

 Veri Kullanımı 

Kamu Hizmeti Küresel Kamusal Mallar 

Küresel-Ulusal İkilemini Aşma Çabası: Akıllı Egemenlik: BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, 

ulusal egemenliğe (ulusal hukuk, yasama organı vb.) ve ulusal olanın göz önünde bulundurulması (ulusal 

sahiplenme, ulusal koşullar vb.) konularına birçok kez değinmektedir. Bunun yanı sıra, Gündem içerisinde 

ulusal egemenlik alanı ile çelişen serbest ticaret, yönetişim mekanizmaları ve çok paydaşlı ortaklıklara da vurgu 

yapılmaktadır. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin bu yaklaşımı, küreselleşme taraftarları tarafından 

son yıllarda dile getirilen yeni bir yaklaşıma işaret etmektedir. Savunucuları tarafından Akıllı Egemenlik (Smart 

Sovereignty) olarak adlandırılan bu yaklaşım, küreselleşme ve ulusal egemenliği birbirinin karşıtı olarak sunmak 

yerine bunların birlikteliğini vurgulayan bir paradigma inşa etmektedir. 

                                                            
6 Bu tablo, United Nations (2015a) esas alınarak analitik olarak hazırlanmıştır. 



  

Bu yaklaşımda ulusal egemenliğin küreselleşmeyi sınırlayıcı özelliği ve bu nedenle karar vericilerin 

içerisinde olduğu ikilem egemenlik paradoksu olarak sunulmaktadır (Bartelson, 2006). Egemenlik paradoksu, 

ülkelerin ulusal egemenliklerini korumak için çok taraflı uluslararası işbirliğinden kaçınması durumunu ifade 

etmektedir. Bu yaklaşıma göre, ülkeler çok taraflı uluslararası işbirliğinden kaçındıkça politika yapma 

kapasitesini kaybetmektedir. Egemenlik paradoksunu aşmak için ileri sürülen akıllı egemenlik kavramı ise, 

ulusal çıkarları birleştiren küresel kamu politikası süreçlerinin oluşturulmasına dayanmaktadır (Kaul, 2013). 

Stratejik Yönetim: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde, kamu yönetiminde 

öngörülen ilk özellik, kamuda stratejik yönetim yaklaşımının uygulanmasıdır. Gündem, stratejik yönetim 

kapsamında üç kavrama vurgu yapmaktadır: stratejik planlama, birleşik strateji, ulusal olarak sahiplenilen 

strateji. Kamuda stratejik yönetim, 1980’li yıllardan itibaren kamu yönetimi reformlarının başladığı dönemde 

gündeme gelmiştir. Stratejik yönetim, bürokratik örgütlenmenin işbölümünden kaynaklanan işlevsel ayrımına 

son vererek bütünleştirici olma, kamu örgütlerinin sınırlarını aşarak dış çevre ile etkileşimini sağlama ve kısa, 

orta ve uzun vadeli planları birbirine bağlama iddiasını taşımaktadır (Poister ve Streib, 1999). 

Stratejik yönetimin bir parçasını oluşturan stratejik planlama, stratejiyi tüm örgütlenmeler içindeki 

süreç, mekanizma, kişi ya da kurumlar için yapıştırıcı olarak nitelemekte ve kamu örgütlenmelerinin içeriden 

dışarıya değil dışarıdan içeriye doğru bir bakışla planlama sürecini oluşturmasına dayanmaktadır (Eadie, 1983; 

Wechsler ve Backoff, 1986). Stratejik planlama, örgütün birbirinden farklı paydaşlar üzerinde düşünmesini, 

örgüt dışındaki gelişmelere göre kendisini uyarlamasına ve rekabet koşullarına göre işlemesine yönelik bir 

yaklaşımı ifade etmektedir (Bryson ve Roering, 1987). Buna göre, stratejik planlama, planlamanın 

stratejileştirilmesi (Hamel, 1996) durumuna işaret ederken dış çevre ile etkileşimi ve değişen koşullara uyumu 

öne çıkarmaktadır. Böyle bir yaklaşım, küresel yönetişim için uygun bir yönetim ve örgütlenme yaklaşımını 

temsil etmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi açısından uluslararası örgütlerin, devletlerin ve kamu 

yönetimlerinin dışarıdan içeriye doğru bakarak birbirleriyle etkileşim ve uyum içerisinde olması ve özellikle dış 

çevreye göre yapısal ve işlevsel uyarlanmanın (biçimlenmenin) öngörülmesi, stratejik planlama yaklaşımına 

uygundur. 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde vurgulanan diğer kavram, birleşik strateji (cohesive strategy) 

kavramıdır. Strateji, ortak eylem için yön çizmesi, amaçlara odaklanma sağlanması, yönetsel eylemler ile 

örgütün farklı parçaları arasında tutarlılığın güçlendirilmesi için gerekli görülmektedir (Boyne ve Walker, 

2010). Peki, birleşik strateji neyi ifade etmektedir? Birleşik (cohesive) kavramı, İngilizce’de birbiri ile 

bağlantılı, bütünleşik ve tutarlı olma durumunu ifade etmektedir.7 Birleşik strateji, kavramın ortaya çıktığı 

Amerika Birleşik Devletleri örneği üzerinden tartışılabilir. Birleşik stratejinin temel özelliğinin içericilik 

(inclusiveness) olduğu ifade edilmektedir. Birleşik strateji, ulusal ölçekte ortak bir vizyona dayanmakta ve 

birlikte çalışması beklenen örgütlerin birbirlerinin yönetsel farklılıklarını kabul etmesini önermektedir. Birleşik 

strateji yaklaşımında, örgütler arası farklılıkların kabul edilmesi önerilmekle birlikte, her seviyede ortaklıkların 

geliştirilmesi de istenir (US Department of the Interior, 2011). Ortaklıkların geliştirilmesinde ise, ortaklar ya da 

paydaşlar arasındaki bu farklılıların (farklı öncelikler, planlama süreçleri, yasal görevler, değerler, kaynaklar 

vb.) neden olduğu araştırılmakta ve bu farklılıklardan kaynaklanan sorunların giderilmesine çalışılmaktadır. 

Birlikte çalışan örgütlerin karşılıklı olarak kabul ettiği amaçlar ve rehber ilkeler, birleşik stratejinin temelini 

oluşturmaktadır (US Department of the Interior, 2014). Birleşik strateji, ulusal, ulus altı, bölgesel ve ulusararası 

ölçeklerde çok taraflı bir işbirliğini esas almakta ve hükümetler yanında, devlet dışı örgütlerin de katılımını 

öngörmektedir. Burada, her bir paydaşın kendi amaçlarını, hedeflerini, tehditlerini birleşik strateji içerisinde 

birleştirmeleri istenmektedir. 

İçerme: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminde belki de en sıklıkla içerme (inclusion) 

kavramına vurgu yapılmaktadır. Burada içerme, toplumsal içerme kavramını ifade etmektedir. Toplumsal 

içerme, “toplumda kimlikleri nedeniyle dezavantajlı konumda bulunan bireylerin ve grupların topluma katılma 

koşullarını iyileştirme süreci” olarak tanımlanmaktadır (World Bank, 2013). Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 

açısından içerme, yerel seviyede tüm insanların kalkınma sürecine dâhil edilmesini ifade etmektedir. İçerme, her 

seviyede heterojen bir yapı olduğunun ya da olabileceğinin kabul edilerek halk, sivil toplum, yerel yönetimler 

ve özel sektör gibi tüm paydaşlar arasındaki farklılıkları dikkate alarak bunların kalkınma sürecine sürekli 

katılımının sağlanmasını öngörmektedir (United Nations Development Group, 2014). 

                                                            
7 Bkz. http://www.thefreedictionary.com/cohesive; http://www.dictionary.com/browse/cohesive (04.08.2016). 

http://www.thefreedictionary.com/cohesive
http://www.dictionary.com/browse/cohesive


  

Bunlar özellikle toplumsal yapıdaki azınlıkları, özürlü insanları, toplumsal cinsiyeti, yerinden edilmiş 

insanları, yoksulları, kadınları ve kız çocukları vb. birey ve grupları dikkate alan ve bunların kamu 

yönetimindeki karar verme mekanizmaları ile izleme ve değerlendirme süreçlerine katılımını öngören bir kamu 

yönetimi ve politikası sürecine işaret etmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma gündeminin 

lokalizasyonu yoluyla içerme sağlanabileceği savunulmaktadır (United Nations Development Group, 2014). Bu 

yapıda, tüm faaliyetlerin sürdürülebilir kalkınma gündeminden etkilenecek ülkedeki tüm paydaşlara açık 

yapılması ve özellikle karar verme süreçlerinde az temsil edilen ya da marjinal kalanlara odaklanılması 

amaçlanmaktadır (United Nations Development Group, 2012). 

Katılım: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminde temel kavramlardan birisi de katılım 

kavramıdır. Katılım, Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminden doğrudan etkilenen insanların Gündemin 

uygulanmasına katılımın ifade etmektedir. Burada insanlar sadece kalkınma sürecinden etkilenen değil aynı 

zamanda aktif olarak bu sürece katılan aktörler olarak ele alınmaktadır (United Nations, 2015a). Bu kavram, 

kamu yönetiminde, kamu hizmeti örgütlenmesine ve sunumuna bireylerin katılımı olarak ele alınabilir. Burada 

yurttaş kimliğinden ziyade o ülkede ya da bölgede yaşayan bireyler kastedilmektedir. Böylece, ulusal 

sahiplenme sağlanması da hedeflenmektedir. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma gündeminin lokalizasyonu 

ve içerme gibi temel ilkeler, bireylerin katılımını ifade etmektedir. Burada katılım ile kastedilen durum, yerel 

seviyede insanların örgütlü olarak birlikte çalışmaları, kendi topluluklarını etkileyen öncelikli meseleleri 

tanımlamaları ve kamu ile özel kesim tarafından desteklenmeleridir (United Nations Development Group, 

2014). 

Ortaklık: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminde ortaklık kavramı, yeniden canlandırılmış 

küresel ortaklık şeklinde ele alınmakta ve kalkınma gündeminin uygulama araçlardan birisi olarak 

sayılmaktadır. Burada yeniden canlandırılmış kavramı ile küresel dayanışmanın güçlendirilmesi, yoksulların ve 

en korunmasızların ihtiyaçlarına odaklanan ve tüm ülkelerin, paydaşların ve insanların katılımını öngören bir 

ortaklığa işaret edilmektedir (United Nations, 2015a). Ortaklık kavramı ise, kalkınma gündeminin 

uygulanmasında çok paydaşlı ortaklıklar oluşturulması anlamına gelir. Çok paydaşlı ortaklıklarda kamu ve özel 

kesim örgütleri yer almakta ve her iki kesim kaynaklarını ve yeteneklerini bir havuz haline getirerek ortak 

sorunların çözümü için kullanmaktadır (Beisheim ve Simon, 2016). Böyle bir yapıda, kamu kesiminin özel 

kaynak ve yetenekleri, özel kesimin ise kamu kaynaklarını ve yeteneklerini kullanma imkânına sahip olacağı 

açıktır. 

BM, ortaklıkları, “ortak bir amaca ulaşmak için birlikte çalışmayı kabul eden ya da riskleri ve 

sorumlulukları, kaynakları ve kazançları paylaşarak, üzerinde anlaşılan belirli görevleri yerine getiren kamusal 

ya da kamusal olmayan çeşitli taraflar arasındaki gönüllü ve işbirlikçi ilişkiler” şeklinde tanımlamaktadır 

(United Nations, 2015b). Bir başka tanıma göre ise, çok paydaşlı ortaklık, kolektif malların temin edilmesi için 

kamu ve özel aktörler arasındaki kurumsallaşmış etkileşimleri ifade etmektedir (Schäferhoff vd., 2009). Çok 

paydaşlı ortaklık, sürdürülebilir kalkınma gündeminin uygulanmasında da, kamu dışındaki ve her seviyedeki 

aktör ile ortaklık yapılması anlamına gelmektedir. Bu ortaklıklarda, tarafların sorumluluklarının açıkça tarif 

edilmesi ve karar alma süreçlerinde şeffaflık sağlanması istenmektedir. Bunun yanı sıra, merkezi yönetimin 

farklı kademeleri arasında işbölümü sağlanması yani görevler ayrılığı yoluyla kalkınma politikasının 

yürütülmesi ve bu süreçte uyum, eşgüdüm ve hesapverebilirlik sağlayacak mekanizmaların oluşturulması 

öngörülmektedir. Ayrıca, enformasyona erişim, âdemi merkezi yönetişim ve özerk kurumlar ön koşul olarak 

görülmektedir (United Nations Development Group, 2014). 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde özellikle kalkınma hedeflerinin içerdiği politika alanlarında 

gerçekleştirilecek girişimlere yönelik finansal ortaklıklar öne çıkmaktadır. Bu kapsamda öngörülen ortaklık 

modelleri şöyle sıralanabilir: küresel-ulusal, yerel-özel sektör, küresel çok paydaşlı, yerel çok paydaşlı. Küresel-

ulusal ortaklık, küresel kamusal mallar (iklim değişimi, okyanuslar, barış ve güvenlik, biyoçeşitlilik vb.) için en 

uygun ortaklık modeli olarak görülürken yerel-özel sektör ortaklığı altyapı (enerji, şehirler vb.) oluşturulması 

için en uygun ortaklık modeli olarak ele alınmaktadır. Temel ihtiyaçların (yoksulluk, eğitim, açlık, su, sağlık 

vb.) karşılanması için küresel çok paydaşlı ortaklık modeli önerilirken sosyo-kültürel ihtiyaçların (toplumsal 

adalet, toplumsal cinsiyet, istihdam vb.) karşılanması içinse, ülkeye özel koşullar nedeniyle yerel çok paydaşlı 

ortaklıklar önerilmektedir (OECD, 2015). Ortaklık ilkesinin, özellikle özel kesimin kalkınma sürecine daha 

fazla katılımını sağlamaya dönük modelleri teşvik ettiğini söylemek mümkündür. Sonuç olarak, çok paydaşlı 



  

ortaklıkların küreselleşmenin öngördüğü otorite örgütlenmesi (küresel yönetişim) olduğunu ve böylece küresel 

yönetişim kurumlaşmasının çok paydaşlı ortaklıklar yoluyla artararak devam edeceği söylenebilir. 

Duyarlılık (Cevap Verebilirlik): BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminde duyarlılık 

(responsiveness) kavramı, her seviyedeki karar verme süreciyle ilgilidir (United Nations, 2015a). Kamu 

yönetiminde duyarlılık, insanların ihtiyaç ve taleplerinin tanımlanarak karşılanmasını ve kurumların ve 

kurumlar arası ilişkilerin bireylerin meşru beklentilerine göre oluşturulmasını ifade etmektedir (Stivers, 1994). 

Sürdürülebilir kalkınma gündeminde, karar verme süreci yönetişim yapısına işaret ederken duyarlılık kavramı 

kamu hizmetinin sunumu ile ilişkilendirilmektedir. Buna göre, duyarlı karar verme süreci, insanları her 

seviyedeki karar alma, politika yapma, uygulama, izleme ve değerlendirme sürecine katmaktadır. Kamu 

hizmetinin örgütlenmesinde ise, insanların ihtiyaçlarının odak noktası yapılması gerektiği ifade edilmektedir. 

Duyarlılık aynı zamanda, herkesin kamu hizmetlerine katılımının ve eşit erişiminin sağlanmasını öngörmektedir 

(United Nations, 2015b). 

Bu kavram, kamu hizmetinin örgütlenmesinde öncelikle kamusal ihtiyaçlardan ziyade bireylerin 

ihtiyaçlarına göre bir örgütlenme biçimine işaret etmektedir. Burada yurttaşların katılımının başta demoratik 

süreçler, vergiler ve genel medeni yaşamda ortaya çıkması beklenmektedir. Duyarlılık kavramı, kamu 

hizmetlerinin sunumunun kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında dağıtımını ve buna uygun 

sorumluluk ve hesap verebilirlik belirlenmesini de öngörmektedir. Burada yerel ihtiyaçların göz önünde 

bulundurulmasına vurgu yapılmaktadır (United Nations, 2015b). Özellikle kamu hizmetinde duyarlılığın 

artırılması için inovasyon, müşteri ve yurttaş odaklılık, etki yoluyla liderlik, işbirliği, proje yönetimi, finansal 

yönetim ve müzakere gibi başlıca alanlarda kapasite inşası gerekli görülmektedir. Duyarlılık aynı zamanda 

merkezi yönetime (hükümete) kamu güveninin sağlanmasını da kapsamaktadır. Böylece kanunlara ve yasal 

düzenlemelere uyumun ve işbirliğinin teşvik edilebileceği ileri sürülmektedir (United Nations, 2015b). 

Temsil Edicilik: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminde temsil edici (representative) 

kavramı da, her seviyedeki karar verme süreciyle ilgilidir (United Nations, 2015a). Temsil edici kamu yönetimi 

ya da bürokrasi, siyasal sistem yanında idari mekanizmalarda da toplumun geniş kesimlerinin kamu görevlisi ya 

da sözcü olarak yer alabilmesidir. Bir diğer deyişle, temsil edici bürokrasi, bürokrasinin toplumsal 

kompozisyonunun bütün olarak nüfusun toplumsal kompozisyonunu yansıtması ve az temsil edilen toplumsal 

grupların kamu hizmetine alınması anlamına gelmektedir (Kernaghan ve Siegel, 1991: 470). Buna göre, 

bürokrasi içerisinde farklılıkların bir arada bulunmasını öngören temsil edici bürokrasinin temel ilkesi, özellikle 

toplumun etnik ve cinsiyet farklılıklarını içermesidir (Alkadry, 2015: 158). Dolayısıyla, temsil edici bir karar 

verme süreci, toplumun çeşitli kesimlerinden gelenlerin yer aldığı bir kamusal karar verme sürecini ifade 

etmektedir. Kamu yönetimi açısından bu kavram, kamu hizmetine girişte yaş, cinsiyet, medeni durum, etnik 

köken, özür, belirli bir topluluğa aidiyet vb. sınırlamalar getirilmemesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, bu 

kavram kamu hizmetinin örgütlenmesini ve kamu personel rejimini ve kamu istihdamını doğrudan etkileyecek 

bir örgütlenme ilkesi olarak görülebilir. 

Bütüncül Yaklaşım: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde bütüncül yaklaşım, bütün 

paydaşlar arasında işbirliğinin oluşturulmasına dayanmaktadır. İşbirliklerinde ise, merkezi ya da yerel kamu 

kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör gibi paydaşların birbirleriyle nasıl ilişki kuracağını gösteren belirli 

araçların olması ve böylece şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanması istenir. Bunun yanı sıra, ulusal planların 

bölgesel kalkınma planlarıyla; kentsel, yarı kentsel ve kırsal alanların kalkınma süreçlerinin ise kendi aralarında 

dengelenmesi, bütüncül yaklaşım çerçevesinde ele alınmaktadır (United Nations Development Group, 2014). 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin kendisi de, ulusal seviyede tüm kamu örgütleri arasında uyumun 

artırılmasını ve sivil toplum ile özel sektöre ulaşılmasını gerektirmektedir (OECD, 2015). Buna göre, bütüncül 

yaklaşımla, başta kamu örgütlenmesindeki yetki ve sorumluluk dağılımı, işbölümü ve özerk yapılanmalardan 

kaynaklanan farklılıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bütüncül yaklaşım, kamu politikası sürecinde ise, 

başta kalkınma ve çevre sorunları olmak üzere çeşitli politika süreçlerinin bütünleştirilmesi ve birlikte 

yürütülmesi anlamına gelmektedir. Bu yapıda, ulusal kamu politikası süreçlerinin amaçları, küresel ölçekte 

belirlenen yoksulluğun azaltılması ve çevre sorunlarının giderilmesi gibi küresel politika amaçlarıdır (Lunn vd., 

2015). Buna göre, sürdürülebilir kalkınma gündeminden beklenen, ekonomik, toplumsal, siyasal, çevresel ve 

kültürel boyutların bütünleştirilmesidir. Bütüncül yaklaşım, politika sürecinin küresel seviyeden ulus altı 

seviyeye kadar aynı hizaya getirilmesini öngörmektedir. Bu anlamda, bütüncül yaklaşım küresel yönetişim 

örgütlenmesi için de temel ilkelerden birisini oluşturmaktadır (Bates-Eamer vd., 2012). 



  

Bütüncül yaklaşım, aynı zamanda, kalkınma planlamasının aynı yaklaşımla yürütülmesi anlamına 

gelmektedir. Bu durum, çeşitli politika alanlarının kalkınma kavramı ve politikası altında birleştirilerek 

koordine edilmesi ve ulusal kalkınma planlarının daha fazla politika alanını içerecek şekilde hazırlanmasını 

ifade etmektedir (OECD, 2013). Böylece politika alanları arasında bağlantılar kurulması ve kaynak dağıtımının 

dengelenmesi istenirken hükümet içerisinde ve hükümet ile diğer kamu ve özel kesim arasında ilişkilerin de 

kurularak ulusal politika hedefleri için her kesimin birlikte çalışması amaçlanmaktadır. Bu yapıda hükümetin 

politikaları, programları ve araçları, diğer kesimlerinki yanında ulusal politika hedeflerine ulaşmaya dönük 

girdiler olarak ele alınmaktadır. Bütüncül yaklaşımda, kalkınma politikasında koordinasyon işlevi öne çıkmakta 

ve bunun için ulusal bir koordinasyon mekanizması oluşturulması ve bu mekanizma yoluyla planlama, 

önceliklendirme ve bütünleştirme işlevlerinin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Lokalizasyon: Sürdürülebilir Kalkınma politikasının her aşamasında yer verilen lokalizasyon, kalkınma 

gündeminde geçen diğer kavramların da ana bileşenlerinden birisini oluşturmaktadır. Lokalizasyon kavramı, 

sürdürülebilir kalkınma söylemi içerisinde ekonomik, siyasal ve toplumsal boyutlarıyla tanımlanmakta ya da bu 

boyutlar çerçevesinde politika amaçları ve hedefleriyle birlikte değerlendirilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma 

gündemi çerçevesinde lokalizasyon, “küresel, ulusal ve ulus altı sürdürülebilir kalkınma amaç ve hedeflerinin 

başarılması için stratejilerin yerel seviyede tanımlanması, uygulanması ve izlenmesi süreci” olarak 

tanımlanmakta ve çok kademeli yönetişimin ana bileşenlerinden birisini oluşturmaktadır (United Nations 

Development Group, 2015). Çok kademeli yönetişime dayanan günümüzün uluslararası kalkınma işbirliğinde 

de, kalkınmanın her ülkenin özgün koşullarına göre gerçekleştiği ve bu nedenle, kalkınma yardımı 

programlarının ulusal olarak sahiplenilmesinin desteklenmesi, ülkelerin iç siyasetinin göz önünde 

bulundurulması ve ulusal politikalar için belirli bir hareket alanı bırakılması gerektiği genel kabul görmüştür 

(Vandemoortele, 2012). 

Kalkınma gündeminin yerel seviyedeki sonuçlara dönüştürülmesi için belirli mekanizma ve araçların 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Burada lokalizasyon kavramı, sadece yerel yönetimleri değil, belirli bir toprak 

parçası üzerinde bulunan sivil toplum, geleneksel liderler, dini örgütler, üniversiteler, özel sektör ve diğer 

unsurları içerecek şekilde kullanılmaktadır. Ancak yerel yönetimlerin güçlü ve kapasite sahibi olması ile yerel 

paydaşları bir araya getirme konusunda önderlik etmeleri beklenmektedir (United Nations Development Group, 

2015). Lokalizasyon kavramı çerçevesinde vurgu yapılan diğer bir unsur ise, yerel özel sanayiilerdir. Burada 

yerel sanayiler diğer örgütlere göre esnek olarak nitelenmekte ve sahip oldukları toplumsal taban nedeniyle, 

yerel halka ulaşılmasında ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde stratejik araç işlevi 

görebilecekleri ifade edilmektedir. Sanayilerin yerel altyapıyı desteklemesi, istihdam yaratması, sürdürülebilir 

tüketim ve üretim biçimlerini benimsemesi, açık piyasayı ilerletmesi ve inovasyonu desteklemesi istenmektedir 

(United Nations Industrial Development Organization ve United Nations Global Compact, 2014). Burada, 

sanayi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler kastedilmekte ve bunların küresel piyasalar ile bütünleşmesi (OECD, 

2015) desteklenmektedir. Bunun yanı sıra, lokalizasyon, kalkınmanın gerçekleştirilmesi için kentleşme sürecine, 

kentsel alanlara, kent-kent işbirliklerine ve kentin kırsal alanla olan bağına vurgu yapmaktadır (United Nations 

Development Group, 2015). Sürdürülebilir kalkınma gündemi söyleminde bu durum, âdemi merkezileşmiş 

kalkınma işbirliği olarak nitelenmekte ve kamu yönetimi içerisinde kentleşme sürecine ve çalışmalarına daha 

fazla yoğunlaşılacağı anlamına gelmektedir. 

Katalizör Rol: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde katalizör rol kamusal kaynaklar 

açısından ele alınmaktadır. Katalizör, bir kimyasal tepkimenin hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal 

yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen madde olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre, katalizör içerisinde 

yer aldığı süreci hızlandıran ancak kendisi bu süreçte bir değişime uğramayan bir bağımsız değişken niteliğine 

sahiptir. Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde katalizör rol kavramını ele alırken bu tanımı göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. Kalkınma gündeminde, yurt içi (ulusal) ve uluslararası resmi kaynakların katalizör 

rol oynaması istenmektedir. Ulusal kaynaklar, ulusal kamu finansmanını ifade ederken uluslararası kamusal 

finansman ise başta OECD Kalkınma Yardımı Komitesi kullanımında bulunan ve üye ülkeler tarafından 

sağlanan resmi kalkınma yardımlarından oluşmaktadır. Burada özellikle resmi kalkınma yardımlarının 

ülkelerdeki iç kamusal ya da özel kaynakları harekete geçireceği öngörülmektedir (United Nations, 2015a). 

Uluslararası kalkınma işbirliği kapsamında, resmi kalkınma yardımları yanında özel sektör tarafından da 

finansman sağlanması ve bu konuda kamu-özel işbirliklerine gidilmesi yaklaşımı öne çıkmıştır. Artık kurumsal 

yatırımcıların, şirketlerin ve vakıfların yatırımlar için ana kaynaklar olması ve Sürdürülebilir Kalkınma 



  

hedeflerinin gerçekleştirilmesi için daha fazla finansman sağlaması beklenmektedir (United Nations Industrial 

Development Organization ve United Nations Global Compact, 2014). Bu çerçevede, resmi kalkınma 

yardımlarına ana rol yerine katalizör rolü verilmesine yönelik değişikliğe gidildiğini söylemek mümkündür. 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde, her ülkenin kendi ekonomik ve toplumsal kalkınmasının 

öncelikle kendisinin sorumluluğunda olduğu; kamu finansmanının temel mal ve hizmetleri sağlaması ve diğer 

özel kaynakları da harekete geçirmesi gerektiği belirtilmektedir. Uluslararası kamusal finansman ise, iç kamusal 

kaynakların harekete geçirilmesinde tamamlayıcı olarak görülmektedir. 

Küresel “Kamusal” Politika: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin öngördüğü kamu 

politikası sürecinde politika uyumu, bütünleşik politika, politika sürecinde veri kullanımı ve ulusal politika 

alanına saygı vurgulanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma gündeminde sistemik sorunlardan birisi olarak ele 

alınan politika uyumu, uluslararası kalkınma işbirliği yazınında kalkınma için politika uyumu biçiminde 

kullanılmaktadır (Morales, 2015; United Nations, 2015a). Politika uyumu, küreselleşmenin ivme kazandığı 

2000’li yıllarda sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Günümüzde, küresel yönetişim kurumlaşmasının ve kamu 

politikası sürecinin kürselleşmesinin politika uyumu kavramı üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığını 

söylemek mümkündür. 

Politika uyumu, çeşitli politika alanları arasında çatışmayı önlemek üzere ortak sonuçlar elde etmek için 

müşterek politika hedefleri belirlenmesi durumudur. Literatürde politika uyumu, yatay uyum, dikey uyum ve 

içsel uyum olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Nilsson vd., 2012). Yatay politika uyumu, herhangi bir seviyedeki 

politika alanları arasındaki uyumu ifade ederken dikey politika uyumu, belirli bir politika alanında kademeler 

arasındaki uyumu ifade etmektedir. İçsel politika uyumu ise, tek bir politika alanı içerisindeki uyumdur. 

Günümüzde politika uyumu, modern kamu yönetiminin bölünme ve koordinasyon sorunlarına (Hood, 2005) bir 

çözüm olarak ileri sürülmektedir (Jordan ve Halpin, 2006). Kalkınma için politika uyumu ise, çeşitli politika 

alanlarının birbirleriyle çatışmayacak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak biçimde 

uyumunun sağlanması olarak tanımlanabilir. Politika uyumu, ulusal politika süreçleri içerisinde olabileceği gibi 

uluslararası, ulusal ve ulus altı ölçekler arasında da istenmektedir (Barry vd., 2010). Dolayısıyla, kalkınma için 

politika uyumunundan beklenen şey, kalkınma politikalarının hedeflerinin ve sonuçlarının diğer politikalar 

tarafından akamete uğratılmamasıdır. Bunun için çeşitli politika alanlarına ilişkin süreçlerin diğer politika 

alanlarındaki etkilerine de bakılması, farklı politika hedeflerinin hem ulusal hem de uluslararası ölçekte 

dengelenmesi, verilere dayalı ve çok paydaşlı politika süreçlerinin oluşturulması istenmektedir (OECD, 2013). 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde kamu politikası sürecine ilişkin vurgu 

yaptığı bir diğer kavram da bütünleşik politika kavramıdır. Bütünleşik politika, politika uyumu sürecinin sonucu 

olarek ele alınabilir. Bu bağlamda, bütünleşik politika, çeşitli politika alanlarını bir bütün olarak birleştiren ya 

da politika alanlarının sorunlarını birbirlerinin içerisine dâhil eden politika olarak nitelenebilir (Briassoulis, 

2004). Bütünleşik politika süreci, politikaların kendi içerisindeki ve aralarındaki çelişkileri kaldırmayı ve 

politika alanlarının birbirlerini karşılıklı olarak desteklemesini sağlamayı amaçlamaktadır (Collier, 1994). 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, aynı zamanda, ulusal kamu politikası süreçlerine saygı 

gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir. Burada saygı gösterilmesi gerekenler gelişmekte olan ülkeler iken saygı 

göstermesi beklenen ise, bu ülkelerde kalkınma yardımı programları uygulayan uluslararası örgütler ve gelişmiş 

ülkelerdir. Ulusal politika süreçlerine saygı, politika uyumu, ulusal sahiplenme ve içerme gibi diğer kavramlarla 

birlikte ele alınmalıdır. Zira bu kavramların uygulamaya geçirilmesinde, uluslararası örgütler ve gelişmiş 

devletlerin ulusal koşulları ve öncelikleri göz önünde bulundurması istenmektedir. Ancak bunun sınırı 

çizilmiştir. Ulusal politika alanına saygı, uluslararası kurallar ve taahhütlerle çelişme ortaya çıkmadığı sürece 

olacaktır (United Nations, 2015a). Ulusal politika alanına saygı, küresel yönetişim ile egemenlik arasında çıkan 

ikileme bir çözüm getirmeye ve küresel olan ile ulusal olanı uzlaştırmaya çalışan bir yaklaşım olarak 

gösterilmeke birlikte, çatışma ortaya çıkması durumunda uluslararası olanın ulusal olana önceliği kabul 

edilmektedir. 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin politika sürecine ilişkin vurguladığı bir konu da 

politika sürecinin verilere dayalı olarak yürütülmesidir. Verilere dayalı politika süreci öncelikle hesap 

verebilirlik ile ilişkilendirilmektedir. Buna göre, verilere dayalı olarak yürütülen politika sürecinde izleme ve 

ölçme mümkün olabilecektir. Bu konuda vurgulanan diğer konu ise, gelişmekte olan ülkelerde gelir, toplumsal 

cinsiyet, yaş, ırk, etnisite, göçmenlik durumu, özür durumu, coğrafi konum gibi alanlarda verilerin toplanmasına 

ve işlenmesine yönelik kapasite inşası öngörülmektedir. Bu kapsamda, ulusal veri sistemlerinin, istatistik 



  

birimlerinin ve değerlendirme programlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine ulaşma derecesi ise, geliştirilecek göstergeler yoluyla izlenecektir. Göstergeler küresel, bölgesel ve 

ulusal olmak üzere üç grup halinde olacaktır. Küresel göstergeler BM tarafından geliştirilirken, bölgesel ve 

ulusal göstergeler ise BM üyesi devletler tarafından geliştirilecektir. Burada, bölgesel ve ulusal göstergelerin 

küresel göstergelerin tamamlayıcısı olması öngörülmektedir (United Nations, 2015a). Bir diğer deyişle, 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik politika sürecinde öncelikle küresel göstergeler esas alınacaktır. 

3.2.3. Kamu Hizmetinin Dönüşümü: Küresel “Kamusal” Mal ve Hizmetler 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde ulusal kaynakların yanında uluslararası mali 

kaynakların da temel hizmetlerin sunumu ve kamusal malların temini için kullanılması öngörülmektedir (United 

Nations, 2015a).8 Temel hizmetler, bireylerin yaşamları için gerekli olan ulaşım, kanalizasyon, enerji vb. altyapı 

hizmetlerini ifade ederken kamusal mallar piyasada rekabeti olmayan, dışlanamayan ve genellikle kamusal 

mekanizmalar tarafından sağlanan ya da teminleri güvence altına alınan malları ifade etmektedir.9 

Küresel kamusal mal ve hizmetler ise, günümüzde küresel yönetişim örgütlenmesinin ortaya çıktığı 

politika alanlarına işaret etmektedir. Bunların başlıcaları çevre, barış ve güvenlik, yoksulluk, sağlık, gıda, iyi 

yönetişim, mali istikrar, internet, serbest ticaret gibi kamusal mal ve hizmet olarak nitelenenlerdir (Kirmanoğlu 

vd., 2006). Bu mal ve hizmetlerin dünya üzerinde ayrım ve rekabet gözetmeksizin herkes tarafından elde 

edilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Kaul vd., 1999). 

Özellikle kalkınma gündeminin Binyl Kalkınma hedefleri ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 

hedefleri çerçevesinde daha fazla politika alanını içerecek şekilde genişlemesi, küresel kamusal mal ve 

hizmetlerin çeşidini artırmaktadır. Bu yönüyle, ulusal kamusal mal ve hizmetlerin küresel ölçekte finansmanının 

sağlandığı ve standartlarının belirlendiği bir süreçten söz etmek mümkündür. Bu durum, ulusal hükümetlerin 

kamu hizmetinin örgütlenmesi üzerindeki tekelini ortadan kaldırırken hizmet standartlarının küresel yönetişim 

yapıları tarafından belirlenmesi de kamu hizmetinin küreselleşmesi olarak nitelenebilir. Zira bir taraftan bu mal 

ve hizmetlere ilişkin politika süreci BM tarafından biçimlendirilirken, diğer taraftan mal ve hizmetlerin 

finansmanı ve sunumu da başta OECD resmi kalkıma yardımları tarafından olmak üzere, kalkınma yardımı 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ayrıca, toplumların üretme ve tüketme biçiminde köklü değişiklikler 

yapma iddiasındadır. Bu değişikliğin hükümetler, uluslararası örgütler, iş sektörü, devlet dışı aktörler ve bireyler 

tarafından birlikte gerçekleştirileceği belirtilmektedir (United Nations, 2015a). Bu durum, kamusal mal ve 

hizmetlerin üretiminde, devletler ve resmi kalkınma örgütleri yanında devlet dışı aktörlerin de küresel kamusal 

mal ve hizmet olarak nitelenen mal ve hizmetlerin finansmanına dâhil edilmesi anlamına gelmektedir. 

3.2.4. Kamu Yönetimi Reformu: Yöntem Değişimi 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan kamu yönetimi 

reformlarında değişikliklere işaret etmektedir. Bu değişikliklerin temelde reform yöntemi üzerinde 

odaklandığını söylemek mümkündür. Reform yöntemine ilişkin bu değişikliklerin, önceki yapısal ve sektörel 

uyarlama programları ile düzenleyici reform programlarından elde edilen tecrübelere dayandığı görülmektedir.10 

Kalkınma yardımı programları çerçevesinde yürütülen reformların yöntem değişikliğini, sürdürülebilir kalkınma 

gündeminde geçen şu kavramlar üzerinden incelemek mümkündür: (1) Ulusal özgün koşulların dikkate 

alınması, (2) Ulusal sahiplenme, (3) Küresel ortaklık, (4) Kapasite inşası. 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, kalkınma hedeflerine ulaşılmasında ulusal gerçekliklerin, 

kapasitelerin, gelişme düzeylerinin göz önünde bulundurulması ve ulusal politikalara ve önceliklere saygı 

                                                            
8 Kamusal malların kalkınma yardımları kapsamında finansmanının sağlanması konusu özellikle kamu maliyesi alanında 

tartışılmaya devam etmektedir. Bu konuyu Türkçe alanyazında sorunsallaştıran ayrıntılı bir çalışma için bkz. Kirmanoğlu 

vd. (2006). 
9 Özellikle küreselleşme çağında kamusal malların tanımlanması sorunlu hale gelmiştir. Kamu maliyesi yazınında kamusal 

mallara ilişkin ortak bir tanıma ulaşılamadığı ve bunun temelinde de, kamusal mal tanımlarının zamanın başta siyasal 

koşullarına göre değişmesinin olduğu ifade edilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bir inceleme için bkz. Göker (2008). 
10 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerde yapılan ya da yapılacak kamu yönetimi 

reformları, kalkınma yardım programları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, reform yönteminde öngörülen 

değişikliklerin, aynı zamanda kalkınma yardım programlarında da değişiklik ortaya çıkaracağı söylenebilir. 



  

gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir (United Nations, 2015a). Bu yaklaşım, yapısal ve sektörel uyarlama 

programları ve düzenleyici reform programlarının ülkelere göre değişmeyen standart reform paketleri yerine 

ülkelere göre değişen reform programlarının oluşturulması ve uygulanması anlamına gelmektedir.11 Bu 

kapsamda, ayrıca her bir ulusal yönetimden kendi ulusal hedeflerini belirlerken küresel kalkınma hedeflerini 

esas alması ve küresel kalkınma hedeflerini ulusal planlama süreçlerine, politikalarına ve stratejilerine dâhil 

etmesi istenmektedir. Buna göre, kamu yönetimi reformlarının ayrı bir reform programı olarak 

oluşturulmasından ziyade ulusal politika süreçleri üzerinden gerçekleştirilmek istendiğini göstermektedir. 

Ulusal sahiplenme, ulusal koşulların dikkate alınmasıyla yakından ilişkilidir. Ulusal sahiplenme konusu 

da bugüne kadar uygulamaya konulan reform programlarının hedeflerine ulaşamamasında ana nedenlerden 

birisi olarak gösterilmektedir. Ulusal sahiplenme, 2000’li yıllarda reform programlarının ana bileşenlerinden 

birisi haline gelmiştir (United Nations, 2014; Moderan, 2015; van den Boogaard, 2016). Özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde reform programlarının akamete uğramasının ana nedenlerinden birisinin, reform programlarının 

ulusal olarak sahiplenilmemesi olduğu dile getirilmektedir. OECD, ulusal sahiplenme kavramını, “hükümetin, 

kısmen ya da tamamen dış kaynaklara dayanan kalkınma politikaları ve faaliyetleri üzerindeki otoritesini etkili 

olarak uygulaması” olarak tanımlamaktadır (www.stats.oecd.org, 05.08.2016). Uluslararası kalkınma yardımı 

işbirliğine katılan ülkeler açısından ise, ulusal sahiplenme, yardım programlarının hükümetlerin politikaları ile 

aynı hizaya getirilmesi, yardımı yönetmek ve koordine etmek için paralel sistemler oluşturmak yerine bunların 

mevcut hükümet sistemleri ve süreçleri üzerine kurulması anlamına gelmektedir (www.stats.oecd.org, 

05.08.2016). Bunun için istenen şey ise,  kalkınma işbirliğinin ulusal ve ulus altı seviyelerdeki vizyon, strateji 

ve yapılar üzerine inşa edilmesidir. Özellikle ülke seviyesinde kamusal ve özel tüm paydaşlara danışılması, 

karar verme sürecine yerelden katılımın sağlanması gibi uygulamalar, ulusal sahiplenme için gerekli 

görülmektedir. Ulusal sahiplenme için öngörülen mekanizmalar ise şöyle sıralanmaktadır (www.sdgfund.org, 

05.08.2016): (1) Yönetişim yapısı, (2) Ulusal paydaşlarla siyasal ve teknik diyalog, (3) Ulusal, yerel ve 

uluslararası finansal kaynaklar arasında bağ kurulması, (4) Programların ulusal otoriteler tarafından icrası, (5) 

Yardım programlarına katılanlar arasında şeffaflık ve karşılıklı hesapverebilirlik sağlanması. 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında gelişmekte olan ülkelerde uygulanacak 

reform programlarının amacı, önceki yapısal ve sektörel uyarlama programlarında olduğu gibi kapasite inşası 

sağlamaktır. Kapasite inşası temelde, gelişmekte olan ülkelerin başta kamu yönetimleri olmak üzere devlet 

aygıtının işlevini liberal demokratik sisteme uygun olarak yerine getirmesi için gerekli yapısal ve işlevsel 

örgütlenme sürecine işaret etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma gündeminde, gelişmekte olan ülkelerde kapasite 

inşası için uluslararası destek gerekli görülmektedir (United Nations, 2015a). Kapasite inşası burada, ulusal 

kalkınma planlarının oluşturulmasına odaklanmıştır. Dolayısıyla kapasite inşası, ulusal kalkınma politikasının 

sürdürülebilir kalkınma politikasına uygun olarak oluşturulmasına yönelik olarak değerlendirilebilir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde kapasite inşası dört ana bileşene ayrılabilir: finansal kapasite, 

örgütsel kapasite, teknik kapasite, değerler. 

Finansal kapasite, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç 

duyacağı finansal kaynakların kamusal ve özel yurt içi ve yurt dışı kaynakların kullanılabilirliği olarak 

tanımlanabilir. Örgütsel kapasite ise, kamu yönetimlerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 

gerçekleştirilmesine yönelik örgütlenmesini ifade etmektedir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde 

örgütsel kapasite, güçlü kamu kurumları olarak ifade edilmektedir. Güçlü kamu kurumları ise, günün 

ihtiyaçlarına göre örgütlenmiş, eşgüdüm içerisinde işleyen ve bütünleşik kurumlar olarak tanımlanmaktadır. 

Özellikle izleme ve hesapverebilirlik için veritabanı ve istatistik altyapısının geliştirilmesi ve yerel veri ile 

istatistiklerin oluşturulması bir koşul olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra, devlet dışındaki kişi, sivil toplum 

ve iş sektörü tarafından üretilen ve toplanan verilerin kamu kurumları tarafından kullanımına yönelik bir yöntem 

benimsenmesi de istenmektedir. Hesap verebilirlik mekanizmalarının, gerçek zamanlı izleme yöntemi 

kullanılması yoluyla güçlendirilmesi de, örgütsel kapasite inşasının bileşenlerinden birisini oluşturmaktadır. 

                                                            
11 Reform programlarının hedeflerine ulaşmasında, ulusal koşulların göz önünde bulundurulması gerektiği yönündeki 

yaklaşım, 21’inci yüzyıl başından itibaren uluslararası kalkınma topluluğu içerisinde dile getirilmektedir (OECD, 2013). 

Örneğin, uluslararası kalkınma işbirliğinin en güncel reform alanlarından birisi olan ve 1990’lı yılların sonunda gelişmeye 

başlayan güvenlik sektörü reformlarının hedeflerine ulaşamamasına yönelik sayılan nedenlerin başlıcası, ulusal koşulların 

dikkate alınmaması ve ülkeye uygun reform içeriğinin oluşturulmamasıdır. Bkz. Sedra (2010). 

http://www.stats.oecd.org/
http://www.stats.oecd.org/
http://www.sdgfund.org/


  

Örgütsel kapasite, bunun yanı sıra, yerel liderlik12, sivil toplum katılımı, kamu görevlilerinin politika sürecinde 

devlet dışı aktörler ile ilişki kurma becerilerinin geliştirilmesini de kapsamaktadır (United Nations Development 

Group, 2014). Teknik kapasite, kamu kurumlarının doğrudan kendi faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi, beceri ve 

teknoloji sahibi olmasını ifade etmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bilimsel, teknolojik ve inovasyon 

kapasitelerinin geliştirilmesi, teknik kapasite inşasını ifade etmektedir (United Nations, 2015a) Değerlere 

yönelik kapasite inşası ise, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik tüm süreç, mekanizma ve kurumların 

oluşturulmasında ve işlemesinde liberal demokrasi ilkeleri13 ile iyi yönetişim ilkelerinin esas alınmasına 

dayanmaktadır. 

4. SONUÇ 

Sürdürülebilir kalkınma, bir küresel politika süreci olarak nitelenebilir. Bu bağlamda, BM 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin de sürdürülebilir kalkınma temasını esas alan küresel yönetişim 

örgütlenmesinin ikinci aşamasını temsil ettiği ileri sürülebilir. İlk aşamayı oluşturan Binyıl Kalkınma Hedefleri 

uluslararası politika sürecinden küresel politika sürecine ve dolayısıyla küresel yönetişime geçiş, ikinci aşamayı 

oluşturan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ise, sürdürülebilir kalkınma politikasına yönelik küresel 

politikanın ve küresel yönetişimin kurumlaşma derecesinin artırılması süreci olarak değerlendirilebilir. 

Sürdürülebilir kalkınma, çok boyutlu bir politika tasarımıdır. Bu nedenle, bu kavram çerçevesinde 

ülkelerin çeşitli politika alanlarının ve kamu örgütlenmelerinin değişime uğraması öngörülmektedir. Bu 

değişim, bir taraftan ulusal kamu politikası süreçlerinin önceliklerini belirlerken diğer taraftan kamu yönetimi 

anlayışına ve pratiğine yeni kavramlar ve örgütlenme ilkeleri yerleştirmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma, hem politika bağlamında hem de kavramsal bir genişleme göstermiştir. 

Kalkınma gündemi öncesine nazaran daha çok disiplinli/disiplinler arası ve politikalı bir yapıya dönüşmektedir. 

Ortaya çıkan durum, çoklu politika yaklaşımı, politika alanının tematik örgütlenmesi ya da bütünleşik politika 

süreci olarak da nitelenebilir. Zira çeşitli politika alanları ve sorunları sürdürülebilir kalkınma teması/çatısı 

altında küresel ölçekte bir araya getirilmekte ve ulusal kamu politikası süreçlerinin bu yapıya uygun olarak 

yapılandırılması hedefler şeklinde ifade edilmektedir. 

Küresel ölçekte oluşturulan bu tematik politika alanının genişlemesi sonucunda, ülkelerin kamu 

yönetimlerinin buna göre biçimlenmesi beklenmektedir. Ulusal kamu politikası süreci ve kamu 

örgütlenmelerinin de tematik olarak ve çeşitli politika alanlarını birleştirecek şekilde oluşturulması (birleşik, 

eşgüdümcü vb. örgütlenmeler) yoluyla buna uygun yönetim ve politika süreçleri ortaya çıkacaktır. Bu yapılar 

birleşik bakanlıklar, eşgüdüm kuruluşları ya da yürütme organında bakanlıklar üstü komuta, kontrol ve eşgüdüm 

sağlayacak örgütlenme biçimlerinin oluşturulması şeklinde olabilecektir. 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin geneline bakıldığında, koordinasyon kavramına 

sıklıkla vurgu yapıldığı ve bu kavramın tüm ilkeler içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu durum, uluslararası 

kalkınma işbirliğinde ortaya çıkan temel bir soruna işaret etmektedir. Temel yönetsel işlevlerden birisi olan 

koordinasyon, burada yatay ve dikey olarak kullanılmaktadır. Yatay koordinasyon aynı seviyelerde/ölçeklerdeki 

koordinasyonu ifade ederken dikey koordinasyon farklı seviyeler/ölçekler arasındaki koordinayonu ifade 

etmektedir. Genel olarak işbirliğinde ortaya çıkan sorunların koordinasyon sorunu olarak ifade edildiği ve 

böylece aşılmaya çalışıldığını da söylemek mümkündür. Özellikle, 20’nci yüzyılın sonunda artan siyasal, 

ekonomik ve toplumsal bölünme sonucunda ortaya çıkan işbirliği sorunları koordinasyon sorunu olarak 

sunulmaktadır. 

BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde politika uygulama araçları üzerine vurgu 

yapılmaktadır. Bunun temelinde, küresel ölçekte belirlenen politikaların uluslararası ve ulusal ölçeklerde 

                                                            
12 Yerel liderlik, ulus altı ölçeklerde yerel yönetimlerin ve devlet dışı aktörlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

ulaşılmasında aktif olarak rol almasını ve yönlendirici olmasını ifade etmektedir. Bkz. OECD (2015). 
13 Liberal demokrasi siyasal haklar, ekonomik haklar ve medeni haklar boyutlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda, liberal 

demokratik sistem temsili demokratik sistemi, kapitalist piyasa sistemini ve bireysel özgürlükleri esas alan bir medeni 

hukuk sistemini gerektirmektedir. Liberal demokratik sistem ile kalkınma arasında kurulan olumlu yöndeki nedensellik 

ilişkisine dayanan günümüz kalkınma yaklaşımı, gelişmekte olan ülkelerde demokratikleşme adı altında devam etmektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi de bu ilkelere dayanan bir politika süreci öngörmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı 

inceleme için bkz. Chan (2002). 



  

uygulamaya geçirilememesi yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu politikası sürecinde “politika uygulama” 

aşamasına odaklanılacağını söylemek mümkündür. Bu kapsamda politika uygulamasına yön verecek 

kavramların şunlar olacağı söylenebilir: politika uyumu, finansman, ortaklık, yerel sahiplenme. Dolayısıyla, 

politika uygulamalarında bu dört kavramın gözetileceği ve kamu örgütlenmeleri ile hizmet sunumunun bunlar 

çerçevesinde gelişeceğini söylemek mümkündür. 

Politika uyumu, ulusal, bölgesel, uluslararası ve küresel ölçekler arasında yukarıdan aşağıya ve aşağıdan 

yukarıya doğru aynı hizaya sokma biçiminde ortaya çıkarken finansman konusu bir taraftan kamu-

özel/uluslararası-ulusal ve ulus altı ölçeklerde finansman ortaklığını diğer taraftan ulusal gelir idaresi ve vergi 

sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını içermektedir. Ortaklık özellikle finansman uygulamaları için önerilen 

temel model niteliğindedir. Ortaklık bir taraftan kalkınma programlarının maliyetinin gelişmiş ülkelerden 

gelişmekte olan ülkelere ve özel sektöre doğru genişletilmesi anlamına gelirken diğer taraftan işbirliğinin 

ötesinde hukuki bir birliktelik sağlamaya dönüktür. Böylece finansman temelinde bir bağlayıcılığın ortaya 

çıktığı söylenebilir. Yerel sahiplenme ise, kalkınma yardımı kapsamındaki reform programlarının gerek siyasi 

ve idari yapılar gerekse halk tarafından benimsenmesini içermektedir. Dolayısıyla, yerel sahiplenme, temelde, 

küresel ölçekte geliştirilen politikaların ulusal ölçekte meşruiyetini sağlamaya dönük uygulamaları içerecektir. 

Bu süreçte, devlet aygıtının araçsallaştırılması durumundan söz edilebilir. Bu araçsallaştırma öncelikle 

küresel olan ile ulus altı olan arasında bir bağ kurmasıyla ortaya çıkmaktadır. Diğeri ise, kamusal kaynakların 

katalizör olarak kullanılması bağlamında kendisini göstermektedir. Araçsallaştırma, kamu politikası sürecinin 

küreselleşmesi, kamu hizmetlerinin küresel kamusal mallara dönüştürülmesi, küresel olan ile ulus altı olan 

arasında dikey bütünleşmenin öngörülmesi, işbirliğinde devlet dışındaki ulusal ve uluslararası, kamu ve özel 

kesim aktörlere öncelik verilmesi, egemenlik sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bunun aşılması için devlete araçsal 

bir işlev yüklendiği ve akıllı egemenlik kavramı üzerinden küresel-yerel bağının doğrudan kurulmak istendiği 

görülmektedir. 
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