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ÖZ 

 

Dünya’da 1980’li yıllara kadar hüküm süren; katı, hiyerarşik ve bürokratik özellikli klasik kamu yönetimi anlayışı, 

yönetimde bir paradigma değişikliği sonrası yerini esnek, piyasa tabanlı ve ademi merkeziyetçi bir kamu yönetimi anlayışına 

bırakmıştır. Günümüzde meydana gelen siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki uluslararası gelişmeler, kamu 

yönetiminde de değişmeyi zorunlu kılmaktadır.  

Çalışmamızda Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlayışıyla beraber yapılan reformların, yerel yönetimler üzerindeki etkisi 

incelenecektir. Bu etki çok yönlü olup; anti bürokratik yapı, yönetime katılma, açıklık ve hesap verebilirlik, stratejik planlama 

ve yerelleşme ekseninde meydana gelen yenilikler, değişim süreci de göz önüne alınarak çıkartılan kanunlar ışığında yerel 

düzeyde irdelenecektir. 
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The Impact of New Public Administration Reforms on Local Governments 
 

Abstract 

 

The classical public administration approach reigned throughout the world until 1980s with rigid, hierarchical and 

bureaucratic characteristics has been replaced by elastic, market-based and decentralized public administration approach after a 

governmental paradigm change. At the present time, international political, economic, social and cultural advances have 

necessitated the change of public administration.  

This study investigates the impact of reforms on local governments along with new public administration approach in Turkey. 

This impact has a multi-dimensional structure and recent reforms including anti-bureaucratic structure, participation in 

management, openness and accountability, strategic planning and decentralization have been examined considering the change 

process.  
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1. GİRİŞ 

 

21. yüzyılda sosyal bilimler her alanında büyük bir değişim ve gelişim süreci içine girmiştir. Özellikle 

ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen değişimler, devlet kavramının tekrardan yorumlanması ve dizayn 

edilmesi tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Devletin iktisadi ve yönetsel alanda alması gereken rollere bağlı 

olarak kamu yönetim türleri yeniden ele alınmaktadır. Devletin yapması gereken veya yapmaması istenen 

faaliyetler, devletin sorumluluk sınırları, vatandaşın beklentileri ve özel kesimin istekleri tartışılır duruma gelmiş ve 

bu konuda klasik modellere büyük eleştiriler yapılmıştır. 

 

Küreselleşme, teknolojik gelişme ve bilgi toplumuna geçiş çerçevesinde dünyada azımsanmayacak hızlı bir 

gelişim yaşanmaktadır. Devletler ve örgütsel yapılar bu gerçekleşen değişime ayak uydurabilmek için kendi 

modernizasyon süreçlerini değişik boyutlarda başlatmışlardır. Özellikle, 20. yüzyılın son çeyreğinde dünyada kamu 

sektörünün yönetimine yönelik yeni bir yaklaşım meydana gelmiştir. Yeni kamu yönetimi anlayışı olarak 

adlandırılan bu yaklaşım, geleneksel kamu yönetimi anlayışının değişen günün ihtiyaçlarına cevap veremediğini 



savunmakta, yönetim boyutunda oldukça eskilerde kaldığını dile getirmekte ve kamu yönetimine pek çok yeni 

kavram ve değer katmaktadır. Yaşanan bu geniş çaplı değişim sonucu, toplumun istek ve beklentileri de değişmiş 

ve artmıştır. Devletler bu dönüşüme daha fazla direnç gösterememişler ve bu süreçte yerel yönetimler önemini 

arttırmış ve merkezi yönetim yetkilerini ve sorumluluklarını tabana yaymaya başlamıştır. 

 

Günümüzde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve bu hedef için yeniden yapılandırılması, hem kaliteli 

hizmet sunumunun sağlanmasının hem de sosyo-ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak 

görülmektedir. Küreselleşen değişim ile birlikte eskinin güçlü ulus devlet ve merkezi yönetim anlayışı yerini 

giderek yerelin ön plana çıktığı bir yapıya bırakmaktadır. Bu dönüşüm sırasında merkez ve yerelin yeni rolleri 

ülkelerin özgün koşulları dikkate alınarak tartışılmakta ve yeniden inşa edilmektedir. 

 

Yeni yönetim paradigması, literatürde Yeni Kamu Yönetimi olarak adlandırılmıştır. Yeni kamu yönetimi 

anlayışını ortaya çıkaran etkenler, siyasal-ideolojik, ekonomik ve sosyal etkenler olmak üzere üç başlık altında 

toplanmaktadır. Siyasal etkenler, yeni sağ ideolojisi anlayışı çerçevesinde şekillenen, kamunun hizmet sunma 

yöntemlerinden özelleştirmelere kadar pek çok alanda değişimi öngören ve devletinin rolünün sorgulanmasına yol 

açan gelişmelerdir. Ekonomik etkenler, refah devleti döneminde kapsamı ve maliyeti artan kamusal hizmetler, 

uluslararası ticaretin gelişmesi, bütçe açıkları, ekonomik krizler, özel sektör yöntem ve tekniklerindeki 

gelişmelerdir. Sosyal etkenler ise nüfus yapısının değişmesinden kaynaklanan sorunlar, insan hakları, demokrasi ve 

eğitim seviyesinin yükselmesi ile birlikte hakkını arayan bireylerin beklentilerindeki değişmelere kamu 

yönetimlerinin cevap veremez hale gelmesi ve bunun kamu kurumlarına olan güveni azaltması gibi etkenlerden 

oluşmaktadır (Bilgiç, 2003: 28-32). 

 

Türkiye’de de 1980’li yıllardan sonra neo-liberal politikalar öne çıkartılarak özellikle ekonomik alanda 

devletin küçültülmesi amacıyla bazı adımlar atılmıştır. Yönetim alanında en önemli ve kapsamlı reformlar ise 2000 

yılından sonra gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de yerel yönetim alanında çıkarılan kanunlar analiz 

edilerek yeni kamu yönetimi anlayışının yerel yönetimler üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Tarihsel ve betimsel 

araştırma yöntemi kullanılarak yürürlüğe giren kanunların, yeni kamu yönetimi anlayışı değerleri üzerinden 

irdelenmesi amaçlanmıştır. 

 

2. YENİ KAMU YÖNETİMİ 

 

Modern devletlerin ortaya çıkmaya başladığı 16. yüzyıldan itibaren kamu hizmetleri, döneme ve 

coğrafyaya göre çeşitlilik ve değişiklik göstermiştir. Tarihi akış içerisinde meydana gelen kamusal ihtiyaçlar hizmet 

ve yönetimdeki değişmeyi zorunlu hale getirmiştir. Modern devletlerin ilk dönemlerinde adalet, savunma, güvenlik 

gibi sınırlı hizmetler söz konusuyken, devletlerin aldığı görev misyonu gereği verdiği hizmetler gelişerek hayatın 

her alanında etkisini genişletmiştir. Dünya’da meydana gelen olaylar ve yönetim alanındaki düşünüş tarzları belli 

bir tecrübe silsilesi oluşturmuştur. Bu birikim sonucu kamu yönetimi asıl anlamını 19. yüzyılda bulabilmiştir. 

 

19. ve 20. yüzyıllarda kamu yönetimine geleneksel anlayış damgasını vurmuştur. Gerek sonu gelmeyen 

yıkıcı savaşların yapılması, gerekse merkezi yapıdaki yönetim şekilleri devletin her alanda söz sahibi olmasını bir 

gereklilik hali olarak ortaya çıkarmıştır. Ancak 20. yüzyılın son çeyreğinde demokratik ve refah devleti 

anlayışlarıyla, iki asra damgasını vuran geleneksel yönetim çöküntüye uğramıştır. Bürokrasi modeline göre 

örgütlenmiş kamu yönetiminin olumsuzluklarına ve yetersizliklerine karşı geliştirilen yeni yönetim anlayışları 

kabul görmeye başlamıştır. Bunların başında da ‘‘Yeni Kamu Yönetimi’’ konsepti gelmektedir. 

 

Yeni kamu yönetimi özü itibariyle, bürokraside işletme ilkelerinin uygulanmasını ifade eden bir kavramdır. 

Kesin bir tanımı, yönetim kuralı veya programı bulunmamaktadır. İçeriği ve süreci zamana ve şartlara göre 

değişebilen, esnek yapılı bir anlayıştır. Kamu yönetimini, özel sektör gibi başarılı ve verimli kılma çabasıdır. Özel 

sektörde başarılı olmuş teknik ve uygulamaların kamuya uyarlanıp, yenileşme hareketi dahilinde yönetimde yer 

bulmasını hedeflemiştir (Parlak ve Sobacı, 2012: 226). 

 

En geniş anlamıyla yeni kamu yönetimi anlayışı; devletin piyasa ve halk üzerindeki rolünü, hükümet, özel 

sektör, bürokrasi ve toplum arasındaki ilişkileri yeniden tanımlamaya ve şekillendirmeye yönelik bir hareket olup, 



amacı devletin yetki alanını asli fonksiyonlarına çekerek daha etkin ve verimli hale getirmek, vatandaşların devlet 

ve kamu yönetimi karşısındaki konumunu ve yönetime katılma olanaklarını geliştirmektir (Eryılmaz, 2008: 15). 

 

2.1. Yeni Kamu Yönetiminin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

 

Hayatın hangi alanında olursa olsun yenilik yapma gereksinimi belli ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. 

1945’li yıllardan itibaren geleneksel kamu yönetiminin katı, hiyerarşik ve bürokratik yapısı, modern devletlerin 

hizmet sunum sürecini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu bağlamda kamu yönetiminde yeni bir anlayışa ihtiyaç 

duyulmuştur. Değişimi gerektiren sebepler, ülkelerin durumlarına ve yönetim yapılarına göre değişiklik arz etmiştir. 

Ancak hızla küreselleşen siyasi alanda değişim faktörleri birbirine benzemektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışının 

ortaya çıkış sebeplerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz (Coşkun, 2013: 51):  

 

- Geleneksel kamu yönetimine yapılan eleştiriler ve ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması, 

- Yönetim biliminde meydana gelen entelektüel birikim ve gelişmeler, 

- Ekonomide liberal akımların ağırlık kazanması, 

- Yeni sağ düşüncesi, 

- Toplumsal düşüncedeki değişim ve eğitim düzeyindeki ilerlemeler, 

- Siyasal liderlikteki değişim, 

- Vatandaşların beklentilerindeki artış, 

-  Küreselleşme ve uluslar arası alandaki değişimler, 

- Özel sektördeki gelişim, 

- Teknolojik gelişmeler. 

 

1980 sonrası meydana getirilen tüm yaklaşımlar arasında en gerçekçi olan yeni kamu yönetimi yaklaşımı, 

geleneksel kamu yönetimi ile özel sektör yönetim anlayışı arasında adeta bir köprü görevi görmektedir. Yeni kamu 

yönetimi, kamu sektörüne olan yaklaşımların en uygun kısaltılmış hali olarak değerlendirilebilir. Değerleri, 

normları, teknikleri ve kamu sektörü yönetimine dönük yönetim pratiklerini içermektedir. Vatandaşların 

yönetimine öncelik verilmekte; kaynaklar ve programlar, yönetim faaliyeti ve süreci yenilikçi bir anlayışla 

belirlenmektedir (Ömürgönülşen, 1997: 520). Bu doğrultuda her yaklaşımın zayıf noktaları dikkate alınarak bir 

sentez oluşturulmaya çalışılmıştır. Esasında kamu politikası yönetim fonksiyonuna daha az önem vermektedir. 

Bundan dolayı özel sektör yönetimi, kamu sektörünün bu yönüne karşı oldukça duyarlı yaklaşmaktadır (Özer, 

2005: 6). 

 

Geleneksel kamu yönetiminin çekirdek düşüncesi Weberyen bürokrasi kuramıdır. Bu kurama göre, kamu 

sektörü özel sektörden tamamıyla farklıdır. Kamu ancak kendine özgü kurallar ve kanunlarla yönetilir. Bu nedenle 

kamuda birçok kişi istihdam edilmeli ve harcamalar kamu bütçesinden yapılmalıdır. bu anlayış çerçevesinde kamu 

sektörü her alanda aşırı büyümüş ve yayılmıştır (Lane, 2000: 304). Bu büyüme ve yayılmanın getirdiği 

olumsuzluklar, kamu yönetiminde liberalizm tsunamisinin piyasa anlayışını ön plana çıkarmıştır. Yeni kamu 

yönetimi, ilk defa İngiltere’de Thatcher ve ABD’de Reagan tarafından benimsenen uygulamalarla başlamıştır 

(Bilgiç, 2003: 29). İngiltere ve ABD’nin öncüsü olduğu bu yönetim anlayışı, küreselleşen siyasal alanda geçerli 

sayılmış ve bu doğrultuda gerek ülke çapında gerekse bölgesel birliklerde düzenlemeler ve kanunlar yoluyla etkili 

kılınmıştır. 

 

2.2. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının İlkeleri 

 

Yeni kamu yönetimi anlayışı, içerisinde barındırdığı küreselleşme ve liberal ekonomi-yönetim yapı 

taşlarıyla birlikte geleneksel kamu yönetime bir başkaldırıdır. 1980’li yıllardan itibaren gelişmiş ve gelişmekte olan 

Ülkerler arasında hızla yayılan bir dönüşüm hareketidir. Özel-kamu sektörünün yönetim birliği anlayışının vücut 

bulmuş halidir. Yeni kamu yönetimi anlayışını var eden ve temellendiren ilkeleri şu şekilde sayılabilir (Eryılmaz, 

2013: 53-56): 

 

a) Bürokratik Örgüt Modeline Karşıdır: Geleneksel kamu yönetimi anlayışının örgütlenme biçimini 

oluşturan Max Weber’in bürokrasi modeline bir eleştiridir. Weber’in bürokrasi modeli her ne kadar yirminci 

yüzyılda önemli işlevlerde bulunmuş olsa da hızlı bir şekilde değişen yönetim koşullarına ayak uyduracak kadar 



esnekliğe sahip değildir. Devletin yönetimde hantallaşmasını, aşırı kırtasiyeciliğini,  verimsizliğini ve 

merkeziyetçiliğini önleyememiştir. Yeni kamu yönetimi anlayışı, gün geçtikçe devlete zarar veren bu bürokrasi 

anlayışını rafa kaldırmış ve adem-i merkeziyetçiliği savunan, yetki devri ilkesini ön plana çıkaran, vatandaşların 

talebini dikkate alan, vatandaşları müşteri vasfına sokan, sonuç odaklı ve esnek yapılı örgütlenme biçimine sahip 

yönetim tarzını benimsemiştir. 

 

b) Devletin Küçülmesi: Yeni kamu yönetimi, Keynesyen düşünüşün temelini oluşturan müdahaleci devlet 

anlayışına bir tepki olarak, Liberal akımın en büyük savaşımı olan küçük devlet anlayışına sahip çıkmıştır. Devletin 

asli görevlerine geri dönmesi gerektiğini, böylelikle görev alanlarında daha etkin ve verimli olabileceğini 

savunmaktadır. Piyasa merkezli bir yaklaşımdır. Devletin, toplumsal sorunları tek başına çözmek yerine kamu-özel 

sektör-sivil toplum kuruluşları arasında katalizör görevi üstlenmesi uygun görülmüştür. Yönetişim kavramını 

yücelten bir anlayıştır. 

 

c) Sorumluluk Anlayışında Değişme: Yeni kamu yönetimi anlayışına göre bürokratlar, yalnızca süreçten 

değil sonuçlardan da sorumlu tutulmalıdır. Kamu çalışanları da sadece siyasilere değil halka karşı da sorumlu 

olmalıdır. Yönetimde şeffaflık sağlanmalı ve bilgi edinme yolları kolaylaştırılmalıdır. Bu sayede sunulan hizmette 

kalite sağlanmış olup hizmet odaklı yönetim anlayışı hakim kılınmak istenmiştir. Gizliliğe ve remi sır anlayışlarına 

karşı çıkılmaktadır. Yönetimde açıklık savunulmuştur.  

 

d) Serbest Piyasa Temelli Yönetim: Özel sektördeki işletmecilik ilke ve tekniklerinin kamu yönetiminde de 

uygulanması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışında girişimci ve işletmeci ruhuna sahip 

yönetici modeli, stratejik hedefler, müşteri ve kalite önemli kavramlardır. Kamu hizmetleri yerine getirilirken özel 

sektöre öncelik tanınmalıdır. Bu anlayış çerçevesinde vatandaş, devlet gözünde müşteri rolünü üstlenmeli ve 

talep/ihtiyaçlar öncelik sıralamasına göre giderilmelidir.  

 

Özetle, yeni kamu yönetimi yenilikçi ve piyasa merkezli yapısıyla geleneksel kamu yönetimi anlayışını rafa 

kaldıran, her kademedeki yönetici grubunun işlerini kolaylaştıran, bürokratik süreçlerle hantallaşan devletin hizmet 

sunum hızını maksimize eden ve zamanın yönetim anlayışına hayat suyu olan bir anlayıştır. Ayrıca günümüzde 

birçok devletin yeniden yapılanmasına ön ayak olan yönetim biçimidir.  

 

3. TÜRKİYE’DE YENİ KAMU YÖNETİMİ 

 

Yeni kamu yönetimi anlayışı, ABD ve İngiltere ile birlikte küreselleşmenin etkisiyle hızla gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler arasında yayılmıştır. Birçok ülkede reform hareketiyle hayat bulmuş ve yönetim anlayışı 

büyük bir değişim içine girmiştir. Gelişmekte olan ve Avrupa Birliği üyeliği için çaba gösteren Türkiye de bu 

anlayıştan oldukça etkilenmiştir. Bu anlayış doğrultusunda kanunlar ve tüzükler oluşturulmuş, yönetim yapısında 

gerekli görülen düzenlemeler yapılmıştır.  

 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren Weberyen bürokrasi anlayışının bir örneği şeklinde kamu 

yönetimini şekillendirmiş, büyük ölçüde Osmanlı devlet bürokrasisini birtakım yeniliklerle birlikte devralmıştır. 

Son elli yılda meydana gelen teknolojik gelişme ile buna bağlı olarak oluşan sosyal ve ekonomik varyasyonlar 

kamu yönetiminin etki alanını daraltmıştır. Bu daraltılmış alan içinde verimli, rasyonel, etkin yönetim anlayışı ile 

hizmet kalitesi ön plana çıkmış, gelişmiş ülkelerde kamu yönetiminin ağırlığı merkezden yerel yönetimlere doğru 

kaydırılarak katılım ve demokrasi ilkeleri öne çıkarılmıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı Türkiye’de kamu yönetimi 

için yeniden yapılanma kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nde kamu yönetimindeki değişim zorunluluğunun çeşitli sebepleri bulunmaktadır. 

Bunları iki grupta toplayabiliriz. İlk olarak AB’ye üyelik süreci, yönetimin küreselleşmesi, liberal ekonomi 

sisteminin soğuk savaş zaferi, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası baskı güçlerini sayabiliriz. İkinci olarak da 

güçlenen ve büyüyen merkezi yönetimin hantallaşması, yerel yönetimlerin güçsüzlüğü, kırtasiyeciliğin artması, 

tutuculuğun ve kuralcılığın üst seviyeye varması, koordinasyon ve denetim eksiklikleri, mevzuat ve yönetime 

katılımda sorunlar ve yozlaşma gibi içsel problemler söz konusudur.  

 



Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlayışının ilk yansıması Turgut Özal ile birlikte 24 Ocak 1980 kararları 

olmuştur. Türkiye’de temel dönüşümün başladığı bir kırılma noktasını oluşturmaktadır. ‘‘Daha az devlet daha çok 

piyasa’’ ilkesine dayanmıştır ve liberalleşme politikalarının başlangıcını temsil etmektedir (Sezen, 2003: 118). 24 

Ocak Kararlarının temel amaçları ekonominin dış rekabete açılması ve bu rekabet anlayışı çerçevesinde 

şekillenmesi, ihracatın artırılması, ekonomide kamu kesiminin küçültülmesi, devlet müdahalelerinin asgariye 

indirilmesi, yabancı sermayenin özendirilmesi, özel kesimin sermaye birikiminin özendirilmesi ve desteklenmesi, 

sonuç olarak liberal ekonomi anlayışının benimsenmesi olarak görülmüştür. 

 

Ancak Türkiye’de yaşanan 1980 ve 1997 yıllarındaki askeri darbeler, 1980, 1995, 1997 ve 2001 ekonomik 

krizleri, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetleri, siyasal istikrarsızlık ve koalisyonların fikir ayrılıkları ve soğuk 

savaşın küresel etkilerinden dolayı yeni kamu yönetimi anlayışı gelişimini oldukça yavaş sürdürmüştür (Çapar, 

2011: 36-37). Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasi kararsızlıklar, yenilik stratejisi eksikliği, arzu ve model 

eksikliği, başarısız taklitçi çalışmalar ve yenilik karşıtı sistem anlayışın benimsenmesini güçleştirmiştir.  

 

Avrupa Birliği ile ilişkiler ve bu ilişkilerin meydana getirdiği KAYA (Kamu Yönetimi Araştırma Projesi) 

raporu yeni kamu yönetimi anlayışı açısından Türkiye’de çok önemlidir. 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve 

Kalkınma Partisi ile de bu anlayış büyük bir güç kazanmıştır ve hızlı bir şekilde kanun ve düzenlemeleri 

beraberinde getirmiştir. Merkezi yönetim, yerel yönetimler, kamu personel yönetimi, kamu mali yönetimi ve 

denetimle ilgili alanlarda önemli yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. 

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası, 5176 sayılı 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa, 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanunu, 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 

Hakkında Yasa, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Yasası, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Yasa, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası, 5393 sayılı Belediye Yasası, 5449 sayılı Kalkınma 

Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Yasa, 6085 sayılı Sayıştay Yasası, 6223 sayılı Kamu 

Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Yasası, 6328 sayılı 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa ile 6728 sayılı Yatırım 

Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa ve 31 Temmuz 2009 

tarihinde yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik bu 

kapsamda değerlendirilebilir. 

 

Yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte özelleştirme ve yerelleşmeye büyük önem verilmiştir. Devlete ait 

birçok şirket özel sektöre satılmış, birçok kamu hizmeti de görülmesi üzere özel sektöre devredilmiştir. Kamu 

politikasında yönetişim, stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi ve performans yönetimi baskın hale gelmiş ve e-

devlet gibi teknolojik gelişmelerden yararlanılmak amaçlanmıştır. Osmanlıdan miras kalan geleneksel bürokrasi 

anlayışı yıkılmak istenmiş ve yaklaşık son 15 yılda Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni kamu yönetimi anlayışında 

önemli ve büyük adımlar atılmıştır. 

 

4. TÜRKİYE’DE YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ YEREL YÖNETİMLERE 

YANSIMASI 

 

Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlayışı ışığında yerel yönetimlerdeki reformlar 1980’li yıllardan itibaren 

başlamaktadır. Bu reformların özünde küreselleşme, demokrasinin artan önemi, neo-liberalizm akımı, gelişen 

teknoloji ve Avrupa Birliği kriterleri bulunmaktadır. Düzenlemelerle birlikte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 

merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetiminin azalması, vatandaşın yönetime daha etkin bir şekilde 

katılması ve geleneksel merkeziyetçi yapının zayıflatılması amaçlanmıştır. Türkiye, yerel yönetim reformunu kendi 

iç dinamikleriyle gerçekleştirmekte zayıf kalmıştır ve güdeleyici bir baskı gücü olarak Avrupa Birliği bu noktada 

önemli bir rol üstlenmiştir.  

 

Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlayışının yerel yönetimler üzerindeki ilk adımı, 1984 yılındaki 3030 

sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun ile atılmıştır. Bu yasa ile büyükşehir belediyeleri 



kurulmuş ve görev, yetki ve sorumlulukları dile getirilmiştir.  Ayrıca merkezi idare ve diğer mahalli idareler ile 

ilişkilerine dair esas ve usulleri de kapsamaktadır. 

 

Amerika ve İngiltere’nin ön ayak olduğu yeni kamu yönetimi anlayışının yerel yönetimler ile ilgili 

kısımları Avrupa Birliği’nce yönetimsel hedef olarak belirlenmiştir. Yerel idari birimlerin özerkliği en önemli 

husus olarak ele alınmıştır. Bu konuyla ilgili olarak, Avrupa Konseyi tarafından 1988 yılında Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı yürürlüğe sokulmuştur. Söz konusu Şartta, yerel yönetimlerin özerkliği ile ilgili temel 

ilkeleri tanımlanmıştır. Bir Avrupa Birliği aday ülkesi olan Türkiye’de 1991 yılında TBMM kararıyla bazı 

maddeleri dışında bu metni kabul etmiştir. Yönetime halkın katılım hakkından yola çıkan Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı, bunun sağlanabilmesi için yerel yönetimlerin karar organlarının demokratik yöntemlerle 

oluşturulmasını ve sorumlulukları, yöntemleri ve kaynakları bakımından geniş özerkliğe sahip olmalarını ön koşul 

olarak belirlemiştir. Şartta öne çıkan anlayışlar; subsidiarite önceliği, yerel yönetimlerin yetki genişliği ve orantılı 

kaynak sağlanması, merkezi yönetimin etkisinin kırılması ve hukuku ön plana çıkartılması olarak sayılabilmektedir. 

Türkiye’de yapılan yerel yönetimler hakkındaki düzenlemeler bu Şartta uygun olarak tasarlanmaktadır. 

 

90’lı yıllarla birlikte reform çalışmaları boyut değiştirmiş, kamu yönetiminin niteliğini değiştirmeye 

yönelik yapısal reform çalışmaları hız kazanmıştır. Bu çerçevede 1991 yılında yerel yönetimlerin güçlendirilmesine 

yönelik öneriler içeren ‘‘Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu’’ hazırlanmıştır. Bu dönemde tüm dünyada 

ağırlığı hissedilen Yeni Kamu Yönetimi anlayışı, 1998 yılında yürürlüğe giren Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı 

aracılığı ile yerel yönetimler bünyesinde uygulamaya aktarılmıştır. Merkezin yetki ve sorumluluklarının yerel 

lehine azaltılmasına yönelik bu yeni anlayış 2000’li yıllarda pekiştirilmiştir. 2000’li yıllarda Başbakanlık tarafından 

‘‘Değişimin Yönetimi için Yönetimde Değişim’’ adlı bir rapor da yayımlanmıştır (Emini, 2009: 35). 

 

Türkiye’de ciddi anlamda yerel yönetimlerde yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesindeki reform 

çalışmaları, 2004 yılından itibaren başlamıştır. İlk olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 10 Temmuz 

2004 yılında kabul edilmiştir. Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, 

büyükşehir belediyesinin görev ve sorumluluklarını tam olarak belirlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, 

verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak olarak belirlenmiştir (www.resmigazete.gov.tr, 2017). 3030 sayılı 

kanunun eksiklikleri giderilmeye çalışılmış ve büyükşehir belediyelerinin kazanımı kriterleri daha çok 

zorlaştırılmıştır.  

 

5216 sayılı Kanun büyükşehir belediye meclisinin kurumsal yapısına ve işleyişine yönelik olarak ayrıntılı 

düzenlemeler getirmemiştir. Kanunun, Büyükşehir meclis kararlarının kesinleşmesi noktasında getirdiği temel ve 

dikkat çeken yenilik büyükşehir belediye başkanına, büyükşehir meclisinin kararlarını aynen veya değiştirerek 

kabul etme yetkisinin tanınmış olmasıdır. Kanunla, büyükşehir belediye başkanı ilçe ve ilk kadem belediyeleri ile 

büyükşehir meclisi üzerinde doğrudan bir onay makamı olmaktan çıkarılmış ve daha demokratik bir yapılanma 

oluşturulmuştur (Öner, 2006: 343). 

 

Kanun’un genel gerekçesinde, kentsel nüfusun artmasının hizmet talebi ve maliyetlerinde de artışa neden 

olduğu, kentlerin küresel ekonomide büyük bir pazar, ticaret merkezi ve ulusal ekonominin motoru olduğu ifade 

edilmiştir. Böylesi önemli yönetsel birimlerin çözüm bekleyen pek çok sorunu olmasına rağmen ilk sırada yönetim 

yetersizliğinden kaynaklanan sorunlara yer verilmiştir. Sorunların anakentin bütününden kaynaklandığı halde 

çözüm için gerekli yetki ve mali kaynaklar birden fazla mahalli idare birimi arasında paylaştırıldığı için anakent 

yönetimlerinin teşkilat yapısı, hizmet üretme kapasitesi ve mali kaynaklarıyla sorunların üstesinden gelmesini 

imkansızlaştırdığı ve yönetimde etkinlik ve verimliliği ortadan kaldırdığı belirtilmiştir. Ayıca mevcut yapıda 

planlama ve koordinasyon ile ölçek ekonomisinin getirdiği avantajlardan da yararlanılamadığından söz edilmiştir 

(Lamba, 2014: 140). 

 

Yerel yönetim reformlarından biri de 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’dur. Kanunun 

amacı; il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esaslarını düzenlemektir (www.resmigazete.gov.tr, 2017). Kanun’un genel gerekçesinde merkezi devlet yapılarının 

tüm dünyada aşınmasına ve adem-i merkeziyetçi yapıların güçlenmesine yol açan kimliksel ve yönetime katılma 

taleplerindeki artışa vurgu yapılmıştır. Yerelleşmenin, demokrasinin garantisi olduğu bundan dolayı her yerelin 

kendi içinde bir merkez oluşturmasının temsili demokrasinin temel özelliklerinden biri olduğu belirtilmiştir (Lamba, 



2014: 141). Kanun ile il özel idareleri ile belediyelerin arasında görev konusu ve görevin yerine getirileceği yer 

yönünden meydana gelebilecek görev ve yetki uyuşmazlığı sorunu da giderilmiştir.  

 

Kanun’un il özel idaresinin özerkliğine yönelik getirdiği düzenlemeleri aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (Parlak, 2005: 195): 

 

- Valinin il genel meclisi başkanı olmasına son verilmesi, meclis başkanın seçimle belirlenmesi, 

- İl genel meclisi kararlarının kesinleşmesi için valinin onayından geçme zorunluluğunun kaldırılması ve sadece 

kararların valiye bildirilmesi şartı getirilmesi, 

- İl özel idaresi bütçesinin kesinleşmesi için İçişleri Bakanlığı’nın onay şartının kaldırılması ve meclisin kabulüyle 

bütçenin yürürlüğe girmesi, 

- İl genel meclisinin fesih nedenlerinin azaltılması, 

- İl özel idarelerinin il genel meclisinin kararıyla görev alanıyla ilgili uluslararası teşekkül ve organizasyonlara 

kurucu üye ya da üye olabilmesi, ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilmesi, 

- Ulusal düzeyde yerel yönetimlerle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, dernekler, vakıflar ve meslek odaları ile ortak hizmet projesi gerçekleştirebilmesi. 

 

Yerel yönetim reformları ile ilgili bir başka düzenleme ise 26.05.2005 tarihli 5355 sayılı Mahalli İdare 

Birlikleri Kanunudur. Bu Kanunun amacı; yerel yönetimlerin hukuki statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kanun, yerel yönetimlerde etkinliğin ve 

verimliliğin sağlanması, mevzuat sorunlarının aşılması, örgütlenme eksikliğinin giderilmesi ve özellikle kamu 

hizmetlerinde ölçek büyütmeye yönelik önemli düzenlemelerden biridir (Kerman vd., 2012: 78). Gerekçede, Yeni 

kamu yönetimi anlayışının, yönetimde etkinlik ve verimliği temel aldığı belirtilmiş ve geleceğin belirsizliklerine 

karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara hızlı ve uygun çözümler bulma, değişime uyum sağlamanın 

temel gerekleri arasında sayılmıştır. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve 

değişimi gerekli kılmaktadır. Mahalli idarelerin çalışma yöntemleri, süreçleri ve amaçlarının da değişimin konusu 

olacağı, bundan dolayı bu idarelerde, aşırı bürokratik yapıların kaldırılması, etkin çalışan esnek ve daha küçük 

birimlerin oluşturulması, çalışma yöntem ve süreçlerinin sorgulanması gerektiği ifade edilmiştir. Esnek ve yatay 

örgütlenmenin yanında geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkmasının, kamunun girişimci ve rekabet edebilir 

olması gerektiğine vurgu yapılmasının adem-i merkeziyetçilikle de uyumlu olduğu belirtilmiştir (Lamba, 2014: 

141). 

 

13.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu yerel yönetimlerde reform 

çalışmalarının en önemli basamaklarından biridir. 5393 sayılı Kanunun genel gerekçesinde dünyada bir değişim ve 

dönüşüm süreci yaşandığı, bu süreçte yeni kamu yönetimi, etkinlik, verimlilik, katılım, çoğulculuk, saydamlık, 

öngörülebilirlik, hesap verebilirlik ve sonuç odaklılık gibi kavram ve anlayışların ortaya çıktığı ifade edilmektedir. 

Bu dönüşümün aynı zamanda merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev, yetki, sorumluluk ve kaynak 

dağılımının da yeniden düzenlenmesini ve genelde mahalli idarelere, özelde ise belediyelere daha fazla yetki, 

sorumluluk ve kaynak verilmesini beraberinde getirdiği belirtilmektedir. Aynı zamanda, katılımı artırmak, 

demokrasiye işlerlik kazandırmak, yerel halkın memnuniyetini sağlamak, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı’na ve Avrupa Birliği’nin mahalli idarelere yaklaşımına uyum sağlamak için de mahalli idarelere daha fazla 

yetki, sorumluluk ve kaynak verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu amaçla, belediyeler ve merkezi yönetim ile 

mahalli idareler arasındaki görev, yetki ve kaynak dağılımını yeniden düzenlemek için 5393 sayılı Belediye 

Kanunu çıkarılmıştır. Gerekçede kanun çıkarılırken, bir yandan devletin üniter yapısına, anayasa’da yer alan 

idarenin bütünlüğü ilkesi ile idarenin merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayanıldığı, diğer yandan Avrupa 

Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın ve Türkiye’nin adaylık sürecinde bulunduğu Avrupa Birliği’nin mahalli 

idarelere yönelik genel yaklaşımının göz önünde bulundurulduğu belirtilmektedir. 

 

Hizmetlerin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması öngörülerek belediye 

yönetimlerinin daha demokratik ve vatandaş odaklı bir anlayışı benimseyecekleri düşünülmüştür. Katılıma ilişkin 

yeniliklerin başında hemşerilerin belediye meclislerine ve ihtisas komisyonlarına katılma ve görüş bildirmeleri ile 

herkesin görüşünü açıklama imkanı bulacağı Kent Konseylerinin kurulmasına ilişkin düzenlemeler yer almıştır. 

Belediyelerde etkinlik ve verimliliğin, hazırlanacak olan beş yıllık stratejik planlar, performans programları ve 

faaliyet raporları ile arttırılması hedeflenmiştir. Gerekçede, belediyelerin Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun 



olarak, imtiyaz verme veya yap-işlet-devret modeliyle bazı iş ve hizmetleri yaptırmanın yanında, birçok iş ve 

hizmetleri yaptırma veya işlettirme yöntemlerini kullanmaya da yetkili olacaklarından söz edilmiştir. Ayrıca 

belediyelerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile kamu-özel ortaklığı şeklinde işbirliği 

yapabilecekleri, mahalli idarelerin kendi aralarında da rekabetçi bir anlayışın hakim olacağı belirtilmiştir (Lamba, 

2014: 142). Kanunla, il ve ilçe merkezleri hariç, belediye kurulması için gereken nüfus sayısı 2000’den 5000’e 

çıkarılmıştır. Bununla hizmetlerin etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi ve kaynak israfının 

önlenmesi amaçlanmıştır. 

 

5393 sayılı Kanun, düzenlemelerin kapsamı, yöntemi, sınırları, idarenin birliği ve bütünlüğü ile anayasanın 

da belirttiği üniter yapının korunması konularında birçok eleştiri almıştır. Ayrıca kanun yeni bir denetim anlayışını 

da beraberinde getirmiştir. Buna göre; ‘‘belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun 

halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine yetkili 

sulh hukuk hakimi tarafından belirlenmesi durumunda’’ İçişleri Bakanının, hizmetin özelliğine göre makul bir süre 

vererek belediye başkanından hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini istemesi öngörülmüştür. Söz 

konusu aksamanın giderilmemesi durumunda, İçişleri Bakanının o ilin valisinden hizmetin yerine getirilmesini 

istemesi kararlaştırılmıştır. Bu düzenlemenin amacı da, aksamalardan dolayı halkın hayatının zorlaşmasını önlemek, 

kamu hizmetlerini kesintisiz sunmak ve merkezi idarenin harekete geçmesine imkan sağlamak olarak ifade 

edilmiştir (www.resmigazete.gov.tr, 2017). 

 

Yerel yönetimlerle ilgili en geniş kapsamlı son düzenleme ise 12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı 

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’dur. Kanunun gerekçesi, kendisinden önceki büyükşehir 

belediyesi kanunları ile benzerlik taşımaktadır. Saydam, etkin, verimli, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışının var 

olabilmesi adına yerelin güçlenmesi savunulmaktadır. Ancak yerelde birçok yönetimin birlikte işliyor olması 

halinde planlama ve koordinasyonun yeterli olarak sağlanamadığı görüşüne dayanılarak büyükşehir belediye 

yönetimleri savunulmaktadır. Böylelikle kaynak israfının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda 

bölgede küçük ölçekte yer alan yönetimlerin sanayileşme, ulaşım ve çevre gibi artan sorunlar karşısında hizmet 

üretme ve sunma imkanlarının kısıtlı olması sorununun da önüne geçilebilecektir (Önez, 2015: 254). 

 

6360 sayılı kanunda yeni kamu yönetimi anlayışı ve anayasa ile çelişen maddeler de bulunmaktadır. Kanun 

ile büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluğu artarken bir taraftan da kurula Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlıkları vasıtasıyla merkezi yönetimin etkinliği arttırılmaktadır. Ayrıca yine kanun ile köyler ilçe belediyenin 

birer mahallesi olarak belirlenmiştir. Bu da yerellik ilkesine aykırı bir tutumdur. Bu yeni düzenleme Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı’na da aykırıdır. Tüm bunların yanında, büyükşehir belediyelerindeki il özel idarelerinin 

kaldırılması ve büyükşehir olmayan illerde kaldırılmaması, 1982 anayasasındaki ‘‘Yönetimde Genellik’’ ilkesine 

aykırıdır (Altunsoy ve Önalp, 2015: 60-61).  

 

Son yıllarda küreselleşme, rekabet ve AB üyelik sürecinin de etkisiyle bölgesel kalkınmanın öneminin 

artması, bölgesel kalkınma anlayışında da önemli değişiklikleri gündeme getirmiştir. Türkiye’de de 08.02.2006 

tarihinde çıkarılan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 

bu değişikliklere uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Kanun’un genel gerekçesinde, dünyada bölgesel gelişme 

planlarının hareket noktasının sadece bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını gidermeye yönelik olmadığı, 

sürdürülebilir, dengeli, insan odaklı, esnek, rekabetçi, katılımcı olması ve yerel aktörlerin çabalarını, yerel 

potansiyelleri ve dinamikleri, stratejik yaklaşımı, öğrenmeye dayalı uygulamaları içerdiğinden söz edilmiştir. 

Bundan dolayı, yerel/bölgesel dinamiklerin ve potansiyelin tespiti, bunların ulusal öncelikler ile uyumlu olarak 

yerinde ve katılımcı bir anlayışla, ortak akıl kullanılarak planlanması, esnek, aksiyona dayalı, rol paylaşımına açık 

ve insan odaklı programlar, gelişme politikaları ve rekabetçi projeler ile desteklenmesi aşamalarında yerelde teknik 

kapasitesi yüksek bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca mevcut yapının yerel düzeyde kamu kesimi, özel kesim 

ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmede yetersiz kalması bölgesel gelişme ve yerel kalkınmanın 

kurumsallaşmasını engellemiştir (Lamba, 2014: 143). 

 

Ajanslara verilen görevler arasında; bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından 

yürütülen ve önemli görülen diğer projelerin izlenmesi, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 

arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi de sayılmıştır. Bu hüküm ile bugüne kadar hep icracı organlar olmaktan çok 



danışma organı şeklinde yapılandırılan kamu, özel ve sivil toplum temsilcilerinin birlikte bulunduğu oluşumlar, bu 

şekilde ilk kez bir kamu örgütünün icra gücü bulunan kademelerinde yer almıştır. 

 

Ajansların bölgelerde kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasına, yerel yönetimlerde kapasitenin 

geliştirilmesine, ideal büyüklükte ve ölçekte planların yapılmasına, karar alma ve uygulama yapılarının 

katılımcılığa açık olması sayesinde toplumun kalkınma sürecine doğrudan ve aktif katılımını sağlayarak yerel 

sahiplenmeyi pekiştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca ajansların teşkilat yapısının, kamu-özel 

sektör ortaklığı anlayışına uygun, geniş katılımlı, teknik kapasitesi yüksek, etkin bir özel sektör kuruluşu gibi 

faaliyet gösterecek şekilde tasarlandığı, istihdam usulleri bakımından ise işe alma ve ücret ödemede uzmanlığa, 

performansa dayalı ve başarıya odaklı bir personel yapısı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilmiştir. Yeni kamu 

yönetiminin, desantralizasyon, rekabet, yönetişim ve yönetsel ve mali anlamda kendi kendine yetebilen birimler 

oluşturulması ilkeleri ile uyumlu olduğu görülmüştür (Lamba, 2014: 143). 

 

5. YEREL YÖNETİM REFORMLARININ ETKİSİ 

 

Yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulan, karar organları yerel halkça seçilen, görev ve yetkileri yasalarla belirlenen, özel gelirleri ve bütçesi olan ve 

kendine özgü örgüt yapısı ve personeli bulunan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanabilir. Bu nitelikleriyle yerel 

yönetimler demokratik yönetim yapısının temel unsurlarından birisini oluşturmakta ve sosyolojik etkenlerin yanı 

sıra, özellikle yerel kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği artırmak amacıyla hemen her toplumda bu 

yönetimlere yer verilmektedir. Yeniden yapılandırma arayışlarındaki temel güdü, bu kuruluşların çağdaş gelişmeler 

ışığında günün koşullarına uyarlanması, halkın talep ve beklentilerine duyarlı bir şekilde daha kaliteli, daha hızlı, 

daha verimli ve etkin hizmet sunmalarının sağlanmasıdır. Bu çerçevede Türkiye’de de benzer gerekçelerle yerel 

yönetimlerin yeniden yapılandırılması temel bir ihtiyaç haline gelmiş ve uzun yıllardır sürekli olarak kamu 

yönetiminde reform çabalarının en önemli unsurlarından birini oluşturmuştur. Bu yöndeki arayışlar giderek 

güçlenmiş ve son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin olarak kapsamlı reformlar gerçekleştirilmiştir (Urhan, 2008: 85). 

 

Getirilen düzenlemeler dünyadaki çağdaş, modern yerel yönetimler anlayışına Türkiye’nin de katılmak 

istemesi açısından önemli adımlardır. Ülkemizde anlaşıldığının aksine ‘‘reform’’ kelimesi bir süreci ifade 

etmektedir. Yönetimin yeniden yapılandırılması birkaç düzenlemeyle bir anda olabilecek bir husus değildir (Urhan, 

2008: 101). Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hem küresel eğilimlerle uyumlu hem de söylem düzeyinde de olsa 

ulusal öncelikler arasında yer alan politikaların arasındadır. Yerel yönetimlerin idari ve mali anlamda 

güçlendirilmesi ve bunu takiben yerel yönetimlere yetki ve görev devirleri hem 9. Kalkınma Planı’nda hem de 61. 

Hükümet Programı’nda yer bulmuş ifadelerdir. 

 

İncelenen kanunların genel gerekçelerinin neredeyse tamamında etkinlik, verimlilik ve şeffaflık ilkelerine 

yer verilmiştir. Kanunsal düzenlemelerde, hesap verebilirlik, şeffaflık, yetki ve sorumluluk dengesi, performans 

yönetimi, stratejik planlama ve mali denetimle ilgili ilkeler ön plana çıkmıştır. Yerel yönetim, merkezi yönetim, 

mahalli idare birlikleri ve kalkınma ajansları ile ilgili kanunların genel gerekçelerinde, kamu yönetimi anlayışındaki 

değişikliklerden ve yeni kamu yönetiminden de söz edilerek, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılığa 

vurgu yapılmıştır. Yerel yönetimlere yetki ve kaynak devri sağlanarak desantralizasyonun gerçekleştirilmeye 

çalışıldığı tespit edilmiştir. Yeni kamu yönetiminin temel bileşenlerinden biri olan kaynak kullanımında disiplin ve 

daha düşük maliyetle daha iyi hizmet üretme hedefi doğrultusunda, yerel yönetimlerde ölçek büyüterek ölçek 

ekonomisinin avantajlarından yararlanılmak istenmiştir. Düzenlemelerle, daha yatay bir örgütlenmeye sahip, 

girişimci ve rekabet edebilir, bürokratik yapıdan uzak, esnek ve daha küçük birimlerin oluşturulması hedeflenmiştir 

(Lamba, 2014: 147). 

 

Yerelleşme ve demokrasi arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Vatandaşlara daha fazla söz hakkı tanıma 

ve tercih imkanı sunma, en iyi şekilde yerel yönetimlerde uygulama alanı bulmaktadır. Yerel yönetimler tüketici 

tercihlerini daha iyi tespit etme imkanına sahiptirler ve halka daha iyi bir şekilde hizmet götürmektedirler. Halka 

daha yakın oldukları içinde onların katılımını daha kolay sağlayabilmektedirler. Yapılan reformlarda yerelleşme 

izleri çok belirgin olarak görülmekte ve bu ilke çıkartılan yeni kanunlara hakim olmaktadır. 

 



Yerel yönetim reformları iç ve dış dinamiklerin de etkisiyle yeni kamu yönetimi anlayışına uygun şekilde 

yapılmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde tüm yerel yönetim düzeyindeki birimler hakkında düzenleyici kanunlar 

oluşturulmuştur. Bir takım eksikliklerle beraber reform hareketi uygulamaya konmuş ve bu yolda ilerlemeye devam 

edilmiştir. Yerel yönetim düzeyinde yeni kamu yönetimi anlayışı oluşturulmaya çalışılmış ve bu büyük ölçüde 

başarılmıştır.  

 

6. SONUÇ 

 

Küreselleşmenin büyük bir güç kazandığı ve bilgiye erişimin çok hızlı olduğu günümüz dünyasında, 

ekonomik, siyasal ve toplumsal hayatın bütün alanlarında olduğu gibi yönetim alanında da büyük bir değişim 

yaşanmaktadır. Bu bağlamda kamu yönetimi de dünyada meydana gelen bu değişimlerden nasibini almış ve yeni 

değerler istikametinde değişim göstermiştir. Bu dönüşüm sürecinde gerek iç gerekse dış faktörler önemli rol 

oynamıştır. 

 

Günümüzde idari reform uygulamalarının ilk basamağı, 90’lı yılların ikinci döneminde ortaya çıkan Yeni 

Sağ Düşüncesi ile gerçekleşmiştir. Bu düşüncenin asıl hedefi devleti olabildiğince asli görevlerine çekip küçültmek 

ve piyasa temelli bir kamu yönetimi inşa etmektir. Yeni sağ ve neo-liberal düşünürler tarafından şekillenen yeni 

düzenlemeler, küçüğe ve yerele büyük önem vermiştir. Kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli ve etkin olmaması, 

mevcut kuruluşları günün koşullarına uygun hareket etmemesi, savaşlar ve krizlerin bir türlü etkisiz hale 

getirilememesi, yaşanan küreselleşme ve teknolojik geri kalmışlık yeni sağcıları haklı çıkarmıştır. 

 

Reform kapsamında kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, insan, örgüt ve yöntem unsurlarında 

gerçekleştirilmektedir. Bu dönüşüm yapılandırılırken göz önünde bulundurulması gereken bazı ilkeler mevcuttur. 

Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür (Tutum, 1971: 42): 

1. Reform, ülkenin sosyal, ekonomik ve politik düzenini, yapısını, geleneklerini ve anlayışını dikkate alarak 

gerçekleştirilmelidir. 

2. Reform aşamalı, dikkatli ve kararlı bir şekilde yürütülmelidir. 

3. Reform önceden planlanmalı, bu aşamada reformun stratejisi, belli başlı safhaları, öncelikleri belirlenmelidir. 

4. Reformun uygulanması için sürekli nitelikli teknik kuruluşlar oluşturulmalı ve örgütlenmeye gidilmelidir. 

5. Reform hakkında araştırma, inceleme ve uygulama yapacak, kamu yönetimi alanında uzmanlaşmış personel 

yetiştirilmelidir. 

6. Reformun temelini oluşturan personel sorunlarına öncelik ve ağırlık verilmelidir. 

7. Kamu personelinin ve halkın reformu kabulünü kolaylaştırıcı psikolojik ortam oluşturulmalıdır. 

8. Reformun direnmeye yol açacağı göz önünde bulundurularak bu durumun külfetine ve maliyetine hazırlıklı 

olmak gereklidir. 

 

Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yapılan yerel yönetimler reformu, Avrupa Birliği ve 

küreselleşme etkisiyle başlatılmış, ancak uygulamada herhangi bir olumsuzluk oluşmasa da gerekli hukuksal 

zeminin ve yönetimsel altyapının tam olarak yapılandırılmadığı görülmektedir. Bu özellikle kendini 6360 sayılı 

kanunda çok belirgin göstermiştir. Bu sorunlar kendini başta mali ve üniter devlet oluşumunda göstermektedir; 

yerel yönetimlere verilen görevler ile mali yapısı pek uyuşmamakta ve genellikle borçlanma yoluyla açık telafi 

edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de yaşanan bölücü hareketler de üniter yapıyı öne çıkarmakta ve coğrafi 

olarak bölünme tehlikesinin kamuoyunda endişelere yol açtığı görülmektedir. Tüm bunların yanında kanunlardaki 

anayasaya aykırı uygulamalar da gözden geçirilmeli ve kanunlarda ikililik yaşanmamalıdır. 

 

Kuşkusuz arzu edilen, yerel yönetimlerin merkezin vesayeti yerine giderek daha fazla gelişmiş 

demokrasilerde olduğu gibi, vatandaşın denetimi altında olmasıdır. Fakat ülkemizde vatandaşların yerel 

yönetimlerin karar alma süreçlerine katılmaları, uygulamaları izleme ve denetlemeleri, hesap sormaları ve bunun 

araç ve yöntemlerinin eksikliği anlamında ciddi bir demokrasi açığı bulunmaktadır. Bu demokrasi açığı hem 

kurumsal yapılardaki eksiklikler hem de geleneksel vb. faktörlerden kaynaklanmaktadır. 

 

Genel olarak baktığımızda yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde oluşturulan düzenlemeler büyük bir 

ölçüde amacına ulaşmış ve yerel yönetimler merkezi yönetim karşısında güç kazanmıştır. Bu düzenlemeler büyük 

bir oranda sadece son 15 yılda gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden düzenlemelere daha sürecin başlangıcı diyebiliriz. 



Çünkü reformların devrim şeklinde gerçekleşmesi ekonomik ve sosyal sorunlar doğurabilmektedir. Bu bir süreçtir 

ve süreç akışı içerisinde değişimler meydana gelmektedir. Son yıllarda yerel yönetim düzeyinde reformlar oldukça 

yavaşlasa da ilerleyen dönemlerde yeni kamu yönetimi anlayışı akımının devam edeceği öngörülmektedir.  
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