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ÖZ 

Yunanistan bürokrasisinin kalitesi kriz süresince gündemdedir. Bürokrasi krizin tek nedeni olmamakla 

birlikte krizin nedenleri, yönetimi ve krize karşı alınması önerilen tedbirler arasında Yunanistan bürokrasisi 

tartışmaların odağında olmuştur. Bürokrasinin kötü işleyişi sadece ekonominin idaresi bakımından değil, çağdaş 

demokrasilerde gözlenen profesyonellikte olmaması nedeniyle bürokrasi tümüyle bir reform alanı olarak 

görülmektedir. Bu nedenle, kriz yılları boyunca bürokrasiyi ilgilendiren çeşitli yasalar çıkarılmıştır. Bu makalede 

Yunanistan bürokrasisinin çalışma şeklinin kriz yıllarında bir sorun olarak ele alınışı ile 2010, 2011 ve 2012 

yıllarında bürokrasiyi ilgilendiren reformlar incelenecektir. Türkiye ile idari geleneği ve bulunduğu ekonomi 

kuşağı bakımından önemli ortak özellikler taşıyan Yunanistan’ın kriz dönemi ve sonrasındaki reform çalışmaları 

Türkiye’deki tartışmalara da ışık tutacak niteliktedir. 

Anahtar kelimeler: Kamu yönetimi reformu, müştericilik (clientelism), yolsuzluk, idare geleneği 

 

Greece: Does The Bureaucracy Make Crisis? 

Abstract 

The Greek bureaucracy is on the spot of debates throughout the economic crisis. Although the quality of 

the bureaucracy has not been the sole cause of the crisis, it has been the arena in the consideration of the 

measures against the crisis and its management. The Greek bureaucracy has been regarded as an area of reform 

not only due to the quality of its economy management but also due to the lack of professionalism compared to 

contemporary democracies. Therefore, various laws have been enacted in the crisis context. This paper will 

analyize the operation of the Greek bureaucracy, which is often regarded as the ‘issue,’ and the reforms in the 

years 2010, 2011 and 2012. Due to the crucial commonalities between Turkey and Greece in terms of their 

administrative tradition and the mode of economic coordination, the reforms undertaken during the crisis and its 

aftermath in Greece will shed light on the discussions in Turkey. 

Keywords: Public administration reform, clientelism, corruption, administrative tradition 

 

1. KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETIMI ÇALIŞMALARINA DUYULAN 

İHTIYAÇ 

Bilgi, teknoloji, yöntem, meta, yiyecek-içecek tüketiyoruz. Örneğin, çoğu zaman interneti 

açıyoruz, hem ulusal haberlere göz atıyoruz hem de uluslararası gazetelere göz atıyoruz. Bu bilgi 

kaynaklarında yer alan bilgilerin bir kısmı ulusal sınırlar içerisinde üretilmiş, bir kısmı ise sınırlarımız 

dışında bir yerlerde üretilmiş oluyor. Aynı biçimde, kullandığımız aygıtların bir kısmı ulusal sınırlar 

içerisinde, bir kısmı da, her ne kadar kullanım talimatları Türkçe olsa da, sınırlarımız dışında 

üretiliyor. Yine, yaşamla ilgili istatistiklere baktığımızda, kimi ülkelerde sağlık harcamalarının GSYH 

oranının yüksek, kimilerinde düşük olduğunu, yaşam beklentisinin de ülkeler arasında değiştiğini 

görüyoruz. 

 

Bu gözlemde bulduğumuz farklar pek çok soruyu akla getiriyor. Örneğin, kullandığımız 

iPhone’u üreten biz olsak ne olurdu? Fizik, kimya, biyoloji, güzel sanatlar, tasarım, mühendislik, 



 
 

 
 

antropoloji, iktisat, kamu yönetimi, filoloji vb. bölüm mezunları böyle bir işletmede memnun edici 

maaşlarla çalışıyor olabilirdi. Bu bölümlerden bazıları kapanmak şöyle dursun kontenjanlarını artırma 

gereği duyabilirlerdi. Şirket kazancından dolayı devletin önemli bir vergi geliri olabilir, ülkenin 

önceliklendirdiği uzay, eğitim, sağlık vb. harcamalar için kaynak elde edilmiş olabilirdi. Lise ve 

üniversite öğrencilerinin bazı tanıdıkları bu şirketlerde çalışıyor olacak, henüz öğrenci iken 

tanıdıklarından bu işletmelerde çalışma ortamıyla ilgili bilgiler edinebilir, kendileri de buralarda 

çalışmak için heveslenebilirlerdi. Dolayısıyla, dünyada kabul gören bir ürün üretmenin yararları o 

ürünü üreten işletmenin sınırlarını aşıyor: Çalışan işçinin cebine giren harcanabilir gelir, devlet 

bütçesine vergi, Ar-Ge ve sosyal harcamalar için kaynak, gelecek nesiller için umut, politikacılar, 

şirket yöneticileri ve hatta o ülke pasaportunu taşıyanlar için saygınlık ve güç, kısacası karşılaştırmalı 

üstünlük/avantaj. Elbette yaratılan bu değerin paylaşımı hiç de adil olmayabiliyor. Halkın egemen 

%1’i ile “öteki” %99’unun servet ve olanakları başlı başına bir “eşitsizlik” sorununu dünya gündemine 

oturtuyor. Harlem’de yaşayan zencilerle örneğin California’da yaşayanların kazançları, hayat 

beklentisi, umutları, olanakları aynı mıdır, Amartya Sen’in Development as Freedom’da 

örneklendirdiği gibi. 

 

Bu çelişkilerle birlikte, uluslararasında, ülkeler kendi ürünlerinin, kültürlerinin kabul 

edilmesinden büyük kazanç sağlarlar. O halde neden bazı ülkeler de diğerleri değil? Neden bazı 

ülkeler kamu yönetimleri, işletmeleri, üniversiteleri ile diğer ülkelere göre daha başarılı olabiliyorlar? 

 

Bu soru, doğal olarak, karşılaştırma öğeleri içeriyor, kuşkusuz sadece mühendisler, 

akademisyenler için değil, kamu yönetimi için de, hatta en çok onlar için. Çünkü, tüm ülke yararını 

gözetmekten en çok onlar sorumludur. O halde, kamu yönetiminde karşılaştırmalı çalışmalar 

karşılaştırma ihtiyacı kadar hızlı artmalı değil mi? Bu ne demek? 1950-60’lı yıllarda, evinde gramofon 

olan bir tüketici, birey için en doğal karşılaştırma bu gramofonun üretildiği “Alamanlar”ın kültürleri 

ile içinde yetiştiği Anadolu kültürünü karşılaştırmak olurdu. Peki günümüzde, tüketici birey için doğal 

karşılaştırma ülkeleri nereler olacaktır? Kuşkususz LG televizyonunu üreten Güney Kore, Nikon 

fotograf makinesini üreten Japonya, dünyanın her yerinden anlık haberleri izleyebildiği BBC ve 

CNN’in sahipleri İngiltere ve ABD, Google’u her bir ferdin temel parçası haline getiren ABD,  aldığı 

bazı giysileri üreten Hindistan, Bangladeş, Filipinler, pekçok cihazın üretim yeri olan P.R.C. yani Çin 

Halk Cumhuriyeti.  

 

Ancak, bu doğal karşılaştırma alanı, kuşkusuz nihai tüketici içindir. Planlamadan sorumlu olan 

Kamu Yönetimi için ise ancak kısmen geçerlidir. Bu şu demek: Eğer Güney Kore ile karşılaştırmayı 

LG televizyonlarını evlerimizde gördükten sonra yapmaya başlamışsak karşılaştırma için geç kalmışız 

demektir. Çünkü LG’nin veya herhangi bir ürünün üretimi uzun yıllara yayılan bir üretim sürecinin en 

son aşamasıdır. Dolayısıyla en son aşamada yapılacak karşılaştırmalar ancak bu en son aşamayı, yani 

sonucu kapsayacaktır, örneğin üretim miktarı, ihracat miktarı, Ar-Ge harcamaları oranı, çalışan işçi 

sayısı vb. Nedenleri ve nasılları ise kapsamayacaktır.  

 

Oysa 1970’li yıllarda yapılacak karşılaştırma kuşkusuz farklı unsurlar içerirdi: eğitim 

politikası, üretim politikası, uluslararası ilişkiler politikası vb.  

 

Kısaca, karşılaştırma gerekli, hatta kaçınılmaz. Fakat, karşılaştırma sadece “başarılı” olanlarla 

mı yapılmalı? “Başarısızları” karşılaştırmanın anlamı ne olabilir? Zaman çizgisinde ülkelerin 

ilerledikleri “yolları” (path) tespit etmek ülkeler arasında benzeşen ve ayrışan yönleri ortaya koymayı, 

başarı ve başarısızlıklara giden “yolları” daha net görmeye yardımcı olacaktır. Elbette, ülkelerin 

gelişim çizgileri sadece bir kuşağın elinde değildir. Önceki kuşakların yapıp ettikleri yani tarihsel 

birikim gelecek kuşakları göz ardı edilmeyecek şekilde kısıtlayabilir. Ancak, kısıtların aşıldığı 

örneklerin sayısı hiç de az değil. Örnek, Japonya, Güney Kore, şimdilerde Çin.  



 
 

 
 

 

Neden Yunanistan? Pekçok neden var, farklılıklardan çok, benzerlikler nedeniyle. Toplumsal, 

yönetsel, coğrafi, jeopolitik benzerlikler ve bunların kamu yönetimine yansımaları bakımından.  

 

Bu çalışma, ülkenin kendi değişim dinamiğinin yetersiz olması durumunda dışsal reform 

çıpası “yardımıyla” değişime “zorlanmasını,” ama değişimin kaçınılmazlığını ortaya koymaya 

çalışmaktadır.  

 

2. İÇSEL DEĞİŞİM DİNAMİĞİNİN KAYBI 

Yunanistan idaresiyle ilgili ortaya konulan raporlarda değişim ihtiyacının vurgusu şaşılacak 

ölçüde geçmişe gitmektedir. Örneğin, Eulamblos, 1894'te Yunanistan'da Kötü Yönetim adlı bir kitap 

yazmış, bu kitapta Yunanistan'da bürokrasinin krizinden ve hastalıklarından söz etmiş, bürokrasideki 

bu sorunların ancak radikal bir reform ve modernizasyonla çözülebileceğini söylemiştir 

(Makrydemetres vd. 2016). Günümüze doğru yaklaşırsak, kapsamlı başka bir çalışma Kyriakos 

Varvaressos’un 1952’de yayımlanan Yunanistan'ın Ekonomik Sorunu adlı raporudur. Bu raporun 

İngilizce tercümesi 303 sayfa olup, halen Dünya Bankası’nın internet sayfasından erişilebilir. Bu 

raporda eski Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Varvaressos, iyi işleyen bir ekonomi için iyi işleyen 

bir devlet bürokrasisinin kaçınılmaz bir şart olduğunu etraflıca ortaya koymaktadır. Varvaressos, 

reform önerilerinde “politik” davranmamakta, farklı çıkar gruplarının farkında olmakla birlikte, reform 

tedbirlerini eğip bükmeden, günün siyasi yönetimine sunmaktadır. Varvaressos’un 1952’de ortaya 

koydukları ile 2010’lu yıllarda OECD ve Troyka gözetiminde ortaya konulan raporların içerikleri 

arasındaki örtüşme dikkatlerden kaçmamaktadır.  

 

Varvaressos, Yunan bürokrasisinin en önemli sorunlarını personelin kurumlar arasında 

dengesiz dağılımı, bürokraside yerleşik hale gelen müştericilik (clientelism), kayırma (favoritism), 

babalık (patronage), meritokrasinin fütursuz ihlali, yaygın yolsuzluk, rüşvet ve üst düzey yetkililer 

arasında düşük ahlak düzeyi; bürokrasinin işlemesinde ve performansında yasacılık (legalism), 

resmicilik (formalism) ve bureaupathology, bunun ülke sorunlarının çözümünde inisiyatif ve 

yaratıcılığı kısıtlaması, başta toplumun kırılgan ve alt düzey sınıfları başta olmak üzere vatandaşları 

rahatsız etmesi şeklinde sıralamıştır. Varvaressos, bozuk idari düzene çözüm için başlıca partilerin bir 

araya gelerek bir “Uzmanlar Komisyonu” kurmalarını önermiştir. Bu komisyonun üyeleri, toplum 

içinde tanınan, yansızlığı ve liyakatine güvenilen, yüksek idare mahkemesi başkanı, emekli/çalışan 

profesorler, avukatlar gibi kişilerden oluşturulmalıdır. Bu komisyon alt komiteler oluşturarak 

çalışacak, işlerini de altı ay gibi bir sürede sonuçlandıracaktır. Bu komisyon yeniden organizasyonu 

hukuken tasarladıkdan sonra da uygulamanın gözetimi için bir “İdareyi Gözetleme Sürekli 

Komisyonuna” dönüşecektir. Ancak, hiçbir şekilde kamu görevlisi statüsü olan veya tam zamanlı 

çalışan bir görevliler durumuna dönüşmeyecek, daima sahip oldukları prestij ve saygınlık içinde 

kalacaktır. Komisyon şu işleri yapacaktır (s. 211-214): 

 

1- Mevcut düzenlemeleri revize edecek,  

2- “Genel bir prensip olarak, idarenin son on yıldaki başarısızlığının bu 

kurumların başındaki üst düzey kamu yöneticilerinin sorumluluğunda olduğunu ve bu 

kurumların etkinliklerinin artırılması için son on yılın üst düzey kamu görevlilerinin 

görevlerine son verilmesinin kaçınılmaz olduğunu kabul edecektir. Bu görevden almaların 

yapılması için suç veya başka bir cürüm işlenmesi aranmayacaktır. Bu görevden almalar bir 

cezalandırma anlamında da yapılmayacaktır. Eğer son on yılda kurumlarını başarısız biçimde 

yönetenlerin bu kurumları ilerde yönetmeye uygun olmadıkları genel bir ilke olarak 

benimsenirse, önlemin hedefi, yani, organizasyon bozukluğu ve yetersizlikten sorumlu 

olmaları gerektiği sonucuna varmak için görevlilerin faaliyetlerinin araştırılarak somut suç 

unsuru bulunmasına gerek kalmayacaktır. Bu genel ilkenin istisnası olmakla birlikte, bunlar 



 
 

 
 

istisna olarak kalmalı, genel kurala dönüşmemelidir. Bir yandan idarenin durumundan 

şikâyet ederek yeniden organizasyonunu isterken diğer yandan da idare makinesinin 

başındakilerin hiçbir sorumluluklarının olmadığını düşünmek anlamsızdır. Daha az anlamlı 

olan ise, kamu yönetiminde değişikliklerin ve iyileştirmelerin idarede mevcut halde sorumlu 

pozisyonda bulunanlarla mümkün olacağını düşünmektir. Boşalan pozisyonlar ya ilgili 

kurumdan yetenek ve ahlaken yeterli kişilerle veya başka kurumlardan kişilerle 

doldurulmalıdır” (s. 212).  

3- Daha alt düzey memurların durumlarını da atandıkları tarihe ve yeterli 

nitelikleri taşıyıp taşımadıklarına göre gözden geçirecektir. 

4- Geçici görevlilerin durumunu gözden geçirecek, daimi nitelikli iş yapanlar 

daimi olarak atanacaktır. Gerçekten ihtiyaç yerine siyasi etki ile atananların görevine son 

verilecektir.  

5- Mali hizmetlere özel önem verilecektir. 

6- İl idaresine özel önem verilecektir. 

7- Bağımsız kurumlara özel önem verilecektir. Komisyon, yetersiz durumda olan 

bu kurumların yöneticilerin idarenin diğer kurumlarındaki gibi değerlendirecektir.  

1960’lı yıllara gelindiğinde, Candilis’in, 1968’de basılan kitabı The Economy of Greece adlı 

kitapta; Kalkınma planlamacılığının karşılaştığı en önemli sorunlar; uygulama, planların gerçeklikten 

çok kopuk olması, özellikle değişime muhalefet ve idari yetkinsizlik olarak belirtilmiştir. İmalatta, 

yetenek açığı, sanayinin Atina-Pire alanında toplanması, girişim yetersizliği; eğitimde, zayıf bir teknik 

ve mesleki eğitim, orta ve üst düzey yönetici personel yetiştirecek eğitimin olmaması, yerleşik çıkar 

sahiplerinin değişime karşı günün Avrupasının gelişme trendine çok uzak dar kafalı düşünme kodları; 

kamu yönetiminde, personel yığılmas, personel azlığı, yükselme, işe alma ve işten çıkarmaların 

partizan kriterlere göre yapılması gibi problemler sayılmıştır. 

 

Tarihsel süreçte Yunanistan’daki güncel kriz yıllarına geldiğimizde ise Troyka’nın isteği 

üzerine OECD tarafından 2011 yılında ortaya konulan Merkezi İdarenin Gözden Geçirilmesi adlı 

kapsamlı raporda yer alan saptamaları görebilmekteyiz. Bu raporda OECD; Yunanistan merkezi 

idaresinde kapasite yetersizlikleri, stratejik düşünmenin olmaması vb. konularını analiz ederek, 

kapsamlı bir reform önermiştir. Raporda, kuralcılık, koordinasyon yetersizliği ve organizasyonla ilgili 

sorunlar şöyle ifade edilmiştir:  “Yunanistan’da devletin görevleri kanunla detaylı olark tanımlanır ve 

‘yetkiler’ olarak adlandırılır. Eğer yasal olarak sağlanan yetkiler kapsamına girmezse herhangi bir idari 

düzeyde bir politika veya idari karar almak neredeyse imkansızdır.” Yunan hukukunda, bir (idari) 

yapının organizasyonunda ve yetkilerinde herhangi bir değişiklik yeni bir kanun, başkanlık 

kararnamesi veya bakanlık kararı gerektirmektedir (OECD 2011, 50-54). “Bakanlıklar arasında 

koordinasyona kritik ihtiyaç vardır. Hükümette şekli işbölümü sektörel silolar temeline 

dayanmaktadır. …Bakanlıklar politika alanlarının “sahibi” olup, diğer bakanlıklarla koordinasyonu 

ikinci plana atmaktadır” (OECD 2011, 54). Kabine toplantılarını hazırlayan Hükümet Genel 

Sekreterinin diğer bakanlıklardaki mevkidaşlarıyla Kabine toplantılarının hazırlanması ve Kabine 

kararlarının takibinde yılda sadece iki kez iki saatliğine en önemli politika konularını konuşmak üzere 

toplanmaları, buna karşın diğer OECD ülkelerinde aynı mevkideki görevlinin her hafta bir araya 

gelerek Kabine toplantılarını hazırlaması ve sonuçlarını takip etmesi koordinasyon yetersizliğinin en 

açık göstergesidir(OECD 2011, 54).  “Bakanlıklardaki organizasyon yapıları parçalı ve eskidir. …Her 

5 daire başkanlığından 1 inin (daire başkanının kendisinden başka) hiç çalışanı yoktur. 3’te 1’inin ise 

sadece 1 çalışanı vardır” (OECD 2011, 56). 

 

Örnek olarak seçilen bu raporların sayısını artırmak mümkündür. Bu raporlarda ortak olan şey, 

bürokrasiye egemen olan kuralların günün gereklerine uymadığı, mevcut işleyişin ülke ekonomisini iyi 

yöne götürmesinin mümkün olmadığıdır. Bunun için değişim ısrarla vurgulanmıştır. Peki neden 100 

yıldan fazla bir süredir değişim ihtiyacı dile getirilmesine ragmen, bu değişim gerçekleşmemiştir? 

 



 
 

 
 

Başka deyişle, pek çok çalışmada da belirtildiği gibi, reform kapasitesinin kaybı ne anlama 

gelmektedir? Ya da, halk egemenliğine dayalı demokratik bir sistem reform kapasitesini nasıl 

kaybedebilir? Demokratik seçim süreci halkın sorunları zamanında görmesini, sorunlara çözüm 

getirecek yönetimleri seçmesini sağlamamakta mıdır? Bu sorulardan, doğal olarak, kamu yönetiminin 

kalitesi konusunun demokrasinin kalitesine ilişkin konulardan izole ele alınamayacağı sonucu 

çıkmaktadır. Bu konuda Yunanistan pratiğine bakıldığında Albaylar Cuntası dönemi uygulamaları ve 

bu döneme tepki olarak gerçekleştirilen cunta sonrası dönemdeki uygulamalar bazı ipuçları 

vermektedir. Albaylar Cuntası döneminde kamuya personel alımında tüm ülke vatandaşlarına aynı 

mesafede olma ve eşitlik gibi ilkeler  uygulanmamış, sol düşüncedeki vatandaşlar kamuya 

alınmamıştır. Albaylar Cuntası 1974’te Kıbrıs Barış Harekatıyla birlikte sona erdiğinde, iktidara gelen 

solcu PASOK kendisini önemli bir kısıt içinde bulmuştur. Cunta döneminde sol karşıtı yapılanan 

bürokrasi, halk tarafından seçilen PASOK iktidarının programına uygun bir düşünce iklimi içerisinde 

olmadığından, PASOK’un politikalarını uygulama kapasitesinden yoksundur. Bu nedenle PASOK, ilk 

yıllarında önemli sayıda kadrolaşma ihtiyacı hissetmiştir. Yunanistan politikası 1974 sonrasında 1989-

90 yılları istisna olmak üzere, 2012 yılına kadar tek parti iktidarları şeklinde iki kutuplu siyasi görüş 

arasında iktidar değişimi şeklinde seyretmiştir. Her iktidar değişiminde iktidara gelen kendi 

“tortu”sunu bırakmış, kamu yönetimi homojenlikten yoksun, eklektik bir yapıda yapılanmıştır. Bu 

yapı kuşkusuz değişim başlatan iktidarların niyetleriyle ilgili soruları beraberinde getirecek, kamu 

yönetimindeki karşıt blokun da muhalefetine neden olacaktır.  

 

Diğer taraftan, bürokrasideki bu ikili yapı modern Yunan toplumunun da paylaştığı bir 

özelliktir. Öyle ki, daha ülkenin bağımsızlık yıllarından bu yana, toplumda bir modernleşmeciler-

gelenekçiler ikiliği süregelmektedir. Bu ikilik içerisinde Yunan toplumu önemli konularda konsensüs 

oluşturamamakta, geniş ölçekli kararlar daima muhalafetle karşılaşmaktadır. Dolayısıyla, başlatılan 

reformlar da tam olarak uygulanamamaktadır. Bu uzak ve yakın tarihsel süreç değişime karşı önemli 

bir kısıt oluşturmaktadır. Ancak, kişilerin bu kısıtlar karşısında tamamen güçsüz oldukları düşüncesi 

kendi içerisinde çelişkilidir. 

 

O halde bireyler ülkeyi daha iyi konuma taşıyacak değişimi neden yapmamış/yapamamıştır? 

Bu konuda da bireyi kuşatan bir müşteri-patron ilişkisi önemli bir kısıt oluşturmaktadır. Simitis gibi 

uluslararası ilişkilerde başarılı bir Başbakanın bile yurt içinde bürokraside tatmin edici nir değişimi 

başaramadığı belirtilmektedir (Papadimitriou & Featherstone 2015). 

 

3. TROİKA ŞARTLILIĞI KAPSAMINDA KAMU YÖNETİMİ REFORMU 

Borç verme ve yapısal reform şartlılık ilişkisi Mutabakat Anlaşmalarında (Memorandum of 

Understanding-MoU) yer almaktadır. Şu ana kadar 2010, 2012 ve 2015’te olmak üzere üç ana MoU 

imzalanmıştır. Bu anlaşmaların taraflarından birisi Yunan Hükümeti, diğeri ise IMF ile Avrupa 

Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası tarafından temsil edilen Euro bölgesi ülkeleridir. Kamu 

yönetiminin modernleştirilmesi hemen hemen tüm mutabakat anlaşmalarında yer almaktadır. Bu 

mutabakat metinlerinde, kapsanan süre boyunca çeyreklik dilimler halinde kredinin serbest bırakılması 

için tamamlanması gereken şartlar da yer almaktadır. 

 

2010 Yılında imzalanan Mutabakat Anlaşmasının dört bağlığı; 1- Mali konsolidasyon, 2- 

Yapısal mali reformlar, 3-Finansal sektörün regülasyonu ve denetlenmesi, 4- Yapısal reformlar (EC 

2010). Yapısal reformlar başlığı altında yer alan konuların başında kamu yönetiminin reformu yer 

almaktadır. Bu konuda Parlamentonun çıkarması gereken kanunlar MoU metninde sayılmıştır (EC 

2010, 78-84). Buna göre, Parlamento; 

- 2010 Haziran’a kadar, işletim maliyeti ve ücret maliyetini düşürmek 

amacıyla, belediyeleri, vilayetleri ve bölgeleri birleştirerek basitleştirecek yerel yönetim 

reform yasasını, 



 
 

 
 

- 2010 Haziran’a kadar, basitleştirilmiş ödeme sistemi yasasını,  

- 2010 Haziran’a kadar, merkezi idarede fon gerektirecek tüm kararların online 

yayımlanmasını sağlayacak yasayı çıkaracaktır. 

 

Ayrıca,  

- 2010 Eylül’e kadar, çalışanların üretkenlik ve iş yükünü yansıtacak şekilde, 

tüm temel ödeme ve ek ödemeleri kapsayacak basitleştirilmiş bir ödeme sistemi sürecinin 

başlatılması, 

- 2010 Aralık’a kadar, tüm yönetim düzeylerindeki memurlara yapılan tüm 

ödemelerin Tek Ödeme Otoritesi tarafından yapılacak şekilde merkezileştirilmesi, 

- 2010 yılı içerisinde kamu satınalımlarında AB direktiflerinin uygulanması ve 

e-ihale sisteminin ilk aşamasının tamamlanması şartları bulunmaktadır. 

 

2010 Mutabakat Anlaşmasının şartlarından birisi de saygınlığına güvenilir kişilerce, merkezi 

idarenin gözden geçirilerek bir raporun ortaya konulmasıydı. Bu doğrultuda OECD (2011) raporu 

üretilmiştir. Yukarda da değinilen bu raporda yer alan hususlar genel başlıklar olarak şöyledir; 

1- “Operasyonel etkinliği artırma ihtiyacı, erişilebilir olan verilerin kalitesinin 

artırılması, bilgi teknolojilerinin daha iyi kullanımı ve devlet kurumları arasında daha etkili 

koordinasyonun sağlanması; 

2- İdarenin önemli kısımlarının siyasi manipülasyon ve yolsuzluklara karşı daha 

bağımsız hale getirilerek güçlendirilmesi (örneğin, vergi idaresinde); 

3- Kadroların azaltılması, performans yönetiminin getirilmesi ve insan kaynakları 

stratejisinin oluşturulması; 

4- Önemli alanlarda idarenin taahhütleri ile hali hazırda sunduğu hizmet kalitesi 

arasındaki performans sonuçlarının gözden geçirilmesi; 

5- İdarenin, dışsal gözden geçirme ve teknik değerlendirmelere açılması” (OECD 

2011). 

 

Başbakanın önerisi üzerine, 65/2011 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İdari Reform ve 

E-Devlet Bakanlığı (Ministry of Administrative Reform and E-Government-MAREG) kurulmuştur 

(2015’te kapatılmıştır). Oluşumu, İçişleri, Desentralizasyon ve E-Devlet Bakanlığı altındaki Genel 

Sekreterliklerden Kamu Yönetimi ve E-Devlet Genel Sekreterliğinin bakanlığa çevrilmesiyle 

gerçekleşmiştir. Bakanlık, idari reform için idari kapasitenin şu dört boyutunu ele alan bir stratejik 

plan hazırlamış ve e-devlet ve yeni teknolojilerle de bunu desteklemiştir: 1- İdarenin yeniden 

organizasyonu (tüm bakanlıkların değerlendirme raporları ışığında iş tanımlarını da içeren yeni teşkilat 

şemalarının ve personel yerleşimi hazırlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleri taslaklarının 

hazırlanması, % 40 civarında idari yapının azaltılması.) 2- İdari süreçlerin rasyonalizasyonu 

(KEP'lerin kurumlarla online olması ve dakikalara inen sürelerde hizmet verebilmeye başlaması, 

MAREG kanunuyla, vatandaşların kamu kurumlarınca verilen dokümanları ibraz külfetinden 

kurtulması, OECD-MAREG işbirliğiyle idari yükün önemli ölçüde azaltılması.) 3- İnsan kaynağının 

optimum kullanımı (yeni bir performans değerlendirme sistemine geçilmesi, üst düzey pozisyonlar 

için yeni bir seçme metoduna geçilmesi), 4- Şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirmek 

(data.gov.gr'nin geliştirilmesi, nüfus veri bankasının özel hukuk tüzel kişilerini de içerecek şekilde 

genişletilmesi, Di@vegeina sitesinin kalitesinin iyileştirilmesi (Mitsotakis 2014). 

 

Hükümetin, AB Komisyonu memurlarıyla doğrudan irtibatlı olarak çalışmak üzere kurması 

gereken görev gücü grupları arasında, kamu yönetim reformunun da hızlı şekilde uygulanmasını 

sağlamak için bir görev gücü kurma şartı bulunmaktadır.   

 



 
 

 
 

2012 yılında imzalanan Mutabakat Anlaşmasını değerlendiren bir AB Komisyonu raporu (EC 

2012) ise; Yunanistan’ın o ana kadar karışık sonuçlar elde ettiğini belirterek, uygulamayı 

etkisizleştiren faktörler arasında siyasi istikrarsızlık, sosyal huzursuzluklar, idari kapasite ve resesyonu 

saymaktadır. Raporda; olumlu karşılanan reformlar arasında asgari ücretin düşürülmesine ilişkin 

yasanın çıkarılması yer almakta, olumsuz değerlendirilen konular arasında ise kamu istihdamının 

istenilen ölçüde azaltılamaması, sosyal gruplar arasında en alttakilere devlet yardımlarının 

ulaştırılmasına ilişkin bir stratejinin olmaması gibi konular yer almaktadır. Merkezi idarenin ve yerel 

yönetimin yeniden yapılanması çalışmalarının OECD (2011) raporu doğrultusunda devam ettiği 

belirtilmektedir. 

 

Ağustos 2015’te üç yıllık imzalanan Mutabakat Anlaşmasına göre taahhüt edilen dört reform 

alanı şunlardır: 1- Mali sürdürülebilirliğin tesisi, 2-Finansal sürdürülebilirliğin korunması, 3-Büyüme, 

rekabet ve yatırım, 4-Modern bir devlet ve kamu idaresi. Reform sürecinde devlet memurlarının ömür 

boyu istihdamı konusu önemli tartışma konusu oluşturmuştur. OECD’nin 2016 yılı Yunanistan’ın 

ekonomik incelemesinde yer alan tavsiyeler arasında ömür boyu istihdamın kaldırılması yer 

almaktadır (OECD 2016). 

 

a. Personel Reformu 

Yunanistan'a verilen kredi koşullarını düzenleyen tüm Memorandumlarda idarenin reformu 

merkezi yerdedir. OECD raporu doğrultusunda oluşturulan Task Force-GR 2012/2013 idari 

reformu gözetlemekte ve desteklemektedir. 2011'de başlanan teşkilat yapılarının gözden 

geçirilmesi 3943 ve 3979 sayılı yasalarla tamamlanmış, kurumlar kısmına geçilmiştir. Yeni 

organizasyon şemaları hazırlanmış, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış, 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulanmaya 

başlanmıştır.  Birimlerin birleştirilmesi, iptali, personel sayısının belirlenmesi, personel 

transferi veya çıkarılması üzerinde çalışılmış, eğerlendirme prosedürü ASEP gözetiminde 

Fransız uzmanlar tarafından yapılmıştır. Yapılanma enflasyonist baskıyı kontrol etme, gerekli 

nitelikleri taşıyanlara fırsat yaratma, sorumlulukları netleştirme, yapı, yetenek ve 

sorumluluğun parçalılığını azaltma ve birim ve üst düzey pozisyonları azaltarak kaynak 

sağlama amacı gütmektedir (Spanou 2014). Bu kapsamda personnelle ilgili yayımlanan 

mevzuat ve içerikleri özetle aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
Tablo: Yunanistan’da Kamu Personel Reformuyla İlgili Bazı Düzenlemeler 

Kanun: 

3833/2010 

• Kamu sektöründe maaşları değişik şekillerde düşürmüştür, 

• Kamu sektöründe istihdam ve atamaları 2010 yılı için durdurmuştur 

(eğitim, sağlık ve güvenlik hariç), 

• Kamuda işe alım/İşten ayrılma oranını 1/5 olarak belirlemiştir (eğitim, 

sağlık ve güvenlik hariç), 

 • Belirsiz süreli, belirli süreli ve proje bazlı sözleşmelilerin istihdamında 

2010 için % 30 azaltım getirmiştir. 

Kanun: 

3899/2010 

• 2011 yılı (ve sonrası) için, kamu sektöründe ücretlerde % 0’lık artış ve 

maaşlarda düşüşü düzenledi, 

• 1/5 istihdam kuralına konulan istisnaları kaldırdı, 

• Kamuda belirli süreli ve proje bazlı sözleşmelilerin istihdamında 2010’a 

oranla 2011’de % 15 ek azaltım getirdi. 

Kanun: 

3979/2011 

• Kamu sektöründe haftalık çalışma saatini 35,5’tan 40 saate çıkardı.  



 
 

 
 

Kanun: 

3986/2011 

• Personel yığılmasının maliyetini düşürmek amacıyla, bu statüye 

alınanlara temel ücretin % 60’ının ödendiği “rezerv” sistemini getirdi,  

• Rezerv sisteminde olanların gönüllü ayrılmalarını düzenledi, 

• 2012 için kamu sektöründe ayrılmalar yerine 1/10 istihdam kuralını 

getirdi,  

• 1/5 kuralına istisnaları 2015’e kadar kaldırdı.   

Kanun: 4052/12 • 2016’ya kadar yerel yönetimlerde işe alımları durudurdu.  

Kanun: 4172/13 • Kamu sektöründe personel hareketliliği getirdi. 

Kaynak: Georgiadou 2016. 

Sonuç olarak, idari kapasite ile personel reformu bütün olarak görülmekte, kapasite 

yetersizliği karşısında kapasitenin ve devlet mekanizmasının kalitesinin artırılması öncelikli reform 

stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Devletin aşırı büyümüş ölçeğini azaltmanın daha yönetilebilir hale 

geleceği düşüncesi bulunmaktadır. Bu kapsamda, devletin, topluma karşı sorumlu ve hesap verebilir 

şekilde etkin ve etkili şekilde ihtiyaca cevap verebilmesi için kapasitesinin artırılması,  kamu 

hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve profesyonelleştirilmesi önemli konular olarak ortaya 

çıkmaktadır.  (Makrydemetres vd. 2016). 

b. Yerel Yönetimler Reformu 

Troyka şartlarının en önemlilerinden birisi yerel idare reformudur. Bu kapsamda yerel idari 

birimlerin birleştirilerek bütçe maliyetinin düşürülmesi, buna ilişkin yasanın çıkarılması Yunanistan 

devletinden talep edilmiştir. Bu şart doğrultusunda Yunanistan patlamentosu gerekli yasayı çıkararak 

belediye sayısını 1.034’ten 325’e düşürmüş, 54 vilayet idaresi 13 bölgeye dönüştürülmüş, daha önce 

merkezi yönetimin taşra uzantısı olan 13 bölge ise 7’ye düşürülerek Desantralize İdari Otorite olarak 

adlandırılmıştır (Bkz. Tablo 2). 

Tablo 2: Kallikratis Programına Göre Taşra Teşkilatı ve Yerel İdare Reformu 

Önceki Yapı Şimdiki Yapı 

13 Bölgeler 7 Desentralize İdari Otoriteler 

54 Vilayet İdareleri 

(2. düzey yerel idareler) 

13 Bölgeler 

(2. düzey yerel idareler) 

1034 Belediye ve Topluluklar 

(1. düzey yerel idareler) 

325 Belediyeler 

(1. düzey yerel idareler) 

Kaynak: MoI 2012. 

 

c. Troyka gözetiminde ulaşılan ekonomik sonuçlar 

Şartlılık kapsamında ilk reform alanı vergi konusudur. Yunanistan'da bütçe, kriz öncesinde 

çoğu zaman indikatif bir gösterge niteliğindeydi. Kurumlar, merkezi idare desteklerine bağımlı, 

borçlanmalarda devlet garantisi, gerçekleşme sonrası soft değerlendirme geçerliydi. Bu nedenle de, 

bütçeler tutmuyor, etkinlik ve sonuçları değerlendirmek mümkün olmuyor, kamu sektörü gelir 

politikasıyla uyumsuz şekilde gitgide büyüyor, "Greek" istatistikler bütçe sonuçları konusunda geç ve 

yanlıştı. Kriz öncesinde bu yapıyı iyileştirmeye dönük 2005'te Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kanunu 

(Law on Public Enterprises) kabul edilmiş (iyi uygulanmamıştır) ve 2008'de, hiç uygulanmayan, 

Kamu Kurumları Kanunu (Law on Public Entities) kabul edilmiştir. Bu kanunlar bakanlıklar arası 

kurulların kurulmasını ve bütçenin uygulanması için Maliye Bakanlığının güçlendirilmesini 

öngörmüştür. Diğer taraftan reform önündeki engeller arasında yapılandırılacak kurumların kendileri 

(çalışanlar, seçilmiş valiler, yönetim, işçi sendikaları), bu kurumları denetlemekle görevli bakanlıklar, 

medya sayılabilir (Alogoskoufis 2014).  

 

OECD KDV, sosyal güvenlik primleri ve kurumlar vergisinin düzgünce toplanması 

durumunda vergi gelirlerinin %4.5 artacağı tahmin etmiştir.  

 



 
 

 
 

Ekonomi, 2013 yılında birincil fazla vermiş, bono spreadleri ve faiz oranları düşmüş ve 2010 

yılından sonra 2014 Nisanında Yunanistan 2 milyar Euro'luk beş yıl vadeli bono ihracıyla ilk kez 

sermaye piyasasına girebilmiştir (Mitsotakis 2014). Aşağıda, grafikte, Yunanistan’ın 10 yıllık hazine 

bonosu getiri oranının kriz boyunca seyri görülmeke, kriz sonrasında Yunanistan’ın borçlanabilme 

maliyetinin kriz öncesi duruma doğru düştüğü görülmektedir (Investing 2017).  

 

Yunanistan’da kriz sonrası reform diğer Güney Avrupa ülkelerinde olduğu gibi iki ana alana 

odaklanmıştır: idarenin reformu ve hükümetin organizasyonu. İdarenin reformumda Yeni Kamu 

Yönetimi ve Neo-Weberyen unsurlar belirleyici iken hükümetin organizasyonunda merkezileşme 

ağırlık kazanmıştır (Sotiropoulos 2015, Featherstone 2014). Başbakanlık, koordinasyon işlevinin en 

önemli kurumu olmakla birlikte bu koordinasyon Yunanistanda daha çok kanun tasarıları 

hazırlandıktan sonra diğer bakanlıklarla koordinasyon şeklindedir. Yine, üyeleri bakanlar olan 

komiteler olmakla birlikte bunlar yılda nadiren toplanmaktadır. Diğer Güney Avrupa ülkelerinde, üst 

düzey kamu görevlilerinden oluşan komiteler de olmakla birlikte, Yunanistan’da daha tepeden inme 

bir karar mekanizması bulunmaktadır. Kriz sonrasında Başbakanlık Ofisinin işlevi artmıştır. Yine, 

aciliyet nedeniyle Yunanistan’da Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri önemli bir yönetim aracı olmuştur. 

Ancak bu durum, Parlamentoyu sadece kabul-ret oylamasına indirgediği ve sosyal tarafları kenara 

ittiği gerekçesiyle eleştirilmektedir (Sotiropoulos 2015).  

 

YKY eğilimi en fazla dışsal etkinin de sonucu olarak bütçe konusunda gözlenmiştir. Troyka 

gözetiminde sıkı bütçe tedbirleri geliştirilmiştir. Ancak, Maliye Bakanlığının yeteri kadar 

güçlendirilmemesi nedeniyle gelişim kırılgan, gözetim gevşer gevşemez "normal" haline dönmeye 

meyillidir. Bu nedenle idari reforma acil ihtiyacın sürdüğü ileri sürülmektedir (2014 

değerlendirmeleri) (Alogoskoufis 2014). Reformlardan önce, merkezi idarede, daire başkanlıklarının 

%20’sinde alt çalışanı olmayan başkanlar bulunurken üçte birinin sadece bir adet elemanı 

bulunmaktaydı. Rasyonalizasyon kapsamında %40’dan fazla birim ortadan kaldırılmıştır 

(Makrydemetres vd. 2016).  

 

4. SONUÇ 

Kriz toplumsal, bu nedenle çok yönlü bir olgudur. Bunlardan bürokrasinin kalitesi ve 

ekonomik etkinlik birinci derecede gözlemlenen ve ölçüme uygun olanıdır. Yapısal programlar 

sonucunda yapılan değerlendirme sonuçlarına göre faiz oranlarının değişimi kolayca 

gözlenebilmektedir. Kamu yönetimi reformu tüm Mutabakat Anlaşmalarında yapısal reformların temel 

bileşenidir. 
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Ekonomi kurumlarının piyasalara verdiği güvene göre kriz koşullarındaki değişim de kolayca 

gözlenebilmektedir. ELSTAT’a güven, bu kurumun bağımsızlığı ve verilere erişimi kredi verenlerin 

gündeminden düşmemiş, Yunanistan hükümetiyle mutabakat aranan konulardan olmuştur. Aynı 

şekilde, düzenleyici kurumlar da yakından izlenmektedir. 

Bürokrasinin harcamalarının boyutu, organizasyonunun basitliği-karmaşıklığı ve bunun 

sonucunda denetlenebilir olup olmamasına göre piyasalar tepki vermektedir. 

Diğer taraftan, kriz içinde olan bürokrasinin kriz çıkarması, bu yapıya götüren dinamikleri göz 

ardı etmeye neden olmamalıdır. 

Bunlardan birisi konsensüsü önleyen ve ülke kuruluşundan itibaren 200 yıldır süren 

gelenekçiler-modernistler ikilemidir. Bu ikilem içinde gerekli reformların zamanında yapılmaması 

değişime karşı dinamiği güçlendirmektedir. 

Yakın tarihteki otoriter rejim deneyimi de rasyonel değişimi önlemiştir. Gelen iktidar birlikte 

çalışabileceği personeli istihdam etme, iktidardan ayrılırken kadrosunu yerleştirme/ kendi tortusunu 

bırakma eğiliminde olmuştur. 

Yine sosyal politika eksikliği de önemli bir nedendir. Kamuda istihdam işsizliği absorbe 

etmek için kullanılan bir yöntem olmuş, kamu idaresinin rasyonel idare edilmemesi makul 

görülmüştür. Bunlar da işten çıkarma, maaş kesintisi vb. sonuca yol açacak reformları olanaksız hale 

getirmiştir. Tüm bu durumun günümüz kuşaklarına yüklediği yük ise, işten çıkarmaların işsizliğin en 

yüksek olduğu zamanda yapılmak, devletin tasarruf tedbirlerinin de toplumun devletin sosyal 

harcamalarına en çok ihtiyaç duyduğu ekonomik kriz döneminde uygulanmak zorunda bırakılmasıdır. 

Bu anlamda tedbirler krizi hafifletici değil ağırlaştırıcı etki yapmış, reformun toplumsal maliyeti 

beklentinin üzerinde gerçekleşmiş, insan hakları ve demokratik kurallar günün aciliyeti karşısında göz 

ardı edilmiştir. 
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