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Giriş 

Modern dönemde kamu hizmetlerinin sunumu ile ilgili yöntem tartışmalarının seyri yüzyılı 

aşkın bir geçmişe dayanmaktadır. Kamu yönetimi ile ilgili kavramsal yaklaşımlar dünyada 

meydana gelen gelişmelerle paralellik arz eder. 1929 ekonomik buhranı, 1945 II. Dünya 

Savaşı sonrası yeni dünya düzeni, 1970 tekrar petrol krizi ile hareketlenen ekonomik kriz 

ortamı, 1980 sonrası başlayan küreselleşme dalgasının, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 

1990 sonrası hız kazanıp, dünya üzerinde hızlı değişme ve gelişmelere sahne olması. Klasik 

Kamu Yönetimi, Kamu İşletmeciliği, Yeni Kamu Yönetimi, Yeni Kamu İşletmeciliği, Yönetişim, 

İyi Yönetişim gibi yöntem ve kavramsallaştırma çabaları yukarıda zikredilen dünyadaki 

kırılmaların oluşturduğu veya zorladığı süreçlere denk düşmektedir. 

Biz bu çalışmamızda, Yeni Kamu Yönetimi anlayışı bağlamında meydana gelen değişimlerde 

sivil toplumun konumu ve nerede durduğuna değinerek, örneklemelerle konuyu açıklamaya 

gayret göstereceğiz. Bunu yaparken, Yeni Kamu Yönetimi anlayışının ne olduğu, ne gibi 

yenilikler getirdiği üzerinde temas edilecek ve bir yöntem olmaktan ziyade bir kültür olarak 

gündemimize giren ‘Yönetişim’ kavramından da bahsetmeden geçemeyeceğiz. Nitekim sivil 

toplumu, kamu hizmetlerine veya kamu yararına ortak etme çabaları daha çok bu kavramın 

oluşturduğu kültürel ortamda söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye özelinde sivil 

toplumdaki değişim ve algılamadaki farklılıklar üzerinde – metnin bir Sivil Toplum çalışması 

olmaması endişesini diri tutarak – kısmen de olsa temas etme gerekliliği bu çalışmanın 

kapsama alanına girmektedir. 
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Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı 

Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren tüm dünyada, küreselleşme, rekabet, bilişim ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelerin baskısıyla, pek çok ülke, ekonomik, siyasal ve idari 

sistemlerinde köklü değişim ve dönüşümler gerçekleştirmişlerdir. Bu küresel değişim dalgası 

ülkelerin çeşitli kurumlarını ve kurumların toplumla olan ilişkilerinin yönünü de değiştirmiştir. 

Ulaşacağı sonuçları hala kestirilemeyen bu süreç; tarihsel, ekonomik, toplumsal, siyasal ve 

kültürel yapıyla yakından ilgili olan ve ayrıca toplum ve devlete ilişkin bir faaliyet alanı olan 

kamu yönetimini de kaçınılmaz olarak derinden etkilemiştir. (Gökçe ve Turan, 2007) 

Kamu yönetiminin mevcut yapısında, kurumlarında, işleyiş ve ilişkiler sisteminde hem bu 

dönüşüme hem de yeni gelişen toplumsal taleplere cevap verebilecek şekilde düzenlemeler 

yapılmıştır. Çünkü kamu hizmetlerinin kaliteli ve şeffaf bir biçimde yerine getirilmesine 

yönelik istek ve beklentilerin artması, demokratik mekanizmaların daha fazla işlerlik ve 

etkinlik kazanması, vatandaşın yaygın bir biçimde yönetime katılma taleplerinin gündeme 

gelmesi kamu yönetimini değişime zorlayan etkenler olmuştur. 

1970 sonrası petrol krizi ile oluşan ekonomik daralma, kamu hizmetlerinin sunumunun 

yöntemi ile ilgili de zihinleri meşgul etmiş, 1980’lerin ortalarından itibaren, küresel düzeyde 

karşılıklı bağımlılık ve ilişkilerin egemen olmaya başladığı bir dünyada devletin rolüne, varlık 

nedenine ya da kurumsal yapısına yeni anlamlar ve görevler yüklenmiştir. Kamu yönetiminin 

ekonomik, sosyal, siyasal ve teknik alanlarda meydana gelen değişimleri göz ardı ederek 

varlığını sürdürmesi olanaksız hale gelmiş, özgürlükçü, ekonomik ve siyasal düşüncenin temel 

dayanakları olan bireycilik, esneklik, girişimcilik, şeffaflık, etkenlik, verimlilik, kar elde etme, 

risk alma ve rekabetçilik gibi unsurlar, yeniden yapılanmanın temel değerleri haline gelmiş, 

(Gökçe ve Turan, 2007) kırılmalara karşı daha esnek olabilecek bir yapı olarak Yeni Kamu 

Yönetimi anlayışı geliştirilmiştir. 

Yeni yönetim anlayışı, kamu yönetiminde yönetim ve hizmet sürecinin iyileştirilmesi hedefini, 

işletme yönetimi ve piyasa ekonomisi unsurlarının amaca uygun bir biçimde kamu sektörüne 

aktarılmasıyla gerçekleştirmeyi denemektedir. (Batal, 2012) Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ile 

yaşanan değişimin en önemli etkilerinden biri devletin küçülmesidir. Devletin ekonomik 

alanda bir işletme gibi, özel sektörün üretebileceği mal ve hizmetleri üretmesi mümkün 
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değildir. Çeşitli alan ve faaliyette bulunan bir devletin etkin olduğunu söylemek zordur. Bu 

yüzden devletin küçülmesi zorunlu hale gelmiştir. Devletin küçülmesinin ise üç yolu vardır. 

İlki, özelleştirmeyle devletin ekonomik alandaki fonksiyonlarını özel sektöre devretmektir. 

İkincisi, dernek, vakıf, araştırma merkezleri gibi kar amacı gütmeyen görevlerini üçüncü 

sektöre bırakmaktır. Üçüncüsü ise, kamu hizmetlerini, yerinden yönetim birimlerine 

devretmektir. (Batal, 2012) 

Yeni kamu yönetimi anlayışında yerelleştirme ile devlet örgütlenmesi yerelleştirilerek yerellik 

esası üzerine kurulması, özelleştirme ile devlet örgütlenmesinin ‘sosyal devlet’ niteliği 

ortadan kaldırılarak devletin düzenleyici devlet esaslarına yerleştirilmesi, yönetimin yapısını 

değiştirerek ‘yönetişimci’ devlet yaratma (Özmüş, 2005) üzerine değişiklik yapma çabalarının 

gösterildiğini söyleyebiliriz. 

Yeni kamu yönetimi, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişikliğe 

açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, müşteri ve kalite odaklı, 

kitlesel üretim yerine farklılığa dayalı üretime yönelmiş bir sistemdir. (Al, 2002) 

Yeni kamu yönetimi, yaklaşımlarını somutlaştırmak için sekiz ana eğilim sunmaktadır: Bunlar, 

-Otoritenin aktarılması, esnekliğin sağlanması, -Performansın, kontrolün ve sorumluluğun 

sürdürülmesi, -Rekabetin ve bununla ilgili seçeneklerin geliştirilmesi, -Hizmet 

sorumluluğunun sağlanması, -İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi, -Enformasyon 

teknolojisinden yararlanılması, -Faaliyetlerin ve bunlarla ilgili işlemlerin yükseltilmesi, -

Yönlendirici fonksiyonlarının güçlendirilmesidir. (Batal, 2012)  

Yeni kamu yönetimi anlayışı, kamu kesiminin örgütlenme ve iş görme tekniklerinde yeni 

açılımlar ortaya koymuş, kamunun faaliyet alanının daraltılması için yoğun çaba harcanmıştır. 

Dünya Bankası, OECD, IMF gibi uluslararası kuruluşların da çalışmalarıyla bu konudaki 

gündem güçlenmiştir. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı, bu arayışların ve çabaların bir sonucu olarak oluşan bir yönetim 

stratejisidir. Burada dikkat çeken nokta kamunun faaliyet alanının piyasa merkezli olarak 

yeniden tanımlanmasının yanında, kamunun faaliyet alanı içinde iş görme yöntemleri ve 

biçimlerinin işletmecilik anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılması ya da doğrudan özel 

sektör girişim katkılarıyla işletilmesidir. Bu çerçevede daha sistematik olarak yeni kamu 

yönetimi anlayışının temel özellikleri dört noktada toplanabilir: 
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1. Kamunun faaliyet alanının ve kamu tarafından sunulan hizmetlerin yeniden tanımlanması, 

kamusal hizmetlerin alternatif yöntemlerle sunulması, 

2. Kamu yönetiminin örgütsel yapısında ve yönetim anlayışında değişiklikler, 

3. Siyaset-yönetim ilişkisi ile kamusal sorumluluk ve denetim anlayışının yeniden 

düzenlenmesi, 

4. Kamu yönetimi-özel yönetim işbirliği ve dayanışması (Özmüş, 2005) 

Yeni kamu yönetimi, özel sektör planlarının ve gelire dönük amaçlarının uyarlanması, 

değişmez kurallar yerine tanıtıcı ve yol gösterici rehberlerden yararlanılması, merkezi 

kontrolden mümkün olduğunca uzaklaşılması, “kullanıcı öder” gibi piyasa pratiklerine 

başvurulması, esnek çalışma ve ödeme düzenlemelerinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçları 

üzerinde odaklanılması gibi fonksiyonları yerine getirerek, kamu hizmetlerinin sunulmasında 

sosyal eşitliği sağlayabilme hedefine ulaşmaya çalışmaktadır. (Batal, 2012) 

Yeni kamu yönetimi karşısında klasik kamu yönetimi sosyal sorunlarla ilgilenen kamu 

kuruluşlarını büyütmeyi ve geliştirmeyi öngörmektedir. Sorunları daha çok kamu kuruluşları 

üzerinde odaklaştırma eğilimi bulunmaktadır. Yeni kamu yönetimi ise sorunları çözümleme 

sürecinde alternatif kurumları önermektedir. Örneğin yeni kamu yönetimi anlayışında, 

savunmada görev alan kurumlarla ilgilenmek yerine savunma sorunu üzerinde 

odaklanılmaktadır. 

Genel kabul gören anlayışta, yeni kamu yönetimi politikadan yönetime bir kayışı ifade 

etmektedir. Performans ölçümünü gündeme getirmekte, klasik bürokratik yapılanmadan yarı 

otonom yapılanmaya vurgu yapmaktadır. Girdi kontrolünden çok çıktı kontrolü üzerinde 

durmakta, ömür boyu yaşam ilkesi yerine dönemlik sözleşmeleri öngörmektedir. Halkla 

ilişkiler ve reklama önem verirken, sabit maaş yerine performansa göre maaşı 

benimsemektedir. Merkezi personel denetimi yerine başarma serbestini savunurken, 

yasamadan çok kendi kendini düzenlemeye önem vermektedir. (Özer, 2005) 

Ekonomik büyümenin yavaşlaması, Sovyetlerin çöküşü ile birlikte “sosyal refah devleti” 

anlayışının sarsılması, küreselleşmenin etkisi ile kamu yönetimi alanında yeni talep ve 

ihtiyaçların ortaya çıkması ve küresel baskıların politik, ekonomik ve sosyal sistem üzerindeki 

etkisi ile bürokrasinin yeniden sorgulanması sonucunda devletin rolü ve büyüklüğü ile ilgili 

tartışmalar çoğalmıştır. Artık devlet, ülke sınırları içinde ekonomiye, kültüre, kişilerin özel 
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hayatına yoğun ve doğrudan müdahale yerine, kurumsal ve yasal alt yapı düzenlemesi yapan, 

sivil toplum taleplerine göre yenilenen bir devlet anlayışı ön plana çıkmıştır. (Göküş, 1995) 

Küreselleşme ile birlikte kamu yönetimi alanında ortaya çıkan e-devlet, yönetişim, yeni kamu 

yönetimi anlayışı, yeni kamu hizmeti yaklaşımı ve özelleştirme gibi yaklaşımlar kamu hizmeti 

anlayışını da doğal olarak etkilemiştir. Bu süreçte ortaya çıkan yeni kamu işletmeciliği anlayışı 

kamu yararını bireysel çıkarların toplamı olarak kavramsallaştırmakta, kamu yöneticisini de 

diyalog yoluyla farklı topluluklar tarafından benimsenen kolektif bir kamu yararı nosyonunu 

bulmakla görevlendirmektedir. Kamusallık kavramı gibi kamu yararı kavramı da değişerek, 

toplumun bütününün değil, özel sektörün, paydaş olarak sivil toplum örgütlerinin ve kamu 

hizmetlerinden yararlananlar olarak müşterilerin çıkarlarını temsil eden bir kavram haline 

gelmiştir. (Tarhan ve Ezici, 2011) 

Yönetim biliminde yaşanan gelişmelerin oluşturduğu bağlam klasik bürokratik örgütlenme 

modelinden esnek, katılımcı, yetkilendiren, etkinlik ve etkililiğe vurgu yapan, kalite odaklı ve 

vatandaşı müşteri olarak gören, yüksek performans hedeflerine sahip yeni bir kamu yönetimi 

modelini benimsetmeye başlamıştır. Bu gelişme özellikle 1990’lardan sonra kamu yönetimi 

alanında yeni uygulama ve kavramların ortaya çıkmasına öncülük ederek kamu yönetiminde 

bir paradigma değişiminin yaşanmasını zorunlu kılmıştır. Kamu yönetimindeki bu dönüşüm 

iki başlık altında toplanabilir. Birincisi yönetsel açıdan geleneksel kamu yönetimi 

yaklaşımından yeni kamu yönetimi yaklaşımına; siyasal açıdan ise bürokratik devlet 

örgütlenmesinden girişimci devlet örgütlenmesine geçiş; ikincisi ise yeni kamu yönetimi 

paradigmasından yönetişim paradigmasına geçiştir. (Kurt ve Uğurlu, 2007) 

 

Yönetişim 

Yönetişim kavramı, kamunun yönetimi yetkisinin doğrudan devlet eliyle kamusal 

mekanizmalara değil, devlet – özel sektör – sivil (üçüncü sektör) adı verilen kesimlerce piyasa 

mekanizmalarına göre yönetilmesini öngören bir politikadır. Yönetişim anlayışının özü, böyle 

bir içeriğe sahip olan ‘Katılımcılık İlkesi’nde ortaya çıkar. (Güler, 2011) 

Kavramın ilk olarak Dünya Bankası tarafından ortaya atıldığı biliniyor. 1990’lı yıllarda 

muhtemel olarak Sovyetler Birliği’nin de yıkılmasının etkisi ile devletin hantal ve bürokratik 

yapısı ve kamu hizmetlerinin etkinliği, ulaşılabilirliği, erişilebilirliği tartışmaları, kamu 
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hizmetlerine özel sektörü ve sivil toplumu ortak etmeye sevk etmiş ve yönetişim kavramının 

doğuşuna kaynaklık etmiştir. 

Yönetişim kavramının başlıca önerileri şöylece özetlenebilir: Kavram, kaynağını idareden alan 

ancak onun da ötesinde etkiye sahip kuruluş ve aktörler grubunu anlatmaktadır. Sosyal ve 

ekonomik sorunların çözümünde aktörlerin sorumluluk sınırlarının belirsizleştiği yönetişim 

kavramında asıl güç, ortaklaşa harekette yer alan kuruluşlar arasındaki karşılıklı ilişkilerdedir. 

Aktörlerin özerkliği esastır. Yönetişimin ekonomik, siyasal ve yönetsel olmak üzere, iyi 

yönetişim adıyla kavramlaştırılan üç boyutu bulunmaktadır. Ekonomik yönetişim, bir ülkenin 

ekonomik faaliyetlerini, diğer ekonomilerle ilişkilerini etkileyen eşitlik, yoksulluğun 

azaltılması, yaşam kalitesinin geliştirilmesi konularında uygulama olanağı bulan karar verme 

süreçlerini; siyasal yönetişim, politika belirleme ve yapmada kullanılan süreci; yönetsel 

yönetişim ise politikaların uygulandığı sistemi anlatmaktadır. Yönetişim kavramı devleti, özel 

sektör ve sivil toplum örgütlerini kapsamaktadır. Devlet, kamu kuruluşları ve siyasal 

örgütlenmeleri; özel sektör, piyasada yer alan özel kesim yatırımcıları ve diğer informel 

grupları; sivil toplum örgütleri de birey ve devlet arasında yer alan organize olan ya da 

olmamış bireyleri ve grupları kapsamaktadır. (Palabıyık, 2004) 

Yönetişim, devletle sivil toplum arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine ilişkin politik bir 

kuramdır. (Gündoğan, 2004) “Yönetişim” kavramı, sivil toplum kuruluşlarına belirli toplumsal 

hizmetleri yerine getirme görevini yüklerken, sivil toplum kuruluşlarının sosyal devleti ikame 

etmesi doğrultusundaki bir anlayıştan hareket edildiği de açıktır. (Ataay, 2006) Yönetilenlerin 

de yönetime etkin katılımı ancak sivil toplum örgütlerinin toplumsal hayatta daha etkin 

olmalarıyla mümkün olmaktadır. Türkiye’de katılımcı yönetim geleneği oluşmadığı için, sivil 

toplum kuruluşlarının görüşleri yönetimler üzerinde bugüne kadar gerektiği gibi etkili 

olamamıştır. Katılım iyi yönetişim unsurlarının başında gelmektedir. Katılım unsurunun 

yönetişimin iyileşmesine katkısı, sivil toplum örgütlerinin varlığı ve işlevselliği ile doğru 

orantılıdır. (Gündoğan, 2004) 

 

Sivil Toplumun Konumu 

Sivil toplumun kavram ve doktrin olarak Batı siyaset literatüründe gelişmiş ve olgunlaşmış 

olmasına karşın, Türk toplumunun, zaman zaman devlet müdahalesi olsa ve bazen farklı 
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formatlarda örgütlense de, hem Osmanlı hem de Cumhuriyet Türkiye’si tecrübelerinde ‘yapı’ 

olarak sivil toplumun uzak olduğunu iddia etmek zordur. Türkiye’de sivil toplum algısında, 

modern dönemdeki gelişmelerin dünyadaki gelişmeler ile paralellik arz ettiğini söylemek 

mümkün. 

1980 sonrası Türkiye, demokratikleşme yolunun üçüncü kez müdahaleye uğraması sonucu 

kendine bir yön tercihinde bulunmuştur. Türkiye’nin yönünün sol mu, sağ mı – İslam mı? 

olacak tartışmaları yerini liberal politikaların uygulandığı bir döneme bıraktı. Özellikle Özal’ın 

piyasa üzerinde liberal politikalar geliştirmesi, bu anlamda özelleştirmeler, özel sektörün 

gelişimi için önünü açacak formüller, devletin küçülmesi tartışmaları ve Özal’ın prensleri 

olarak tabir edilen yurtdışında eğitim görmüş, farklı kültürlerle tanışmış kişileri bürokraside 

özenli yerlerde konumlandırması ile Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren oluşmuş sivil 

asker bürokrat ve aydın – jakoben – anlayışını kırmaya dönük adımları ve 80’lerin sonlarında 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile iki kutuplu dünyanın diğer kutbunda kalan Amerika Birleşik 

Devletlerinin savunduğu serbest piyasa ve kapitalist üretim tarzını küreselleşme dalgası ile 

yayması ve bütün bu etkenlerin birleşiminde bireyin rolünün yükselmesi ile sivil toplum 

tartışmaları yeniden ve hızlı bir şekilde alevlenmiştir. Halihazırda var olan sivil toplum 

örgütleri söylemlerini daha sivil bir alana çekmeye başlamışlardır. Bireysel hakların daha fazla 

vurgulandığı bir döneme girilmiştir. 

“1980’li yıllarda, Türkiye’de modernleşme, ulusal kimlik, ulusal dayanışma gibi ‘büyük’ ve 

‘kapsayıcı’, diğer bir deyişle toplumun tümünü ilgilendiren konulardan çok hava kirliliği, 

sağlık, turizm, çevre, insan hakları, dini haklar, etnik haklar ve kadın hakları gibi sadece belli 

başlı grupları bağlayan spesifik konular üzerinde yoğunlaşıldı ve sosyal platformda bu 

konularla ilgili talepler etrafında siyaset yapılmaya başlandı. Bu kavramların çoğu, devlet 

katında değil, toplum katında ve toplumsal gruplar tarafından gündeme getirildiler. Konuların 

her birini savunan bir sosyal grup gelişmiş ve kendi alanında devlet üzerinde etkin olmaya, 

devletten bir takım haklar koparmaya ve devlet politikalarını etkilemeye başlamıştır. 1980’li 

yılların Türkiye’sinde sivil toplumun temel dinamiklerini bu gruplar oluşturmuştur.” (Çaha, 

1999) 

1980 sonrası Türkiye’sinde, sivil toplum düzeyindeki gelişmelerin işlevsel sonuçları da 

değişim göstermiştir; 
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Sivil toplum unsurları, tek parti döneminde yürütülen ve uzun süre Türk siyasetinde etkisi 

hissedilen türdeş, tek tipleştirici politikaları aşarak, farklılaşmış bir toplumsal alanın 

gelişmesini sağladılar, 

Türkiye’de devlet üzerinde nüfuz sağlama noktasında önemli bir işlev sağlamışlardır, 

Devletin sosyal, siyasal ve iktisadi yaşam içinde oluşturduğu tekelleşmeci özelliğini 

esnetmede ve serbest rekabete dayalı bir toplumsal ve iktisadi yaşamın oluşmasına ön ayak 

olmuşlardır. 

Merkezi yapının adem-i merkeziyetçi yapıya dönüşmelerine katkı sağlamışlardır. (Çaha, 2007) 

1980’li yılların başından itibaren aşama aşama gelişen, kamusal yaşamda sesini duyuran, 

devlet üzerinde denetim kurmak amacıyla kampanyalar yürüten kamusal alana farklı 

talepleri, değerleri, kimlikleri, yaşam biçimlerini aktaran canlı, dinamik ve farklılaşmış; 

Çevreciler, Kadın hareketleri (feminizm, kürtaj, hukuk, özgü mekânlar), Alevi Gruplar, Etnik 

talepler (Kürt sorunu) İnsan Hakları (Mazlum-Der, İHD vb.) vb. gibi sivil toplum oluşumlarıyla 

Türkiye tanışmıştır. 

1990 sonrası yönetişim kavramının da gündeme girmesi ile sivil toplum algısında da hızlı 

değişim gözlenmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde, Avrupa Birliği sürecine çok hızlı bir giriş 

yapan ve uyum yasaları çerçevesinde askıda kalmış birçok yasayı yürürlüğe koyarak, bireysel 

hak ve özgürlüklerin alanını genişletmiştir. Türkiye’de, AB’ye uyum kapsamında hazırlanan 

5227 sayılı Kamu Yönetimi Temel Kanunu’nda yerel yönetimlere ve STK’lara ilişkin 

düzenlemelere yer verilmekte, katılımcı, saydam hesap verebilen, hizmetten yararlananların 

ihtiyaçlarını dikkate alan hükümlerin yanı sıra özellikle kamu politikalarının belirlenmesinde 

STK’ların görüşlerinin alınması gerekliliği önemle vurgulanmaktadır. (Avcı, 2007) Sivil toplum 

örgütlenmeleri adına, dernekler yasasındaki değişiklikler ile sivil örgüt oluşumu 

kolaylaştırılmış, devlet yaptığı faaliyetleri tescil ettiren bir kurum olmaktan çıkarılmıştır. 

Bütün bu gelişmeler ışığında sivil toplum kuruluşları kendilerini sadece ‘baskı’ grubu olarak 

sınırlandırmaktan ve rapor hazırlayıp devlete sunan kurumlar olmaktan çıkarmış, yönetime 

ortak hale gelmiştir. Özellikle AB Projeleri ile öncelikle hemhal olan sivil toplum kuruluşları, 

tahsis edilen fonların amaç dışı kullanımının engellenmesi ve projelerin halk tarafından 

benimsenmesi amacını taşıdığı söylenebilir. Buna mukabil, projelerde görev alan STK’ların, 

adeta proje sahiplerinin taşeronu durumunda olduğu, bu nedenle de mali açıdan proje 
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sahiplerine bağımlı olduğu (Ataay, 2006) eleştirisini de göz ardı etmemek gerekiyor. Dış 

kaynaklı rezervli bakış açılarına karşın, yine AB müktesebatı çerçevesinde geliştirilmiş olan 

ekonomik ve sosyal sorunları önceleyen bölgesel ‘kalkınma ajansları’, yönetişimin işlerliği 

noktasında önemli rol oynamaktadır. Ajansların çalışma ilkesi “kamu, özel, sivil toplum 

işbirliği” temelinde çalışmaktır. Bu, ajansların yönetişimci katılımcılık anlayışını yaşama 

geçirmek amacıyla kurulduğunu göstermektedir. Her ajansta, en çok 100 üyeli bir kalkınma 

kurulu, üye sayıları bölgeden bölgeye değişen bir yönetim kurulu, bir genel sekreter görev 

yapmaktadır. Kalkınma kurulu, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum 

örgütleri, yerel yönetimler, üniversitelerden temsilcilerin yer aldığı bir yapıdır. (Güler, 2011) 

Kamu yönetimi ile sivil toplum arasında kurulacak yönetişim ilişkisinde siyasal iktidarın 

belirleyici rolünü unutmamakla birlikte (Tosun, 2003) sivil toplum hareketleri, örgütlenme 

gereksinimini “yönetim” için değil, haberleşme ve koordinasyon için duyduklarından, yatay 

ilişkiler kurarlar; bu da bu hareketlerin bürokratikleşmemesini sağlayarak ortak projelerde 

daha efektif ve dinamik bir konum almalarını sağlar. 

MÜSİAD, TUSKON vb. sivil işadamları dernekleri, hem içerde hem de dışarıda kurdukları 

fuarlar, ticaret köprüleri, uluslararası ortak projeler* ile ülkenin tanıtımına, kalkınmasına katkı 

ile birlikte ticaret temsilcileri gibi çalışarak devletin ortağı görünümünde yükünü 

paylaşmaktadırlar. Yine, din ve değerler eğitimi alanında uzmanlaşmış olan Ensar Vakfı’nın; 

‘isteğe bağlı din eğitimi’ ile ilgili 2007 yılında başlattıkları raporlar, basın açıklamaları ve 

müfredat çalışmalarının neticesini Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 eğitim sistemine geçişi ile 

uygulamaya geçtiğini görmek ve sonrasında gerçekleştirilen ortak çalıştaylar*, ülkemizin 

yönetişim uygulamalarına uzak olmadığının göstergesidir. 

 

 

 

 

 

                                                           
*
  http://www.dunya.com/musiad,-litvanya-demiryollari-ile-anlasma-imzaladi-118550h.htm 

 
*
 11-12 Şubat 2013 tarihlerinde MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile ortak yapılan ‘Materyal Geliştirme 

Çalıştayı’ 

http://www.dunya.com/musiad,-litvanya-demiryollari-ile-anlasma-imzaladi-118550h.htm
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Sonuç 

Bugün artık, kamu yararının gözetiminde kamu yönetimi algısındaki değişiklik, dünyada 

örnekleri görülmeye başlanan yönetişim odaklı bir yapıya bürünmeye başladı. Devletin kamu 

hizmetlerini sunarken geliştirilen ‘yönetişim’ modeli, gecikmeli de olsa ülkemizde de 

uygulama sürecine geçildi. Devlet makro ölçekte sosyal ve ekonomi politikalarını, mikro 

alanlara indirememesi ve uygulayamaması, kaynaklarını israf ederek verimli kullanamaması, 

alanda yakın temas halindeki sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sürecine itmiştir. Devlet ve 

sivil toplum her biri diğerine yardımcı olacak şekilde, fakat aynı zamanda diğeri üzerinde 

kontrol işlevi de görerek bir ortaklık ilişkisi içersinde (Giddens, 2000) olmaya başlamışlardır. 

Devlet bugün kamu yararını, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve bilim camiası ile ortak 

yürütmenin maksimum fayda elde ettiğinin farkındadır. Bölgesel kalkınmalarda kaynakları 

kalkınma ajansları yoluyla kurum ve kuruluşlara aktararak efektif hareket alanı sağlıyor ve 

kendisini denetim pozisyonuna çekerek angaryasından kurtuluyor. Bu sayede sivil alanın 

enerjisini kullanarak kamu yararını gözetmiş oluyor. 

Devletle kamu yararı altında girişilen bu ilişkide, rollerin birbirine karışmaması ve sivil 

toplumun pragmatist bir yaklaşımla devletçi refleksler gösteren bir konuma gelmemesi 

gerekiyor. Bu ortak çalışma kültürünün sivil toplum cephesinde bir zihni sapmaya 

dönüşmemesi için asıl olanın sivil bilincin gelişmiş olup, bireysel hakları önceleyerek zeminini 

ve konumunu güçlendirmesidir.  
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