Kamu Yönetiminde Paradigma De÷iúimi Çerçevesinde
Reformlar: øngiltere Örne÷i
Arú. Gör. Salih Çiftçi

Bartın Üniversitesi ø.ø.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
sciftci@bartin.edu.tr

Arú. Gör. Leyla Çürük

Bartın Üniversitesi ø.ø.B.F.Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
leylac@bartin.edu.tr

Özet: Teknolojik geliúmeler, sanayileúme, úehirleúme, hızlı nüfus artıúı,
savaú ve siyasi dönüúümler gibi birçok faktörün etkisiyle, yüzyıllara yayılan
bir süreçte úekillenen kamu yönetimi; özellikle 20. yüzyılda toplumsal
koúulları ve gündelik yaúamı etkileme bakımından doruk noktasına
ulaúmıútır. Kamu yönetimi veya kamu hizmeti ça÷ı olarak da
nitelendirilebilecek olan bu dönemde, kamunun yapısı büyümüú ve iúlevleri
son derece çeúitlenmiútir. Bu yapısal ve iúlevsel büyüme kamu sektöründe
çeúitli sorunları beraberinde getirmiútir. Kamunun kendine özgü bu
sorunlarının yanı sıra, geleneksel kamu yönetiminin geliúti÷i ortam ve
düúünme kalıplarına yönelik eleútiriler, 20. yüzyılın son çeyre÷inden itibaren
kamu yönetiminde köklü bir paradigma de÷iúimini gündeme getirmiútir.
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Public Administration Reform within the Framework of
Paradigm Shift: The Case of Britain
Abstract: Public management which has formed over centuries by the effect
of many factors as technological developments, industrialization,
urbanization, rapid population growth, war and political conversations, is
reached to the top concerning its capacity to affect social conditions and
daily life especially by twentieth century. In this period which can be called
as the age of “Public Administration” or “Public Service”, the structure of
public sector has extended and its functions have varied. This structural and
functional overexpansion has caused various problems in public sector. In
addition to these problems of public sector, the critics towards classical
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public administration’s development environment and its mentality have led
to deep paradigm shift in public administration since the last quarter of the
twentieth century.
Keywords: Public Administration, Paradigm, Reform, Britain

Giriú
Günümüzde, toplumsal ve ekonomik hayatta köklü de÷iúimler
yaúanmaktadır. Bu de÷iúime ve dönüúüme paralel olarak, gerek ülkemizde
gerekse dünyada, kamu yönetiminde de÷iúim arayıúları sık sık gündeme
gelen bir konu olmuútur.
Genel anlamda, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiú olarak
adlandırılabilecek olan 21. yüzyıl, bilim ve teknolojinin yanında ekonomik ve
siyasal alanda da köklü de÷iúimler getirmiútir. Yönetimler de÷iúen ve sürekli
olarak kendini yenileyen koúullara uyum sa÷layabilmek için farklı çabalar
içine girmiúlerdir. Haberleúme, ulaúım ve teknoloji alanında yaúanan
geliúmeler küreselleúme sürecini baúlatmıú ve hemen hemen tüm ülkelerde
kamu yönetiminde reform arayıúlarına neden olmuútur.
Reforma gidilen yolda úüphesiz ki toplumsal, ekonomik, hukuki ve
kültürel faktörler etkili bir úekilde rol oynamıúlardır. Bu faktörler toplumda
duyulan bir hoúnutsuzlu÷un yansıması olarak de÷erlendirilebilece÷i gibi
siyasal faktörün de reforma ihtiyaç duymasından kaynaklanabilmiútir.
Devletçi politikaların kamu yönetimlerini çıkmaza sürüklemesi, kamu
kuruluúlarını taleplere cevap veremeyen, pahalı ve tekelci bürokrasiler haline
getiren klasik yönetim anlayıúları sonucu reformlar; serbest piyasa
mekanizmasını da kullanmak ve kamu sektörünü küçültme yollarını aramaya
yönelmek suretiyle, daha az harcama yaparak daha hızlı ve daha etkin kamu
hizmeti sunulması hedefine odaklanan bir anlayıúa bırakmıútır.
Özellikle 1980’li yıllardan sonra øngiltere, ABD, Yeni Zelanda ve
Kanada gibi ülkelerde kamu hizmetlerinin sunulmasında farklı yaklaúımlar
uygulanmaya baúlamıútır. Kamu yönetiminde etkin hizmet sunumunu
gerçekleútirmek amacıyla uygulanmaya konulmuú olan farklı modeller,
zaman içerisinde de÷iúen koúullara uyum sa÷lamak amacıyla yeniden
gözden geçirilmiú ve adeta tek tip bir uygulamaya dönüúmüútür.
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Bu çerçevede øngiltere’de 1980’li yıllarda baúlayan reformlar birçok
ülke için model oluúturmuútur. Devlet ile halk arasındaki iliúkiler
vatandaúların beklentileri ile uyumlu olarak yeniden úekillendirilmeye
çalıúılmıú ve kamu hizmetleri, kullanıcı ihtiyaçları do÷rultusunda yeniden
tasarlanmaya baúlanmıútır.

1. Kamu Yönetimi ve Yönetimde Paradigma De÷iúimi
Yönetim kavramıyla ilgili literatürde çok sayıda tanım ortaya
çıkmaktadır. Çünkü kavramsal olarak çeúitli bilim dallarının yaklaúımıyla
farklılaúabilmektedir.
En kısa anlamıyla yönetim, amaçların etkili ve verimli biçimde
gerçekleútirilebilmesi için insanlar arasında iúbirli÷i ve koordinasyonun
sa÷lanmasına yönelik faaliyetlerin toplamı olarak ifade edilmektedir. Yalnız
belli amaçların gerçekleútirilmesi amacıyla iúbirli÷i yapan insanların söz
konusu iúleri görebilmesi için iúlerin, birbirini izleyen bir dizi iúleme bölünmesi
gerekmektedir (Özer, 2005: 18).
Yönetim anlamı geniú anlamda ise, baúkalarını sevk ve idare etme
faaliyeti ya da süreci olarak görülmekte ve belirli bir amacı gerçekleútirmek
için yapılan bir eylem olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir tanımda yönetim;
sevk ve idare, idarî sistem ve örgüt olmak üzere üç kavram içinde
toplanmaktadır (Eryılmaz, 2010: 3). Bu üç unsur; bir toplulu÷un olmasını,
meúruiyetini oluúturmuú siyasal gücün varlı÷ını, ortak amacın bulunmasını
ve bu amacı gerçekleútirecek bir yapılanmayı gerektirmektedir. Çünkü bu üç
unsurun bir arada bulunmasıyla ortaya çıkan iliúkileri yönetim olarak
adlandırmak mümkündür.
Politika Sözlü÷ü’nde yönetim; bir örgütün amacını gerçekleútirebilmesi
için oluúturulan formel hiyerarúi úeklinde tanımlanmıútır (Yıldız, 2003: 438).
Yönetim insanların, toplumsal hayatın bir gere÷i olarak di÷er kiúilerle
iliúkilerini ve çeúitli davranıúlarını da incelemektedir. ønsanların, önceden ne
yapaca÷ının kestirilmesinin oldukça zor olmasından dolayı yönetim, evrensel
bir kavram olarak da de÷erlendirilmektedir (Can, 1999: 21). Çünkü düzenli
faaliyetlerden meydana gelen yönetim olgusu (Eryılmaz, 2010: 5) sosyal
hayatın her alanında insanlar arasındaki iliúkilerde yardım, yönetme, iúbirli÷i
kavramlarını içermekte ve birden fazla kiúiden oluúan bir küme içinde söz
konusu olabilmektedir. Dolayısıyla yönetim olgusu, sadece yönetme
fonksiyonunu de÷il yardım ve iúbirli÷i gibi temel fonksiyonları da
kapsamaktadır. Bu anlamda yönetim, hem kamu hem de özel kesimde yani
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tüm örgüt biçimlerinde söz konusu oldu÷undan evrensel bir nitelik
taúımaktadır (Aydın, 2008: 25).
Kamu yönetimi ise, günümüz ça÷daú merkezi devletin tüm
parçalarını ifade eden bir kavramdır. Öyle ki devletle birlikte kurumlaúan ve
devletin merkezi, mülki, yerel yönetim organlarını da içine alan bir idari
mekanizmadır (Güler, 2009: 13).
Kamu yönetiminin iúlevsel ve yapısal olmak üzere iki temel yönünün
bulundu÷u ifade edilmektedir. Siyasi sürecin bir parçasını oluúturan kamu
yönetimi, iúlevsel anlamda kamu politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesi
anlamına gelmektedir. Yapısal anlamdaki kamu yönetimi ise, devletin
örgütsel görünümünü yansıtmaktadır (Eryılmaz, 2010: 6).
Birinci ve økinci Dünya Savaúları’ndan sonra, devletlerin belli baúlı
faaliyetlerine ek olarak ekonomik faaliyetleri üstlenmek ve kamusal faydayı
sa÷lamak gibi amaçları kamu yönetimi iúlevlerinde ve yapılarında önemli bir
artıúa neden olmuútur. Yönetim yapılarının giderek artması bürokrasiyi de
artırmıú ve kamu yönetimlerinde verimsizlik, hantallık, mali açıklık ve
kırtasiyecilik gibi sakıncaları ortaya çıkarmıútır.
økinci Dünya Savaúından sonra baúlayan sosyal devlet anlayıúı ile
birlikte dünyadaki ülkelerin ço÷unda devletin rolünün arttı÷ı ve buna ba÷lı
olarak kamu kesiminin geniúledi÷i görülmektedir. 1960’lı yıllarda refah devleti
anlayıúının hâkim olması nedeniyle, kamu yönetiminden beklenenlerin
yerine getirilebilmesi için kamunun çok çeúitli konularda faaliyette bulunması
kaçınılmaz olmuútur.
Kamunun çeúitli konularda aúırı derecede faaliyette bulunması
özellikle 1970’li yıllarda kamu mali yönetiminde krize neden olmuútur
(Eryılmaz, 2007: 527). Yo÷un ekonomik faaliyetler sonucu, transfer
harcamalarının bütçe içindeki payı artmıú, ekonomide kamunun giderek
daha fazla rol alması neticesinde kamu yönetimleri daha karmaúıklaúmıútır.
Ancak zamanla bu tür harcamalar bütçe üzerinde büyük bir yük oluúturmaya
baúlamıú ve bu harcamaların finansmanı bütçe kaynaklarından
karúılanamaz olmuútur. Bu yük sonucu ortaya çıkan açıkların finansmanı
nedeniyle de kamu borçları giderek büyümeye baúlamıútır. Sonuç olarak
refah devleti harcamaları bütçe imkânlarını zorlayan bir büyüklü÷e ulaúmıú
ve bu nedenle de tartıúılır hale gelmiútir.
Asli fonksiyonlarının dıúında kendine yeni u÷raú alanları belirleyerek
sosyal ve toplumsal yaúamın her alanına müdahale eden kamu
yönetimlerinin performansında krizler meydana gelmiútir. Ekonomik
faaliyetlerin de aúırı derece büyümesiyle bütçede de meydana çıkan açıklar
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neticesinde, kamu yönetimlerinde baúka unsurlarında etkisi olmakla birlikte
temel dönüúümü tetikleyen ana unsurların baúında mali ve performans
krizlerinin geldi÷i ifade edilmektedir (Eryılmaz, 2010: 527).
Genel olarak mali, ekonomik ya da performansa dayalı bir kriz
havasının oldu÷u ortamlarda reform daha kolay uygulamaya konulmaktadır.
Çeúitli ülkeler kriz ortamını kamu yönetimi reformunun baúlangıcı için bir
fırsat olarak de÷erlendirmiúlerdir. 1980’li yılların baúı ise birçok alanda
oldu÷u gibi kamu yönetimlerinde de de÷iúiklerin yaúandı÷ı dönemin
baúlangıcını oluúturmuútur. Ancak bir biri ardına gelen de÷iúiklikler
sonucunda yaúanan dönüúüm, kamu yönetiminin iç yetersizliklerinden
yaúandı÷ı gibi dıú çevreden de gelen baskıların etkisi altında gerçekleúmiútir.
Toplumsal hayatta devletin düzenleyici bir rol oynaması gerekti÷i
savunan Liberal görüú 1980’lerin baúında egemen olmaya baúlamıú ve
Devletin ekonomik hayattan üretici ve da÷ıtıcı olarak bütünüyle çekilmesinin
gereklili÷i tartıúılmaya baúlanmıútır. Bunun neticesinde devletler ticari
hayattan çekilmeye yönelik reformlara hız vermeye baúlamıúlardır (Eryılmaz,
2007: 531).

2. Kamu Yönetimi Reformlarını Do÷uran Etkenler
Son otuz yıllık dönemde dünyada yaúanan hızlı ve çok yönlü de÷iúim
özellikle yönetim anlayıúında ve klasik bürokratik yapılarda köklü bir yeniden
yapılanmayı gerektirmiútir. Kamu yönetimi reformlarının çıkıú koúulları göz
önüne alındı÷ında belli etkenlerin ön plana çıktı÷ı söylemek mümkündür.
Genel itibariyle yönetim anlayıúını kamu yönetimi yapılarını ciddi úekilde
etkileyen de÷iúim faktörlerini üç baúlık altında özetlemek mümkündür.
Karmaúık ve çok boyutlu olan de÷iúim faktörleri gerçekte tüm dünya
ülkelerini etkilemiútir. Düúüncelerde, geleneklerde, inançlarda, de÷er
yargılarında ve özellikle kurumsal oluúumlarda sebep oldukları devrimlerle
toplumların sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarında köklü de÷iúim ve
dönüúümlere neden olmuútur (Saran, 2001: 37).

2.1 Ekonomik Etkenler
Kamu yönetimi reformlarına kaynaklık eden etkenlerden birincisi
olarak ekonomik koúullar gösterilmektedir (Kutlu, 2006: 61). 1970’li yıllarda
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yaúanan petrol krizleri kamu yönetimleri kadar politikacıları, bürokratları,
ekonomistleri ve hatta tüm kesimleri birebir ilgilendirmiútir.
Özellikle 1970'li yıllardan baúlayan bir süreç içinde, ekonomi
teorisinde Keynezyen yaklaúım ve klasik refah devleti anlayıúı önemli oranda
terk edilmiú, ekonomi teorisinde liberal yaklaúım güç kazanmıútır. Durgunluk,
artan bütçe açıkları ve enflasyon, iúsizlik oranlarında çarpıcı artıú gibi
sorunları beraberine taúıyan küresel rekabet ortamı; iç pazarda Keynezyen
ekonomi teorisine dayalı olarak geliútirilen klasik refah devleti yaklaúımını ve
talep yönetimini büyük ölçüde etkisiz hale getirmiútir (Dinçer ve Yılmaz,
2003: 19).
Petrol kriziyle enerji fiyatlarında görülen aúırı derecedeki artıú, Refah
Devleti anlayıúı ile büyümüú olan ve fiili ekonominin çok büyük bir kısmını
kontrolünde tutan devletin üretim faaliyetlerinde büyük oranda artırmıútır.
økinci dünya savaúından sonra büyüyen kamu ekonomileri, Keynezyen
politikalardan ve enflasyondan do÷rudan bir úekilde etkilenmiúlerdir. Savaú
yılları boyunca ortaya çıkan yıkımın etkilerinin için devletler sosyal kaygılarla
hareket etmiú transfer harcamalarına büyük paylar ayırmıútır. Bu durumun
da devleti, hem yapısal olarak hem de fonksiyonel olarak aúırı boyutlarda
büyütmüútür.
Maliyetlerin artması, devletin borç faizlerinin ödenmesi ve vergilerin
azalması enflasyonu do÷urdu. Bu a÷ır olumsuz ekonomik kriz úartlarında
özel sektöre balkıdı÷ında, özel sektörün göreli olarak kamu sektöründen
daha iyi durumda oldu÷u gözden kaçmamıútır. A÷ır ekonomik krize bir de
siyasal kriz eklenince verimlilik tartıúılmaya baúlandı. Dolayısıyla hem nitelik
hem de nicelik bakımında kamu özel sektör karúılaútırılmaya tabi tutuldu.
Bunun neticesinde kamu sektörünün üretim verimlili÷inin daha düúük oldu÷u
görüúü ortaya çıktı (Gökçe ve Kutlu, 2002: 23). Böylece kamu yönetimi a÷ır
eleútiriler neticesinde do÷rudan reformlarla karúı karúı gelmeye baúlamıútır.

2.2 Siyasal ve Politik Etkenler
1979 yılında Margaret Thatcher’in øngiltere Baúbakanlı÷ına ve 1980’de
Ronald Reagan’ın Amerikan Baúkanlı÷ına gelmesiyle 1970’lerde söylem
olarak kalan eleútiriler bu iki politikacı eliyle prati÷e geçirilmiútir. Bu her iki
politikacı serbest piyasa ekonomisi ve güçlü devlet ilkelerini ileri sürmüútür.
Devlet zorunlu olarak piyasadan elini çekecek ve di÷er bir ifadeyle “devlet
küçülecektir”.

30



Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiú süreci ile de birleúen bir
geliúme içinde, klasik Weberyen bürokrasi anlayıúı çerçevesinde úekillenen
yönetim teorileri de dönüúüme u÷ramıútır. Yasal-rasyonel temele sahip
Weberyen bürokrasi anlayıúı, her ne kadar geçmiúte refahın ve
demokrasinin geliúmesine önemli katkılar sa÷lamıúsa da, de÷iúen úartlar
karúısında verimsiz ve etkisiz kalmıú ve yerini rasyonel-üretken bir çizgide
yeni örgütlenme modellerine bırakmıútır. Bu çerçevede, prosedürlerden çok
sonuçlara odaklı, tekbiçimlilikten çok farklılıklara dayalı, katı yapılardan çok
esnek organizasyonlara vurgu yapan bir yaklaúım ön plana çıkmıútır.
Organizasyonların bilgi iúleyen süreçler olarak tasavvur edilmeye baúlandı÷ı
bu yeni anlayıú içinde, bireysel inisiyatif, katılım, ekip çalıúması, kurumsal
ö÷renme, rakiplere karúı strateji geliútirme, sürekli geliúim gibi unsurların altı
çizilmeye baúlanmıútır. Di÷er bir ifade ile devletin sadece ne yapması
gerekti÷i de÷il, üstlendi÷i iúlevleri "nasıl yapması" gerekti÷i de yeniden
tanımlanmaya baúlanmıútır. Yönetim kavramı yerine çok aktörlülü÷ü ve
etkileúimi ima eden, "yönetiúim" kavramının güçlendi÷i bu geliúim içinde;
"insanları idare etme" anlayıúı yerine, ortaklaúa sorun tanımlama ve çözme
yaklaúımı vurgulanmaya baúlanmıútır. Yaúanan teorik geliúmeler, piyasada
rekabet úartları içinde geliúen özel sektörün dinamizmi ve yeniliklere uyum
sa÷lama becerisi ile yakından iliúkilidir. Yeni teknolojiler ve yönetim teknikleri
kullanarak verimlili÷ini ve rekabet gücünü artıran özel sektör karúısında,
kamu kuruluúları sanayi toplumuna özgü hantal ve büyük ölçekli yapıları ile
rekabet edemez hale gelmiúlerdir (Dinçer ve Yılmaz, 2003: 23).
Reformların ortaya atılmasında Kamu Tercihi olarak isimlendirilen ve
kamu yönetiminin aúırı derecede büyüdü÷ünü savunan teorinin etkisi büyük
olmuútur. Kamu tercihi teorisyenleri, siyasal iktidarın yetkilerinin
sınırlandırılmasını, devletin küçültülmesini ve serbest piyasaya dönülmesini
önermiúlerdir. Bu teori önceleri pek itibar görmezken 1980’lerin baúında
Batı’da devletin ekonomiye müdahalesini sınırlandırmak ve onu küçültmek
isteyen siyasetçiler arasında önem görmüútür. Bu siyasetçiler ‘Yeni Sa÷’
olarak adlandırılan görüúe destek vermiúlerdir (Eryılmaz, 2010: 20).
‘Yeni sa÷’ ve ‘neo-liberal’ politikalar alıúılagelmiú olan sosyal kaygıları
terk ettikleri noktasında eleútirilere tabi tutulmuúlardır (Kutlu, 2006: 65).
Keynezyen ekonomiye bir karúı duruúu ifade etmesinden dolayı bu
yaklaúımlar, ekonomide devlet müdahalesi yerine serbestli÷i önermekteydi.
Dolayısıyla bu yeni anlayıúla Refah Devleti anlayıúının sürdürülmesi
imkânsızlaúmıútır ve ‘küçülmeci devlet’ yaklaúımına geçilmesi zorunlulu÷u
do÷muútur.
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2.3 Toplumsal Etkenler
Ekonomik krizler karúısında kamu yönetiminin baúarısız olması
vatandaúlar üzerinde devlete karúı negatif bir bakıú açısını ortaya
çıkarmıútır. A÷ır vergi oranları karúısında ve toplanılan vergi kaynaklarının
israf edildi÷i düúüncesi vatandaúları vergi vermede isteksizli÷e itti. Devletten
gelen vergi artıúı taleplerine karúı vatandaúlar farklı biçimlerde tepkilerini
ifade etmeye baúladılar. Örne÷in 1980 yılında Amerika Birleúik Devletleri’nin
Kaliforniya eyaletinde vergi artıúlarına karúı gösteriler düzenledi ve devlet
büyük oranda vergi indirimine gitti (Kutlu, 2006: 65).
Modernleúmenin ve kentleúmenin bir sonucu olarak ve en önemlisi de
teknolojik geliúmelerin neticesinde hayat standardına ba÷lı olarak insanların
devletten daha fazla hizmet talep eder hale gelmiútir. Yani vatandaú vergi
vermede isteksiz davranırken, devletten daha fazla hizmet talep etmeye
baúladı. Dolayısıyla devlet, verimlili÷i arttırıcı yollar bulmak zorunda
kalmıútır. Kamu yönetimleri, bürokrasisinin içinde bulundu÷u müsrif
uygulamaları ter etmesi gereklili÷ini ön plana çıkmaya baúlamıútır (Yıldırım,
2000: 50).
Bireylerin ve toplumların kamu hizmetleri konusunda çeúitlenen ve
artan talepleri de son derece etkili olmuútur. Halkın yönetimlerden beklentisi
nicel ölçütlerden kalite ölçütlerine yönelmiú, hizmetlere iliúkin karar alma
süreçlerine katılım talepleri yo÷unlaúmıútır. Bu talepler karúısında verimli bir
hizmet sunumu yapamayan, sürekli büyüyen, bütçe açıkları veren ve
enflasyon üreten kamu kesimine dönük olarak eleútirel yaklaúımlar
toplumlarda yaygınlaúmaya baúlamıú, bu baskı altında kamu bürokrasileri ve
siyaset yeniden yapılanmaya yönelmiúlerdir.
Bütün bu teorik ve reel de÷iúimler do÷rultusunda, kamu yönetiminin
toplumsal rolü ve iúlevleri ile bunları yerine getirirken uygulayaca÷ı
yöntemler ve oluúturaca÷ı kurumsal yapılar tartıúma konusu haline gelmiútir.
Genel olarak ifade edilecek olursa, toplumun taleplerine karúı daha duyarlı,
katılımcılı÷a önem veren, hedef ve önceliklerini netleútirmiú, hesap veren,
úeffaf, daha küçük ancak daha etkin bir kamu yönetimi talebi dile getirilmiútir.
Kamunun üretimden çekilmesi, düzenleyici iúlevinin güçlendirilmesi, özel
sektör ve toplum ile paydaúlık iliúkisi geliútirmesi öngörülmüútür. Kamu,
piyasa ve sivil toplum birbiriyle rakip de÷il, birbirini tamamlar úekilde
düúünülmeye baúlanmıú, toplumun talep ve beklentilerinin, bu temel
kurumların dinamik bir etkileúimi ile karúılanması yoluna gidilmiútir. Ayrıca,
siyasal bir süreç içinde kamu hizmetlerinin yeniden tanımlanması ve
teknolojik geliúmeler sonucunda, bu üç kurum arasındaki iúbölümünün her
ülkenin kendi úartları içinde sürekli gözden geçirmesi gerekli hale gelmiútir
(Dinçer ve Yılmaz, 2003: 24).
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3. øngiltere’de Kamu Yönetimi Reformları
øngiltere, kamu yönetimi sisteminde en köklü de÷iúimlerden birisini
gerçekleútiren ve bu alanda geniú kapsamlı ilk uygulamayı baúlatan, bu
nedenle de di÷er ülkeleri geniú ölçüde etkileyen bir ülkedir. Weberyan
anlamda klasik bürokratik örgütlenme biçiminin en temel úekliyle uygulandı÷ı
ülkelerden biri olan øngiltere, 1970’li yıllarda yaúanan ekonomik, siyasal ve
toplumsal kriz ortamından çıkan ülkelerin baúında gelmektedir. Bunun
baúlıca nedeni ise kamu yönetimde uyguladı÷ı reformların etkisinin büyük
olmasıdır.
øngiltere’de kamu yönetimi alanında yapılan reformların baúarılı
olmasının birçok sebebi vardır. Ancak bunlardan öne çıkan baúlıca
sebeplerden en temeli, øngiliz devlet gelene÷idir. Demokrasi teorisinin
etkisiyle hükümetin yönetimde etkili olmasıdır. Demokrasi teorisinin burada
destek verdi÷i, kamu politikaları yapma hususunda hükümete duyulan
güvendir. Yine øngiltere’de yönetimin hızlı iúlemesini engelleyen Anayasa ve
ødari yargı sistemi gibi faktörler yoktur ve hükümetin serbestîsi daha fazladır.
øngiltere, Türk sisteminde var olan ‘pozitif yasa’ anlayıúı ‘negatif yasa’
úeklinde bulunmaktadır. Bu yasa anlayıúı ilkesi uyarınca kamu yönetimi
yasalarla kısıtlanmayan ve yasaklanmayan her konuda karar alma yetkisine
kendili÷inden sahiptir. Yasaklayıcı bir hüküm olmadı÷ı sürece baúka bir úart
aranmaksızın karar verme yetkisine kendili÷inden sahiptir (Kutlu, 2006: 110).
Kamu yönetimi alanında yapılan reformların; rahat bir úekilde
yapılması, toplumdan ve bürokrasiden tepki ve direnmelerin olmayıúının
sebebi olarak; reform konusunda yasal dayanak istenmemesi, idari yargı
sisteminin bulunmayıúı, Parlamento’nun yasama konusunda ki serbestîsi ve
Anayasa yargısının bulunmayıúı etkili olmuútur. Ancak yazılı bir anayasal
metin olmamasına karúın, øngiltere’de devlet sistemi, “yasalar (acts)”, yasa
gücündeki “mahkeme içtihatları (cale-law)” ve Anayasal görenekler
(constitutional conventions)” tarafından úekillendirilmiútir (Parlak ve Caner,
2009: 110).
øngiltere'de kamuda yeniden yapılanma ihtiyacı di÷er birçok ülke gibi
oldukça eskilere gitmekte, somut adımlarla bu konunun önem kazanması ise
yine di÷er birçok ülke gibi 1980'li yıllara rastlamaktadır. 1979 yılında
Margaret Thatcher'in iktidara gelmesi ve de÷iúim konusunda ısrarlı bir liderlik
sergilemesi, kamu yönetiminde yeni bir anlayıúın geliúmesi konusunda ön
koúulları büyük oranda sa÷lamıútır (Dinçer ve Yılmaz, 2003: 44).
Bürokratların düúünce yapısı, reformların baúarılı olmasında oldukça
önemli bir etkendir. øngiliz kamu yönetiminde yapılan reformlar, bürokratların
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aktif deste÷ini almaya baúarmıú. Bunun sebebi de, Bayan Thatcher ilk
göreve geldi÷inde etrafında kendi politik görüúüyle aynı olanlardan ziyade;
özel sektörün çalıúma mantı÷ını kavramıú kiúileri görevlendirmiú olmasıdır.
Kamu yönetiminde uygulanmaya konulan bu de÷iúiklik, genelde özel sektör
mantı÷ının kamu yönetimine kazandırılması ve kamu yönetiminin bu
çerçevede rekabetçi, müúteri, odaklı, mümkün olan yerlerde kâr etme
mantı÷ıyla hareket eden etkin bir kamu yönetiminin oluúması sonucunu
ortaya çıkarmıútır (Kutlu, 2006: 112).

3.1. Reformların Do÷uúu
øngiltere’nin kamu yönetimi reformu deneyimini detaylı bir úekilde
açıklamak hayli zor bir iútir ve ayrı bir çalıúmayı gerektirir. Çünkü øngiliz
deneyimi her ne kadar Next Steps giriúimi ile baúlayıp bir bakıma bu
giriúimle özdeúleúmiú ise de bununla sınırlı kalmamıú, daha sonra baúlatılan
yeni giriúimlerle çok daha kapsamlı ve farklı bir boyut kazanmıú, giderek de
karmaúık bir yapı almıútır. Bu nedenle burada her bir giriúime kısaca
de÷inilip genel özellikler ve e÷ilimler ortaya konulmaya çalıúılacaktır. Fakat
Next Steps giriúiminden önce kısaca Fulton Raporuna de÷inilmesinde yarar
olabilir. 1960’lı yıllarda øngiltere’nin II. Dünya Savaúı sonrasında di÷er
ülkelerle karúılaútırıldı÷ında yetersiz kalan ekonomik geliúmesine paralel
olarak kamu yönetimi sistemi de sorgulanmıú ve de÷iúim ihtiyacı dile
getirilmiútir. Bu çerçevede 1965 yılında Lord Fulton’un baúkanlı÷ında bir
araútırma komisyonu kurulmuútur. Bu dönemde øngiliz bürokrasisinin genel
imajı orta sınıftan gelen, Oxford ya da Cambridge mezunu, belli bir
uzmanlıktan ziyade genel bilgileri olan kimselerdir. Raporda bununla ilgili
olarak daha uzmanlı÷a dayalı bir seçim yapılması ve bürokrasinin biraz daha
profesyonelleúmesi önerilmiútir. Bunun yanında raporda esas üzerinde
durulan politikaların oluúturulması ve uygulanmasıdır. Bu nedenle de dört
ana nokta üzerinde durulmuútur. Bunlar: Politikaların siyasi yönlendirme
çerçevesinde oluúturulması, politikaları uygulamaya yönelik yapı ya da
sistemin oluúturulması, bu sistemin etkili biçimde yönetilmesi, parlamentoya
ve halka karúı sorumluluktur (Yılmaz, 2001: 36).
øngiltere’de reform uygulayıcıları mevcut kamu yönetiminin birçok
soruna kaynak etti÷i inancıyla hareket etmiúlerdir. Kamu yönetimini
örgütlenmesinin, Weber tarafından öngörüldü÷ü úekliyle yürütülmesinin artık
sürdürülemez oldu÷unu düúüncesiyle hareket eden reformcular, kamu
yönetiminde aúırı kaynak kullanımına neden olan bazı etkenleri önlemeye
çalıúarak hareket etmiúlerdir.
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Bu anlamda ortaya konulan çalıúmaların Lord Fulton’dan sonraki bir
di÷er uygulaması, Thatcher’ın Mark&Spencer’dan kamu bürokrasisine
kazandırılan Sir Derek Rayner’ın ‘incelemeler’ adlı çalıúmasıdır. Bu
çalıúmada kamu yönetiminin baúarılı ve etkin bir úekilde faaliyet
gösterebilmesi için gereksiz iú gücü ve iúlemlerin tek tek gözden geçirilerek
uygulamadan kaldırılmasıdır. Bunun için her bir kamu bürosunda iúlev
gözden geçirme iúlemi yapılmıútır. Bu iúlemleri daha geniú çapta ele almaya
yönelik olarak Finansal Yönetiúim ønisiyatifi kurulana kadar geçen 18 aylık
süre zarfında bürokrasinin azaltılmasından dolayı 1,6 milyar poundluk bir ek
kaynak sa÷lanmıútır (Kutlu, 2006: 113).

3.2. Muhafazakâr Parti øktidarı: Thatcher Hükümeti
øngiltere’de asıl köklü de÷iúim, Margaret Thatcher’ın Muhafazakâr
Parti’nin baúında 1979 yılında hükümete gelmesiyle yaúanmıútır.
Kamu yönetimi alanında çeúitli reformlarla kamu sektörünün
borçlanma talebini kontrol altına almayı düúünmüútür. Bunun için kamu
harcamalarını ve kamu personel sayısını azaltma yoluna gitmiútir. Bu
uygulamayla da devleti küçültmeyi, verimsiz ve hantal olan kamu
bürokrasisindeki yerleúik yapıyı ortadan kaldırarak, karar alma ve alınan
kararları uygulamaya geçirmede esnek ve küçük bir yapı oluúturmayı
amaçlamıútır (Karasu, 2009: 291).
øngiltere, tarihsel gelene÷i bakımından bireyci, hükümet karúıtı
yönetimsel bir kültüre sahip olmamasına ra÷men, øngiliz kamu yönetimi
yüksek de÷erli kamu hizmeti gelene÷ini uzun dönemden beri
sürdürmektedir. øngiltere, Thatcher baúbakan olduktan sonra özel yönetim
ilkelerine yönelerek, rekabetçi kamu hizmetinin prototip örne÷ini
oluúturmuútur. Yeni kamu yönetiminin üç temel özelli÷i olarak gösterilen
iúletme benzeri yönetim, hizmet ve müúteri yönelimi ile rekabet gibi
mekanizmalar devlet yönetiminde reformlarla ilgili resmi siyasal
dökümanlarda yer almıútır (Öztürk ve Coúkun, 2000: 150).
Thatcher, Muhafazakâr Partinin 1979 yılında seçimleri kazanmasıyla
iúbaúına gelmiú, daha sonra 1983 ve 1987 yıllarında tekrar seçilmiútir; bu
nedenle de o dönemin en önemli isimlerinden birisidir. Thatcher’ın politikaları
øngiltere’nin ekonomik gerilemesine ve Batı dünyasında ortaya çıkan yüksek
vergilere, yüksek oranlı enflasyona, sendikaların gücüne ve artan ve
kontrolden çıkmıú gibi görünen kamu harcamalarına bir tepki olarak
adlandırılmaktadır. Bu çerçevede Thatcher hükümeti giriúimci ekonomi adını
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verdi÷i sistemin güçlendirilmesine yönelik bir program uygulamıútır. Bu
programın ana unsurları úöyle sıralanabilir:
• Piyasa ekonomisi: Ekonomide piyasa kurallarının daha geniú bir
alanda geçerli olması hedeflenmiútir. Bu çerçevede, deregülasyon,
özelleútirme, kamunun ekonomik faaliyetlerinin en aza indirilmesi ve
devletin birçok alandan çekilmesine yönelik politikalar uygulanmıútır.
• Çalıúma øliúkileri: Sendikaların gücünü azaltarak çalıúma alanında iki
taraf arasında daha yakın bir güç dengesi amaçlanmıútır.
• Enflasyona karúı sıkı para politikası.
• Kamu harcamalarının kısılması.
• Gelir vergisi oranlarının azaltılması, böylece daha fazla talep
yaratılması (Yılmaz, 2002: 37).
1979 yılında iktidara gelen Thachter; ancak 1983 yılında temel
reformlarını uygulamaya koyabilmiútir. ølk iktidar yılları olan 1979-1983 yılları
arasında 25 kamu iúletmesini özelleútirmiútir. Daha sonraki yıllarda ise;
baúta British Petrol, British Telecom, British Gas, British Railway olmak
üzere su ve elektrik hizmetlerinin tümünü özelleútirmiútir. Dolayısıyla
øngiltere, kamu yönetiminde reform yapma aúamasında geniú çaplı bir
özelleútirme yapmıútır. Muhafazakâr Parti iktidardan ayrıldı÷ında BBC ve
Londra metrosunun dıúında büyük kamu iúletmelerinin tümü özelleútirilmiútir.
Yine Thatcher, toplam kamu harcamalarını kısıtlamaya gitmiú ve kamu
personel sisteminde de köklü de÷iúiklikler yapmıútır. Bu anlamda devleti
büyüten ve verimsiz bir yönetime neden olan geleneksel Whitehall ve
Westminster kökten de÷iútirmiútir, tekelci, hantal kamu örgütlerini
parçalamıú, küçültmüú ya da özelleútirmiútir (Karasu, 2009: 292).

3.3. Kamu Yönetiminin Geliútirilmesi: Gelecek Adımlar (Gelecek
Adımlar Acente Reformu)
Gelecek adımlar acente reformu, Thatcher tarafından Baúbakanlık
Etkinlik Ünitesine görev olarak verilen ve 1986-1987 yılları arasında yüzün
üzerinde ilk dört kademede yer alan üst düzey bürokrat, sendikacı ve belli
sayıda politikacı ile yapılan yüz yüze görüúmeler neticesinde hazırlanan bir
rapora dayandı÷ı ifade edilmektedir (Kutlu, 2006: 114).
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Ünite adını Baúbakanın etkinlik danıúmanı Sir Robin Ibbs tarafından
oluúturulan rapordan almaktadır. 1988 yılında yayımlanan rapor, Kamu
Yönetiminin Geliútirilmesi: Gelecek Adımlar (Improving Management in
Government: the Next Steps) adını taúımaktadır. Raporda geliútirilen yeni
yaklaúımın en temel özelli÷i, politika geliútirme dıúında kalan yürütme
görevlerinin ayrı ve küçük birimler eliyle görülmesidir. Bu ayrı birimlere
Executive Agencies adı verilmektedir. Bu yaklaúım ile sistemi hizmet
sunumuna odaklamak üzere yeniden yapılandırmak amaçlanmaktadır.
Hizmet sunumuna odaklanılmasıyla beraber hizmetten yararlananların
ihtiyaçları öne çıkacaktır. Raporda hizmet sunumunda etkilili÷in artırılması
için yapısal de÷iúikli÷in yetmeyece÷i, gerçek bir geliúmenin ilgililerin
sonuçlardan kiúisel olarak sorumlu olmasıyla sa÷lanabilece÷i üzerinde de
durulmuútur. Bu çerçevede sahiplenme ve kiúiselleútirme duygusu
yaratmanın önemine de÷inilmiútir. Bu amaçla Executive Agency’lerin
yönetiminden tek bir yönetici (Chief Executive) yetkili ve sorumlu tutulmuútur.
Tepe yönetici bakana karúı direkt ve sınırsız sorumludur. Birim yapılacak
göreve göre örgütlenmiútir. Bakan gerekli kaynakları ve yıllık performans
hedeflerini belirlemekte ve yönetsel sorumlulu÷u yöneticiye bırakmaktadır.
Yönetici bu mevcut kaynaklarla en iyi sonucu almak için en iyi yönetimin
nasıl yapılaca÷ı konusunda özgür bırakılmaktadır. 1999 yılı itibariyle bu
çerçevede oluúturulmuú 140 agency bulunmaktadır; ayrıca 4 departman da
next steps de oluúturulan sisteme göre çalıúmaktadır. Burada çalıúanlar 390
bin kiúiyi bulmaktadır. Bu birimler çeúitlilik gösterseler de genel özellikleri
úöyle sıralanabilir (Yılmaz, 2001: 37-38):
•

Amaç, hedef ve sorumluluklar net olarak belirlenmekte ve bunların
genel çerçevesi yayımlanarak kamuoyuna ilan edilmektedir.

•

Bakanlar tarafından hizmet kalitesi, mali hedefler ve etkinlik
hedeflerini içeren ana performans kriterleri belirlenmekte ve
Parlamentoya duyurulmaktadır.

•

Ulaúılan sonuçlar yıllık performans raporları yoluyla duyurulmaktadır.
Raporların bu úekilde yayımlanması yoluyla saydamlık amacı da
sa÷lanmaktadır.

•

Çok sayıda daha küçük boyutlu birimler yaratılmıútır.

•

Özellikle üst düzey yönetimde geleneksel kariyer ilkesi yerine belli
sürelerle sınırlanmıú sözleúmeler yoluyla istihdam geçerlidir. Parasal
teúviklere

geniú

bir

yer

verilmiútir.
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Yöneticiler

çalıúmaların

sonucundan tam anlamıyla sorumlu tutulurken yönetme özgürlü÷üne
kavuúturulmuúlardır.
•

Politika belirleme fonksiyonları ile hizmet sunma fonksiyonları
birbirinden ayrılmıútır.

•

Maliyet

bilinci

yerleútirilmiú

ve

maliyet

azaltma

üzerinde

odaklanılmıútır.
•

Süreçten çok sonuçlara önem verilmektedir.

Acente reformu yedi tane temel bulguya ulaúmıútır. Yukarıda sayılan
kiúilerle yapılan bire bir görüúmelerin ve alan araútırmaların elde etti÷i
bulgular ise úöyle özetlenmektedir (Kutlu, 2006: 116):
1. Yöneticilerin ve kamu görevlilerinin % 95’i atılan adımların genellikle
pozitif sonuçlar do÷urdu÷unu ve yararlı oldu÷una inanmaktadır.
2. Bürokratların büyük kısmı, üst kademe yöneticilerinin daha çok kamu
politikaları saptama iúinde uzmanlaúıp, hizmetlerin do÷rudan sunumu
iúinde oldukça zayıf kalan kimseler oldukları konusunda kuvvetli bir
inanca sahiptirler.
3. Üst kademe yöneticileri, parlamentonun ve hükümetin genel
politikalarıyla uyumlu politika geliútirilmesini isteyen bakanların
taleplerine uyma e÷ilimindedirler.
4. Bakanlıklardaki çeúitlilik ve iúin karmaúıklı÷ı, parlamentonun talepleri,
medya ve bilgi isteyen kamunun varlı÷ı bakanların iú yüklerinin
artmasına neden olmuútur.
5. Bakanlıklardaki baskılar ve talepler daha çok harcamalar ve etkinlikler
üzerindedir. Bu kaynaklarla elde edilecek çıktılara yöneltilen dikkat ise
hesaba alınmayacak kadar küçüktür.
6. Performansın artırılmasına yönelik olarak çevreden gelen dıú baskı
çok azdır.
7. Bürokrasi tek bir ünite olarak idare edilemeyecek kadar çok büyük ve
çok farklıdır.
Acente reformu ile birlikle uygulanan liberal ekonomi politikaları ve
kamu yönetiminin küçültülerek daha iúlevsel hale getirilmesine dönük
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politikalar neticesinde kamu yönetimi daha etkin ve daha yüksek performans
sergiler konuma yükseldi÷i ifade edilmiútir (Kutlu, 2006: 118).
Sonraki Adımlar Reformu olarak da ifade edilen Acente Reformu,
øngiliz Kamu Personel Rejimi’nde de ciddi de÷iúiklikler getirmiútir. Yapılan
düzenlemelerle ile birlikte ortaya çıkan yeni personel sisteminde siyasal
tarafsızlık, süreklilik, tekbiçimlilik ve anonimlilik gibi geleneksel ilkeler
gerilemiútir. Bunların yerine sözleúmelilik, yetkilerin yerelleútirilmesi,
performansa dayalı ücret ve yükselme gibi esnekleúmeye yönelik ilkeler
getirilmiútir (Karasu, 2009: 294).

3.4. Kalite øçin Rekabet Giriúimi
1991 yılında baúlatılan giriúim ise Next Steps giriúimini tamamlar
niteliktedir. Bu Kalite øçin Rekabet (Competing for Quality) giriúimi adı ile
anılmaktadır. Competing for Quality giriúimi, 1991 yılında hazırlanan
Competing for Quality- Buying Better Public Services isimli raporla
baúlatılmıútır. Giriúim kamu kesimini rekabete açmayı, böylece maliyet ve
fayda açısından en etkili bileúime ulaúmayı amaçlamaktadır. Özel kesimin
kamu faaliyetleri içine çekilmesine yönelik yöntemlerin geliútirilmesine
çalıúılmıútır (Yılmaz, 2001: 38).
Sistemde de÷iúik yöntemlerden söz edilse de en fazla uygulanan ve
tasarruf sa÷lamada etkili olan, hizmetlerin sözleúme yoluyla özel kesim eliyle
gerçekleútirilmesi, contracting out yöntemidir. Yöneticilere esneklik sa÷lama,
politika üreten bakanlıklar ile uygulama yapacak ajansları birbirinden ayırma,
bu yeni anlayıúta vurgulanan önemli bazı unsurlar olmuútur. Uygulama
yapan kamu kurumlar ise aúa÷ıda sıralanan temel sorular ile iúlevsel açıdan
gözden geçirilmiútir:
1. øú, yapılması gereken bir iú midir? De÷ilse ortadan kaldır.
2. Bu konuda kamunun bir rol üstlenmesi gerekir mi? Hayırsa
özelleútir.
3. E÷er kamunun bir rol üstlenmesi gerekiyorsa faaliyetin en etkili
biçimde gerçekleútirilmesi nasıl olur? Kamu eliyle mi özel kesim eliyle mi?
Özel kesim ise dıúarıya sözleúme ile yaptır ya da baúka yollar dene.

39



4. E÷er faaliyet kamu içinde görülmesi zorunlu bir faaliyetse amaca
yönelik bir örgütlenme sa÷lanmıú mı? (Next Steps’in sorumluluk ve yetki
devri ilkelerinin uygulanması)
3.5. Yurttaú ùartı
Yurttaú úartı programı 1991 yılı Temmuz ayında 10 yıllık bir dönem
için baúlatılmıú bir programdır. Yayınlanan ilk Beyaz Kitap (White Paper) ile
tüm kamu hizmetlerinden genel beklentiler ortaya konularak programın
gündemi ve uygulama takvimi oluúturulmuútur. Daha sonra dört ayrı Beyaz
Kitap daha yayımlanarak gelece÷e iliúkin planlar ve öngörüler
oluúturulmuútur. Amaç ulusal düzeyde tüm kamu hizmetleri için Yurttaú
ùartları oluúturmaktır. ùartlar yurttaúların kamu hizmetlerinin sunumunda
talep edebilecekleri standartları ortaya koymaktadır. Her birim kendi
sorumlulu÷unda olan hizmetin kaliteli sunumuna iliúkin standartları
oluúturmakta ve bundan sorumlu olmaktadır. Yani hizmet ilan edilenden
daha geç, eksik ya da kalite bakımından yetersiz ise yönetim yurttaúa karúı
sorumlu olmaktadır. Uygulayıcı ajanslar "Yurttaú úartı” denen belgeler ile
sunacakları hizmetleri, bunları hangi standartlarda sunacaklarını taahhüt
etmektedir. 1998 yılında ortaya konan Önce Hizmet-Yeni ùart (Service Firstthe New Chart) programı ile Tony Blair Hükümeti önceki dönemlerde yapılan
yeniden yapılanma çabalarını daha ileri aúamalara taúımıútır (Dinçer ve
Yılmaz, 2003: 46).
Yurttaú úartına örnek olması için hasta ve yolcu úartlarından örnek
olarak;
Hasta ùartı:
• Bir klini÷e gitti÷inizde size randevu saati verilmesini ve 30 dakika
içinde muayene olmayı bekleyebilirsiniz.
• Bir cankurtaran ça÷ırdı÷ınızda kent içinde 14 dakika içinde kent
dıúında ise 19 dakika içinde ambulans size ulaúacaktır.
• Bir kaza ya da acil bölümüne gitti÷inizde hiç beklemeden muayene
edilmeyi bekleyebilirsiniz. E÷er gerekiyorsa 2 saat içinde de yata÷ınız
verilecektir.
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Yolcu ùartı:
• E÷er herhangi bir hatta tren yolculu÷unuzda 1 saatten fazla gecikme
olursa (tüm yolculuk boyunca 1 saat) bu yolculuk için ödedi÷iniz fiyatın
%20 ya da daha fazlası bedelinde kupon verilecektir.
• E÷er geçmiú 1 yıl içinde tren hizmetleri dakiklik ve güvenirlilik
hedeflerine ulaúamazsa British Rail sezonluk biletinizi yenilerken size
bir indirimde bulunacaktır. (Tipik dakiklik ve güvenilirlik hedefi:
Trenlerin %90’ı planlanan ve ilan edilen hareket ve ulaúım saatine10
dakikalık süre içinde gelecektir. Planlanan trenlerin %99’u seferini
gerçekleútirecektir).
• E÷er geçmiú 12 aylık dönemde dakiklik performansı hedeften %3
düúükse ya da güvenirlilik performansı hedeften %1 düúükse biz size
%5 indirim sa÷layaca÷ız.
• E÷er hem dakiklik hem de güvenirlilik hedeflerinden sapılmıúsa indirim
oranı %10 olacaktır.
• Bilet giúelerinde hiç bir zaman 5 dakikadan fazla beklemeyeceksiniz,
yo÷un zamanlar dıúında 3 dakika içinde hizmet sunulacaktır.
• Demiryolları özelleútirildi÷inde yeni iúletici de kendi úartını ilan
edecektir ve bunlar British Rail’in cari standartlarından daha kötü
olamayacaktır.

Yurttaú úartı programı merkezden yerele tüm kamu kurumlarında
uygulamaya konulmuútur. 1999 yılı itibariyle temel kamu hizmetlerini
kapsayan 40’tan fazla ulusal úart yürürlüktedir. Buna ek olarak okul, hastane
ya da yerel hizmetler konusunda yerel yönetimlerin geliútirdi÷i 10 bin yerel
úart bulunmaktadır. Tüm merkezi kuruluúlar bu konuda bilgi ve standartları
ve úikâyet mercilerini ve úikayet iúlemlerini yayınlamak zorundadır. Tüm
okullar, hastaneler ve yerel otoriteler ilan edilen standartlara uyulup
uyulmadı÷ını denetlemek ve sonuçları yerel yayın organlarında
yayımlamakla yükümlü kılınmıúlardır. 1998 yılında Hizmette Öncelik-Yeni
ùart Programı (Service First-The New Charter Programme) baúlatılmıútır. Bu
yeni úart programı iktidar de÷iúiminden sonra øúçi Partisinin ve Tony Blair
hükümetinin Kamu Yönetimini Modernize Etmek (Modernizing Government)
giriúiminin bir parçası olmakla birlikte, eski programın (Yurttaú ùartı)
kazanımları üstüne inúa edilmiútir. Yeni program eskinin kazanımlarını
sürdürmekle birlikte kalite ve etkililik kavramları üzerinde daha fazla
durmaktadır. 1999 yılında Blair Hükümeti tarafından hazırlanan Yönetimde
modernleúme reformunun taúıdı÷ı üç amaç úöyle sıralanmaktadır. Politika
belirleme sürecinin çok daha katılımcı bir yapıda ve ortaklaúa yönetime
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dayalı olması; hizmet sa÷layıcılara de÷il, hizmetten yararlananlara
odaklanılması ve hizmetlerin üst düzey kalitede olması (Karasu, 2009: 298).
Kamu hizmetlerinin sunumunda "uygulamacı ajanslar" temel birimler
olup, merkezi yönetimde çalıúanların % 90'ı uygulayıcı ajanslarda istihdam
edilmektedir. Bu uygulayıcı ajanslar için performans göstergeleri
belirlenmekte ve uygulamada esneklik sa÷lanmaktadır. Bakanlıklar,
hedeflerin belirlenmesi ve performans göstergelerinin oluúturulması ile
ilgileniyor iken, ba÷ımsız denetim birimleri bakanlıklar adına uygulayıcı
ajansları performansa dönük olarak denetlemektedir (Dinçer ve Yılmaz,
2003: 46).

3.6. Kamusal Bilgilere Eriúim Kodu
Kamusal Bilgilere Eriúim Kodu (Code of Practice on Access to
Government Information) 1994 yılında uygulamaya konulmuú ve daha sonra
1997 yılında gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiútir. Sadece bilgi
taleplerinin karúılanması ile sınırlı kalınmamıú, temel politika kararları ile ilgili
bilgiler ve analizler ile kamu kurumlarının yaptıkları iúlemler ve yurttaúlarla
iliúkileri konusunda rehber kitapçıklar hazırlanması da kapsama alınmıútır.
Buna ek olarak yukarıda de÷inilen Yurttaú ùartı ile de iliúkilendirilmiú, hizmet
standartları, bunların maliyetleri ve úikâyet mekanizmalarının yayımlanması
úartı getirilmiútir. Bu yasanın uygulanmasını ise Ombudsman sa÷lamıútır.
1997 yılında yapılan düzenlemeler büyük ölçüde, kamunun daha da saydam
hale gelmesine yöneliktir (Yılmaz, 2001: 42).
1994 yılında çıkarılan bilgilendirme kanunu ve 1997 yılında bu
kanunun revize edilerek olgunlaútırılması ile oluúturulan ombudsmanlık
modeli yeni kamu yönetimi anlayıúında úeffaflı÷a ve kamuoyu denetimine
verilen önemini ortaya koydu÷u belirtilmektedir (Dinçer ve Yılmaz, 2003: 45).
3.7. Kamu Görevlileri Beyaz Kitabı
Kamu Görevlileri Beyaz Kitapları 1994 yılında yayımlanan Süreklilik ve
De÷iúim (Continuity and Change) ve 1995 yılında bir öncekinin devamı
olarak yayımlanan Süreklilik ve De÷iúimi øleri Taúımak (Taking Forward
Continuity and Change) isimli kitaplardan oluúmaktadır. Burada kamu
görevlileri ile ilgili temel ilkelere yer verilmiútir. Bunlar, dürüstlük, bütünlük,
objektiflik, politize olmama, açık ve adil iúe alma, liyakate dayalı yükselme ve
sorumluluk olarak belirlenmiútir. Hükümet bu çerçevede birtakım
düzenlemeler yapmıútır. Bunun en önemlisi 1996 yılında yürürlü÷e giren
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Kamu Görevlilerinin Yönetimi Kuralı (Civil Service Management Code) ile
ücret ve de÷erlendirme ile ilgili yetkilerin alt birimlere devredilmesidir. Bu
yolla kamu birimleri kendi personel politikası uygulamalarını belirlemekte
esnek bir sisteme kavuúmuúlardır. Bu düzenleme ile ödeme sisteminde
esneklik ve daha disiplinli bir bütçe uygulaması yanında performansa dayalı
bir ödeme sistemine geçilmesi amaçlanmıútır. Bir görevlinin performansını
en iyi çalıútı÷ı birim de÷erlendirebilece÷ine göre performansa dayalı ücret
sisteminde do÷rudan ya da dolaylı olarak yetki devrine gidilmesi
kaçınılmazdır. Bu çerçevede yapılan önemli bir düzenleme de üst düzey
yöneticiler için getirilen sistemdir. Üst düzey yöneticilerin tabi oldukları
kurallar ayrı olarak belirlenmiú ve daha esnek bir sistem oluúturulmuútur.
Son yıllarda üst düzey yönetime iliúkin görevlerin % 30 civarındaki bir
kısmının dıúarıdan ilan yoluyla temin edildi÷i ifade edilmektedir (Yılmaz,
2001: 43). Siyasal liderlikteki de÷iúim olarak adlandırılan ve øúçi Partisi
tarafından ilk önkoúul diye belirtilen olgu, ulus altı düzeydeki hükümet
yapıları ve halka yakın modern devlet vaat etmiútir (Dugett, 2002: 2).

3.8. Ça÷daú Kamu Yönetimi Beyaz Kitabı
Son olarak Tony Blair hükümetinin hazırladı÷ı Kamu Yönetiminin
Ça÷daúlaútırılması Beyaz Kitabından (Modernizing Government White
Paper) söz etmek gerekir. Bilindi÷i üzere Next Steps ve onu izleyen
giriúimler Muhafazakâr Parti tarafından baúlatılmıútır. Bu nedenle Blair
baúkanlı÷ındaki øúçi Partisinin kamu yönetimi reformu konusunda takınaca÷ı
tutum merak konusu olmuútur. Blair hükümeti mevcut çalıúmaların
kazanımlarını göz ardı etmeden kendi politikalarını ortaya koymuútur. Bu
amaçla önce 1997 ve 1998 yıllarında Kamu Harcamalarının Kapsamlı
De÷erlendirilmesi (Comprehensive Spending Review) ve Ça÷daú Kamu
Hizmetleri (Modern Public Services) adlı çalıúmalar yapılmıútır. Bu
çalıúmalar sonucunda 1999 yılında Blair Hükümetinin kamu yönetimi
reformuna yaklaúımı ve stratejisini ortaya koyan Kamu Yönetiminin
Ça÷daúlaútırılması Beyaz Kitabını (Modernizing Government White Paper)
yayımlanmıútır (Yılmaz, 2001: 43).
1999 yılında Tony Blair hükümeti döneminde yayınlanan "ødarenin
Modernizasyonu" (Modernizing Government) adlı beyaz kitap, kamu
yönetiminde yeniden yapılanmaya ivme kazandırmıútır. Bu kitap ile ortaya
konan uzun vadeli perspektif içinde, kamu yönetimini basit ve kolay ulaúılır
bir hale getirmek, yurttaúların ve ekonominin ihtiyaçlarına uygun hale
dönüútürmek amaçlanmaktadır. Hizmet sunumunda kamunun kolayına
geleni de÷il, vatandaúın beklentisini esas almak vurgulanmaktadır. Verimli
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ve yüksek kaliteli hizmet sunumu, yeni teknolojilerin kullanımı, talebin oldu÷u
yerde sürekli hizmet gibi unsurlar içerilmektedir. Beyaz kitabın
yayınlanmasından 4 ay sonra, bu kitabı hayata geçirecek bir Eylem Planı
ortaya
konmuútur.
Program
kapsamında
ulaúılan
sonuçlar
de÷erlendirilmekte ve internet aracılı÷ı ile kamuoyunun bilgisine
sunulmaktadır (Dinçer ve Yılmaz, 2003: 46).
Buna göre yeni hükümetin ça÷daú kamu yönetimi vizyonu daha yalın,
daha etkili ve yurttaúların ve ekonominin gereksinimlerine daha duyarlı bir
yönetimdir. Hizmetlerde en üstün kalite sa÷lanacak ve hizmet sunumu
kullanıcılar açısından en arzu edilir nitelikte olacaktır. øngiltere’de 2000’li
yıllardan itibaren kamu hizmetlerinin sunumunda esas alınmaya baúlanan
yeni yaklaúım, “En øyi De÷er (Best Value)” rejimi adı altında somut politika ve
uygulama araçlarına dönüútürülmüútür. Bu sistemde, devlet ile halk
arasındaki iliúkiler yurttaúların beklentileri ile uyumlu olarak yeniden
úekillendirilmeye çalıúılmıú ve yerel kamu hizmetleri, kullanıcı ihtiyaçları
do÷rultusunda yeniden tasarlanmaya baúlanmıútır (Çetin, 2008: 48). Bu
çerçevede ortaya konulan ilkeler úöyle sıralanabilir.
•

Politikalar kısa dönemli günlük baskılara bir tepki olarak de÷il, daha
ilerisi düúünülerek oluúturulacak ve girdilerden çok sonuçlar üzerine
odaklaúacaktır.

•

Kamu hizmetlerinin sunumunda hizmeti sunanların rahatlı÷ı de÷il,
hizmetten yararlananların memnuniyeti esas alınacak, yurttaúların
gereksinimlerine duyarlı olunacaktır.

•

Kamu hizmetleri etkili ve en üst kalitede olacaktır. Kalite bakımından
dünyanın herhangi bir yerindeki benzeri hizmetlerin standartlarına eú
de÷er standartlara sahip olacaktır.

•

Bilgi ça÷ının bir gere÷i olarak bilgi ve iletiúim teknolojilerinden en
geniú úekilde yararlanılacaktır.

•

Kamu yönetiminde yenilik, geliútirme ve yardımlaúma de÷erlerinin
yer aldı÷ı bir kültür oluúturulacaktır.
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Sonuç
Kamu yönetimleri son otuz yıllık dönemde çok ciddi de÷iúikliklere
u÷ramıútır. Reformların ortaya çıkması neticesinde, ülkelerin dünya
ekonomisinde oldu÷u kadar, dünya siyasetinde de oynadı÷ı baúat roller
dikkate alındı÷ında reformların önemi ortaya çıkmaktadır. Reform
konusunda ilk adım úüphesiz özelleútirmeler ile baúlamıútır. Kamu
bürokrasisinin devasa örgütler haline gelmesi, onları hantallaútırmıú ve
kontrol edilemez mekanizmalar haline getirmiútir. Özelleútirmeler kamu
yönetimlerinin iú yükünü hafifletmiú ve yönetimi iú görme bakımından
rahatlatmıútır.
øngiltere’deki kamu yönetimi alanındaki reformlar 1979 yılında
Muhafazakâr Parti’nin iktidara gelmesiyle Thatcher tarafından baúlatılmıútır.
Enflasyonun % 25’ler civarında seyretti÷i, kamu harcamalarının kontrol
edilemez oldu÷u, vergi gelirlerinin kamu borçlarını karúılayamaz oldu÷u bir
dönemde Thatcher, Yeni Sa÷ ve Neo-liberal politikalarla kamu yönetimini
küçülterek daha iúlevsel hale getirilmesine dönük politikalar sayesinde kamu
yönetimini daha etkin ve daha yüksek performans sergiler konuma
yükseltmiútir.
Muhafazakâr Parti’den sonra 1997 yılında iktidara gelen Tony Blair
baúkanlı÷ındaki øúçi Partisi’nin ise; iktidara gelmesinden sonra sonrasında
uygulanmakta olan liberal politikaları terk edece÷i sosyal demokrasiye
yönelece÷i biçiminde savlar ileriye atılmıútır. Ancak øúçi Partisi, Thatcher
dönemi liberal politikaları kaldırmaktan ziyade, bu politikaları daha da ileri
götürmüú ve liberalizmin tüm dünyada uygulanmasını teúvik etmiútir.
øngiltere’deki Muhafazakâr Parti ve øúçi Partisi döneminde ortaya
konulan reformlar açıkça göstermektedir ki, kamuda yeniden yapılanma
sürecinde en önemli unsur süreklili÷in sa÷lanması ve uzun yıllara yayılan
de÷iúim süreci boyunca siyasi kararlılı÷ın korunmasıdır. øngiltere ve benzeri
birçok ülkede, reform sürecinde iktidarlar el de÷iútirmiú olmasına ra÷men
kamuda yeniden yapılanma süreci devam ettirilebilmiú ve baúarıya
ulaúmıútır. Özellikle farklı bir siyasi anlayıútan gelen hükümetlerin bir önceki
dönemde baúlatılan olumlu de÷iúim çabalarını devam ettirmeleri, baúarıda
son derece etkili olmuútur. Bu anlamda øngiltere örne÷inden hareketle,
reformların baúarılı olabilmesi için, bütün siyasi ve toplumsal aktörlerin
sürece destek vermeleri gerekmektedir.
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