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Yazar Vusal Gasimli

SONUÇ BILGI NOTU 1.1: ARNAVUTLUK
Yazar Gentian Opre

SONUÇ BILGI NOTU 1.2: ROMANYA
Yazar Dragoş Negoiţă

BÖLÜM 2

Kamu Kaynaklarının Etkili bir Şekilde Yönetilmesi 
Yazarlar Zahid Hasnain, Jonas Arp Fallov, Rajul Awasthi, Nataliya 

Biletska, Knut Leipold ve Wouter van Acker

ÖRNEK INCELEMESI 2.1: POLONYA 
Yazar Artur Gostomski ve Grzegorz Poniatowski

ÖRNEK INCELEMESI 2.2: BULGARISTAN
Yazar Krasimir Bojanov

BÖLÜM 3

Hizmet Sunumunda Yönetişim
Yazarlar Moses Wasike ve Anya Vodopyanov

ÖRNEK INCELEMESI 3.1: ARNAVUTLUK 
Yazar Lorin Ymeri

ÖRNEK INCELEMESI 3.2: AZERBAYCAN
Yazar Nail Huseynov

SONUÇ BILGI NOTU 3.2: : ITALYA 
Yazar Dünya Bankası Yönetişim Personeli ve  
Marco Sparro

BÖLÜM 4

Kamu-Özel Sektör İşbirliği ve  
Ekonomik Yönetişim 
Yazarlar Natalia Manuilova and Ian Halvdan Ross Hawkesworth

ÖRNEK INCELEMESI 4.1: TÜRKIYE
Yazar Sedef Yavuz-Noyan

ÖRNEK INCELEMESI 4.2: : LITVANYA 
Yazar Marius Skuodis

ÖRNEK INCELEMESI 4.3: ÖZBEKISTAN
Yazar Bakhtiyor Khaydarov

ÖRNEK INCELEMESI 4.4: : IRLANDA 
Yazar Lorena Meco



BÖLÜM 5

Politika Etkililiği için İtici ve Kolaylaştırıcı Etkenler
Yazarlar Verena Fritz ve Niki Palmer

ÖRNEK INCELEMESI 5.1: AZERBAYCAN
Yazar Farid Farzaliyev

ÖRNEK INCELEMESI 5.2: UKRAYNA
Yazar Victoria Savchuk, Artem Sytnyk ve Denys Bihus

ÖRNEK INCELEMESI 5.3: BATI BALKANLAR 
Yazar Milena Lazarević

ÖRNEK INCELEMESI 5.4: KOSOVA
Yazar Besnik Tahiri

BÖLÜM 6

GovTech’in Vaat Ettikleri 
Yazarlar Zohra Farooq Nooryar ve Bartosz Jakub Solowiej

ÖRNEK INCELEMESI 6.1: TÜRKIYE
Yazar Ahu Meryem Erdogan

ÖRNEK INCELEMESI 6.2: INGILTERE
Yazar Alex Segrove

ÖRNEK INCELEMESI 6.3: MOLDOVA
Yazar Iurie Țurcanu

Bu yayında Asya Kalkınma Bankası’ndan (ADB) uzmanlarından ve katkılarından yararlanılmıştır.

Dünya Bankası’nın ECA Yönetişim Konferansı ve ilgili materyaller, Birleşik Krallık Hükümeti’nin sağladığı yardım ile desteklenmiştir; 

ancak ifade edilen görüşler Birleşik Krallık Hükümeti’nin resmi politikalarını yansıtmıyor olabilir.

Bu kitap Dünya Bankası’nın, İcra Direktörleri Kurulu’nun, üye hükümetlerin veya belirtilen başka bir kuruluşun resmi görüşlerini 

yansıtmaz.  



Önsöz

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve vatandaşlar kal-

kınma için “iyi yönetişimin” temel bir gereklilik olduğunu kabul 

etmektedirler. Esasen bu düşünce, sürdürülebilir kalkınma için 

barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etme, herkes için adalete 

erişim sağlama ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kap-

sayıcı kurumlar oluşturma ihtiyacını vurgulayan Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerinin tanımına da yansımaktadır.

Bir yanda, bunu bugün gerçekleştirmek belki de tarihteki 

başka herhangi bir noktada gerçekleştirmeye göre daha kolay-

dır. Verileri anında toplamamıza ve işlememize izin veren tek-

nolojik ilerlemeler, kamu kurumları ve vatandaşlar arasındaki 

ilişkiler de dahil olmak üzere toplumlardaki ilişkileri değiştir-

mektedir. Bilgiye gerçek zamanlı erişim daha iyi bilgilendiril-

miş vatandaşlar yaratabilir ve hükümetlerin bir zamanlar sahip 

oldukları merkezi bilgi deposu rollerinin -ve bu bilgilere dayalı 

olarak hareket etme (veya etmeme) ayrıcalıklarının– aşınma-

sına yol açabilir. Bilginin demokratikleşmesi, kamu kurum-

larının beklentilerini ve algılarını ve toplumların inşa edildiği 

sosyal sözleşmeyi değiştirmektedir. Devletler ve vatandaşlar 

arasındaki bir zamanlar çok dikey ilişkilerin yerini daha yatay 

ilişkiler almaktadır ve bu durum insanlara daha iyi hizmet ver-

mek ve kurumsal etkililiği göstermek için yeni fırsatlara yer 

açmaktadır. Böylece şeffaflık ve rekabet güçlendirilmektedir. 

Diğer yanda ise, hükümetler 

vatandaşların yüksek beklenti-

lerine sınırlı kamu kaynakları ile 

cevap vermek durumundadır. 

Bu beklentiler karşılanmadı-

ğında, hükümetler kurumlara 

karşı hoşnutsuzluk ve güven 

azalması ile karşı karşıya kalır-

lar. Dijital çağda toplumlar bir 

yandan bölgenin birçok ülke-

sinde büyüyen bir orta sınıfın 

beklentilerine cevap verirken, 

aynı zamanda malları ve hizmetleri en etkin şekilde sunmak 

için kendilerini nasıl organize etmelidir? 

Dünya Bankası bu denklemi çözmek için gizli bir formüle 

sahip olmasa da, denklemin yapı taşlarının çoğunun bilindi-

ğinin farkındayız. Örneğin etkili kurumların ekonomik büyüme 

için kritik önemde olduğunu biliyoruz. İyi yönetişimin uygu-

landığı yerlerde ekonomik büyümenin sağlanması daha olası-

dır. Yönetişim ve Hukuk başlıklı 2017 Dünya Kalkınma Raporu, 

ülkeler arasında kişi başına gelir ile toplam yönetişim önlem-

leri arasında açık bir pozitif korelasyon olduğunu ortaya koy-

maktadır. Bu, güçlü kurumlar ile ekonomik büyüme arasında 

ve güçlü kurumlar ile yatırımcı güveni arasında açık ve pozitif 

bir korelasyon olduğunu gösteren uluslararası kanıtlar ile de 

tutarlıdır.

Ayrıca vatandaşların kamuya bilgilerine katılma ve bunlara 

erişme haklarını kullanabildiklerinde çözümün bir parçası ola-

bileceklerini de biliyoruz. Artık ülkeden ülkeye vatandaş katı-

lımının ve sosyal hesap verebilirliğin faydalarını görüyoruz. 

Devletler, vatandaşlar ve işletmeler karşıtlığa dayalı ilişkiler 

kurmaktan ziyade işbirliğinin yollarını bularak olumlu kalkınma 

sonuçlarını daha muhtemel hale getirebilirler. Daha kapsayıcı 

toplumlar inşa etmek ekonomik ve sürdürülebilir büyümeyi 

hızlandırabilir. 

Hesap verebilir ve şeffaf kurumlar da yenilikçiliği teşvik edebi-

lir. Dünya Ekonomik Forumu’na göre, zayıf kurumlar rekabet-

çiliği engellemeye devam ediyor. Öte yandan, açık toplumlar 

fikri gelişim ve yeni fikirlerin ortaya çıkması için daha fazla 

şans sağlar ve bilginin yayılma etkilerinin yaygınlaştırılması ve 

rekabetin artması ile arasında pozitif bir ilişkili vardır. 

Genel olarak kamu idaresinin kalitesi ve etkin hizmet sunma 

kapasitesi vatandaşların memnuniyet düzeylerini ve vatan-

daşların kurumlarına duydukları güveni de doğrudan etkile-

mektedir. Bu bulgu, gelir düzeyine bakılmaksızın tüm bölge 

Cyril Muller 
Başkan Yardımcısı
Avrupa ve Orta Asya
Dünya Bankası



genelinde tutarlıdır. Çocuğunu aşılatmak isteyen bir annenin 

aşının etkili olacağına inanması gerekir. Yeni bir şirket kurmaya 

karar veren bir girişimci, mülkiyet haklarına saygı gösterilme-

sini ve yasalar çerçevesinde kendisine eşit davranılmasını bek-

lemektedir. Bizler Dünya Bankası olarak yönetişimi kalkınma 

gündeminin merkezinde görüyoruz, çünkü misyonumuz aşırı 

yoksulluğu sona erdirmek ve paylaşılan refahı arttırmaktır. 

Kurumlar etkili olmadığında tüm vatandaşlar, özellikle de 

kamu hizmetlerinin sunulmasına en fazla bağımlı olan yoksul-

lar sıkıntı çeker. Kurumlar kapsayıcı olmadığında, toplumların 

geniş kesimleri dışlanır – bu sosyal hoşnutsuzluk yaratabilecek 

bir durumdur. Hesap verebilirlik zayıf olduğunda, taahhütler 

daha az güvenilir hale geldikçe ve kamu kurumlarına duyulan 

güven azaldıkça toplumları bir arada tutan bir “tutkal” işlevi 

gören sosyal sözleşme zarar görür. 

Son on yıllık dönemde, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki 

ülkeler yönetişimi güçlendirmek için büyük atılımlar yaptılar. 

Arnavutluk’ta, Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Projesinin 

uygulanmasıyla, ülke müşteri hizmetleri standartlarına göre 

kamu hizmetlerinin kalitesini iyileştirebilmiş ve yolsuzluk ola-

naklarını azaltabilmiştir. Moldova’da, Uzman Grubu -Küresel 

Sosyal Hesap Verebilirlik Ortaklığının desteğiyle oluşturulan 

bir sivil toplum kuruluşu- 80 okulda okul kaynaklarının plan-

lanması ve yönetilmesinde veli ve öğrenci katılımını sağlayan 

bir sistem geliştirmiş ve 50.000’den fazla öğrenciye ulaş-

mıştır. Yerel koalisyonlar yoluyla örgütlenen 1.200’den fazla 

okul yöneticisi, öğretmen, veli ve belediye başkanı, halka 

açık toplantılara katılarak, okul bütçe harcamalarını izleyerek 

ve topluluk puan kartlarını doldurarak okul idarelerini hesap 

verebilirliğini sağlamaktadır. Bu yaklaşım ülkedeki tüm okul-

ları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmaktadır. Ermenistan’da, 

etkili bir Vergi İdaresi Reform Programı uygulanarak, vergi hiz-

metleri ve belgelerinin yüzde 96’sı elektronik olarak işlenmeye 

ve sunulmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar da vergi ödemeleri 

için harcanan süreyi önemli bir oranda azaltarak 581 saatten 

268 saate düşürmüştür. Sonuç olarak, Vergi İdaresi Kurumu 

vergi tahsilatı oranını GSYH’nın yüzde 16’sı seviyesinden yüzde 

20’si seviyesinin üzerine çıkarmıştır. Azerbaycan’da, Dünya 

Bankası’nın desteğiyle, ülkenin en yoğun mahkemesi davaları 

işleme koyma süresini azaltmak ve aynı zamanda insan hatası 

olasılığını ortadan kaldırmak için otomatik bir sistemi dene-

meye başladı. Birkaç banka ve bir cep telefonu operatörü ile 

sağlanan işbirliği sayesinde, hasımsız davalar artık otomatik 

sistem tarafından bir gün veya daha kısa sürede görülebiliyor. 

Otomatik sistem sayesinde hasımsız davalar için uygulamaya 

konulan hızlandırılmış prosedür hakimlerin daha karmaşık ve 

zorlu davalar için daha fazla zaman ayırabilmelerine olanak 

tanımıştır.

Bugün ülkelerin karşı karşıya olduğu zorluklar, bilgilendirilmiş 

vatandaşların taleplerine cevap verebilecek kurumlar oluş-

turmak için yeni yaklaşımlar gerektirmektedir. Günümüzde 

devletlerden tarihte hiç olmadığı kadar şeffaf ve kapsayıcı 

bir şekilde etkili hizmet sunabilmeleri ve verileri ve sonuç-

ları neredeyse anında paylaşabilmeleri beklenmektedir. Sivil 

toplum, vatandaşların söz haklarını daha iyi temsil etmek ve 

kamu kurumlarından hesap sormak için teknolojiyi kullanma-

nın yollarını sürekli araştırmaktadır. Özel sektörün, müşteriler-

den, hükümetlerden ve vatandaşlardan gelen sosyal olarak 

sorumlu ve çevresel açıdan sürdürülebilir mal ve hizmet üret-

meleri yönündeki artan baskıya cevap vermesi gerekmektedir.

Hesap verebilirlik kavramında, kanıt yükünün giderek artan 

şekilde kamu veya özel sektördeki hizmet sağlayıcılara geç-

tiği bu büyük değişim, iyi yönetişimi başarmak ve kalıcı hale 

getirmek için uyarlanabilir kurumlar gerekeceği anlamına 

gelmektedir.

Saygılarımla,

Cyril Muller



Giriş
Roby Senderowitsch
Uygulama Yöneticisi, Avrupa ve Orta Asya (Batı), Yönetişim 

Küresel Uygulama Grubu, Dünya Bankası 

Daniel J. Boyce
Uygulama Yöneticisi, Avrupa ve Orta Asya (Doğu), Yönetişim 

Küresel Uygulama Grubu, Dünya Bankası 

D ünya genelinde ülkeler etkili, hesap verebilir ve kap-

sayıcı kurumlar inşat etme ihtiyacı ile karşı  karşıyalar. 

Kaynakların kısıtlı olduğu bir ortamda artan kırılganlık 

ve göç akışları, daha karmaşık hizmet sunumu gereksinimleri 

ve daha fazla şeffaflık ve kapsayıcılık talepleriyle mücadele 

ederlerken, ülkelerin bu gündemi ele almaları tarihte hiç olma-

dığı kadar önemli hale gelmiştir. Ayrıca, COVID-19 salgını krizi 

etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı devlet tepkilerine duyulan 

ihtiyaç konusunda yeni kanıtlar ortaya koymuştur. Devletlerin 

bu karmaşık zorluklara cevap verme kapasitesi anlaşılır şekilde 

gerilmiştir, ancak bu durum vatandaşların beklentilerinin yük-

selmesini sınırlamamıştır. Bunun yerine, sık sık gerginlikleri art-

tırmış ve bazı durumlarda devletler ve vatandaşları arasındaki 

güveni etkilemiştir.

Etkili kurumlar, yoksulluğu ortadan kaldırmanın ve paylaşılan 

refahı artırmanın kritik bir parçası olan hizmet sunumunun 

kapsamını ve kalitesini sağlamak için kritik önem taşırlar. Kamu 

harcamalarının kaliteli olmasını sağlamak ve yolsuzluk fırsatla-

rını en aza indirmek için kurumların aynı zamanda hesap vere-

bilir olması da gerekmektedir. Dolayısıyla hesap verebilirlik, 

iyi işleyen demokrasilerin kurulabilmesi ve kamu kurumlarına 

gereken güvenin tesis edilebilmesi için temel bir gerekliliktir. 

Son olarak, toplumdaki herkesin ekonomik büyüme ve sürdü-

rülebilir kalkınmadan faydalanabilmesi için kurumların kapsa-

yıcı olması gerekir.

Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesindeki ülkelerinin hükümet-

leri, kamu sektörü yetkilileri oldukça güçlü bir teknik kapasiteye 

sahip olan sofistike reformculardır; bununla birlikte genellikle 

teknik olmayan faktörlerin reform sonuçlarını kısıtladığı da bir 

gerçektir. Yeni Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayı hedefleyen 

ülkeler veya mevcut üye ülkeler, AB’nin iyi yönetişim normla-

rına uyma baskısı ile karşı karşıyadır. Bazı ülkelerin ise uzun 

süreli tek parti yönetimiyle ilgili olanlar gibi derin yönetişim 

zayıflıklarının üstesinden gelmeleri gerekmektedir. Bazıları ise 

parlamenter sistemden başkanlık sistemine veya federalizme 

geçiş gibi köklü kurumsal dönüşümler gerçekleştirmiştir. 

Genel olarak, ECA bölgesi iyi yönetişime doğru kayda değer 

bir ilerleme kaydetmiştir, ancak düşük kaliteli hizmet, yolsuz-

luk ve kayırmacılık algılarına katkıda bulunan başarısızlıklar 

da olmuştur. Özellikle, ECA bölgesinin orta ve yüksek gelirli 

ülkelerinin çoğunun, artan vatandaş taleplerine cevap vere-

bilmek için daha donanımlı olması gerekirdi. Bunun yerine, 

artan gelirler kamu hizmetlerine olan artan talebe daha fazla 

ayak uydurabilmek için gerekli verimlilik ve harcama kalitesi 

ile kullanılmadı. Geçtiğimiz on yıllık dönemde yaşanan mali 

krizler sonrasındaki zayıf ekonomik büyüme, ülkelerin altyapı 

ve kamu hizmetlerini iyileştirme konusundaki mali kapasite-

lerini daha da kısıtlamaktadır. Özel sektörün temel hizmetleri 

sunması ve yenilikçilik bu boşluğu doldurmaya yardımcı ola-

bilecek iken, birçok ülke etkili ortaklıkları teşvik etmek için 

gerekli yatırım ortamından veya kurumsal düzenlemelerden 

yoksundur. 

Dünya Bankası’nın Yönetişim Küresel Uygulaması, hesap vere-

bilirlik ve uygulama boşluklarını kapatmaya ve güveni yeniden 

tesis etmeye yardımcı olmak için birbirini tamamlayıcı ve karşı-

lıklı olarak güçlendirici üç çalışma yoluyla kalkınma ortaklarıyla 

işbirliği içinde bölge genelinde reformları desteklemektedir. İlk 

olarak, politika oluşturmayı ve etkili uygulamayı etkileyebilecek 
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temel faktörleri anlamak için araştırmalar ve analitik çalışmalar 

yapmaktadır. İkinci olarak, iletişim kanallarını açmak ve farklı 

grupların ihtiyaçlarını karşılayan özel çözümler sağlamak için 

hükümetlerdeki karar vericiler, sivil toplum üyeleri ve özel sek-

tör ile politika diyalogu yürütmektedir. Son olarak, kamu poli-

tikalarının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için 

finansman ve teknik yardım sağlamaktadır. 

ECA bölgesindeki yönetişim gündeminin geleceğini şekillen-

direbilecek başarı faktörlerini anlamak için, Dünya Bankası 

bölgedeki hükümetler ve önde gelen kalkınma ortakları - 

Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (DFID), Avrupa 

Komisyonu, Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesine Destek 

Girişimi (SIGMA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü — 

OECD — ve AB’nin bir ortak girişimi), BM Kadın Örgütü ve 

Asya Kalkınma Bankası- ile birlikte 11-12 Haziran 2019 tarihle-

rinde Ankara-Türkiye’de ECA bölgesinin ilk Bölgesel Yönetişim 

Konferansını organize etti. Bu kitap, hükümetlerden, ulusla-

rarası kalkınma ortaklarından, akademik kuruluşlardan, özel 

sektörden ve sivil toplumdan gelen 500’den fazla katılımcı 

tarafından konferansta tartışılan kritik dersleri paylaşmaktadır. 

Ancak daha da önemlisi, yönetişim reformlarını yaygınlaştırma 

konusundaki ortak kararlılığı ortaya koymakta ve etkili, hesap 

verebilir ve kapsayıcı kurumlar elde etmek için bölgesel bir 

gündem oluşturmaktadır.

Genel Bakış

Bu yayın, Dünya Bankası’nın ECA bölgesi genelinde gerçekleş-

tirdiği geniş kapsamlı çalışmalar ve 2019 Bölgesel Yönetişim 

Konferansı üzerine inşa edilmiştir. Her biri dünya genelinde 

hükümetlerin kurumsal işlevlerini organize ettikleri yönetişim 

alanlarından birine karşılık gelen altı bölümden oluşmaktadır. 

Her bölüm, Dünya Bankası uzmanlarının hazırladığı arkan plan 

bilgileri ve analizler ile başlamakta, bunları tamamlayıcı olarak 

bölgesel uzmanlar ve politika yapıcılar tarafından yazılan ülke 

örnek incelemeleri sunulmaktadır (ayrıca Bölgesel Yönetişim 

Konferansında yapılan sunumlardan Dünya Bankası persone-

linin oluşturduğu birkaç Sonuç Bilgi Notu da sunulmaktadır). 

Kamu Politikası Süreçlerinin Güçlendirilmesi başlıklı Birinci 

Bölümde toplumların ulusal öncelikleri belirleme yollarını 

nasıl buldukları ve halklarının ihtiyaçlarını karşılayacak etkili ve 

kapsayıcı politika oluşturma ve koordinasyon için nasıl çalış-

tıkları tartışılmaktadır. Güçlü bir kamu politikası süreci belirli 

başarı faktörleri ile karakterize edilir: talep ve kullanıcı odaklı 

olmalı, dinamik ve toplu bir şekilde geliştirilmeli ve sosyal ve 

ekonomik refah için sürekli katma değer yaratmalıdır. Politika 

süreci doğası gereği kamusal nitelikte olduğu için, kamu yöne-

timinin farklı düzey ve sektörlerinin vatandaşlar, özel sektör, 

medya, devlet kurumları ve diğer ilgili paydaşlarla sistematik 

olarak birlikte çalışmalarını gerektirir. Süreç, kamusal konuların 

bilinçli ve şeffaf bir şekilde tanımlanması ve önceliklendiril-

mesi ve sadece son kullanıcıları değil, aynı zamanda yenilikçi-

lik sağlayacak ve değer katabilecek sektörleri ve bileşenleri ve 

siyasi liderler arasında sahiplenme, destek ve koordinasyonun 

sürekliliğine duyulan ihtiyacı göz önünde bulunduran katılımcı 

bir stratejinin geliştirilmesi yoluyla aşağıdan yukarıya doğru 

başlar. Bu toplu eylem yaklaşımı, kamu faydalarının sunulma-

sına yönelik daha yaratıcı ve üretken çözümler sağlayabilir, 

vatandaşların rolünü yeniden şekillendirebilir ve politikaların 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) gibi sonuçlarla 

uyumluluğunu arttırabilir. Etkililiğin sağlanması ve kamuoyu 

güveninin yaratılması için, kamu hizmeti sunumunda bir gurur 

kültürü geliştirmek ve beşeri sermayeye yatırım yapmak da 

gereklidir.    

Bu bölüm, yalnızca yürütme organı içinde değil, aynı zamanda 

paydaş grupları arasında sağlanacak daha iyi koordinasyon 

ve işbirliğinin, kamu politikalarının formüle edilmesi ve uygu-

lanması süreçlerini nasıl iyileştirebileceğini araştırmaktadır. 

Bölümde dört ülke örnek incelemesi yer almaktadır: 

• Litvanya: kamu planlaması için önceliklendirme, liderlik 

ve sahiplenme üzerine odaklanan üç aşamalı bir süreç. 

• Azerbaycan: akıllı performans göstergeleri üzerinde 

odaklanan üretkenlik ve sonuçlara dayalı bir model.

• Arnavutluk: politika oluşturmanın temeli olarak cinsi-

yete duyarlı bütçelemenin kullanılması.

• Romanya: kamu politikası planlaması, koordinas-

yonu ve tasarımı üzerinde odaklanan bir düzenleyici 

etki değerlendirmesi ve bir iyileştirilmiş düzenleme 

stratejisi. 
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İkinci Bölüm Kamu Kaynaklarının Etkili Bir Şekilde Yönetimi 

konusunu ele almaktadır. Etkili kamu kaynakları yönetimi, dört 

alandaki temel devlet sistemlerinin güçlendirilmesine bağlıdır: 

gelir mobilizasyonu, kamu mali yönetimi, satın alma ve kamu 

idaresi. Kamu kaynaklarını -hem insanlar hem de para- stra-

tejik, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetmek özellikle 

önemlidir.

Birçok ECA ülkesi, ekonomik ve sosyal öncelikler için öngö-

rülebilir kamu finansmanı sağlamak ve mali sürdürülebilirliğe 

ulaşmak için yerli kaynak yönetiminde ilerleme kaydetmiştir. 

Bu ülkelerin çoğu çeşitli reformlar geliştirdi, ancak gelir top-

lama çoğu gelişmekte olan bölgeye kıyasla yüksek olsa da, 

ECA ülkeleri vergi politikalarını ve idarelerini OECD’nin eşitlik 

ve verimlilik seviyelerine getirmek için halen kat etmesi gere-

ken uzun bir yol var. Şimdi artık (a) sahtecilik ve vergi kaçırma 

sebebiyle genellikle düşük seviyelerde olan KDV verimliliği; (b) 

kayıt dışılık ve (c) etkin vergi uygulamalarını sekteye uğratan, 

vergi idaresi sistemlerindeki verimsizlikler gibi konuları ele 

alan “ikinci nesil” vergi reformlarına ihtiyaç duyuluyor 

Kamu mali yönetimi (KMY), hükümetler (ve yerel yönetim-

ler) tarafından geliri harekete geçirmek, kamu fonlarını tahsis 

etmek, kamu harcamalarını yapmak, fonların muhasebesini 

tutmak ve denetim sonuçları elde etmek için kullanılan yasalar, 

kurallar, sistemler ve süreçler üzerinde yoğunlaşmaktadır. ECA 

ülkeleri harcama planlarını ve bütçelerini nihai denetimden 

geçmiş kamu hesaplarına dönüştürmek istediklerinden dolayı, 

tasarladıkları (veya uygulamaya koymuş oldukları) temel 

reform alanları orta vadeli harcama çerçeveleri, birleşik büt-

çeler, program ve performans bütçelemesi, entegre finansal 

yönetim bilgi sistemleri ve tahakkuk muhasebesidir. Geleceğe 

dönük olarak, otomasyon, yeni yönetim uygulamaları ve ilgili 

bakanlıklara ve kurumlara sorumlulukların devredilmesi gibi 

kapsayıcı KMY eğilimlerini dikkate almaları gerekecektir.

İyi satın alma ilkeleri ekonomi ve verimlilik, adil rekabet, şeffaf-

lık ve iç pazarların büyütülmesidir, ancak küçük ve orta ölçekli, 

çevre dostu ve kadınların sahibi olduğu işletmelere destek gibi 

diğer politika hedeflerini desteklemek için de kullanılabilir-

ler. ECA bölgesinde ülkelerin ihale mevzuatının uygulanması 

oldukça iyi olmakla birlikte, planlama ve sözleşme yönetimini, 

elektronik ihale ve sözleşme verilerinin kullanımını, işbirli-

ğine dayalı ihale düzenlemelerini ve kamu ihalelerinde genel 

anlamda dürüstlüğü güçlendirmek amacıyla bu sürecin öte-

sine geçmek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.  

ECA bölgesinde kamu sektörünün kurumsal ve bireysel per-

formansını yükseltmek için yapılan kamu idaresi reformları 

da ileri bir seviyeye ulaşmıştır; bununla birlikte, performans 

ölçümü -hedefleme, gösterge seçimi, veri toplama ve veri 

analizi – halen bir endişe konusudur. 

Kamu sektörünün hangi bölümlerinin iyi performans gös-

terdiğini, hangi alanlarda iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu 

belirlemek ve reformların bir etkisi olup olmadığını ölçmek ve 

değerlendirmek için verilere ihtiyaç duyulur. Performans bil-

gisine açık bir organizasyon kültürü ve bu tür verileri yaratıcı 

bir şekilde işleyebilen bir iş gücü yaratmak, kamu idaresinde 

yenilikçilik ve reform için bir ön koşuldur. Bu reformların ve 

yeniliklerin sürdürülebilirliği politika yapıcılar için sürekli bir ilgi 

noktası olmalıdır. 

Bu bölüm, kamu kaynakları yönetiminin, diğer bölgeler ve gelir 

gruplarına (OECD ülkeleri gibi) kıyasla ECA bölgesindeki mev-

cut durumu üzerinde odaklanmakta ve sadeleştirilmiş idare 

ve performansa dayalı teşvikler gibi farklı reform seçenek-

lerini araştırmaktadır. Aşağıdaki ülke örnek incelemeleri yer 

almaktadır:

• Polonya: yasal ve düzenleyici çerçeveleri iyileştirmek, 

sistemik değişiklikleri hızlandırmak ve büyük ölçekli 

sahteciliklerden kaynaklanan gelir kayıplarını tersine 

çevirmek için yapılan vergi idaresi reformları. 

• Bulgaristan: kamunun idari hizmetlerinin sunumunda 

verimliliği, maliyet etkinliğini ve zamanlılığı geliştirmek 

ve sadeleştirmeyi sağlamak için ortak bir idari hizmet-

ler programının uygulanması. 

Üçüncü Bölüm Hizmet Sunumunda Yönetişim ile ilgilidir. 

Güveni tesis etmenin gerekli bir koşulu olarak, nüfusun tüm 

kesimlerine yüksek kaliteli hizmetler ile ulaşarak hizmet sunu-

munun etkililiğini arttırma ihtiyacı giderek artmaktadır. ECA 

bölgesindeki hükümetler hizmet sunumunu iyileştirmek ve 

vatandaş güvenini arttırmak için fırsatları araştırırken, kulla-

nabilecekleri sadece bir reform şablonu bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, bazı unsurların kritik önem taşıdığı kanıtlan-

mıştır: stratejik bir vizyonla desteklenen hesap verebilir, yetkin 

ve kapsayıcı kurumlar; yeterli siyasi ve finansal sermaye; dijital 

teknolojiye yatırım; ve ilerlemeyi izlemek ve süreçte düzelt-

meler yapmak için izleme ve değerlendirme mekanizmaları. 

Deneyimler, nispeten küçük yatırımların büyük sosyal, ekono-

mik ve mali getiriler sağlayabileceğini göstermektedir.

Introduction 
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Bu bölüm, prosedürlerin daha etkin hale getirilmesi, dijital 

teknolojiler, kamu mali ve insan kaynakları yönetiminin iyileşti-

rilmesi ve vatandaşların hesap verebilirliğinin ve duyarlılığının 

artırılması yoluyla kamu hizmet sistemlerinin güçlendirilme-

sindeki yenilikleri araştırmaktadır. Üç ülke örnek incelemesi 

sunulmuştur: 

• Arnavutluk: verimsizlikleri, rant arayışını ve aşırı pro-

sedürleri ortadan kaldırmak için kamu hizmeti sunum 

sistemlerinde ortak hizmet ve dijitalleştirme reformu. 

• Azerbaycan: yeni bir anayasanın kabulünden e-mah-

keme altyapısının kurulmasına ve birleşik standartlar 

geliştirmeye kadar kapsamlı bir adalet reformu süreci. 

• İtalya: merkezi satın almada yenilikçi çerçeve anlaşma-

ların uygulamaya konulması.

Kamu-Özel sektör İşbirliği ve Ekonomik Yönetişim başlıklı 

Dördüncü Bölüm, kamu ve özel sektör arasında sürdürülebi-

lir büyüme sağlamak ve herkese fırsat sağlamak için ihtiyaç 

duyulan verimli ilişkiyi sağlamak için alternatif yollar sunmak-

tadır. Hükümetler, kritik kamu hizmetleri ve altyapı yatırımlarını 

arttırmak için kamu-özel sektör arayüzü için kullanılabilecek 

tüm araç takımını düşünmelidir. Özel piyasa faaliyetleri, kamu 

iktisadi teşebbüslerinin (KİT) piyasaya katılımı, imtiyazlar, 

kamu-özel sektör işbirlikleri (KÖİ) ve kamu yatırımları, kamu 

ve özel sektör arasında etkili işbirliği için kullanılabilecek büyük 

bir araç takımı oluşturmaktadır. Hangi araçların seçileceği, açık 

bir şekilde formüle edilmiş politikalara dayandırılmalı, paranın 

karşılığı ilkeleri uygulanmalı, aynı zamanda kullanıcılar ve dev-

let hazinesi için sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilir olmalı 

ve maliyet-fayda analizine tabi tutulmalıdır. 

Uygun bir kamu-özel sektör arayüzü, kamu ve özel sektö-

rün birlikte çalışmasına, altyapıdaki önemli boşlukları gider-

melerine, hizmet sunumuna yönelik etkili mekanizmaların 

oluşturulmasına ve devletin ülkedeki ayak izinin doğru boyut-

landırılmasına olanak tanır. Kamu ve özel sektör arasında 

böylesine etkili bir işbirliğine imkan tanıyan çerçeveler oluştu-

rabilmek için uygun bir mevzuata, kapasiteye ve aktörler ara-

sında güven tesis edilmesine ihtiyaç duyulur. 

Etkililik, şeffaflık ve hesap verebilirlik, kamu-özel sektör arayü-

zünün işleyişinin merkezinde olmalıdır. KÖİ’ler ve KİT’ler ara-

cılığıyla yapılan yatırımlar dahil olmak üzere, seçilen herhangi 

bir mekanizma uygun şekilde yönetilmeli, devletin ülke kay-

naklarının aktif ve profesyonel bir sahibi olarak hareket etme-

sine ve uygun fiyat, paranın karşılığı ve dürüstlük ilkelerinin 

uygulanmasına olanak tanınmalıdır. Etkili sahip olabilmek için 

hükümetler yatırım düzenlemelerini uygun şekilde hazırlayıp 

planlayarak, riskleri ve faydaları değerlendirerek ve en uygun 

çözümleri arayarak başarısızlık riskini en aza indirmelidir. 

Hükümetler, devletin mevcudiyetinin gerekli olduğu sektör-

lerle müdahalelerini sınırlandırmalı, diğer tüm sektörlerde ise 

sıkı bir piyasa rekabeti için adil bir oyun alanı oluşturmalıdır. 

Ayrıca devlet müdahaleleri ülkenin stratejik öncelikleri veya 

piyasa başarısızlıklarını gidermekle sınırlandırılmalıdır. Devlet 

mülkiyetinde kalan kuruluşların piyasa koşullarında faali-

yet göstermeleri, yerleşik kurumsal yönetim uygulamalarına 

uymaları ve uygun hesap verebilirlik kurallarını uygulamaları 

gerekmektedir. 

KİT’lerin yüksek bir şeffaflık ve hesap verebilirlik standar-

dını karşılamaları beklenmeli ve siyasi müdahale olmaksızın 

ticari esaslara uygun olarak mümkün olduğunca bağımsız bir 

şekilde faaliyet göstermelerine olanak tanınmalıdır verilmeli-

dir. Uygun kurumsal yönetişim uygulamaları, KİT’lerin motive 

yönetim, daha iyi performans, uygun risk yönetimi, sağlam iç 

kontrol ve gelişmiş ekonomik hesap verebilirliğe sahip güçlü 

şirketler kurmak için çalışan profesyonel yönetim kurullarına 

sahip olmasını gerektirir. 

Bu ilkeleri uygulamak için önemli siyasi kararlılık, idari kapasite 

ve sabır gerekir. Reformun maliyetleri genellikle kolayca belir-

lenebilirken, faydalarını belirlemek genellikle daha uzun sürer 

ve kamu faydalanıcıları rant peşindeki çıkar gruplarına göre 

daha az sesini duyurabilir. Deneyimler ayrıca, bunun diğer 

ülkelerden önemli derecede sağlanacak çapraz beslenmenin 

faydalı olduğu bir alan olduğunu göstermektedir. Herkes için 

aynı kalıbın uyması mümkün olmasa da, elbette dersler çıka-

rılabilir ve hatalardan kaçınılabilir. Bu bağlamda bölgesel poli-

tika diyalogları ve akran öğrenmesi kritik hale gelmektedir ve 

teşvik edilmelidir. 

Bu bölümde, kamu çıkarına yönelik özel sektör yatırımlarını 

çekmede ve işbirliklerinin kalitesini artırmada yönetişimin ve 

kamu yönetiminin rolü gözden geçirilmektedir. Bölümde aşa-

ğıdaki ülke örnek incelemeleri sunulmaktadır: 

• Türkiye: altyapı yatırımlarında verimliliği destekleyen 

KÖİ projeleri 

• Litvanya: kamuya ait varlıkların düşük seviyedeki geti-

rilerini artırmaya yönelik önlemler 
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• Özbekistan: ekonomiyi canlandırmak için KİT’lerin 

reformu ve özelleştirilmesi. 

• İrlanda: bir KÖİ programının dönüşümü. 

Beşinci Bölüm, Politika Etkililiğinin İtici ve Kolaylaştırıcı Etkenlerini 

ele almaktadır. Bölüm politikaların ve hizmetlerin nasıl daha etkili 

hale getirileceği ve toplumların reformları planlarken ve uygular-

ken hangi temek unsurları dikkate almaları gerektiği üzerine bir 

tartışma ile başlamaktadır. Toplumsal sorunların tanımlanması, 

bu sorunlara yönelik politikaların oluşturulması, kaynakların 

çatışan talepler arasında dağıtılması ve belirli çözümlerin uygu-

lanması başka faktörlerden bağımsız olarak gerçekleşmez. Bu 

önlemlerin nihai kabulü ve etkisi, altta yatan çok sayıda politik 

ekonomi faktörü tarafından belirlenecektir. Finansal sistemlerin 

şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlayacak önlemlerin yanı sıra, 

piyasalarda ve siyasette rekabeti teşvik etmek de çok önemlidir. 

Öte yandan -ECA bölgesinin en kötü sorunlarından biri olan- 

kamunun kural koyma erkine müdahale sorununu çözmek ve 

şeffaflığı veya rekabeti artırmak için tasarlanmış bu kabul edilmiş 

müdahaleler bile, bağlam ve politik ekonomi dikkate alınmazsa 

başarısız olabilir. Küresel kanıtlar, politik ekonomiyi anlamanın ve 

analiz etmenin, yerel olarak sahip olunan kalkınma stratejilerini 

desteklemenin ve reform için “politik olarak akıllı” yaklaşımların 

kullanılmasının, uzun vadede kurumlara, yasalara ve politikalara 

yönelik “en iyi uygulama” çözümlerinden daha etkili olabileceğini 

göstermektedir. Başarı, şeffaflığın bir sonucu olarak kaybolacak 

kazanılmış hakları ele almak için, evde üretilen çözümlere ve stra-

tejilere dayanan açık bir değişim teorisi gerektirir. Benzer şekilde, 

veri ve teknolojideki yenilikler tartışmanın doğasını değiştirme ve 

şeffaflığı artırma fırsatları sunar, fakat aynı zamanda açık riskler 

de barındırırlar. 

Bu bölüm, kamunun kural koyma erkine yapılan müdahalelerin 

ve rant arayışının üstesinden gelmek, devletin hesap verebilir-

liğini ve kabiliyetlerini geliştirmek ve teşvike uyumlu reformlar 

uygulamak da dahil olmak üzere reform süreçlerinin altında 

yatan politik ekonomi faktörlerini araştırmaktadır. Aşağıdaki 

örnek incelemeleri sunulmaktadır: 

• Azerbaycan: madencilik sektöründe paydaş diyaloğu 

oluşturmak, hükümete olan güveni artırmak ve yatırım 

ortamını iyileştirmek için şeffaflığın kullanılması. 

• Ukrayna: paydaş katılımı ve yolsuzluğa yönelik cezai 

önlemlerin uygulanması. 

• Batı Balkanlar: AB entegrasyonu bağlamında sivil top-

lum kuruluşları tarafından şahit olunan kamu yönetimi 

reformu.  

• Kosova: kayırmacılık ve yolsuzlukla mücadele için, 

kamu idaresi reformu, devlet ve teftişler hakkındaki 

kanunları içeren reform paketi.

Son olarak, GovTech Vaadi başlıklı Altıncı Bölüm, teknoloji ile 

ilgili avantajları ve riskleri tartışarak teknolojinin tüm kamu 

sektörü çabalarını nasıl destekleyebileceği üzerinde odaklan-

maktadır. Hükümetler, geleneksel yönetişim sistemleri bakı-

mından birçok yıkıcı teknolojik zorlukla karşı karşıyadır ve 

teknolojiyi sorumlu bir şekilde, dürüstlük, özgünlük ve hesap 

verebilirlik ile yönetmenin önemini kavramaktadır. Teknolojik 

ilerlemelerin değiştirici etkisi karşısında yönetişimin hiçbir 

boyutu dokunulmaz kalmayacaktır. Yapay Zeka, bol miktarda 

bilgiyi işleyebilir ve karar otomasyonuyla sıradan ve manuel 

süreçleri yeniden düzenlerken insanların karar verme süreçle-

rine yardımcı olabilir. Kuantum sistemleri benzeri görülmemiş 

hız ve ölçekle klasik hesaplamayı bozarken, dağıtık defter tek-

nolojisi, istikrarsız ekonomilerde itibari paralara karşı bir koru-

yucu işlevi gören alternatif para piyasaları oluşturur ve buna 

paralel olarak hem özel sektörde hem de kamu sektöründe 

merkez bankacılığı, sağlık, ihale, tarım ve lojistik alanlarında 

devrim yaratan dağıtık muhasebe sistemleri sağlıyor.  

Hükümetlerin bu teknolojik ivmeden pratik bir şekilde fayda-

lanabilmeleri için, politika reformu ve kararlılığı tartışmanın 

en fazla öne çıkan gündem maddeleri arasında yer almalı-

dır. Toplumun yararına daha bütüncül teknoloji uygulamaları 

ortaya çıkarabilmek için, özel sektör katılımı ve uzun vadeli 

düşünme gerekecektir. 

Bu bölüm, veri odaklı politika oluşturmayı kolaylaştırmak 

ve böylece temel hükümet sistemlerini güçlendirmek, hiz-

met sunumunda verimliliğini arttırmak ve şeffaflığı ve hesap 

verebilirliği güçlendirmek için dijital teknolojilerin reform 

süreçlerindeki dönüştürücü gücünü ele almaktadır. Bölümde 

aşağıdaki örnek incelemeleri sunulmuştur: 

• Türkiye: Kamu İhale Kurumunun kurulmasından Kamu 

İhale Kanununun çıkarılmasına ve Elektronik Kamu 

İhale Platformunun oluşturulmasına kadar uzanan bir 

kamu ihale sistemi reformu. 

• İngiltere: kamu sektöründe dijital dönüşüm.  

• Moldova: e-imza ile modern online hizmetlere erişimi 

arttırmak için eski tarz kamu hizmetlerinin bir e-Dönü-
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B u bölüm,  hem süreçteki hem de sonuçlarındaki iyi-

leştirme fırsatlarını tespit etmek amacıyla ECA bölge-

sinde edinilen deneyimleri esas alarak kamu politikası 

sürecinin yapısını ve karmaşıklığını araştırmaktadır. Kamu 

politikası sürecinin bir tanımı önerildikten sonra, sorunun tes-

pit edildiği erken aşamalardan politika formülasyonuna kadar 

ele alınması gereken çeşitli sorunları ortaya koyulmakta ve 

1 Birleşmiş Milletler Politika Bilgi Notu, Sayı 1, Aralık 2012, Erişim adresi: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38380/1/
PolicyBriefIssue1December2012_en.pdf

2 Kamu politikasının birkaç tanımı mevcuttur: Örneğin, Khan, Anisur Rahman, “Policy implementation: some aspects and issues,” Journal of Community of 
Positive Practices, 2016, s.3-12, kamu politikasını bir ülkenin “çeşitli progtamlara, projelere ve eylemlere dönüştürülen bir felsefeyi, ilkeyi, vizyonu, kararı, yetkiyi, 
vs. işler hale getirmeye yönelik geniş kapsamlı bir çerçevesi” olarak tanımlamaktadır; Anderson, J.E., “Public policy making-an introduction,” Boston: Houghton, 
2010, bunu “bir sorunun çözülmesine yönelik olarak bir aktörün veya bir grup aktörün takip ettiği amaca dönük bir eylem süreci” olarak tanımlamakta; Stewart, 
Hedge, and Lester, “Public policy: an evolutionary approach,” Nelson Education, 2008, ise “belirli sosyal sorunlara çare olarak tasarlanmış kamu faaliyetleri veya 
kararları kalıbı” olarak görmektedir.

3 Bakınız Dente, Bruno, “Understanding Policy Decisions,” Springer Briefs in Applied Sciences and Technology, Springer International Publishing, 2013, s. 1–27.

4 Bu 17 politika alanı şunlardır: yoksulluğa son; açlığa son; sağlık ve kaliteli yaşam; nitelikli eğitim; toplumsal cinsiyet eşitliği; temiz su ve sanitasyon; erişilebilir ve 
temiz enerji; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme; sanayi, yenilikçilik ve altyapı; eşitsizliklerin azaltılması; sürdürülebilir şehirler ve topluluklar; sorumlu tüketim 
ve üretim; iklim eylemi; sudaki yaşam; karasal yaşam; barış, adalet ve güçlü kurumlar; hedefler için ortaklık. Daha fazla bilgi için, bakınız https://sustainablede-
velopment.un.org/?menu=1300

5 S. J. Buck, “The Public Policy Process,” in Understanding Environmental Administration and Law, 3rd ed., Island Press, 2013.

amaçlanan ile nihai ulaşılan sonuçlar arasındaki farklar tar-

tışılmaktadır. Bu bölümde daha sonra ekonomik ve sosyal 

kalkınma üzerinde olumlu bir etki yaratabilmesi için kamu 

politikası sürecini güçlendirmenin yolları önerilmekte, kamu 

politikası süreçlerini iyileştirmeye yönelik uluslararası girişim 

örnekleri paylaşılmakta ve çıkarılan dersler sunulmaktadır.

I: Kamu Politikası Süreci 

Kamu politikası, hükümetlerin belirli sonuçları gerçekleştirmek 

amacıyla  siyasi vizyonlarını  programlara ve tekliflere dönüştür-

dükleri döngüsel bir süreç olarak tanımlanabilir.1 Genel anlamda, 

bir devletin vatandaşlarına bir kamu yararı olarak sunduğu2 

ve bir politika sorunu (yani belirli bir ihtiyaç, talep veya kamu 

müdahalesi fırsatı konusunda memnuniyetsizlik) için çözüm 

ortaya koyan bir dizi kanun, düzenleme ve hizmet olarak ortaya 

çıkmaktadır.3 Sonuçta, kamu politikası ekonomik performansı 

yükseltmeyi, vatandaş haklarını korumayı, kamu hizmet sunu-

munu desteklemeyi ve başarılı uygulama yoluyla  hedeflenen 

kalkınma çıktılarını ve sonuçlarını elde etmeyi amaçlar.

Kamu politikası genellikle devletlerin çalışma alanına gir-

mekle birlikte, küresel ve bölgesel hedefler belirlemek için 

uluslararası ve bölgesel seviyelerde de geliştirilebilir. Örneğin, 

2015 yılında tüm Birleşmiş Milletler (BM) üye ülkeleri tarafın-

dan kabul edilen BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, 

barış ve refah için ortak bir politika ve strateji sunmakta ve 

her üye devleti ulusal düzeyde buna göre hareket etmeye 

çağırmaktadır. 2030 Gündeminin merkezinde, yoksulluğun 

ortadan kaldırılmasından sağlığa, eğitime; insana yakışır iş 

ve ekonomik büyümeye; sorumlu tüketim ve üretime; barış, 

adalet ve güçlü kurumlara; iklim eylemine ve okyanusların 

ve ormanların korunmasına kadar uzanan 17 politika alanına4 

 hitap eden 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) bulun-

maktadır.  Bölgesel düzeyde, Avrupa Birliği (AB) - 27 üye dev-

letin siyasi ve ekonomik birliği - üye devletlerin onayladığı ve 

daha sonra ulusal düzeyde uyguladığı bölgesel politika gün-

demleri ve stratejileri ortaya koymaktadır.

Kamu politikası neleri içerir? Eğer Kamu politikası hem 

çıktı hem de sonuç olarak görülecek olursa, siyasi bir viz-

yonun eyleme dönüştürülmesi, genellikle kesin bir baş-

langıç   ya da bitiş noktası olmayan, sonsuz çeşitlilikte 

içeriğin dahil edildiği karmaşık ve kafa karıştırıcı bir süreçtir.5 

Kamu politikası sürecine dahil olanlar genellikle bir kamu 

sorununun tespit edilmesiyle başlayıp, gündem oluşturma ve 

politikanın formülasyonu, meşrulaştırılması, uygulanması ve 

değerlendirilmesi devam eden altı aşamaya bölünmüş bir pro-

sedürü takip etme eğilimi gösterirler (bakınız Şekil 1-1).
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Kilit aktörler kimlerdir? Modern toplumlarda kamu politikası 

süreci her biri farklı ilgi alanlarına, değerlere, algılara ve poli-

tika tercihlerine sahip birçok aktörü içerir.6 Öncelikle, politika 

alanından bağımsız olarak, devletin üç organı da (yasama, 

yürütme ve yargı) genellikle süreçte yer alır. Yürütme organı 

politikalar önerir ve formüle eder, yasama organı bunlara karar 

verir ve yargı organı bunların uygulanmasını hukukun üstün-

lüğü ilkesine göre yorumlar ve kontrol eder. Ancak bugün artık 

kamu politikası sürecinin tek tarafı devlet değildir. Vatandaşlar 

ve diğer paydaşlar -özel sektör, kuruluşlar, düşünce kuruluşları, 

medya, akademi vb.- sadece politika yapımında yer almakla 

kalmamakta, aynı zamanda gündem de belirlemektedir. Bir 

bilim insanına göre; 

Kamu politikası, son birkaç on yılda politika tasarımı, politika 

araçlarının seçimi ve daha geniş anlamda devletin toplumdaki 

rolü konusunda oldukça temel bazı değişikliklere uğramıştır. 

[...] Politika değişikliğinin ana kaynaklarının ya ekonomik ya 

da seçmenlerin talepleriyle ilişkili olduğu görünmektedir. 

[...] Yönetimden yönetişime geçiş [...] piyasa ve sivil toplum 

ile uyumlu kamu hizmetleri üretme ve sunma [...] eğilimine 

işaret etmektedir. [...] Dolayısıyla, yönetişim perspektifi, devlet 

merkezli modele bir alternatif olarak uyumlu eylemi, ortak 

kaynakları ve müzakereyi ön plana çıkarmaktadır.7

Etkili kamu politikaları ve bunların gerçek yaşamdaki uygu-

lamaları sosyal ve ekonomik refah için merkezi önem taşır. 

Ancak, uluslararası deneyimler mükemmel bir politika olma-

dığını ve politika amacı ile sonuçları arasında boşluklar olabi-

leceğini göstermektedir. Bu nedenle, süreci ve karmaşıklığını 

6 P. A. Sabatier, “Theories of the Policy Process,” pp. 1-2, Boulder, CO: Westview, 1999.

7 B. G. Peters and J. Pierre, Handbook of Public Policy, SAGE, 2006.

etkileyen faktörleri ayrıntılı şekilde inceleyerek kamu politika-

larının başarısını ve başarısızlıklarını anlamak gerekir.

TESPİT VE GÜNDEM OLUŞTURMA: KURUMLAR 
ARASI KOORDİNASYON VE PAYDAŞ KATILIMI 

Yukarıda belirtildiği gibi, kamu politikası sürecinin bir parça-

sını oluşturan aktörlerin her biri, farklı taleplerini ve politika 

konularını ifade etmekte ve bunların siyasi ve kamuoyu tar-

tışma gündemlerinde tutulmasını teşvik etmektedir. Ancak, 

politika yapıcılar muhtemelen bu taleplerin her birine cevap 

veremez. Öyleyse, politika yapıcılar politika konularını nasıl 

önceliklendirir? 

Romanya’da, kamu politikası sürecinde yer alan tüm paydaşlar 

arasında kurumlar arası koordinasyonu arttırmak için Hükümet 

Genel Sekreterliği kurulmuştur. Süreci kolaylaştırmak için 

Hükümet tüm bakanlıkların yıllık girişimlerini yayınladıkları bir 

web portalı oluşturmuş ve bunlar daha sonra Yıllık Çalışma 

Planında birleştirilmiştir. Bakanlıkların önceliklerinin birleştiril-

mesi, erken etki değerlendirmesi yapılmasına yardımcı olmuş 

ve daha da önemlisi devlet çapında önceliklerin oluşturulma-

sını sağlamıştır. Önceliklendirme süreci, Hükümetin belirlediği 

politika öncelikleri ekseninde bir filtreleme mekanizmasıyla 

gerçekleşmektedir —bunlar Romanya’da sosyal, bütçeleme 

veya çevresel etkileri olan politikalardır. 

Litvanya’da, Hükümet, bir yandan her bir bakanlığın gündem 

belirleme sürecindeki liderliğini ve sahipliğini vurgularken, 

aynı zamanda kurumlar arası koordinasyonun yetersizliği 

sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir değişim yönetimi 

süreci başlatmıştır. Üç adımlı bir süreç, Hükümetin (a) öncelik-

leri belirlemesine (800 politika konusu 30’a indirilmiştir); (b) 

sahiplenmeyi ve sağlamak ve dışarıdan kaynak kullanımına 

başvurmak zorunda kalmamak için bir proje yönetim ofisi kur-

masına ve (c) projenin daha fazla sahiplenilmesini sağlamak 

için en üst siyasi seviyede aylık yönlendirme komitesi oluştur-

masına olanak tanımıştır. Hükümet öncelikli projeler öneren 

bakanlıkların bütçe tahsislerini artırarak önceliklendirme yap-

mayı teşvik etmiştir. 

Bu yaklaşım İngiltere’de 1990’ların sonlarında kullanılmış ve 

İngiltere Hükümeti kanıta dayalı bir politika sürecini temel alan 

ŞEKİL 1-1. 
Kamu Politikası Sürecindeki Ortak Adımlar

Kamu sorunlarının 
tespiti

Gündem
oluşturma

Formülasyon

Meşrulaştırma

Uygulama

İzleme ve 
Değerlendirme 
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bir modernleşme gündemi oluşturmuştur. Hükümet, politika 

oluşturma konusunda “nelerin işe yaradığını” bulmaya dayalı 

yeni bir yaklaşım benimsemiştir. Kullanılan araçlar arasında, 

“Hükümetin stratejik, ortak konuları ele alma ve politika geliş-

tirmede yenilikçiliği teşvik etme kapasitesini artırmak” için bir 

Performans ve Yenilikçilik Birimi oluşturulmuştur. Söz konusu 

birim için “ileri görüşlü olma [...] sadece kısa vadeli baskı-

lara tepki vermeden önem taşıyan sonuçlar sunma” hedefi 

belirlenmiştir.8

POLİTİKA FORMÜLASYONU VE 
UYGULAMASI: AÇIKLARI KAPATMAK 

Öncelikler kararlaştırıldıktan ve kamu politikası gündemi oluş-

turulduktan sonra, politika formülasyonu aşamasında sorun-

lara yönelik çözümler şekillendirilir ve detaylandırılır. Bir bilim 

insanının kamu politikasının formülasyonu konusunda uyar-

dığı gibi;

Politika sorunlarına karşı daha etkili ve daha karmaşık müdaha-

leler oluşturabilmek için, politikalar ile bunları koordine etmeye 

yönelik araçlar arasındaki etkileşimleri dikkatle düşünmek 

gerekmektedir. Örneğin, eğer devlet vatandaşları için sağlık 

hizmetlerinin kalitesini yükseltmek istiyorsa, açık bir şekilde 

yatırım yapılması gereken alan hastaneler ve “sağlık sektörü-

nün” diğer unsurlarıdır.  Öte yandan, beslenmenin iyileştirilmesi 

veya egzersiz olanaklarının arttırılması gerçekte daha fazla 

sağlık faydaları sağlayabilir.9

Örneğin, kamu sorununun tespiti aşamasında cinsiyet ayrımı 

bir kamu politikası önceliği olarak tespit edilmiş ve kamu 

politikası gündemine konulmuş ise, politika formülasyonu 

aşamasında cevabı aranacak soru “Toplumda cinsiyet ayrımı 

sorununu etkili bir şekilde azaltmak için hangi çözümler kulla-

nılabilir?” olacaktır. 

Bu soruyu cevaplamak için, çeşitli ülkelerin maliye bakan-

lıkları toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yük-

sek etkili maliye politikası kullanmıştır. Avrupa Konseyi ve 

BM’nin öncülüğünde, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve 

Arnavutluk gibi ülkeler Kamu Mali Yönetim (KMY) stratejilerini 

cinsiyete duyarlı bütçelemeye uyarlamışlardır. Bu kapsamda, 

kadınların ve erkeklerin ihtiyaçlarının tutarlı bir şekilde dik-

kate alınmasına yönelik tasarlanan programlarla kadınların 

8 Kabine Ofisi: 1999-00 ile 2001-02 arasındaki döneme ait Hükümet Harcama Planları. Erişim adresi: https://www.gov.uk/government/publications/
cabinet-office-the-governments-expenditure-plans-1999-00-to-2001-02.

9 B. G. Peters ve J. Pierre, a.g.e.

ve erkeklerin kamu kaynaklarından eşit pay almaları sağlan-

mıştır. Cinsiyete duyarlı maliye politikaları yoluyla toplumsal 

cinsiyetle ilgili stratejik hedefleri politika ve programlara dahil 

eden kurumsal bir ortam oluşturulmuştur. Bu süreçte, toplum-

sal cinsiyet analizi, hükümet yetkilileri, sivil toplum, toplumsal 

cinsiyet eşitliği savunucuları, akademi ve yerel toplulukları 

içeren bir temel politika oluşturma aracı olarak kullanılmıştır.  

Cinsiyete duyarlı bütçelemeyi benimseyen ülkeler yetkilileri 

bilgilendirmek ve eğitmek ve erkekleri ve kadınları karar alma 

sürecine katılmaya teşvik etmek için bu politikaları yaygınlaş-

tırdılar. Örneğin, Arnavutluk Maliye Bakanlığı aktif bir şekilde 

Hükümet yetkililerinde farkındalık yarattı ve toplumsal cinsiyet 

eşitliğini teşvik etmek için cinsiyete göre ayrıştırılmış verileri 

yaygınlaştırdı. 

Dolayısıyla, politika formülasyonu paydaşlar arasında birlikte 

hareket edilmesini, istişareyi ve çözümlerin değerlendiril-

mesini gerektirir. Bu unsurlar olmadığında, amaçlanan etkisi 

ve muhtemelen yararlılığı konusunda mutabakata varılma-

mış bir politikanın başarısız olması neredeyse kaçınılmazdır. 

Örneğin, birkaç yıl önce, Norveç, politika oluşturma sürecine 

bilgi katkısı sağlamak amacıyla çeşitli bakanlıkların ve devlet 

kurumlarının kaynak kullanımı ve elde ettikleri sonuçlar hak-

kında istatistiksel bilgi sağlamayı amaçlayan bir program olan 

StatRes’i uygulamaya koydu. Çeşitli bakanlıkların mevcut veri 

bankalarından konsolide verilerin toplanması ve her yıl yayın-

lanması öngörülüyordu. Ancak program sadece üç yıl sonra 

kapatıldı: StatRes tarafından toplanan veriler her bakanlıkta 

zaten mevcuttu ve bu sebeple konsolide veri bankası anlam-

sızdı. Belki de böyle bir ihtiyaç bulunmasına rağmen, devlet 

çapında uyumlu bir şekilde hareket edilmemesi ve kullanıcıla-

rın politikanın kavram oluşturma ve formülasyon aşamalarına 

dahil edilmemesi güncelliğini kaybetmiş bir ürünle sonuçlandı. 

Dolayısıyla burada ele alınması gereken soru, politika yapıcı-

ların bir politikanın formülasyonu ile uygulanması arasındaki 

başarısızlık riskini nasıl azaltabileceğidir? Politika oluştur-

manın en pratik aşaması olan uygulama, kamu kurumların-

dan özel sektör ortaklarına ve hizmet faydalanıcılarına kadar 

sürece dahil olan tüm paydaşlar tarafından uygulamaya 

dönüştürülen somut tedbirler olarak ortaya koyulur. Kaynaklar 

tahsis edilir, sorumluluklar dağıtılır ve politika oluşturmanın 
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prosedüre ve pratiğe ilişkin sürecine yol gösterecek alt düzen-

lemeler yürürlüğe konulur. 

Yetkin personel ve memurlar, kaliteli kamu hizmetleri sun-

mada ve amaçlanan sonuçların gerçekleşmesini sağlamada 

kilit rol oynar; esasen bunların mevcut olması uygulamanın 

ön koşuludur. Kanıtlar, düşük güven seviyelerinin hükümetin 

iyi memurları çekme ve elinde tutma yeteneğini sınırladığını 

ve bunun da kamu sektörü reformlarının uygulanmasını zor-

laştırdığını göstermektedir.  Eurobarometer (2018) verilerine 

göre, Avrupalıların yaklaşık yüzde 59’u AB’de kamu idaresine 

güvenmektedir (bakınız Şekil 1-2). Bununla birlikte, Yunanistan 

(yüzde 18), İtalya (yüzde 22), Hırvatistan (yüzde 22) ve 

İspanya (yüzde 38) dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi 

halen AB ortalamasının altındadır. AB nüfusunun yaklaşık 

yüzde 54’ü kamu hizmet sunumunu çok kötü ya da oldukça 

kötü olarak görmektedir; ancak bu oran Yunanistan (yüzde 

89), İtalya (yüzde 80) ve Hırvatistan’da (yüzde 79) çok daha 

yüksektir. Bu endeksler, bir yandan kamu fonksiyonunda bir 

hizmet sunumu kültürü oluştururken aynı zamanda çalışma 

koşullarında yapılan düzenlemeler, daha iyi bir performans 

yönetim sistemi ve kamu hizmetlerini vatandaşlara ve işletme-

lere yakınlaştıran kurumsal etkinleştirme çabaları dahil olmak 

üzere insan kaynakları gelişimini teşvik etme ihtiyacına işaret 

etmektedir. 

Yetkin ve özverili personel ve siyasi liderlik ve sahiplenme 

ile birlikte (Arnavutluk ve Litvanya örnek incelmelerinde 

görülebileceği gibi), siyasi irade kamu sektörü reformlarının 

zamanında ve etkili bir şekilde uygulanmasında kilit önem 

taşımaktadır. Özellikle ortak konular için olmak üzere, paydaş-

ların ve karar vericilerin gerçek anlamda kararlılık göstermesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla, vatandaş ve sivil toplum kuruluş-

larının katılımı, toplumun tüm kesimlerinin seslerini yansıt-

mak, koordinasyon, işbirliği ve kararlılık sağlamak için yine 

gereklidir.  

Tatbik yönünden, iyi politika uygulamasının belki de en önemli 

özelliklerinden biri, uygulanması sonuçlara odaklanacak olan 

sonuç odaklı ve kanıta dayalı politikaların oluşturulmasıdır. 

Azerbaycan’da maliye politikası, akıllı performans gösterge-

leri merkezinde oluşturulmuş üretkenlik temelli bir modelden 

sonuç temelli bir modele geçmiştir. Azerbaycan, kamu iktisadi 

teşebbüsleri dahil olmak üzere kamu kuruluşları ile işletmeler 

arasındaki bilgi açıklarını gidermek amacıyla, izleme değer-

lendirme sonuçlarına dayalı olarak politikaları şekillendirmek 

için yapay zekadan yararlanmıştır. Arnavutluk, uyguladığı cin-

siyete duyarlı bütçeleme politikası çerçevesinde, orta vadeli 

bütçe programlarında performansa dayalı göstergeleri uygu-

lamaya koymuş ve amaçlar, çıktılar ve sonuçlar üzerinde odak-

lanmıştır. Etkili uygulamayı sağlamak için, hem yerel düzeyde 

hem de bakanlıklar düzeyinde istikrarlı bir şekilde destek 

sağlanmaktadır. 

Önemli etkenlerin tanımlandığı ayrıntılı bir planlama süre-

cine sahip olmak da elzemdir: değişime direnç ve geciktirme 

ŞEKİL 1-2.  
AB ülkeleri arasında kamu idaresine duyulan güven 
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taktikleri gibi uygulamanın önündeki engeller,10 başarılardan ve 

başarısızlıklardan çıkarılan dersler ve uygulama sürecinde rol 

alan aktörler ve oyuncular arasındaki ilişkilerin tabi olduğu teş-

vik sistemleri. Polonya’da, vergi açıklarını kapatmayı, vergi tah-

silatını ve KDV uyumunu arttırmayı amaçlayan bir vergi idaresi 

reformu çerçevesinde değişim yönetimi gerçekleştirilmiştir.  

Polonya’nın Ulusal Gelir İdaresi (NRA) 2017 yılında, reform 

uygulamasındaki değişkenleri dahil etmeyi amaçlayan ve per-

sonel becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi teknolojilerinin 

ve altyapının modernizasyonuna ilişkin bir takvim de içeren, 

ayrıntılı bir planlama sürecinin sonucu olarak kurulmuştur 

Ulusal Gelir İdaresi, bir yandan yetkin personel, etkinleştiril-

miş prosedürler, vergi ve gümrük hizmetlerinin genel göze-

timi yoluyla vatandaşlara etkin hizmet ve destek sağlarken, 

diğer yandan bütçe gelirlerinin tahsil edilmesinden sorumlu 

bir uygulama organı olarak işlev görmüştür. Reform başa-

rılı olmuş ve sadece amaçlanan KDV gelir artışını değil, aynı 

zamanda piyasadaki olumlu yayılma etkilerini de beraberinde 

getirmiştir. 

Politika formülasyonu ve uygulama arasındaki farkı azaltmak, 

sorunların dikkatli bir şekilde analiz edilmesini ve süreci kamu 

politikasının çıktılarına ve sonuçlarına yönlendirecek uygun 

stratejilerin geliştirilmesini gerektirir. Ancak bu personel de 

dahil olmak üzere tüm paydaşlar ile politikanın amaçları, 

hedefi ve istenilen sonucu hakkında sürekli iletişim halinde 

olunmasını da gerektirir. Yukarıda verilen Norveç örneğinin de 

gösterdiği gibi, politika uygulaması kullanıcı odaklı olmanın, 

dinamik olarak gelişmenin ve ilgili paydaşlar arasında sürekli 

diyalog sağlamanın yanı sıra  katma değer de yaratmalıdır. 

Politika uygulama sürecinin farklı aşamaları sırasında, yukarı-

dan aşağıya, aşağıdan yukarıya, kanıta dayalı veya başka yak-

laşımların ayrı ayrı veya birlikte kullanılması düşünülmelidir.11

10 Gecikmeye yol açan idari bürokrasinin bazı örnekleri arasında aşağıdakiler sayılabilir: (a) gereksiz derecede karmaşık formlar, süreçler ve prosedürler —örneğin, çok fazla 
sayıda muafiyet, istisna veya başka karmaşıklıklar barındıran vergi sistemi; (b) yavaş ve pahalı süreçler; ve (c) idari prosedürlerin siyasi kontrol amacıyla kullanımı —örneğin, 
birbirleri ile rakip yöneticilerin bazı işlemleri onaylamayarak veya talepleri zamanlı bir şekilde işleme koymayarak birbirlerine çelme takmaya çalıştıkları bir kurum.

11 (a) Aşağıdan yukarıya modelin ayrıntıları için, bakınız gündelik olarak uygulanabilecek bir sorun çözme yaklaşımı sunan Pulzl & Treib, “Kamu Politikasının 
Uygulanması”, Kamu Politikası Analizi El Kitabı: teori, Politika ve Yöntemler, 2007, s. 89-107; ve (b) yukarıdan aşağıya modelin ayrıntıları için, bakınız politika ve 
performansı birbirleri ile ilişkilendiren altı değişkeni açıklayan Meter ve Horn, “Politika uygulama süreci: kavramsal bir çerçeve”, İdare ve Toplum, 1975, s. 445-
488. (i) politika standartları ve hedefleri; (ii) kaynaklar; (iii) hükümetler arası iletişim ve yaptırım faaliyetleri; (iv) uygulayıcı kurumların özellikleri; (v) ekonomik, 
sosyal ve politik koşullar; ve (vi) uygulayıcıların takdiri.

12 Bakınız örneğin http://www.oecd.org/site/govgfg/39609018.pdf

Ayrıca, fonksiyonlar için dış kaynak kullanımı ve rekabetin, 

düzenlemenin ve özerkliğin getirilmesi gibi özel sektörden 

esinlenen yeni kamu yönetimi yaklaşımları ve teknikleri de 

düşünülebilir.  İdari yükü azaltması için “tüm devlet” yaklaşımı 

gibi son yenilikleri ve tek durak ofisler ve süreç yeniden yapı-

landırması gibi idari sadeleştirme araçlarını da dikkate almak 

yararlı olabilir.12

POLİTİKA DEĞERLENDİRME

Uygulama başladıktan sonra, yolunda devam ettiğinden 

ve hedeflenen sonuçları sağlayacağından emin olmak için 

sürekli izleme ve değerlendirme gerekecektir. Politika değer-

lendirmesi, hükümetleri hesap verebilir kılmada kilit bir rol 

oynar ve medya dahil olmak üzere bağımsız paydaşların 

dahil edilmesini içerir. Örneğin, Hollanda’da Ekonomik İşler 

Bakanlığı’nda bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet 

gösteren Merkezi Planlama Bürosu, kamu politikalarına ilişkin 

yaptığı politik ve ekonomik analizlere dayalı olarak halka açık 

tavsiyeler sunmakta ve bunlar daha sonra kanun veya kanun 

değişikliği olarak kabul edilmektedir. Büronun tavsiyelerinin 

teknik kalitesi ve bunların etkili bir şekilde uygulanması kamu-

oyu nezdinde güçlü bir güvenilirlik sağlamaktadır. Önlemlerin 

etkililiğinin kanıtı olarak göstergelerin ve uluslararası iyi uygu-

lamaların kullanılması da önemlidir. Ancak, hesap verebilirlik 

ve şeffaflığın sağlanması ve aynı zamanda hükümetlerin tav-

siyelere uymasını sağlamak, bağımsız medya da dahil olmak 

üzere, teknik açıdan sağlam bir medya katılımını da gerektirir. 

Medya, kamu işlerinin önemli ölçüde incelemeye tabi tutulma-

sını sağlar, aynı zamanda hem vatandaşların hem de hükümet 

yetkililerinin başarılar ve başarısızlıklar konusunda bilgilenme-

lerine yardımcı olmak için kamuyu ilgilendiren konularda açık 

ve adil tartışmalar yapılmasını kolaylaştırır.
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II: Kamu Politikası Süreçlerinin Güçlendirilmesi –  
Çıkarılan Dersler 

Birinci bölümde güçlü bir kamu politikası süreci için altı rehber 

ilke vurgulandı: 

• Kamuoyu güveni, iyi bir kamu politikası sürecinin hem 

amacı hem de sonucudur.

• Kamu politikası, şeffaf kriterlere dayalı olarak önce-

liklendirilmiş ihtiyaçlara cevap veren talep ve kullanıcı 

odaklı bir süreçtir.

• Kamu politikası, uyumlu eylem, paylaşılan kaynaklar 

ve müzakerelerin sonucu olan dinamik bir süreç oldu-

ğundan, paydaşların tüm süreç boyunca aktif katılımı 

başarılı ve güvenilir kamu politikası için kilit önem taşır.

• Politika formülasyonu ve uygulaması arasındaki farkı 

azaltmak ve kamuoyu güveni için kolaylaştırıcı bir 

ortam yaratmak için, kamu hizmet sunumu kültürünü 

teşvik etmek ve insan kapasitesine yatırım yapmak 

esastır.

• Paydaşların benimsediği değişime direnç ve gecik-

tirme taktikleri gibi uygulama önündeki engelleri erken 

aşamada tespit ederek ortadan kaldırmak ve başarılı 

bir kurumsal dönüşüm sağlamak için ayrıntılı planlama 

süreçleri gerekir.

• İşlerin yürütülmesini sağlamak için siyasi irade, liderlik 

ve sahiplenme gerekir.

Önceki bölümden, kamu politikası sürecine rehberlik sağlaya-

bilecek 3 ders çıkarılmıştır.

Birinci Ders. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, kamu güveninin 
sağlanmasında ve kamu politikası süreçlerinin güçlendiril-
mesinde merkezi öneme sahiptir. 

Örneğin, ECA Bölgesi, kamu sektörü yönetişiminin kalitesi ile 

ilgili politika boşlukları sergilemektedir. Dünya Bankası’nın 2018 

Ülke Politikası ve Kurumsal Değerlendirmesine (CPIA) göre, 

“kamu sektörü şeffaflığı ve yönetişimi” göstergesinde, ECA böl-

gesi (3,2), Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi (EAP, 3,1), Güney Asya 

Bölgesi (SAR, 3,1), Sahra Altı Afrika Bölgesi (SSA, 2,9), ve Latin 

Amerika Bölgesi (LAC, 3,3) ile karşılaştırıldığında biraz daha iyi 

durumdadır. Ancak “kamu sektöründe şeffaflık, hesap verebilirlik 

ŞEKİL 1-3.  
IDA Ülkeleri için politika ve kurumların bölgesel karşılaştırması 

Bölgesel Karşılaştırma: IDA 
Ülkeleri için Politika ve Kurumlar 

Sahra Altı Afrika EAP ECA LAC SAR
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Ekonomik Yönetim Kümesi

Yapısal Politikalar

Sosyal Kapsayıcılık Politikaları

Kamu Sektörü Yönetimi ve
Kamu Sektöründe Şe�aflık
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ve yolsuzluk” göstergesinde, LAC bölgesi (3,4), EAP bölgesi (3,0), 

SAR bölgesi (2,8) ve SSA bölgesi (2,7) ile karşılaştırıldığında ECA 

bölgesi 2,6 ile daha düşük puana sahiptir. (bakınız Şekil 1-3). ECA 

bölgesindeki IDA ülkelerinde, politikaların ve kurumların bölge-

sel bir karşılaştırması kamu sektörü yönetiminde ve şeffaflığında 

karma bir tablo ortaya koymaktadır. Özellikle, LAC bölgesi 3,3, 

SAR ve EAP bölgeleri 3,1, ve SSA bölgesi 3,0 puan alırken ECA 

bölgesinin puanı 3,2’dir (bakınız Şekil 1-4). Hükümetler, kamuoyu 

güvenini artıran kapsayıcı bir kamu politikası süreci oluşturmak 

için şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği nasıl temel alabilir?

Sorun tespiti ve gündem oluşturma, kullanıcıların taleplerine 

dayalı olarak gerçekleştirilmelidir, ancak sürecin tüm tarafla-

rının yapılan tercihleri anlayabilmeleri için bunlar şeffaf kriter-

ler kullanılarak önceliklendirilmelidir. Bilgi Teknolojileri (BT) 

altyapısı ve GovTech13 bürokrasinin azaltılmasında ve işlet-

melerin ve vatandaşların süreçleri değerlendirebilmelerinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin Hindistan Ulusal Kırsal 

İstihdam Garantisi Programındaki biyometrik kayıt, doğru-

lama ve ödeme sistemleri mali kaçakları yüzde 35 azaltmıştır.  

Endonezya’da, sözleşmelerin elektronik ihale yoluyla yapılması, 

13 GovTech, dijitalleşme konusunda basit, erişilebilir ve etkin bir devleti teşvik eden bir yekpare devlet yaklaşımıdır. 

 Kamu sektörünü dönüştürmek, vatandaşlara ve işletmelere hizmet sunumunu iyileştirmek ve verimliliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak için teknoloji 
kullanımını teşvik eder. GovTech, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, yoksulluğu azaltmak ve paylaşılan refahı artırmak için gerekli teknolojiyi sağlayan Dijital 
Ekonomi Çerçevesinin temel direklerinden birisidir.

satın almalarda rekabetçiliği ve yolların kalitesini yükseltmiştir. 

Brezilya’nın São Paulo şehrinde, tek-durak bilgisayar destekli 

hizmet merkezleri vatandaşların, tipik devlet dairelerinin suna-

bileceğinden çok daha kısa hizmet süreleriyle doğum ve ölüm 

belgesi almalarını sağlamıştır. Bu yeni teknolojiler, politika yapı-

cılara kalkınma politikası sorunlarını ele almak ve potansiyel ola-

rak dönüşümsel etkiler elde etmek için yeni çözümler uygulama 

fırsatları sunmaktadır.

Amaçlar ve sonuçlar da dahil olmak üzere kamu politikası bilgi-

leri erişilebilir ve kullanıcı dostu olmalıdır. Bu amaçla, hükümetler 

gittikçe yaygın bir şekilde, beklenen sonuçlar gibi okuyucular 

için en anlamlı bilgileri yakalayan puan kartları ve gösterge 

tabloları oluşturmaktadırlar. Kamuoyu güvenini artırmak için, 

vatandaş katılımı araçları tüm süreç boyunca kullanılmalıdır. 

Bu geri bildirim ve şikayet mekanizmaları (örn. Portekiz’de, 

kamu ve özel hizmet sağlayıcılarında şikayet defterleri mev-

cuttur) ile düzenli kamuya açık oturumları da içerir.   

İkinci Ders. Vatandaş odaklı reformlar, vatandaşlar ve kamu hiz-
metlerinin faydalanıcıları için katma değer yaratmayı gerektirir. 

ŞEKİL 1-4.  
Kamu sektöründe şeffaflık ve yönetişimin bölgesel karşılaştırması 
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Bu gibi reformlar, kamu fonksiyonunda güçlü bir kamu hizmet 

sunumu kültürünün oluşturulmasını içerir.14 Eğer başarı sağla-

nacak ve uygulamadaki açıklar kapatılacak ise, kamu görev-

lilerinin gerçek anlamda yetkilendirilmesi ve mesleki gelişimi 

esas olacaktır. Kaliteli kamu malları ve zamanında sonuç ver-

meye odaklanan güçlü bir insan kapasitesi, kamuoyu güvenini 

ve devletin iyi memurları çekme ve elinde tutma yeteneğini 

artıracaktır.

Üçüncü Ders. Sorun tespiti aşamasından gündem oluşturma, 
uygulama ve değerlendirme aşamalarına kadar tüm süreç 
boyunca kurumlar arası koordinasyon ile paydaş ve vatandaş 
katılımı temel bir gerekliliktir. 

14 Hizmet kültürü liderlik ilkeleri, normlar, çalışma alışkanlıkları, vizyon, misyon ve değer gibi unsurlar üzerine kurulmuştur. 

 Kültür, yönetimin kendisini hizmet sunumu olarak gösteren ve vatandaşlara ve işletmelere (müşterilere) değer veren sosyal süreci kontrol etmede, idame 
ettirmede ve geliştirmede esas aldığı öncelikli ilkeler kümesidir. Bu değerleri ve zihniyet değişikliklerini aşılayabilmek için, bilgi, halka karşı konuşma 
ve müşteri ilişkileri gibi alanlarda beceri eğitimi ve kamu görevlilerini motive etmeye yönelik uygun teşvikler gerekir. https://www.servicefutures.com/
four-key-elements-service-delivery-system.

15 Kamu sektöründe paydaş analizi tipik olarak altı adımdan oluşur ve uygulandığında politika süreçlerini güçlendirmek için gerekli olan sahiplenmeyi uygun 
şekilde güvenceye alır. İlk olarak, kurum tarafından sağlanan hizmete ilişkin çeşitli perspektiflere sahip fonksiyonlar arası bir kamu görevlileri grubu oluşturulur. 
İkinci olarak, bir bağlam oluşturularak paydaş analizinin amacı ve kapsamı belirlenir, sonuçların nasıl kullanılacağı açıklanır. Üçüncü olarak, tasarlanan politika 
reformunun temelinde yatan veriler ve bilgiler sunulur —örneğin GZFT analizinin, PESTLE analizinin sonuçları veya ilgili kural ve düzenlemeler. Dördüncü ola-
rak, farklı paydaşların önceliklerini belirlemeye yönelik kriterler, planlanmakta olan politika değişikliğine olan ilgileri ve bu politikalar üzerindeki etkileri açısından 
tanımlanır. Beşinci olarak, vatandaş grupları ve sektör uzmanları ile benzer bir uygulama gerçekleştirilir. Altıncı olarak, bu dahili ve harici perspektiflere dayalı 
olarak bir paydaş matrisi hazırlanır (dikey eksene etkisi ve yatay eksene ilgisi ile birlikte) ve katılım ve iletişim planları geliştirilir.

İster meclisi ilgilendiren bir yasal reform girişimi olsun, 

isterse inşaat sektörü temsilcilerinin inşaat prosedürlerini 

basitleştirme ve istihdamı artırma çabaları olsun, tüm poli-

tika müdahaleleri paydaşların katılımını ve dinlemesini sağ-

lamak için uyumlu bir şekilde çaba sarf edilmesini gerektirir.  

Devletin de bu işlevleri etkili bir şekilde yerine getirmek için 

önlemler ve kılavuz ilkeler oluşturması gerekir. Paydaşların 

bir haritasını çıkarmak ve politika değişikliklerinin kendilerini 

olumlu (faydalanıcılar) veya olumsuz (örneğin, değişiklikleri 

engelleyebilecek kazanılmış paylar) nasıl etkileyebileceğini 

görmek iyi bir uygulamadır.15

ŞEKİL 1-5.  
Kilit faktörler, ölçüm sistemleri ve performans sonuçları. 

Kaynak: Swee C. Goh (2012),”Performans ölçümü sistemlerinin kamu sektörü kuruluşlarında daha etkili hale getirmek.”
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III: Geleceğe Bakış 

Bir ülkenin kamu politikası sürecini güçlendirmek için tek bir 

sihirli formül yoktur. Bu kendine özgü güçlü yanları ve ihtiyaç-

ları ile her ulusa özgü bir süreçtir. Bununla birlikte, ortak bir 

özellik ön plana çıkmaktadır: güçlü bir kamu politikası süreci 

talep ve kullanıcı odaklı olmalı, dinamik ve kolektif bir şekilde 

gelişmeli ve sosyal ve ekonomik refah için sürekli katma değer 

yaratmalıdır. Kamu sorunlarının bilgiye dayalı ve şeffaf bir 

şekilde tespiti ve önceliklendirilmesi ile başlar ve eşgüdümlü 

bir politika formülasyonu ve uygulama süreci, siyasi liderlik 

ve sahiplenmenin desteği ile yüksek etkili çözümler sağlar. 

Sürecin doğası gereği kamuya açık olduğu düşünüldüğünde, 

vatandaşların, özel sektörün, medyanın, devlet kurumlarının ve 

diğer kilit paydaşların sistematik ve sürekli katılımını gerektirir. 

Sonuç olarak, kamu idaresinin farklı düzey ve sektörlerindeki 

paydaşların, vatandaşların ve diğerlerinin etkin bir şekilde 

katılımını sağlamak, kamu ihtiyaçlarının tanımlanmasına ve 

önceliklendirilmesine yardımcı olabilir ve politika oluşturma ve 

uygulama arasındaki boşluğu daraltabilir. Bu boşluğun daral-

tılması için, kamu fonksiyonunda bir kamu hizmet sunumu 

kültürünü teşvik etmek ve insan sermayesine yatırım yapmak, 

tıpkı kamuoyu güveni için uygun bir ortamın tesis edilmesi gibi 

gereklidir. Bu toplu eylem yaklaşımı, kamu mallarının tedari-

kine daha yaratıcı ve üretken çözümlerin geliştirilmesinin 

yolunu açar, vatandaşların rolünü sadece kullanıcı talebi kay-

nağı olmanın ötesinde yeniden şekillendirmeye yardımcı olur 

ve SKH’lere ulaşabilmek için kamu sektörü liderliği ve sahip-

lenmesi sağlayabilir. 
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ÖRNEK İNCELEMESİ 1.1

Litvanya: Değişim Yönetimi 
ve Proje Yönetim Ofisi 
LUKAS SAVİCKAS, LİTVANYA BAŞBAKANLIK OFİSİ, MÜSTEŞAR YARDIMCISI 

BAĞLAM 

2004 yılında Avrupa Birliği’ne katıldıktan sonra Litvanya 

GSYH’da benzeri görülmemiş bir büyüme kaydetti. Ancak 

kısa bir süre sonra meydana gelen finansal kriz bu büyü-

meyi önemli ölçüde sekteye uğratmıştır. Resesyon döneminin 

dışında, Litvanya’nın yıllık GSYH büyüme performansı genel 

olarak AB ortalamasının çok üzerinde gerçekleşti. Bu koşullar 

AB ortalamasına kıyasla kişi başına düşen milli gelir farkının 

sürekli olarak azaldığı bir ortam yarattı. Örneğin, on yıl içinde 

Litvanya’nın kişi başına düşen GSYH’sı AB ortalamasının 

sadece yüzde 55’inden neredeyse yüzde 75’ine çıktı.  (Şekil 

1.1-1). Yaşam standartları önemli ölçüde yükseldi.

ŞEKİL 1.1-1. 
Kişi başına düşen GSYH, AB ortalamasının %’si 
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Ancak, son yıllarda, Litvanya’nın kişi başına GSYH artış hızı 

durdu. En büyük Baltık devletinin organik büyümesinin ivme 

kaybettiği görünüyor. 2014 ile 2016 arasında Litvanya’nın kişi 

başına GSYH’sı AB ortalamasının yüzde 75’i düzeyinde yatay 

bir seyir izledi (Şekil 1.1-1) —bu ülkenin daha önce yaşamadığı 

bir durumdu. Kısa süre sonra, büyümeyi canlandırmak için 

önemli önlemlerin alınması gerektiği ortaya çıktı. Özellikle, 

yeni seçilen Hükümet, milli gelirdeki benzeri görülmemiş 

artışların yaşandığı yıllarda, ülke vatandaşlarının gelecek için 

yüksek beklentiler ve öngörüler oluşturduğunu fark etti. 2016 

yılında, yeni Litvanya Hükümeti yapısal reformlar yapılması 

gerektiğini ve 2020 yılına kadar yıllar boyunca yeni Hükümet 

planına yansıtılması gerektiğini anladı. 

Başlangıçta, Hükümet herkesi kucaklayan yaklaşık 800 ted-

biri içeren bir önlemler planı hazırladı. Kısa süre sonra, her ne 

kadar plan son derece iddialı olsa da, bu zorluğu aşmak için 

gereken önemli adımlara daha güçlü bir şekilde odaklanmak 

gerekeceği anlaşıldı. Dolayısıyla Hükümet altı yapısal reform-

dan oluşan bir paketi uygulamaya karar verdi. 

Avrupa Komisyonu (EC), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Litvanya’ya 

her zaman yardımcı olmuş ve çeşitli sorunlara yönelik alınması 

gereken tedbirler hakkında değerli önerilerde bulunmuştur. 

Bununla birlikte, nasıl bir uygulama sürecinin takip edileceğine 

karar vermek Litvanya’nın kendisine kalmıştı. Yapısal reform-

ların tam şeklini ve nasıl uygulanacağını belirlemeden önce 

aşağıdaki zorluklar tespit edildi: 

• Reformların planlanmasında ve uygulanmasında 

aktif liderliğin olmaması. Sorumlulukların kişisel değil, 

kurumsal olduğu görülmüştür.  

• Sistemik değişikliklere hazırlık uzun süreler alacaktı ve 

siyasi ivmeyi kaybetme riski doğuracaktı. 

• Kamu görevlileri, büyük ölçekli ve karmaşık projeleri 

uygulamak için gerekli beceri ve yeterliliklere sahip 

değildi. Proje uygulaması için gündelik fonksiyonları 

sağlamak için gerekli olanlar ile aynı yeterlilikler ve 

beceriler kullanılacaktı.

• Etkili bir kurumlar arası işbirliği yoktu.
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• Hükümet düzeyinde stratejik değişikliklerin koordinas-

yonu yetersizdi.

Hükümet, kamu sektöründe hem reformların hem de bun-

ların etkin yönetiminin ele alınması gerektiğini fark etmiş ve 

kamu sektöründe geniş çaplı değişim yönetiminin uygulan-

masına ilişkin bir stratejik karar almıştır. Zaman ve kaynak 

tasarrufu sağlamak için, Hükümet başta İngiltere, Finlandiya 

ve Danimarka olmak üzere (bakınız Şekil 1.1-2) diğer ülkele-

rin önemli değişikliklerle başa çıkmak için başvurdukları en 

iyi uygulamalarını araştırmıştır . Tüm bu örneklerdeki benzer 

bulgular, Hükümete Litvanya için seçilen değişim yönetiminin 

yönünün doğru olduğu hususunda yeniden güvence vermiştir.     

UYGULANAN EYLEMLER 

Uygulama süreci Litvanya’nın yakın gelecek için temel önce-

liklerini anlamakla ve belirlemekle başladı. Hükümet Programı 

Uygulama Planında listelenen 795 eylemden 33’ü en büyük 

öneme sahip eylemler olarak kabul edildi ve bunlara önce-

lik verildi. Bu 33 öncelik 44 projeye dönüştürüldü ve birlikte 

bizzat Başbakan’ın sahiplendiği Stratejik Proje Portföyünü 

oluşturdu. 

İstenen değişikliklerin proje sahipleriyle, proje yöneticileriyle 

ve proje ekipleriyle ilişkilendirilmesi gerekeceği anlaşıldı; genel 

olarak liderlik artık kurumsal değil kişisel olarak sağlanacaktı.  

Aynı zamanda, değişikliklerin uygulanması artık geçici bir 

eylem olmayacaktı, daha ziyade proje planlarında açıklanan 

çok açık ve sıkı bir düzeni takip edecekti. Başbakan, Hükümet 

Genel Sekreteri, bakanlar ve Başbakan danışmanından oluşan 

bir yönlendirme komitesi oluşturuldu. Bu komitenin işlevi risk-

leri kontrol etmek, gerekli finansmanı onaylamak ve projelerin 

yaratılan değerini değerlendirmekti.

Hükümet Ofisi bünyesinde tamamen yeni bir birim olarak Proje 

Yönetim Ofisi kuruldu. Bu ofisin görevi Litvanya’nın kamu sek-

töründe gelecekte yapılacak tüm değişiklikler için proje yöne-

timi standartlarını benimsemek ve uygulamaya koymak, kamu 

görevlilerine gerekli tüm eğitimi ve istişareleri sağlamak ve en 

iyi proje yönetimi uygulamaları için bir yetkinlik merkezi olarak 

hareket etmekti. Bu aşamada, özel sektörden küresel olarak en 

iyi olarak kabul edilen uygulamaları alıp kamu sektörünün ihti-

yaçlarına uygulayacak olan Proje Yönetimi Standardına büyük 

önem verilmiştir. Bu standart sadece proje yönetimi meto-

dolojisinin nasıl uygulanacağını tanımlamakla kalmadı, aynı 

zamanda proje planları, aylık durum raporları ve proje deği-

şikliği talepleri oluşturmak için kullanılacak hazır şablonlar ve 

formlar da sağladı. Projelerin her biri hakkındaki temel bilgiler 

-proje sahibi, son tarih, önemli kilometre taşları, beklenen fay-

dalar – çevrimiçi olarak yayınlandı, bir şeffaflık ortamı yaratıldı 

ve topluma verilen vaatlerin yerine getirilmesi için ima edilmiş 

bir sorumluluk oluşturuldu.

Litvanya’daki değişim yönetim sisteminin ana bileşenleri mev-

cut olduğundan dolayı, artık sistemi işler hale getirmenin ve 

ŞEKİL 1.1-2. 
AB’de değişim yönetimi ile ilgili en iyi uygulamalar 

Birleşik
Krallık

Temel Bulgular:
Finlandiya

Danimarka

• Yürütme

• Performans:

• Uluslararası proje
   yönetim standartları

• Bir yetkinlik merkezi olarak PYO

Portföy yönetimi

Proje ve programların
uygulanması
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portföyü oluşturan stratejik projelerin takvimine, bütçesine, 

kapsamına ve risklerine dayalı olarak stratejik bütçenin duru-

munun değerlendirildiği aylık yönlendirme komitesi toplantı-

ları yoluyla uygulamayı denetlemenin zamanı gelmişti. (Şekil 

1.1-3 bu süreçteki adımları özetlemektedir.)

Sistem başlangıçta Başbakan’ın portföyünden stratejik proje-

leri ele almak ve etkili bir şekilde yönetmek için oluşturulmuş 

olsa da, ister bilgi teknolojileri ile ilgili olsun isterse altyapı veya 

başka bir alan ile ilgili olsun, kamu sektöründeki tüm değişik-

likleri uygulamak için çok etkili ve kullanışlı bir araç haline gel-

miştir. Böylelikle, sistem gündelik operasyonel yönetimden ve 

döngüsel veya fonksiyonel faaliyetlerden açık bir şekilde ayırt 

edilebilir hale gelmiştir. Teorik olarak, yeni model herhangi bir 

kurumun tüm eylemlerini iki bölüme ayırarak uygulanabilir: 

gündelik faaliyetler ve projelerin başlangıcı ve sonu olan ve 

çalışmanın sonunda benzersiz bir sonuç elde edilen eylemler 

/ olaylar olarak anlaşıldığı projeler (veya programlar) (bakınız 

Şekil 1.1-4).

SONUÇLAR

Litvanya’nın kamu sektörü o zamanlar çok sınırlı proje yöne-

timi kapasitesine sahip olduğundan dolayı, kamu sektörün-

deki tüm değişikliklerle uğraşma görevi aslında kolay bir görev 

değildi. Yeni oluşturulan Proje Yönetim Ofisi için en büyük zor-

luk, projelerin yönetimi değil, kamu görevlilerini sürekli olarak 

ikna etme ve onlara bakanlıklarda eğitim ve istişare sağlama 

ihtiyacıydı. Yeni değişim yönetim sistemini bir bileşen olarak 

görmek de önemliydi.

Tüm zorluklara rağmen, aşağıdaki önemli başarılar elde edildi:

• İlk kez, 44 stratejik projenin her birini kolaylaştırmak ve 

ilerletmek için -sadece bir kurumdan ziyade- sorumlu 

proje sahipleri ve proje yöneticileri atandı.

• Hükümet, tüm kamu sektöründe tek tip bir Proje 

Yönetim Standardı sağlamak ve uzmanlık ve proje 

yönetimi bilgi birikimi oluşturmak için bir Proje Yönetim 

Ofisi kurdu.

ŞEKİL 1.1-3. 
Litvanya’da değişim yönetiminin uygulanmasında takip edilen adımlar 

ÖNCELİKLERİN
ANLAŞILMASI
Hükümet Programı Uygulama
Planındaki 795 eylem arasından
33 öncelik seçilmiştir

PROJE VE PROGRAM
PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI
4 çeşit: değişim, altyapı, BT, savunma

PROJE YÖNETİM OFİSİ
KURULMASI
Temel fonksiyonlar: standartların korunması, eğitim
ve istişare süreçlerin iyileştirilmesi, proje portföyü
durumunun değerlendirilmesi, 
projelerin yönetilmesi

PORTFÖY DURUMUNUN HER AY
DEĞERLENDİRİLMESİ

4 bileşen: zaman. bütçe, kapsam ve riskler

BİR YÖNLENDİRME KOMİTESİ
OLUŞTURULMASI
Temel fonksiyonlar: risklerin kontrolü,
finansman sağlama, projeler, yaratılan
değerin değerlendirilmesi

TEMEL VERİLERİN ONLİNE YAYINLANMASI
Temel kilometre taşları, sorumlu kişiler

(sahipler), sorunlar ve beklenen faydalar

RİSKLERİN YÖNETİLMESİ VE
SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ
Providing training and
consultations if needed

1. ADIM

2. ADIM

3. ADIM

4. ADIM

5. ADIM

6. ADIM

7. ADIM
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• Yeni kurulan Yönlendirme Kurulu her ay toplanarak ve 

planlanan çizelgeleri, bütçeleri, kapsamları ve bunlarla 

ilişkili riskler bakımından stratejik projelerin uygulan-

masını denetledi.

• Değişim ve portföy yönetimi süreçlerinin başarılı bir 

şekilde uygulanması sonucunda, stratejik proje portfö-

yüne altı yapısal politika reform programı eklendi.

• Değişim yönetimi sisteminin en somut başarısı, 

2018’in sonunda Hükümet Uygulama Planında belir-

lenen eylemlerin yüzde 77’sinin ve Stratejik Proje 

Portföyünde yer alan projelerin yüzde 98’inin herhangi 

bir gecikme yaşanmaksızın uygulanmış olmasıdır 

(bakınız Şekil 1.1-5).

Değişim yönetimi sisteminin biçimine değil sonuçlarına bakıl-

dığında, yapısal reformlar sonucunda aşağıdaki sonuçların 

gerçekleşmesi öngörülmüştür:

• 2025 yılına kadar yaklaşık 26.000 iş yaratılacak ve 

güvence altına alınacaktır.

• Litvanya’ya sunulan 18 tavsiyenin 14’ü Reform Paketi ile 

uygulanmış veya en azından kısmen uygulanmıştır.

• 2025 ve 2027 arasında reformlar GSYH’yı yaklaşık 

yüzde 2 veya 1,2 milyar € arttıracak (bakınız Şekil 1.1-6.)

ŞEKİL 1.1-4. 
Değişiklikleri uygulamak için kullanılan proje yönetim yöntemi 

Vizyon,
Misyon

Uzun vadeli
Strateji

Stratejik planlama

Uygulama değişikliklerine
uygulanan proje
yönetimiyöntemi

Proje portfoyünün 
planlanması ve yönetilmesi

Program ve proje yönetimi
(değişim taleplerinin ele alınması)

Kurum Kaynakları

Faaliyetin planlanması
ve yönetilmesi

Günlük faaliyet 
yönetimi
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ÇIKARILAN DERSLER 

Proje yönetimi ve değişim yönetimi metodolojilerinin kurum-

sallaştırılması süreci boyunca, kişisel sorumluluğun sağlan-

masının çok önemli olduğu ortaya çıktı. Sadece yönlendirme 

komitesi tarafından izlenmekle kalmayıp aynı zamanda sivil 

toplum tarafından yakından izlenebilecek sık ve herkese açık 

kilometre taşları belirlemek de önemlidir. 

Çıkarılan derslerden biri, kamu sektöründe bir değişim yöne-

timi sisteminin kurulmasının ilk aşamasında güçlü siyasi 

desteğe ihtiyaç olduğudur. Ayrıca, reformların mümkün oldu-

ğunca kusursuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kurum 

içi yetkinliğin sürekli olarak geliştirilmesi de önemlidir. Yeni 

kurulan sisteme karşı direnci en aza indirgemek için kurum içi 

iletişim çok büyük önem taşırken, uygulanan reformlara karşı 

direnişi engellemek için dış iletişim de önemlidir. Son olarak, 

sürdürülebilir bir sonuca ulaşabilmek için, siyasi döngü risk-

lerini ve devam eden kurumsal direnişi ortadan kaldırmak ve 

kaynakları verimli bir şekilde yönetmek önemlidir.

Gelecekte, değişim yönetim sistemi tüm kamu sektö-

rünü kucaklayacak şekilde gelişmeye devam edecektir. 

Doldurulması gereken dijital formların sayısını azaltmak ve 

gerekli tüm bilgilerin çevrimiçi olarak girilmesini, kontrol edil-

mesini ve saklanmasını sağlamak için bir proje yönetim aracı 

tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. Ayrıca, değişim yönetimi 

sistemiyle ilgili tüm işlem ve prosedürlerin Hükümetin yasal 

desteğine sahip olmasını sağlamak için resmi proje yönetimi 

mevzuatı hazırlanmaktadır. Son olarak, Litvanya Hükümeti, 

üniversitelerin bu proje yönetimi örneğini ve bilgilerini eğitim 

programlarının müfredatlarına dahil etmelerini sağlamak için 

sahip olduğu yetkinlikleri, bilgi birikimini ve ağlarını akademi 

dünyası ile paylaşmaya hazırdır. 

Yapısal değişimin ekonomi üzerindeki etkisi

Reformların GSYH üzerindeki etkisi
(reformsuz senaryoya göre)

Devam eden reformlar 
sayesinde, Litvanya'da 2025 

yılına kadar 26 bin yeni iş 
yaratılacak. 

Reform paketi ile Litvanya'ya 
sunulan 18 tavsiyeden 14'ü 

tamamen veya kısmen 
uygulanmıştır. 
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ŞEKİL 1.1-6. 
Yapısal değişimin ekonomi üzerindeki etkisi

ŞEKİL 1.1-5. 
Değişim yönetimi sayesinde yaratılan değer
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ÖRNEK İNCELEMESİ 1.2

Azerbaycan: Kamu Sürecini 
İzleme ve Değerlendirme
VUSAL GASİMLİ, GENEL MÜDÜR, EKONOMİK REFORM VE İLETİŞİM ANALİZ MERKEZİ, AZERBAYCAN

16 https://data.worldbank.org/country/azerbaijan?view=chart

BAĞLAM

Reformlar: Başlangıç Noktası

Azerbaycan, Avrupa’nın kavşak noktasında merkezi konumu, 

siyasi istikrarı, zengin hidrokarbon kaynakları ve yatırımı 

kolaylaştırıcı ortamı sayesinde tarihsel olarak önemli bir ülke 

olmuştur. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonra 

bağımsızlık kazanan bir ülke olan Azerbaycan, ekonominin 

tüm sektörlerinin toparlanmasını başarılı bir şekilde teşvik 

etmiş ve kalkınma stratejisini uygulamaya koymuştur. Bu 

stratejinin temel unsurları makroekonomik istikrarı sağlamak, 

piyasa ekonomisine geçişi tamamlamak ve orta ve uzun vadeli 

kalkınmayı sağlamak için verimli petrol programı gibi kaynak-

lar yaratmak olmuştur. Sonuç olarak, Azerbaycan son yirmi 

yılda yoksullukla mücadele etmiş, dinamik sosyoekonomik 

kalkınma sağlamış, beşeri sermaye gelişimini desteklemiş ve 

GSYH’yi 10 kattan fazla arttırmıştır. 16 Ayrıca kaynak ekonomisi 

(petrol ve gaz üreten ülkelerin önündeki en büyük engeldir) 

olmaktan bilgi ekonomisine geçmeye kadar kapsayıcı ekono-

mik büyüme ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlan-

ması ülkenin birincil politika hedeflerinden biri olmuştur.

Son yıllarda küresel emtia borsalarında yaşanan petrol fiyat-

larındaki ani düşüş Azerbaycan ekonomisi için ciddi zorluklar 

yaratmıştır.  Önemli ticaret ortaklarının ulusal para birimlerinin 

devalüasyonu, Azerbaycan manatı ve ekonomik istikrar üze-

rindeki baskıyı arttırmıştır. Buna karşı Azerbaycan, iş faaliyet-

lerini kolaylaştıran bir ortam geliştirmeyi ve ulusal ekonominin 

çeşitlendirme seçeneklerini arttırmayı, petrol dışı sektörün 

sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve ekonominin petrol 

sektörüne olan bağımlılığını planlanan takvimden önce azalt-

mak için önlemler almayı en önemli reform öncelikleri haline 

getirmiştir. Devam eden reformlar ve yeni stratejik süreç, bir 

yandan Hükümet tarafından planlanan tüm sosyal programları 

uygularken, aynı zamanda halkın sosyal refahına zarar verme-

den “zorlukları fırsata dönüştürmesine” olanak tanımıştır. 

6 Aralık 2016’da Başkan, ekonominin 12 sektörünün (finans, 

tarım, turizm, ulaşım, lojistik, vb.) geliştirilmesi için yeni eko-

nomik reformlara temel oluşturan stratejik yol haritalarını 

kabul etmiştir. Bu, küresel ekonomik krizin ülke üzerindeki 

etkilerini azaltmayı amaçlayan mevcut, orta ve uzun vadeli 

sosyoekonomik kalkınma planları arasında bağ yaratmıştır. Bu 

reformların temel önceliği olarak, ülke yeni bir ekonomik kal-

kınma modeli belirlemiştir. Önerilen reformlar aynı zamanda 

iş faaliyetlerini kolaylaştırıcı bir ortamın geliştirilmesi ve daha 

kaliteli, daha verimli ve daha kapsayıcı kurumlar yaratılması 

yoluyla ekonomik kalkınmanın itici güçlerinin temelini atmıştır. 

Yeni model, rekabetçi ihracata ve sürdürülebilir ve kapsayıcı 

ekonomik büyümeye dayanmaktadır.

Bununla birlikte, tarihsel ve politik nedenlerle, ülkenin reform 

gündeminin uygulanması kolay olmamıştır. Azerbaycan 

Cumhurbaşkanının liderliği ve kararlılığıyla, ülke bu istikrarsız-

laştırıcı engellerin üstesinden gelmiş ve son üç yılda başarıyla 

yeni bir reform programı uygulamıştır.

Reform gündeminin ele alması gereken zorlukları arasında, 

kurumlar arasında verilerin yetersiz entegrasyonu, girişimlerin 

uygulanmasının uzun zaman alacak olması, tek bir bilgi sis-

temleri veri tabanı oluşturmak için teknik ve yasal çözümlere 

ve devam eden reformlarla ilgili şeffaflık ve kapsayıcı hizmet-

lere duyulan ihtiyaç bulunmaktaydı.
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UYGULANAN EYLEMLER

Reform Programları İçin Uygulama ve İzleme Mekanizmaları

Hükümet, reform programlarını uygulamak için yeni mekaniz-

malar geliştirirken, toplumun işletmeler, kamu dernekleri, sivil 

toplum kuruluşları, akademik merkezler gibi çeşitli kesimlerini 

kalkınma sürecine dahil etmiştir. Bu mekanizmalar, Devlet 

kurumları arasında bilgi alışverişini geliştirmek ve izleme ve 

değerlendirmede şeffaf, etkili ve güvenilir bir ortam oluştur-

mak üzere tasarlanmıştır. Bu amaçla, Başkan 20 Nisan 2016’da 

Ekonomik Reform ve İletişim Analiz Merkezi’ni (Merkez) kur-

muştur. Merkezin ana görevi, reform programlarında üstlenilen 

faaliyetleri izlemek, değerlendirmek ve duyurmak, sürdürüle-

bilir ekonomik kalkınmayı sağlamak için makro ve mikroeko-

nomik analiz ve araştırmalar yapmak, orta ve uzun dönemler 

için projeksiyonlar geliştirmek ve reformların toplumun çeşitli 

kesimlerine tek elden duyurulmasını sağlamaktır. Bir izleme 

ve değerlendirme kurumu olarak, Merkez, bir değerlendirme 

yapısı ve metodolojisi geliştirmeyi ve izleme ve değerlendirme 

faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde uygulanmasını sağlamayı, böy-

lece uygulayıcı kurumların başta olmak üzere tüm paydaş-

ların güvenle çalışmasını sağlamayı amaçlamıştır. Kurumlar 

arası koordinasyonu ve iletişimi daha etkili hale getirmek için 

çalışma grupları oluşturulmuş ve Merkez, uygulama ajansla-

rını ve zorluklarını gözden geçirmek ve analiz etmek amacıyla 

Devlet kurumlarından üst düzey yöneticilerin katıldığı çalışma 

gruplarının düzenli toplantılarına ev sahipliği yapmıştır.

Stratejik yol haritalarını başarıyla izleyen Merkez, serbest 

meslek programları, dijital ödemelerin geliştirilmesi ile ilgili 

özel devlet programları, uzun vadeli istihdam stratejileri, gıda 

güvenliği programları ve diğer Hükümet programlarının değer-

lendirmesini görev alanının bir parçası olarak devralmıştır.

Merkez, Azerbaycan’daki izleme ve değerlendirme reform 

faaliyetleri için dijital platformlar sunmaya kararlıdır ve “büyük 

veri” potansiyelinden yararlanmak için çalışmalarını sürdür-

mektedir. Bu çaba, ülke çapında reformların dijital platformda 

uygulanmasını ve stratejik yol haritalarının uygulanması ve 

izlenmesinde yeterli ve esnek kurumlar arası koordinasyonun 

elektronik portal üzerinden sürdürülmesini sağlayacaktır.

İzleme ve Değerlendirmenin Temel Yönleri

Merkez, stratejik yol haritalarının yıllık izleme ve değerlen-

dirme faaliyetlerini, bunların ara değerlendirme ve periyodik 

analizlerini gerçekleştirerek yıllık raporları Cumhurbaşkanı’na 

sunarak en üst düzeyde hesap verebilirlik sağlar. Ayrıca, rapor-

ları herkese açık hale getirir ve web sitesinde yayınlar.

Vurgulamaya değer başka bir yenilik de sonuca dayalı değer-

lendirmenin başlatılmasıdır. 2017 yılına kadar stratejik yol 

haritalarının izleme ve değerlendirmesi performansa dayalı 

kriterlere dayanmaktaydı. Ancak ülke, Başkanının Ağustos 

2018’de orta vadeli harcama çerçevesine ilişkin kılavuzlar 

ilkeleri onaylama kararından sonra sonuca dayalı bir değer-

lendirmeye geçmiştir. Sonuçlara dayalı değerlendirmenin 

karmaşık bir süreç olduğu ve ülkede yeni bir yaklaşım ola-

rak ortaya konulduğu düşünüldüğünde, ilk olarak pilot pro-

jelerde uygulanmış, ilgili değerlendirme felsefesi kurumlar 

arasında yaygınlaştırılmıştı. Bu aşamada stratejik yol harita-

larının değerlendirilmesi performansa dayalı mekanizmalara 

dayanmakla birlikte, yol haritaları, 2020 yılına kadar gerçek-

leştirilecek belirli hedefler, hedef göstergeler, ilk çıktılar, orta-

lama sonuçlar ve etki göstergeleri belirlemiştir. Bu kapsamda, 

stratejik yol haritaları Azerbaycan’ın sonuca dayalı yönetişim 

kavramına geçişinde çok önemli bir rol oynamıştır.

ŞEKİL 1.2-1. 
Azerbaycan’ın uluslararası sıralamalardaki gelişimi

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

İş Yapma Kolaylığı Raporu 

63 65
57

91
23

1 7
68 67

60

25

2 8
32

Ekonomik Özgürlük Raporu 
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“Merkezin” ülkenin reform gündeminin uygulanmasında 

oynadığı bir diğer rol, reformların etkin iletişimini sağlamaktı. 

Reformları kapsayıcı hale getirmek, halkın algılarını araştırmak 

ve uygun tanıtım faaliyetlerini başlatmak önemliydi. Geçmişte 

reform yapan ülkeler, reformlarının gerçek sonuçlarını ölçe-

meme, erken aşamada atılan adımların bazı olası yan etki-

lere sahip olduğunu ve bazı reformların ancak daha uzun bir 

süreç sonunda ortaya çıktığını fark etme gibi faktörler nede-

niyle bazen reform sürecini tamamlayamamıştır. Bu nedenle, 

devam eden reformlar hakkında kamuoyuyla iletişim kurmak, 

ona beklenen sonuçlar hakkında tam ve eksiksiz bilgi vermek 

ve toplumun çeşitli kesimlerinden reform teklifleri almak ve 

analiz etmek hayati önem taşımaktadır. 

Bu iletişim stratejisinin kilit unsurları arasında devlet kurum-

ları, daha geniş kamuoyu (işletmeler, diplomatik misyonlar, 

danışmanlık firmaları, vb.), akademik merkezler ve medya 

bulunmaktadır. İletişim sürecinde raporlar, basın toplantıları, 

TV konuşmaları, sosyal medya yayınları, başkent ve bölgeler-

den canlı toplantılar vb. çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Merkez, 

stratejik yol haritası metodolojisinin geliştirilmesinde Birleşmiş 

Milletler ve Dünya Bankası gibi saygın kurumlar sürece dahil 

etmiş ve bölgelerde sayısız tartışma ve ziyaret organize ede-

rek reformlar hakkındaki bilgi asimetrisini azaltmıştır.

SONUÇLAR

Başkanının rehberliğinde Azerbaycan, ekonomik süreçlere 

esnek bir şekilde tepki verebilmesi ve uygun bir ekonomik 

sürecin seçilmesi sayesinde 2017’de istikrar, 2018’de canlanma 

ve 2019’da yüksek büyüme oranı yakalamıştır. 2016 yılında 

GSYH’da yüzde 3.1’lik bir düşüş deneyimleyen Azerbaycan 

2019’un ilk sekiz ayında yüzde 2,4’lük GSYH büyüme oranı 

yakalamıştır. Ayrıca, enflasyon 2017’de yüzde 12,9’dan 2019’un 

ilk sekiz ayında yüzde 2,6’ya düşmüştür.17

Reformlar, bütçe kılavuzlarının tanıtımı, orta vadeli bir harcama 

planı, bir Hükümet borçlanma stratejisi, para programları, vergi 

ve gümrük reformları, özelleştirme programı, istihdam strate-

jisi, işsizlik sigortası sistemi ve pilot sağlık sigortası gibi ekono-

minin sekiz kilit sektöründe başarılı reformlar içermektedir. Bu 

17 https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1

18 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

19 https://www.heritage.org/index/country/azerbaijan

20 https://customs.gov.az/en/sahibkarlar-ucun/green-corridor/

iş reformlarıyla birlikte Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 

raporu Azerbaycan’ı dünyanın en fazla reform yapan ilk 10 

ülkesinden biri seçmiş ve iş yapma kolaylığı bakımından 2015’te 

80’inci sırada yer alırken 2019’da 25’inci sıraya yükseltmiştir.18 

 Miras Vakfı’nın Ekonomik Özgürlük raporuna göre, Azerbaycan 

reformları başlattığından bu yana 91’inci sıradan 60’ıncı sıraya 

yükselmiştir (bakınız Şekil 1.2-1).19

Ülkenin iş ortamı reformları, satın alma, e-mahkeme, elekt-

rik alma, inşaat izinleri, mülk tescili, emlak borcu, elektronik 

faturalar, “Yeşil Koridor”20 ve çevrimiçi ihracat uygulaması gibi 

alanlarda kapsayıcı gelişme üzerinde odaklanmıştır. Ülke, e-ti-

caretin kapsamını genişletmek ve ihracat işletmelerinin kar-

şılaştığı zorlukları çözmek için bir dizi mekanizma (Azexport.

az ve Dijital Ticaret Merkezi Platformları, ticaret misyon-

ları, ihracat misyonları, ticaret evleri, ihracat sübvansiyon-

ları, vb.) uygulamaya koymuştur. Reformlar arasında ayrıca 

e-vize; ülke markası oluşturma, logo ve slogan geliştirme; 

bir turizm pazarlama stratejisi geliştirme; tur operatörlerinin 

turizm fuarlarına katılımı ve yurtdışında Azerbaycan’ın turizm 

temsilciliklerinin kurulması gibi faaliyetler yer almıştır. Aynı 

zamanda ülke, “Azerbaycan Malı” markasını küresel düzeyde 

tanıtmak için tarım sektöründe yüksek öğrenimin ve nakliye 

hizmetlerinin geliştirilmesi, çift diploma programlarının oluş-

turulması ve hedef ülkelere ihracat misyonu gibi faaliyetler 

gerçekleştirmiştir.

Azerbaycan yıllar içinde ülkenin taşımacılık ve lojistik kapa-

sitesini geliştirmek adına, bölgedeki diğer ülkelerle etkin bir 

ulaşım ve transit ağ kurma, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağ-

layan ulaşım ve demiryolu ağını güçlendirme, Bakü-Tiflis-Kars 

demiryolu, Astara-Astara demiryolu ve Absheron Lojistik 

Merkezi’ni kurma çalışmalarına devam etmiştir. Azerbaycan 

ayrıca inşaat sahalarına elektrik sağlama sürecini basitleş-

tirmiş ve çevrimiçi portal üzerinden inşaat ve işletme izinleri 

vermek için “tek-durak ofis” kavramını başlatmıştır. Bu reform-

lar sayesinde Azerbaycan, enerji ithal eden bir ülkeden enerji 

ihraç eden bir ülkeye dönüşmüştür.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri ekonomik kalkınmanın itici 

güçlerinden biri ve finansal kaynaklara erişimin iyileştirilmesi 
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olarak gören Azerbaycan, bunları desteklemek için Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletme Geliştirme Ajansı’nı kurmuştur. Ayrıca 

Tekelcilikle Mücadele ve Tüketici Piyasası Denetimi Devlet 

Kurumu ve lisans ve izinler için özel bir çevrimiçi portal kurul-

muştur. Azerbaycan tarihinde ilk kez özel bir kredi bürosu, bir 

emlak kredisi sicili ve bir ipotek ve kredi garanti mekanizması 

kurulmuştur.

“Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki Gerçek Şahıslara Açılan 

Takipteki Olmayan Kredilere Yönelik Ek Tedbirler Hakkında” 

Başkanlık kararnamesi ile Azerbaycan, ülkedeki sorunlu 

kredi portföylerinin sayısını azaltmak için sadece iki yıl içeri-

sinde yüzde 4’lük bir düşüş sağlayan bir reform yapmıştır.21 

Sonuç olarak, Azerbaycan bankacılık sektörü ve ülke için yük 

olan sorunlu kredi problemini çözmek için etkili bir mekanizma 

geliştirmiştir.

ÇIKARILAN DERSLER

Azerbaycan’ın reformları ve yeni kurumları ülkeye yeni fırsat-

lar ve bilgiler vermiştir. İlk olarak, izleme ve değerlendirme 

süreçlerinin politik ve kurumsal bağlamını doğru anlamak 

şarttı. Bu sistemleri kurmak için ortak bir yaklaşım ve yöntem 

olmadığından dolayı, her ülkenin kendi kalkınma ve değer-

lendirme odağını belirlemesi gerekmektedir. Azerbaycan, 

reform gündeminin izleme ve değerlendirme faaliyetini 

21 https://uploads.cbar.az/assets/504e06f81edcc01efe6c50357.pdf

kurumsallaştırarak en iyi uluslararası uygulamaları ve yerel 

koşulları bir araya getirmiştir. 

İzleme ve değerlendirme süreçlerine teşvikler ve canlandı-

rıcı politikalar katmak önemlidir ve sistemin hem basit hem 

de açık olması gerekir. Bu sistemlerin etkili performansı, veri 

alışverişinde (veri toplama, doğrulama ve analiz) karşılaşılan 

güçlüklerin giderilmesinde kritik önem taşıyan beşeri serma-

yenin ve sürdürülebilir liderliğin geliştirilmesine ve nesnel, 

tarafsız değerlendirme sistemlerinin sürdürülmesine bağlıdır. 

Siyasi liderliğin rolü, reform sürecini etkileyen bir başka önemli 

unsurdur. Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya reform 

döngülerinin başlatılması ve reformların ülke liderliği tarafın-

dan sürekli desteklenmesi başarıyı olumlu yönde etkilemiştir. 

Sonuç olarak, 2018’in son iş gününde Başkan, 20’si kanun ve 

25’i kararname olmak üzere 45 düzenleyici belge imzalamıştır.

Sonuç olarak, Azerbaycan’ın dünya petrol fiyatlarındaki 

krizlerin ardından gelişmiş ekonomik performansı ve ulus-

lararası kurumların ekonomik başarılara ilişkin olumlu değer-

lendirmesi, Azerbaycan’ın ülke çapında reformlar yapmak için 

yeterince güçlü kurumsal mekanizmalar kurabildiğini kanıt-

lamaktadır. Uluslararası uygulamaların benimsenmesi, yeni 

kamu hizmetlerinin sunulmasında şeffaflığın ve kapsayıcılığın 

artması, Azerbaycan’ın reform modelinin ve kurumlarının sür-

dürülebilirliğini garanti eden anahtar faktörler arasındadır. 

Fotoğraf: © Simone D. McCourtie / Dünya Bankası.



26 Avrupa ve Orta Asya’da Etkili, Hesap Verilebilir ve Kapsayıcı Kurumlar Oluşturmak

SONUÇ BİLGİ NOTU 1.1

Arnavutluk: Daha İyi Politika Formülasyonu 
için Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
GENTİAN OPRE, BÜTÇE ANALİZİ VE PROGRAMLAMA DAİRESİ DİREKTÖRÜ, MALİYE VE EKONOMİ BAKANLIĞI, 

ARNAVUTLUK

BAĞLAM

2000’lerin sonlarında Arnavutluk, daha etkili ve kapsayıcı poli-

tikalar tasarlamak için yeni bir çağa adım attı. Son yıllarda bir-

çok ülke zamanı çoktan gelmiş bu fikrin faydalarını öğrendi. İlk 

olarak, bu fikrin uygun yasal çerçeve içine oturtulması mantıklı 

gelmişti. Kitapçığın bir bölümünde kadınlara yönelik sunu lan 

hizmetlerden bahsedilmektedir - örneğin yarısı kadın olmak 

üzere 475.000 vatandaşa sunulan ücretsiz sağlık tarama hiz-

metleri gibi. Anneler ve çocuklarına yönelik sağlık konsültas-

yonlarının sayısında da güçlü bir artış olmuştur.  

Doğru Mevzuat ile başlamak 

İlk olarak, fikri uygun yasal çerçeve içerisine oturtmak mantıklı 

geldi. Daha 2008 yılında Arnavutluk program bütçelemesini 

zorunlu hale getiren yeni bir organik kanun çıkarmıştı ve buna 

orta vadeli bütçe programlarında hedeflere, amaçlara ve çık-

tılara odaklanan performansa dayalı göstergeleri da dahil etti. 

Sonuç olarak, cinsiyete duyarlı bütçeleme (GRB) kendine sağ-

lam bir zemin buldu.

Sivil toplumun katılımı da gerekliydi. Bu katılım temel olarak 

devlet katılımını arttıran, proaktif bir tutumu teşvik eden ve 

daha önce denenmemiş veya belki de daha önce düşünülme-

miş alternatiflere karşı açıklık yaratan izleme ve değerlendirme 

(İ & D) uygulamaları gibi eğitim ve araçların sağlanması şek-

linde gerçekleşmiştir. Sivil toplum örgütleri (STÖ’ler), kurum-

sallaşma sürecini geliştirmek ve devletin tüm kademelerinin 

aktif olarak bütçe sürecine dahil edilmelerini sağlamak için 

düzenli olarak kamuya açık oturumlar düzenlemişlerdir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği için savunuculuk çabalarının bir par-

çası olarak, cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin oluşturulması 

ve yayılması konusunda bakanlıklara eğitim ve öğretim sağ-

lanmasına özellikle dikkat edilmiştir.  

Herkes için Sağlık Hizmeti 

Yeni düşünme tarzının somut bir örneği olarak, Arnavutluk 

herkesin ihtiyaç duyduğu ve istediği bir şeyi - daha iyi sağ-

lık hizmetlerini- öne çıkardı. Sadece daha iyi sağlık hiz-

metlerini değil özellikle kadınların (ve ailelerin) ihtiyaçlarını 

hedefleyen sağlık hizmetleri üzerinde odaklandı. Şekil 1.3-1 

Vatandaş Bütçesinin “sağlık hizmet alanını” göstermek-

tedir. Kitapçığın bir bölümünde kadınlara yönelik sunu-

lan hizmetlerden bahsedilmektedir —örneğin yarısı kadın 

olmak üzere 475.000 vatandaşa sunulan ücretsiz sağlık 

tarama hizmetleri gibi. Anne ve çocuklara yönelik sağlık 

konsültasyonlarının sayısında da güçlü bir artış olmuştur. 

Solda:

“Daha iyi yaşam olanaklarını destekliyoruz.  2019 bütçesinde 

tüm vatandaşların daha iyi kamu hizmetlerine erişimini 

güvence altına almaya yönelik yatırımlar yer alıyor.”

Bütçe planlamasında erkek ve kadınların yaşamlarındaki farklı 

sosyal etkileri açıklayan bir araç olarak cinsiyete duyarlı büt-

çeleme yaklaşımı ilk kez 2019 yılında Vatandaş Bütçesinde 

kullanıldı. 

2019 yılında yaygınlaştırılan sistem zorunlu ve performans 

esaslıdır. UNWOMEN, Dünya Bankası ve AB’nin desteğiyle far-

kındalık yaratmak ve etkili bir uygulama sağlamak için yerel 

yönetimlere ve bakanlıklara destek sağlanmaktadır. Amaç, 

sonuç düzeyinde kilit performans göstergelerine sahip bir 

yönetim sistemi gibi araçları ve çıktıları ve maliyetleri entegre 

bir şekilde birbirleriyle ilişkilendiren araçları kullanarak prog-

ramı tüm Hükümet programlarına yaygınlaştırmaktır.
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SONUÇLAR

Uluslararası kuruluşların sıralamasına göre istikrarlı ve etki-

leyici bir ilerleme kaydedildi. Cinsiyete duyarlı bütçeleme 

yaklaşımını içeren program sayısı 2015 ile 2020 yılları ara-

sında 9’dan 33’e yükseldi. Ayrıca, cinsiyete duyarlı bütçeleme 

yoluyla geliştirilen bütçe çıktılarının toplam bütçe harcamaları 

içindeki payı yüzde 6,3’e yükseldi.

Buradaki önemli bir mesaj, STÖ’lerin ve toplulukların bütçe 

süreçlerine daha yüksek düzeyde katılımlarının ve katkılarının 

çok önemli olduğudur. Vatandaş Bütçesinin yayınlanması 

ve anlaşılması, vatandaşların katılımını ve başarıyı sağlama 

yolunda uzun bir mesafe kat etmiştir.

ÇIKARILAN DERSLER 

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konularda her düzeydeki 

tüm memurların tam farkındalığının sağlanması halen devam 

eden bir çalışmadır. Daha fazla farkındalık ve elbette daha 

fazla anlayış daha fazla ilerlemeyi destekleyecektir.

ŞEKİL 1.3-1. 
Vatandaşlık Bütçesinde Sağlık

NJË VËSHTRIM PËR QYTETARËT 9

1

Buxheti 2019 vijon politikat 
për mbulimin universal me 
shërbim cilësor, diagnostikimin 
dhe parandalimin e 
sëmundjeve dhe shtimin e 
gamës së medikamenteve të 
rimbursueshme. Investimet në 
infrastrukturën shëndetësore 
për të siguruar aksesin e 
qytetarëve në shërbime 
themelore ku dhe kur t’u 
nevojitet janë prioritare:

E gjithë vëmendja për njerëzit:
 □ Shërbimi i kontrollit bazë 

(check-up) falas për 475 
mijë pacientë në vit, 50% 
burra e 50% gra

 □ Mbi 45% më shumë gra 
mbi 35 vjeç që përfitojnë 
nga shërbimet falas të 
depistimit të kancerit të 
gjirit dhe më shumë raste 
të kancerit të gjirit të 
trajtuara 

 □ Përmirësimi i ofrimit të 
shërbimit shëndetësor 

parësor në konsultoret e 
gruas dhe fëmijës, duke 
ofruar shërbim cilësor dhe 
gjithëpërfshirës për më 
shumë se 50% të nënave 
të reja dhe mbi 80% të 
foshnjave vajza e djem 

 □ Trajtimi me recetë 
rimbursimi për mbi 475 
mijë pacientë në vit 

Rritja e numrit të pacientëve të 
trajtuar:

 □ nga 6.4 milionë në 
6.7milionë vizita në 
kujdesin parësor deri më 
2021

 □ nga 290 mijë më 2018, 
në 310 mijë pacientë të 
trajtuar për vitin 2019 e 330 
mijë më 2021

 □ 200 pacientë më shumë 
që përfitojnë nga paketat e 
kardiokirurgjisë

 □ Nga 170 mijë seanca dialize 
në 2018, në 234 mijë në vitin 
2021

Infrastrukturë më e mirë në çdo 
skaj të vendit:

 □ Fuqizimi i spitaleve rajonale 
dhe rijetësimi i materniteteve

 □ Rehabilitimi dhe pajisja 
e plotë e 100 qendrave 
shëndetësore

 □ 20% më shumë investime në 
shëndetësi se më 2018

 □ Modernizim i QSUT më 
spitalin e ri të kirurgjisë 
dhe vijimin e ndërtimit të 
spitalit të ri të sëmundjeve të 
brendshme & pediatrisë.

Mjekë për Shqipërinë:
 □ 1 milard lekë për rritjen e 

pagave për 18,415 punonjës 
në shëndetësi:

Sigurimet shëndetësore:
 □ 41,9 miliardë lekë, ose 2,4% 

e PBB nga 40,4 miliardë lekë 
në 2018

 □ Financim mbi 100 
miliardë lekë për barnat e 
rimbursueshme

Shëndet për të gjithë

Mbështesim më shumë 
mundësi për një jetë më 
të mirë. Buxheti 2019 
investon për të siguruar 
akses në shërbime 
cilësore publike për të 
gjithë qytetarët

SHËNDETËSIA

KONSOLIDIMI I SHËRBIMEVE
PUBLIKE THEMELORE
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SONUÇ BİLGİ NOTU 1.2

Romanya: Kamu Politikası 
Oluşturmada İyi Uygulama 
DRAGOŞ NEGOİŢĂ, DİREKTÖR, ROMANYA HÜKÜMETİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

BAĞLAM

Devlette Önemli bir Rol 

Romanya Hükümeti Genel Sekreterliği, kamu politikası süreç-

lerinin güçlendirilmesinde öncü bir rol üstlenmiştir. Bu örnek 

incelemesi Hükümet Genel Sekreterliğinin önemli politika 

süreçlerinden birisi olan düzenleyici etki analizlerini (DEA) 

yönetmesi üzerinde odaklanmaktadır.

Hükümet Genel Sekreterliğinin temel görevleri haftalık 

Hükümet toplantısını hazırlamak, bakanlıklar arası koordi-

nasyonu ve çeşitli düzenleyici kurumlar ve merciler arasında 

koordinasyonu sağlamak ve Daha İyi Düzenleme Stratejisini 

tasarlamak ve uygulamaktır (bakınız Şekil 1.4-1). 

Hükümet Genel Sekreterliği bakanlıklara ve merkezi 

Hükümete düzenleyici etki analizleri konusunda yardımcı 

olmakta, eğitimler sağlamakta, düzenlemelere uyumu izle-

mekte, kalite kontrol mekanizmaları uygulamaya koymakta 

ve Hükümet içinde düzenli toplantılar düzenlemektedir.  

Daha iyi bilgi paylaşımı sağlamak için, tüm bakanlıkların dene-

yimlerini çevrimiçi toplantılar ve başka araçlar yoluyla pay-

laşabileceği bir DEA Uygulama Topluluğu oluşturulmuştur. 

Uygulama Topluluğu, üyelerinin etkileşimlerine ve iletişimle-

rine rehberlik sağlayan değerler benimsemiştir (bakınız Şekil 

1.4-2). Belirlenen altı temel değeri uygulamanın gelişeceği bir 

ortam geliştirmeyi ve bir ton oluşturmayı amaçlamaktadır.

Hükümet Genel Sekreterliği tüm paydaşların koordinas-

yonunu ön plana çıkarmaktadır. Kamu politikası sürecini 

güçlendirmek için kullandığı araçlar arasında yer alan Yıllık 

Çalışma Planı, tüm bakanlıkların yıllık girişimlerini yayın-

laması gereken bir web portalı kullanılarak geliştirilmiştir.  

Girişimlerin önceden birleştirilmesi, önceden erken aşama bir 

etki değerlendirmesi oluşturulmasına yardımcı olur ve geç-

mişteki geçici karar alma sürecinden uzaklaşarak hükümet 

genelinde uygulanacak stratejileri koordine eder.

Dijitalleşme ve GovTech’in Kullanımı 

Hükümet Genel Sekreterliğinin Yıllık Çalışma Planını ve diğer 

çabaları geliştirmedeki ve yönetmedeki başarısı yalnızca 

insanlara ve onların yönetim becerilerine veya Uygulama 

Topluluğunda benimsenen değerlere bağlı değildi. Bilgi tek-

nolojileri altyapısı ve GovTech bürokrasinin azaltılmasında ve 

işletmelerin ve vatandaşların tüm süreçleri değerlendirmele-

rini sağlamada önemli bir rol oynadı.

Dijitalleşme sürecine başlamadan önce Romanya, bürokra-

sinin bazı yönlerini basitleştirmek için hem özel sektörünün 

ŞEKİL 1.4-1. 
Daha iyi Düzenleme Stratejisinin Kilometre Taşları

2003 –
Kamu Politikası

Biriminin
Kurulması

2005 – İlk Etki
Değerlendirme
Standartları ve
Gereklilikleri

2008 – İlk 
Daha İyi 

Düzenleme 
Stratejisi 

(2008 – 2013)

2012 – İdari 
maliyetlerin 

başlangıç durumu 
ölçümü ve 
sonrasında 

sadeleştirme 
süreci 

2014 – İkinci Daha 
İyi Düzenleme  

Stratejisi (2014 – 
2020)

2015 – Revize 
Etki Değer-
lendirmesi 

metodolojisi

2015 – 2019 – 
Uygulama ve 
bakanlıklara 

destek sağlama 
üzerinde 

odaklanma
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hem de kamu sektörünün katılımını sağladı. İki yönlü başlan-

gıç yaklaşımında, ilk olarak işletmelerin karşı karşıya kaldığı 

bürokrasiyi tanımlamak, ölçmek ve azaltmak için ilgili tüm 

bakanlıklarla görüşmeler yapılmıştır. İkinci olarak maliyetlerin 

değerlendirilmesini sağlamak için işletmelerin katılımı sağlan-

mıştır. Bu yaklaşım bürokrasinin yüzde 70 oranında azalmasını 

sağlamıştır.  

Sadeleştirme süreçlerin analizi ve süreçlerin vatandaş-

lar ve işletmeler üzerindeki etkisinin analizi ile başlamıştır. 

Standartlaştırma ve sadeleştirmenin dijitalleşmeden önce 

gerçekleştirilmesi gerekmiştir; aksi takdirde aynı şeyler yine 

birkaç farklı şekilde gerçekleştirilebilirdi sadece eski tarz 

yerine dijital olarak gerçekleştirilmiş olurdu.  

Romanya’nın Başarısına ilişkin Gözlemler 

Bu deneyim, iki Yönetişim Konferansı temasının, yani Kamu 

Politikası Süreçlerinin Güçlendirilmesi ve GovTech’in birleştiril-

mesine mükemmel bir örnektir. GovTech elbette ortak bir tema-

dır. Günümüz ortamında, hükümetlerin büyük ölçekli değişim 

girişimlerinin onsuz başarılı olacağı düşünmek mümkün değildir.

BT altyapısı ve GovTech, reform uygulamasında önemli bir 

rol oynayabilir. BT bürokrasiyi azaltmaya yardımcı olabilir, 

paydaş işbirliği için eşit şartlar oluşturabilir ve işletmelerin ve 

vatandaşların süreçleri değerlendirmesine izin verebilir (DEA 

Uygulama Topluluğu örneği için bkz. Şekil 1.4-3)..

Hükümet Genel Sekreterliği bu başarıyı elde etmek için başa-

rılı yönetim uygulamalarını, web portallarının ve diğer BT sis-

temlerinin akıllıca kullanımını, bir uygulama topluluğunu ve 

özel ve kamu sektörlerinin katılımını bir araya getirdi. 

ŞEKİL 1.4-2. 
Uygulama Topluluğu Değerleri

Topluluk
Değerleri

Dürüslük

Topluma
saygı ve ilgi

GüvenSorumluluk

Şe�aflık

Nesnellik

ŞEKİL 1.4-3. 
Romanya’da GovTech ve DEA Uygulaması   



Fotoğraf: © Jutta Benzenberg / Dünya Bankası



 BIRINCI KISIM

Jonas Arp Fallov 
Kıdemli Kamu Sektörü Uzmanı

Knut Leipold 
Satın Alma Baş Uzmanı

Nataliya Biletska  
Kıdemli Kamu Sektörü Uzmanı 

Rajul Awasthi 
Kıdemli Kamu Sektörü Uzmanı

IKINCI KISIM

Zahid Hasnain 
Kıdemli Kamu Sektörü Uzmanı

Wouter van Acker 
Danışman

BÖLÜM 2 
Kamu Kaynaklarının 
Yönetilmesi



32 Avrupa ve Orta Asya’da Etkili, Hesap Verilebilir ve Kapsayıcı Kurumlar Oluşturmak

K aynakların kıtlığı ECA ülkeleri arasında ve dünya 

genelinde hükümetler için genel bir  kısıttır. Yeni gi-

rişimler için belirlenen politika hedefleri, amaçları ve 

fikirleri ister daha iyi eğitim, ister daha iyi sağlık hizmeti, daha 

rekabetçi bir ekonomi veya daha sürdürülebilir bir çevre için 

olsun, nadiren iddiadan yoksundur. Ancak,  hükümetler ge-

nellikle bunları gerçekleştirecek mali kaynaklardan ve insan 

kaynaklarından yoksundur. Bazen yeterli yurt içi gelir elde 

etme kapasitesi mevcut değildir, bazen de kamu açıklarını 

ve borcunu sürdürülebilir seviyelerde tutmak için harcama 

kısıtları hükümetleri bağlamaktadır. Bu tür kaynak kısıtlarıyla 

karşı karşıya kalan hükümetler tipik olarak birbirini tamamla-

yan iki yol izlerler: yeni vergiler, daha yüksek vergi oranları ve 

daha verimli gelir toplama yoluyla daha fazla kaynak harekete 

geçirmeye odaklanırlar ve daha iyi finansal kaynak ve insan 

kaynakları yönetimi, kapasite geliştirme ve organizasyonel 

gelişim yoluyla sahip oldukları kaynaklardan en iyi şekilde ya-

rarlanmaya çalışırlar. 

Bu bölüm hükümetlerin kaynaklarını nasıl yönettiği, ECA ülke-

lerindeki başlıca sorunların neler olduğu ve Dünya Bankası’nın 

kaynak yönetiminin etkinliğini ve etkililiğini artırmak için na-

sıl yardım sağladığı üzerinde odaklanmaktadır. Bu bölüm iki 

alt bölüm şeklinde yapılandırılmıştır. Birinci kısım yurtiçi kay-

nak mobilizasyonu (YKM), kamu harcama yönetimi (KHY) 

ve satın alma dahil olmak üzere kamu mali yönetimi (KMY) 

üzerine odaklanmaktadır. İkinci kısım performans ölçümü, 

performansı iyileştirmeye yönelik yenilikçi uygulamalar ve ida-

ri sadeleştirmenin etkisi dahil olmak üzere, hem kurumsal hem 

de bireysel düzeyde kamu sektörü performansını artırmak için 

yapılabilecek kamu idaresi reformlarını tartışmaktadır. Son 

olarak, performansa dayalı bağlı ücret konusunu bireysel dü-

zeyde bir reform örneği olarak ele almaktadır.

I: Kamu Mali Yönetimi 

KMY, hükümetler (ve yerel yönetimler) tarafından geliri 

harekete geçirmek, kamu fonlarını tahsis etmek, kamu harca-

malarını yapmak, fonların muhasebesini tutmak ve denetim 

sonuçları elde etmek için kullanılan kanunlar, kurallar, sistemler 

ve süreçler bütününü ifade eder (Lawson, 2015).

İyi KMY sistemleri ve kurumları, ulusal politikaların tasarlanması 

ve uygulanmasında önemli bir rol oynayabilir. İyi uygulanması 

halinde, KMY, mevcut kaynaklar, hizmet sunumu ve hükümet 

politikası hedeflerine ulaşma arasında bağlantı kurar ve gelirin 

verimli bir şekilde toplanmasını ve uygun ve sürdürülebilir şekil-

de kullanılmasını sağlar (PEFA Sekretaryası, 2016). KMY, kamu 

sektörünün ve siyasal sistemin “tesisat sistemi” olarak tasvir 

edilmektedir. Birçok karar verici KMY sisteminin nasıl çalıştığının 

ayrıntılarını bilmese de, KMY sistemleri bozulduğunda veya ye-

tersiz olduğunda sorunların kaçınılmaz olarak yüzeye çıkacağını 

ve siyasi sistemin bunları düzeltmesini talep edeceğini bilirler. 

KMY’nin genel hedefleri aşağıdaki gibi açıklanabilir:

• Mali sürdürülebilirlik: toplam vergi tahsilatı ve kamu 

harcaması seviyelerinin mali hedeflerle uyumlu olması 

ve sürdürülemez düzeyde kamu borcu üretmemesi.

• Verimlilik: bütçelerin devletin önceliklerine (tahsis ve-

rimliliği) göre tahsis edilmesi ve sunulan hizmetlerin 

miktarının ve kalitesinin mevcut kaynaklar çerçevesin-

de (teknik verimlilik) en üst düzeye çıkarılması.

• Şeffaflık: bütçenin ve diğer finansal belgelerin herkesin 

erişimine açık olması ve kilit KMY süreçlerine halkın ka-

tılımının hem sağlanması hem de teşvik edilmesi.

Geçtiğimiz on yıllar boyunca, KMY bir uygulama alanı olarak 

dikkate değer bir gelişme göstermiştir. Harcama baskıları ve-

rimlilik artışı taleplerine yol açmış ve teknolojik gelişme ile yeni 

organizasyon ve yönetim uygulamaları gibi yenilikleri ortaya 

çıkarmıştır. KMY’deki bazı önemli eğilimler şunlardır:

• Otomasyon. GovTech ile ilgili bölümde açıklandığı gibi, 

“büyük veri” ve yeni teknolojiler, devletin BT sistemle-

rinin giderek daha fazla entegre edilmesini ve verilerin 

kapsamı, kalitesi ve güvenliğinin büyük ölçüde arttırıl-

masını gerektirmektedir. Bu yeni teknolojik olanaklar, 

daha önce elle yapılan finansal kontrolleri otomatikleş-

tirerek ve gelişmiş risk yönetimi ve izleme sistemlerini 

etkinleştirerek KMY’yi dönüştürmüştür.
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• Yetkilendirme. İşlemsel fonksiyonlar giderek artan şekilde 

maliye bakanlıklarından ve diğer merkezi finans kurumların-

dan ilgili alan bakanlıklarına ve kurumlara devredilmektedir. 

Çekirdek hazine, vergi idaresi ve gümrük fonksiyonları 

gibi bazı uzmanlık gerektiren fonksiyonlar giderek ar-

tan bir şekilde merkezi finans kurumu birimlerinden 

ayrı kurumlara taşınmaktadır. Bu değişim, politika ve 

idareyi birbirinden ayırır ve bu kurumlara faaliyetlerini 

bağımsız ve verimli bir şekilde yürütmeleri için gerekli 

özerkliği sağlar.

• Yeni yönetim uygulamaları. Kamu sektöründe “Yeni 

Kamu Yönetimi” yaklaşımından esinlenen yeni yönetim 

uygulamaları dalgası KMY’yi de etkilemiştir. Yeni bütçe 

uygulamaları, sorumlu yöneticilere bütçelerini uygula-

mada esneklik sağlama ve sonuçlara ulaşmak için hesap 

verebilirliklerini güçlendirme üzerinde odaklanmıştır. 

Bu eğilimlerin birleşik etkisi, bazı kilit aktörlerin rollerinin ka-

demeli bir dönüşümü olmuştur. Özellikle, maliye bakanlıkları 

veya diğer merkezi finans kurumları, bütçe idari kurallarına 

uygunluğun ayrıntılı kontrolü için giderek daha az zaman har-

carken, genel parametrelerin tanımlanmasına ve bunlara göre 

izleme çalışmalarının yapılmasına daha fazla zaman ayırmak-

tadır. Aynı zamanda, merkezi finans kurumları, ekonominin 

tüm sektörlerini ilgilendiren ortak politika konularını analiz et-

mek için bilgi ve becerilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere 

devlet genelinde gündem belirleme ve politika şekillendirme 

konusunda giderek daha önemli bir rol üstlenmektedir.

YERLİ KAYNAK MOBİLİZASYONU 

Yerli kaynak mobilizasyonunun (YKM) temel amacı “sürdü-

rülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma için gelir yeterliliğini 

sağlamaktır” (Dünya Bankası, 2017a). Hükümetlerin kamu har-

camalarını finanse edebilmeleri, yurtiçi geliri harekete geçirme 

yeteneklerine bağlıdır. Bu nedenle, düşük ve orta gelirli ül-

kelerde, yerli kaynakların mobilizasyonu ve etkin kullanımı; 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, aşırı yoksulluğun sona 

erdirilmesi ve paylaşılan refahın artırılması için merkezi bir 

öneme sahiptir. Bu ülkelerdeki hükümetler için diğer yaygın 

finansman seçenekleri borçlanma ve resmi kalkınma yar-

dımlarıdır. Özellikle döviz cinsinden olmak üzere aşırı kamu 

borçlanması, genellikle kamu borcunun büyümesine yol aç-

makta ve bu da mali sürdürülebilirliği baltalamaktadır. Resmi 

kalkınma yardım akışları sınırlı olduğundan ve zaman için-

de dalgalandığından dolayı, düşük ve orta gelirli ülkelerde 

finansman açığını kapatmak için yetersizdirler. Dolayısıyla 

YKM, ekonomik ve sosyal öncelikler için öngörülebilir kamu 

finansmanının temin edilmesi ve mali sürdürülebilirliğin sağ-

lanması için kilit önem taşır.

Vergilendirme, hükümetler için ana gelir kaynağıdır dolayısıyla 

YKM’nin temel odağıdır. Vergilendirme, hem vergi politikası-

nı hem de vergi idaresini içerir. Vergi politikası, yasal bir vergi 

sisteminin şekillendirilmesiyle ilgilidir. Vergilerin, vergi oranla-

rının ve vergi matrahlarının bileşimini ve vergi yükümlülüğü 

ile muafiyetlerini değerlendirme kurallarını tanımlayan yasal 

bir çerçeve oluşturulmasını içerir. Vergi politikalarını değer-

lendirirken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar arasında, 

bir ülkenin belirli vergilere aşırı bağımlı olup olmadığı, kulla-

nılan vergilerin bozucu etkilerinin neler olabileceği ve vergi 

sisteminin şeffaf ve adil olup olmadığı yer alır. Vergi idaresi, 

yasal çerçeve içerisinde vergi tahsilatının etkililiği, etkinliği ve 

şeffaflığı ile ilgili olduğu için, gerçek (fiili) vergi sisteminin be-

lirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

YKM yalnızca merkezi yönetim kademesiyle ilgili değildir. Son 

birkaç onyıllık dönemde maliye açısından merkeziyetçilikten 

uzaklaşmanın artması üzerine, düşük ve orta gelirli birçok ül-

kede bölgesel, belediye ve hatta şehir seviyelerinde harcama 

ve gelir toplamada bir artış olmuştur (UNECA, 2018; Dünya 

Bankası, 2017a). Dolayısıyla, YKM için politika ve prosedürlerin 

tasarlanması sürecine devletin tüm kademelerini dahil etmek 

anlamlı olacaktır. 

Vergi idaresinin iyileştirilmesinin diğer politika alanları ve po-

litika konuları üzerinde yayılma etkileri olabilir. Örnek olarak, 

tek vergi mükellefi kimlik numaralarının uygulamaya konul-

ması, diğer kamu sicilleri ile birlikte çalışabilir hale getirilmesi 

veri paylaşımını kolaylaştırmış ve belediye yönetimlerini ve 

ticari bankaları güçlendirmiştir (Dünya Bankası, 2017a). İyi 

işleyen bir vergi idaresi, mali suçların soruşturulmasında ve 

azaltılmasında yargı organına çok yardımcı olabilir. Bunların 

veri tabanları ayrıca iflas analizi ve sektörel vergi geliri analizi 

yoluyla ekonomi politikalarının oluşturulmasına da yardımcı 

olabilir. Dolayısıyla vergi sisteminin yeniden şekillendirilmesi 

ve iyileştirilmesi kamu sektörünü daha geniş bir şekilde etki-

leyebilir ve iyi yatırım getirileri sağlayabilir.

ECA bölgesindeki ülkelerin çoğu oldukça ilerlemiş durumdadır 

ve gelecek yıllarda gerçekleştirmeleri gereken vergi reform-

ları “ikinci nesil” olarak nitelendirilebilir. Dünya Bankası’nın 
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Ülke Politikası ve Kurumsal Değerlendirmesindeki (CPIA) 

iyileşmeler, bölgedeki gelir mobilizasyonunun genel verim-

liliğinde olumlu bir eğilime işaret etmektedir.1 2005 ile 2014 

yılları arasında, hem vergi politikası hem de vergi idaresi bo-

yutlarını ölçen CPIA “gelir mobilizasyonunun etkinliği” notu 

bakımından ECA ülkelerinin çoğu ya istikrarlı bir eğilim izledi 

veya iyileşme kaydetti. Ermenistan bu dönemde tek istisnaydı 

(bakınız Şekil 2-1). 

2011 ile 2020 yılları arasında, ECA ülkelerinin hepsi vergi 

ödeme kolaylığında önemli bir iyileşme kaydetmiştir. Bölge 

ortalaması yüzde 35 artmıştır. Bu değişiklik, tüm ECA eko-

nomilerinin vergi idarelerinin 2006 yılından bu yana daha iyi 

performans gösterdiğini ve vergi uyumunun idari yüklerini ba-

şarılı bir şekilde azaltarak bu süre zarfında daha işletme dostu 

hale geldiğini göstermektedir (Şekil 2-2).

Bununla birlikte, birçok farklı konu, hükümetlerin daha faz-

la yerli kaynağı seferber etme kapasitelerini, verimliliklerini 

ve etkililiklerini sınırlamaya devam etmektedir. Şekil 2-3’te 

görüldüğü gibi, ECA ülkeleri ile OECD ülkeleri arasında ver-

gi gelirlerinin mobilizasyonunda önemli bir boşluk vardır 

- GSYH’nın yüzde 12-20 puanı aralığında bir boşluk (Şekil 2-4).

1  Veri tabanında bulunan ECA ülkelerinin en son veri örneklemi çok küçük olup sadece Ermenistan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kosova, Kırgız Cumhuriyeti, 
Moldova, Tacikistan ve Özbekistan’ı kapsamaktadır.

2 KDV verimliliği tahsil edilen KDV gelirinin GSYH’ya oranının standart KDV oranıyla bölünmesi ile bulunan oranla tanımlanmaktadır.

3 USAID Vergi Tahsilatı Veri Tabanı, 2012/2013

YKM potansiyelinin tamamını kullanmanın önünde bazı engel-

ler mevcuttur.

Kötü KDV verimliliği. Katma değer vergisi (KDV), ECA ülkelerin-

deki ana vergi geliri kaynakları arasında yer almaktadır, ancak 

sahtecilik ve vergi kaçırma sorunları nedeniyle KDV verimlili-

ği2 genellikle düşüktür. ECA bölgesindeki bazı ülkelerde, KDV 

uyumsuzluğu (kanuna riayet edilmemesi) ve yüksek orandaki 

KDV sahteciliği ve kaçağı, yalnızca KDV’de değil, aynı zamanda 

tüm vergi zincirinde gelirlerin azalmasına neden olmaktadır. 

Tipik olarak, bölgedeki düşük ve orta gelirli ülkelerde KDV ve-

rimliliği düşüktür (ortalama yüzde 48) (iki küçük “ayrık” ülke 

olarak Karadağ ve Bosna Hersek hariç tutulduğunda yüzde 46).3 

 Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan’daki KDV verimliliği düzey-

leri ECA bölgesindeki en düşükler arasındadır; bunun sebebi 

belki de bu ülkelerin petrol sektöründen elde ettiği büyük ge-

lirlerin KDV verimliliğini artırma teşviklerini azaltması olabilir. 

ECA bölgesinde, kişi başına düşen GSYİH seviyesi düşük olan 

ülkelerde KDV verimliliği daha yüksektir. Bu, kaynak zengini 

ülkelerde önemli vergi kaçaklarının olabileceğini göstermekte-

dir. Özellikle petrol fiyatlarının öngörülebilir gelecek için düşük 

kalmasının beklendiği bu dönemlerde kaynak zengini ülkeler 

için KDV idaresinin iyileştirilmesinin önemli olacağı düşünül-

mektedir. Vergi tabanının genişletilmesi, daha iyi uyum ve 

ŞEKİL 2-1. 
CPIA “gelir mobilizasyonunun etkinliği” notu (1=düşük - 6=yüksek)

Kaynak: Dünya Bankası CPIA veri tabanı ve personel hesaplamaları.
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daha iyi KDV idari performansı, KDV verimliliği düşük ülkelerin 

odaklanması gereken alanlardır. 

Ekonomideki kayıt dışılık. ECA bölgesindeki ekonomilerin 

çoğu, GSYH yüzdesi olarak yüksek ekonomik kayıt dışılık 

(veya gölge ekonomi) oranlarına sahiptir. Schneider ve di-

ğerlerine (2010) göre, “kayıtlı” GSYH’nın yüzdesi olarak gölge 

ekonomisinin ortalama büyüklüğü, ECA bölgesinde küresel 

ortalamadan daha fazladır. (199 ile 2007 yılları arasında ECA 

ülkelerinde ortalama yüzde 36 iken, küresel ortalama yüzde 

33). Sorun bazı ülkelerde özellikle akut durumdadır: örneğin 

Azerbaycan ve Gürcistan’da gölge ekonomisinin büyüklüğü-

nün 2017 yılında sırasıyla yüzde 48,6 ve yüzde 51,5 olduğu 

tahmin edilmektedir (Medina ve Schneider, 2019). Vergi-GSYH 

oranlarında sürdürülebilir bir iyileşme sağlanması ancak 

ŞEKİL 2-3. 
Vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı: ECA ve OECD 
ortalamaları

Kaynak: Dünya Kalkınma Göstergeleri Veri Tabanı - Dünya Bankası Grubu ve OECD Küresel Gelir Istatistikleri Veri Tabanı.

ŞEKİL 2-4. 
ECA ülkeleri için Vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı

0

5

10

15

20

25

30

35

40

OECD ECA

2000 2010 2017

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

OECD

Ta
cik

ist
an

Rus
ya

 Fed
.

Kaz
ak

ist
an

Bela
ru

s

Aze
rb

ay
ca

n

Özb
ek

ist
an

Roman
ya

K. M
ak

ed
ony

a

Moldova

Kırg
ız 

Cum
.

Arn
av

ut
uk

Sır
bist

an

Bulg
ar

ist
an

Ukra
yn

a

Bosn
a H

er
se

k

Erm
en

ist
an

Hırv
at

ist
an

Gür
cis

ta
n

ŞEKİL 2-2. 
İş Yapma Kolaylığı Raporundaki Vergi Ödeme Kolaylığı sıralaması, 2006-16

Kaynak: Iş Yapma Kolaylığı veri tabanı ve personel hesaplamaları.

Not: Iş Yapma Kolaylığı puanındaki, yüzdelik değişim Belarus için 2011-20 döneminde %2.058’dir. 
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kayıt dışılık oranını düşürmeye yönelik uyumlu çabalar ile 

mümkündür.

Son yirmi yıllık dönemde, ECA bölgesindeki birçok ülke 

(Ermenistan, Bulgaristan, Kırgız Cumhuriyeti, Polonya, 

Ukrayna ve diğerleri), küçük ve orta ölçekli işletmeler ve şa-

hıs işletmelerinin sahipleri için uyum yüklerini azaltmaları ve 

kayıt dışı faaliyetlerini kayıtlı hale getirmeye teşvik edilmeleri 

için sadeleştirilmiş vergi rejimleri uygulama koymuştur. Bazı 

ECA ülkeleri (Ermenistan, Hırvatistan, Rusya Federasyonu, 

Sırbistan, Tacikistan ve diğerleri) kayıt dışı ekonomiyle müca-

dele için mali yazarkasaları uygulanmaya koydu veya e-fatura 

uygulamasını başlattı (Ermenistan, Hırvatistan, Kazakistan, 

Polonya, Rusya Federasyonu) uygulamaya koydu veya baş-

lattı. ECA ülkelerinde ekonomideki kayıt dışılık seviyeleri son 

yıllarda azalmasına rağmen -ECA’daki gölge ekonomisinin 

ortalama büyüklüğü 2007’de yüzde 31,8’den 2017’de yüzde 

29,6’ya düştü- kayıt dışı ekonominin büyüklüğü bölgedeki bir-

çok ülke için halen bir zorluk oluşturmaya devam etmektedir.4

Kayıt dışı ekonomik ile mücadele çok yönlü bir strateji 

gerektirir:

• Vergi idarelerinin, vergi kaçakçılarını tespit etmeye 

ve cezalandırmaya yönelik araçlarının sertleştirilmesi 

(elektronik kasa sistemleri, e-faturalama ve fatura eş-

leme, sektörel yaklaşım, “büyük veri” tabanlı risk profili 

ve denetimleri, bilgi toplamaya ve kovuşturmaya yöne-

lik sağlayan yasal çerçeve); ve 

• İşletmeleri kayıt dışı ekonominin dışında kalmaya teş-

vik eden koşulların yaratılması (nakitsiz bir ekonomiye 

yönlendirmek için teşvikler, vergi rejiminin karmaşıklı-

ğını azaltmaya yönelik önlemler). 

Birçok ECA ülkesi vergi idaresi reformlarında önemli adımlar 

atmış olsa da, vergi idaresi sistemlerindeki verimsizlikler etkili 

vergi uygulanmasını engellemeye devam etmektedir. Vergi ida-

resi sistemlerinin performansıyla ilgili olarak ECA ülkelerinde 

son zamanlarda yapılan değerlendirmeler, önemli iyileşmelerin 

sağlandığı ve zayıflıkların devam ettiği alanları tespit etmekte-

dir. Bu değerlendirmelerde, bir ülkenin vergi idaresi sistemini 

dokuz performans alanındaki uluslararası en iyi uygulamalarla 

4 a.g.e.

5  ECA bölgesindeki TADAT değerlendirme sonuçlarını gösteren örümcek grafiği, Tacikistan’daki TADAT değerlendirmesi 2015 TADAT yöntemine göre birkaç 
revizyonun yer aldığı 2019 TADAT metodolojisine dayandığından dolayı Tacikistan’ı kapsamamaktadır. ECA bölgesindeki TADAT değerlendirmelerinin sonuçla-
rının gözden geçirmesi, ilgili olduğu yerlerde Tacikistan’daki vergi idaresi sisteminin performansına atıfta bulunmaktadır

karşılaştıran bir Vergi İdaresi Tanısal Değerlendirme Aracı 

(TADAT) kullanılmaktadır: kayıtlı vergi mükellefi tabanının bü-

tünlüğü; etkili risk yönetimi; gönüllü uyumun desteklenmesi; 

vergi beyannamelerinin zamanında sunulması; vergilerin za-

manında ödenmesi; beyannamelerde doğru bildirim; vergi 

ihtilaflarının etkili çözümü; etkin gelir yönetimi; hesap verebi-

lirlik ve şeffaflık (TADAT, 2015 ve 2019). Tamamlanan TADAT 

Performans Değerlendirme Raporlarının kamuoyuna açık-

landığı ECA ülkeleri arasında Ermenistan, Belarus, Gürcistan, 

Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan ve Ukrayna bulunmaktadır. 

ECA bölgesindeki mevcut TADAT değerlendirmelerinin so-

nuçları (Şekil 2-5), bu ülkelerdeki vergi idaresi sistemlerinin 

aşağıdaki alanlarda genellikle iyi performans gösterdiğini 

göstermektedir:5

Gönüllü uyumun desteklenmesi. Gönüllü uyumu kolaylaş-

tırmak için, vergi idareleri düzenli olarak web sitesi, yayınlar, 

seminerler, yerel vergi dairelerindeki özel vergi mükellefi hiz-

met personeli ve diğer iletişim kanalları dahil olmak üzere farklı 

vergi mükellefi segmentlerine göre özel olarak tasarlanmış 

bir dizi vergi mükellefi bilgilendirme malzemesi sunmaktadır. 

Ayrıca, vergi mükelleflerinin uyum maliyetlerini azaltmak ve 

vergi mükelleflerinden sağlanan hizmetler hakkında geri bildi-

rim almak için proaktif önlemler almışlardır. 

Vergi beyannamelerinin zamanında sunulması. Vergi be-

yannamelerinin sunulması, bazı ECA ülkelerinin TADAT 

değerlendirmelerinde iyi sonuçlar aldığı, diğerlerinin ise 

iyi sonuçlar alamadığı bir performans alanıdır. Ermenistan, 

Belarus ve Ukrayna, KDV, kurumlar vergisi için işverenler ta-

rafından kesilen gelir vergileri için yüksek e-beyanname ve 

zamanında beyanname sunma oranları ve kişisel gelir vergi-

leri için ortada derecede e-beyanname ve zamanında beyan 

oranları ile önemli iyileşmeler kaydetmiştir. Gürcistan bu te-

mel vergiler için yüksek e-beyanname oranlarına ulaşmıştır 

ancak zamanında beyanname verme seviyesi düşüktür. Kırgız 

Cumhuriyeti’nin halen hem zamanında beyanname verme hm 

de e-beyanname bakımlarından önemli ilerleme kaydetmesi 

gerekmektedir.
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Vergilerin zamanında ödenmesi. Uluslararası en iyi uygula-

malara uygun olarak, bu ECA ülkelerindeki vergi idareleri 

elektronik ödeme yöntemlerinin kullanımına, kaynakta stopaja 

ve avans ödeme sistemlerine güvenmektedir. Bununla birlikte, 

Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkeler, çoğunluğu bir yıldan uzun 

olan önemli düzeyde tahsil edilemeyen vergi alacaklarına 

sahiptir. 

Vergi ihtilaflarının etkili çözümü. ECA ülkelerindeki vergi idare-

leri genellikle ihtilafların çözümü için denetim fonksiyonundan 

bağımsız, kademeli ve vergi mükellefleri tarafından kullanılan 

iyi kurulmuş bir idari inceleme sürecine sahiptir. Vergi idare-

leri, ihtilaf çözüm süreci hakkında bilgileri web sitelerinde 

yayınlamaktadır. Ancak, ECA için mevcut TADAT raporlarının 

bildirdiği gibi, idari incelemeler genellikle uluslararası en iyi 

uygulama ölçütü olan 30 takvim gününden kısa yasal süreler 

içinde tamamlanmaktadır. 

Öte yandan, ECA’daki mevcut TADAT değerlendirme sonuçları 

vergi idaresinde önemli sistemik zayıflıklar göstermektedir: 

Kayıtlı vergi mükellefi tabanının bütünlüğü zayıftır. Bu, birçok 

ECA ülkesinin çözmek için uğraştığı temel bir sorundur. Çoğu 

ECA ülkesi, merkezi vergi mükellefi kayıt veri tabanını esas alan 

ve her bir vergi mükellefine ulusal bir vergi mükellefi kimlik nu-

marasının atanmasını ve bu kimlik numaralarının onaylanmasını 

ŞEKİL 2-5. 
ECA Ülkelerindeki TADAT değerlendirme sonuçları (2015-2019)
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sağlayan vergi bilişim sistemleri kurmuştur. Bununla birlikte, 

ECA bölgesindeki vergi idareleri genellikle kayıt veri tabanı-

nın doğruluğunu sağlamak için gerekli süreçlerden yoksundur, 

bu nedenle çok sayıda faal olmayan ancak kayıtlı vergi mü-

kellefi vardır. Mevcut TADAT değerlendirmelerinde bildirildiği 

gibi, Belarus, vergi mükellefi kayıt veri tabanında tutulan bil-

gilerin doğruluğunu doğrulamak için prosedürler oluşturan 

ve faal ve faal olmayan vergi mükelleflerinin tespiti için diğer 

kamu veri tabanları ile büyük ölçekli otomatik çapraz kontrol 

sistemleri kullanan tek ülke olarak öne çıkıyor. Ermenistan ve 

Tacikistan’daki vergi idaresi uygulamaları, kayıt yaptırması ge-

reken ancak bunu yapmayan işletme ve kişileri tespit etmek 

için düzenli girişimler ve sonuçların raporlanmasını içermek-

tedir, ancak diğer ECA ülkeleri bu gibi girişimleri sadece sınırlı 

bir ölçüde uygulamıştır.

Yetersiz risk yönetimi. ECA ülkelerinde vergi idaresinde risk yö-

netimi esas olarak vergi denetimleri ile sınırlıdır; çoğu zaman 

vergi idaresinin temel işlevlerini ve kayıt, beyanname verme, 

ödeme ve vergilerin raporlanması gibi tüm vergi mükellefi 

yükümlülüklerini kapsamamaktadır. ECA’daki mevcut TADAT 

değerlendirmelerinin sonuçları, çoğu ülkenin uyum risklerini 

tanımlamak ve derlemek için sistematik bir yaklaşıma sahip 

olmadığını ve risk değerlendirme sürecinin iyi yapılandırıl-

mamış olduğunu göstermektedir. ECA ülkelerindeki (Belarus, 

Gürcistan, Tacikistan) bazı vergi idareleri, uyumu artırmaya 

yönelik planlar hazırlamaktadır, ancak bu planlar tüm vergi 

mükellefi gruplarını, uyum yükümlülüklerini veya ana vergi tür-

lerini tanımlamamakta ve belirlenen vergi mükellefi kesimleri 

ve setleri için belirgin etki azaltma faaliyetleri içermemekte ve 

bu tür etki azaltma faaliyetlerinin etkinliğinin nasıl değerlen-

dirileceğini belirlememektedir. Gürcistan ve Ukrayna’da vergi 

idareleri risk birimleri oluşturmuştur ancak bir uyum yönetimi 

programının geliştirilmesi çabaları halen erken aşamalardadır.

Vergi beyanlarındaki yanlış bildirimleri doğrulama ve iz-

leme çalışmalarının sınırlı olması. ECA’daki çoğu vergi 

idaresinin kapsamlı vergi denetim programları vardır, ancak 

denetimlerin vergi mükelleflerinin uyumu üzerindeki etkisi 

değerlendirilmemiştir. Belarus, Gürcistan ve Tacikistan, vergi 

beyannamelerindeki bildirimlerin doğruluğunu onaylamak 

için büyük ölçekli merkezi otomatik çapraz kontrol sistemleri 

uygulamaya koymuştur ancak üçüncü taraflardan gelen veri-

lere erişimde bazı sınırlamalar bulunmaktadır. 

Belarus, Gürcistan ve Ukrayna’daki vergi idareleri, vergi be-

yannamelerinde doğru raporlamayı teşvik etmek için kamu ve 

özel kararları kullanmış, ancak ECA ülkelerinde işbirliğine da-

yalı uyum yaklaşımı geliştirilmemiştir. Buna ek olarak, ECA’daki 

vergi idareleri yanlış bildirimden kaynaklanan gelir kayıplarının 

düzeyini izlememektedir.

Etkili gelir yönetiminin eksikliği. Çoğu ECA ülkesinde vergi ida-

relerinden hükümet bütçe sürecine sağlanan girdiler sadece 

vergi geliri tahminiyle ilgilidir. Örneğin, Belarus, Tacikistan ve 

Ukrayna gibi bazı ülkelerdeki vergi idareleri KDV iadeleri, vergi 

harcamaları ve geleceğe taşınan vergi kayıpları ile ilgili de izle-

me yapmakta ve girdi sağlamaktadır. Çoğu ECA ülkesi, Hazine 

BT sistemleri veya entegre finansal yönetim bilgi sistemi 

(IFMIS) ile arayüz oluşturan gelişmiş gelir muhasebesi sistem-

lerine sahiptir. Ancak, gelir muhasebesi sistemleri genellikle 

sınırlı dış ve iç denetime tabidir. Belarus dışında, TADAT de-

ğerlendirme sonuçlarının mevcut olduğu ECA ülkelerinde KDV 

iadesi işlemleri yetersizdir; bunun sebebi KDV iadelerinin ve 

hızlandırılmış prosedürlerin riske dayalı olarak doğrulanama-

ması veya KDV iadelerinin ödenmesi (veya mahsuplaşılması) 

işlemlerinin önemli zaman alması veya bunların her ikisidir. 

Yetersiz hesap verebilirlik ve şeffaflık. ECA’daki vergi idare-

leri, hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırmak için reformlar 

başlatmıştır, ancak bölgedeki birçok ülkede iyi yönetişimin 

temelleri halen sağlam değildir. TADAT değerlendirme sonuç-

larının mevcut olduğu ECA ülkeleri arasında Ukrayna, vergi 

idaresinde finansal ve operasyonel performans konusunda 

bütünlüğü ve iç kontrolü destekleyen iç güvence mekaniz-

maları, dış gözetim, raporlama şeffaflığı, stratejik planlar ve 

eylem planları da dahil olmak üzere, vergi idaresinde kapsamlı 

bir hesap verebilirlik sistemi oluşturmuş bir ülke olarak öne 

çıkmaktadır.  ECA’daki vergi idareleri arasında yükselen bir 

eğilim, vergi idaresine halkın güvenini izlemek için bağımsız 

algı anketlerini kullanmaktır, ancak bu anketlerin sonuçlarının 

raporlanmasında daha fazla şeffaflığa ihtiyaç vardır.

ECA ülkelerinde vergi idaresi sistemlerinin etkinliğini ve ve-

rimliliğini artırmak için, aşağıdaki alanlarda ilave reformlara 

ihtiyaç duyulacaktır:

Vergi tahsilatı ve vergi mükellefi risk profili oluşturma için 

BİT kullanımının arttırılması ve denetim için risk yönetimi 

yöntemlerinin kullanımında mevcut yeteneklerin güçlendiril-

mesi. BİT teknolojisinde son yıllarda kaydedilen ilerlemelerin 
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faydalarından birisi, vergi mükelleflerinin finansal işlemlerine 

ilişkin veri toplamak için bu teknolojilerin kullanılabilmesi ve 

vergi mükelleflerinin risk profillerini oluşturmak için veri ma-

denciliği yöntemlerinin uygulanabilmesidir. BİT sistemlerini 

yükseltmek ve en ileri teknolojileri kullanmaya başlamak daha 

etkili vergi uygulamalarına yardımcı olabilir. Vergi idareleri-

nin riskleri tespit etme kapasitelerini artırabilen ve vergiden 

kaçınma ve vergi kaçırma olaylarını daha etkili bir şekilde önle-

yebilen yeni ve daha iyi yazılım ve risk motorları geliştirilmiştir. 

Transfer fiyatlandırması ve diğer uluslararası vergiden kaçın-

ma yöntemleri konusunda uluslararası kapasite geliştirme. 

Avukatlar ve vergi uzmanları sürekli olarak yeni ve yenilikçi 

vergiden kaçınma yöntemleri geliştirmektedir ve vergi ida-

releri için bunlara ayak uydurmak her zaman için bir zorluk 

oluşturmuştur. ECA bölgesi, büyük çokuluslu şirketlerin ve 

uluslararası işletmelerin vergiden kaçınmak için vergi boş-

luklarını kullanma ve bazen de denizaşırı vergi cennetlerinde 

gelirleri gizleme girişimlerini engelleyebilen yüksek vasıflı 

vergi denetçilerinden yoksundur. ECA ülkeleri uluslararası 

vergilendirme konularına giderek daha fazla ilgi duymaktadır; 

6  Bakınız Asya Kalkınma Bankası: http://www1.worldbank.org/publicsector/LearningProgram/anticorrupt/GovernanceBrief-Issue.pdf

Haziran 2014’ten bu yana Dünya Bankası ekibi bu alanda üç 

etkinlik düzenlemiştir.

KAMU HARCAMA YÖNETİMİ 

Kamu Harcama Yönetimi (KHY), kamu politikası sonuçlarına 

-genel mali disiplin, tahsis verimliliği, operasyonel verimlilik6, 

şeffaflık ve hesap verebilirlik dahil olmak üzere- ulaşabilmek 

için harcama planlarının ve bütçelerinin kullanımını içerir.  İlgili 

kurumlar, sistemler ve iş süreçleri geniş bir şekilde dört alanda 

gruplandırılabilir: (a) bütçe planlamasından yasama organı-

nın bütçe teklifini onaylamasına kadar tüm süreçleri içeren 

bütçe formülasyonu; (b) nakit planlaması ve tahmini, bütçe 

kontrolleri, iç kontrol ve denetim ve hazine işlemleri de dahil 

olmak üzere bütçenin amaçlandığı şekilde uygulanmasını sağ-

layan bir dizi standart ve süreçten oluşan bütçe uygulaması; 

(c) ilgili muhasebe kayıtlarının tutulmasını ve karar vermeyi 

destekleyecek şekilde raporlanmasını sağlayan muhasebe ve 

raporlama ve (d) harcamaların bağımsız olarak gözden geçi-

rilmesini ve iyileştirme önerilerinin takip edilmesini sağlamaya 

yönelik denetim ve yasal gözetim.

METİN KUTUSU 2-1. 
Dünya Bankası’nın ve Diğer Donörlerin Rolü

Dünya Bankası ve diğer donör kuruluşların ECA bölgesinde 
gelir mobilizasyonu alanında katkıda bulunabilmek için 
izleyebilecekleri dört yol mevcuttur:

• Performansı değerlendirmek ve teknik yardım ihtiyacını 
belirlemek için vergi alanında durum tespit çalışmaları 
yapılması. 

• Bölgenin maliye bakanlıkları ve vergi idareleri için önem 
taşıyan belirli konularla ilgili olarak müşteri ülkelerinden 
uluslararası uzmanları ve katılımcıları bir araya getiren 
uluslararası konferansların düzenlenmesi. Bölgesel bir ağ 
olan TAXGIP a bunun için kullanılabilecek en iyi araçtır.

• Müşteri ülkelere vergi politikası ve idaresi ile ilgili sorunları 
konusunda özel, hedefe yönelik teknik yardım sağlanması.

• Vergi idaresi reformu projeleri için finansman sağlanması.

KDV idaresi konusunda, Dünya Bankası zaten bölgedeki çeşitli 
ülkelerle çalışmalar yaparak vergi tasarımını ve yönetimini 
iyileştirme seçeneklerini araştırmaktadır. Dünya Bankası ayrıca 

vergi idarelerinin kayıt dışı ekonomi ile mücadele stratejileri 
geliştirmelerine yardımcı olabilir.  Banka, uluslararası vergi 
konularında uluslararası bir konferans düzenlemiştir (TAXGIP 
2015) ve aynı zamanda bölgedeki bazı ülkelere hedefli teknik 
destek sağlamaktadır. Benzer şekilde Banka risk yönetimi 
alanında bir el kitabı yayınlamıştır ve bölgedeki ülkelere bu 
konuda teknik yardım sağlamaktadır. Teknoloji kullanarak vergi 
idaresinin etkililiğini ve verimliliğini artırmaya yardımcı olmak 
amacıyla, Banka Ermenistan, Kazakistan, Moldova, Karadağ, 
Sırbistan ve Tacikistan’da BIT sistemlerinin ve teknolojilerinin 
modernizasyonunu destekleyen kredi operasyonlarını finanse 
etmektedir. 
ECA bölgesindeki ülkelerin (Şekil 2.3’ün gösterdiği gibi) 
ortalama OECD gelir mobilizasyonu seviyesine ulaşmak için 
kat etmeleri gereken uzun bir mesafe bulunmaktadır. Bununla 
birlikte, Dünya Bankası ve diğer kalkınma ortaklarının bölge 
genelinde çoklu reform çabalarını desteklemeye devam 
etmeleri sayesinde ilerleme kaydedilmektedir. 

a. Küresel Yenilikçi Uygulamaların Paylaşılması için Vergi Uygulayıcıları Ağı..  
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Uluslararası KMY performansını ölçmek amacıyla en yay-

gın olarak kullanılan ve kabul edilen çerçeve olan Kamu 

Harcaması ve Mali Hesap Verebilirlik (PEFA) değerlendirmesi-

ni kullanarak, ECA ülkelerindeki KMY sistemi yedi boyuta göre 

değerlendirilebilir (Tablo 2-1).

Şekil 2-7’de gösterildiği gibi, genel olarak, ECA ülkeleri diğer 

bölgelerdeki ülkelere kıyasla nispeten iyi performans göster-

mektedir ve tüm boyutlarda daha yüksek ortalama puanlara 

sahiptir.  Bu sonuç bir ölçüde orta ve yüksek gelirli ülkelerin 

ECA bölgesindeki payının diğer bölgelere göre daha yüksek 

olmasıyla ilişkili olabilir. ECA bölgesinde, en son değerlen-

dirmelerle önceki değerlendirmeler karşılaştırıldığında çoğu 

boyutta sınırlı ilerleme kaydedildiği görülmektedir (Şekil 2-6). 

Ortalama puanlardaki farklılıklar az olsa da, ECA ülkeleri büt-

çenin kapsamlılığı ve şeffaflığı ile muhasebe ve raporlamada 

daha başarılı, politika temelli bütçelemede ise daha az başa-

rılıdır. Bireysel ülkeler bazında ortalama puanların en yüksek 

olduğu ülkeler 4 üzerinden ortalama 3,5 puana sahip Gürcistan 

ve Moldova iken, Tacikistan, Özbekistan, Ukrayna, Sırbistan, 

Belarus ve Kuzey Makedonya ortalama 2,5 puana sahiptir. 

KHY reformu, yukarıda açıklanan mega eğilimleri dikkate ala-

rak ECA ülkelerine performanslarını iyileştirmeleri için gerekli 

araçları sunmayı amaçlayan sürekli bir konudur. Aşağıdakiler 

ECA ülkelerinin başlattığı veya değerlendirdiği bazı ana re-

form alanlarıdır: 

Orta vadeli harcama çerçeveleri (OVHÇ). Birçok ülke, harca-

ma planlamasını iyileştirmek için yıllık bütçelerini üç ila dört 

yıllık bütçe görünümü ile desteklemiştir. Bu tür OVHÇ’lerin 

mantığı, birçok işlemin doğası gereği çok yıllı olması ve planla-

mada daha fazla öngörülebilirliğe ihtiyaç duyulmasıdır. Birçok 

ECA ülkesi bu fikri benimsemiştir ve bazıları da OVHÇ’yi uy-

gulamaya koymuştur: Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, 

Romanya, Sırbistan ve diğerleri. Bununla birlikte, OVHÇ’ler 

çoğu durumda henüz erken gelişim aşamasındadır; yıllık büt-

çe sürecine entegrasyonları çok azdır ve yıl dışı tahminlerin 

kalitesi düşüktür.

Birleştirilmiş Bütçeler. Sermaye bütçesi ve cari bütçe unsurla-

rını uyumlaştırılmış bir bütçe sürecinde birleştirerek, sonuçta 

bir bütçe otoritesi tarafından koordine edilen tek bir set bütçe 

TABLO 2-1. 
KHY performansının kilit boyutları ve unsurları (PEFA Sekretaryası 2016)

BOYUT IYI UYGULAMA ÖLÇÜTÜ

Bütçe güvenilirliği Bütçe gerçekçi ve amaçlandığı gibi uygulanıyor. 

Kamu maliyesinin 
şeffaflığı 

KMY hakkındaki bilgiler kapsamlı, tutarlı ve kullanıcılar tarafından 
erişilebilir durumdadır. Bu, kapsamlı bütçe sınıflandırması, devlet 
kademeleri arası transferler, hizmet sunumu performansı hakkında 
yayınlanmış bilgiler ve maliye ve bütçe belgelerine kolay erişim de 
dahil olmak üzere tüm hükümet gelir ve giderlerinin şeffaflığı yoluyla 
elde edilir.

Aktif ve  
pasif yönetimi 

Aktif ve pasiflerin etkili yönetimi, kamu yatırımlarının paranın 
karşılığını sağlamasını, varlıkların kaydedilmesini ve yönetilmesini, 
mali risklerin tanımlanmasını ve borç ve garantilerin ihtiyatlı bir 
şekilde planlanmasını, onaylanmasını ve izlenmesini sağlar.

Politikaya dayalı mali 
strateji ve bütçeleme 

Mali strateji ve bütçe, hükümetin maliye politikaları, stratejik planları 
ve yeterli makroekonomik ve mali projeksiyonlar dikkate alınarak 
hazırlanır.

Bütçe uygulamasında 
öngörülebilirlik ve kontrol 

Bütçe, kaynakların istenen şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını 
sağlayan standartlardan, süreçlerden ve iç kontrollerden oluşan etkili 
bir etkili bir sistem içinde uygulanır.

Muhasebe ve raporlama Karar verme, yönetim ve raporlama ihtiyaçlarını karşılamak için doğru 
ve güvenilir kayıtlar tutulur ve uygun zamanlarda gerekli bilgiler 
üretilir ve dağıtılır. 

Dış inceleme ve denetim Kamu maliyesi bağımsız olarak gözden geçirilir ve iyileştirme 
önerilerinin yürütme tarafından uygulanmasına ilişkin dış izleme 
gerçekleştirilir.
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dokümanı elde edilmesi Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslara-

rası donörler tarafından uzun süredir önerilmektedir. Buradaki 

gerekçe, merkezi planlama ve finans kurumları arasında sağ-

lıksız kurumsal rekabetlerden kaçınmak, yatırım kararlarında 

tekrarlayan maliyet etkilerinin dikkate alınmasını sağlamak ve 

hükümetlerin mali hareket alanının kullanımına karar verirken 

tüm harcama türleri arasında gerekli tercihleri yapmalarını sağ-

lamaktır. ECA ülkelerinin deneyimi bu açıdan oldukça karışıktır. 

Bazı ülkeler -Belarus, Kırgız Cumhuriyeti, Rusya- Ekonomi 

veya Planlama Bakanlığı tarafından koordine edilen sermaye 

bütçesine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen cari bir 

bütçeye sahip ikili bir bütçe sistemi uygulamaktadır. Türkiye 

gibi bazı ülkeler de, prosedürler ve belgeler yine de birleşik 

olmasa da, sermaye bütçesine ve cari bütçeye ilişkin kurum-

sal sorumlulukları tek bir çatı altına yerleştirmek için adımlar 

attı. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Balkan ülkelerinin 

ŞEKİL 2-6. 
ECA bölgesi için en son ortalama PEFA puanlarının 
önceki değerlendirmeler ile karşılaştırması 

Not: PEFA puanları azami A = 4 ve asgari D = 1 olacak şekilde sayıya dönüştü-

rülmektedir.
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ŞEKİL 2-8. 
ECA ülkeleri için ortalama PEFA puanları 
(2016-çerçeve)
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birçoğu gibi diğer durumlarda ise, bütçeler birleşiktir. Ancak, 

Maliye Bakanlığı merkezi planlama kurumlarından aktarılan 

sorumlulukları tam olarak üstlenemez ise, birleşme her zaman 

başarının reçetesi değildir; dolayısıyla, kurumsal kapasitenin 

geliştirilmesine yönelik reformlarla birleştirilmelidir. 

Program ve performans bütçelemesi. Politikaya dayalı bir büt-

çe ve merkezi finans kurumlarının devlet genelinde gündem 

belirleme ve politika şekillendirme konusunda daha güçlü bir 

rol oynama ihtiyacı karşısında ülkeler program ve performans 

bütçelemesiyle giderek daha fazla ilgilenmeye başladılar. 

Örneğin, 2018 OECD Performans Bütçelemesi Anketi, ankete 

katılan 35 ülkeden 30 ülkenin bir çeşit performans bütçelemesi 

yaptığını ortaya koydu; bu ülke sayısı 2011 yılında 24 idi. Çoğu 

ülkedeki bütçeler tarihsel olarak ekonomik ve idari sınıflan-

dırmalar altında ayrıntılı bütçe kalemleri halinde hazırlanmış 

bütçeler olmasına rağmen, politika bakımından daha anlamlı 

program bütçesi bütçeyi programlara ve faaliyetlere göre sı-

nıflandırır. Dokümanlarda program ödenekleri genellikle karar 

vericileri programların istenen sonuçları hakkında bilgilendir-

mek ve performansın izlenmesi ve sonradan değerlendirilmesi 

için bir temel oluşturmak için göstergeler ve hedefler gibi fi-

nansal olmayan bilgilerle birleştirilir. Genellikle, performansla 

ilgili bir diyaloğu kolaylaştırmak için performans bilgilerini 

sunan performans bilgili bütçeler ile performans ile mevcut 

ve gelecekteki ödeneklerin büyüklüğü arasında doğrudan bir 

bağlantı oluşturmaya çalışan daha nadir kullanılan performan-

sa dayalı bütçeler arasında bir ayrım yapılır. Bazı ECA ülkeleri, 

her ne kadar bu araç halen geliştirilme aşamasında olsa da bir 

tür performans bütçelemesi getirmiştir. Deneyimler, program 

bütçelemesinde olumlu bir etki elde etmenin, büyük ölçüde, 

harcama incelemeleri ve sonradan izleme ve denetim uygula-

maları dahil olmak üzere bütçe sürecinin tüm aşamalarında ve 

ilgili yönetim kurallarında ve süreçlerinde gerekli değişiklikleri 

başlatarak bütçe dokümanlarının ötesinde performans yöne-

limini uygulama yeteneğine bağlı olduğunu göstermektedir. 

Entegre finansal yönetim bilgi sistemleri (EFYBS). KMY’yi 

destekleyen ilk nesil bilgi sistemleri genellikle parçalıydı ve 

genellikle her bir KMY işlevi veya KMY yaşam döngüsü aşa-

ması için tasarlanmış ayrı sistemler vardı — örneğin, planlama, 

bütçe formülasyonu, hazine, muhasebe, denetim vb. için ayrı 

ayrı sistemler vardı. Teknolojik gelişmeler, bu tür sistemlerin 

entegre edilmesine veya bunlar için arayüz oluşturulmasına 

olanak tanıyarak finansal işlemlerin çok daha etkin bir şekil-

de işleme konulmasını mümkün kılmıştır. Bir EFYBS temel 

olarak bütçe uygulamasına ilişkin finansal işlemlerin ve bütçe 

uyumunu sağlayan bir dizi kontrolün işleme konulmasına izin 

verir. İyi işleyen bir EFYBS, makroekonomik istikrarı sağlamak, 

Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarına uyu-

mu sağlamak ve hizmet sunumunun etkililiğini ve etkinliğini 

artırmak için gerekli olan planlanan mali açık hedeflerine ulaş-

mayı kolaylaştırır. (Dünya Bankası 2020). Bir EFYBS’nin temel 

unsurları bütçe uygulama ve hazine işlemleri ile ilgili olsa da, 

bu temelin planlama ve bütçe formülasyonu, bordro, e-satın 

alma, proje muhasebesi ve sabit varlıklar gibi temel olmayan 

modüllerle entegrasyonu kontrolleri, hassasiyeti ve kaynak yö-

netimi için bilgilerin güvenilirliğini daha da artırır. 

Bir EFYBS’nin uygulanması tüm KMY sistemini etkiler ve bu 

nedenle tüm KMY işlevlerinin iyi uluslararası uygulamalara uy-

gun olmasını sağlamak için önemli bir fırsattır. Dolayısıyla, son 

yıllarda EFYBS reformlarından çıkarılacak önemli bir ders, yeni 

sistemi reform ve yasal düzenlemelere ve reforma tabi tutu-

lan iş süreçlerine dayandırma ihtiyacıdır. Ermenistan, Moldova, 

Rusya ve Belarus gibi bazı ECA ülkeleri, entegre sistemler 

yoluyla KMY reformları için teknolojik altyapıyı modernize 

etmek için şimdiden yatırım yapmıştır veya yatırım yapmayı 

planlamaktadır. Diğer ülkelerin ise daha parçalı bir bilgi sistemi 

ortamına sahip olmaya devam ettiği görülmektedir. 

Tahakkuk Muhasebesi. Kamu sektörü muhasebesi, çoğu ülke-

de geleneksel olarak nakit temellidir, ödemeleri kaydetmek 

ve çeşitli devlet kademelerinin nakit pozisyonunu ölçmek 

için tasarlanmıştır. Bir harcama bir faturanın ödendiği zaman 

kaydedilir veya bir gelir ilgili fonlar alındığı zaman kaydedilir. 

Nakdin izlenmesi ve kontrolü temel önemini korurken, mo-

dern bir muhasebe sisteminin maliyetleri ve gelirleri tahakkuk 

ettikleri zaman yansıtması gerektiği giderek daha fazla kabul 

görmektedir —yani nakit işleminin ne zaman gerçekleştiğin-

den bağımsız olarak, aktif veya pasiflerin değerlerinde bir 

değişiklik olduğu zaman. Bu uygulama, özel sektör ve kar 

amacı gütmeyen sektör muhasebesi ilkelerinden esinlen-

miştir. Örnek olarak, binalar, yollar, yapılar veya ekipman gibi 

kamu varlıklarının amortismanı ile ilgili olarak nakit esaslı bir 

sistemde kaydedilmeyen ancak bir tahakkuk sisteminin gelir 

tablosunda gösterilen önemli maliyetler tahakkuk eder. Makro 

düzeyde, bir tahakkuk sistemi muhtemelen mali tablolara 

(gelir tablosu, nakit tablosu ve bilanço) dayalı olarak kamu 

maliyesinin durumu hakkında daha kapsamlı bir tablo sun-

maktadır. Mikro düzeyde ise çeşitli işlemlerin finansal sonuçları 

hakkında şeffaflık ve daha fazla bilgi sağlayabilir. Bazı ülkeler 
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maliyetlerin, faaliyetlerin ve sonuçların zamanlamasını daha iyi 

bir şekilde eşleştirerek KMY’de operasyonel verimliliği ve per-

formans yönelimini kolaylaştırdığını ortaya çıkarmışlardır. 

Tahakkuk muhasebesi, tahakkuk esaslı uluslararası muhasebe 

standartlarına uygun olarak birçok OECD ülkesinde uygulan-

mıştır, ancak çoğu ECA ülkesinde halen temel olarak bir hedef 

konumundadır. Engellerden biri, sistem modernizasyonu, 

eğitim ve kapasite geliştirme açısından ihtiyaç duyulan dönü-

şümün ölçeği ve kapsamı olmuştur.7

Bütçe kapsamlılığı ve şeffaflığı. Son yıllarda, Küresel Mali 

Şeffaflık Girişimi ve Uluslararası Bütçe Ortaklığı gibi bütçe 

kapsamlılığını ve şeffaflığını artırmaya yönelik çeşitli uluslara-

rası girişimler başlatılmıştır. Mali bilgilerin şeffaflığını ölçmek 

için, özellikle Uluslararası Bütçe Ortaklığı tarafından hazırlanan 

Açık Bütçe Endeksi’ni (OBI) ve IMF tarafından hazırlanan Mali 

Şeffaflık Değerlendirmesi gibi temel çerçeveler geliştirilmiş-

tir. Şeffaflık reformları, vatandaş bütçelerinin yayınlanması, 

açık kamu maliyesi veri portalları oluşturulması, bütçe ön-

cesi bildirimler yoluyla bütçe diyaloglarının kolaylaştırılması 

ve yasal gözetim şartlarının iyileştirilmesi gibi dokümanların 

kapsamlılığını arttırılması ve STK’lar ve daha geniş anlamda 

kamuoyu için daha erişilebilir hale getirilmesi gibi çeşitli giri-

şimleri içermektedir. 

ECA bölgesinde şeffaflık reformları son yıllarda hız kazan-

dı. 2017 OBI puanları küresel ortalamanın üzerindedir ancak 

halen OECD ortalamasının altındadır (IBP, 2018). Bazı ülkeler 

-Arnavutluk, Gürcistan ve Türkiye- 2015 ile 2017 yılları ara-

sında önemli ilerlemeler kaydetti; ancak ilerlemenin durduğu 

(Bulgaristan, Macaristan, Rusya, Sırbistan) veya durumun ge-

rilediği (Azerbaycan, Bosna) ülkeler de bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan reform gündemi teknik olarak zorlayıcı 

olmakla birlikte, KHY reformlarını sadece teknik bir reform 

disiplini olarak görmek yanlış bir fikir olacaktır. Teknik reform 

konularında uzmanlaşmak KMY reformlarında başarılı olmak 

için gerekli ancak yeterli değildir. Banka’nın öncülüğünde mer-

kezi finans kurumlarında veya ilgili bakanlıkların ve kurumların 

kamu maliyesi birimlerinde gerçekleştirilen fonksiyonel ince-

lemelerin de gösterdiği gibi, kurumsal ve bireysel personel 

7 Avusturya Hükümeti ve İsviçre Hükümeti tarafından desteklenen ve Banka tarafından yönetilen PULSAR programı, birçok ECA ülkesini kamu sektörü muhase-
besi ile ilgili bilgi paylaşımı ve teknik faaliyetlerle desteklemektedir. Bakınız pulsarprogram.org.

kapasitesi, kurum için koordinasyon ve bilgi sistemleri gibi eşit 

derecede önemli reform etkenleri de mevcuttur 

Reform sürecinin kendisinin yönetimi de kritik öneme sahip-

tir. Reform yaklaşımı ilk kritik husustur. Farklı yaklaşımların 

artıları ve eksileri vardır - örneğin, “büyük patlama” yaklaşımı 

mı takip edilecek yoksa daha uzun süreli bir kademeli reform 

süreci mi izlenecek - ve kilit yetkililerin özümseme kapasitesi 

ışığında iyice düşünülmelidir. Daha sonra, reform öğelerinin, 

karşılıklı bağımlılıkları ve liderliği, sahiplenmeyi ve iletişimi 

sağlamak için uygun yönetişim ve değişim yönetimi düzenle-

meleri ışığında doğru sırayla uygulandığından emin olmak için 

reformların sıralanması dikkate alınmalıdır. 

KAMU ALIMLARI 

2015 yılında, kamu alımlarının GSYH içindeki payı AB ülkeleri 

için ortalama yüzde 13,4 idi (Avrupa Komisyonu, 2018). Kamu 

alımlarının büyüklüğü nedeniyle, bu alandaki reformların bir 

ülkenin mali durumu ve ekonominin diğer yönleri üzerinde 

önemli bir etkisi vardır. 

Kamu alımlarındaki temel ilkeler ekonomi ve verimlilik, reka-

bet (tüm teklif sahipleri için fırsat eşitliği), şeffaflık ve yurtiçi 

piyasaların gelişiminin teşvik edilmesidir. Sürdürülebilir kalkın-

ma sonuçlarına, ekonomik büyümeye ve istihdam yaratmaya 

katkıda bulunmak için kamu alımlarını stratejik bir işlev olarak 

kullanma yönündeki uluslararası eğilim doğrultusunda, Dünya 

Bankası 2016 yılında bu ilkelere ek olarak paranın karşılığını ön 

plana çıkaran yeni bir Satın Alma Çerçevesi uygulamaya koy-

muştur. Çerçevenin genel vizyonu “Borçluların sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlamada dürüstlükle paranın karşılığını elde etme-

lerini desteklemek” olarak belirlenmiştir (Dünya Bankası, 2016). 

Kamu alımları mali yönlerinin yanı sıra çeşitli politika amaç-

larına ulaşmak için kullanılabilir. Örneğin, yenilikçiliğin 

geliştirilmesine, sorumlu iş davranışlarının teşvik edilmesine 

ve ödüllendirilmesine, küçük ve orta ölçekli işletmelerin des-

teklenmesine, çevre dostu işletmelerin ve iş uygulamalarının 

teşvik edilmesine, kadın liderliğindeki işletmelerin desteklen-

mesine ve kapsayıcı büyümenin desteklenmesine yardımcı 

olabilir (OECD, 2017).
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Çevre dostu iş uygulamalarının teşvik edilmesini ele alalım. 

İşletmeleri doğrudan mevzuat yoluyla fosil yakıtlara yatırım 

yapmayı bırakmaya zorlamak güç olabilir. Bununla birlikte, bir 

şirketin elektriğinin en az yüzde 50’sinin yenilenebilir kaynak-

lardan geldiğini belgelemesi, kamu sözleşmeleri için yapılan 

ihalelere katılım için bir ön koşul haline getirilebilir. Kamu alım-

larının büyüklüğü göz önüne alındığında, bu durum şirketlerin 

ticari uygulamalarını daha çevre dostu hale getirmeleri için 

güçlü bir teşvik sağlayabilir. 

Kamu alımları alanında ECA bölgesinde neler iyi gidiyor ve 

neler daha iyi ne yapılabilir? 2017 yılında Dünya Bankası ta-

rafından kamu alımlarına ilişkin hazırlanan uluslararası bir 

karşılaştırma çalışmasında ülkeler altı satın alma alanında 

düzenlemelerin kalitesi bakımından puanlanmıştır: ihtiyaç 

değerlendirmesi, ihale çağrısı ve teklif hazırlama; tekliflerin 

sunulması; tekliflerin açılması, değerlendirilmesi ve karara 

bağlanması; ihale sözleşmesinin içeriği ve yönetimi; perfor-

mans garantisi; ve tedarikçilere ödemeler (bakınız Şekil 2-10). 

Şekil 2-10 ECA’da iyi giden çok şey olduğunu gösteriyor; bazı 

ülkeler bu kıyaslamada OECD ortalamasından daha iyi puan 

alıyor. Bununla birlikte, hala iyileştirilmesi gereken yerler 

vardır. Öte yandan, karşılaştırma düzenlemelerin bir değer-

lendirmesine dayanmaktadır; daha eksiksiz bir tablo ortaya 

koymak için, düzenlemelerin uygulamada nasıl çalıştığına dair 

bir değerlendirme ile desteklenmelidir. Örneğin, performans 

garantilerini saklama kararlarını denetlemek için ayrı bir ku-

ruluşa sahip olmak, bize bu kuruluşun nasıl işlediği hakkında 

hiçbir şey söylemez.

Avrupa Komisyonu, kamu ihale sistemlerinin işleyişini daha iyi 

ölçmek için AB üye ülkelerinde e-ihale kullanımını zorunlu kıl-

makta ve bilgiye dayalı karar verme ve politika oluşturmanın 

temeli olarak mevcut elektronik ihale ve sözleşme verilerini 

analiz etmeye teşvik etmektedir. AB’nin 2021-27 finansman 

dönemine ilişkin yatay kolaylaştırıcı koşulları “kamu ihale pi-

yasasının etkili izleme mekanizmaları” yoluyla bu yaklaşımın 

önemini vurgulamaktadır (Avrupa Komisyonu, 2018b).

Avrupa Komisyonu’nun sağladığı rehberliğe uygun olarak, 

AB ülkeleri, ulusal düzeyde ve kurum düzeyinde harcama ve 

performans analizleri için mevcut elektronik ihale ve sözleşme 

verilerini giderek daha fazla kullanmaktadır. Dünya Bankası, 

Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya dahil olmak üzere birçok 

ülkede bu alanda danışmanlık hizmetleri vermiştir. AB üyesi 

olmayan ülkeler de Avrupa Komisyonu’nun kamu ihaleleri ala-

nında belirlediği talimatlara uymaktadır. Örneğin, Gürcistan ve 

Ukrayna’da ve Orta Asya ve Batı Balkanlar’daki çoğu ülkede 

başarılı uygulamalar ile birlikte e-ihale alanında büyük ilerle-

meler kaydedilmiştir.

Modern teknoloji ve veri analitiğinin kullanımına ek olarak, iş-

birliğine dayalı ihale düzenlemeleri daha iyi sonuçlar verebilir. 

ŞEKİL 2-10. 
Ortalama kamu ihale karşılaştırması (Dünya Bankası, 2017b)
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Çoğu ECA ülkesi, standart tedarikler, yapım işleri ve hizmetler 

için olan talebi çerçeve anlaşmalar altında toplulaştırmak için 

merkezi ihale düzenlemelerinden yararlanmaktadır. İdareler 

genellikle elektronik bir katalog aracılığıyla ihtiyaç duydukları 

miktarda alımları bu çerçeve anlaşmalar kapsamında ger-

çekleştirebilmektedir. Bunun önde gelen örnekleri arasında, 

merkezi ihale kurumları olarak Avusturya’daki BBG (https://

www.bbg.gv.at/en/), İtalya’daki CONSIP (https://www.consip.

it/) ve Hırvatistan’daki SOCPP (https://sredisnjanabava.gov.

hr/) sayılabilir.

Ülkeler arasında ortak satın alma, işbirliğine dayalı satın al-

manın başka bir biçimidir. Buna iyi bir örnek olarak, tıbbi 

mücadele önlemlerin alınması için 26 AB üye ülkesi arasın-

daki Ortak Satın Alma Anlaşması (JPA) gösterilebilir. “JPA, 

mekanizmanın tabi olduğu uygulamaya dönük düzenleme-

leri belirler; prosedürlerin seçimi ile ilgili karar verme sürecini 

tanımlar ve ihalelerin değerlendirilmesini ve sözleşme kararla-

rının verilmesi süreçlerini düzenler.” (EC, 2020). 

Tüm ECA ülkelerinin gündeminde olan bir konu, daha iyi hiz-

metler ve sürdürülebilir sonuçlar sunan stratejik bir fonksiyon 

olarak satın alma süreçlerinin profesyonelleştirilmesidir. Bu, 

sadece satın alma planlaması ve sözleşme yönetimi üzerin-

de, satın alma sürecinin kendisinden daha fazla odaklanmayı 

içerir. Örneğin Avrupa Komisyonu bu alanda rehberlik sağ-

lamaktadır ve tüm üye devletler ihale konusunun bir meslek 

olarak geliştirilmesi için önemli bir çaba harcamaktadır. 

Avrupa Komisyonu’nun sağladığı rehberlik, etkili bir profesyo-

nelleşme politikasının birbirini üç tamamlayıcı hedefe ulaşmak 

için genel bir stratejik yaklaşıma dayandırılması gerektiğine 

dikkat çekmektedir:

• Profesyonelleşme için uygun politika mimarisinin 

geliştirilmesi. 

• Satın alma uygulayıcılarının eğitim ve kariyer yönetimi-

nin iyileştirilmesi - mal, hizmet ve yapım işleri alımına 

dahil olanlar ile kamu alımlarının incelenmesinden so-

rumlu denetçiler ve yetkililer. 

• E-satın alma araçları, kılavuzlar, el kitapları, şablon-

lar ve işbirliği araçları gibi akıllı ihale ile ilgili araç ve 

yöntemlerin, ilgili eğitim, destek ve uzmanlık hiz-

metlerinin, bilgi derleme ve iyi uygulama paylaşımı 

hizmetlerinin sunulması (Avrupa Komisyonu, 2017).

Kamu ihalelerinde dürüstlük, “fonların, kaynakların, varlıkların 

ve yetkinin, amaçlanan resmi amaçlara uygun olarak ve iyi bil-

gilendirilmiş, kamu yararı ile uyumlu ve daha geniş anlamda 

iyi yönetişim ilkeleri ile uyumlu bir şekilde kullanılması” olarak 

tanımlanmaktadır. (OECD, tarihsiz, s. 6). Kamu ihalelerinde 

dürüstlük tüm ECA ülkeleri için kritik öneme sahiptir. Kamu 

ihaleleri ile ilişkili fon miktarı ve piyasa gücü göz önüne alın-

dığında, yolsuzluk ve sahtekarlık, devletin mali dengesi ve 

ekonominin bir bütün olarak işleyişi üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olabilir. OECD dürüstlüğü güçlendirmek için bir dizi ilke 

belirlemiştir (OECD, 2009, s. 18-19): 

• Potansiyel tedarikçiler için eşit ve adil muameleyi 

teşvik etmek amacıyla tüm ihale döngüsünde yeterli 

derecede şeffaflığın sağlanması. 

• Rekabetçi ihalede şeffaflığı en üst düzeye çıkarılması 

ve özellikle rekabetçi ihale istisnaları için olmak üzere 

dürüstlüğü artırmak için tedbirlerin alınması. 

• Kamu fonlarının ihalenin belirlenen amaçlarına uygun 

olarak kullanılmasını ve ihale görevlilerinin yüksek 

mesleki bilgi, beceri ve dürüstlük standartlarını karşı-

lamasını sağlamak  

• Yüksek dürüstlük standartlarını sürdürmek amacıyla 

kamu ve özel sektör arasında yakın işbirliğinin teş-

vik edilmesi de dahil olmak üzere, kamu ihalelerinde 

dürüstlük risklerini önlemek için mekanizmaların 

oluşturulması. 

• Suistimalleri tespit etmek ve buna göre yaptırımları uy-

gulamak için kamu alımlarının izlenmesi.

• Etkili kontrol mekanizmalarıyla birlikte açık bir sorumlu-

luk zincirinin oluşturulması, potansiyel tedarikçilerden 

gelen şikayetlerin adil bir şekilde ve zamanında ele 

alınması ve sivil toplum kuruluşlarına, medyaya ve 

daha geniş anlamda kamuoyuna kamu ihalelerini ince-

lemeleri için yetki verilmesi. 
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II: Kamu İdaresi Reformu

Kamu idaresinde yapılan reformlar birçok farklı amaç doğ-

rultusunda farklı biçimlerde yapılabilir. İdari prosedürlerde 

ve uygulamalarda yapılan değişiklikler, personel yönetiminin 

verimli hale getirilmesi ve bilişim teknolojisinin kullanıldığı 

yeni alanların genişlemesi kamu yönetimi reformlarına örnek 

olarak gösterilebilir. Bunların hepsi bir devletin performansını, 

verimliliğini ve etkinliğini derinden etkileyebilir. ECA ülkele-

rinin ücret yükü göz önünde bulundurulduğunda, kamunun 

performansının iyileştirilmesi, o devletin mali durumu üzerin-

de de büyük bir etkiye sahip olabilir.

ECA ülkelerinde son otuz yılda kapsamlı idari reformlar yapıl-

mıştır. 1990’lı yıllarda yapılan bu reformlar demokratikleşme 

odaklıydı ve önemli düzeyde özerkliğe sahip bölge ve bele-

diyelerin kurulması bu çabanın ardındaki kilit noktalarından 

birini oluşturmaktaydı. Bir bölge olarak ECA, özel bir kamu 

yönetimi reformu tarzı olan ademi merkeziyetçiliğe olduk-

ça aşinadır. 2000’li yılların başlarında, en azından Doğu ECA 

ülkelerinde, AB üyelik sürecine bağlı kapasite geliştirme çaba-

larında birçok reform yapılmıştır. Buna resmi kamu hizmetinin 

kurulması (işe alma prosedürlerinin ve kamu görevlilerinin 

terfi, görev, hak ve sorumluluklarının düzenlenmesi), mali 

yönetimin ve kontrolünün getirilmesi ve bölgesel özerkliğin 

oluşturulması da dahildir.  Son olarak, 2000’li ve 2010’lu yılla-

rın sonuna doğru; Yeni Kamu Yönetimi reformlarına, doğrudan 

devlet kontrolünü azaltmaya ve pazar ve ağ tabanlı araçların 

uygulanmasına önem verilmeye başlandı. Aynı zamanda sa-

yısallaştırma ve teknoloji alanlarında da bölge, kayda değer 

adımlar atmıştır (Nemec, 2008). 

Bu bölümde hem örgütsel hem de bireysel düzeyde kamu sektö-

rü performansını artırmayı amaçlayan reformlar tartışılacaktır. 

İlk olarak, kamu idaresi reformları iyi verilerle desteklenmeli 

ve bu sebeple ölçüm konusuna odaklanılmalıdır. Kamu sek-

törünün hangi bölümlerinin iyi performans gösterdiğini veya 

hangi bölümlerinin desteğe ihtiyacı olduğunu ve reformların 

etkili olup olmadığını nasıl öğrenilebilir? İkinci olarak, düşük 

performans gösteren bölümler veya birimler belirlendikten 

sonra, hükümetlerin, performansı artırmak amacıyla bölümler 

ve uygulamalara yönelik yaptığı reformlar tartışılacaktır. Daha 

sonra idari sadeleştirmenin devletin performansını örgütsel 

düzeyde nasıl etkileyebileceği tartışılacaktır ve performansla 

ilgili ödeme konusu bireysel düzeyde bir reform örneği olarak 

incelenecektir. Son olarak, bölüm Ankara Konferansı’nda yer 

alan vaka çalışmaları ile sona erecektir.

PERFORMANSI ARTIRMA AMACI 
GÜDEN İDARİ REFORM

Ölçüm: Veri Destekli Politika Oluşturma ve Uygulama

Kamu idaresi reformu yüksek kaliteli veri ve yüksek kaliteli 

analiz ile desteklenmelidir. Bu verilere dayanarak, hükümetler 

nerede ve nasıl reform yapacaklarının kararına varabilir. 1980’li 

yıllardan 2000’li yıllara kadar, Yeni Kamu Yönetimi hareketi, ve-

rileri politika oluşturmanın ve kamu yönetiminin merkezi haline 

getirdi ve sonuç olarak, performans ölçümü kamu sektörünün 

işleyişinin temeli haline getirilmiş oldu. Başka bir deyişle, per-

formansın ölçülmesi, devletlerin temel görevi haline gelmiştir 

(Van Dooren et al., 2011). ECA ülkeleri 1990’lı yılların başından 

itibaren idari reform için yalnız tek bir model izlememiş olsa 

da, çoğu ülkede devletin her kademesinde performans ölçüm 

planlarının uygulanmasında genel bir artış olmuştur (Nemec, 

2008). Son otuz yılda bütçe yöntemleri, mali kontrol ve kalite 

yönetiminde yapılan büyük gelişimler göz önüne bulundu-

rulduğunda, bu bölgede performans ölçümü yoluyla devlet 

kapasitesinin artırılmasına ilişkin oldukça fazla bir potansiyel 

olduğu söylenebilir. Bu nedenle, performans ölçüm araçlarının 

tanıtımı ECA ülkeleri için asıl mesele değildir; asıl mesele üret-

tikleri verilerin kullanılmasıdır. Bununla birlikte, performans 

verileri kullanımı konusuna geçilmeden önce, performansın 

nasıl ölçüleceğinin temelleri kısaca belirlenmiştir.

Van Dooren ve diğerleri (2011) performans ölçümünün dört 

unsurunu şu şekilde ayırt eder:

1. Hedef Belirleme. İlk etapta neyin ölçüleceği konu-

sunda bir mutabakata varılmalıdır. Mutabakata çeşitli 

yollarla varılabilir. Örneğin, bir yönetim modeli kulla-

narak (Dengeli Sonuç Kartı veya Ortak Değerlendirme 

Çerçevesi gibi) veya bir politikanın arkasında yatan de-

ğişim teorisini titizlikle açıklayan bir program mantığı 

belirterek. 

2. Göstergelerin seçilmesi. Seçilen konunun tam olarak 

nasıl ölçüleceğini tam olarak kestirmek ise başlı başına 
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bir sanattır. Göstergeler kesin olarak tanımlanmalı, kulla-

nıcılara yönelik bir biçimde anlaşılabilir, iyi belgelenmiş, 

amacına ve zamanına uygun ve uygulanabilir olmalıdır. 

Her şeyi ölçmek imkansızdır, bu nedenle ölçüm tasa-

rımcıları taviz vermeye hazırlıklı olmalıdır. Son olarak, 

bir nevi bir uyarı notu: yüksek kaliteli verilerin kullanıla-

bilirliği genellikle varsayılır, ancak uygulamada nadiren 

gerçekleştirilir (Bouckaert ve Peters, 2002).

3. Verilerin toplanması. Gerekli veriler birçok kaynaktan 

elde edilebilir. Örneğin mevcut veya yeni siciller, an-

ketler, öz değerlendirmeler, dış gözlemciler vb. Dünya 

Bankası Bürokrasi Laboratuvarı, mikro düzeyde per-

formansı analiz etmek amacıyla hem anketleri hem de 

idari verileri birleştirir. Bu veriler, örneğin verimlilik üze-

rine (örneğin, bir elçiliğin belirli bir sürede kaç pasaport 

üretebileceği ve bunları ne kadar hızlı üretebileceği), 

departmanlar arası personel devir daimi ve hastalık 

izinlerinin karşılaştırılması üzerine (daha iyi veya daha 

kötü idarecilerin, çalışma ortamlarının, iş yüklerinin 

belirtilmesi vb.), ya da kamu ücret yükü üzerinde son 

derece doğru ve farklılaştırılmış veriler üzerine olabilir.

4. Verilerin analiz edilmesi. Performans verilerinin analizi, 

tanımlayıcı analizin ötesine geçmeli ve korelasyonların 

ve farklılıkların gücü gibi nedensel ilişkileri araştırmak 

adına istatistiksel testler içermelidir. Verilerin karşı-

laştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla bu analizlerin 

sonuçları ya önceden belirlenmiş bir norma karşı 

gelmeli ya da ilgili alt kategorilere (cinsiyet, bölgeler, 

eğitim düzeyi vb.) ayrılmalıdır.

Başarılı bir performans ölçümü için, bu dört unsur bir-

likte teknik olarak mantıklı (iyi ölçülmüş), işlevsel 

(politika oluşturucuları ve kamu görevlileri için yararlı olanla-

rı ölçen) ve meşru (yapılan ölçümlerde hemfikir olunduğu ve 

paydaşlar arasında güvenin sağlandığı sonuçların kabul edil-

mesi) verilere yol açmalıdır (Bouckaert ve Halligan, 2008). 

5. İyi ölçülmüş performans verilerine sahip olmak, kamu 

idarelerinin reformu için gerekli ancak yetersiz bir 

koşuldur. Ölçüm araçlarına sahip olmak başka, elde-

ki verileri kullanmak başka bir şeydir. Dünya Bankası 

(2006), Litvanya’nın planlı, uygulanmış ve gözden 

geçirilmiş bir performans yönetim sistemi kurduğu-

nu göstermiştir. Ancak daha sonra yapılan analizler, 

söz konusu bu (şüphesiz pahalı olan) sistemin sadece 

belirli aralıklarda kullanıldığını ortaya koydu (Nakrošis, 

2007). Bu, ölçüm kültürü ve performans kültürü ara-

sında önemli bir fark olduğunun göstergesidir. Ölçüm 

kültürü, ölçmeye yönelik olup, devletin toplumsal me-

selelerle başa çıkma kapasitesini arttırmak olan nihai 

hedefe yönelik değildir. Veriler hiç kullanılmayabilir 

veya bu bağlamda kötüye kullanılabilir veya istismar 

edilebilir. Diğer bir yandan ise performans kültürü, 

kamu sektörünün performansını veri kullanımı yoluy-

la artırmaya yönelik ortak bir çabayı göstermektedir 

(Radnor, 2008). Araştırmalar, sadece enstrümanlar ve 

yukarıdan aşağıya siparişler değil, performans odaklı 

davranışların oluşturulmasında aslanın payını taşıyan 

performans kültürü olduğunu göstermiştir. Bu, örneğin 

Kırgızistan Cumhuriyeti’nde ve Ermenistan’da geçer-

lidir (Dünya Bankası, 2003; Gabrielyan ve Selimyan, 

2008). Bir sonraki bölümde, kapasite oluşturma, yeni-

lik ve reforma yol açan bir performans kültürünü neyin 

oluşturduğunu inceleyeceğiz.

DEVLET PERFORMANSINI 
YENİLEME VE GELİŞTİRME

Reformları ve yenilikleri verilere dayandırmak için öncelikle 

verilerin gerçekten kullanıldığından emin olunmalıdır. Daha 

sonra ise, verilerin kullanıldığını farz ederek, yeniliklerin nasıl 

teşvik edilebileceğine bakılacaktır. 

Performans verilerinin rutin düşünceyi kırmaya yardımcı oldu-

ğu ve statükoyu öğrenmek ve değiştirmek için fırsatlar yarattığı 

ortaya konmuştur (Moynihan, 2008a, 2008b). Sonuç olarak, 

performans verilerinin kullanımı bir yandan performans ve-

rileri ile diğer bir yandan idari reform ve yenilik arasındaki en 

önemli bağlantıdır (Moynihan ve diğerleri., 2012). Söz konusu 

bağlantıyı oluşturmak için, performans verilerinin toplanmasına 

ve analizine dayanan bir öğrenme ve yenilik kültürüne ihtiyaç 

vardır (Folz ve diğerleri., 2009; Van Acker, 2017). Performans 

verileri kullanılarak oluşturulan çalışma kültürü için önemli bir 

risk ise, performans verilerine olan artan güvende yatar. Bu gü-

ven daha önce güvenilenleri sorgulatır zira bir kez güvenilenin 

performansı kanıtlanmalıdır. Performans ölçümünün tam olarak 

ne için kullanılacağına dair doğru diyalog ve açıklama yapılma-

ması, merkezi ve yerel seviyede, yani bakanlıklar ve kurumlar 

arasında, politikacılar ve yönetim arasında vb. güvensizliğe 

yol açabilir (Bouckaert, 2008). Şüphesiz, güven, etkin ve etkili 

yönetimin gerekli bir bileşenidir. Sonuçta, yöneticilerin yönet-

mesine izin veren bağımsızlık, Yeni Kamu Yönetimi reformlarının 
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temel taşıdır. Güven ve performans yönetimi kontrolü arasında 

bir denge mümkündür, ancak performans yönetimini ciddi bir 

şekilde uygulamaya koymanın ilk aşamalarından itibaren bu 

denge bir odak noktası olmalıdır (Bouckaert ve Halligan, 2008).

Performans verileri, idari reformda yeniliği teşvik etmek ve kamu 

performansını üç ayrı şekilde arttırmak için kullanılabilir: Yönetim 

uygulamaları kullanarak (yenilikçi bir ortamda), işe alarak (ye-

nilikçiliğe dayalı iş davranışı) ve kendi penceresinden dışarıya 

bakarak (işbirliğine dayalı yenilikçilik). Yenilikçi bir ortam, “bir 

kuruluş içerisinde yeniliği teşvik eden yaratıcı fikirleri keşfetmek 

için inisiyatif alan çalışanların desteklendiği ve teşvik edildiği bir 

iş ortamı” olarak tanımlanmıştır (Chan, Liu, ve Fellows, 2014, s. 2).

Böylesi bir ortam, gerek özel sektörde gerekse kamu sek-

töründe olsun, bir kuruluşun üretkenliğini ve performansını 

geliştirebilme ve iyileştirebilme yeteneği bakımından ciddi 

derecede önem arz eder (Arundel ve diğerleri., 2015). Bir kuru-

luşun yenilikçi ortamı, büyük ölçüde, yönetim uygulamalarına 

yani o kuruluşun stratejisinin açıkça yeniliği amaçlayıp amaç-

lamamasına, yapısının esnek veya gevşek olup çalışanlarına 

özgürlük dereceleri sunup sunmamasına, yenilikçi bir destek 

mekanizması olup olmamasına (“esnek para” ya da “esnek 

zaman” olarak düşünülebilir), iletişimin açık olup olmaması-

na ve son olarak da yenilikçiliğe dayalı iş davranışlarının (risk 

alma, sürekli olarak öğrenmeye açık olma, fikir üretme vb.) 

ödülle birlikte teşvik edilip edilmemesine bağlıdır (Martins ve 

Terblanche, 2003). Ayrıca, Dünya Yönetim Anketi aracılığıy-

la yapılan araştırmalar, yönetim uygulamalarının kalitesinin, 

yeniliğin ve üretkenliğin arkasında yatan esas güç olduğunu 

göstermiştir (Bloom ve Van Reenen 2007). Bu tür yönetim 

uygulamaları arasında performans takibi ve yeniden gözden 

geçirme, hedeflerin kalitesi, sonuçları hem kötü hem de iyi 

performansa bağlama ve insan sermayesinin ilgisini çekip o 

ilgiyi kaybetmemek sayılabilir. Bu nedenle, tüm bu konular 

kuruluşun (üst) liderliğine ve farklı birimlerin (orta) yöneti-

mine son derece bağlıdır. Bu nedenle, yenilikçiliğe dayalı iş 

davranışlarının gelişebileceği bir ortam yaratmak liderin so-

rumluluğundadır. Çalışanların ne kadar yenilikçi olduğu kişiden 

kişiye büyük ölçüde farklılık gösterebilir.

Hepimizin bildiği gibi, farklı insanlar farklı derecede yaratıcı-

lık seviyeleri sergilerler. Daha yaratıcı insanlar daha yüksek 

düzeyde farklı düşünme yetisi, yargılarını askıya alabilme, 

risk alma, güven, yeni deneyimlere açıklık, azim, iletişim, em-

pati ve duygusal zeka gösterirler (Kruyen ve Van Genugten, 

2017). Bu kişisel özellikler (a) yeni kamu görevlilerinin işe alım 

prosedüründe ölçülebilir ve (b) yeni çalışanlar işe alındıktan 

sonra yenilikçi iş davranışlarına yol açabilir. Bu nedenle işe alım 

süreci, bir kuruluşun daha yenilikçi olma ve performansını iyi-

leştirme çabasının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 

Yenilikçi iş davranışı, “örgütsel etkinliği ve başarıyı arttırmak 

amacıyla yeni ürün fikirleri, yeni teknolojiler, prosedürler veya 

iş süreçleri de dahil olmak üzere, yeni fikirlerin oluşturulmasına, 

işlenmesine ve uygulanmasına/yürürlüğe konmasına yönelik 

tüm bireysel eylemler “ olarak tanımlanır (Bos-Nehles ve di-

ğerleri., 2017, s. 382). Yaratıcılığın kişisel öncülleri, yenilikçi iş 

davranışının ilk aşaması olan yeni fikirlerin yaratılması veya 

üretilmesi aşamasında önemli bir yere sahiptir: . Ancak, yara-

tıcı insanları işe almak, bu fikirleri denemek ve uygulamak için 

gereken uygun bir ortam olmadığı sürece işe yaramaz. Bu ne-

denle, yenilikçi ortam, yenilikçi iş davranışının son iki adımı olan 

fikrin savunulması ve uygulaması için son derecede gereklidir. 

Hem yaratıcı çalışanları işe almak hem de yenilikçi bir ortam ya-

ratmak gereklidir, ancak devletin performansını artırmak adına 

gereken yeniliği yaratmak için bunlar yetersiz kalmaktadır 

Yenilik yapmak için kuruluşun içine doğru bakmak bir başlan-

gıç olsa da, dışarıya bakmak daha da etkili olabilir. İşbirliğine 

dayalı yenilikçilikte bir şeyleri yapmanın yeni yollarının tasar-

lanması hem devlet ve onun özel sektöründen hem de onların 

sivil toplum meslektaşlarından geçer. Birçok devlet kuruluşu 

için, diğer bölümlerden meslektaşlarıyla işbirliği yapmak, kamu 

dışındaki aktörlerle işbirliği yapmak kadar zor olabilir. Diğer ak-

törlerle deneyim, anlayış ve fikir alışverişinde bulunma, olağan 

düşünce biçimlerinin masaya yatırıldığı ve yeni fikirler için uy-

gun boşlukların oluşturulduğu bir ortam yaratabilir (Sørensen 

ve Torfin, 2017). Vatandaşları (müşterileri), sivil örgütleri ve 

işletmeleri fikir oluşturma, karar ve uygulama sürecine dahil 

etmek, radikal yeniliklerin yapılmasına ve çok daha geniş bir 

destek ve sahiplenme temeli oluşturulmasına sebep olabilir. Bu 

bölümde, daha sonradan ele alınacak olan Polonya’nın vergi 

reformunun vaka çalışması, ortaklar arasındaki diyaloğun son 

derece önemli olduğu bir reformun iyi bir örneğidir.

Özetlemek gerekirse: performans ölçümü, ürettiği veriler kul-

lanılmadığı müddetçe anlamsız bir hal almaktadır. Bu verilerin 

kullanılması, belirli bir kuruluştaki kültürle güçlü bir şekilde 

bağlantılıdır: eğer bir öğrenme ve yenilik kültürüne sahipse, 

veriler kuruluşun performansını artırmak için yapılan yenilik 

ve reformların temeli olabilir. Böylesi bir kültür, fikirlerin test 
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edilmesi için gerekli özgürlüğün sağlandığı ve yaratıcı per-

soneli kendine çeken yenilikçi bir ortama dayanır. Son olarak, 

kamu dışından aktörlerle çalışmak, devletin yenilikçi potansi-

yelini artırabilir. Daha sonra örgütsel ve bireysel performans 

reformlarına yönelik bazı engellerin üzerinde durulacaktır.

İDARİ SADELEŞTİRME: PAYLAŞILAN HİZMETLER 
VE BÜROKRATİK FORMALİTELER

Kamunun çalışmalarını sadeleştirmek de devletin performan-

sını iyileştirmek için bir seçenektir, çünkü idari süreçleri düzene 

sokabilir ve kamu görevlilerinin temel faaliyetlerine odaklan-

masını sağlayabilir. İdari sadeleştirmeyle bağlantılı iki konu; 

paylaşılan hizmetlerin tanıtılması ve bürokratik formalitelerin 

azaltılmasıdır. Her iki konu da aşağıda kısaca ele alınmıştır.

Paylaşılan hizmetler özel sektörde uzun süredir devam eden 

bir kavram haline gelmekle beraber 2000’li yılların başından 

beri ise bu kavram kamu sektörüne dahil edilmiştir. Örneğin, 

bordro işlemesinden sorumlu tek bir birimin oluşturulması 

veya devlet kurumlarının, bölümlerin ve kuruluşların tümü veya 

en azından önemli bir kısmı için bilişim desteği sağlanması 

olabilir. Ortak Hizmet Merkezi’ni tam olarak neyin oluşturdu-

ğuna dair bir uzlaşı olmamasına rağmen, kabul edilen birkaç 

ortak payda vardır (Schulz ve Brenner, 2010): 

• Bir grup kuruluş arasında, arka ofis süreçlerinin ve hiz-

metlerinin birleştirilmesi.

• Paylaşılan hizmetlerin uygulaması girişimlerinin arka-

sında yatan maliyet azaltma girişimleri.

• Dahili “müşterilere” (birimlere, bölümlere ve çalışanla-

ra) odaklanma.

• Süreçleri, mümkünse, harici müşterilerin (vatandaşla-

rın, STK’ların, vb.) ihtiyaçları ile hizalama.

• Ayrı bir örgütsel birim olarak son hizmet sağlayıcısı.

Maliyetlerin azaltılması, yenilikçi kapasitenin artırılması ve 

kamu ve devlet memurlarının esas operasyonlara odaklanma-

larına izin verilmesi, kamu sektörünün paylaşılan hizmetlerin 

ve Ortak Hizmet Merkezleri’nin tanıtılmasının faydalarından 

bazıları olarak belirtilmiştir (Janssen ve Joha, 2006). Bunların 

üçü de doğrudan artan kamu performansı ve hizmet sunumu-

na ilişkin olabilir ve yukarıda belirtilen konuların çoğuyla da 

bağlantılıdır (örneğin ücret yükünün azaltılması ve yenilikçi 

kapasitenin arttırılması gibi). Son olarak, araştırmalar paylaşı-

lan hizmetlerin başarılı ve etkili bir şekilde uygulanması için 

çeşitli faktörler ortaya çıkarmıştır (Borman, 2010). 

• Ortak Hizmet Merkezi’nin uygun odağı, çalışanın karar ver-

mede çok az paydası olan yüksek hacimli, rutin faaliyetler 

üzerine olmalıdır. 

• Ortak Hizmet Merkezi’nin yüksek performansı, hiz-

metlerinin tüm meslektaşları tarafından zorunlu olarak 

kullanılmasına dayanır.

• Liderlik, birçok kaynağa göre, başarıya giden yolda yön 

belirleyen en önemli faktördür.

• Başarının elde edilmesi için Ortak Hizmet Merkezi’ni des-

tekleyen sağlam bir Bilişim Teknolojileri sistemi önem taşır.

Bürokratik formalite veya “yürürlükte kalan ve bir uyum yükü 

gerektiren, ancak belirli bir paydaş grubu tarafından değer-

li hiçbir amaca hizmet etmeyen bir kural” (Bozeman, 2000, s. 

83), paylaşılan hizmetler ve Ortak Hizmet Merkezleri için yuka-

rıda belirtilenlerin tam tersi etkiler ortaya koyar. Yenilikçiliğe ve 

esnekliğe engel teşkil eder, (uyum) maliyetlerini artırır ve kamu 

sektörü çalışanlarının dikkatini temel görevlerinden uzaklaştırır. 

Bürokrasi kavramı iyi bilinen ve hatta bazen kamu sektörü ile eş 

anlamlı olarak kullanılan bir kavram olsa da, örgütsel ve bireysel 

geçerlilik üzerindeki etkilerini gösteren şaşırtıcı ve yalnızca bir-

kaç yüksek kaliteli, deneysel çalışma vardır. Yapılan araştırmalar 

çeşitli etkiler göstermektedir. Bunlardan biri örgütsel etkinlikte 

genel bir azalmadır (Brewer ve Walker, 2010; Pandey ve diğer-

leri., 2007). Pandey ve diğerleri aynı zamanda bürokrasinin 

etkisinin bir kuruluşun içindeki kültüre güçlü bir şekilde bağlı 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Gelişim kültürü ile simgelenen 

bir kuruluş “kontrolün aksine esnekliği vurgular; değişimlerin 

karşısında hazır durarak onlara uyum sağlar ve örgütsel büyü-

meye oldukça yüksek bir değer biçer.” (s. 404). Bürokrasi, bu 

tür kuruluşlarda örgütsel performans üzerinde kayda değer 

ölçüde daha düşük bir etkiye sahiptir. Konuyla ilgili bir bulgu 

ise, bürokrasinin yüksek bir algısının liderliği ve çabaları değiş-

tirmek için güçlü bir engel teşvik ettiği yönündedir (Van Der 

Voet, 2016). Bu bulgu, reformun başarılı bir şekilde uygulan-

ması için, öncelikle, bir bürokratik formalite analizinin yapılması 

ve ancak daha sonra külfetli kural ve prosedürlerin nerede dü-

zenlenebileceğini ve azaltılabileceğini görmenin kayda değer 

olabileceğini ima eder.

BİREYSEL PERFORMANS REFORMU: 
PERFORMANSA DAYALI ÜCRET

Performansa dayalı ücret aynı anda akademik literatürde hem en 

popüler hem de en ünlü performansa dayalı reformlardan biridir. 

Performansa dayalı ücret üzerine 2012 tarihli bir literatür taraması, 
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bu tür ödemenin etkileri üzerine 110 çalışmanın sonuçlarını bir 

araya getirmiştir (Hasnain ve diğerleri, 2012). Kanıtların çoğu, 

performansa dayalı ücretin kamu sektörü “yetenek işleri” [yani 

“çıktıların daha kolay gözlemlenebilir olduğu, eğitim ve sağlık 

sektörü işleri” (s. 28)] için olumlu bir etkisi olacağını işaret ediyor. 

Performansa dayalı ücretin kamu sektörü “uğraşı işleri” (politika 

tavsiyesi ve genel kamu yönetimi gibi çıktının kolaylıkla gözlem-

lenemediği işleri) için tesiri kesinlikle daha düşüktür. Genel olarak, 

çıktı ölçümü ve performans değerlendirmesi ne kadar iyi olursa, 

performansa dayalı ücretin de bir o kadar iyi işleyeceği söylene-

bilir. Bir Dünya Bankası araştırması, performansa dayalı ücretin 

özellikle kamu sektörü kuruluşlarının yönetim düzeyi üzerinde bir 

etkisi olabileceğini göstermiştir (Dünya Bankası, 2014).

Wilson (1989), sonuçlarının ve çıktılarının gözlemlenebilirliğine 

dayanan kuruluşların iyi bir tipolojisini ve aslında performansa 

dayalı ücretin işleyebileceği kamu sektörü kuruluşlarının tipo-

lojisini sağlar (Tablo 2-2). 

Bu tipolojiyi müteakiben, performansa dayalı ücret, üretim 

kuruluşlarında ve doğru şekilde tasarlanırsa ve ayarlanırsa 

şayet, prosedür ve yetenek kuruluşlarında da uygun olacaktır. 

Bununla birlikte, uğraşı kuruluşlarının sağladığı ortam, bu tür 

bir performans aracı için uygun değildir. Van Dooren ve diğer-

leri (2011) okuyucularını bu tür tipolojiyi hazır bir plan olarak 

kullanmamaları konusunda uyarıyorlar:

Pratikte, birçok insan kendi kuruluşunu ve politika sektörünü 

ölçmekte zorlanıyor. Olayı dışarıdan gözlemleyen bir yabancı, 

bir yangın devriyesinin işinin ölçümünün oldukça kolay olduğu-

nu, yani işin yangınları mümkün olduğunca çabuk söndürmekle 

sınırlı olduğunu düşünebilir. Ancak itfaiyeciler büyük bir 

yangının karmaşıklığının, alevin aniden parlamasının, geri emiş 

riskinin ve doğru söndürücüyü seçmedeki önemin altını çize-

cektir. Dolayısıyla o yabancı, yangınları, sanki hepsi birbirinin 

aynısı gibi düşünüp yangınları ciddiye almayacaklardır” (s. 30).

Ancak, uygun kuruluşlarda bile, performansa dayalı ücret bazı 

olumsuzlukları ve risklerle beraberinde getirir. Kamu görevlile-

ri için “sistemle kendi lehlerine yönelik oynamak daha kolay ve 

cazip gelebilir.” Öğretmenler, örneğin, bir performans ikramiye-

si alacaklarsa şayet, öğrencilerinin her birine geçer not vermeye 

daha gönülden razı olurlar. Ayrıca, çalışanların bir kısmı bir ik-

ramiye alır ve diğerleri almazsa, bu personel arasında kızgınlık 

ve gerginlik oluşmasına ve içsel motivasyonun kaybedilmesine-

neden olabilir. Son olarak, performans ölçümü meşru veya kötü 

tasarlanmış olarak görüldüğünde, bozuk sonuçlara yol açabilir; 

örneğin, hak etmeyen çalışanlara ikramiye verilmesi ve esas hak 

edenlere verilmemesi gibi (Dünya Bankası, 2014).

Özetle, ECA ülkelerinde kamu yönetimi reformu konusunda 

oldukça fazla çalışma çoktan yapılmış olup gelecekte de ya-

pılması gereken bir o kadar daha fazlası vardır. Performans, 

ECA’nın son birkaç on yılda dikkatini büyük ölçüde çekmiş-

tir, ancak performans verilerinin kullanımı ise hala bir ilgi 

konusudur. Performans bilgisine açık bir kültür yaratmak ve 

bu bilgiden elde edilen verileri yaratıcı bir şekilde ele alabi-

len bir işgücü yaratabilmek, kamu yönetiminde yenilikler ve 

reformların (örneğin iyi tasarlanmış bir performansa dayalı 

ücretlendirme gibi) yapılması için bir ön koşuldur. Dahası, bu 

reformların ve yeniliklerin sürdürülebilirliği, politika oluşturu-

cular açısından sürekli bir dikkat noktası olmalıdır. Bu bölümün 

geri kalan kısmı iki vaka çalışmasından oluşmaktadır: İlki, 

Polonya’da bir vergi idaresi reformu ve ikincisi de Bulgar kamu 

idaresinde ortak hizmetlerin tanıtılması. Bu vakalar, ECA’daki 

kamu yönetimi reformunun potansiyelinin yanı sıra reform 

süreçlerinin karşılaşabileceği olası bazı engel ve tuzaklarını 

göstermektedir.

TABLO 2-2. 
Wilson’ın (1989) kuruluşların tipolojisi (Uyarlama: Van Dooren ve diğerleri., 2011)

GÖZLENEBILIR SONUÇLAR

EVET HAYIR

Gözlenebilir 
Çıktılar Evet

Üretim kuruluşları 

Örnek: posta hizmetleri, vergi tahsili, temizlik, 
araç tescili, gelir tahsili.

Prosedür kuruluşları

Örnekler: ruh sağlığı, danışmanlık, barış zamanı 
askerlik, çocuk cezaevi.

Hayır

Yetenek kuruluşları

Örnekler: saha denetimleri, savaş zamanı 
askerlik, doktorluk, orman koruculuğu.

Uğraşı kuruluşları

Örnekler: diplomasi, istihbarat, araştırma.
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ÖRNEK İNCELEMESİ 2.1

Polonya: Vergi Açıklarının Kapatılması 
ARTUR GOSTOMSKİ, BÜYÜK İŞLETMELER DAİRE BAŞKANI, MALİYE BAKANLIĞI;  

GRZEGORZ PONİATOWSKİ, BAŞKAN YARDIMCISI, SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (CASE)

BAĞLAM  

2008’deki ekonomik kriz, çoğu AB üye ülkesinin kamu maliyesi 

için ciddi zorluklar doğurdu. Diğer AB ekonomilerinin tümün-

deki resesyona rağmen, Polonya ekonomisi kriz sırasında iyi 

bir performans sergiledi ve AB üye ülkelerinin çoğunun aksine 

Polonya’daki vergi matrahı bu dönemde her yıl arttı. 

Ancak bu olumlu durum Polonya’nın mali sorunlar yaşamasına 

engel olamadı. Özellikle KDV olmak üzere vergi tahsilatlarının 

oldukça dalgalı hale gelmesi ile birlikte sorunların ilk belirti-

leri ortaya çıkmaya başladı. 2008 ile 2015 yılları arasındaki 

dönemde Polonya dört kez yıllık bazda KDV gelirlerinde azal-

ma kaydetti. Ekonomi büyüdüğünden ve yasal vergi oranları 

düşürülmediğinden dolayı, gelirdeki düşüş KDV uyumsuzlu-

ğunun giderek arttığının bir göstergesiydi. 

Avrupa Komisyonu’na göre, Polonya’nın KDV açığı (tam uyum 

durumunda olması gereken ile yükümlülük ile gerçekleşen 

gelir arasındaki fark) AB’nin en yükseklerinden biri haline 

gelmişti. 2010 ile 2015 yılları arasındaki dönemde her yıl KDV 

uyumsuzluğu nedeniyle yaklaşık 40 milyar PLN veya gelirin 

yüzde 25’i kaybedildi (bakınız Şekil 2.1-1). Vergi gelirleri büyük 

ölçekli sahtecilik, daha spesifik olarak tüccar sahtekarlığı ve 

döngüsel kaçakçılık ve aynı zamanda çeşitli vergi kaçakçılığı 

türlerine (örneğin, eksik bildirim, beyanname verilmemesi), 

vergiden kaçınma (örneğin oranların yanlış uygulanması), 

hata, noksan ve iflaslar sebebiyle kaybedilmişti. 

KDV sahteciliği sorunu özellikle öne çıkmış, sadece kamu ma-

liyesini değil çeşitli sektörlerdeki şirketleri ve piyasa rekabetini 

de etkilemişti. Hükümetin geçici çözümlerinin (ters ücret gibi) 

etkililiği sınırlı olduğundan dolayı, sahtecilikle mücadelenin 

amaca uygun araçlar – işletmeler üzerindeki olumsuz etkileri 

önlemek için büyük ölçekli sahteciliği ortadan kaldıracak çö-

zümler- gerektirdiği ortaya çıktı. 

UYGULANAN EYLEMLER 

Mevcut vergi hizmetlerinde yapılan bir reform, bütçe için vergi 

gelirlerinin tahsilatını amaçlayan daha büyük reformların baş-

langıç   noktası olmuştur. 

Polonya etkililiği ve sinerjiler yaratmak için gümrük ve vergi 

idarelerini Mart 2017’de faaliyete geçen Ulusal Gelir İdaresi 

(NRA) ile tek bir birim altında birleştirdi. Ulusal Gelir İdaresi 

özellikle aşağıdaki spesifik amaçları gerçekleştirmek için 

kurulmuştu:

a. Bütçe gelirlerinin tahsilatıyla yükümlü olacak uyumlu 

özel bir kamu idaresi kurmak.

b. İşletmeciler dahil, vergi ve gümrükle ilgili yükümlülük-

lerini düzgün bir şekilde yerine getiren vergiye uyumlu 

kişilere daha verimli hizmet ve destek sağlamak.

c. Vergi sahteciliklerini hızlı bir şekilde tespit etme, bun-

lara cevap verme ve olağanüstü vergi ve gümrük 

vergilerini kurtarmada verimliliği ve başarı oranını güç-

lü bir şekilde iyileştirmek.

d. Denetimlerin verimliliğini ve doğruluğunu artırmak.

ŞEKİL 2.1-1. 
Polonya’da KDV Açığı (2010-2015)
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e. Daha iyi performans sağlayarak personelin mesleki se-

viyesini yükseltmek.

f. Vergi konularını daha etkin bir şekilde ele almak.

g. Devletin mali güvenliğinin korunmasına ve Polonya’nın 

doğu sınırının (aynı zamanda Avrupa Birliği’nin de 

doğu sınırı) gümrük korumasının düzgün şekilde orga-

nize edilmesine yönelik sistemi geliştirmek. 

Yeniden yapılanma başlangıç   noktası olmuştu. Aynı zaman-

da, 2017 yılında, dolandırıcıların agresif vergi planlamaları 

karşısında mali kurumların konumunu güçlendirmek için KDV 

ve tüketim vergisi mevzuatında değişiklikler getiren çeşitli 

düzenlemeler uygulamaya konuldu. Reformlar 2018 yılında 

devam etti: KDV için gönüllü taksit ödemesinin uygulamaya 

konulması, finansal sektörün vergi sahtekarlığı için kullanıl-

masını önleyen bir kanun, kamu alacaklarına ilişkin bir sicilin 

uygulamaya konulması, online kasa ve tütün ürünleri ticareti 

üzerinde odaklanan bir paket. Sonuç olarak, 2018 yılında:

a. Toplam değeri 202 milyon PLN olan 288 milyon kaçak 

sigara ele geçirildi.

b. Toplam değeri 107 milyon PLN olan 226 ton tütün ve 

kurutulmuş tütün else geçirildi.

c. Yasa dışı faaliyetin oranı 2015 yılında toplam üretim 

hacminin yüzde 19’u düzeyinde 2018 yılı itibariyle yüz-

de 12,3 seviyesine indirildi.

2018 yılında Standart Denetim Dosyasının kapsamı mikro 

şirketleri de (yaklaşık 1,5 milyon vergi mükellefi) kapsayacak 

şekilde genişletildi ve şu anda çerçeve vergi kanununda bir de-

ğişiklik hazırlanmaktadır. Vergi gelirini artırmak için kurumlar 

vergisinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Sosyal güvenlik 

primleri ödeme sistemi basitleştirilmiştir ve bu gelire düze-

yinin daha da yükseltilmesine katkıda bulunan bir değişiklik 

olmuştur. Bazı yeni gerekliliklerin uygulamaya konulmasında 

organizasyonel ve teknik bazı sorunlarla karşı karşıya kalın-

makla birlikte, önlemlerin genel olarak planlandığı gibi işlediği 

görünmektedir. Örneğin, standart denetim dosyaları gönder-

meyen kuruluşların payı istikrarlı bir şekilde düşmüş, Ocak 

2018’de yüzde 5 iken Kasım 2018’de yüzde 2,4 olmuştur.

Standart denetim dosyaları ile ilgili olarak, 2018 yılında NRA 1,5 

milyardan fazla satın alma işlemini ve 5,5 milyar satış işlemini 

analiz etmiştir. NRA, 2019’un ilk çeyreğinde 423,4 milyon satın 

alma işlemini ve 1,4 milyar satış işlemini analiz etti.

8 Kaynak: Eurostat

2018 yılında vergi gelirlerindeki en yüksek artış oranına (yüzde 

16,2 ile nominal ekonomik büyüme oranının üzerinde), kurum-

lar gelir vergisinden ulaşılmıştır (yerel yönetim birimlerinin 

payları dahil olmak üzere devlet bütçesi). Böylelikle gelirlerde 

6,2 milyar PLN düzeyinde bir artış olmuştur. Toplamda, 2016-

2018 döneminde kurumlar vergisi gelirleri 11,4 milyar PLN (yani 

yüzde 34,8) artmış ve Genel Vergiden Kaçınma ile Mücadele 

Kuralının uygulamaya konulması ile beklenen etki aşılmıştır.

SONUÇLAR

2016 yılı itibarıyla KDV gelirleri güçlü bir şekilde artmaya baş-

lamıştır. 2018 itibariyle düşüş eğilimi tersine dönmüş ve KDV 

tahsilatları 2015 seviyesine göre yüzde 36,9 artmıştır.8 Vergi 

gelirlerindeki artış ülkenin ekonomik büyüme oranını önemli 

ölçüde geçmiştir –ki bu artan KDV tahsilatlarının ikinci kay-

nağıdır. Şekil 2.1-2’de, KDV yükümlülüğü ve geliri çizgileri 

yakınlaşmaktadır. Bu durum vazgeçilen gelirlerin kademeli 

olarak azaldığını göstermektedir. Artan uyum düzeyi, açığın 

nominal değerinde bir düşüş sağlamıştır: 2015’te 40 milyar 

PLN iken 2018’de 21 milyar PLN. Bu durum bütçe için önemli 

bir mali hareket aklanı yaratmıştır. Çeşitli göstergeler -örneğin, 

ticaret istatistikleri anomalilerindeki düşüş – sahteciliğin ölçe-

ğinin önemli düzeyde küçülmesi sayesinde uyum seviyelerinin 

artışını göstermiştir. 

KDV uyumundaki artışın vergi gelirlerinden daha fazla olum-

lu etkisi olmuştur. Adil piyasa rekabeti şeklinde olumlu etkiler, 

Hükümet tarafından getirilen tedbirlerden korkan ekonomik iş-

letmecilerin sıkıntılarını hafifletmiştir. Ayrıca, bilgilere erişimin 

ŞEKİL 2.1-2. 
Polonya’da KDV Geliri, KDV Açığı ve KDV Toplam 
Vergi Yükümlülüğü (2014-2018)

Kaynak: Yazarlar, Avrupa Komisyonu (2018) ’na dayalı olarak.
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daha fazla olması şirketlerin üstlendiği uyum maliyetleri üzerin-

de olumlu bir etki yaratmıştır ve denetimlerin daha az katı hale 

gelmesini sağlamıştır. Genel olarak denetim sayısı üçte bir ora-

nında azalarak 2015’te 29.560 iken 2017’de 18.492’ye düşmüştür.  

Aynı zamanda, denetimlerin etkinliği de keskin bir şekilde art-

mıştır: usulsüzlük tespit edilen denetimlerin payı 2015-2017 

yılları arasında yüzde 83,3 artmıştır. Bilgiye erişim KDV iade-

lerinin hızını artırmıştır; geri ödeme süresi, 2015’in ilk yarısı ile 

2017’nin ikinci yarısı arasında 18 günden fazla düşmüştür.9

Kurumsal reformların henüz gerçekleşmemiş başka olum-

lu etkileri de vardır. Vergi uyumunun artması, her bir tarafın 

borcunu ödediği vergi sisteminin adaletini ve eşitliğini güçlen-

direcektir. Bu, sisteme güvenin temel bir itici gücüdür ve vergi 

ahlakını da güçlendirecektir. 

ÇIKARILAN DERSLER 

Değişim yönetimi, özellikle NRA gibi büyük kurumlarda kar-

maşık bir süreçtir (NRA’nın 59.000’den fazla çalışanı vardır). 

En önemli ders: planlama ne kadar ayrıntılı olursa, hata marjı o 

kadar dar olur. Yani, kestirmelerden kaçının ve işlerin olmaları 

gerektiği gibi otomatik olarak gerçekleşeceğine güvenmeyin. 

9 Kaynak: Maliye Bakanlığı; bakınız http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport-LUKA-VAT.pdf.

Vergi sisteminin değiştirilmesi mevzuatın değiştirilmesinden 

daha fazla şey içerir. Planlama sürecinde BT sistemlerindeki 

ve altyapısındaki değişiklikler ve personel eğitimi için gerekli 

zamanın tanınması da eşit derecede önemlidir. Bilgi sağlama 

ve gerektiğinde eğitim için gereken süre, uygulama süresi ve 

etkinliği bakımından önemli bir faktördür.

Bazı değişiklikler paralel şekilde ve birbirinden bağımsız ola-

rak uygulanabilir ve genel uygulama süresini optimize etmek 

için bunlar planlama sürecinin mümkün olduğunca erken aşa-

masında tanımlanmalıdır.

Değişim yönetimi sürecinde iletişim kritik faktörlerden biridir. 

Kurum içinde çalışanlar ne olacağını, değişikliğin onlar için ne 

anlama geleceğini ve buna nasıl dahil edileceklerini bilmelidir. 

Öte yandan, kurum dışında, NRA yasal iş faaliyetlerini ve do-

landırıcılara karşı mücadeleyi desteklemelidir. 

Bir başka ders: İnsanlara yatırım yapın. En iyi mevzuat bile 

kendi kendini uygulayamaz ve en iyi BT sistemleri sadece on-

ları işleten insanlar kadar iyi olacaktır. 

Yasal sistemde değişikliklerin zamanında ve planlı bir şekilde 

yapılması için yasal değişikliklere yönelik siyasi destek şarttır. 

Çoğu zaman bu faktör hafife alınmaktadır, halbuki meclisteki 

süreç sırasında en iyi projeler etkilerini ciddi şekilde sınırlaya-

cak önemli değişikliklere uğrayabilir. 
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ÖRNEK İNCELEMESİ 2.2

Bulgaristan: Ortak İdari Hizmetler
KRASİMİR BOJANOV, DİREKTÖR, “YÖNETİMİN MODERNİZASYONU” MÜDÜRLÜĞÜ, BAKANLAR KURULU, BULGARİSTAN

BAĞLAM 

Bulgaristan’ın kamu idaresi, genel idare (genel idari destek 

ve insan kaynakları yönetimi), mali yönetim, emlak yönetimi, 

bilişim teknolojisi, idari organın belirli yetkinliklerini yerine 

getirmekten sorumlu hukukî ve ihtisas idareleri olmak üzere 

çeşitli bölümlere ayrılır. Kamu idaresinin örgütlenme ve işleyiş 

modeli, yüksek maliyetler, farklı uygulamalar ve faaliyetlerin 

zayıf koordinasyonu ile öne çıkmaktadır.

Şu anda her idari organ, genel idari görevlerin yerine getiril-

mesi için kendi personelini kullanmaya devam etmektedir. 

Ölçek ekonomilerinden faydalanmak ve fonksiyonlarının ve 

verimsizliklerinin çoğalarak artmasının önüne geçmek için bir 

hareket alanı vardır. Kritik bir kitleye ulaşamayan ve kaliteli hiz-

metler sunamayan küçük birimlerle şu anda birçok arka ofis 

fonksiyonu izole bir şekilde sağlanmaktadır. Buna ek olarak, 

bilişim sistemleri ve çözümlerinde eksiklikler vardır, idari des-

tek hizmetlerinin düşük kalitede olduğuna dair güçlü bir algı 

mevcuttur. Bununla birlikte genel idari destekle görevli kamu 

idaresi personeli ile uzman, konu personeli arasındaki gerginlik 

göz ardı edilemez Hükümetin vizyonu, nihayetinde bazı genel 

idari destek hizmetlerinin sunulması için hükümet çapında bir 

sistem kurmaktan geçer.

Bakanlar Kurulu, genel idari birimlerinin örgütlenmesinin ve 

işleyişinin etkinliğini artırmaya yönelik iki kavram geliştirip 

onaylamıştır. Bu kavramlar; (a) genel idarenin merkezi yöne-

tim yapısı içerisinde standardizasyonu ve (b) ortak hizmetlerin 

uygulamaya konulması. 

Bu vizyon doğrultusunda ilk adım, her Bakanlık içinde ortak 

hizmetler sisteminin kurulmasından, ardından hükümetin gün-

lük işlevlerinde aşırı aksamalara neden olmadan bakanlıklar 

arasındaki arka ofis işlevlerinin paylaşılmasından geçmektedir. 

Ortak hizmetler ilkesi farklı yaklaşımlar çerçevesinde uygula-

nabilir. İlk seçenek, bir veya birkaç Bakanlık içinde çalışan farklı 

idari organların koordinasyonunu ve etkileşimini sağlamaktan 

geçmektedir. Bu model kapsamında, katılımcı idarelere ortak 

hizmetlerin sağlanması için birimler kurulacak. İkinci yaklaşım 

ise, bütün kamu yönetimi için ortak hizmetlerin merkezi olarak 

sağlanmasını öngörmekten geçmektedir. Diğer bütün idari ya-

pılara hizmet veren tek bir merkezi birimin ve sağlam bir bilgi 

yönetim sisteminin oluşturulmasını gerektirecektir. Bu tür de-

ğişiklikler, mevcut yasal çerçevenin değiştirilmesini ve üzerine 

eklemeler yapılmasını gerektirecektir. Ortak hizmetlerin idari 

işleri optimize etmek için sağlayacağı fırsatların etkin kullanı-

mına doğru yönlendirmek için yöntemsel bir çerçeveye ihtiyaç 

vardır.

UYGULANAN EYLEMLER

Kamu İdaresi Kalkınma Stratejisi 2014-2020’nin kabul edilme-

siyle idari reformlara siyasi ve stratejik düzeyde yüksek öncelik 

verilmiştir. Bu strateji, reform için en iyi “itici gücü” bulmayı 

amaçlamış olup finansal yönetim ve muhasebe, insan kay-

nakları yönetimi ve mülkiyet yönetimi de dahil olmak üzere 

seçilmiş birkaç alana öncelik vermiştir. Mayıs 2017’de Hükümet, 

ortak hizmetlerin tanıtılması kapsamında, Dünya Bankası’yla 

beraber bir danışmanlık hizmetleri projesi başlatmıştır.

Ortak hizmetler projesinin bir başlangıç raporu ve aşağıdaki 

proje çıktıları bulunmaktadır: 

1. Mevcut durum raporu, Bulgaristan kamu sektörün-

de insan kaynakları yönetimi ve finansal yönetim 

süreçlerinin mevcut durumu hakkında ayrıntılı bir de-

ğerlendirmeyi, ortak hizmetleri sunmak için gereken 

yasal değişiklikleri ve ortak hizmetlerin üç AB ülkesi 

olan, Hollanda, Estonya ve Finlandiya’da nasıl kuruldu-

ğunun ve şu anda tam olarak nasıl faaliyet gösterdiği 

hakkında bir özet içermektedir. 

 Mevcut durum raporu, ortak hizmetlerin sunul-

masına yönelik birden fazla bilişim ile ilgili sorunu 
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kapsayan önemli bir ek içeriyordu. Bilişim teknolojileri-

nin altyapısının durumu, bulut tabanlı hizmetlere geçiş, 

e-yönetim, dijital dönüşüm ve benzeri. Bulgaristan 

Devleti E-Yönetim Ajansı, proje kapsamındaki resmi bir 

faydalanıcı olmasa da, tavsiyeyi dikkate alıp bilişim ve 

iletişim teknolojileri raporunda özetlenen tavsiyelerin 

birçoğunu uygulamıştır.

2. Kamu mallarının yönetimi için hükümete çeşitli seçe-

nekler sunan bir varlık yönetimi raporu. Hükümet bu 

raporu dikkate alıp Dünya Bankası ekibi tarafından 

yapılan küçük ölçekli tavsiyelerden bazılarını çoktan 

uygulamaya koyulmuştur.

3. Pilot ortak hizmetler birimlerinin kurulması için öneri-

len modeli detaylandıran temel analitik çıktı sistemleri 

ve iki pilot idarenin her birinde üst düzey iş süreçlerinin 

yeniden yapılandırılması için öneriler sunan, önerilen 

yasal değişiklikler ve bilişim teknolojilerine gerekli yük-

seltme önerileri sunan bir pilot uygulama raporu.

 Buna ek olarak, Dünya Bankası ekibi, ortak hizmetlerin 

tanıtımı için aday gösterilen idari organların finan-

sal yönetim süreçlerinin, insan kaynakları yönetimi 

süreçlerinin ve bilişim teknolojileri durumunu değerlen-

diren ayrıntılı pilot-spesifik analitik raporlar sunmuştur: 

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı ve Sağlık Bakanlığı. 

Bu raporlar resmi proje çıktılarından ziyade ortak hiz-

metler ilkelerinin daha iyi anlaşılması ve Hükümetin 

karar alma sürecinin desteklenmesi için sağlanmıştır.

 Dünya Bankası ayrıca, beş AB üye devletinin ortak hiz-

metlerin sunulmasına ilişkin deneyiminin yanı sıra kamu 

kurumlarını pilot hizmet reformlarına yönlendirmek 

için uluslararası en iyi kriterler konusunda uygulamaları 

detaylandıran bir danışma belgesi de sunmuştur. 

4. Ortak hizmet birimleri için karşılaştırmalı ölçütler, ortak 

hizmetlerin sunulması için işlevsel modellere yönelik 

ayrıntılı öneriler ve seçilen insan kaynakları yönetimi 

ve finansal yönetim iş süreçlerinin her biri için model 

hizmet düzeyi sözleşmeleri de dahil olmak üzere öne-

rilen yasal değişiklikleri sağlayan performans yönetimi 

çerçevesinde bir rapor.

5. Ortak hizmet birimlerinin başarılarını izlemek için bir 

izleme ve değerlendirme mekanizması ve ortak hiz-

metler için kurumsal modelinin kapsamlı bir sonradan 

değerlendirme raporu.

6. Bir değişim yönetimi programı ve kapsamlı iletişim 

planı. 

SONUÇLAR

Proje, Bulgaristan’ın merkezi yönetiminin çalışmalarında ve 

kuruluşlarında ortak hizmetler ilkesini tanıtmada başarılı ol-

muştur. Dünya Bankası ekibi tarafından sağlanan proje ile 

ilgili faaliyetler yani; değerlendirmeler, analiz, tavsiye, ka-

pasite geliştirme ve uygulama desteği, ortak hizmetlerin 

sunulmasının yönetim içindeki idari destek faaliyetlerinin ve-

rimliliğini ve etkinliğini arttırdığını kanıtlamıştır. Dünya Bankası 

ekibi, Hükümetteki meslektaşları ile yakın işbirliği içerisinde, 

Bulgaristan kamu sektöründe ortak hizmetlerin sunulması 

için diğer AB üye ülkelerinde ortak hizmetlerin sunumundan 

çıkarılan derslerden yararlanarak yöntemsel bir çerçeve ve 

yasal değişiklikler için ayrıntılı teklifler geliştirmiştir. Ayrıca 

ortak hizmetler ilkesinin iki pilot yönetime uygulanmasını des-

teklemiştir. İki pilot idarenin deneyimi, ortak hizmetlerle insan 

kaynakları ve finansal yönetim uzmanlarının temel olmayan, 

teknik, işlemsel ve yardımcı işlevlerden kurtuldukları ve temel 

işlevlerine odaklanmak için serbest oldukları yönündedir.

Projenin başında sunulan bilişim ve iletişim teknolojileri ve 

mülkiyet yönetimi hakkındaki iki bağımsız rapor kapsamında 

Dünya Bankası ekibi tarafından sağlanan temel öneriler hükü-

met tarafından büyük ölçüde uygulanmıştır.

ÇIKARILAN DERSLER 

Ortak hizmetlerin devreye sokulması, hükümet ve Dünya 

Bankası ekibi tarafından hayata geçirilecek reform eylemle-

rinin doğru ve zamanında sıralanmasını gerektiren yoğun bir 

işbirliğini müteakiben gerektiren bir süreçtir. Ortaklığın etki-

leşimli doğası, Dünya Bankası ekibi ve hükümet tarafından 

analitik ve danışma girdilerinin verilmesine ilişkin beklentilerin 

uyuşmazlığını önlemek adına açık ve etkili bir iletişim ortamı 

gerektirmektedir. 

Ortak hizmetler ortamında idari hizmetlerin sağlanması, yö-

netim içindeki insan kaynakları yönetimi ve finansal yönetim 
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bilgi sistemlerinin varlığına ve yaygın kullanımına bağlıdır. 

Hükümetin insan kaynakları yönetimi bilgi sisteminin eksik 

işlevleri vardı ve proje uygulaması sırasında yeniden yapılandı-

rılmış iş süreçlerini çalıştırmak için tamamlanması gerekiyordu. 

Bu acil ihtiyaca bir yanıt olarak, hükümet ve Dünya Bankası 

ekibi orijinal sistem tedarikçisine danışıp sistem için gerekli 

yükseltmeleri detaylandırmak için analitik çıktı kapsamını ge-

nişletmiştir. Ekibin rehberliğine dayanarak, hükümet önerilen 

yükseltmeler için bir tedarik süreci başlatacaktır.

Çıkarılan bir başka ders ise reformun ilerletilmesi için gerekli 

yasal veya kurumsal değişiklikleri yetkilendirmek için hüküme-

tin sorumluk alması ihtiyacıdır. Reformun uygulaması, ortak 

hizmet ortamında idari destek hizmetlerinin sağlanmasına izin 

veren değişikliklerin yürürlüğe girmesine bağlıdır. Reform baş-

lamadan önce gerekli yasal değişiklikler yapılmalıdır.

Çıkarılan en değerli ders ise kamu yönetimi personelinin 

“kalplerini ve zihinlerini” kazanma ihtiyacıdır. Ortak hizmet-

lerin sunulması, hizmet kültürünü tanıtmak, performans 

göstergelerini tanıtmak ve birim ve bireysel personel perfor-

mansını takip altında tutmak için yönetim içindeki zihniyetin 

değiştirilmesini gerektiren kapsamlı bir reformdur. Ortaklığın 

etkileşimli doğası, ortak hizmetler reformu hakkındaki algı-

larda bir kayma sağladı ve kavramın kabulünü önemli ölçüde 

artırdı. Yönetim eylemlerini, bilgi paylaşımını ve kapasite ge-

liştirmeyi değiştirmeye özel önem verilmiştir. Sonuç olarak, 

reformun personel arasında kabulü iki katına çıkmıştır ve 

Hükümet, reformu sahiplenmiş yönetiminin çalışmasında ve 

organizasyonunda ortak hizmetler ilkesini uygulamaya devam 

etmeyi taahhüt etmiştir.

Sofya, Bulgaristan. Fotoğraf: © iStock / Nikolay Pandev



Kazakistan’ın başkenti Astana şehir merkezinin görünümü. 

Fotoğraf: © Gulbakyt Dyussenova / Dünya Bankası
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K üresel olarak, devletler sosyal hizmetlerin sunumunda 

kritik bir rol oynamaktadırlar ve vatandaşların yüksek 

beklentileri vardır. Özel sektör tarafından gerçekleş-

tirilen hizmet sunumundaki istikrarlı artışa rağmen, devlet-

ler hayati bir rol oynamaya devam etmektedir, çünkü uzak 

ve nüfus yoğunluğu düşük bölgelere ve kırılgan topluluklara 

sağlanacak hizmetler de dahil olmak üzere piyasaların sıklıkla 

yapamayacağı hizmetler sunmaktadırlar. Ekonomiler büyü-

dükçe ve olgunlaştıkça vatandaşlar da devletlerinden daha 

fazlasını beklemektedir. Bu durum vatandaşların OECD düze-

yinde hizmet ve yaşam standartlarına ulaşmak için çabaladığı 

ECA bölgesinin sofistike ve yüksek vergi uygulayan ekono-

milerinde özellikle geçerlidir. Hem devlet memurları hem de 

hastaneler, okullar ve kamu iktisadi teşebbüsleri dahil olmak 

1 CEB ülkeleri: Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya. SEE ülkeleri: Batı Balkanlar, Bulgaristan, 
Kıbrıs, Yunanistan ve Romanya. CA ülkeleri: Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Moğolistan. EEC ülkeleri: Belarus, Moldova, 
Ukrayna ve 3 Kafkasya cumhuriyeti.

üzere daha alt kamu hizmet sağlayıcıları hizmet sunum zinci-

rinde kritik bir rol oynamaktadır. Bunların tümünün iyi hizmet 

sunabilmek için doğru kaynaklara, yeteneklere ve teşviklere 

sahip olması gerekmektedir. 

Son on yılda, ECA ülkeleri kamu hizmet sunumunu iyileştir-

mek için büyük atılımlar attılar ancak halen boşluklar devam 

ediyor. Hizmet kalitesi, erişilebilirlik ve verimlilik için yararlı 

bir gösterge vatandaş memnuniyetidir. Geçiş Ekonomilerinde 

Yaşam Anketi (LiTS) Orta Avrupa ve Baltık (CEB), Güneydoğu 

Avrupa (SEE), Orta Asya (CA), Doğu Avrupa ve Kafkasya 

(AET), Rusya ve Türkiye dahil olmak üzere ECA bölge-

sindeki tüm geçiş ekonomilerinde vatandaşların hizmet-

lerden memnuniyetini ölçmektedir.1 LiTS anketi karma bir 

ŞEKİL 3-1. 
Sosyal hizmetlerden ve temel kamu hizmetlerinden memnun olan katılımcıların oranı (%) 

Kaynak: Geçiş Ekonomilerinde Yaşam Anketi, 2016 (en son). Sarı çizgi – Batı Avrupa. Kahverengi çizgi – Geçiş Ülkeleri, “memnun” veya “çok memnun” kullanıcı oranı.
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tablo ortaya koymaktadır. İlköğretim ve belge yönetimi 

gibi hizmetler için çoğu ECA ülkesi Batı Avrupa’da karşılaş-

tırma yapılan ülkelere göre iyi performans göstermektedir;2 

 ancak mahkemeler, sağlık, yollar ve kamu hizmetleri gibi diğer 

hizmetler için sonuçlarda geniş bir yayılım bulunmaktadır ve 

birçok ülke Batı Avrupa ortalamalarının altındadır (bakınız 

Şekil 3-1).

2 Kurucu AB üyeleri.

İşletmeler için hizmetlerin verimliliği konusunda karma bir 

tablo ortaya çıkıyor. Birçok ülke, bir iş kurmak için idari prose-

dürlerin tamamlanması için gereken süre ile ölçülen bu alanda 

önemli verimsizlikler göstermektedir (Şekil 3-2). Zaman 

içindeki değişim düzensiz olmuştur. Bazı ülkeler son yıllarda 

kayda değer gelişmeler kaydetmiş, diğerleri aynı seviyelerde 

kalmış veya gerilemiştir; bu durum hizmet sunumundaki geliş-

melerin halkın beklentilerini karşılamadığını göstermektedir 

(Şekil 3-3).

ŞEKİL 3-2. 
Bir iş kurmak için gereken zamanın gösterdiği, işletmeler için kamu hizmetlerinin verimsizliği (gün)

Kaynak: Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu, 2018.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Bo
sn

a 
H

er
se

k
Po

lo
ny

a
Ro

m
an

ya
Sl

ov
ak

 C
um

.
Bu

lg
ar

is
ta

n
H

ırv
at

is
ta

n
K.

 M
ak

ed
on

ya
Yu

na
ni

st
an

Ka
ra

da
ğ

İta
ly

a
Ru

sy
a

Kı
rg

ız
 C

um
.

Ta
ci

ki
st

an
Be

la
ru

s
A

lm
an

ya
Sl

ov
en

ya
M

ac
ar

is
ta

n
Tü

rk
iy

e
U

kr
ay

na
Kı

br
ıs

Ko
so

va
Le

to
ny

a
Li

tv
an

ya
Sı

rb
is

ta
n

Ka
za

ki
st

an
A

rn
av

ut
lu

k
Er

m
en

is
ta

n
M

ol
do

va
A

ze
rb

ay
ca

n
Es

to
ny

a
Ö

zb
ek

is
ta

n
G

ür
ci

st
an

ŞEKİL 3-3. 
Kamunun sosyal hizmetlerinden memnun olan katılımcıların yüzdesi (8 hizmetin ortalaması), 2010 ve 2016

Kaynak: Geçiş Ekonomilerinde Yaşam Anketi, 2016

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Kı
rg

ız
 C

um
.

M
oğ

ol
is

ta
n

A
rn

av
ut

lu
t

K.
 M

ak
ed

on
ya

Ta
ci

ki
st

an

Ö
zb

ek
is

ta
n

Ka
za

ki
st

an

U
kr

ay
na

Sı
rb

is
ta

n

Bu
lg

ar
is

ta
n

Er
m

en
is

ta
n

Bo
sn

a 
H

er
se

k

Ro
m

an
ya

Ka
ra

da
ğ

Sl
ov

ak
 C

um
.

Tü
rk

iy
e

M
ac

ar
is

ta
n

H
ırv

at
is

ta
n

Ru
sy

a

Po
la

ny
a

M
ol

do
va

Be
la

ru
s

Li
tv

an
ya

Sl
ov

en
ya

G
ür

ci
st

an

Le
to

ny
a

Es
to

ny
a

2010 2016



64 Avrupa ve Orta Asya’da Etkili, Hesap Verilebilir ve Kapsayıcı Kurumlar Oluşturmak

Kötü Hizmet Sunumunun bir Kaynağı olarak Kurumsal 
Zayıflıklar 

3 Yolsuzluğun kontrolü, özellikle yoksul ve kırılgan nüfus grupları için olmak üzere erişimi azaltan faktörler olarak kaynakları hizmetlerden başka yerlere yönlen-
diren ve hizmet sunumu için kayıt dışı ücretler alan uygulamaların (yolsuzluk) görülme sıklığını düşürdüğünden dolayı, kurumsal kapsayıcılık için iyi bir gösterge 
görevi görür.

Hizmet sunumundaki boşluklar çeşitli faktörlerden kaynaklanır. Sık 

görülen bir faktör finansman yetersizdir, ancak yeterli finansman 

mevcut olduğunda bile hizmet sunumu genellikle yetersiz kaldığın-

dan finansman bulmacanın sadece bir parçasıdır. ECA ülkeleri gibi 

sofistike reformcular için ana itici güç genellikle kurumsal zayıflıktır 

-ve gerçekten de ECA ve dünyadaki ülkelerden elde edilen kanıt-

lar, en iyi hizmet sonuçlarının yetenekli, kapsayıcı ve hesap verebilir 

kurumlar gerektirdiğini göstermektedir. En nitelikli ve motive per-

sonelin hizmet sunmak için işe alınmasını sağladıklarından dolayı 

yetkin kurumlar (genellikle Bölüm 2’de tartışıldığı gibi performansa 

yönelik işe alım ve yönetim uygulamalarından kaynaklanan) hiz-

met sunumunun kalitesini ve verimliliğini artırmak için kritik öneme 

sahiptir. Kurumsal kapsayıcılık, vatandaşların hizmetlere yaygın bir 

şekilde erişimini sağlamak için önemlidir. Öte yandan, hesap verebi-

lirlik, hizmet sağlayıcıları üretken, verimli ve müşteri odaklı olmaya 

teşvik ettiği için iyi hizmet sunumu açısından kritik öneme sahiptir. 

Esasen, doğru teşvikleri belirlediğinden ve kurumsal kapasiteyi ve 

kapsayıcılığı içsel olarak geliştirebildiğinden dolayı, hesap verebi-

lirliğin (ve şeffaflığın) iyi hizmet sunumunun kapsayıcı kurumsal 

itici gücü olduğu söylenebilir. Hesap verebilirlik ve yönetişim ara-

sındaki bağlantı iyi bir şekilde belgelenmiştir ve en açık bir şekilde 

“Hizmetlerin Yoksulların İşine Yaramasını Sağlamak” başlıklı Dünya 

Kalkınma Raporunda açıklanmıştır (Dünya Bankası 2004).

2004 Dünya Kalkınma Raporu, hizmet sağlayıcılar, vatandaşlar ve 

politika yapıcılar üçgeninde hesap verebilirlik ilişkilerinin önemini 

anlamak için geniş çapta kabul gören bir çerçeve sunmaktadır 

(Şekil 3-4). Hem vatandaşların politika ve sözlü anlaşmalar yoluyla 

hizmet sağlayıcıları etkileyen politika yapıcıları seçtiği “uzun hesap 

verebilirlik yolu” hem de vatandaşların geri bildirim ve “oy kul-

lanma” yoluyla hizmet sağlayıcıları doğrudan etkilediği kısa hesap 

verebilirlik yolu hizmet sunumunu etkilemektedir. 

Bu kanallar birbirlerini karşılıklı olarak güçlendirir ve her ikisi de 

kamu hizmetlerinin kilit kullanıcıları olarak vatandaşların hizmet 

deneyimleri hakkında geri bildirimde bulunma ve hizmet sağlayı-

cılardan söz hakkı veya müşteri gücü yoluyla hesap sorma olanak-

larını esas alır.

ECA bölgesinde kurumların hizmet sunumu için önemi, yük-

sek düzeyde söz hakkı ve hesap verebilirlik (Şekil 3-5), kurumsal 

kapasite (devletin etkililiği) (Şekil 3-6) ve yolsuzluğun kontrolü ile 

ölçülen kurumsal kapsayıcılık (Şekil 3-7) mevcut olduğunda vatan-

daşların hizmet sunumundan daha memnun olduklarını gösteren 

verilerle doğrulanmaktadır.3 Etkili, duyarlı, hesap verebilir kurumlar, 

doğru hizmetlerin doğru insanlara mali olarak en ihtiyatlı ve ekono-

mik ve sosyal açıdan en faydalı bir şekilde sunulmasını sağlar. Veriler 

ayrıca ECA ülkelerinde kurumsal kalitede hizmet deneyimini doğru-

dan etkileyen geniş bir yayılım olduğunu göstermektedir. Bazı ülke-

ler — Estonya, Letonya, Slovenya ve Gürcistan —söz hakkı ve hesap 

verebilirlik, devletin etkililiği ve yolsuzluğun kontrolü konularında 

AB ülkeleriyle aralarındaki farkı kapatmış ve bu kurumsal başarılar 

kamu hizmetlerinden yüksek vatandaş memnuniyeti ve devlete 

güven olarak ödüllendirilmiştir. Bu arada, bazı diğer ECA ülkeleri 

geride kalmıştır. Bu grupta, hizmet sunumunda yolsuzlukların bolca 

ŞEKİL 3-4. 
Hesap verebilirlik ilişkileri ve hizmet sunumu

Kaynak: Dünya Bankası, 2004..
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görülmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına ve geri bildirimlerine cevap 

vermemesi durumunda vatandaşların hizmet sunumunu takdir 

etmeyeceğini ve dolayısıyla devletin hizmet sunumuna yaptığı yatı-

rımların yetersiz geri dönüşler sağlayabileceğini gösteriyor.   

ECA’daki hükümetler sosyal, ekonomik ve mali nedenlerden dolayı 

kamu hizmetlerinin verimliliğini, erişilebilirliğini ve kalitesini arttır-

mak için artan bir baskı altına girmektedir. ECA’nın gelişmiş ekono-

milerinin vatandaşları, kamu hizmeti sunumunun kalitesi ve düzeyi 

konusunda yüksek beklentilere sahiptir ve bu beklentileri karşıla-

mak, vatandaşların güvenini korumak ve sosyal hoşnutsuzluğu 

önlemek için kritik önem taşır. Bu tür beklentileri karşılayamayan 

birkaç ECA ülkesi geçmişte halk arasında huzursuzluklar yaşamış-

tır. Ekonomik kaygılar da merkezi önem taşır. Kaliteli eğitim, sağ-

lık hizmetleri ve ulaşım, vatandaşları daha sağlıklı, daha eğitimli ve 

piyasalarla daha iyi bağlı ve dolayısıyla daha üretken hale getirebilir. 

Daha hızlı ve ihtiyaçlara karşı daha duyarlı idari hizmetler, iş yapma 

maliyetini azaltır ve yatırımları çeker. Üretken vatandaşlar ve işlet-

meler büyümeyi teşvik eder ve bazı ECA ülkelerinde önemli bir kısıt 

olan beyin göçünü azaltır. Son olarak, mali kısıtlamalar hükümetle-

rin daha verimli hizmet sunumuna yatırım yapma yollarını düşün-

melerini zorunlu kılmaktadır -örneğin, yönetim uygulamalarında 

teknoloji ve yenilik yoluyla.

ŞEKİL  3.5. 
Vatandaşların sosyal hizmetlerden memnuniyeti 
söz hakkı ve hesap verebilirlik ile doğrudan ilişkili 

Not: 8 kamu hizmetinin bir bileşimi: trafik polisi; resmi belge işlemleri; hukuk 
mahkemeleri; kamu ilköğretim veya ortaöğretim hizmetleri; kamu mesleki 
eğitim hizmetleri; kamu sağlık hizmetleri; işsizlik ödenekleri; ve diğer sosyal 
güvenlik ödenekleri.
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ŞEKİL  3-6. 
Vatandaşların sosyal hizmetlerden memnuniyeti 
devletin etkililiği ile doğrudan ilişkili

Kaynak: Geçiş Ekonomilerinde Yaşam Anketi 2016, Dünya Yönetişim Gösterge-
leri 2016
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ŞEKİL  3-7. 
Vatandaşların sosyal hizmetlerden memnuniyeti 
yolsuzluğun kontrolü ile doğrudan ilişkili

Kaynak: Geçiş Ekonomilerinde Yaşam Anketi 2016, Dünya Yönetişim Göster-

geleri 2016
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ECA Bölgesinde Hizmet Sunumu Reformları 

Birçok ECA ülkesi bu zorunlulukların farkındadır ve bu yönde 

reformlara başlamıştır. Bazıları etkili hizmet sunumunda 

kurumsal önkoşulları güçlendirmek için çok kararlı adımlar 

atmıştır. Bazıları şeffaflık, verimlilik ve performans kültürünü 

güçlendirmek için bu adımları dijital teknolojilere yapılan yatı-

rımlarla birleştirmiştir. 2019 ECA Yönetişim Konferansı bazı 

yenilikçi reformların bir profilini oluşturmuştur. Arnavutluk’ta, 

Dünya Bankası tarafından desteklenen Vatandaş Odaklı 

Hizmet Sunumu Projesi, hizmet sağlayıcı şeffaflığını ve hesap 

verebilirliğini artırarak ve yolsuzluk olanaklarını azaltarak 

vatandaş memnuniyetini ve çeşitli kamu hizmetlerine duyu-

lan güveni artırmıştır. İtalya, Arnavutluk ve Azerbaycan, hiz-

met sunumunun verimliliği ve kalitesi ile satın alma ve kamu 

yatırım yönetiminin şeffaflığı ve verimliliği üzerinde ölçülebilir 

olumlu etkileri olan e-hizmetler ve e-satın alma sistemlerini 

uygulamaya koymuştur. Bu girişimlerin başarısı için gerekli 

temel bileşenler basitti: Vatandaşların ve işletmelerin ihtiyaç-

larını ifade etmeleri ve hizmet sağlayıcıları duyarlı ve hesap 

verebilir tutmaları için geri bildirim mekanizmaları ve hizmet 

sunumunu hızlandırmak ve karar verme ve gözetim için gerekli 

verileri iyileştirmek için kullanılan dijital teknolojiler. 

ECA hükümetleri, hizmet sunumunu ve vatandaşların güve-

nini artırma fırsatlarını beklerken, reform için uygulanabilecek 

tek bir şablonun olmadığı açıktır, ancak bazı temel bileşenler 

vardır. Her ülkenin kendine özgü zenginlikleri ve zorlukları 

vardır ve çözümleri bunlara göre uyarlanmalıdır. Ancak reçe-

teler farklı olsa bile, temel bileşenler genellikle aynıdır: strate-

jik vizyon, yeterli politik ve finansal sermaye, dijital teknoloji 

yatırımları ve ilerlemeyi takip etmeye ve gerekli düzeltmeleri 

yapmaya yönelik izleme ve değerlendirme mekanizmaları ile 

desteklenen, hesap verebilir, yetkin ve kapsayıcı kurumlar. Bu 

temel bileşenleri bile üretmek kolay bir iş değildir, zaman ve 

öğrenme gerektirir, ancak deneyimler nispeten küçük yatırım-

ların büyük sosyal, ekonomik ve mali getiriler getirebileceğini 

göstermektedir.  Bu kitapta profili sunulan “başarı örnekleri-

nin” çoğu da başlangıçta zorluklarla mücadele etmiş ve Dünya 

Bankası teknik yardımından ve işbirliğine dayalı öğrenme-

den önemli ölçüde faydalanmıştır. Daha uygulanabilir giriş 

ŞEKİL 3-8. 
E-Devlet Endeksi, ECA

Kaynak: Birleşmiş Milletler 2012, 2018.
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noktalarından biri, özellikle hükümet düzeyinde hesap vere-

bilirlik teşvikleri ve hizmet sağlayıcı düzeyinde yönetim ve 

hizmet kültüründeki ilgili reformlarla birlikte, dijital devlete 

hazırlıkta ilerleme kaydedilmesidir. Arnavutluk ve diğer ülke 

örneklerinin da gösterdiği gibi, dijital hükümete geçiş şeffaf-

lığı, verimliliği, müşteri odaklılığı ve gözetimi artırarak hizmet 

sunumunu önemli ölçüde artırabilir. Her ne kadar birçok ECA 

ülkesi son on yılda bu alanda iyileşmeler kaydetse de, birçoğu 

halen sınırdan uzaktır (Şekil 3-8). 

Hizmet sunumundaki iyileşmeler topluma ve ekonomiye 

net bir fayda sağlar ve uygulanabilirlerdir. Nispeten küçük 

yatırımlar büyük sosyal, ekonomik ve mali getiriler getirebi-

lir. Her ülke için gerekli olan, kendine özgü koşullara uygun 

yaklaşımı ve sıralamayı bulmaktır. Her durumda reformların 

kurumsal temelleri güçlendirmesi gerekecektir ve devlet, sivil 

toplum, özel sektör ve diğer ortaklar arasında geniş ortak-

lıklar gerektirecektir. Dünya Bankası’nın Yönetişim Küresel 

Uygulaması bu zorlu yolculuk boyunca birçok hükümeti des-

teklemiştir. Bu bölümde profilli sunulan ülke örnek incelenme-

leri, hükümetlerin kamu hizmet sunumunu iyileştirmek için 

kurumları güçlendirme yollarına ilişkin bu başarılı ortaklık ve 

modellerin bazı örneklerini sunmaktadır. 

Üsküp, Kuzey Makedonya’da ışıklar bir köprüyü aydınlatıyor. 
Fotoğraf: © Tomislav Georgiev / Dünya Bankası
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ÖRNEK İNCELEMESİ 3.1

Arnavutluk: Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu
LORİN YMERİ, YÖNETİCİ, ENTEGRE KAMU HİZMET SUNUMU AJANSI

BAĞLAM

Uzun yıllar boyunca, bir kamu hizmetine ihtiyaç duyan 

Arnavut vatandaşlar, yardım almak için uzun sıralara, karı-

şık prosedürlere ve açık olmayan talimatlara rağmen  pis ve 

karmaşık bürokratik ofislere gitmek zorunda kalmışlardır.. 

Kamu hizmetleri, müşteriye az saygı gösteren ve vatandaş-

ların geribildirimi için sadece göstermelik bir fırsatı sunan 

yerleşik bir kurumsal kültürün gölgesinde kalmıştır. Şeffaflık 

sağlanmamıştır. Vatandaşlar, bir hizmet talep ederken sunma-

ları istenecek belgelerden asla emin olmamış ve prosedürler 

açısından ne bekleyeceklerini bilememişlerdir. Kamu hizmet-

lerinin önündeki çoklu ziyaret gereksinimi, hizmet penceresi 

olmayan bulunması zor ofisler, gecikmeler, haksız hizmet 

reddi gibi engeller Devlet kurumlarına duyulan güvenin azal-

masına katkıda bulunmuştur. 

Arnavutluk değişime ihtiyaç duymuştur. Kamu hizmetlerinde 

reform Eylül 2013’te Hükümetin altı önceliğinden biri haline 

gelmiştir. Parçalar halinde yapılacak değişiklikler yeterli olma-

yacaktı. Arnavutluk Hükümeti 2014’ten bu yana, kamu yöne-

timinin vatandaşlara hizmet sunma şeklini yeniden icat eden 

çığır açıcı bir reform gerçekleştirmiştir. Reform büyük ölçüde 

yenilikçiliğe ve standartları, prosedürleri ve hizmet sunumu 

organizasyonunu iyileştirmek için BT kullanımına dayanmış-

tır. İlk üç yılında, yolsuzlukla mücadele, müşteri hizmetleri 

kültürünü geliştirmek, kamu erişimini artırmak ve Arnavutluk 

kamu idaresindeki verimliliği arttırmak için çalışmalar yapıl-

mıştır. Bunlar Hükümetin ikinci döneminde de reformun 

temel önceliği olmaya devam etmişlerdir. Reform şampi-

yonu Arnavutluk’ta Entegre Hizmetlerin Verilmesi Ajansıdır 

(ADISA). 

Kamu hizmeti sunum reformunun amacı öncelikle vatandaş-

ların ihtiyaçlarına odaklanan bir yönetim oluşturmak olmuştur. 

Hedef açık olmasına rağmen, hedefe ulaşmada izlenecek yol 

açık değildi. Önlerindeki iş muazzam ve üstesinden gelmek 

için birçok zorluk bulundurmuştur. Yönetim içinden değişime 

karşı direnç, başlangıçtan itibaren bir test olmuştur. Bazı 

Devlet kurumları ve ofisleri yetkilerinin sorgulandığını veya 

azaldığını düşünmüştür. Küçük rüşvet ve iyilik karşılığında 

yolsuzluktan yararlanan diğerleri, kayıt dışı gelirlerinden vaz-

geçmek istememişlerdir. Ayrıca performanslarına ilişkin ek 

incelemeye kızmışlardır. Kurumsal düzeyde, ilgili kurumların 

her biri – gayrımenkul tescilinden sağlık sigortasına kadar– 

farklı iş yapma tarzlarına sahipti, Öte yandan, her bir ofis per-

soneli diğer departmanlarda olanlara çok az saygı göstererek 

çalışmıştır. Kökleşmiş bir bürokratik kültür, özel sektörde daha 

yaygın olan müşteri hizmetleri standartlarına ters düşmüştür. 

Kamu hizmeti sunumu, özel hizmet pencereleri veya hizmet 

memurları olmayan çok sayıda kurum tarafından gösterildiği 

gibi, genellikle sonradan düşünülmüştür.

Zaman alıcı ve karmaşık süreçler, hiç mantıklı olmasa bile nor-

mal çalışma şekli olarak değerlendirilmiştir. Bazı durumlarda 

vatandaşlardan yeni hizmet için başvurdukları kurumlarla aynı 

kurumdan verilen belgelerin noter tasdikli kopyalarını getir-

meleri istenmiştir. Standartlaştırma ve prosedürlerin uyum-

laştırılması konusundaki kararlılık ve vatandaşların merkeze 

oturtulması mevcut normlardan köklü bir değişiklikti ve her 

düzeydeki devlet memurunun katılımını gerektiriyordu.

Kurumsal düzeyde, vatandaş odaklı hizmetler reformunun 

uygulanmasında yer alan kilit paydaşlar ADISA, Ulusal Bilgi 

Toplumu Kurumu (NAIS) ve gerektiğinde kurumsal kamu 

hizmeti sağlayıcıları olmuştur. Stratejik vizyonun uygulan-

ması ve faaliyetlerin tüm aktörler arasında uyumlaştırılması 

için hedefleri, ilkeleri ve kilit müdahaleleri detaylandırmak 

için Arnavutluk Hükümeti, Arnavutluk’taki merkezi Hükümet 

kurumları tarafından vatandaş merkezli hizmetlerin sunulma-

sına ilişkin uzun vadeli bir politika belgesi hazırlamıştır.

Başlangıçtan itibaren, vatandaşlar ve işletmeler için idari hiz-

metler reformu UNDP, AB, Dünya Bankası, İtalyan Hükümeti 

ve diğer donörler gibi uluslararası kalkınma ortaklarının des-

teğini almıştır.
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UYGULANAN EYLEMLER 

Reformları tasarlama süreci, AB üyesi ülkelerin, diğer Avrupa 

ülkelerinin ve hatta Asya’da bulunan ülkelerin, vatandaş mer-

kezli kamu hizmeti sunum reformlarıyla geniş katılımı olan 

deneyimlerinden yararlanmayı içermiştir. Arnavutluk hükü-

meti, kamu hizmeti sunumu reformlarını gerçekleştirdikleri 

için Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkeleri ziyaret etmiştir. 

Arnavutluk’taki yerel ve uluslararası şirketlerden edinilen bil-

giler de reformu şekillendirmek için paha biçilemez fikir kay-

nağı olmuştur. Bankalar ve perakende şirketleri gibi ileri seviye 

müşteri hizmetleri uygulamalarına sahip kuruluşlar neyin işe 

yaradığına dair bilgi vermişlerdir.

AH, Gürcistan’dan tek durak ofis fikri ve kullanıcı dostu bir 

alanın nasıl oluşturulacağı konularında edinimler kazanmıştır. 

Bu model vatandaşlara, bu hizmetleri tek tek almak için bir 

kurumdan diğerine gitmelerini zorunlu kılmak yerine, ihtiyaç 

duydukları bazı önemli hizmetleri tek bir yerden sağlama 

imkanı sunmuştur. Ancak Arnavutluk’un kendine has durumu 

ülke için özel olarak tasarlanmış yaklaşımlar da gerektirmiştir.

Yerel yenilikler ve tasarım çalışmaları kapsamında incelenen 

uluslararası iyi uygulamalarla birlikte, reform yönetimi yapıları 

da şekillenmeye başlamıştır.

Hızlı reform, merkezi yönetim idari hizmetlerinin ilk envan-

terinin tamamlanması ve bunların en iyi AB uygulamalarına 

göre sınıflandırılması ve kodlanması, vatandaşlara ve işlet-

melere hizmet sunumunda müşteri hizmetleri standartlarını 

garanti etmek için özel bir kurum olarak ADISA’nın kurulması, 

vatandaş geri bildirim mekanizmasının kurulması, e-Arnavut-

luk portalının yenilenmesi, ADISA tarafından ön ofis yönetimi 

ile ön ofis ve arka ofis ayrımının hizmet sunumunda ve pilot 

uygulamasında bir standardizasyon ve sadeleştirme  süreci-

nin başlatılması ve hizmetler hakkında bilgilendirme için ülke 

çapında bir Çağrı Merkezinin açılması gibi önemli adımları 

içermiştir.

ADISA, vatandaş odaklı kamu hizmeti sunum modellerinden 

ve 22 Ekim 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca oluştu-

rulmuş standartlardan sorumlu olan kurumdur. Kamu Hizmet 

Sunumu Hakkında 13/2016 sayılı Kanun ile Ön Ofis düzeyinde 

görev alanı genişletilmiştir. Bu temel yasa, idari engellerin kal-

dırılması yoluyla hizmet sunumuna ve hızlı, verimli, şeffaf ve 

daha kaliteli hizmet sunumuna ilişkin kuralları tanımlamakta-

dır. Kanun ADISA’nın rolünü, kamu hizmeti sunumuna ilişkin 

ilke ve kanalları, kamu hizmeti modellerini geliştirme kuralla-

rını, farklı kurumlar arasında işbirliği kurallarını (yerel yöne-

tim dahil) ve hizmet pencerelerini düzenleme kurallarını ve 

ADISA’nın işleyişini belirlemekte ve tanımlamaktadır.

ADISA, ön ofis – arka ofis ayrımının arkasındaki kurumdur. 

Hem vatandaş odaklı hizmetlerin arkasındaki “beyin” hem 

de bu hizmetlerin “yüzü” olarak hizmet etmektedir. İlgili tüm 

Devlet dairelerinde standart tasarımı belirleyen ve hizmetleri 

izleyen beyindir. Aynı zamanda hizmetlerin kamusal yüzüdür, 

yani ADISA Merkezlerinde müşteri hizmet pencereleri kur-

makta ve yönetmektedir.

Ancak bu reformlarda bazı zorluklar da yaşanmıştır:

a. Kamu hizmetleri için bir veri tabanının olmaması. 

Kurumların çoğunda, sundukları kamu hizmetlerinin 

kesin bir listesi oluşturulmamıştır. Sonuç olarak, her 

kurum için hizmetleri kodlamaya ve isimlendirmeye 

ihtiyaç duyulmuştur.

b. Belirsizlik yaratan bir durum olarak kamu hizmetleri 

hakkında bilgi eksikliği ve vatandaşların ve şirketlerin 

fonlarının kötüye kullanılmasına imkan tanıması.   

c. Gereksinimleri standartlaştırma, başvuru prosedürle-

rini birleştirme ve reform için yasal dayanak oluştur-

maya ihtiyaç duyulmuştur.

d. Sadece hizmet sunumuyla ilgili zihniyetin değiştiril-

mesi değil, aynı zamanda vatandaşların kamu hizmet-

lerinden faydalananlar olarak sahip oldukları haklara 

dair farkındalıklarının oluşturulması ihtiyacı

e. Arnavutluk topraklarında ADISA Entegre Hizmet 

Merkezleri (EHM) ağının genişletilmesi. 

SONUÇLAR

EHM’lerde ADISA, birkaç merkezi Hükümet kurumu için ön 

ofis hizmetleri sunarak vatandaşlara ve işletmelere kamu hiz-

metlerine hızlı, kolay ve şeffaf erişim sağlamaktadır. EHM’lerin 

kurulması, Arnavut devlet kurumlarının vatandaşlarla etki-

leşimi konusunda köklü bir değişiklik gerektirmiştir. Şubat 

2020’ye kadar sekiz bölgesel EHM kurulmuş ve Elbasan’ın 

Mart 2020’de, Kamez ve Vlora da yılın ilerleyen zamanlarında 

açılması planlanmıştır. Daha küçük belediyelerde ADISA, hiz-

metlerini tek elden merkezlerle koordine ederek sunmaktadır. 

ADISA halihazırda Maliq, Belsh Patos, Divjaka ve Librazhd 

belediyelerinde bulunmaktadır. Malësi e Madhe, Kukes - 

Kolonje, Pogradec, Rroskovec ve Mat’daki merkezleri şu anda 
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geliştirilme aşamasındadır ve 2020’de açılması öngörülmek-

tedir. En uzak kırsal bölgelere bile erişim sağlamak için ADISA 

dönüştürülmüş araçlar kullanacaktır. Eylül ayı itibariyle Tiran 

ve Shkodra şehirlerinde mobil birimler pilot uygulamaya geçe-

cektir. Kamuoyu ile iletişimde olan ön ofis arayüzünü, arka ofis 

operasyonlarından ayırmak reformdaki en büyük değişimler-

den biri olmuştur. Bu hamle, başvuru sahipleri ile evrak işleyen 

yetkililer arasında doğrudan temasa son vermiş, yolsuzluk fır-

satlarını azaltmış ve arka ofis personelinin çalışmalarının temel 

işleme sorumluluklarına odaklanmasına yardımcı olmuştur.

Kuyruk yönetimi, vatandaşlara saygılı davranılan misafirper-

ver tesisler, bir şikayet yönetim sistemi ve servis pencerele-

rindeki basitleştirilmiş prosedürler her ADISA Merkezi’ndeki 

standartlardan bazılarıdır. Merkezlerde ayrıca yönlendirmeler, 

otoparklar, bekleme alanları, çocuk oyun odaları ve engelliler 

için rampalar bulunmaktadır.

ADISA başvuru formları için yeni standartlar oluşturmuştur. 

Sonuç olarak, tüm devlet kurumlarında hizmet sunumuna 

yönelik birleşik bir yaklaşım sağlamak amacıyla 35 kurum 

için 315 başvuru formu standartlaştırılmıştır. Buna ek olarak, 

ADISA, her bir idari hizmet için bunlar hakkındaki bilgileri 

sadeleştirmek ve standartlaştırmak amacıyla kullanıcı dostu 

hizmet kılavuzları hazırlamıştır. Hizmet kılavuzları, vatandaş-

ların, ihtiyaç duyulan belgeler, ödenmesi gereken ücretler 

ve başvuru için son tarihler de dahil olmak üzere, bir servise 

başvurmak için gereken tüm bilgilere ulaşmasını sağlamıştır. 

Standartlaştırılmış ve anlaşılması kolay bilgiler artık 915’ten 

fazla kamu hizmeti için kamuya açıktır ve kalan kısım ise 

hazırlık aşamasındadır. (Bazı EHM hizmetleri Tablo 3.1-1’de 

özetlenmiştir.)

Vatandaşlar ilk kez iyi yapılandırılmış ve öngörülebilir bir 

şekilde bilgi almaktadırlar. Talimatları, yüz yüze hizmet pence-

releri, ADISA web sitesi, ADISA Mobil Uygulaması veya e-Arna-

vutluk çevrimiçi portalı gibi çeşitli yollarla bulabilmektedirler. 

Buna ek olarak, ADISA vatandaşların hizmetler hakkında bilgi 

alması için bir telefon numarası belirlemiştir. İnsanlar evlerin-

den çıkmadan, bu ulusal telefon numarasından kamu hizmet-

leri hakkında ön bilgi alabilmektedirler.

Yeni ön ofis sistemi ivme kazanırken, ADISA tarafından yöne-

tilen bir proje kapsamında 10 kilit kurumun arka ofislerin 

yeniden yapılandırılmasına Ocak 2016’da başlanmıştır.  Mart 

2015’teki envanter sürecinden kısa bir süre sonra hedeflenen 

hizmetlerin belirlenmesi sürecine başlanmıştır. Süreç vatan-

daş ve işletmeler için zamandan tasarruf etmek ve idari yükü 

azaltmak amacıyla uygulama süresinden hizmetlerin sunu-

muna kadar iş akışlarının analiz edilmesi ve yeniden eşleşti-

rilmesi işlemlerini içermiştir. Sonuç olarak, yaklaşık 450 kamu 

hizmeti, prosedürler, yasal ve BT olmak üzere üç ana bileşene 

ilişkin büyük bir analizden geçirilmiştir.

2017 yılında yenilikçiliğin kamu hizmeti dönüşümünün temel 

direği olduğunu kabul eden ADISA, bir Yenilikçilik Laboratuvarı 

– ADISALab’ı kurmuştur. ADISALab, hizmet sunumunda 

sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için kapasite geliştirme, iyi 

uygulamalar sağlama ve kurulum yardımı, eğitim ve mentör-

lük yoluyla kurumsal kültürde ve yönetim kültüründe gerekli 

değişikliği desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu faaliyet refor-

mun sürdürülebilirliğini artıracak ve ömrünün uzamasına yar-

dımcı olacaktır. 

ŞEKİL 3.1-1. 
ADISA Hizmet Merkezleri  

Kaynak: Arnavutluk’ta Entegre Hizmetlerin Verilmesi Ajansı (ADISA), 2019.
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ADISA ÖO müşteri standartları, standart işlem prosedürleri-

nin arka ofis uygulamasına katkıda bulunmuştur. Görevlerin 

ayrılması, arka ofis kurumsal personelinin tamamen işlemlere 

ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye odaklanabileceğini 

ifade etmiştir.

Hizmet sunumu reformu, rüşvetlerin prosedürleri hızlan-

dırma ve bürokrasiyi kesme olasılıklarını azaltmış ve süreçlerin 

standartlaştırılması bu tür küçük yolsuzluklara olan ihtiyacı 

engellemiştir. Geçmişte, işlem hızı ve şeffaflık vatandaşlar-

dan en düşük puanları almıştır ve bunu adalet ve uygun ofis 

yerleri izlemiştir. Şimdi, ADISA hizmet pencerelerindeki baş-

vuru süreçlerinin gözden geçirilmesiyle, vatandaşlar yüksek 

düzeyde memnuniyet belirtmektedirler.

2016 yılında yapılan bir Ulusal Başlangıç Durum Tespit Anketi, 

vatandaşların yüzde 51’inin son 12 ay içinde iletişim kurduk-

ları tüm devlet kurumlarından aldıkları hizmetlerden mem-

nun veya çok memnun olduğunu tespit etmiştir. 2018’e kadar 

Dünya Bankası’nın dönem ortası değerlendirmesi, benzer 

şekilde memnun olan vatandaşların payının yüzde 65’e yük-

seldiğini belirlemiştir.

ADISA standart hizmetleri, banka veya telekom pence-

relerinde sunulan hizmetlerle eşittir. Vatandaşlar, ADISA 

Merkezlerindeki müşteri hizmetlerinin, bir kamu kurumu yerine 

özel bir şirketten aldıkları hizmetle karşılaştırılabilir olduğunu 

belirtmektedirler. ADISA, tüm EHM’lerde engelli kişilere kamu 

hizmetlerine eşit erişim sağlayarak gelişmiş hizmet sunumu 

standartları belirlemiştir.

Reform sürecinin başlamasından önce ve sonra yapılan araş-

tırmalar, vatandaşların Devlet hizmetlerinden duydukları 

memnuniyet düzeyini ölçmüştür. Daha yakın zamanda yapı-

lan araştırmalar güçlü ve zayıf yönleri belirlemeyi; hizmet 

sunumunun kalitesini artırmak için ilave hedefler belirlemeyi; 

vatandaşların danışma noktaları, karşılama hizmetleri, konak-

lama, başvuru süreci ve arka ofis hizmetleri ile ilgili memnuni-

yet seviyelerini ölçmeyi; ve tüm entegre hizmet merkezlerinde 

ADISA ile sağlanan iyileşmeler hakkında veri toplamayı 

amaçlamıştır. Anket sonuçları, ADISA ön ofislerin yönetimini 

devraldığından bu yana vatandaş memnuniyetinin arttığını 

göstermektedir.

Entegre hizmet merkezlerinin ve diğer hizmet kanallarının 

işleyişi, EHM’lerin / hizmet kanallarının amaç ve hedeflere karşı 

etkinliğini sürekli olarak iyileştirmenin yollarını tanımlamaya 

yardımcı olmak için titiz performans izleme ve değerlendirme 

yapılmadığında eksik kalacaktır. ADISA’nın hizmet kanalları-

nın performans değerlendirmesi, vatandaşlara kamu hizmeti 

sunumunu iyileştirmeyi ve hizmet kullanıcılarının genel mem-

nuniyetini artırmayı amaçlamaktadır.

ÇIKARILAN DERSLER 

Arnavutluk’ta vatandaş merkezli hizmet sunum reformundaki 

ilerlemenin devam etmesine bazı önemli faktörler katkıda 

bulunmuştur:

• Hükümetin en üst düzeylerindeki güçlü siyasi irade 

etkili olmuştur.

• Desteğin kritik bir yönü, devlet bütçesi dışında reform 

için fon sağlamak olmuştur. Bu, Dünya Bankası’ndan 

ve BM, İtalyan hükümeti ve Avusturya’nın önemli kat-

kılarıyla Arnavutluk Hükümeti’nin UNDP ile ortaklaşa 

uyguladığı donör havuzu fonundan erken aşamada 

sağlanan bir taahhüdü de içermektedir.

• Yasal yapının kurulması tüm sürecin temelini 

oluşturmuştur.

• Yeni yaklaşımların denenmesi ve yeni inisiyatifleri test 

etmek için inkübatörlerin kullanılması, modelin daha 

TABLO3.1-1. 
Yıllar içinde ADISA merkezleri

2016 2017 2018 2019 

EHM’ler ve ortak lokasyonlar 2 5 6 14

Sunulan hizmet sayısı 311 343 380 449

Hizmet kılavuzu sayısı 420 497 892 1073

Başvuru formlarının sayısı 98 115 296 333

Hizmet verilen vatandaş sayısı  196,996 480,176 514,259 812,570
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ayrıntılı olarak geliştirilmesinde ve vatandaşlar ve kamu 

idaresi personeli de dahil olmak üzere ilgili taraflarda 

sahiplenmenin oluşturulmasında etkili olmuştur. 

• Yönetişim yapısı ve vatandaş inceleme mekanizma-

ları, genişlemenin organik olarak ve genel reform 

gündemindeki aşamalı bir yaklaşımla gerçekleşmesini 

sağlamıştır.

Bazı kamu kurumları ve ofisleri, yetkilerinin sorgulandığını 

veya azaldığını düşündüğü için, yönetim içinden değişime 

karşı direniş en başından beri bir test olmuştur. Günlük çalış-

malarındaki değişikliklerin önemini artırmak için memurlara en 

başından beri herkesle aynı hizmetlere ihtiyaç duyan vatan-

daşlar oldukları hatırlatılmıştır. Kendilerini vatandaşların yerine 

koymaları istenmiştir. Reformun anlaşılmasını ve kabul edilme-

sini sağlamaya yardımcı olacak idarelerde ortakları belirlemek 

önemli olmuştur.

Devletin vatandaşlarına hizmet etme biçimindeki dönüşümsel 

değişimler, vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin sunulmasına 

ilişkin uzun vadeli politikada yer aldığı için önümüzdeki yıl-

larda da devam edecektir.

Artık ADISA kapasitelerini güçlendirdiğine ve somut sonuç-

lar elde ettiğine göre, tüm entegre hizmet merkezlerinde bir 

kalite yönetimi çerçevesi oluşturması ve uygulaması ve kalite 

güvence araçlarının tezgah üstü hizmet veren diğer kamu 

kurumları tarafından da sunulmasını sağlama çabalarına yatı-

rım yapması gerekmektedir. ADISA, diğer kamu kurumlarının 

kamu hizmetine ilişkin kalite gerekliliklerine ve standartla-

rına uyumlarını sağlamak için gözetim rolünü artırmak adına 

Hükümetin desteğine ihtiyaç duymaktadır.

ADISA ve NAIS, EHM’lerin organizasyonunu, süreçlerini ve 

belgelerini ISO 9001-2015 ilkeleri ve gereklilikleriyle kademeli 

olarak uyumlu hale getirerek bir kalite yönetim sistemi politi-

kası izlemelidir. ISO 9001, bir mükemmellik etiketi almak iste-

yen hizmet sunum organizasyonları tarafından uygulanacak 

kalite yönetim standartlarını belirleyen, dünya çapında tanı-

nan bir sistemdir.

Tiran kenti, Arnavutluk. Fotoğraf: © Flore de Préneuf / Dünya Bankası.
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ÖRNEK İNCELEMESİ 3.2

Azerbaycan: e-Mahkemeler
NAİL HUSEYNOV, AZERBAYCAN ADALET BAKANLIĞI, AZERBAYCAN YARGI HİZMETLERİ VE AKILLI ALTYAPI, İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME YÖNETİCİSİ

4 Dakolias, M. (1999). Court performance around the world: a comparative perspective. The World Bank

5 Dimitrova-Grajzl, V., Grajzl, P., Zajc, K., &Sustersic, J. (2012). Judicial incentives and performance at lower courts: Evidence from Slovenian judge-level 
data. Review of Law & Economics, 8(1), 215-252

6 Mitsopoulos, M., &Pelagidis, T. (2007). Does staffing affect the time to dispose cases in Greek courts?. International Review of Law and Economics, 27(2), 
219-244

7  Palumbo, G., Giupponi, G., Nunziata, L., & Mora-Sanguinetti, J. S. (2013). Judicial performance and its determinants.

BAĞLAM

Azerbaycan yüksek bir demokratikleşme seviyesini karşıla-

mak, insan haklarını korumak, hukukun üstünlüğünü uygu-

lamak ve bir piyasa ekonomisi geliştirmek için bu alanları 

Avrupa standartlarına çıkarma amacıyla bir stratejiyi aktif 

bir şekilde izlemektedir. Azerbaycan’ın 2001 yılında Avrupa 

Konseyine dâhil olması ülkeyi Avrupa demokratik değerlerine 

daha da yaklaştırmış ve yargı sisteminde büyük ölçekli reform-

lar yapılmasını gerektirmiştir.

Mahkemeler, halka ve Hükümete yargı yoluyla sunulan kap-

samlı çözümler ve  hızlı ve yoğun ekonomik gelişim nedeniyle, 

hukuk ve suç davası akışında ciddi ölçüde, dört katı bir artış 

(2002 yılında 40.000’den 2013 yılında 192.000’e) ile karşı-

laşmıştır. Azerbaycan Hükümeti bu artışa mahkeme sayıla-

rını yüzde 15 artırarak, hâkim sayısını iki katına çıkartarak ve 

mahkeme personelini yüzde 75 arttırarak yerinde bir karşılık 

vermiştir. Bu önlemlerin kısa vadeli bir etkisi olmuştur, ancak 

talep sorunlarına yanıt vermek ve mahkeme hizmetlerinin ve 

işlemlerinin etkinliğini ve verimliliğini sağlamak üzere mah-

kemelerde performans yönetimi gerçekleştirmek için yapı-

landırılmış ve stratejik bir yaklaşımın gerekliliğini de  ortaya 

koymuştur.  

Hâkimlerin sayısını artırma, çok miktarda birikmiş dava 

yüküne, dava akışında bir artışa veya uzun mahkeme yargı-

lamalarına yanıt vermek için çok tipik bir sistem tepkisiydi. 

Yetersiz kaynaklar uzun mahkeme yargılamalarının önemli bir 

nedeni olabilmesine rağmen, bir dizi çalışma daha fazla sayıda 

hâkimi çalıştırmanın mahkeme yargılamalarının uzunluğunda 

çok az etkisi olduğunu ortaya koymuştur. 11 ülkenin yargı sis-

teminde yapılan bir çalışmada, Dakolias (1999)4 mahkeme-

lerin iyi yönetilmemesinin çoğunlukla mahkeme kararlarına 

ulaşmadaki gecikmelerin ana nedeni olarak bir kaynak yeter-

sizliğini belirttiğini ortaya koymuştur. Dakolias mahkemeler iyi 

yönetildiği takdirde, dava akışında bir artışın davaların daha 

hızlı çözüme kavuşturulmasıyla bile sonuçlanabileceğini ifade 

etmiştir. Dimitrova-Grajzl ve diğerleri (2012)5, Slovenya yerel 

mahkemelerinde çözüme kavuşturulan dava sayısı ile çalışan 

hâkim sayısındaki artış arasında çok az bir korelasyon oldu-

ğunu ortaya koymuştur. Mitsopoulos ve Pelagidis (2007)6 

Yunanistan’daki mahkemeler için aynı sonucu bildirmiştir. Mali 

açıdan bakıldığında, OECD 20137 yılında mahkeme bütçeleri 

ve mahkeme yargılamalarının uzunluğu arasında hiçbir açık 

bağlantı olmadığına ilişkin bir rapor hazırlamıştır. Dolayısıyla, 

kaynak ekleme sorunu tamamen çözmez; aslında daha da 

artırabilir.

Bir diğer yetersiz tepki sistem etkinliğini artırmak için mah-

kemelerde bilişim ve iletişim teknolojilerini (ICT) kullanıma 

sunmaya yönelik güçlü bir küresel eğilimi ortaya koymuştur. 

Ancak, 2013 yılında OECD hâkimlerin verimliliği ile ICT hâkim 

bütçesi arasında oldukça zayıf bir korelasyon (r=0.18) sağla-

yan ülke genelindeki uluslararası bir deneyimine dayanarak 

bulgular sunmuştur. Bir başka deyişle, ICT’nin tamamen teknik 

bir sunumu verimlilik artışı elde etmek için yeterli bir yakla-

şım değildir. Bununla beraber, temel özelliği olarak bir Dava 

Yönetim Sistemi (CMS) içeren sağlıklı bir yargı bilişim sistemi-

nin, etkinliği ve verimliliği geliştirmek için yargı sistemindeki 

herhangi bir ve tüm yönetim araçlarının oluşturulabileceği 
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gerekli bir önkoşul – bir dönüm noktası olarak kabul edilmesi 

gerekmektedir. 

İlginç bir şekilde, aynı OECD raporu (2013) her hâkim tara-

fından çözüme kavuşturulan dava sayısı olarak ifade edilen 

hâkim verimliliği ile istatistiklerin oluşturulması arasında güçlü 

bir pozitif korelasyon (r=0.57) ortaya koymuştur.8 Bir başka 

deyişle “Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz” sözünde (hem 

W. Edwards Deming’e hem de Peter Drucker’a atfedilir) büyük 

doğruluk bulunmaktadır ve yargı sistemindeki dijital verilerde 

son zamanlarda gerçekleşen büyük artışı açıklamaya yardımcı 

olur. Dijital veriler sayesinde, mahkeme başkanları (ve hâkim-

ler) davaları hakkında daha fazla teknik bilgiye ve böylece 

daha ayrıntılı bilgiye sahip olabilir ve bu bilgiyi gelişmiş karar 

almaya ve performansa doğrudan dönüştürebilir.

UYGULANAN EYLEMLER

Fakat bu noktada karşımıza çıkan soru, ölçülecek olan nedir ve 

nasıl yapılır? Mahkemelerde bir performans yönetim sistemi 

nasıl oluşturulur? Azerbaycan’daki mahkemelere uygulana-

bilecek en iyi çözümü bulmak için yargı alanında performans 

yönetimi sistemlerinin çeşitli uluslararası örnekleri—Avusturya, 

Bosna Hersek, Slovenya, Singapur, Avustralya ve Birleşik Arap 

Emirlikleri— değerlendirilmiş ve incelenmiştir. Birkaç dikkat 

çeken bulgu aşağıda verilmiştir: 

• Mahkemelerde performans yönetimi üç boyutu içer-

melidir: (a) zaman (b) kalite ve (c) maliyet etkinliği/

verimliliği.

• Kilit performans göstergelerinin (KPG’ler) ve üç boyutu 

kapsayan ilgili hedef değerleri resmi hale getirilmiş 

bir dizisi tüm karar alma aşamalarında uygulamaya 

geçirilmelidir.

• Mevcut ICT sistemlerinin KPG’ler ve hedef değerleri ile 

ifade edilen performans yönetimi sistemini içerecek 

şekilde ayarlanması gerekmektedir.

• Bazı basit açıklayıcı istatistikler zaman ve kalite bakı-

mından KPG’leri tanımlamak üzere yeterli olmakla 

birlikte maliyet etkinliği/uygunluğu açısından KPG’leri 

sunmak üzere daha güvenilir ve gelişmiş yöntemler 

gerekmektedir.

8  Yargısal Performans ve Belirleyicileri - ECO/CPE/WP1(2013)4. İncelenen istatistik tipleri dava tipine, davacı/davalı tipine ve talebin parasal değerine göre 
davalar; dava tipine göre temizleme oranları; dava tipine göre bekleyen davalar ve birikmiş iş yükleri; dava tipine ve yargılama aşamasına göre yargılamaların 
ortalama uzunluğu; dava tipine göre ortalama duruşma sayısı; dava tipine göre ertelemelerin ortalama sayısı ve uzunluğu; sonuçlanma yöntemine göre çözülen 
davalar; temyiz yüzdeleri ve hâkimlerin iş yüküdür.

Özet olarak, yargı yönetimi alanında performans yönetim sis-

teminin tüm üç boyutuna yanıt vermeden sağlam kanıta dayalı 

politika ve karar alma mümkün olmayacaktır. Maliyet etkinli-

ğine/verimliliğine yanıt vermeden, yargı yöneticileri sadece 

bir sorunun semptomlarını ifade edebilecek (birikmiş dava 

yükleri, aşırı uzun mahkeme yargılamaları), bir sorunun ana 

nedenini (nedenlerini) tespit edemeden ve belirleyemeden 

son bulmayan tartışmalara girecektir. Desteğe ihtiyaç duyan 

veya gerekenden fazla kaynak sağlanan ve aşırı insan kaynağı 

içeren mahkemeleri belirleyemeyeceklerdir. Yargı yöneticileri 

temel görevlerini ve becerilerini (mahkeme bütçelerinin tah-

sisi, hâkimlerin dağıtımı ve hâkimlerin değerlendirilmesi ve 

terfii) yeterli ve doğru bir şekilde gerçekleştiremeyeceklerdir. 

Uluslararası en iyi uygulamalar hakkında bir araştırma sonra-

sında, 10’u mevcut CMS’den elde edilen 12 KPG’lik bir dizi oluş-

turulmuştur (bakınız Tablo 3.2-1).

Bu KPG’leri ve hesaplamalara yönelik ilgili formülleri sunma-

nın yanı sıra, bir Mahkeme Nabzı her bir KPG’deki eğilimleri 

izlemek ve onları mahkeme başkanı seviyesinde raporlamak 

üzere geliştirilmiştir (bakınız Şekil 3.2-1). Nasıl nabız oranı, ateş, 

solunum oranı ve kan basıncı bir hastanın hayati vücut fonk-

siyonlarını belirtiyorsa, Mahkeme Nabzı, aylık bir temelde tek 

tek KPG’ler hakkında veri sağlayarak ve KPG’lere yönelik hedef 

değerlerin karşılanmaması durumunda düzeltme işlemine iliş-

kin uyarılar yaparak, mahkeme ve yargı fonksiyonlarının temel 

görevlerinin durumu hakkında benzersiz bir görüş sağlar.

Mahkeme Nabzı üç tip görüş sağlar: geçmiş değerler hakkında 

rapor oluşturan açıklayıcı; mevcut KPI değerlerini sunan mev-

cut durum ve KPG değerinin hedeflenen değerden ne kadar 

saptığını gösteren sapma.

a. Mahkeme Nabzı gerçek ve hedeflenen değerleri karşı-

laştırarak ve trafik-ışığı renklerini yansıtarak görsel bir 

ölçüm sağlar: Kabul edilebilir için yeşil ve bir hedefe 

ulaşılmadığını belirtmek için kırmızı.

b. Sapma gerçek değer ile hedeflenen değer arasındaki 

mesafe olarak sunulur.

c. Tarih (eğilim) bir çizgi veya bar tablosu olarak sunulur. 

Görüntülenen verilerin ayrıntısına karar vermek kulla-

nıcıya bağlıdır.
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d. Üç birleştirme tipi vardır: Artan daha iyidir, Azalan daha 

iyidir ve Daha yakın daha iyidir. Her KPI üç birleştirme 

tiplerinin birinde sınıflandırılmalıdır.

e. Durum son (en son) değer ve hedef için hesaplanır.

f. Sapma yüzde veya nispi veya mutlak sayı olarak 

hesaplanabilir.

SONUÇLAR

İlgililer veri analizinin yargılamalarda onlar ve diğer taraflar 

için nasıl değer oluşturabileceğini temel olarak tekrar düşün-

meliydi. Klasik yıllık raporlar çok ayrıntılıdır, çoktan süresi dol-

muş bilgiyi gösterir ve böylece sorunun nedenini belirlemeye 

ve riskleri ileriye dönük bir şekilde ve zamanında azaltmaya 

yönelik herhangi bir eylemi önler. Dolayısıyla karar, uluslararası 

en iyi uygulamalara dayanan Mahkeme Nabız sistemini sun-

mak ve uygulamaktı. Mahkeme Nabzı siyah beyaz raporların 

yerine sorunlu alanların ve başarılı işlemlerin kolaylıkla ayırt 

edilebildiği dinamik, renkli, gelişmiş raporları kullanıma sun-

muştur. CMS’ler eskiden çok fazla ve aşırı ayrıntılı raporlar 

oluşturuyordu; artık raporlar bilgiyi özümseyen ve mahkeme 

başkanlarına operasyonel ve stratejik karar alma için tam 

zamanında bilgi veren görüş sağlayıcılardır. Odaklanmadaki 

bu stratejik değişiklik mahkemelerdeki analizler için yeni bir 

rol olduğu anlamına gelir. Veri işleme ve analizinin artan hızı 

ile tutarlı olarak, Mahkeme Nabız panoları günlük operasyo-

nel ve karar alma süreçlerine yerleştirilir, hızlarını ve etkilerini 

önemli ölçüde artırır ve karar alıcıların (mahkeme başkanları 

ve hâkimler) analizleri kullanmaktan kaçınmasını daha zor 

TABLO 3.2-1. 
Mahkeme Temel Performans Göstergeleri (KPG’ler)

MAHKEME KILIT PERFORMANS GÖSTERGELERI (KPG’LER) VERI KAYNAĞI

Zaman

1. Dava temizleme oranı CMS

2. Bekleyen davaların yaşı (zaman dilimi içindeki açık davaların %’si) CMS

3. Zamanında dava işlemi yapma (zaman dilimi içindeki kapatılan davaların %’si) CMS

4. Ertelenen dava duruşmalarının oranı CMS

5. Iki veya daha az dava oturumu arasında kapatılan davaların oranı CMS

Kalite

6. Başarılı bir şekilde temyiz edilen davaların oranı CMS

7. Bekleyen davaların sonuçlanmış davalara oranı CMS

8. Mahkemeye başvuranların memnuniyeti Periyodik inceleme

9. Hâkimlerin kalıcı eğitim saati Insan Kaynağı Modülü

10. Toplam ve başarılı şikayetlerin ve hâkimlere yapılan itirazların sayısı Yargısal-Hukuki Konsey,CMS

Maliyet etkinliği / verimliliği  

11. Saat başına maliyet (matematiksel modelleme) CMS - Aynı örnekteki tüm 
mahkemeler  

12. Dava başına insan kaynağı (matematiksel modelleme) CMS - Aynı örnekteki tüm 
mahkemeler
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ŞEKİL 3.2-1. 
Kilit Performans Göstergeleriyle (KPG) birlikte Mahkeme Nabzı Panosu

ŞEKİLLER 3.2-2. 
Hâkimlerin Baktığı Dava Sayısının Veri Analizi 
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hale getirir – kararlar artık geçmiş öncüller yerine kanıta dayalı 

olduğundan bu genellikle iyi bir şeydir. 

Mahkemeler artık birçok ilgili sorunla karşılaşabilir ve yeni 

olanaklar, stratejiler ve öncelikler ile önceden yanıt verebilir. 

Zorunlu aylık toplantılarda mahkeme başkanları ve hâkimler 

KPG’leri ve hedef değerlerden sapmaları analiz etmek için 

Mahkeme Nabız panosunu kullanır. Örneğin Mahkeme Nabız 

panosunda zaman ile ilgili KPG’ler bozulmaya başlarsa, mah-

keme başkanı hangi hâkimlerin ve hangi davaların işlemdeki 

dava ile önceden ilişkili olduğunu incelemek için aşağı doğru 

kayma işlevini kullanır. Başkan sonra bölümlerin başkanları ile 

nedenleri tartışır ve birlikte düzeltici eylemler (zor örnekler, ek 

eğitim, yeni mahkeme uzmanı, vb. ile ilgilenmede destek sağ-

lama gibi) uzlaşmaya varırlar. Böylece, belirlenen hedeflerden 

sapmalar ile ortaklaşa, ileriye dönük, şeffaf ve adil bir şekilde 

mücadele edilir. 

Mahkeme Nabzı sayesinde, mahkeme temel süreçlerini tekrar 

tasarlamıştır ve onları veri tarafından yönlendirilen stratejilere 

göre ayarlamıştır. Mahkeme Nabzı panosu mahkemenin işlem-

leri ve çevresi hakkında genel bir görünüm sunar, bununla 

beraber aşağı akış işlevleri bölüm veya tek tek hâkim seviye-

sinde daha detaylı bir görünüm sağlar. Son olarak, gelişmiş 

istatistiksel modelleri sunmak üzere Mahkeme Nabzının basit 

görsel arayüzünün kullanılması görünmeyen faktörleri karar 

alıcılara görünür hale getirir ve dikkat gerektiren alanların 

bulunmasını kolaylaştırır. Bu hem performans hem de stra-

tejik yönetimi büyük ölçüde iyileştiren bir yönetim devrimi 

gerçekleştirmiştir, böylece mahkeme salonlarında mahkeme 

başkanının stratejik lider ve hâkimlerin etkili ve etkin lider-

ler olarak ileriye dönük rollerini artırmıştır. Böylece önceden 

görünmeyeni görünür kılma özelliği işlemleri, mahkemeye 

başvuranların deneyimi ve stratejisini iyileştirmiştir. Mahkeme 

Nabzının gücü gelişmiş kalite, dava işlemleri için daha kısa 

sure ve gelişmiş maliyet etkinliğini/verimliliğini desteklemek 

üzere kullanılmaktadır.  

Bir diğer önemli doğal sonuç verilerin Mahkeme Nabzına hiz-

met vermek üzere nasıl organize edildiği ile ilgilidir. Mahkeme 

Nabzı Adalet Bakanlıklarının veya akademisyenlerin, sosyal 

bilimcilerin ve hukuk uzmanlarının örneğin dezavantajlı grup-

lara yönelik hizmetlerin kalitesi ve eşitliği veya tüm sisteme 

yönelik ayrıntılı değerlendirme gibi çeşitli konularda çok mik-

tarda veri kullanma özelliğini sınırlamaz. Veri, “büyük verinin” 

harekete geçirilebilir spesifik bilgiye indirgenmesini olanaklı 

kılan bir şekilde depolanması nedeniyle bu mümkündür. Bu 

yüzden, verilerin bir kısmı panoda kullanılmamasına rağmen, 

ŞEKİL 3.2-3. 
Mahkeme Nabız Panosu
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yaş, cinsiyet, kaynak bölgesi, örnek tipi gibi diğer veriler ayık-

lanabilir ve stratejik sektör genelindeki araştırmalar ile (örne-

ğin 16-18 yaşlarındaki kişiler arasındaki, cinsiyet ve bölgeye 

göre ayrılan) en yaygın suç tipleri ilişkilendirilebilir.    

ÇIKARILAN DERSLER

Bu şemanın çok önemli olduğunu diğer ülkelerdeki yargı yöne-

ticileri tarafından kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bu çözüm 

yargı alanında performans yönetimini, e-karar almayı, e-poli-

tika oluşturmayı önemli ölçüde iyileştirebilir ve basitleştirebilir. 

Mahkeme Nabzı kompleks ICT sisteminin buzdağının üstün-

deki kısmını ifade eder. Bilimsel olarak oluşturulan ve yerleş-

tirilen kantitatif performans yönetim sistemi zaman, kalite ve 

maliyet etkinliği/verimliliği boyutlarını kapsar, mahkemelerde 

olgun ve standardize edilmiş bir karar oluşturma süreci sağlar.

Bir pano kullanmayan ülkelerin gelişmiş mahkeme yönetim-

leri bile Mahkeme Nabzından yararlanabilir, bu performans 

yönetim sisteminin raporlama işlevlerini daha da düzenleye-

bilir. Ayrıca ülkelere veri bilimi ve ICT’yi birleştirmeye yönelik 

bir yöntem sağlar, böylece mahkeme yönetiminde bir devrim 

gerçekleştirir ve vatandaşlara önemli ölçüde daha iyi hizmet 

sunulmasını sağlar.

Bununla birlikte, herhangi bir değişikliğin parçası olarak, etki-

lenecek herkes değişikliğin onlar için ne anlama geleceğini 

ve nasıl yararlanabileceklerini bilmelidir. En iyi sonuçları elde 

etmek amacıyla, tüm sistem değişikliklerine yeterli bilgi des-

teği ve eğitimler eşlik etmelidir. 

Azerbaycan’da Dünya Bankası tarafından finanse edilen yeni adliyeler, adli süreci daha hızlı ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.  
Fotoğraf: © Allison Kwesell / Dünya Bankası.



79BÖLÜM 3 Hizmet Sunumunda Yönetişim 

SONUÇ BİLGİ NOTU 3.1

İtalya: Merkezi Satın Almada 
Yenilikçi Çerçeve Anlaşmalar 
İtalya’dan Consip S.p.A. Ekonomik Analiz ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Birimi Başkanı Marco Sparro sağladığı ayrıntılı bil-

giler ile Dünya Bankası Yönetişim Uygulamasından yazarların 

katkısıdır 

BAĞLAM 

İtalyan merkezi satın alma kuruluşu Consip, tamamen Ekonomi 

ve Maliye Bakanlığı’na ait bir kamu şirketidir. Misyonu, kamu 

kuruluşlarına kamu alımlarını kolay ve verimli bir şekilde yap-

malarını sağlayacak araçlar ve beceriler sağlayarak kamu kay-

naklarının verimli ve şeffaf kullanımını teşvik etmektir.

Bu örnek incelemesi, Consip’in satın alma yöntemlerinin, tek 

sözleşmeli satın alma olan “klasik” Çerçeve Sözleşmeleri (FC) 

modelinden, çok sözleşmeli satın alma içeren yeni, daha esnek 

bir Çerçeve Sözleşmeleri (FA) kavramına nasıl geliştirdiğini 

göstermektedir. Merkezi satı almanın gelişiminin bir parçası 

olan çerçeve anlaşmalar, İtalya’da piyasa üzerinde daha büyük 

etki, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) daha fazla 

katılımı ve sürdürülebilirlik gibi faydalar sağlamıştır (bkz. Şekil 

3.3-1). 

Şekil (halen çok geçerli olan) maliyet tasarrufu gibi daha 

önceki hedeflerin teklif sürecine daha fazla KOBİ’nin çekilme-

sine yönelik bilinçli bir çaba gibi ek hedeflerle nasıl desteklen-

diğini göstermektedir (soldan sağa). Ayrıca, sürdürülebilirlik 

giderek önemli bir hedef olarak kabul edilmektedir.

UYGULANAN EYLEMLER 

Yeni konseptin somut bir örneğinde Consip, dışarıdan masa-

üstü bilgisayar temini için sözleşme yapmak amacıyla çerçeve 

anlaşma yöntemini kullanmıştır. “Masaüstü” bilgisayar; yazılım 

lisansı, donanım kiralama, standart bakım ve bir servis masası 

aracılığıyla sağlanan hizmet dahil olmak üzere iş istasyonunun 

entegre yönetiminden oluşuyordu.    

Satın almayı yapacak kuruluşlar çok heterojen ihtiyaçları olan 

büyük kamu kuruluşları olduğu için, sonuçta imzalanacak söz-

leşmeler çağrı aşamasında özel ihtiyaçlara uyarlama yapılma-

sını gerektiriyordu – idareler dört sözleşme adayının tekliflerini 

kalite, fiyat ve ek donanım hizmetleri bazında uyarlayarak iş 

için rekabet etmesini sağladı. 

Bu ihale sonucunda (bkz. Şekil 3.3-2), çerçeve sözleşme 

modelindeki geleneksel hedeflerden birisi olan maliyet tasar-

rufu hedefine ulaşılmıştır. Ancak buna ek olarak, idareler 

geleneksel çerçeve sözleşme yöntemi altında mümkün olan-

dan daha yüksek bir ürün özelleştirmesi elde etmiştir ve söz-

leşme yapılan şirket sayısı artmıştır. Ancak bu faydalar çaba 

gerektirmiştir: özelleştirme sürecinin daha ağır olduğu ve 

daha uzun sürdüğü görülmüştür. Ayrıca idarelerin, arzulanan 

özelleştirme seviyesine ulaşabilmek için ihalelerini uyarlamak 

amacıyla daha yüksek bir beceri seviyesine sahip olmaları 

gerekmektedir.

ŞEKİL 3.3-1. 
Merkezi satın almanın değişin rolü

• Piyasa ve KOBİ’ler
üzerindeki etki

• Sürdürülebilirlik
• Yenilikçilik

• E- ihale
• Kalite

• Etkin Çözümler

• Tasarruflar
• Şe�aflık

• Etkinleştirilmiş süreç

Pazarlık gücü

YeniGeleneksel

e-satın alma

Uzmanlık becerileri
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SONUÇLAR 

İtalya deneyimi, merkezi satın almanın güçlü olduğunu ancak 

dikkatle ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu deneyim, 

tüm koşullara uyan tek bir optimum çözüm olmadığını göster-

miştir. En iyi (merkezi) tedarik tasarımı, ihalenin hedefleri ve 

istenen sonuçları hakkındaki kararlara bağlıdır.

• Amaç nedir? Maliyet tasarrufu, yüksek kalite, KOBİ’lerin 

katılımı, yenilikçilik mi? Çok sözleşmeli bir yapıya sahip 

olmak arzu edilir mi? 

• Piyasa koşulları nelerdir? Hem talep hem de arz tarafı 

önemlidir! Örnekte, talep oldukça heterojen ihtiyaç-

ları olan büyük kamu kuruluşlarından gelmiştir, arz ise 

yerel ortaklarla çalışan yaklaşık 10 ulusal ve çok uluslu 

firmadan gelmiştir. 

ÇIKARILAN DERSLER 

Bir merkezi satın alma kuruluşu uzmanlık yeteneklerinden en 

iyi şekilde yararlanabilir, ancak yetenekli müşteriler olmadan 

etkisi sınırlıdır. Bu nedenle, alıcılara rehberlik ve eğitim sağla-

mak ve onları karar alma süreçlerine dahil etmek önemlidir. 

Örnekte, alıcıların sözleşme yapabilmek için beceri ve oldukça 

fazla çaba sarf etmeleri gerekiyordu. Alıcıların eğitimi ve 

onlarla birlikte çalışmak, satın alma planında hesaba katılması 

gereken ilave zaman gerektirecektir.

Genel olarak, İtalya’daki merkezi satın alma kuruluşu doğru 

yoldadır. Consip’te Çerçeve Anlaşma yöntemleri yoluyla ger-

çekleştirilen satın almaların değeri, özellikle 2017 ve 2018 yılla-

rında her yıl artmıştır. Çerçeve Anlaşmalar şu anda İtalya’daki 

son kamu almaların yaklaşık 4,5 milyar €’luk değeri içerisinde 

önemli bir paya sahiptir. 

ŞEKİL 3.3-3. 
İtalya’da Çerçeve Sözleşmeler (FC) ve Çerçeve 
Anlaşmalar (FA) yoluyla yapılan harcamalar 
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Çerçeve Sözleşmeler (FC) ve Çerçeve Anlaşmalar (FA)
yoluyla yapılan harcamalar (milyon €)

2015 2016 2017 2017

FCs FAs

ŞEKİL 3.3-2. 
Çeçeve anlaşma yoluyla satın almanın özet 
sonuçları 

• Masaüstü yönetimi için maliyet düşürülmüştür

• Çerçeve Sözleşmeler ile karşılaştırıldığında esneklik ve
   özelleştirme artmıştır.

• Sözleşme yapılan taraf sayısının artması böyle yenilikçi
   bir alanda faydalıdır

• Spesifik sözleşmeler için ağır ilerleyen süreç, idareler için
   yüksek beceri, uzun süre ve çaba gereksinimleri



İtalyan Temsilciler Meclisi’nin makamı, Montecitorio Sarayı (Palazzo Montecitorio), Roma, İtalya. 
Fotoğraf: © iStock / YingYang



Kazakistan’daki Nura Nehri üzerindeki Intumak Barajı’nın rehabilitasyonu. 

Fotoğraf: © Shynar Jetpissova / Dünya Bankası
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S ürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşmak, 

sosyal ve ekonomik altyapıda IMFnin 2030 yılına 

kadar GSYH'nın yüzde 4-15'i kadar olarak tahmin ettiği 

büyük artışlar gerektirecektir. Dünya Bankası’nın “Boşluğun 

Ötesinde”1  yayını da altyapı yatırımlarını yönetişim iyileştirme-

leri ile birleştirme ihtiyacına ve gerekli sürdürülebilir altyapıyı 

daha düşük maliyetle oluşturmak için teknoloji kullanımına 

dikkat çekiyor. Çok az ülke sosyal ve ekonomik altyapı açığını 

kapatmak için yeterli kamu kaynağına sahiptir. Dolayısıyla, 

finansmanı, imtiyazları, kamu-özel sektör işbirliğini (KÖİ) vb. 

mümkün kılabilecek ve kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) 

yönetişim, işletme ve finansmana erişim kapasitelerini güç-

lendirebilecek etkili ve adil bir kamu-özel arayüzü oluşturarak 

özel finansmanı ve bilgi birikimini harekete geçirmeleri akıllıca 

olacaktır. 

ECA bölgesinde ve tüm dünyada sürdürülebilir büyümeyi sağ-

lamak için, kamu sektörünün ve özel sektörün temel güçlü yön-

lerini kaldıraç olarak kullanmaları ve karşılıklı bağımlılıklarını 

kabul etmeleri gerektiği giderek daha açık hale gelmektedir. 

Verimli bir kamu-özel arayüzü, özel sektörün güçlü yönlerinin 

(sermaye, uzmanlık birikimi), kamu sektörü araçlarının (kamu 

yararı odağı, düzenleme, kamu harcamaları) ve sivil toplumun 

etkisinin (bağımsız, insan merkezli, gündem belirleme) opti-

mum kullanımı yoluyla etkin ve adil ekonomik büyüme sağla-

yan bir arayüzdür. 

Yönetişim sonuçları etkiler. Ülkeler, kamu ve özel sektör ara-

sında etkili işbirliği sağlamak için reformlara ihtiyaç duyarlar 

- yasal çerçevelerde yapılan, maliyetlerin ve faydaların adil ve 

şeffaf bir şekilde dağıtılması ile birlikte etkin kamu-özel sek-

tör işbirliği için elverişli bir çalışma ortamı yaratan ve geliştiren 

değişiklikler gibi reformlar. 

Ekonominin her sektörüne özgü konular olsa da, kamu ve özel 

sektör aktörlerinin rolü ile ilgili temel sorular büyük ölçüde 

ortaktır ve bunlar yekpare devlet yaklaşımı gerektirmektedir. 

Bunlar her zaman olmasa bile sıklıkla varlık yaratma, işletme 

veya elden çıkar ile ilgili kararlara odaklanırlar. Dolayısıyla, 

Maliye ve Ekonomi bakanlıkları veya kamu varlık yöneticileri 

ve işletmecileri gibi merkezi kurumlar, karar verme sürecinin 

bütüncül ve eşgüdümlü bir şekilde çalışmasını ve aynı hedefe 

doğru ilerlemesini sağlamalıdır: kamuya ait varlıkların etkili, 

1 “Beyond the Gap: How countries can afford the infrastructure they need while protecting the planet.” World Bank, 2019. https://openknowledge.worldbank.
org/handle/10986/31291

etkin ve şeffaf performansı ve kullanıcılar için daha iyi hizmet 

sunumu. 

Son on yıllarda Avrupa ekonomilerinde devletin rolünü azaltan 

önemli reformlara rağmen, Avrupa ve Orta Asya (ECA) böl-

gesi ülkelerinde devlet özellikle temel altyapı hizmetleri, sağ-

lık, ulaştırma, finans ve doğal kaynaklar olmak üzere ekonomik 

kalkınmada ve insanların yaşamlarında önemli ve genellikle 

de baskın bir rol oynamaya devam etmektedir. Birçok ülke, 

ekonomilerinde devletin ayak izini azaltmak, KİT’lerin verim-

liliğini artırmak ve altyapı yatırım açığını kapatmak için özel 

sermayeyi çekebilmek için iddialı reformlar uyguluyor, ancak 

GSYH’ya katkıları, toplam istihdamdaki payları ve toplam yatı-

rımlar içindeki payları dahil olmak üzere birçok ölçüye göre 

KİT’ler önemlerini korumaktadır (Şekil 4-1). 

ECA bölgesinde devlet nüfusa özel sektör hizmet sağlayıcıların 

sunmadığı temel kamu hizmetlerini sunmaya devam etmekte-

dir. KİT’lerin bu tür kamu mal ve hizmetlerini sunma gerekçesi, 

çoğunlukla bu hizmetler için işleyen bir pazarın bulunma-

ması, ölçek avantajları ve kullanıcıların hizmet sağlayıcılardan 

hesap sorma yeteneğini zayıflatacak bilgi asimetrisiyle ilgilidir. 

Bununla birlikte, kötü hizmet sunumu ve KİT’lerin etkin altyapı 

sağlamadaki başarısızlıkları, dünya çapında yapılan araştır-

malarda yatırım ve ekonomik büyümenin önündeki önemli 

engeller olarak belirtilmektedir. Ayrıca, yeterli imkanlara sahip 

hanehalkları alternatif özel kaynaklara başvurabildiklerinden 

dolayı (örneğin kendi elektrik jeneratörlerini alabilirler, çocuk-

larını özel okullara gönderebilirler veya şişelenmiş su alabilir-

ler) yoksulları orantısız bir şekilde etkileme eğilimi gösterir. 

Sahip oldukları kar odaklı teşvik unsurları ve piyasa güç-

lerini yenilikçilik, kaldıraç ve ölçek için kullanabilme yete-

nekleri sebebiyle, özel sektörün genellikle belirli alanlarda 

kamu sektörüne göre kendine özgü avantajları olduğu ileri 

sürülmektedir. Aynı zamanda, devletlerin kamu hizmetlerini 

vatandaşlara adil ve uygun bir şekilde sunulmasını sağlama-

ları gerekmektedir. Devletlerin piyasa başarısızlıklarına karşı 

koruma sağlamaları ve kapsayıcılığı temin etmeleri gerek-

mektedir; bu da genellikle belirli hizmetlerin kırılgan nüfus 

kesimleri için erişilebilir olmasını sağlamak için sübvanse 

edilmesini gerektirmektedir. Bu, kamu-özel sektör işbirli-

ğinin, özel sektör verimliliğini ve etkinliğini sağlamanın ile 
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kamu hedeflerine ulaşmanın bir yolu olabileceğini düşün-

dürmektedir. Bununla birlikte, özel sektör katılımının her 

derde deva olmadığı unutulmamalıdır; sektörden sektöre 

ve ülkeden ülkeye değişen karışık deneyimler olmuştur.2 

Aynı zamanda, bu bölümdeki Türkiye örnek incelemesi-

nin gösterdiği gibi, doğru yönetişim ile birlikte, kalkınma 

2 Eduardo Engel, Ronald D. Fischer, and Alexander Galetovic, “When and How to Use Public-Private Partnerships in Infrastructure: Lessons From the 
International Experience,” NBER Working Paper No. 26766/2020; Philippe Burger and Ian Hawkesworth, “How To Attain Value for Money: Comparing PPP and 
Traditional Infrastructure Public Procurement,” OECD Journal on Budgeting, Volume 2011/1

bağlamında özel finans kullanımının büyük ölçekte faydalı 

olduğu görülmüştür.

Bu nedenle bir hükümet, kamu sektörünün ve özel sektö-

rün stratejik kalkınma yönü ve ulusal bağlam ışığında kamu 

hizmetlerini sunma konusunda nasıl bir rol oynaması gerek-

tiğini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. Bunu yapmak 

ŞEKİL 4-1. 
Milyon nüfus başına düşen finansal olmayan KİT’ler

Kaynak: Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da Kamu Iktisadi Teşebbüslerinin Rolünü Yeniden Değerlendirmek. IMF, 2019.
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için, devletin bir yandan meşru kamu çıkarlarını, ülkenin uzun 

vadeli stratejik çıkarlarını, KİT’lerin mevcut verimlilik ve etki-

liliklerini ve KİT’lerin sosyal işlevlerini dengelerken, devletin 

çeşitli sektörlerde mülkiyet rolünü tanımlaması gerekmektedir. 

Etkili bir kamu-özel sektör arayüzü için doğru dengeyi bulmak 

iki temel hususu ele almayı gerektirir:

• Bir özel sektör kuruluşu daha önce devlet tarafından 

tamamen kontrol edilen sektörlere katıldığında, bunu 

verimli, adil ve şeffaf bir şekilde yapmasının sağlan-

ması; ve 

• KİT’lerin kârlı, etkili ve devlete ve halka karşı hesap 

verebilir olması için gerekli ortam ve mekanizmaların 

oluşturulması. 

Şeffaf, yetkilendirilmiş ve kapsayıcı bir reform süreci reform 

hedeflerine ulaşmaya yardımcı olabilir. Reform sürecini 

yapılandırmak ve doğru bir şekilde sıralandırmak, devletin 

piyasadaki payını azaltmak ve yolsuzluk uygulamalarını en 

aza indirmek için en kritik adımlardır. Karmaşık bir reform 

sürecinde siyasi partilerle ve ekonomik ve sivil toplum aktörle-

riyle birlikte çalışmak, reform hedeflerine ulaşmak için gerekli 

denge ve denetleme mekanizmasını sağlayabilir. Benzer 

şekilde, bölge genelinde edinilen iyi deneyimler, zorluklar ve 

dersler, faydalı bir rehberlik sağlayabilir ve reformcuların yay-

gın hatalardan kaçınmasını sağlayabilir. Tüm ülkelerde karşı-

laşılan temel bir sorun, reformu yönlendirmek ve son derece 

deneyimli özel sektör aktörleriyle etkileşim kurmak için uygun 

kapasiteye -beceriler, bilgi birikimi ve kaynaklar- sahip kamu 

sektörü aktörlerinin olmasını sağlamaktır. 

Bu reformların temel direkleri mevzuat, eşit muamele, yöneti-

şim ve gözetim, şeffaflık ve bilgilerin açıklanması, halkın katı-

lımı ve kapasite oluşturmadır (bakınız Şekil 4-2).

ŞEKİL 4-2. 
Kamu-özel sektör arayüzündeki temel reform unsurları

• Özel sektörün kamu 
hizmetlerine ve altyapıya 
şe�af ve adil bir şekilde 
katılmasına olanak 
tanıyan uyumlu bir yasal 
çerçeve oluşturulması

Mevzuat

• Kamu hizmetlerini ve 
altyapı projelerini 
uygulayan kamu ve özel 
sektör kuruluşlarına eşit 
muamele yapılması

Eşit
Muamele

• İyi kurumsal yönetim 
uygulamalarının 
uygulanması ve KİT'lerin 
mali gözetiminin 
güçlendirilmesi

Yönetişim
ve Gözetim

• Kamu hizmetleri ve 
altyapısı ile ilgilenen kamu 
ve özel taraflar için yüksek 
düzeyde şe�aflık ve 
bilgilendirme sağlamak

• STK'lar ve medya 
aracılığıyla kamuoyu ile 
etkili bir iletişim 
kampanyasının 
sürdürülmesi

Halkın
Katılımı

• Benzer ülkelerin 
deneyimlerinden dersler 
çıkarma ve iyi 
uygulamaların paylaşılması 
yoluyla devlette ve 
uygulayıcı kurumlarda 
kapasite oluşturma 

Kapasite
Oluşturma

Şe�aflık ve
Bilgilendirme
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Yönetişimin Hayati Rolü 

3 OECD (2013), Investing Together: Working Effectively Across Levels of Government, OECD Publishing, Paris; Abdul d Abiad et al. (eds) (2015), The 
Macroeconomic Effects of Public Investment: Evidence from Advanced Economies, IMF Working Paper No. 15/95.

4 IMF (2015), Making Public Investment More Efficient, IMF Policy Paper; A. Rajaram et al (eds.) (2014), “The Power of Public Investment Management: 
Transforming Resources into Assets for Growth,” Directions in Development, Washington, DC: World Bank.

5 Hawkesworth, Ian, “Policy Guidance for Public Governance of Infrastructure” in Helmut K. Anheier (Ed.) The Governance Report. 2016. Oxford University Press.

6 OECD (2018) Ownership and Governance of State-Owned Enterprises: A Compendium of National Practices.

İyi yönetişim, erişilebilir kamu hizmetleri ve altyapısının sağ-

lanması için gerekli bir koşuldur. Veriler daha iyi yönetişimin 

devletin ulusal ve yerel kademelerinde daha verimli harcama-

lar ve daha iyi büyüme sonuçları sağladığını göstermektedir.3 

Bazı çalışmalar4 altyapı yönetimindeki iyileşmenin varlıkla-

rın ömrü boyunca önemli verimlilik artışları ve daha yüksek 

altyapı verimliliği sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. Öte 

yandan, zayıf yönetişim, altyapı projelerinin belirlenen süre-

leri, bütçeleri ve hizmet sunma hedeflerini tutturamaması-

nın önemli bir nedenidir. Ne yazık ki, altyapı yatırımlarına en 

çok ihtiyaç duyan ülkeler aynı zamanda altyapı çerçevelerine 

ilişkin yönetişimin daha az etkili olduğu ülkelerdir. Bu zorluk 

zamanında, bütçe dahilinde ve tüm paydaşların güvenini sağ-

layacak şekilde doğru stratejik altyapıyı sunmak için devletin 

tüm kurumsal mimarisinin güçlendirilmesini gerektirir. Bu 

kamu sektörünün altyapıyı nasıl önceliklendirmesi, planlaması, 

bütçelendirmesi, değerlendirmesi, sunması ve düzenlemesi 

gerektiği gibi soruları gündeme getirmektedir. Bunun temel 

ve genellikle ihmal edilen bir boyutu, geleneksel kamu işlerini 

desteklemek için KİT’lerin ve özel sektörün nasıl kullanılacağı 

konusunda tutarlı bir stratejinin geliştirilmesidir.5

Özel sektörün altyapı hizmetlerine daha fazla katılımını engel-

leyen husus bir finansman açığından ziyade altyapı yönetişim 

açığıdır. Daha spesifik olarak, çeşitli riskler ve zorluklar meşru, 

etkili ve verimli altyapı varlıklarının yaratılmasını tehdit etmek-

tedir. Bu risklerin çoğu, iyi yönetişim uygulamaları yoluyla 

azaltılabilir. Bu, 2019 yılında Dünya Bankası tarafından düzen-

lenen yönetişim konferansı dahil olmak üzere özel sektörden 

kreditörler, inşaat şirketleri, varlık fonları, kurumsal yatırımcı-

lar, sivil toplum grupları ve kamu görevlileri ile yapılan istişare 

ve tartışmalardan ve birçok araştırma belgesinden çıkan bir 

mesajdır. İyi sonuçlar veren başarılı bir KÖi programının bir 

örneği Türkiye'dir: Türkiye ile ilgili örnek incelemesi, açık bir 

ekonomik gerekçeye dayanan dikkatli proje seçiminin, sonuç-

ları elde etmede kilit öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. 

KİT’ler birçok ECA ülkesinin ekonomisinde önemli bir rol oyna-

maktadır, bu nedenle yönetişim ve performanslarının iyileşti-

rilmesi politika gündemlerinin üst sıralarında yer almaktadır. 

Bu reform sürecindeki temel amaçlar şunları içermelidir: (a) 

vatandaşlara ve yerel işletmelere hizmet sunumunun iyileşti-

rilmesi; (b) ülkenin finansal ve mali sürdürülebilirliğinin artı-

rılması; (c) özel sektörün rekabet edebilmesi ve gelişebilmesi 

için iç piyasalarda adil bir oyun alanının sağlanması; (d) kal-

kınma finansmanının azami seviyeye çıkarılması; (e) genellikle 

zayıf kurumsal yönetişimle ilişkili yolsuzluk riskinin azaltılması; 

ve (f) KİT’lerin rolü ve kaynakları hakkında şeffaflığın arttırıl-

ması. Yönetişimin zayıf olması ve KİT’lerin hesap verebilirlik 

seviyesinin düşük olması, altyapı projelerine kamu ve özel 

sektör yatırımlarını sınırlar ve verimsizliği arttırır. Bu bölüm-

deki Litvanya ve Özbekistan örnek incelemeleri, iki ülkenin KİT 

reformlarını nasıl gerçekleştirdiğini açıklamaktadır.  

Genel bir şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliği veya mülkiyet, 

politika oluşturma ve düzenleme işlevlerin yetersiz bir şekilde 

ayrıştırılması gibi zayıf kurumsal yönetişim özellikleri, devletin 

piyasalardaki payının artması ve KİT’lerde yolsuzluğun artması 

için alan yaratır. KİT’ler ile devlet arasındaki finansal ilişkiler 

genellikle tam olarak şeffaf değildir, dolayısıyla siyasi grup-

lar ve içerideki kişiler lehine rant elde edilmesini kolaylaştırır. 

KİT’lerde özellikle yaygın olan yolsuzluk türleri arasında şunlar 

sayılabilir: (a) altyapı veya hizmetlerin temini ile ilgili yolsuzluk, 

(b) şirket varlıklarının kötüye kullanılması, (c) liderlik pozisyon-

larındaki kişilere verilen usulsüz faydalar ve (d) akrabalar veya 

siyasi olarak bağlantılı kişilerin işe alınması.6

Hizmetlerin sunulmasında KİT performansının çeşitli boyutları 

vardır. Performansın ilk boyutu hizmetlere erişimdir (örneğin, 

su şebekesine veya elektrik şebekesine bağlantı olanağı, temel 

banka hesaplarına veya toplu taşımaya erişim); bu, hizmet-

lerin bir ülkenin belirli bölgelerinde veya belirli nüfus kesim-

leri için mevcut olmadığını belirler. İkinci bir boyut hizmet 
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sunumunun güvenilirliğidir. Birçok ülkede elektriğin önemli bir 

bölümü bir KİT tarafından üretilir, iletilir ve dağıtılır. Bu KİT’lerin 

birçoğu kesintisiz elektrik arzı sağlamakta zorlanmaktadır ve 

sıklıkla elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Su sektöründe, aşırı 

durumlarda, düşük KİT performansı su kesintilerine yol aça-

bilir. Üçüncü bir husus, sunulan mal ve hizmetlerin kalitesidir 

-örneğin, kamuya ait bir telekomünikasyon işletmecisi tarafın-

dan sağlanan İnternet bağlantılarının hızı. Son bir boyut ise, 

KİT’in tekel olarak hareket etmesi durumunda, toplu taşıma 

maliyetinde olduğu gibi, müşteriler için hizmetlerin parasal 

açıdan karşılanabilirliğidir.

Kötü hizmet sunumu çeşitli faktörlerden kaynaklanır. Başlıca 

faktörler zayıf yönetişim ve etkisiz yönetimdir, ancak diğer 

nedenler arasında zayıf düzenleyici çerçeveler, yetersiz göze-

tim, beşeri ve fiziki sermayeye yetersiz yatırım nedeniyle eski 

7 https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/DP/2019/English/RRSOECESEEEA.ashx

8 https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en

9 http://documents.worldbank.org/curated/en/228331468169750340/Corporate-governance-of-state-owned-enterprises-a-toolkit

teknolojik olanaklar vb. yer alabilir. Devletlerin KİT’lere uygun 

şartlarda (örneğin piyasa fiyatlarının altında) girdi sağlaya-

rak veya yükümlülüklerini (kurtarmalar dahil) karşılamak için 

KİT’lere sağladığı destek genellikle verimsiz yönetime kat-

kıda bulunur. Daha yüksek düzeylerde ekonomik faaliyet elde 

etmek ve kaliteli kamu hizmetleri sunabilmek için, mevcut 

KİT’lerin verimliliği ve performansında önemli iyileştirmeler 

yapılması gerekmektedir.

IMF tarafından geliştirilen KİT Yönetişim Endeksi7, ECA bölge-

sindeki KİT’ler arasında daha iyi yönetişim uygulamaları için 

önemli bir iyileştirme alanı olduğunu göstermektedir. Endeks, 

uygulanan politikaları OECD yönergeleri ile karşılaştırmak-

tadır8.9 Beklenebileceği gibi, daha güçlü kurumsal gelişim-

leri, bütçe desteği ile ilgili daha yüksek şeffaflık gereklilikleri 

ve daha fazla olgunlaşmış bir kurumsal yönetişim gelişimi 

ŞEKİL 4-3. 
Bileşik KİT Yönetişim Endeksi 

Kaynak: Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da Kamu Iktisadi Teşebbüslerinin Rolünü Yeniden Değerlendirmek (IMF, 2019)

Not: Puanlama azami 16,5 puan üzerinden yapılmaktadır. Daha yüksek değer Dünya Bankası araç setine,47 ve OECD kılavuzlarına daha fazla bağlılık ifade eder. 

 EST
LVA
SVN
KOS
LTU

MDA
ALB
ROU
BGR
MKD
SVK
HUN
POL
MNE
SRB
CZE
HRV
UKR
BIH
BLR

0 2 4 6 8 10 12 14

Mülkiyet politikası Gözetim çerçevesi Mali bağlantılar



89BÖLÜM 4 Kamu-Özel sektör İşbirliği ve Ekonomik Yönetişim 

sayesinde, AB üye devletleri AB üyesi olmayan devletlere göre 

daha yüksek puanlara sahiptir.

Yönetişimi geliştirmeyi ve özel sektör finansmanını kamu hiz-

met sunumuna (altyapı dahil) çekmeyi amaçlayan reformlar, 

rekabette tarafsızlık ilkesine dayanmalıdır -yani ister kamu 

ister özel sektör olsun ve ister yerli isterse yabancı olsun tüm 

şirketler aynı kurallara ve politikalara tabi olmalıdır. Bunu sağ-

layabilmek için, devletlerin KİT’lere sahip olmaları ve KİT’lerin 

10 OECD (2012). Rekabet Tarafsızlığı: kamu ve Özel Sektör İşletmeleri arasında Adil bir Oyun Alanı Sağlamak.

operasyonel faaliyetlerine dahil olmaları, fiyat belirlemeyi veya 

piyasada başka şekilde yer almaları fiili olarak veya kanunen 

mevcut veya potansiyel piyasa katılımcıları karşısında gerek-

siz bir rekabet avantajı sağlamamalıdır. Rekabet tarafsızlığı 

çözümlerinin, KİT’ler ve özel sektör için eşit bir faaliyet zemini 

sağlayan yatırım, ticaret ve yenilikçilik politikalarının yanı 

sıra rekabet mevzuatının uygulamasını tamamlayıcı nitelikte 

olması gerekir.10

Kamu-Özel sektör İşbirliğinin Yönetilmesine ilişkin 
Çıkarılacak Temel Dersler 

Kritik kamu hizmetleri ve altyapı sektörlerine yapılan yatırım-

ları artırmak için, Hükümetler kamu-özel sektör arayüzünün 

tüm araç takımını göz önünde bulundurmalıdır. İşbirliği yapı-

lacak tarafların seçimi açık bir şekilde formüle edilmiş politi-

kalara ve paranın karşılığını ilkelerine dayanmalı, kullanıcılar 

ve kamu kesimi için sürdürülebilir bir şekilde uygun fiyatlı 

olmalı ve maliyet-fayda analizine tabi tutulmalıdır. Özel piyasa 

faaliyetleri, KİT pazarına katılım, imtiyazlar, KÖİ’ler ve kamu 

yatırımları, kamu ve özel sektör arasında etkili işbirliği için kul-

lanılabilecek büyük bir araç takımında yer alan araçlardır (Bu 

bölümdeki İrlanda örnek incelemesi, büyük ölçüde KÖİ’lere 

bağımlı bir programı açıklamaktadır.) 

Uygun bir kamu-özel arayüzü kamu ve özel sektörlerin bir-

likte çalışmasına, altyapıdaki önemli boşlukların giderilmesine, 

hizmet sunumunda etkili mekanizmaların oluşturulmasına ve 

ülkedeki kamu sektörü ayak izinin doğru bir şekilde boyutlan-

dırılmasına olanak tanır. Kamu sektörü ve özel sektör arasında 

böyle etkili bir işbirliğine olanak tanıyan çerçeveler oluşturmak 

için uygun bir mevzuat, kapasite ve aktörler arasında güven 

gereklidir. 

Etkililik, şeffaflık ve hesap verebilirlik, kamu-özel arayüzünün 

işleyişinin merkezinde yer almalıdır. KÖİ’ler ve KİT’ler yoluyla 

yapılan yatırımlar dahil olmak üzere, seçilen herhangi bir 

mekanizma devletin ülke kaynaklarının aktif ve profesyonel 

sahibi olarak hareket etmesine izin verecek şekilde, uygun bir 

şekilde yönetilmeli ve parasal açıdan karşılanabilirliği, paranın 

karşılığını ve dürüstlüğü sağlamalıdır. Etkili sahip olabilmek 

için, devletler yatırım düzenlemelerini uygun şekilde hazırlayıp 

planlayarak, riskleri ve faydaları değerlendirerek ve en uygun 

çözümleri araştırarak başarısızlık riskini en aza indirmelidir. 

Hükümetlerin müdahalelerini, devletin mevcudiyetinin ülkenin 

stratejik önceliklerine ulaşmak ya da piyasa başarısızlıklarını 

gidermek için gerekli olduğu sektörlerle sınırlaması ve diğer 

tüm sektörlerde piyasa rekabeti için adil bir oyun alanı oluş-

turması kritik önem taşımaktadır. Kamu mülkiyetinde kalan 

kuruluşların piyasa koşullarında faaliyet göstermeleri, yerle-

şik kurumsal yönetim uygulamalarına uymaları ve ilgili hesap 

verebilirlik kurallarını uygulamaları gerekir. Böyle bir ortamda 

KİT’ler yüksek düzeyde şeffaflık ve hesap verebilirlik şartla-

rına tabi tutulmalı ve siyasi müdahale olmaksızın ticari olarak 

mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde çalışmalarına ola-

nak tanınmalıdır. Düzgün kurumsal yönetişim uygulamaları, 

KİT’lerin motive olmuş bir yönetime, daha iyi performansa, 

uygun risk yönetimine, sağlam iç kontrol mekanizmasına ve 

gelişmiş ekonomik hesap verebilirlik düzenlemelerine sahip 

güçlü şirketler kurmak için çalışan profesyonel yönetim kurul-

larına sahip olmasını gerektirir. 

Kamu-özel sektör arayüzüne yaklaşmanın bir yolu, hükümet-

lerin mevcut gidişatın sağlığını bütünsel olarak değerlendir-

mesidir. Böyle bir çalışma için bir başlangıç   noktası, Dünya 

Bankası’nın etkili bir kamu-özel sektör arayüzünü sağla-

mak için uygun bir ortam oluşturmayı amaçlayan Kalkınma 
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Finansmanını En Üst Düzeye Çıkarmak için Altyapı Yönetişim 

Çerçevesi (2019) olabilir (bakınız Kutu 4-1).

Bu ilkeleri uygulamak için önemli siyasi kararlılık, idari kapasite 

ve sabır gerekir. Reformun maliyetleri genellikle kolayca belir-

lenebilirken, faydalarını belirlemek genellikle daha uzun sürer 

ve kamu faydalanıcıları rant peşindeki çıkar gruplarına göre 

daha az sesini duyurabilir. Deneyimler ayrıca, bunun diğer 

ülkelerden önemli derecede sağlanacak çapraz beslenmenin 

faydalı olduğu bir alan olduğunu göstermektedir. Herkes 

için aynı kalıbın uyması mümkün olmasa da, elbette dersler 

çıkarılabilir ve hatalardan kaçınılabilir. Bu bağlamda bölgesel 

politika diyalogları, bilginin yapılandırılmış paylaşımı ve ben-

zer düşünce yapısına sahip reformcu uygulama topluluklarının 

oluşturulması önemli olacak ve ulusal, bölgesel ve çok taraflı 

kalkınma ortaklarının bağlı kalması gereken açık bir görev 

olacaktır.  

METİN KUTUSU 4-1. 
Kalkınma Finansmanının En Üst Düzeye Çıkarılması için Altyapı Yönetişim İlkeleri 

Ilke 1: Bir stratejik planın geliştirilmesi

Ilke 2: Projelerin, finansal ve finansal olmayan husus-

lar dengelenerek, önceliklendirilmesi, uygun maliyetli ve 

verimli bir şekilde sunulması.

Ilke 3: Paranın karşılığını sağlama amacını ön planda tuta-

rak, altyapı hizmetinin ve özel sektörün rolünün nasıl sağ-

lanacağına dair kararı agnostik bir şekilde yönlendiren bir 

sürecin tasarlanması

Ilke 4: Devlet altyapı hizmetlerinin sunulmasını 

sağlamalıdır.

Ilke 5: Altyapı düzenleyicileri, özel işletmecilerin verimli 

işletmeyi en üst düzeye çıkarmalarını ve makul bir yatırım 

getirisi elde etmelerini ve kamu refahının uzun vadede en 

üst düzeye çıkarılmasını sağlamalıdır.

Ilke 6: Kamu iktisadi teşebbüsleri piyasa şartlarında faa-

liyet göstermeli ve görevlerini en verimli şekilde yerine 

getirmek için özel sektör finansmanından ve katılımından 

yararlanmalıdır.

Ilke 7: Yatırım döngüsü boyunca yüksek derecede bir şef-

faflığın sağlanması.

Ilke 8: Yatırım döngüsünün tüm kilit aşamalarında doğru-

dan halkın katılımı orantılı olarak amaçlanmalıdır.

Ilke 9: Sosyal, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevresel sür-

dürülebilirliği teşvik edici önlemler tüm yatırım döngüsü 

boyunca uygulanmalıdır.

Ilke 10: Dürüstlüğü koruma ve sürdürmeye yönelik meka-

nizmalar yatırım döngüsünün tamamına kapsamlı bir 

şekilde dahil edilmelidir.
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ÖRNEK İNCELEMESİ 4.1

Türkiye: KÖİ Programı, Özel Sektör ile İşbirliği, 
Hizmet Sunumuna Etkisi ve Yönetişim Yapıları 
SEDEF YAVUZ-NOYAN, KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANI, CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE 

BAŞKANLIĞI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

11 KÖİ Mevzuatı 2015, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-%C3%96zel-
%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-Mevzuat%C4%B1-2015.pdf, Erişim Tarihi: 11.10.2019.

12 Dilbaz Alacahan, N., 2008, “1980 Sonrası Türkiye’de Kalkınma Planlarındaki Ekonomik Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyleri,” Sosyal Bilimler Dergisi 1: 19-31.

13 Türkiye İstatistik Kurumu, “Şehirlere Göre GSYH,” Bülten, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30888, Erişim Tarihi: 11.10.2019.

14 Türkiye İhracatçılar Meclisi, https://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html, Erişim Tarihi: 11.10.2019.

15 Türkiye Cumhuriyeti’nin 10’uncu Kalkınma Planı (2014-2018), http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-
Plan%C4%B1-2014-2018.pdf, Erişim Tarihi: 11.10.2019.

BAĞLAM 

Türkiye’nin kamu-özel sektör işbirliği (KÖİ) girişimlerinin geç-

mişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. 

1875 yılında faaliyete geçen ve halen İstanbul’da faaliyet gös-

teren bir füniküler hattı Osmanlı İmparatorluğu’ndaki KÖİ’lere 

iyi bir örnektir. KÖİ’lerle ilgili ilk kanun 1910 yılında yayınlan-

mıştır.11 Modern Türkiye’nin KÖİ macerası ise Türkiye’nin tama-

men liberal bir ekonomiye dönüşmesiyle birlikte 1980’lerde 

başlamıştır. Küresel oyunun bir parçası haline gelen Türkiye, 

ihracat için sanayileşmede bir atılım yapmayı hedeflemiş12 

ve kalkınma planlarını buna uygun olarak oluşturmuştur. Daha 

fazla sanayileşme ve ihracat, başta enerji altyapısı olmak 

üzere altyapıya yatırım yapılmasını gerektirmiştir. Artan enerji 

talebini karşılamak için kısa sürede enerji santrallerine ihti-

yaç duyulmuştur. Ülkenin bütçesinin kısıtlı olması nedeniyle 

KÖİ'ler bu önemli altyapı açığının çözümü olarak görülmüştür. 

Böylece, çağdaş Türkiye'nin ilk KÖİ kanunu, enerji yatırımları 

için 1984 yılında yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki 

Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı Ve Ticareti İle 

Görevlendirilmesi Hakkında Kanun olmuştur. Bu kanun enerji 

altyapısı projelerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli ile uygu-

lanmasına olanak tanımıştır.   

1998 yılında çıkarılan bir sonraki KÖİ kanunu, otoyol ve oto-

yol tesislerinin YİD modeliyle uygulanmasına yönelik olmuş-

tur. YİD modelinin başarılı bir şekilde kullanılması, başka 

birçok sektörü de içine alacak şekilde kapsamı genişleten 1994 

tarihli Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli ile 

Yaptırılması Hakkında Kanun'un yayımlanmasının yolunu 

açmıştır. YİD kanununun amacı yüksek yatırım değerine ve 

yüksek teknolojiye sahip yatırım ve hizmetlerin KÖİ modeli ile 

gerçekleştirilmesi olmuştur. 1994 yılında, işletme hakkı devri 

(İHD) modelini içeren bir başka kanun, Özelleştirme Kanunu 

çıkarılmıştır. Böylelikle, 1980’li ve 1990’lı yıllarda birçok enerji, 

havaalanı, liman, marina ve otoyol tesisi projesi YİD ve İHD 

modelleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin KÖİ pro-

jelerinden beklentileri, özel sektör fonlarını harekete geçirmek, 

özel sektörün uzmanlığından ve verimliliğinden faydalanmak, 

yenilikçi çözümler geliştirmek, kamu hizmetlerinin ve yatırım-

ların uygulanmasında maliyet etkinliğini artırmak, yüksek bir 

hizmet standardı sağlamak ve insanların hizmetlere erişimini 

artırmak olmuştur. 

2000’li yıllarda Türkiye, mega projeler için KÖİ model-

lerini kullanmaya başlamış; özellikle ulaşım projeleri için 

YİD ve sağlık kampüsleri için Yap-Kirala-Devret (YKD) 

modelini kullanmıştır. Mega ulaştırma projelerinin çoğu, 

Türkiye’yi bölgesel bir merkez haline getirmeyi ve ülke-

nin GSYH’sının yüzde 50’sini13 ve ihracatının yüzde 70’ini14 

 oluşturan önemli üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağ-

lamayı amaçlamıştır. Sağlık kampüsleri, 10. Kalkınma Planında 

tanımlanan ve 10.000 kişi başına 28 nitelikli yatak olarak belir-

lenen kaliteli sağlık hizmetine ulaşma yönünde bir girişimdir.15 

Sonuç olarak, 2018 itibariyle Türkiye KÖİ projelerinin sözleşme 
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değeri bakımından Avrupa’da birinci16, dünyadaki gelişmekte 

olan ülkeler arasında ise dördüncü sırada yer almıştır.17

UYGULANAN EYLEMLER 

KÖİ’ler kamu yatırımları ve kamu hizmetleri için kullanılmakta-

dır. Ancak KÖİ modeli birçok yönden geleneksel kamu alımla-

rından çok daha karmaşıktır. Birincisi, KÖİ projesi, işletmeyi de 

içeren uzun vadeli bir sözleşmeye dayanır ve bu uzun zaman 

aralığı sözleşme süresi boyunca geçerli olacak koşulların öngö-

rülebilirliğini azaltır. İkincisi projenin üç ortağı vardır (kamu, 

sponsorlar (özel sektör) ve kreditörler) ve bunların uzun bir 

süre birbirleriyle eşgüdüm içerisinde çalışması gerekir. Bu kar-

maşık yapı iyi bir şekilde yönetilmelidir. Sistemin dayandığı 

temel ayakların belirsizlikleri azaltılacak şekilde oluşturulması 

gerekmektedir. Türkiye, temel ayakları mevzuat, kurumsal yapı 

ve teşvik mekanizmaları olarak belirlemiştir. Siyasi irade bu 

ayakların hepsini desteklemiştir. 

Türkiye ilk olarak KÖİ projelerinin gerçekleştirilebileceği iyi bir 

yasal sistemin temellerini atmıştır. Bağlam bölümünde özet-

lendiği gibi, Türkiye ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamak 

için mevzuatını geliştirmiştir. Mevzuat; açık ve şeffaf ihale, 

sözleşme ve izlenecek genel prosedürler ile ilgili kuralları 

belirlemiştir. Bu, yatırımcılar için piyasanın öngörülebilirliğini 

geliştirmek bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca KÖİ’lerin 

sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için 1999 yılında 

anayasa değiştirilmiş ve KÖİ’lerin özel sözleşmelerle gerçek-

leştirilmesinin yolu açılmıştır. Bu değişiklik güçlü bir siyasi des-

teğin bir işareti olmuştur.

Türkiye'nin KÖİ mevzuatı, KÖİ'lerin kurumsal yapısını da 

belirlemiştir. Geleneksel kamu ihalesi ile uygulanan projele-

rin KÖİ projelerinden farklı bir onay mekanizması bulunmak-

tadır. Temmuz 2018’den beri yürürlükte olan ve Parlamenter 

Sistemin yerini alan yeni Başkanlık Sisteminin uygulamaya gir-

mesinden önce, Başbakan’ın başkanlığında ve Başbakan tara-

fından atanan bakanlardan oluşan Yüksek Planlama Kurulu 

(YPK) KÖİ projelerini onaylama yetkisine sahipti. Mevzuat 

YPK’ya gerektiğinde Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Hazine Müsteşarlığı ve başka kamu kurumlarından değerlen-

dirmelerini talep etme seçeneği sunmuştu. YPK Sekreteryası, 

16 Piyasa Güncelleme Notu, Avrupa KÖİ Pazarı İncelemesi, 2018, Avrupa KÖİ Uzmanlık Merkezi, 2019, https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_
update_2018_en.pdf, Erişim Tarihi: 11.10.2019.

17 Dünya Bankası Grubu, Altyapıya Özel Sektör Katılımı Veri Tabanı, Özel Sıralamalar, 1990 - 2018, https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/rankings, Erişim Tarihi: 
11.10.2019.

aynı zamanda 5 yıllık kalkınma planlarının, orta vadeli program-

ların ve yıllık kamu yatırım programlarının hazırlanmasından 

sorumlu olan Kalkınma Bakanlığı bünyesinde yer almaktaydı. 

Bu yapı, KÖİ projelerinin Türkiye’nin makroekonomik hedefle-

rine ve sektörel önceliklerine göre değerlendirilmesini ve gele-

neksel kamu yatırım / hizmet projeleri ile aynı değerlendirme 

mekanizmasından geçmesini sağlamıştır. Ayrıca, KÖİ projele-

rinin her aşaması için kamu kurumları tarafından onaylanma-

sına yönelik mekanizmalar da mevzuatla belirlenmiştir. 

Başkanlık Sisteminin 2018’de yürürlüğe girmesinden 

sonra, KÖİ’leri onaylama yetkisi Cumhurbaşkanı’na geç-

miştir. Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Bütçe Genel 

Müdürlüğünün görevleri yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na devredilmiştir. Maliye Bakanlığı 

ve Hazine Müsteşarlığı birleştirilerek Hazine ve Maliye 

Bakanlığı oluşturulmuştur. KÖİ projelerine ilişkin değerlen-

dirme süreçleri artık Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve 

Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Dolayısıyla, isim-

ler değişse de, değerlendirme mekanizması Başkanlık Sistemi 

başlamadan önceki ile aynıdır.  

Mevzuat ayrıca özel sektör için risk tahsisi açısından öngö-

rülebilirlik algısını artırmak amacıyla KÖİ’ler için uygulanacak 

teşvikleri de belirlemiştir. Mevzuatta vergi teşvikleri, kamu-

laştırma teşvikleri, gölge geçiş ücreti mekanizmaları, talep 

garantileri, emreamadelik ödemeleri ve borç üstlenim meka-

nizmaları ve müdahale hakları tanımlanmıştır. Ayrıca, uluslara-

rası tahkime izin verilmiştir. Bu teşvikler, özel sektörün, bazıları 

çok büyük ölçekli olan yeni projelere yatırım yapma istekliliğini 

artırmak için tasarlanmıştır. 

Türkiye KÖİ sisteminin bu temel ayaklarının tamamını bir anda 

oluşturmamıştır. KÖİ’lerin kapsamı genişledikçe, yeni sektör-

ler eklendikçe ve deneyim arttıkça mevzuata eklemeler yapıl-

mıştır. Halen deneyimlerden dersler çıkarılmaktadır. Bunun bir 

örneği kurumsal kapasite ile ilgilidir. KÖİ’lerin ilk zamanlarında 

kurumlar KÖİ sözleşmelerini geleneksel birimlerle takip edi-

yordu. Zaman içinde, birçok kurum -özellikle büyük ölçekli 

KÖİ projesi olanlar- KÖİ’lerin geleneksel olarak ihalesi yapılan 

kamu projelerinden ne kadar farklı olduğunu ve her bir proje-

nin uzun bir süre boyunca iyi bir sözleşme yönetimine ihtiyaç 
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duyduğunu fark etmiştir. Dolayısıyla birçok kurum kendi bün-

yesinde ayrı bir KÖİ birimi oluşturmuştur. Kamu ve özel sektör 

arasında daha iyi risk dağılımı sağlamak için çabalar devam 

etmektedir. Her sözleşmede; bir sonraki sözleşmede tedbir 

alınması gereken yeni bir sorun ortaya çıkabilmektedir.Her 

zaman yeni bir sektör KÖİ yöntemine ihtiyaç duyabilmekte ve 

her zaman KÖİ'yi uygulamanın başka bir yöntemi bulunabil-

mektedir.  Esnek olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak 

bu bağlamda önemlidir. Özellikle KÖİ modelini yeni uygulaya-

cak kurumlar için kurumsal kapasite geliştirme ve KÖİ yönte-

mini uygulayan kurumlar arası tecrübe paylaşımı ihtiyacı daha 

açık hale gelmiştir. Bu ihtiyaçları karşılamak için standart reh-

berler ve kapasite geliştirme çalışmaları başlatılmıştır.

SONUÇLAR

30 yılı aşkın tecrübesi ile Türkiye KÖİ projelerinde başarılı bir 

geçmişe sahiptir. Türkiye’de kullanılmakta olan KÖİ modelleri 

YİD, İHD, Yap-İşlet (Yİ) ve YKD’dir. 2019 yılının ortaları itibariyle 

Türkiye, 218’i faaliyette olan ve Türkiye ekonomisine katkıda 

bulunan toplam 246 proje için KÖİ modelini uygulamıştır. KÖİ 

projelerinin toplam yatırım maliyeti, 2019 fiyatlarıyla 67,5 mil-

yar ABD dolarıdır.18

18 Türkiye’de KÖİ Projeleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, https://koi.sbb.gov.tr/Main_EN.aspx, Erişim Tarihi: 11.10.2019.

19 Piyasa Güncelleme Notu, Avrupa KÖİ Pazarı İncelemesi, 2018, Avrupa KÖİ Uzmanlık Merkezi, 2019, https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_
update_2018_en.pdf, Erişim Tarihi: 11.10.2019.

20 Dünya Bankası Grubu, Altyapıya Özel Sektör Katılımı Veri Tabanı, Özel Sıralamalar, 1990 - 2018, https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/rankings, Erişim Tarihi: 
11.10.2019.

En yüksek sözleşme bedeli 29 Ekim 2018’den bu yana faaliyette 

olan İstanbul Havalimanı dahil olmak üzere havalimanlarına 

aittir. Bu rakamlar Türkiye’yi KÖİ’lerde dünyanın önde gelen 

ülkelerinden biri yapmaktadır (bakınız Şekil 4.1-1 ve 4.1-2). 

Türkiye’deki ortalama KÖİ sözleşme bedeli, diğer ülkelerin 

sözleşmelerine göre daha yüksektir. Türkiye, son 10 yıldır 

özellikle büyük ölçekli yeni projeler üzerinde odaklanmıştır. 

Bu projelerin bazıları halihazırda başarılı bir şekilde işlemek-

tedir —örneğin 427 km’lik Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 

Projesi, 148 km’lik Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (Odayeri-

Paşaköy Kesimi), Avrasya Tüneli (Boğazın altından geçmekte-

dir.) 10.375 yatak kapasiteli 10 sağlık kampüsü ve 267 milyon 

yolcu kapasiteli 12 havaalanı (bakınız Şekil 4.1-3). Türkiye’nin 

önemli başarılarından biri, bu mega projeleri doğrudan kamu 

sermaye katkısı olmadan, yani sadece özel yatırım kullanarak 

gerçekleştirmiş olmasıdır. 

Bu başarı, KÖİ’lerde Türk “markalarının” yaratılmasını sağla-

mış ve Türk firmaları bilgi birikimlerini yurtdışına ihraç etmeye 

başlamıştır. Türk firmaları şu anda dünyanın birçok ülkesinde 

havaalanı, liman ve otoyol KÖİ projeleri gerçekleştirmektedir. 
1920

ŞEKİL 4.1-1. 
Ülkeler bazında projelerin toplam bedelleri19 
 (milyar EUR)
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ÇIKARILAN DERSLER2122 

Türkiye KÖİ’ler hakkında birçok şey öğrenmiştir. İlk olarak 

özel sektörün beklentilerini anlamıştır. Sponsorlar ve kredi-

törler bu karmaşık uzun vadeli projeler için siyasi istikrar ve 

siyasi irade aramaktadırlar. Özel sektörün aradığı bir başka 

unsur ise hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğü çerçeve-

sinde istenmeyen sürprizlerin meydana gelme olasılığı daha 

düşüktür ve sorunlar hiç kimse haksız bir şekilde dezavantajlı 

duruma getirilmeden ele alınabilir. Projeleri özel sektör yürüt-

tüğü ve talep, ödeme koşulları ve risklerin tümü makroekono-

mik duruma bağlı olduğu için makroekonomik istikrar önemli 

bir başka unsurdur. Anlaşmazlıkların güvenilir mekanizmalar 

yoluyla çözme kavuşturulması gerektiğinden dolayı ihtilaf 

çözüm mekanizmaları da özel sektörün risk algısı bakımın-

dan önemlidir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-

ler için uluslararası tahkim önem arzetmektedir. Şeffaflık tüm 

bu hususlar kadar elzemdir. Özel sektör projeleri kar için üst-

lenmektedir, bu nedenle kar olasılığını artıran her unsur özel 

sektör için önemlidir. Sonuçta KÖİ projeleri adından da anlaşı-

lacağı işbirliği projeleridir ve bir KÖİ projesinin başarılı olması 

için bu işbirliğinin iyi çalışması gerekmektedir.   

Kamu sektörü de KÖİ’leri anlamanın önemli olduğunu öğren-

miştir. KÖİ’ler geleneksel kamu alımlarından birçok yönden 

farklıdır. Bir KÖİ sözleşmesinin kapsadığı uzun süre sadece özel 

sektör için değil kamu sektörü için de birçok risk içermektedir. 

Niteliksiz hizmet veya zamanında tamamlanmayan bir yatırım, 

proje bir KÖİ projesi olsa bile halen devletin sorumluluğu olarak 

21 Tiflis Havaalanı, http://www.tbilisiairport.com/en-EN/about-tav-airport/media-centre/page/photo-gallery, Erişim Tarihi:11.10.2019.

22 Marsaxlokk, Malta, https://www.yilport.com/tr/medya/galeri/Marsaxlokk-Malta/522/795/0, Erişim Tarihi: 11.10.2019.

kabul edilmektedir. Teknoloji köklü bir şekilde değişiyorsa ve 

tasarlanan sözleşme bu değişikliklere uyarlanamıyorsa, KÖİ 

projesi kamu için bir yük haline gelebilir. Bir KÖİ projesini 

iptal etmek çok daha zordur, çünkü denklemde bir de kredi-

tör vardır. Bu tür örnekler iyi tasarlanmış sözleşmelerin ve iyi 

sözleşme yönetiminin önemini vurgulamaktadır. Kamu ayrıca, 

KÖİ bile olsa hiçbir projenin maliyetsiz olmadığını öğrenmiştir. 

Doğru tasarlanmamışsa, KÖİ’ler geleneksel kamu alımlarından 

daha maliyetli olabilmektedir. Kamu ve özel sektör arasındaki 

risk dağılımı dengeli bir şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle, proje-

lerin sağlıklı sosyoekonomik, finansal, yasal ve teknik gerekçe-

lere dayalı olarak önceliklendirilmesi önem arzetmektedir. Her 

proje KÖİ için uygun değildir. Bir projenin ekonomik ve finansal 

olarak sürdürülebilir olması önemlidir ve KÖİ modeli harcama 

getirisi sağladığı durumlarda uygulanmalıdır. Bu nedenle, bir 

projede KÖİ yönteminin kullanılıp kullanılmayacağına karar 

vermek için iyi bir hazırlık aşaması son derece önemli olup KÖİ 

projelerinin başarısının yarısını oluşturmaktadır. 

Türkiye, KÖİ alanında dünyanın öncü ülkelerinden biridir ve 

KÖİ konusunda birçok alanda başarılı olmuştur. Bununla bir-

likte, her zaman iyileştirilmesi gereken alanlar bulunmaktadır 

ve hala deneyimlerden öğrenme süreci devam etmektedir. 

Temmuz 2019’da TBMM tarafından onaylanan Türkiye’nin 

11’inci Kalkınma Planı, iyileştirilmesi gereken alanları vurgula-

maktadır. Hedeflerden biri, kapsam ve modellerde daha fazla 

esneklik ve daha fazla ortak prosedürler sağlayacak yeni bir 

çerçevedir. Harcama getirisinin ve optimum risk paylaşımı-

nın önemi vurgulanmaktadır. Bir diğer hedef, KÖİ yönteminin 

kamu yatırımlarının uygulanmasında etkinliğini ölçmek ama-

cıyla faaliyette olan KÖİ projelerinin etki değerlendirmesini 

ŞEKİL 4.1-3. 
Türk Şirketlerinin gerçekleştirdiği KÖİ projelerinin örnekleri 

TAV tarafından işletilen Gürcistan Tiflis Havaalanı21 Yılport tarafından işletilen Marsaxlokk Malta22



95BÖLÜM 4 Kamu-Özel sektör İşbirliği ve Ekonomik Yönetişim 

yapmaktır. Planda ayrıca, ülkenin makro-mali dengesi ve yatı-

rım politikaları dikkate alınarak ulusal KÖİ politikasının yürü-

tülmesine yönelik kurumsal yapının güçlendirilmesi hedefi de 

vurgulanmaktadır. 

Türkiye şu anda üst-orta gelirli gelişmekte olan bir ülkedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ulaşmaya kararlı olan 

Türkiye, dünyanın geri kalanı gibi, vatandaşlarının refahını 

geliştirmek ve arttırmak için altyapı yatırımına ihtiyaç duy-

maktadır. Altyapı açığını kapatmak için, farklı ölçeklerde ve 

kapsamda KÖİ yöntemi kullanılmaya devam edilmekte ve 

insanların refahı için daha fazla etki yaratma üzerinde daha 

fazla odaklanılmaktadır.  

Fotoğraf: © Kubat Sydykov / Dünya Bankası.
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ÖRNEK İNCELEMESİ 4.2

Litvanya: Kamu-İktisadi Teşebbüsü 
Mülkiyetini Başarılı Kılmak 
DR. MARİUS SKUODİS, LİTVANYA CUMHURİYETİ EKONOMİ VE YENİLİKÇİLİK BAKAN YARDIMCISI 

23 Skuodis, M. (2018), Lithuania‘s Membership in the OECD: Benefits Are Already Here, Lithuanian Foreign Policy Review 34: 39

24 Litvanya’da özel veya kamu sınırlı sorumlu şirketlerin yanında üç yasal KİT biçiminden birisidir. Bakınız OECD (2018), Corporate Governance in Lithuania, OECD 
Publishing, Paris, s. 50.

BAĞLAM 

Dış gözlemciler genellikle Litvanya’da kamu iktisadi teşebbüs-

lerinin (KİT) yönetişiminde son yıllarda sağlanan gelişimi dev-

rimsel olarak tanımlamaktadır. Bu görüş özellikle ülkenin 2018 

yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) 

dahil olması çerçevesinde uygulanan reformlar ile desteklen-

mektedir. Bu makul bir şekilde ülkenin genel anlamda kurum-

sal yönetişim çerçevesinde ve özel olarak da KİT sektöründe 

yaptığı önemli değişikliklerin altında yatan ana faktör olarak 

görülebilir.23

2015’in sonunda, Litvanya’da doğrudan devletin sahip olduğu 

128 KİT vardı, ancak 2018’i sadece 61 KİT ile tamamladı. Bu 

metnin yazıldığı tarih itibariyle, bu sayı Hükümetin belirlediği 

34 hedefine doğru iyi bir şekilde ilerleyerek 51’e düştü. Benzer 

şekilde, 2015 yılının sonunda yılında KİT yönetim kurullarında 

bulunan bağımsız üyelerin oranı sadece yüzde 13 iken 2018 

sonu itibariyle bu oran yüzde 56’ya ulaşmıştır. Litvanya’da 

2015 sonu itibariyle yönetim kurullarına atanan siyasi güve-

nilirliği olan 63 kişi (o zaman için tüm yönetim kurulu üyeleri-

nin yüzde 19’u) olmasına rağmen, 2018 yılının başlarında hiçbir 

kişi bulunmuyordu. Bunların yanında başka önemli değişiklik-

ler de yapıldı. Litvanya’nın KİT reformları, geçmişi 2010 yılına 

uzanan ve bir dizi birbirinden ayırt edilebilir adımlar şeklinde 

yapılandırılmış evrimsel bir süreçte yapılan önemli bir atılım 

olarak görülebilir. 

KİT’lerin devlete getirilerini artırma hedefi doğrultusunda, 

Litvanya KİT reformunu 2010 yılında şeffaflık içerisinde ve 

kamuoyunu bilgilendirerek başlatmıştır. Bu sürecin ilk adımı, 

KİT’lerin Şeffaflığını Sağlama Kılavuzunun (Şeffaflık Kılavuzu) 

kabul edilmesi ve KİT’lerle ilgili veri, bilgi ve belgelerin açıklan-

ması ve KİT’lerin web siteleri ve yıllık raporları için gerekliliklerin 

belirlenmesi konusunda ortak standartlar oluşturulmasıydı. 

Şeffaflık Kılavuzu aynı zamanda Hükümetin daha önce kullan-

madığı toplam KİT portföy raporlamasını (yıllık ve ara rapor-

lar) da uygulamaya koydu.

İkinci bir adım olarak, Hükümet mülkiyet politikası üzerinde 

odaklanmıştır. 2012 yılında kabul edilen Mülkiyet Kılavuzu, 

KİT'lerin yönetişimi için geçerli ortak ilke ve şartları tanımla-

mıştır; stratejik yönetim standartları (stratejik planlar, strateji 

uygulamasının izlenmesi, karlılık hedeflerinin belirlenmesi), 

kurulların ve komitelerin oluşturulması ve bağımsız  yöne-

tim kurulu üyeleri gibi hususları düzenlemektedir (özel veya 

kamu sınırlı sorumlu şirket statüsüne sahip büyük tamamen 

şirketleşmiş KİT’lerde yönetim kurulu üyelerinin en az üçte 

birinin bağımsız olması koşulu getirilmiştir). Hükümet ayrıca 

KİT'lerde tutarlı ve profesyonel bir yönetişim sağlamak için 

Yönetişim Koordinasyon Merkezi'ni kurmuştur.

Üçüncü bir adım olarak, Hükümet 2015 yılında daha da ileri 

giderek yasal KİT'ler (hissesi olmayan kamu teşebbüsleri) 

için yönetim kuruluna aday gösterme ilkelerini tanımladı.24 

 Hükümet, standart bir kamu aday gösterme sürecini ve aday 

gösterme komitelerini uygulamaya koyan ve büyük kamu işlet-

melerinde yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin bağım-

sız olması zorunluluğunu getiren Kurul Adaylığı Kılavuzunu 

kabul etmiştir. Ayrıca 2015 yılında Litvanya’nın OECD katılım 

müzakereleri başlatılmıştır ve bunun daha sonra kurumsal 

yönetişim reformlarının içeriği ve süreci üzerinde büyük bir 

etkisi olmuştur.

KİT’lerin yönetişimi ile ilgili en büyük değişiklikler OECD’ye katı-

lım çerçevesinde gerçekleştiği için, bu örnek incelemesinde, 

katılım öncesi dönemde yönetişimin profesyonelleştirilmesi 
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ve OECD’ye katıldıktan sonra Hükümetin odak noktası haline 

gelen KİT portföyünün optimizasyonu da dahil olmak üzere 

bazı önemli başarılar tartışılmaktadır. 

UYGULANAN EYLEMLER 

Litvanya KİT sektörünün OECD’ye katılım ile ilgili reformları, 

OECD tarafından önerilen ve istenen dört ana alan üzerinde 

odaklanmıştır: (a) devletin mülkiyet işlevini güçlendirmek, (b) 

yönetim kurulu özerkliğini geliştirmek, (c) KİT’lerin yasal ve 

kurumsal şekillerini etkinleştirmek ilmesi ve (d) KİT’lerin yük-

sek kaliteli muhasebe ve şeffaflığa tabi olmasını sağlamak25. 

Bu alanların her birinde atılan adımlar aşağıda tartışılmaktadır.

Mülkiyet fonksiyonunun güçlendirilmesi. Devletin mül-

kiyet işlevini güçlendirmek için Hükümet, KİT koordi-

nasyon kurumu olan Yönetim Koordinasyon Merkezi 

üzerinde odaklanmıştır. Merkez 2012 yılında KİT’lerin 

yönetişimi ile ilgili beş ana alana ayrılabilecek tüm faali-

yetler için Hükümetin analitik birimi olarak kurulmuştur.26 

(a) profesyonel ortak sorumluluk organlarının kurulmasını 

sağlayacak faaliyetler (yönetim kurulu üyesi seçim prosedür-

leri hakkında tavsiyelerde bulunmak ve doğrudan katılmak); 

(b) devletin mülkiyet haklarının korunması (bireysel KİT’ler, 

KİT stratejileri, stratejik planlar ve bunların uygulanması ile 

ilgili olarak yazılan hissedar beklenti mektuplarının değerlen-

dirilmesi); (c) bilgilerin toplanması ve analizi (KİT performansı 

ve KİT verilerinin açıklanması hakkında analitik raporlar); 

(d) Hükümete, sorumlu bakanlıklara, belediyelere, KİT’lere, 

belediye iktisadi teşebbüslerine (BİT) ve kurumsal yönetişim 

alanındaki diğer paydaşlara danışılması; ve (e) iyi kurumsal 

yönetişim uygulamalarının teşvik edilmesi (KİT İyi Kurumsal 

Yönetişim Endeksinin geliştirilmesi ve diğer faaliyetlerin 

düzenlenmesi). Bununla birlikte, bu işlevlerin başlangıçta daha 

dar olduğu ve ancak zaman içinde genişletildiğini belirtmek 

gerekir (örneğin, Yönetişim Koordinasyon Merkezi başlangıçta 

yönetim kurulu üyesi seçim sürecine, beklenti mektuplarının 

değerlendirilmesine veya BİT’lerin performans analizine dahil 

edilmemiştir).

Başlangıçta kamuya ait gayrimenkullerin merkezi yöneti-

cisi durumundaki bir KİT olan “Turto bankas” bünyesinde 

25 Örneğin, OECD (2017), Kurumsal Yönetişim Komitesinde Ekonomi Bakanlığı’na yönelik hazırlanan Litvanya’nın Katılım Gözden Geçirmesine ilişkin Mektup (3 
Kasım 2017) ve Kamu Mülkiyeti ve Özelleştirme Uygulamaları Çalışma Grubu (24 Ekim 2017), 1 Aralık 2017, s. 2.

26 Yönetişim Koordinasyon Merkezi (2019a), “Faaliyetler.” Erişim adresi: https://vkc.sipa.lt/en/apie-mus/veiklos-sritys/ [Erişim Tarihi: 12 Ekim 2019].

kurulduğu için, OECD Merkezin bağımsızlığının arttırılmasını 

önermiştir. Dolayısıyla Merkez Ekonomi ve Yenilikçilik Bakanlığı 

bünyesindeki ayrı bir kamu kurumuna, izleme ve tahmin kuru-

muna devredilmiştir. Ancak, sadece kurumsal yapıdaki bu iyi-

leşme, ana hedefe ulaşmayı sağlamayacaktı. Aynı zamanda 

Merkezin 2018 bütçesinin iki katına çıkarılmasına ve personel 

(veya analist) sayısının arttırılmasına da karar verildi.  Ayrıca, 

Hükümet, KİT hissedarlarının belirli kararlarında Merkezin katkı 

sağlamasını, örneğin taslak beklenti mektuplarını değerlendir-

mesini zorunlu kılarak, Merkezin danışmanlık rolünü güçlendir-

miştir. Tüm bu değişiklikler Merkezin işlevlerini daha etkili bir 

şekilde yerine getirmesine katkıda bulundu. Yine de, Merkezin 

her zaman özel sektör şirketlerine veya KİT’lere katılabilecek 

profesyonelleri çekmesi ve elinde tutması halen zordur. 

KİT yönetim kurullarının operasyonel bağımsızlığının arttırıl-

ması. OECD’nin yönetim kurulu özerkliğinin geliştirilmesine iliş-

kin tavsiyesine yanıt olarak, Hükümet 2017 yılında 2015 yılında 

kabul edilen Kurul Adaylığı Kılavuzunun ilgili hükümlerini daha 

da geliştirmiştir. Yeni Kılavuz yasal şekli ne olursa olsun tüm 

KİT’ler için aday gösterme prosedürlerini standartlaştırmıştır 

ve yönetim kurulunun bileşimi ile ilgili değişiklikler getirmiştir. 

İlk olarak, OECD’nin en iyi uygulamalarına uygun olarak, tüm 

KİT kurullarında bağımsız üyelerin oranının artırılmasına karar 

verilmiştir; en az üçte bir olan oran en az yarısı kadar olacak 

şekilde değiştirilmiştir. İkinci olarak, OECD üyeliği, geçmişteki 

politikacıların (siyasi güven sahibi kişiler) yönetim kurullarında 

görevlendirilmesi uygulamasının yasaklanmasını ve böylece 

doğrudan siyasi nüfuzun ortadan kaldırılmasını gerektirmiştir. 

Değişikliklerin kapsamı Şekil 4.2-1’de görülebilir. 

Politikacı atama uygulaması en yüksek siyasi düzeyde geniş 

bir şekilde tartışılmıştır. KİT kurullarının önemli ölçüde arttırı-

lan bağımsızlığı bağlamında, Seimas (Litvanya Parlamentosu) 

üyeleri giderek artan bir şekilde Hükümetin KİT’lerin yönetim 

yapılarında çoğunluğa sahip olmadan bunlarda uygun bir 

yönetişimi sağlama yeteneğinin nasıl olacağı hakkında şüp-

helerini dile getirdiler. Değişikliklerin nispeten kısa bir sürede 

(Ocak 2018’e kadar) uygulanması gerektiğinden dolayı, 

Hükümet ayrıca KİT’lerde görev almak isteyebilecek gerekli 

sayıda bağımsız uzmanı bulma zorluğu ile de karşı karşıya 

kaldı; sonuç olarak, sadece ülkede yaşayan bağımsız Litvanyalı 
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profesyonelleri değil, yabancıları ve yurt dışında yaşayan 

Litvanya diasporasını da çekmeye çalıştı.  Bu değişiklikler, 

KİT portföyünü optimize etme ve KİT’lerin yasal ve kurumsal 

şekillerinin etkinleştirilmesine dönük iddialı bir planının uygu-

lanmasıyla paralel olarak gerçekleşti. 

KİT’lerin yasal ve kurumsal şekillerinin etkinleştirilmesi. 

Beklenebileceği gibi, KİT portföyünü optimize etme hedefi 

hararetli siyasi tartışmalar yarattı. Şekil 4.2-3’te görüldüğü 

gibi, üç yıl gibi nispeten kısa bir süre içerisinde, ülkenin port-

föyündeki KİT’lerin sayısı yarıdan fazla azalarak, 2015 sonun-

daki 128 seviyesinden 2018 sonunda 61’e indi. Hükümet 

tarafından onaylanan en son planlara göre, 2020’nin sonunda 

Litvanya KİT portföyünün büyüklüğünün daha da küçülmesi 

beklenmektedir. 

KİT’lerin sayısındaki en büyük düşüş, 11 yol bakım şirketini Yol 

Bakımı Kamu İşletmesi isimli tek bir kuruluş altında birleştiril-

mesi (2017’nin son çeyreğinde) ve 42 kamu ormancılık işlet-

mesi ile Kamu Orman Yönetimi Enstitüsü’nün tek bir Kamu 

Orman İşletmesi altında birleştirilmesi sonucunda gerçekleş-

miştir (2018 başında). Ormancılık reformu ile ilgili olarak, dış 

gözlemciler Orman Kanunu’nun 42 devlet ormancılık işlet-

mesinin tam sayısını tanımlamasını şaşırtıcı bulmuşlardır. Aynı 

zamanda, ormancılık sektöründeki değişikliklere karşı siyasi 

direnç o kadar yüksekti ki, ulusal parlamentoda ilgili yasal 

hükümleri kaldırmak için gereken kararlar, koalisyon hükü-

metinin istikrarı için bile önemli bir zorluk yaratmıştır. 2018’in 

ortasına kadar OECD’ye katılmak için mevcut olan son derece 

güçlü siyasi uzlaşının, ormancılık reformunun uygulanmasına 

izin veren anahtar faktör olduğu söylenebilir —yani OECD katı-

lım tavsiyeleri gerekli siyasi kararları desteklemek için önemli 

bir argüman olarak kullanılmış ve böylece gerekli yasal deği-

şiklikler çok daha geniş bir siyasi hedefe bağlanmıştır.

Birkaç KİT’in daha az sayıda tüzel kişilik altında birleştiril-

mesinin yanı sıra, ülkenin KİT portföyünün boyutunda başka 

değişiklikler de yapılmıştır: küçük ölçekli kuruluşlar özelleşti-

rilmiş, bazıları kamu için önemli işlevlerini diğer kamu kurum-

larına aktardıktan sonra tasfiye edilmiş veya kamu kurumu ya 

da bütçeye tabi kurum olarak yeniden yapılandırılmışlardır. 

Ancak, Hükümet, özel / kamu sınırlı sorumlu KİT portföyünü 

optimize etmenin yanı sıra, sınırlı sorumlu şirketlerden ayrı 

düzenlemeye tabi yasal işletmeler portföyünü optimize etme 

konusunda nispeten daha büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldı. 

Bu tür kamu işletmelerinin listesinde, Litvanya Havaalanları ve 

Klaipeda Liman Otoritesi gibi stratejik olarak önemli KİT’ler de 

dahil olmak üzere büyük KİT’lerin çoğu yer almıştır.

ŞEKİL 4.2-1. 
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ve kurullardaki siyasi atamaların yüzdesi 
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KİT’lerin sayısı (2011-2019)
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Kurumsal yönetişim perspektifinden bakıldığında, küresel ola-

rak yaygın özel / kamu sınırlı sorumlu şirketi yasal statüsünün 

yasal işletmelerden daha üstün olarak değerlendirildiği düşü-

nüldüğünde, OECD ticari odaklı yasal KİT’lerin tam olarak şir-

ketleştirilmesini tavsiye etmiştir. Sonuç olarak, Hükümet yedi 

kamu işletmesini özel / kamu sınırlı sorumlu şirkete dönüş-

türmeye ve beşinin mevcut yasal şeklini korumaya karar verdi 

(bakınız Şekil 4.2-4). Bu bağlamda OECD kamu işletmesi yasal 

statüsünün tamamen ortadan kaldırılıp kaldırılmayacağı konu-

sunda kurumlar arası tartışmalar başlatmıştır, ancak bu metnin 

yazıldığı sırada henüz somut kararlar alınmamıştır. Tartışmalar 

ancak Hükümetin KİT portföy optimizasyonu ve mülkiyet 

merkezileştirme planı uygulandıktan sonra devam edecektir. 

KİT’lerin yüksek kaliteli muhasebe ve şeffaflığa tabi olmasının 

sağlanması. OECD’nin temel tavsiyelerinin son grubu KİT’ler 

için yüksek kaliteli muhasebe, denetim ve şeffaflık standart-

larının sağlanmasıyla ilgiliydi. OECD’nin en iyi uygulamalarına 

27 Bakınız Yönetişim Koordinasyon Merkezi (2019b), ‘KİT İyi Kurumsal Yönetişim Endeksi’. Erişim Adresi:  https://vkc.sipa.lt/en/valdysenos-indeksas/ [Erişim 
Tarihi: 12 Ekim 2019].

uygun olarak, Hükümet 2016 yılında KİT ile ilgili verilerin açık-

lanmasını düzenleyen Şeffaflık Kılavuzunu gözden geçirmiştir 

ve büyük KİT’ler için Şeffaflık Kılavuzunun tüm hükümlerinin 

uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir (daha önceki koşul 

“uy veya açıkla” idi). Büyük KİT’ler için getirilen ve yeni oluş-

turulan Yol Bakım ve Kamu Ormancılık İşletmelerini de etki-

leyen değişikliklerden biri, Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartlarının (UFRS) zorunlu olarak uygulanmasıydı. Ayrıca, 

KİT’lerin uyguladığı ticari faaliyetlerini ve kamu politikası 

görevlerini birbirinden daha iyi ayırmak için, kamu politikası 

görevlerinin muhasebe ve açıklama politikasının gözden geçi-

rilmesine karar verilmiştir. Yönetişim Koordinasyon Merkezi de, 

KİT’lerin ulusal mevzuatı ve küresel olarak tanınan iyi yöne-

tişim uygulamalarını nasıl uyguladığını tespit etmek ama-

cıyla her yıl geliştirilen ve yenilenen yıllık izleme aracı “KİT İyi 

Kurumsal Yönetişim Endeksinin” daha yoğun bir şekilde yayıl-

ması yoluyla yumuşak baskısını artırmıştır.27

ŞEKİL 4.2-3. 
Ticari odaklı yasal KİT’lerin şirketleştirilmesi 
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SONUÇLAR

2010 yılında KİT sektörü reformunun başlatılmasının temel 

motivasyon unsurlarından biri, 2009 yılında Litvanya’da ger-

çekleştirilen kamuya ait ticari varlıkların ilk toplu incelemesinin 

bulgularıydı. İnceleme sonuçlar, 2009’da KİT’lerin çoğunlu-

ğunun düşük performans sergilediğini ve finansal özsermaye 

getirilerinin benzer ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren 

özel sektör şirketlerini bir kenara bırakın diğer Avrupa ülkele-

rindeki KİT’lerden bile önemli ölçüde düşük olduğunu göster-

mişti. Litvanya’nın 2009 yılında yaşadığı GSYH’nın yüzde 15’i 

düzeyindeki aşırı ekonomik daralma, daha yüksek getiri talep 

etmek için ek bir itici güç yarattı. 

Tüm KİT yönetişim reformlarının KİT getirileri üzerinde bir etkisi 

oldu mu? Şekil 4.2-5 ve 4.2-6’nın gösterdiği gibi, 2010’dan 

2018’e kadar Litvanya’nın KİT sektörünün karlılığı, devlete 

sağladığı getiriler gibi önemli ölçüde artmıştır. Ancak, kesin 

sonuçlara varmak için henüz çok erken. Birincisi, KİT’lerin kârlı-

lığı ve devlete sağladığı getiriler; ekonomik olaylar, varlıklarının 

bir kısmını satma kararları ve Hükümetin kararları gibi başka 

faktörlerden etkilenmiş olabilir. İkincisi, tekelci sektörlerde faa-

liyet gösteren KİT’ler teorik olarak (fiyat düzenlemelerine tabi 

olarak) karlılıklarını ve getirilerini tüketicilerin aleyhine olsa 

bile kolayca artırabilirler. Bununla birlikte, gözlemciler daha iyi 

yönetişimin genel olarak KİT performansı üzerindeki etkisine 

(finansal sonuçların yanı sıra) daha şimdiden dikkat çekiyorlar: 

bilgilerin açıklanmasındaki ve şeffaflıktaki artış, daha açık stra-

tejileri ve hedefler, devletin beklentilerinin daha iyi yerine geti-

rilmesi, vs. Ayrıca, şeffaflığın artırılması da dahil olmak üzere 

kurumsal yönetişim uygulamalarındaki son değişikliklerin, 

kamu politikası görevlerinin başarılı bir şekilde uygulanması-

nın yanı sıra, Litvanya’daki tüm KİT’lerin getiri üretmeleri için 

kamuoyu baskısını artırdığı da gözlemlenebilir.

ÇIKARILAN DERSLER 

2010’dan bu yana Litvanya’nın KİT sektöründe yönetişim ala-

nında yaptığı değişikliklerden ve Litvanya’nın 2018’de OECD’ye 

katılımı çerçevesinde gerçekleştirdiği önemli reformlardan beş 

temel ders çıkarılmıştır.

İlk olarak, kurumsal yönetişim reformlarının uygulanması, 

ülkenin KOBİ sektörünün ulusal standartları ve en iyi küre-

sel uygulamaları tutarlı bir şekilde takip edecek profesyonel 

yönetişimini sağlamak için verilerin ve bağımsız bir koordinas-

yon kurumunun önemini ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda 

şüphecilerin devletin, kurulları büyük ölçüde bağımsız profes-

yonellerden oluşan KİT'lerini yönetme kapasitesi hakkındaki 

sorularına verilebilecek kilit cevaptır. 

İkinci olarak, devrim niteliğindeki değişikliklerin uygulanması-

nın genellikle zor olduğu dikkate alındığında, küçük adımların 

çok etkili olabileceğini belirtmek önemlidir. Litvanya'da KİT 

ŞEKİL 4.2-4. 
KİT’lerin Karlılığı (2010-2018)
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sektöründeki reformlar 2010 yılında başlamıştı ve 2015-2018 

dönemine kadar ülke zaten en iyi küresel uygulamaları uygu-

lamaya hazır hale gelmişti (en baştan başlamak zorunda kal-

mamıştı). Dolayısıyla, başlangıçta belirlenen iddia tam olarak 

gerçekleşmese bile gelecekte değişiklikler için bir ivme sağla-

mak için yararlı olabilir. 

Üçüncüsü, Litvanya'nın genel olarak 2018'de OECD'ye katılımı 

ve daha spesifik olarak da 2015'ten itibaren yürütülen katılım 

öncesi müzakereleri, KİT reformunun ve bazen politik olarak 

güç olabilecek kurumsal yönetişim reformlarının uygulanması 

için özellikle güçlü bir dış faktör oluşturdu. OECD’nin güçlü 

uzmanlık birikiminden yararlanmanın yanı sıra, değişiklik 

savunucuları OECD düzenlemelerine ve küresel uygulamalara 

uyma gereği konusunda argümanlarını geliştirebilmişlerdir. En 

geç 2018’e kadar OECD'ye katılma konusundaki siyasi uzlaşı, 

aynı zamanda reformların bazı durumlarda OECD ekibini bile 

şaşırtan olağanüstü hızının ana itici güçlerinden biri olmuştur.

Dördüncü olarak, OECD’ye katılım nihai hedefi siyasi ilgi-

nin sürdürülmesine yardımcı olmakla birlikte, aynı zamanda 

Litvanya’daki KİT reformunun Hükümetin yeni oluşturduğu 

stratejik proje yönetimi uygulaması benimsenerek gerçekleş-

tirilmesine de yardımcı olmuştur. Reformun kilit koordinasyon 

kurumu olan Ekonomi ve Yenilikçilik Bakanlığı’na Başbakan’ın 

başkanlık ettiği özel bir komiteye düzenli olarak güncel bilgi 

sunması ve hızlı kararlar talep edebilmesi için ek bir kanal 

sunmuştur.

Son olarak, reformlar için başlangıçta belirlenen iddianın 

gerçek sonuçlardan daha yüksek olabileceğini kabul etmek 

önemlidir; çünkü bazı kararlar Bakanlar Kurulunun onayın-

dan daha yüksek onay gerektirebilir (örneğin Parlamentonun 

onayı) ve beklenmedik zorluklarla karşılaşabilir. Sürekli deği-

şen bir ortamda, bazen izlenen süreci ve başlangıçta belirlenen   

hedefleri uyarlamak akıllıca olabilir. Litvanya’da Hükümetin 

KİT portföy optimizasyonu ve mülkiyet merkezileştirme pla-

nında yapılan çeşitli değişiklikler buna örnek olarak gösterile-

bilir. Bu nedenle, genel olarak daha küçük bir KİT portföyüne 

geçiş süreci devam ederken, ülke portföyündeki KİT sayısı ile 

ilgili olarak kısa süre önce onaylanan hedef sayıya ulaşılıp ula-

şılamayacağı henüz belli değildir.

Hükümetin KİT ile ilgili gündeminde şu anda ne var? Birincisi, 

son değişiklikler temelinde Hükümetin kilit hedeflerinden biri, 

mevcut kararların ve ortak yönetişim uygulamalarının tüm 

KİT’ler tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak-

tır. Dolayısıyla Hükümet yönetişimin daha fazla merkezileşti-

rilmesi üzerinde odaklanmaktadır. Litvanya, işletme sayısının 

daha fazla azaltılmasının yanı sıra, mülkiyet kuruluşlarının 

sayısını da azaltmayı planlamaktadır. İkincisi, yönetim kurulu 

adaylık prosedürlerinin daha fazla profesyonelleştirilmesi 

amacıyla Hükümet, son zamanlarda, değerlendirme komiteleri 

için aday arama, değerlendirme ve kısa listelerin oluşturulması 

için yetenek avcısı olarak adlandırılan kuruluşlarla çalışmaya 

karar vermiştir. Son olarak, Yönetişim Koordinasyon Merkezi 

Litvanya’daki BİT’leri (2018 sonu itibariyle 250 adet) izlemek 

için yeni bir fonksiyonu uygulamaya koymuştur. Merkez kısa 

süre önce BİT’lerin performansları hakkında ilk toplu raporu 

yayınladı ve şu anda iyi yönetişim uygulamalarına yönelik isti-

şarelerin artırılması üzerinde odaklanıyor. 

ŞEKİL 4.2-5. 
Devlete Sağlanan Getiriler  
(2010-2018, milyon EUR)
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ÖRNEK İNCELEMESİ 4.3

Özbekistan: Devletin Ekonomideki Rolü 
BAKHTİYOR KHAYDAROV, KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DAİRE BAŞKANI, KAMU VARLIKLARI YÖNETİM KURUMU, 

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

BAĞLAM 

Yakın zamana kadar, Özbekistan’daki tüm işletmeler ve fabri-

kalar, özel sektörün neredeyse hiç var olmadığı ortamda dev-

let mülkiyeti altında faaliyet göstermekteydi. Tekelcilik karşıtı 

düzenleme, kamu varlıklarının yönetimi ve menkul kıymetler 

piyasası düzenleme işlevleri büyük bir çıkar çatışması teşkil 

edecek şekilde tek bir organ bünyesinde toplanmıştı. 

Özbekistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği 1990’lı yılların başla-

rında, Hükümet devletin ekonomideki payının azaltılmasına 

yönelik bir süreç başlattı. Kamu işletmelerinin özelleştirilmesi 

üç aşamada gerçekleştirilecekti: 

Birini aşama (1992-1994) – küçük ölçekli kamu varlıkları 

İkini aşama (1994-1998) – orta ölçekli kamu varlıkları  

Üçüncü aşama (1998 – devam ediyor) – büyük ölçekli varlıklar

Şekil 4.3-1, Hükümet'in KİT reformunu gerçekleştirirken yıllar 

içinde karşılaştığı birçok zorluğu göstermektedir. Bununla bir-

likte, son zamanlarda Hükümet Özbekistan ekonomisindeki 

ayak izini azaltmak için aşağıdaki sorunlarla ve zorluklarla 

karşı karşıya kalmıştır: 

a. KİT’lerde hissedar haklarını uygulayan tek bir dev-

let kurumunun bulunmaması. 2018 yılının başında, 

KİT’lerin sadece yüzde 21’i Devlet Rekabet Kurulu tara-

fından denetleniyordu ve geri kalan yüzde 79’u bakan-

lıklara ve diğer devlet kurumlarına bağlıydı. Sonuç 

olarak, KİT’lerin mülkiyeti ve yönetimi için birleşik bir 

politika izlemek imkansızdı.

b. Tekel karşıtı düzenleme, KİT ve devlet varlıklarının 

yönetimi ve menkul kıymetler piyasası düzenleme 

işlevlerinin toplandığı Kamu Rekabet Kurulunda çıkar 

çatışması.

c. Piyasa eğilimlerine tepki vermeleri, vergi ve gümrük 

katkılarına olan yüksek bağımlılıklarını ortadan kal-

dırmaları ve münferit olarak KİT’lere sağlanan hedefli 

yardımları kademeli olarak kaldırmalarına izin vermek 

için KİT’lerin faaliyetlerini gözden geçirme ve reform 

yapma ihtiyacı. 

d. KİT reformu için bir stratejinin ve KİT mülkiyetinin 

devamına ilişkin kriterlerin eksikliği. 

e. Uluslararası finansal kuruluşlarla zayıf işbirliği.

f. Birinci halka arz ve ikinci halka arz yoluyla kamu varlıkla-

rının satışı da dahil olmak üzere, özel yatırımcıları çekil-

mesine yönelik iyi uluslararası uygulamaların eksikliği.

UYGULANAN EYLEMLER 

2016 yılından itibaren, yeni seçilen Devlet Başkanı Shavkat 

Mirziyoyev öncülüğünde Özbekistan Hükümeti büyümeyi 

canlandırmak ve tüm Özbek vatandaşları için fayda yaratmak 

amacıyla iddialı bir ekonomik modernizasyon programı baş-

lattı. 7 Şubat 2017 tarihinde Hükümet özel sektör öncülüğünde 

bir piyasa ekonomisi oluşturmak için açık bir niyeti yansıtan 

2017-2021 Ulusal Kalkınma Stratejisi’ni yayınladı. Strateji, beş 

öncelikli politika alanına sahip piyasaya odaklı bir reform 

program niteliğindedir: devlet ve kamu kurumlarını geliştir-

mek, hukukun üstünlüğünü güvence altına almak ve yargı sis-

teminde reform yapmak, ekonomik kalkınmayı teşvik etmek, 

sosyal kalkınmayı desteklemek ve kişisel güvenlik ile kamu 

güvenliğini sağlamak.   

2018’den itibaren Özbekistan, önemli boyuttaki KİT sektörü-

nün mülkiyetine ve reformuna ilişkin stratejisini geliştirmeye 

başladı. Ocak 2019’da Devlet Başkanı’nın kararı ile aşağı-

daki amaçlara ulaşmak için Kamu Varlıkları Yönetim Kurumu 

(SAMA) oluşturuldu:  

• Devlet varlıklarının etkin yönetimi konusunda ortak 

devlet politikasının uygulanması.

• KİT’lerde kurumsal yönetişime ilişkin modern yöntem 

ve uygulamalarının uygulamaya konulması.

• KİT’lerin finansal açıdan toparlanmasını ve verimlilik-

lerinin arttırılmasını amaçlayan programların geliştiril-

mesi ve uygulanması.
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• Devlet varlıklarının özelleştirilmesi ve kiralanması için 

açık ve şeffaf bir mekanizmanın sağlanması.

Yeni oluşturulan yetki alanları ve daha önceden mevcut olan 

sınırlamalar karşısında Hükümet KİT reform gündeminde aşa-

ğıdaki adımları atmıştır:  

• Kamu Rekabet Kurulunda çıkar çatışmasını ortadan 

kaldırmak için, devlet politikasını uygulamak üzere iki 

ayrı kurum oluşturulmuştur: biri sermaye piyasalarının 

geliştirilmesi için ve diğeri tekel karşıtı düzenleme için. 

• Devlete ait anonim şirketlerle ilgili kurumsal bilgilerin, 

raporların ve temel verilerin yer aldığı bir İnternet sitesi 

hizmete sokuldu - www.openinfo.uz. 

• KİT’lerin mülkiyetine ve yönetimine ilişkin reformların 

açıklandığı, KİT’lerde hisse sahibi olma kriterlerinin 

ve gerekçelerinin belirtildiği, ilgisine göre mülkiyet ve 

düzenleme fonksiyonlarının ayrıştırıldığı ve KİT’lerde 

modern kurumsal yönetişim ve yönetim uygulamala-

rının uygulanmasının zorunlu kılındığı bir KİT stratejisi 

hazırlanmıştır. 

• KİT reformları enerji, ulaşım, madencilik ve en büyük 

KİT’lerin faaliyet gösterdiği diğer sektörlerde başla-

tıldı: JSC Uzbekenergo, NAC Özbekistan Havayolları ve 

Navoi Madencilik ve Metalürji Tesisi.

• Birinci halka arz ve ikinci halka arz gibi yeni özelleş-

tirme yöntemleri uygulamaya konuldu. 2018 yılında, 

Özbekistan ilk kez JSC Kvarts cam fabrikası ve JSC 

Kukon mehanika zavodi için birinci halka arz ve ikinci 

halka arz düzenledi. 

• Kurumsal kapasite oluşturmak, kredi derecelendirme 

notu almak ve kurumsal yatırımcıları çekmek amacıyla 

uluslararası finansal kuruluşlarla işbirliği genişletildi. 

Özbekistan, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile işbirliğini artırdı. 

KİT Yönetişim ve Yönetim Reformları Güncellemesi

KİT’lere yönelik yeni bir kurumsal yönetişim kanunu kabul edil-

miş ve 412 KİT için uygulamaya girmiştir. Kanun Mart 2019 iti-

bariyle KİT yönetim kurulu üyelerinin birinin bağımsız olmasını 

ŞEKİLE 4.3-1. 
KİT reformunun başlatılmasında karşılaşılan zorluklar 

01

02

03

04

05

06

(i) tekel karşıtı düzenleme,
(ii) kamu varlık yönetimi ve

(iii) menkul kıymetler piyasası
düzenlemesinin tek organ 
bünyesinde toplanmasının 

yarattığı çıkar çatışması

KİT reformuna ilişkin
bir stratejinin

olmaması

KİT’lerin satışında iyi 
uygulama modellerini

kullanma fırsatı olmaması:
ilk halka arz ve ikinci 

halka arz

Uluslararası 
kuruluşlar ile 
zayıf işbirliği

KİT’lerde hissedar
hakları uygulayan tek
bir kamu organının
olmaması

KİT’lerde yönetişim ve
iş modelleri ile ilgili
reformlara duyulan
acil ihtiyaç
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FİGURE 4.3-2. 
Devletin ekonomideki hakim rolü 

Düşük gelirli kesimleri korumak için geçmişten 
bu yana mevcut olan devlet hakimiyeti modeli

Bağımsızlığın ilk aşamalarında ekonominin 
geçiş sürecinde devletin koordinasyon rolü

Zayıf özel sektör - tüm işletmeler devlet mülkiyetindeydi

Yatırım ve özel YDY eksikliği; kamu finansmanı

FİGURE 4.3-3. 
Zorlukları aşmak için Hükümet tarafından atılan adımlar 

06

01

02

03

04

05

Kredi derecelendirme
notları elde etmek ve
kurumsal yatırımcıları

çekmek için uluslararası
kuruluşlar ile işbirliği

geliştiriliyor

Kamu varlıkları
yönetim kurumu

(SAMA) oluşturuldu

KİT reformu ve devletin ekonomideki payının azaltılması için ATILAN ADIMLAR

Özelleştirmede yeni,
yöntemler uygulanıyor

(Birinci halka ara, İkinci halka arz)

KİT mülkiyeti, 
yönetimi ve reformları

hakkında strateji geliştirildi

Enerji, ulaştırma, 
madencilik ve diğer

sektörlerdeki KİT’lerde
reform uygulanıyor

Kurumsal bilgi portalı
uygulamaya konuldu 
(www.openinfo.uz)



105BÖLÜM 4 Kamu-Özel sektör İşbirliği ve Ekonomik Yönetişim 

gerektirmektedir. KİT’ler potansiyel adaylarla görüşmeler 

yaparak seçimlerini açıklamışlardır.  

KİT’lerin şeffaflığını artırmak için bir kurumsal finansal bilgi 

portalı (www.openinfo.uz) kurulmuştur. Buna paralel olarak, 

KİT’ler için mevcut ve potansiyel yönetim kadrolarını eğitmek 

üzere merkezi Kamu eğitim merkezi kurulmuştur. 

Ele alınması gereken başlıca zorluklar arasında düşük uzman-

lık birikimi ve kapasite seviyesi ile uluslararası finans kurumla-

rıyla zayıf işbirliği bulunmaktadır.

Kamu varlıklarının devam eden satışı 

SAMA, açık rekabetçi ihale gibi çeşitli yöntemlerle kamu var-

lıklarının satışını gerçekleştirmektedir. Gerekli onayların alın-

ması koşuluyla, doğrudan satış da mümkündür: 

• 1.0 milyon ABD Doları’nın üzerindeki yatırımlar - karar yerel 

yönetimler (hokimler - valiler) tarafından verilmektedir. 

• 50,0 milyon ABD Doları üzerindeki yatırımlar- karar 

Hükümet Komisyonu tarafından verilmektedir. 

Kamu varlıklarının satışı/ özelleştirilmesi için yaygın olarak 

aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır:

• Bir değerleme şirketi tarafından belirlenen değer 

sunulmaktadır. 

• “Sıfır” itfa değeri üzerinden özelleştirme; bu durumda 

varlık belirli yatırım yükümlülükleriyle satılır.

• 10 UZS başlangıç fiyatı ile gerçekleştirilen açık artırma. 

Bu yöntem ile, bir elektronik ticaret platformu aracılı-

ğıyla 444 boş gayrimenkulün açık artırma yoluyla satışı 

gerçekleştirildi.  Bunlardan 310 tanesi, toplam 11,2 mil-

yar UZS (yaklaşık 1,2 milyon ABD Doları) bedelle ve 172 

milyar UZS’lik yatırım yükümlülüğü ve 3.400’den fazla 

yeni istihdam yaratarak satıldı.

Özelleştirme sırasında, yabancı yatırımcılar da dahil olmak 

üzere daha geniş bir yatırımcı tabanını çekmek için potansiyel 

yatırımcılara aşağıdaki faydalar ve tercihler sunulmaktadır: (a) 

36 aya kadar taksit ödemeleri (ödeme miktarına bağlı olarak); 

(b) bir ay içinde satın alma bedelini ödediğinde indirimler 

(%16'lık Merkez Bankası yeniden finansman oranına eşit); ve 

(c) Şirket borçlarını ödemek, sermaye maliyetlerini ve dönen 

varlıkları karşılamak üzere hisse satışından elde edilen fonları 

kullanmak için ilave hisse ihraçları.  

28  https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en

SONUÇLAR

• KİT’lerin Kurumsal Yönetişimine ilişkin OECD Rehberine 

dayalı olarak Kurumsal Yönetişim Kanunu (2016) geliş-

tirilmiştir28; Kanun kamuya ait 412 anonim şirkette 

uygulanmaktadır. 

• KİT’ler tarafından yayınlanan 25.000’den fazla bilgi 

mesajı ile kurumsal finansal bilgi portalı başarı bir 

şekilde hizmete girmiştir.

• 2015 yılında geliştirilen kilit performans göstergeleri 

1.404 KİT’te uygulanmaktadır. 

• JSC Quarty için birinci halka arz başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir.

• Genel olarak, Özbekistan’da aşağıdaki önlemler / 

sonuçlar gerçekleşmiştir:

 » Dövizin serbestleştirilmesi.

 » Ticaretin serbestleştirilmesi, ithalat 

  tarifelerinin düşürülmesi ve DTÖ’te katılım 

   için yol haritasının hazırlanması.

 » Yatırım ve iş ortamı iyileştirilmiştir: 

  İş Yapma Kolaylığı raporunda Özbekistan 

   166’ncı sıradan (2012) 76’ncı sıraya (2018)  

  yükselmiştir. 

 » Vergi reformu onaylanmış, eşit rekabet 

  koşulları getirilmiş ve ekonomiye  

  idari müdahale azaltılmıştır.

ÇIKARILAN DERSLER 

Amerikan devlet felsefesinin babası Peter Drucker’ın dediği 

gibi, “Ölçülen şey yönetilebilir “.

Özbekistan, OECD tavsiyelerine dayalı olarak iyi kurumsal 

yönetişim uygulamalarını benimsemiştir. KİT reformunda 

daha fazla ilerleme sağlamak için Özbekistan'ın artık KİT'lerin 

performansını zamanında izlemek ve bu yönetişim yenilikleri-

nin uygulamalarını değerlendirmek için bir mekanizma geliş-

tirmesi gerekmektedir. 

Kapasite geliştirme, reform uygulaması için kilit önem taşır. Bu 

nedenle Özbekistan, uluslararası finans kurumlarıyla işbirliğini 

genişletmektedir ve başarılı KİT reformlarından dersler çıkar-

mak için benzer ülkelerin reformlarını inceleyecektir. 
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ÖRNEK İNCELEMESİ 4.4

İrlanda: KÖİ Deneyimi: Gelişmeler ve Zorluklar
LORENA MECO, ALTYAPI UZMANI, DÜNYA BANKASI 

29  Journal of Comparative Policy Analysis, 2015, Vol. 17, No. 5, 467–480, http://dx.doi.org/10.1080/13876988.2015.1023018

30  Burger, P. and Hawkesworth, I., 2011, How to attain value for money: comparing PPP and traditional infrastructure public procurement. OECD Journal of 
Budgeting, 1, pp. 1–56.

31    Journal of Comparative Policy Analysis, 2015, Vol. 17, No. 5, 467–480, http://dx.doi.org/10.1080/13876988.2015.1023018

BAĞLAM

İrlanda Hükümeti KÖİ uygulamalarına 1990'ların sonunda 

başladı; İrlanda ekonomisi hızlı bir büyüme yaşıyordu, ancak 

ülke altyapı ihtiyaçlarını yeterince hızlı karşılayamıyordu. 1999 

yılında Hükümet, çoğunluğu sosyal ve ekonomik altyapıya 

ayrılacak olan 26,6 milyar € tutarındaki yatırımlar için bir 

Ulusal Kalkınma Planı başlattı. Bu büyük programdan yaklaşık 

1,85 milyar €’luk yatırımın KÖİ programı kapsamında olması 

planlanmıştır.

2008 yılında yapılan bir dizi proje iptalinden sonra, Hükümetin 

bir KÖİ piyasasını yeniden oluşturması gerekmiştir. 2012 mali 

krizi sırasında, Hükümet sağlık, eğitim, adalet ve ulaştırma 

sektörlerinde yaklaşık 1,4 milyar €’luk özel finansmandan 

yararlanmak için bir teşvik paketini devreye almıştır.29 Bununla 

birlikte, hükümetler bilanço dışı finansman yoluyla hizmet 

sunmak için KÖİ projelerini gerçekleştirse de, bu süreç için kul-

lanılan çerçeveyi ve elde ettikleri sonuçları -yani paranın kar-

şılığının sağlanıp sağlanmadığını- değerlendirmek önemlidir.

İrlanda'daki KÖİ programı yıllar içinde değişmiştir ve (a) 

1999'da Ulusal Kalkınma Planı ile başlayan ve KÖİ’ler sonuç 

göstermeye başladıkça her yıl genişleyen pilot program ve 

(b) KÖİ'ler için 2012 sonrası yapı olmak üzere iki döneme 

ayrılmıştır.

2008-2012 Çok Yıllı Sermaye Yatırımı Çerçevesinde, KÖİ’ler 

planlanan kamu yatırımlarının yüzde 16’sını oluşturmuştur. 

Ekonomik kriz 24 proje iptaline yol açmıştır. Bununla birlikte, 

2012’nin teşvik planı, Hükümetin sermaye yoğun altyapı pro-

jeleri için KÖİ yöntemine olan bağlılığını göstermiş ve port-

föye 38 KÖİ projesi eklenmiştir. Altyapı yatırım harcamalarının 

önemli bir oranını (yüzde 15’ten fazlası) KÖİ modelleri yoluyla 

gerçekleştiren İrlanda kendini küçük ancak sayıları giderek 

artan bir ülkeler grubu içinde bulmuştur.30

PROGRAM

Ocak 1998’de İrlanda İş ve Ekonomi Konseyi ve İnşaat 

Endüstrisi Federasyonu, Hükümete İrlanda’nın artan altyapı 

açığını ele almak için bir KÖİ programı önerisi sunmuştur. KÖİ 

programının ele alacağı temel kısıt, kamu sektörü tarafından 

yönetilen ve planlanan ancak özel sektör çözümü gerektiren 

insan ve finansman kaynakları olmuştur.

Hükümet, bir KÖİ programına girerken temkinli davranmayı 

seçmiştir ve 1990’ların sonunda açıklanan sekiz pilot proje-

den oluşan ilk grupla KÖİ programına başlanmıştır. İlk başka 

elde edilen başarı öykülerinden sonra, politika yapıcılar büyük 

ölçüde KÖİ’lerin bir satın alma yöntemi olarak kullanılmasıyla 

meşgul olmuşlar ve portföy 2003 yılına kadar hızla 134 KÖİ 

projesine yükselmiştir.31 2000 yılında sivil toplum kuruluşları, 

sendikalar ve siyasi partiler ve kamu altyapısında özel sektör 

seferberliğine karşı çıkan diğer taraflar gibi ilgili tüm paydaş-

lar, KÖİ modeline açıkça bağlılığın ifade edildiği olan Refah 

ve Adalet Programı adı verilen “sosyal ortaklık” anlaşmasına 

katılmıştır. Bu uzlaşmaya dayalı politika oluşturma yaklaşımı, 

bireysel projelerde olduğu gibi daha büyük altyapı planlama, 

hazırlık ve uygulama süreçleri hakkında KÖİ çerçevesine bilgi 

girdisi sağlamıştır.

KÖİ Çerçevesi olarak adlandırılan bu resmi çerçeve, Kasım 

2001’de uygulamaya konulmuştur ve İrlanda’nın KÖİ prog-

ramının uygulanmasına yönelik hedefleri, kapsamı, kurum-

sal düzenlemeleri ve süreçleri açıkça ortaya koymuştur. Bu 
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çerçeve yoluyla, Hükümet KÖİ’lerin kullanım gerekçelerini 

açıklamış ve özellikle KÖİ’lerin hizmet sunumundaki verimliliği 

(hem maliyet hem de hız bakımından), arz tarafındaki kısıtla-

maların aşılması ve optimal risk tahsisi yoluyla paranın karşılı-

ğının sağlanması üzerinde odaklanmıştır. 

PROJE YÖNETİŞİM SORUNLARI

Proje Hazırlığındaki Gecikmeler ve Proje Stokundaki Artış 

KÖİ projelerinin genel olarak kabul edilen bir dezavantajı, 

muhtemelen daha uzun ihale süreci ve taraflar (kamu ve özel) 

arasındaki müzakereler sebebiyle ortaya çıkan yüksek işlem 

maliyetleri olmuştur. Proje başarılı olacaksa, faydalar bu mali-

yetlerden daha ağır basmalıdır. 2003 yılına gelindiğinde, KÖİ 

portföyünün önemli bir bölümü, uzun süren ihale süreçlerini 

ve düşük anlaşma miktarlarını gören özel sektörün gözünde 

bir yükümlülük olmuştur (2012’ye kadar sadece 23 proje söz-

leşmeye bağlanmıştır).32 

Hükümetin oluşturmaya çalıştığı iddialı KÖİ programı, (karma-

şık uzun vadeli sözleşmeler ve risk tahsis mekanizmaları sebe-

biyle) hızlı bir portföy artışının ve kamu sektörünün projeleri 

proje döngüsünün tamamı için değerlendirme bakımından 

kapasite yetersizliğinin kurbanı olmuştur. 2014 yılında yayınla-

dıkları bir çalışmada, Reeves ve diğerleri İrlanda'daki KÖİ'lerin 

ihale süreçlerine bir miktar ışık tutmuştur. İhaleler ortalama 

olarak 3 yıl sürmüştür ve daha karmaşık projelerde (atık enerji 

gibi) bu süre 58 aya kadar uzamıştır.33

Paranın Karşılığı ve Şeffaflık ile ilgili Zorluklar 

İrlanda’nın KÖİ projelerindeki uzun geçmişi göz önüne alındı-

ğında, artık geriye dönüp KÖİ projelerinin paranın karşılığını 

sağlayıp sağlamadığını ve ne derece fayda sağladığını değer-

lendirmek mümkündür. Maliye Bakanlığı, proje yaşam dön-

güsünün farklı aşamalarında resmi olarak dört ayrı paranın 

karşılığı değerlendirmesi talep etmektedir; bu teorik olarak, 

seçilen KÖİ seçeneği karşısında geleneksel ihale yönteminin 

varsayımsal gerekçesini oluşturmak için veri açısından zengin 

bir kamu sektörü kıyaslama uygulamasını mümkün kılmakta-

dır. Bununla birlikte, bu değerlendirmelere ve kıyaslamaya eri-

şim zordur, çünkü idareler bunları kamuya açık bir platformda 

32  age

33  age

açıklamak zorunda değildir. Bu İrlanda için kaçırılmış büyük bir 

fırsattır, çünkü mevzuat gereği bu tür değerlendirmeleri yap-

mak sorumluluğu vardır, ancak verileri toplamak ve KÖİ’lerin 

sağladığı katma değeri şeffaf bir şekilde kamuya açıklamak 

için merkezi bir yetki veya süreç bulunmamaktadır.

SONUÇLAR 

Başkontrolör ve Genel Denetçi (C&AG) tarafından yayınlanan 

meclis sorguları ve raporlarından edinilen veri ve kanıtlar ile, 15 

proje üzerinde bir paranın karşılığı değerlendirmesi yapılmış-

tır. Analiz, kamu sektöründeki bir karşılaştırma ölçütüne göre, 

neredeyse sıfırdan yüzde 47’ye kadar değişen paranın karşılığı 

tahminleri ortaya koymuştur. Denetim kuruluşları tarafından 

yapılan paralel analizler bu iyimser bulguların bazılarını çürüt-

mektedir; ödemelerin zamanlamasında ve indirgenmesinde ve 

ayrıca varlıkların sözleşme sonundaki artık değerinde (okullara 

ilişkin bir örnekte) bazı hatalar olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Her ne kadar ilk   değerlendirmelerin daha az karmaşık olduğu 

ve zamanla metodolojide ince ayar yapıldığı, dolayısıyla bu 

değerlendirmeleri yapma kapasitesinin geliştiğini savunmak 

mümkün olsa da, açık bir şekilde uygulanabilecek bir çözüm 

değerlendirmeler ve bunları yürütmek için kullanılan metodo-

loji hakkında daha fazla şeffaflık sağlamak olacaktır.   

Her durumda analiz önceden yapılmıştır ve KÖİ ihale edildikten 

sonra çeşitli değişkenler değiştirilmiştir (bu nedenle başlangıç 

varsayımları değişebilmiş ve paranın karşılığı hesaplamaları da 

etkilenmiştir). Bilgilerin açıklanması konusunda kapsamlı bir 

çerçevenin bulunmaması, KÖİ projesi yaşam döngüsünde bir 

sorun olarak görünmektedir. Halka açık verilerin olmaması KÖİ 

programının etkililiği hakkında şüphe uyandırmıştır. 

Maliye Bakanlığı bünyesindeki merkezi KÖİ Birimi tarafından 

KÖİ proje verilerini içeren bir veri tabanı oluşturulmuştur. 

Nisan 2013 itibariyle veri tabanında, tamamlanmış veya ihale 

sürecinde olan yaklaşık 5,4 milyar € yatırım değerine sahip 97 

KÖİ projesi yer almaktadır. Portföyün büyük kısmı su ve atık su 

sektöründen oluşmaktadır. En büyük etki ve yatırım değeri-

nin büyük bir kısmı karayolu ağına gitmiş ve karayolu açığında 

bir azalma kaydedilmiştir. İrlanda’daki genel kamu yatırımları 

incelendiğinde, İngiltere gibi diğer gelişmiş ülkelerdeki ben-

zer durumlardan farklı olarak, KÖİ programının kamu ihalesi 
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yöntemiyle sürdürülen büyük sermaye yatırımlarını tamamla-

yıcı olduğunu ve dolayısıyla KÖİ’lerin altyapı harcamalarında 

tamamlayıcı bir payının olduğunu görmek teşvik edicidir. 

Planlanan proje stoku daha çok sağlık ve eğitim gibi sosyal 

altyapı üzerinde odaklanmaktadır.

ÇIKARILAN DERSLER

KÖİ portföyü bugüne kadar yedi bölgesel adliyeden, 14 birinci 

basamak sağlık merkezinden ve sekiz liseden oluşmaktadır. 

İki okul ve bir üniversite daha yapım aşamasındadır. Bekleyen 

proje stoku; sosyal konut programı, yükseköğretim, sağlık ve 

adalet KÖİ projeleri dahil olmak üzere daha çok sosyal alt-

yapı yatırımlarını içermektedir. Aslında, uygulanan reformların 

çoğu, daha önce deneyimlendiğinden daha kabul edilebilir 

zaman dilimlerinde öngörülebilir bir proje stoku oluşturmak 

üzerinde odaklanmıştır. Bu bağlamda, 2006 yılından bu yana 

İrlanda Hükümeti, proje hazırlık ve uygulama çalışmalarında 

daha fazla kapasite sergileyen proje geliştirme kuruluşu 

NDFA’ya bir ihale ve sözleşme yönetimi yetkisi vermiştir.

Buna ek olarak, NFDA ve idareler, projelere olan ilgiyi artırma 

ve inşaat sektörü şirketlerinin kapasitelerini artırma yollarında 

yenilikçilik yapmıştır. Örneğin, Enterprise İrlanda CEO’su Julie 

Sinnamon’a göre Dublin Şehri’ndeki Sosyal Konut KÖİ projesi-

nin ilk dilimi için “alıcılarla tanışma” etkinlikleri “İrlanda inşaat 

şirketlerinin iş kovalamaları için fırsatlar sağlamıştır ve bu da 

sonuçta önemli bina altyapısı inşa etme konusundaki dene-

yimlerini artırmıştır”. İrlandalı şirketlerin bu projeler üzerinde 

34  Yatırım Planı: İrlanda. (2 Şubat 2020). Erişim Tarihi: 6 Şubat 2020, Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/
jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-ireland_en

çalışarak kazanacakları deneyim, repertuarlarını ve uzmanlık-

larını geliştirecek, böylece hem yurtiçinde hem de yurtdışında 

gelecekteki projelerde avantaj sağlayabileceklerdir.

Küresel Finansal Krizi ve KÖİ’lere İlişkin Bilanço Uygulamaları 

KÖİ’lerin bilanço dışı özelliği, özellikle mali kriz bağlamında 

ve AB, IMF ve Avrupa Komisyonu arasındaki mali yardım 

program “Troika”ya giriş çerçevesinde projelerin ve hizmet-

lerin uygulanması için İrlanda’ya cazip gelmiştir. KÖİ’lerin bu 

unsuru, kamu hizmet sunumlarını kısıtlı bir mali hareket alanı 

optimize etmek isteyen idareler için ters teşvikler yaratmak-

tadır. Bu, tüm idarelerin tabi olduğu yönetmeliklerde belirle-

nen şeffaf bir metodoloji yoluyla bunların hesaba katılması 

için uygun koruma önlemleri alınmadığı takdirde, KÖİ’lerden 

kaynaklanan şarta bağlı yükümlülük portföyünün şişmesine 

neden olabilecektir. Bu yaklaşım aynı zamanda genel kamu-

oyu ve kamu maliyesini kontrol eden diğer kurumlar için de 

şeffaflık sağlayacaktır.

İrlanda'nın borçlanma pozisyonunun zayıfladığı göz önüne 

alındığında, 2012 sonrası yeniden başlatılan KÖİ programında, 

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) gibi kaynaklardan sağlanan 

finansman daha önemli bir rol oynamıştır, çünkü bu kaynak-

lar KÖİ projelerine sağladıkları destekler için daha düşük getiri 

elde etmeyi kabul etmişlerdir. AYB, Avrupa Stratejik Yatırımlar 

Fonu aracılığıyla onaylanan 24 projeyi desteklemektedir ve 5,1 

milyar €’ya kadar bir toplam yatırım tutarını tetikleyebilecek 1 

milyar €’luk finansman desteği sağlamaktadır.34
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Y önetişim  salt bir teknik uygulamadan ibaret değildir. 

Politika oluşturma sürecinin her bölümü – politika for-

mülasyonundan ve kararından gelir elde etmeye ve 

uygulamaya kadar- hepsi farklı teşvikleri, kısıtlamaları ve bağlı-

lıkları olan insanlar tarafından şekillendirilen birbiriyle ilişkili kar-

maşık bir sisteme bağlıdır. Politika geliştirmeyi etkileyen faktörler 

büyük ölçüde içeriğe bağlıdır ve istikrar ve kamu yararı gibi konu-

lar etrafında dengelenmiş bir dizi güç hesaplaması, pozisyon ve 

fırsat tarafından yönlendirilir.  Avrupa ve Orta Asya (ECA) ülkeleri 

arasında en gelişigüzel şekilde yapılacak bir inceleme bile, yerel 

politik ve ekonomik seçkinlerin motivasyonlarını yansıtan çok 

çeşitli yönetişim formları ve işlevleri ortaya koymaktadır. Bazıları, 

gücü sıkı bir şekilde kontrol edildiği ve yerel seviyelere yetki dev-

rinin çok sınırlı yapıldığı oldukça merkezi sistemlere dayalı iken, 

diğerleri merkeziyetçilikten daha fazla uzaklaşmıştır. Bazıları 

siyasi rekabeti ve düzenli seçimleri oturtmuş ve canlı bir sivil top-

luma sahip iken, Bazıları kamuoyu tartışmaları için daha sınırlı fır-

satlar sunmuş, en iyi ihtimalle rekabeti alanını sınırlamıştır 

ECA bölgesinde işleyen yönetişim sistemleri, politika oluşturma 

sürecinin şeffaf olup olmadığını ve politika yapıcıların hesap vere-

bilir olup olmadığını doğrudan etkiler. Devlet kurumları ve özel 

firmalar arasındaki etkileşim de politikayı etkilemektedir ve bu 

şekilde yönetişimi de şekillendirmiştir. Kamunun kural koyma 

erkine müdahale—yani, şirketlerin kamu görevlilerine yasadışı 

kazançlar sağlayarak devletin yasalarını, politikalarını ve düzenle-

melerini kendi yararlarına şekillendirme çabaları—ECA bölgesin-

deki düşük ve yüksek gelirli ülkeler arasında özellikle tehlikelidir. 

Kamunun kural koyma erkine müdahale eden şirketler, bu büyük 

yolsuzluk biçimini kullanarak (bkz. Hellman ve Kaufman, 2000)1 

etkilerini zayıflatabilecek politika reformlarını engellemektedir; bu 

nedenle yakalama ekonomileri sadece bir belirti değil, ECA’daki 

yönetişim başarısızlıklarının bir nedeni haline gelmiştir; dolayısıyla 

ECA bölgesinde kamunun kural koyma erkine müdahale edilmiş 

ekonomiler yönetişim başarısızlıklarının sadece bir belirtisi değil 

sebebi haline gelmiştir. 

Politik koşullar ve kamunun kural koyma erkine yapılan müda-

halelerin dereceleri, kültür ve doğal kaynak tabanı gibi unsur-

lar da dahil olmak üzere birçok faktör, politikanın benimsenip 

1  Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Seize the state, seize the day: State capture, corruption, and influence in transition. The World Bank.

benimsenmeyeceğini ve benimsenecek ise hangi unsurların uygu-

lanacağının belirlenmesinde rol oynar. Bu faktörler aynı zamanda 

“siyasi iradeyi” ya da bazı güçlü siyasi aktörlerin politik, düzenle-

yici ya da yasal değişiklikleri savunma veya bunlara karşı çıkma 

yönündeki belirli motivasyonlarını belirler. Doğru yönelim ile, 

yetersiz kaynaklara ve kötü kapasiteye sahip kurumlar bile bu 

değişiklikleri uygulamaya yönlendirilebilir. Bunun tersi de geçer-

lidir: görünüşte yetenekli ve duyarlı kurumlar, eğer siyasi irade 

kaybolursa veya başından eksikse, politika uygulamasının hızını 

ve gereksinimlerini koruyamaz. 

Temel olarak, ECA bölgesinde devletin hesap verebilirliğinin ve 

şeffaflığının daha fazla teşvik edilmesi, politika oluşturmayı şekil-

lendiren ve uygulamayı dikte eden temel faktörlerin derinleme-

sine değerlendirilmesini gerektirmektedir. Yönetişim ve Hukuk 

başlıklı 2017 Dünya Kalkınma Raporu kalkınma için teknik şablon-

ların olamayacağını vurgulamaktadır; sistemleri ve uygulamaları 

bir bağlamdan diğerine nakletme çabaları genellikle belirli sorun-

ları ele almada ve bağlam olarak uygun çözümler sunmakta başa-

rısız olmaktadır. Yerel çıkarları dikkate alması muhtemel olmayan 

ve zaman içerisinde sınırlı etkiye sahip olduğu kanıtlanan en iyi 

uygulama niteliğindeki teknik çözümleri sunmak yerine, Dünya 

Bankası gibi harici taraflar hem teknik hem de teknik olmayan 

politik ekonomi faktörlerini inceleyerek yönetişim zorluklarına 

karşı cevaplar geliştirebilirler. 2017 Dünya Kalkınma Raporu, aynı 

zamanda yönetişimin sektörler arasında etkili politikaların oluştu-

rulması ve uygulanması için de gerekli olduğunu vurgulamaktadır. 

Buna göre, politik ekonomi ve yönetişim -örneğin ekonomi, kamu 

mali yönetimi, sosyal koruma ve çevre gibi- çeşitli kalkınma alan-

larında kilit roller oynamaktadır ve bu hususların sektör temelli 

çalışmalara entegre edilmesi gerekmektedir. 

Bu bölüm, ECA bölgesindeki yönetişim başarısızlıklarının, özel-

likle de devletin kural koyma erkine müdahalenin ortak neden-

leri üzerinde odaklanarak, politika etkililiğini etkileyen politik 

ekonomi faktörlerinin nasıl tespit edilip ve geliştirileceğini gös-

termektedir. Salt nelerin değişmesi gerektiğini söylemek yerine 

nedenini sorgulamanın önemini vurgulamaktadır. Politika yapıcı-

lar, politika süreçlerini geliştirmeye yönelik teknik reformları for-

müle etmeden önce, altta yatan faktörlerin “oyunun kurallarını” 
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nasıl şekillendirdiğini ve paydaşları nasıl motive ettiğini araştırma-

ları gerektiğini savunmaktadırlar. Son olarak, bu bölümde politik 

ekonomi analizinin ECA bölgesindeki değişime giden yolların 

belirlenmesine nasıl yol açabileceği değerlendirilmekte ve bu 

konudaki uluslararası deneyimler de incelenmektedir. 

ECA Bölgesinde Politik Ekonomik Faktörlerini Anlamak ve 
İncelemek 

Bu kitaptaki çeşitli temaların gösterdiği gibi, çok çeşitli politik 

ekonomi faktörleri ECA bölgesindeki politika etkinliğini potansi-

yel olarak etkilemektedir. Ülkeler arasında benzerlikler olmasına 

rağmen, her bağlam farklı faktör kombinasyonları ve dolayısıyla 

gelirleri artırmak ve ekonomilerin kapsayıcılığını ve dayanıklılı-

ğını artırmak için değişen fırsatlar ve zorluklar sergilemektedir. 

Örneğin, istikrarlı kurumlara ve istikrarlı siyasi süreçlere sahip 

ülkeler, daha öngörülebilir politikalara sahiptir; kurumların 

ve politikanın değişken olduğu ve zaman zaman politikaların 

ve bunların uygulanmasının daha öngörülemez hale geldiği 

ülkelerde ve dönemlerde ise politikalar ve uygulamaları daha 

öngörülemez hale gelebilir. Politik ekonomi faktörleri, toplum 

genelindeki belirli çıkar grupları tarafından hangi politikalara iti-

raz edileceğini ve nelerin popüler olacağını belirledikleri ölçüde, 

belirli politikaların seçkinler tarafından desteklenmesi (veya 

desteklenmemesi) ve politikacılar tarafından kabul edilme ola-

sılıklarını etkilerler. Kamu ve özel sektörün sorunları ele alma 

ve müdahaleleri formüle etme yollarını şekillendirirler ve genel 

kamuoyunun politika oluşturma sürecine ne ölçüde katılacağını 

belirlerler

Politik ekonomi faktörleri aynı zamanda dinamiktir -zaman 

içinde değişmesi muhtemeldir. Birlikte dış desteğin uygulanma-

sını etkileyen faktörler olarak, politika reformuna yönelik iştah ve 

muhalefet düzeyleri de dalgalanacaktır. Uluslararası toplumun 

da kendi politik ekonomi faktörlerine tabi olduğunu da akılda 

tutmak gerekir; örneğin belirli miktarlarda para harcama zorun-

luluğu yönetişim reformlarını destekleyen donörlerin davranışını 

etkiler. Genel olarak, politik ekonomi faktörlerini üç kategoriye 

(yapısal faktörler, kurumsal faktörler ve paydaş faktörleri) böle-

rek ve daha sonra etkileşimlerini dikkate alarak değerlendirmek 

faydalı olacaktır. 

Yapısal faktörler. Yapısal faktörler, belirli bir bağlamda toplumu 

şekillendiren ve bireylerin doğrudan kontrolünün dışında olan 

köklü konulardır. Politik koşulları şekillendiren tarihsel mirasın yanı 

sıra doğal kaynak tabanı, demografik özellikler, emtia fiyatları ve 

iklim değişikliğinin gelecekteki etkileri gibi faktörler de dikkate 

alınmalıdır. Yapısal faktörler birbirleriyle birlikte işler ve kurum-

sal faktörler ve paydaş faktörleri ile etkileşirler. Örneğin, kaynak 

kısıtlarının yaşandığı ve işsizliğin yüksek olduğu, otoriter bir siya-

sal kültürün mirasının olduğu ve kamunun kural koyma erkine 

yapılan müdahalelere ilişkin açık göstergelerin bulunduğu bir 

ortamda, politika belirleme süreci hesap verebilirlik ve (mali) şef-

faflıktan yoksun olabilir. Hesap verebilirlik açıklarına sebep olan 

bunun gibi faktörlerin, önemli politik değişiklikler olmadan çözül-

mesi muhtemel değildir. Bununla birlikte, politik pragmatizm, 

sivil toplumun işsizlik gibi konularda seferber olmasıyla ortaya 

çıkacak yeni reformlara yol açabilir. Yapısal faktörler sabit olabilir 

(örneğin coğrafi konum gibi) ve bir dışsal şokun kaynağı olabi-

lirler (örneğin küresel emtia fiyatları düştüğünde veya yağmura 

dayalı tarıma bağımlı bir ülkede kuraklık yaşandığında) dışsal şok-

lar kaynağı olabilirler. Devletin ne kadar oturmuş olduğu, devle-

tin gelir tabanı ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği, bir ülkenin 

dışsal şoklarla başa çıkmak için ne kadar iyi donanımlı olduğunu 

belirleyen etkenlerdir. 

Kurumsal Faktörler. Kurumsal faktörlerin değerlendirilmesi 

yeni bir bilgi katmanı sunar ve çözümlerin mevcut bir kurumsal 

ortama nasıl uyacağına ışık tutabilir. Aynı zamanda potansiyel 

darboğazların ve sorunların tespit edilmesine yardımcı olabilir. Bu 

faktörler sadece toplumsal normları şekillendiren resmi yasa ve 

politikaları değil, aynı zamanda pratikte süreçlerin nasıl çalıştığını 

ve işlerin nasıl yürüdüğünü etkileyen birçok gayri resmi uygula-

mayı da içerir. Kurumsal faktörler, belirli bir bağlamda yolsuz-

lukla mücadele mevzuatının kabul edilmesine ve yeni gözetim 
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kuruluşlarının kurulmasına rağmen, neden yolsuzluğun yine de 

yaygın olduğunu belirlemeye yardımcı olabilir. ECA ülkeleri bağ-

lamında, devletin ne şekilde ve ne derecede etki altına alındığını 

belirlemek ve bunu devam ettiren ve derinleştiren itici güçleri ve 

etkenleri anlamak için kurumsal faktörler kullanılabilir. Bazı araş-

tırmalar, kamunun kural koyma erkine müdahalelerin işleve göre 

değiştiğini, siyasal tekeli yeniden ortaya koymak için “parti dev-

leti” ve kamusal gücün öncelikli olarak özel kazanç elde etmek 

amacıyla kullanılması için “şirketler” tarafından devletin etki altına 

alınması arasında ayrım yapılabileceğini (Innes, 2014).2. Kamunun 

kural koyma erkine müdahalenin gerçekleştiği durumlarda – 

siyasi veya ekonomik kazanç için veya her ikisi için– kamu poli-

tikası, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü açısından 

olumsuz sonuçları olan bu kazanılmış çıkar ve isteklerin bir aracı 

olma eğilimindedir. 

Bir ülkedeki dilsel, etnik ve kültürel çeşitlilik düzeylerine bağlı 

olarak, kurumsal faktörler bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir; 

çünkü hem yerel uygulamalar hem de yerel kalkınma zorlukları, 

politikanın yerel yönetim seviyelerinde nasıl uygulanacağını (ve 

bazen de uygulanıp uygulanmayacağını) etkilemede rol oynar. 

Örneğin, kuzey ve güney bölgeleri arasındaki bölgesel farklılıkla-

rın İtalya’daki politika etkinliğini şekillendirdiği iyi bilinmektedir.3 

Kültüre özgü gayri resmi kurallar ve gelenekler, resmi politikanın 

yerel halkın ihtiyaçlarına daha rahat uyacak şekilde uyarlanma-

sını sağlayabilir. Bu genellikle politika kararlarının merkezi olarak, 

sınırlı yerel girdilerle alındığı ve “her soruna tek çözüm” sunan for-

mülleri n uygulandığı ülkelerde görülür. Kararların nasıl alınacağını 

ve alınan önlemleri etkileyen gayri resmi kurallar ve uygulamalar, 

gölge veya kayıt dışı ekonomiyi, rant arayışlarını ve belirli şeyleri 

yapmaya bağlı yasadışı finansal kazanç beklentilerini de yansıta-

bilir. Bazı durumlarda, yasadışı kazanç beklentisi o kadar alışılmış 

ve yaygındır -ve bazen yoksulluğa karşı korunmak için gerekli-

dir– ki bu gayri resmi uygulamaları değiştirmeye çalışmak halkın 

ayaklanmasına ve toplumun ve istikrarsızlaşmasına yol açabilir. 

Bir tür büyük yolsuzluk şekli olan kamunun kural koyma erkine 

müdahale, bahşiş, rüşvet ve yasadışı faydalar şeklinde daha küçük 

ölçekli karmaşık bir yolsuzluk ağının oluşturulmasına da yardımcı 

olabilir. Bu ağ sonuçta müdahalenin faillerinin resmi kurallara ve 

kanunlara uyma gerekliliklerinden sıyrılmalarına yardımcı olur. 

Kamunun kural koyma erkine müdahale edilen ekonomiler 

tutarlı ve kaliteli bir politika oluşturma sürecinin önünde büyük 

2  Innes, A. (2014). The Political Economy of State Capture in Central Europe. JCMS: Journal of Common Market Studies, 52(1), 88-104.

3  See, e.g., Putnam, Robert D. (1994). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

bir engel oluşturur. Yüksek derecelerdeki müdahaleler bir kısır 

döngü oluşturur ve şeffaflığı artırma veya politikayı değiştirme 

çabaları, özel firmalardan yapılan yasadışı ödemelerden yararla-

nan edinilmiş çıkarlar tarafından bastırılır. Bu tür sorunları ana-

liz ederken, birden fazla bakış açısını dikkate almak önemlidir. 

Kamuoyu tarafından gizlenmeleri nedeniyle kamu fonlarının 

kötüye kullanılmasını, gözden kaçırılmasını veya siyasi destekçi-

lere aktarılmasını sağlayan şeffaf olmayan politika süreçlerinden 

yararlanan güç sahiplerini tespit etmek kolay olabilir; ancak daha 

fazla gözetim ve hesap verebilirlikten faydalanacakları bulmak 

da mümkündür. Her ne kadar bu ikinci grup genellikle daha az 

güç ve nüfuz konumunda olsa da, bunların sayılarının daha fazla 

olması muhtemeldir. Kamunun kural koyma erkine müdahale edi-

len durumlardan halkın büyük çoğunluğu zarar görürken çok az 

sayıda kişi büyük ölçekli fayda elde eder. Kamunun kural koyma 

erkine müdahale edilen durumlarda küçük ve orta ölçekli işlet-

meler, tüketiciler ve vatandaşların savunuculuk örgütleri gibi 

grupların hepsi kaybeder. Ayrıca bütçe sürecinin dışında tutulan 

politikacılar ve politika oluşturma ve mali şeffaflığa artan katılım-

dan fayda görebilecek ancak müdahale sonucunda standart altı 

kamu hizmeti alan vatandaşlar da kaybedenler arsında yer alır. 

Bu aktörler, daha az güce sahip olsalar da, denetim süreçlerine 

daha fazla yatırım yapılmasını savunmak veya mevcut şeffaflık 

ve bütçe şeffaflığı ile ilgili yasalar hakkında daha geniş bir farkın-

dalık yaratmak gibi teşvik edilip desteklenebilecek politik olarak 

akıllı stratejilere sahip olabilirler. Şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi 

konuları ele almak yapılabilecek değişiklikler için koalisyonları 

harekete geçirmek, yalnızca reformların uygulanması için resmi 

sorumluluğa sahip kişilerle çalışmaktan daha etkili olabilir. Yerel 

olarak yönetilen çözümlerin, politika süreçlerinin teoriden ziyade 

gerçekte nasıl işlediğini düzenleyen resmi ve gayri resmi “oyun 

kurallarının” anlaşılmasını esas alması daha olasıdır.  

Paydaş Faktörleri. Farklı perspektifleri göz önünde bulundurmak, 

politika oluşturma ve politika uygulaması üzerinde etkisi olan 

farklı insan grupları arasındaki dinamikleri daha yakından değer-

lendirmek için yararlı olan paydaş haritası oluşturmak için olumlu 

bir adımdır. Sektöre, lokasyona ve konuya bağlı olarak, bu pay-

daşlar farklılık gösterir. Politikanın formüle edildiği, onaylandığı 

ve potansiyel olarak kanunlara girdiği ulusal düzeyde, paydaş-

ların birbirleri üzerindeki ve politika oluşturma süreci üzerindeki 

etkisi, politikanın uygulandığı daha yerel seviyelerde benzer bir 

haritalama uygulamasından belirgin şekilde farklı olacaktır. Bu 
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düzeylerde paydaşlar, dini liderler veya topluluk liderleri gibi daha 

geniş bir sivil aktör yelpazesi içerebilir. Kamu ve özel sektör ara-

sındaki etkileşim, özellikle politikayı kimin ve neden motive ettiği 

incelediğinde özellikle öğretici olacaktır. 

Kamunun kural koyma erkine müdahale edilen ekonomilerde, 

özel sektör ve kamu sektöründeki iyi konumlarda bulunan pay-

daşlar arasındaki kişilerarası bağlantılar çok önemlidir: “Kamunun 

kural koyma erkine müdahale edilen ekonomilerde yetkinlik 

yerine bağlantılar ve yenilikçilik yerine nüfuz ödüllendirilir; dev-

leti zayıflatan ve temel kamu mallarının sağlanmasını sekteye 

uğratan, siyasete yapılan özel yatırımlar ile desteklenmektedir” 

(Hellman ve Kaufman, a.g.e.). Bu durumlarda, yolsuzluğa yol açan 

nüfuz kuralları, kanunları ve düzenlemeleri oluşturanları hedef-

ler; oy satın almak, yetkililere kendilerini kayıracak düzenlemeler 

yapmaları için rüşvet vermek ve hakimlere hukukun üstünlüğü 

yerine önyargıyı izlemeleri için rüşvet vermek bu müdahalelerin 

klasik işaretleridir. Paydaş analizi, yalnızca müdahale etkisi altında 

olabilecek veya yolsuzluğa karşı savunmasız olabilecek kişileri 

değil, aynı zamanda bu kişilerin niçin etkilenebileceklerini tes-

pit etmeye de yardımcı olabilir. Özellikle teşvikler çok basit ama 

bazen de şaşırtıcı derecede karmaşık olabileceğinden dolayı, 

yatırım yapılan paydaşları neyin motive ettiğini, onları teşvik edici 

ve caydırıcı etkileri analiz etmeye yatırım yapmak da aydınlatıcı 

olabilir. Örneğin, para tek başına motive edici olabilir, ancak miras 

arzusunun etkisiyle veya önyargılı bir açıdan bakıldığında belirli 

dini inançlara bağlılık bu motivasyonu hafifletebilir.  

Reformların işe yaradığı geçmiş örnekleri ve bunların neden 

işe yaradığını belirlemek için politik ekonomi analizi kullanılabi-

lir. Krizler ve kamu skandalları genellikle değişimin itici güçleri 

olup, reformcu zihniyetli savunucuların koalisyonları için “ola-

ğan durumdaki” politik gerçeklerden kurtulma fırsatları ya da en 

azından, görevdeki kişileri daha az ilgili gibi görünecek şekilde 

bazı değişiklikler aramaya teşvik eder Siyasi olarak liberal bağ-

lamlarda, genellikle sivil toplum grupları tarafından teşvik edilen 

muhalefetteki siyasi partiler, yeni seçmen gruplarının desteğini 

almak için gözetim ve hesap verebilirliği iyileştirmeye yöne-

lik reformları destekleyebilir. Liberal olmayan ortamlarda daha 

fazla şeffaflığı teşvik etmenin başka yolları olabilir; müdahalenin 

altında yatan bağlantılar, ilişkiler ve teşvikler hakkında ne kadar 

çok şey bilinirse, değişimin nasıl gerçekleşebileceği ile ilgili anlayış 

da o kadar iyi olur.

Değişimin Yollarını Belirlemek için Politik Ekonomi 
Analizinden Yararlanmak 

Özellikle kamunun kural koyma erkine müdahalenin yüksek 

düzeylerde olduğu bazı bağlamlarda, etkili politika oluşturma ve 

uygulamayı destekleme fırsatlarının çok az ve nadir olduğu sonu-

cuna varmak cazip gelebilir. Aslında durum gerçekten de böyle 

olabilir; nelerin başarılabileceği hakkında gerçekçi olunması gerek-

lidir. Yine de reformları, şeffaflık girişimlerini ve hesap verebilirliği 

artırmaya yönelik çabaları engelleyen altta yatan temel faktörle-

rin değerlendirilmesi, bundan sonra yapılacak çalışmaları öncelik-

lendirmek ve bilgilendirmek için kullanılabilir. Örneğin, kamunun 

kural koyma erkine müdahale edilen bir ekonomide şeffaflığın 

artırılması, bir dizi sosyoekonomik eğilime bağlı olarak olabilir. 

Örneğin, bir bağlamın yapısal faktörlerindeki yeni değişikliklerin 

veya ani ve dramatik bir olayın bir geçiş yaratma olasılığı daha 

yüksek olabilir mi? Benzer şekilde, resmi ve gayri resmi kurumlar 

arasındaki ilişkilerdeki bir değişiklik veya sivil özgürlüklere yönelik 

desteklerde bir değişiklik kurumların çalışma biçiminde bir fark 

yaratır mı? Çıkar gruplarının -yurtiçi veya uluslararası- farklı eylem 

türleri fark yaratabilir mi? Neden değişim beklemenin gerçekçi 

olacağına dair bir teorinin yanı sıra değişim mekanizmasının ne 

olabileceğine dair akla yatkın bir fikrin oluşturulması, hükümetler, 

kalkınma kuruluşları ve diğer ilgili taraflar için sonuçları düşünme-

den önce çok büyük değer taşıyacaktır. 

Elbette, resmi denetim organlarını güçlendirmek, kamu alımlarını 

iyileştirmek ve tekelci uygulamalara karşı daha büyük yasal koru-

malar uygulamak ve bunları hazırlamak gibi teknik yöntemlerin 

kendi başlarına sınırlı faydaya sahip olduklarını gösteren yeterli 

kanıt mevcuttur. Doğru teşvikler mevcut olmadığı sürece, teknik 

önlemlerin şeffaflık gibi konular üzerinde sınırlı bir etkisi olacaktır, 

çünkü işlemleri gözden kaçıran veya resmi gereklilikler etrafından 

dolanmanın yollarını bulan çok sayıda güçlü çıkar grubu vardır. 

Her ne kadar genel çözümler iyi bilinse de, kaçınılmaz politik 

ekonomi kısıtlamaları göz önüne alındığında, reform önlemleri-

nin nasıl kabul edilip uygulanmasının sağlanacağı genellikle açık 
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değildir ve başka bir yerde işe yaramış olabilecek teknik çözü-

mün kopyalanmasıyla çözülmesi muhtemel değildir. Yine de, bir 

müdahalenin ya da birkaç müdahalenin bir bileşiminin değişime 

yol açmasının daha muhtemel olduğu senaryoları tanımlamak 

mümkün olabilir. Önemli olan, altta yatan faktörler göz önüne 

alındığında, neden değişimi beklemenin gerçekçi olduğunu sor-

gulamaya ve zaman içinde bu faktörler değiştikçe bunları analiz 

etmeye devam etmektir.    

Perde arkasında daha derin konulara bakmak yeni zorluklar ortaya 

çıkarabilir. “Ne” sorusunun veya yönetişim reformunun alabileceği 

biçimin ötesinde düşündüğümüzde, yönetişim fonksiyonları –nele-

rin beklendiği ve sebebi– üzerinde açık bir şekilde çalışmak poli-

tikanın önemli olduğu sonucuna varırız. Her ne kadar politikanın 

önemli olduğu artık çok iyi bilinse de, politik olarak akıllı yaklaşım-

ları programlamaya dahil etmek bir zorluk teşkil etmeye devam 

etmektedir. Zaman zaman, yurtiçindeki reformcuların ve Dünya 

Bankası gibi dış örgütlerin belirli reformların fizibilitesi veya gerek-

liliği ile ilgili beklentileri arasında bir kopukluk olabilir. Kaçınılmaz 

olarak, belirli bir ülkedeki spesifik politik ekonomi koşulları ile 

donör kuruluşun koşulları arasında her zaman bir miktar gerilim 

vardır. Bununla birlikte, donör kuruluşlar ve finansman kullanıcıları 

arasında daha fazla netlik, uluslararası destekle nelerin geliştirile-

bileceği ve nelerin yapılamayacağı konusunda çok daha fazla ger-

çekçilik sağlayabilir. Elbette, politikanın önemli olduğunu anlamak, 

seçkin gruplar arasında değişim için fikir birliği sağlanacağını ya da 

vatandaşların yetkilendirileceğini ve kurumların daha yetkin hale 

getirileceğini garanti etmez – bu sihirli bir değnek değildir. 

Bununla birlikte, politik ekonomi faktörlerinin anlaşılması; hesap 

verebilirlik, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda ileriye 

dönük yolların belirlenmesini ve reform süreçlerine bilgi sağlayan 

değişim teorilerini güçlendirmek için kullanılmasını daha olası 

kılmaktadır. 

Politik ekonomi analizi temel olarak ülke düzeyinde politika etki-

liliğinin potansiyel itici güçleri ve sağlayıcılarına odaklanmaktadır, 

ancak ülke düzeyinde yönetişim dinamiklerinin yolsuzluk, vergi 

kaçakçılığı, yasadışı ticaret ve şiddet içeren aşırılık gibi konular 

dahil olmak üzere sınır ötesi ve ülkeler ötesi etkilerle şekillendiğini 

kabul etmek de önemlidir. Öte yandan, reform fikirlerinin yanı sıra 

devletin veya belirli sektörlerin nasıl ele alınacağına ve iş fırsatla-

rına dair fikirler da sınırlar arasında oldukça fazla paylaşılmaktadır. 

Yönetişim zorlukları yapı itibariyle küresel hale gelmiştir ve çözüm-

ler genellikle sınır ötesi işbirliği gerektirmektedir. Bölgesel eğilim-

leri araştırmak için çeşitli ülke bazlı politik ekonomi analizlerinden 

(PEA) konuları tahmin etmek mümkündür. Sınır ötesi işbirliği 

konusundaki isteksizliği artıran şeyin ne olduğu gibi, tek bir konu 

üzerinden bağlamları incelemek de mümkündür. Özellikle kamu-

nun kural koymak erkine müdahale konusunda, veriler yabancı 

yatırımcıların bu sorununun bir parçası haline geldiğini göstermiş-

tir; bunu düzeltmek için gerçekleştirilebilecek potansiyel bir eylem, 

bu teşvik unsurlarını değiştirmek ve yabancı şirketlerin yatırımlarını 

yaptıkları yerlerde sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmektir. 

kamunun kural koymak erkine müdahale edilen ekonomileri ele 

almak için uluslararası eylemleri yerel olarak yönlendirilen tedbir-

lerle birleştirmek, teşvik unsurlarının değiştirilmesinde özellikle fay-

dalı olabilir. Benzer şekilde, özellikle verilerin sınırlar ötesinde açık 

paylaşımı açısından olmak üzere teknolojinin çoklu kullanımları ve 

riskleri de analiz etmeye değerdir. 

Politik Ekonomi Analizi ile ilgili Uluslararası Deneyimler 

Politik ekonomi analizi çeşitli düzeylerde düşünülebilir ve sek-

törler arası uluslararası kalkınma müdahalelerine bilgi girdisi 

sağlamak için kullanılmıştır. Birçok uluslararası donör kuruluş, 

programlarında genellikle risk azaltma ve yönetim yaklaşımıyla 

birlikte politik ekonomi analizinden yararlanır. Bununla birlikte, 

PEA uluslararası kuruluşlar tarafından yaygın olarak kalkınma 

yardımı için önceden belirlenmiş seçenekler arasından seçim 

yapmalarına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Daha optimal 

bir seçenek politik ekonomi analizini “politik olarak akıllı” genel 

kalkınma önceliklerini ve sonrasında daha spesifik kalkınma 

sorunlarını belirlemek için kullanmaktır. Bu anlamda PEA yetersiz 

düzeyde kullanılmaktadır. 

Buna göre, müdahaleler planlama aşamasındayken yapılan anali-

tik çalışmaların büyük kısmı halen ağırlıklı olarak tekniktir. Reform 

tekliflerinde genellikle bir teklifin belirli bir grubun çıkarlarını teh-

dit edip etmediği veya istemeden de olsa bir başkasının siyasi 

sermayesini oluşturup oluşturmadığı belirlenmemektedir. 2016 
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yılında Dünya Bankası’nın Bağımsız Değerlendirme Grubu, kal-

kınma politikası operasyonlarının tasarımının geliştirilmesinde 

PEA’nın rolü üzerine araştırmalar gerçekleştirmiştir. Tartışmasız 

bir biçimde, PEA’nın bu tür işlemleri geliştirdiği, öte yandan, “poli-

tik olarak hassas ve zor eylemleri destekleyecek PEA eksikliğinin, 

işlemlerin etkinliğini azaltma eğiliminde olduğu” bulunmuştur. 

Yine de, vakıf fonları ve sonuca dayalı ödeme araçları dahil olmak 

üzere birçok finansal mekanizmayı oluşturmak için, tasarım aşa-

masında gerekli teknik analiz miktarı ve çok yıllı bir süre boyunca 

beklenen sonuçların kesinlik düzeyi, uyarlanabilir ve politik olarak 

akıllı bir yaklaşımı engellemektedir. 

Öte yandan, PEA paydaşlar arasındaki diyaloğu da geliştirebi-

lir. Donör kuruluşlar arasında paylaşılan PEA genellikle “poli-

tik olarak akıllı” çalışmayı geliştirir ve programlamanın değişen 

dinamiklere nasıl daha uyumlu hale getirileceğine ilişkin önemli 

tartılmalara katkıda bulunabilir. Politik ekonomi faktörlerine ilişkin 

ortak bir anlayış aynı zamanda analizin güncellenmesi ve politik 

4  Kurum içi SharePoint web sitesi: https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gge/peg/Pages/index.aspx potansiyel danışmanların bir listesi dahil olmak 
üzere daha fazla faydalı bilgi sunmaktadır. 

ekonomiye dayalı daha fazla diyalogun gerçekleşme olasılığını 

artırabilir. Hükümet ve diğer yerel paydaşlarla PEA hakkında tar-

tışmak daha hassastır ve yönetilmesi daha zordur. PEA genellikle 

hassastır ve hem yönetilmesi ve devreye alınması hem de nasıl 

yaygınlaştırılması açısından böyle düşünülmelidir. PEA nasıl 

yönetildiği ve kullanıldığı ve nasıl yaygınlaştırıldığı bakımında 

genellikle hassastır ve bu şekilde değerlendirilmelidir. Uygulama, 

doğru uluslararası ve / veya yerel danışmanları bulmayı, açık ve 

gerçekçi görev tanımlarını geliştirmeyi ve başlangıç çıktılarının 

Bankanın operasyonel ve politika çalışmalarını yansıtmasını sağ-

lamak için danışmanlarla çalışmayı içermelidir.4 Analiz yaygınlaş-

tırılmaya hazır olduğunda, bir yandan hassas bilgileri korurken 

aynı zamanda tartışma fırsatlarını kullanmak da önemlidir. Çoğu 

durumda, PEA kurum içinde kapalı kapalı ardında tartışılmak 

üzere hazırlanır, daha sonra daha az hassas bir versiyonu uyar-

lanarak yaygınlaştırılır ve bir dizi paydaş ile tartışılır. Bu sonraki 

adımlar elde edilen görüşlerin potansiyel etkilerini en üst düzeye 

çıkarmak ve tartışmayı etkilemek için önemlidir. 

Sonuçlar

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sivil toplumun politika oluşturma 

sürecine katılımı gibi alanlardaki sorunları düzeltmeye yönelik 

genel formüller iyi bilinmektedir ve yaygın olarak kullanılmak-

tadır. Bununla birlikte, bu tedbirlerin bir etkisi olması olasılığı 

sınırlıdır, çünkü altta yatan politik ekonomi faktörleri reform için 

herhangi bir girişimin uygulanıp uygulanmayacağını ve beklenen 

etkilere sahip olup olmayacağını etkilemektedir. Kamunun kural 

koyma erkine müdahale durumunda bile -ki bu ECA’da daya-

nıklı ve kapsayıcı ekonomilerin sağlanmasında karşılaşılan en 

kötü sorunlardan biridir- bu tür yolsuzluklara yönelik formüller 

iyi bilinmektedir. Piyasalarda ve siyasette rekabeti teşvik etmek, 

finansal sistemlerin kamuoyuna karşı şeffaf ve hesap verebilir 

olmasını sağlamak için alınan önlemler gibi çok önemli görün-

mektedir. Bununla birlikte, şeffaflığı artırmak veya rekabeti des-

teklemek için tasarlanan müdahaleler, politik ekonomi faktörleri 

nedeniyle genellikle tam ilgi çekememektedir. İlk önce bağlama 

bakmadan, çeşitli yapısal, kurumsal faktörleri ve paydaş faktör-

lerini analiz etmeden ve bir değişim teorisini biçimlendirmeden 

uygun reform müdahaleleri tasarlamak çok zordur. Değişim için 

mevcut destek gruplarını temel alan ve çıkar çevrelerini bertaraf 

edebilecek stratejileri teşvik eden uyarlanmış çözümlerin başa-

rılı olma olasılığı daha yüksektir. Uluslararası şirketlerde sosyal 

sorumluluk çalışmalarına destek verirken kamunun kural koyma 

erkine müdahale sonucu kaybedilen yerel paydaşları potansiyel 

olarak destekleyen girişimlerin bileşimleri, ileriye yönelik daha iyi 

yollar sunabilir. Dünyanın dört bir yanından elde edilen kanıtlar, 

bir bağlamın politik ekonomisini anlamanın ve analiz etmenin, 

yerel olarak sahiplenilen kalkınma stratejilerini desteklemenin ve 

reform için politik olarak akıllı yaklaşımlar benimsemenin, uzun 

vadede kamu kurumlarında, kanunlarda ve politikalarda “en iyi 

uygulama” düzeltmeleri yapmaya çalışmaktan daha etkili olabi-

leceğini vurgulamaktadır. 

Bu bölümde sunulan örnek incelemeleri Azerbaycan, Ukrayna, 

Batı Balkanlar ve Kosova’nın politika etkililiğinin çeşitli yönlerine 

nasıl yaklaştığını açıklamaktadır. 
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ÖRNEK İNCELEMESİ 5.1

Azerbaycan: Madencilik Sektöründe Şeffaflık 
FARİD FARZALİYEV, MADENCİLİK SEKTÖRÜ ŞEFFAFLIK KOMİSYONU SEKRETARYASI BAŞKANI, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 

DEVLET PETROL FONU (SOFAZ)

5  Madencilik Sektörü  Şeffaflık Girişimi (EITI), https://eiti.org/who-we-are#aim-of-the-eiti

6  http://eiti.org/   

BAĞLAM 

Petrol, gaz ve maden kaynaklarının açık ve hesap verebilir yöne-

timini desteklemek amacıyla Eylül 2002’de Johannesburg’da 

düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Maden 

Sektörü Şeffaflık Girişimi (EITI) kurulmuştur. Bir ülkenin doğal 

kaynaklarının vatandaşlarına ait olduğu inancını esas alan 

EITI, “ödediğinizi yayınlayın, aldıklarınızı yayınlayın” ilkesine 

dayanan küresel bir standart oluşturdu. Bu ilke ülkelerin doğal 

kaynak yönetimine ilişkin temel bilgileri zamanlı ve doğru bir 

şekilde yayınlamalarını gerektirmektedir: örneğin ruhsatların 

nasıl tahsis edildiği; şirketlerin ne kadar vergi, rödovans ve sos-

yal katkı payı ödediği ve bu paranın devlet tarafından ulusal 

ve yerel düzeyde nerelerde harcandığı gibi.5 Dolayısıyla, EITI 

hükümetler, şirketler, yatırımcılar, uluslararası kuruluşlar ve sivil 

toplum arasında bir koalisyon oluşturuyor. Kaynak gelirlerinin 

şeffaf, verimli ve sürdürülebilir yönetimi yoluyla tüm insanla-

rın doğal kaynaklarının çıkarılmasından elde edilen sonuçları 

görmesini sağlamak için tasarlanmıştır.6 EITI bu şekilde kamu 

ve kurumsal yönetişimi güçlendirmeyi, doğal kaynak yönetimi 

anlayışını desteklemeyi ve madencilik sektöründe daha fazla 

şeffaflık ve hesap verebilirlik için reformlara bilgi girdisi ve veri 

sağlamayı amaçlamaktadır. 

Azerbaycan’da, madencilik sektöründe şeffaflık ve hesap 

verebilirlik ihtiyacının bilincinde olan ve yabancı yatırımı teş-

vik etmeyi, finansal bağımsızlığı arttırmayı ve her şeyden 

önce Azerbaycan toplumunun güvenini kazanmayı amaçla-

yan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2003 yılında Londra’daki 

Uluslararası EITI Konferansı’nda Hükümetin EITI’ye katılma 

kararını açıkladı. Bu şekilde yaparken Azerbaycan, gönüllü 

olarak EITI uygulamasına katılan ilk pilot ülke oldu. 

Azerbaycan en başından itibaren iddialı bir gündem belir-

ledi ve böylece EITI’de birçok “ilki” başardı. 2003 yılında 

EITI’ye katılan ilk ülke, 2005’te EITI raporu yayınlayan ilk ülke 

ve 2009’da ilk “EITI uyumlu” ülke oldu. 2003 yılında EITI’ye 

katılan ilk ülke, 2005’te EITI raporu yayınlayan ilk ülke ve 

2009’da ilk “EITI uyumlu” ülke oldu. EITI’ye uyumlu olmak, 

iyi bir petrol sektörü yönetiminin son noktası değil, başlangıç 

noktadır; Azerbaycan, süreci mümkün olduğunca ileriye taşı-

mak için çok paydaşlı çabaları bir araya getirerek fark yarat-

maya devam etti. Toplamda 20 EITI raporu hazırlanmış ve 

Azerbaycan’da yayınlanmıştır (2004-2010 için altı aylık rapor-

lar da dahil olmak üzere 2003-2015 dönemini kapsamaktadır). 

Son raporlar ülkedeki tüm madencilik gelirlerini kapsamış ve 

EITI 2016 Standardının tüm bilgi açıklama gerekliliklerini ele 

almıştır. EITI Kurulu’nun Azerbaycan’ın en son EITI raporunu 

en iyilerden biri olarak kabul etmesi tesadüf değildir ve Kurul 

Azerbaycan’ın büyük ilerleme kaydederek düzenli ve kapsamlı 

EITI raporlamasında sürekli öncü konumda olduğunu kabul 

etmiştir. 

Azerbaycan, bu girişimin ülkede düzgün bir şekilde uygulan-

masını sağlayacak olumlu bir ortamı desteklemek üzere adım-

lar atmıştır. Bu adımlar ve başarılar, Azerbaycan Devlet Petrol 

Fonu’nun EITI’nin başarıyla uygulanmasından ötürü “kamu 

hizmetinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve duyarlılık” kategori-

sinde 2007 yılında Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Ödülüne 

layık görülmesi gibi uluslararası takdir de toplamıştır. Ayrıca, 

EITI sürecine güçlü destek verilmesi ve uluslararası düzeyde 

farkındalık yaratılması için, Azerbaycan tarafından EITI ile 

ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı süreci başlatılarak 

gündeme getirilmiş, sonrasında karar 11 Eylül 2008 tarihinde 

oybirliğiyle kabul edilmiştir. 2009 yılında ise, Azerbaycan, EITI 
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ilke ve kriterlerine bağlılığı ve EITI uygulamasındaki başarıla-

rından dolayı “EITI Ödülü 2009” ödülüne layık görülmüştür.7

UYGULANAN EYLEMLER 

2013 yılında, Azerbaycan Hükümeti hibe faaliyetlerini ve sivil 

toplum kuruluşlarının (STK’lar) faaliyetlerini düzenleyen iç 

mevzuatta bazı reformlar yapmıştır. Bu reformlar, EITI Kurulu 

ile Hükümet arasındaki anlaşmazlıkların başlangıç   noktası ola-

rak görülebilir ve EITI topluluğunda endişelere yol açmıştır. 

Hükümet hibe kayıt sürecini iyileştirmek için yasal değişiklik-

leri gerekli olarak değerlendirirken, yerel STK’lar değişikliklerin 

iş yüklerini arttırdığını düşündüler. Nisan 2015’te EITI Kurulu 

Azerbaycan’ı “uygulama sürecine zayıf sivil toplum katılımı” 

nedeniyle “EITI Uyumlu” statüsünden “EITI Adayı” statüsüne 

indirdi ve Azerbaycan için bazı düzeltici eylemler belirledi.8 

Hükümet, “düzeltme sürecinde” önemli çaba göstermiş-

tir. 2016 yılında Kurul, Azerbaycan’ın EITI 2016 Standardının 

uygulanmasında anlamlı ilerleme kaydettiğini, 2015’teki ilk 

doğrulamaya kıyasla birçok bireysel gereklilikte önemli geliş-

meler kaydettiğini ve “Aday” statüsünü koruduğunu kabul etti. 

Kurul, bir sonraki EITI Kurul toplantısına kadar uygulanacak 

birkaç yeni düzeltici faaliyet belirledi. Bununla birlikte, 2017’de 

EITI Kurulu -Azerbaycan Hükümeti ve bazı yerel STK’ların iti-

razına rağmen- düzeltici eylemlerin hepsinin tamamlanmadığı 

gerekçesiyle ülkeyi girişimden uzaklaştırmaya karar verdi. 

Hükümet, bu kararı isteksiz bir şekilde kabul ederek girişim-

den ayrılmış ancak EITI’nin ilke ve felsefesine bağlı kalacağını 

açıklamıştır.

SONUÇLAR

Azerbaycan Hükümeti, EITI üyeliğinden bağımsız olarak, 

madencilik endüstrisinde şeffaflık ve hesap verebilirlik sağ-

lama konusundaki tüm uluslararası çabalara destek verdiğini 

ve uluslararası standartları bağlı kalma niyetini sürdüreceğini 

açıkladı. Cumhurbaşkanı 5 Nisan 2017 tarihinde aşağıdaki-

leri bilgilerin tam olarak ve uluslararası standartlara uygun 

olarak açıklanmasını öngören “Madencilik sektöründe hesap 

7  http://www.eiti.az/index.php/en/the-un-public-service-award-handed-out-to-the-state-oil-fund-of-azerbaijan

8  https://eiti.org/news/azerbaijan-downgraded-to-candidate-country 

9  http://files.hssk.gov.az/documents/Statute_Commission.pdf.

10  http://files.hssk.gov.az/documents/Decree_1315.pdf.

verebilirliği ve şeffaflığı artırmak için ek tedbirler” hakkında bir 

kararname imzaladı (Kararname):

• Devlet tarafından doğal kaynakların kullanımından 

elde edilen tüm gelirler hakkında bilgi ve 

• Azerbaycan’ın madencilik sektöründe ve ülkenin 

maden sanayii ile ilgili diğer alanlarda faaliyet gösteren 

yerli ve yabancı şirketler tarafından kamu bütçesine 

yapılan ödemeler. 

Kararname ile, maden endüstrisinde şeffaflığı ve hesap 

verebilirliği sağlamak için kamu politika oluşturma süre-

cine katılım yoluyla devlet organlarının ve bu alandaki 

diğer kuruluşların faaliyetlerini koordine etmekten sorumlu 

bir Madencilik Sektöründe Şeffaflık Komisyonunu (EIT 

Komisyonu) kurulmuştur.9 Komisyonun günlük faaliyetleri-

nin düzenlenmesi ve sekretarya işlevinin yerine getirilmesini 

içeren Komisyon Sekretaryası rolü Azerbaycan Devleti Petrol 

Fonuna verilmiştir.10

Komisyon, kuruluşundan itibaren Kararname ile belirlenen 

rutin faaliyetlerinin uygulanmasında uluslararası şeffaflık ilke-

lerine öncelik vermiştir. Bu bağlamda, 2017’den bugüne (Ekim 

2019) aşağıdakiler çalışmaları gerçekleştirmiştir:

• sivil toplum kuruluşları (STK’lar), madencilik şirket-

leri ve uluslararası kuruluşların katılımıyla 11 toplantı 

düzenlemiştir; 

• toplumu sektörel veriler hakkında düzenli olarak bil-

gilendirmek, Komisyonun faaliyetleri hakkında far-

kındalığı artırmak ve kamuoyu tartışması başlatmak 

amacıyla vatandaşlara kolayca ulaşmak için yeni bir 

web sitesi oluşturmuştur; 

• 2016-2018 yıllarını kapsayan üç adet Madencilik 

Sektöründe Şeffaflık (EIT) raporu hazırlamış ve 

yayınlamıştır;

• maden şirketleri ile bir İşbirliği Anlaşması imzalamıştır.  

STK’ların sürece dahil olan diğer paydaşlarla etkileşime gir-

mesi Komisyon’un önceliklerinden biriydi. Başkan da dahil 

olmak üzere Komisyon üyeleri, sivil toplumun özellikle EIT 

raporlamasının tüm aşamalarında sürece kayıtsız olarak dahil 
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olacağını ve daha önce olduğu gibi önemli bir istişare rolü 

oynayacağını (Kararname uyarınca11) tekrar vurgulamışlar-

dır. Dolayısıyla, STK’ların EIT sürecine etkin bir şekilde katıl-

malarına olanak tanımak için, 45 STK üyesinin EITI sürecine, 

toplantılarına ve etkinliklerine aktif olarak katılmak üzere 

kaydedildiği açık bir kamu kaydı gerçekleştirilmiştir. STK üye-

leri aynı zamanda her raporlama sürecinde EIT Raporlarını 

iyileştirmek ve EIT faaliyetlerini düzenlemek için oluşturulan 

Çalışma Grubunda temsil edilmektedir. 

Azerbaycan’ın madencilik sektöründe şeffaflığı ve hesap 

verebilirliği artırma girişimleri uluslararası fon sağlayıcılar 

tarafından takdir edilmiştir; Komisyon halihazırda uluslararası 

finansal kuruluşlar tarafından desteklenen faydalı mülkiyet 

beyanı ve EIT’in yaygınlaştırılmasını kapsayan iki büyük proje 

üzerinde çalışmaktadır.

2017 yılında, Komisyon ve Asya Kalkınma Bankası (ADB), 

Faydalı Mülkiyetin Açıklanmasına ilişkin Yol Haritasının des-

teklenmesi için görev tanımlarını geliştirmiştir. Projenin 2020 

ortalarında tamamlanması bekleniyor.12 Faydalı mülkiyetin 

açıklaması, vatandaşlar, devlet, sektör ve yerli ve uluslararası 

finans sağlayıcılar nezdinde maden sektörünün dürüstlüğüne 

güvenin tesis edilmesinde önemli bir adım olmuştur. Yararlı 

mülkiyetin açıklanmasına ilişkin salt bir küresel standart olma-

masına rağmen, genel olarak bir şirkete veya ticari faaliyete 

doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan ve finansal fayda 

elde eden kişiler anlamına gelir.13 Yol haritasının uygulanması 

yoluyla bir faydalı mülkiyet açıklama rejiminin oluşturulması 

Azerbaycan’ın maden sektörü ile ilgili şeffaflık alanında sürekli 

öncülük etmesine ve hesap verebilir olmayan tüzel kişilerce 

gerçekleştirilen yolsuzluk ve vergi kaçakçılığının önlemesine 

olanak tanıyacaktır. Ayrıca, paydaşların madencilik endüstri-

sine kimin yatırım yaptığı hakkında bilgi edinmesine izin vere-

rek, sektörde yönetişimi geliştirecek ve istenmeyen faaliyetleri 

kaçınılmaz olarak önleyecektir. Proje madencilik sektöründe 

arama ve üretim faaliyetleri üzerinde odaklanmaktadır ve 

asgari olarak petrol, gaz ve diğer madenlerin aranması, geliş-

tirilmesi, çıkarılması ve ihracatı ile iştigal eden şirketleri ve 

mühendislik, satın alma, inşaat, işletme, bakım faaliyetlerine 

yatırım yapan veya bunlarla iştigal eden veya bunlarla ilgili 

11  Madde 1.8: “Devlet organları, maden sanayii şirketleri, uluslararası kuruluşlar, finansal kurumlar, yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere tüm 
ilgili tarafların bu alanda şeffaflığın uygulanması sürecine dahil edilmesi sağlanacaktır.”, Madde 4.6: “Komisyon, raporlamanın tüm aşamalarında sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör ve bağımsız uzmanlarla işbirliği içinde çalışmakla görevlidir.” 

12  http://hssk.gov.az/az/ownership.

13  http://files.hssk.gov.az/beneficialownership/911-BO_inception_report.pdf

herhangi bir uzun vadeli hizmet sözleşmesi yapan şirketleri 

kapsamaktadır.

Uluslararası yatırımcılardan ve finans sağlayıcılardan şeffaf-

lığın artırılması yönündeki talepleri artmaktadır. Bu nedenle, 

ilave şeffaflık sağlamak için, Komisyon “yaygınlaştırma” adı 

verilen ikinci bir proje üzerinde çalışmaktadır -uluslararası 

standartların ve gerekliliklerin, güncelliğini yitirmiş münferit 

raporlar yerine rutin ve halka açık şirket ve kamu raporlaması 

yoluyla karşılanmasına yönelik bir hamle. EIT açıklamalarını 

kabarık EIT raporlarından, devam etmekte olan devlet ve şir-

ket sistemlerine taşıyarak, yaygınlaştırma işlemi sivil toplum 

ve diğer paydaşlara daha zamanlı, anlamlı ve yararlı bilgiler 

sağlayabilir. Verilerin basılı veya PDF tablolarında kalabileceği 

raporlardan uzaklaşma süreci, EIT bilgilerini analiz için daha 

kolay erişilebilen ve kullanılabilen formatlarda sunma fırsatı 

da sağlar. Azerbaycan’da yaygınlaştırmaya yönelik hareket 

2016’da başladı. Şubat 2017’de düzenlenen yuvarlak masa 

toplantısında Azerbaycan Hükümeti konumunu teyit etti 

ve Dünya Bankası’nın teknik desteği ile EITI yaygınlaştırma 

çalışmasının başlatılmasına hazır olduğunu duyurdu. Ancak, 

ülkenin 2017 yılında EITI’den çekilmesi sonucunda, EITI yay-

gınlaştırma projesi geçici olarak askıya alındı. Bununla birlikte, 

Komisyon EIT yaygınlaştırma projesinin yeniden başlatılma-

sıyla ilgili olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile görüş-

melere başlama karar verdi. 

ÇIKARILAN DERSLER 

Azerbaycan’da EITI uygulamasından çıkarılan dersler, maden 

sektöründe şeffaflığın sağlanmasının çok paydaşlı diyalogun 

geliştirilmesine yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu, 

şirketlerin, ilgili tarafların ve sivil toplumun karşılıklı olarak 

faydalı çözümler bulmak için Hükümet ile birlikte çalışabile-

ceği bir işbirliği çerçevesinin oluşturulmasının temelini hazır-

lar. Böyle bir işbirliği sadece yıllık EIT raporları hazırlamak için 

değil, aynı zamanda uzun vadede önemli siyasi ve ekonomik 

avantajlar sağlamak için de gerekli olduğundan dolayı bu ile-

riye doğru atılmış önemli bir adımdır. 
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Azerbaycan’da EITI uygulaması, başlangıçta, ödemeler ve 

gelirler hakkındaki şüpheleri gidererek, devlete güveni artırdı. 

Kaynak zengini ülkeler önemli sosyoekonomik potansiyele 

sahiptir, ancak büyük doğal kaynak nimetleri aynı zamanda 

şeffaflık baskısını azaltabilir ve çatışmalara yol açabilir. 

Ödemelerin ve gelirlerin sürekli olarak açıklanması, gelirlerin 

tahsisi konusunda hükümete olan güvenin artmasına yardımcı 

olabilir. 

Son olarak, Azerbaycan’da EITI uygulaması daha iyi bir yatırım 

ortamına güçlü bir şekilde katkıda bulunmuştur. Yatırımcılar, 

yatırımlarını etkileyebilecek -ekonomik, finansal veya gide-

rek daha fazla politik- bir dizi riski düzenli olarak değerlen-

dirmektedir. Komisyon, şirket ödemelerini ve petrol, gaz ve 

madencilikten elde edilen Devlet gelirlerini doğrulayarak ve 

yayınlayarak yönetişimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu artan 

şeffaflık, bir hükümetin yüksek standartlara bağlı olduğunu 

açıkça göstermektedir. Aynı zamanda hesap verebilirliği güç-

lendirmekte ve daha fazla ekonomik ve siyasi istikrarı teşvik 

etmektedir. Tüm bu faktörler, katılımcı ülkelerde faaliyet gös-

teren şirketlerden yatırım getirisi beklentisini arttırabilir.

Hazar Denizi’ndeki petrol sondaj platformu. 
Fotoğraf: © iStock / Sergey Burlov
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ÖRNEK İNCELEMESİ 5.2

Ukrayna: Yolsuzlukla Mücadele 
Kurumları Oluşturma Süreci
VİCTORİA SAVCHUK, İLETİŞİM BAŞKANI, YOLSUZLUKLA MÜCADELE EYLEM MERKEZİ

ARTEM SYTNYK, UKRAYNA YOLSUZLUKLA MÜCADELE BÜROSU MÜDÜRÜ

DENYS BİHUS, GENEL YAYIN YÖNETMENİ, BIHUS.INFO (GAZETECİLER VE STK’LAR İÇİN ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VE 

ANALİTİK SİSTEMLER)

BAĞLAM

Ukrayna’da yolsuzluk bir yaşam biçimi olarak görülmüştür. Etkili 

cezalandırma eksikliği toplumda bir cezasızlık atmosferi yarat-

mıştır ve kolluk kuvvetleri ve mahkemeler bir çözüm sunma-

mış, ancak sorunun bir parçası olmuşlardır. İlk başta, yolsuzlukla 

mücadele konusunda samimi bir siyasi irade bulunamamıştır. 

Ukrayna’nın eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko, sonra-

dan kendi siyasi gücünü artırmak için kullanmaya çalışmasına 

rağmen, Ukrayna’da ayrı, bağımsız bir Yüksek Yolsuzlukla 

Mücadele Mahkemesi kurmaya açıkça karşı çıkmıştır.

Ukrayna’da “haysiyet devrimi” nin amaçlarından biri nihayet 

yolsuzluk döngüsünü kırıp kural değil istisna haline getirmek-

tir. Başarı, birçok farklı paydaşın Ukrayna toplumunda yaygın 

yolsuzluk sorununu çözmek için bir araya gelmesiyle elde 

edilmiştir.

UYGULANAN EYLEMLER

Ukrayna’daki yolsuzlukla mücadele savunucuları, cezaların yük-

sekliği nedeniyle yolsuzluğun yetkililer ve politikacılar için karlı 

olmayacağı bir ortam yaratmak istemişlerdir. Büyük ölçeklerdeki 

yolsuzlukla mücadele için yeni kurumlar oluşturma üzerinde 

odaklanmaya karar verilmiştir. 2014’teki devrimden hemen sonra, 

yeni bir yolsuzlukla mücadele kurumlarının altyapısı oluşturulmuş 

ve bu altyapı sorunların giderilmesinde başarılı olmuştur.

Yolsuzlukla mücadele savunucuları bir “sandviç etkisi” yaratmıştır 

-yani, Ukrayna sivil toplumu ve uluslararası ortaklar, hem başkan-

lık yönetimi hem de Parlamento üzerinde benzeri görülmemiş bir 

baskı uygulamak için bir araya gelmişlerdir. Ukrayna’nın yabancı 

ortakları -Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Birliği ve 

diğerleri - yolsuzlukla mücadele mesajını pekiştirmişlerdir.

Bu süre zarfında, Yolsuzlukla Mücadele Eylem Merkezi (ANTAC) 

gibi sivil toplum kuruluşları (STK’lar), parlamenterler ve Hükümet 

departmanlarından memurlar da dahil olmak üzere farklı paydaş-

larla işbirliği yapmaya devam etmişlerdir. ANTAC üyeleri uzman-

lıklarını kullanarak, farklı hedef kitlelerle iletişim kurarak doğrudan 

eylem kampanyaları düzenlemişlerdir. Yerleşik yolsuzluk eğilimini 

durdurmak için çeşitli araçlar kullanılmıştır: haber ajansları, “genel 

kamuoyu görüşleri” ve araştırmacı gazetecilik gibi. Sivil toplu-

mun, medyanın, uluslararası ortakların, reformcuların ve diğerle-

rinin etkileşimi ve güçlü iradesi bazı olumlu sonuçlar sağlamıştır.

ANTAC temel hedefini, cezalandırmanın yüksek maddi bedeli ve 

itibar zedeleyici olması nedeniyle yetkililer ve politikacılar için 

yolsuzluğun kârlı olmadığı bir ortam yaratmak olarak belirle-

miştir. Bu hedefe ulaşmak için ANTAC çeşitli uzmanlar istihdam 

etmekte, Parlamento ve hükümetten farklı paydaşlarla işbirliği 

yapmakta ve doğrudan eylem kampanyaları yoluyla farklı hedef 

kitleler için farkındalık yaratmaktadır. Aynı zamanda uluslararası 

ortaklarla işbirliği yapılarak koşulların kullanılması için baskı yap-

maktadır. Bu operasyonunun merkezinde, uluslararası ortaklar, 

STK’lar, medya ve ülke içindeki ve dışındaki reformcular arasında 

doğru sinerjileri bulmak yatmaktadır. ANTAC web sitesi http://

antac.org.ua/en adresinde ziyaret edilebilir. 

Malvarlığı Beyanı Sistemi. ANTAC, kamu görevlileri için elektro-

nik bir malvarlığı beyan sistemi (e-beyanlar) dahil olmak üzere 

bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumlarının oluşturulmasını 

desteklemiştir. E-beyanlar kamu görevlilerinin gelirleri ile malvar-

lığı arasındaki farkı ortaya koymuş ve potansiyel soruşturmala-

rın yolunu açmıştır. Ukraynalı kamu görevlilerine karşı iki milyon 

açık erişimli e-beyan kaydedilmiştir. Ukraynalı yetkililer mütevazı 

kamu maaşlarını ve milyonlarca dolar nakit, külçe altın ve lüks 
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saatler, onlarca offshore şirket veya pahalı şarap koleksiyonları 

açıklamak durumunda kalmışlardır.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU). 2015 yılında 

kurulan NABU, Ukrayna’daki yolsuzluğu araştıran ve kovuşturma 

için dosya hazırlayan bir Ukrayna kolluk kuvvetidir. Soruşturma 

yetkisi bulunmaktadır ancak şüpheliler aleyhinde dava açama-

maktadır. Büroda 700 kişi çalışmaktadır. Şimdiye kadar NABU 

mahkemelere 200 dava dosyası sunmuştur ve Parlamento 

Üyeleri, Bakanlar, Devlet Başkanları, Ukrayna Mali Servisi, 

Muhasebe, Ukrayna Devlet Denetim Servisi, devlet işletmeleri 

ve hakimler dahil olmak üzere 300’den fazla kişinin iddianamesi 

tamamlanmıştır. Bununla birlikte, NABU mahkeme sabotajı, diğer 

kolluk kuvvetleri tarafından gösterilen direnç, kurumsal ve işlev-

sel bağımsızlığını sınırlama girişimleri ve yasadışı zenginleşmenin 

suç olmaktan çıkarılması ile karakterize edilen zorlu bir ortamda 

faaliyet göstermektedir. Bu ortamda dikkatli bir şekilde yürütülen 

halkla ilişkiler faaliyetleri, güven, şeffaflık ve işbirliğini geliştirmek 

için son derece önemli bir araç haline gelmiştir. (bakınız Şekil 5.2-1)

ŞEKİL 5.2-1. 
NABU’nun kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerinden 
örnekler

Toplumun personel seçimi üzerindeki etkisi ve
Kamu Gözetim Konseyi yoluyla NABU 
üzerinde sivil toplum kontrolü

Güvene dayalı olarak, şe�aflık ve 
işbirbilği

Halkla ilişkiler

Medya ile etkili işbirliği: her altı NABU 
davasından birisi gazetecilik araştırmasına 
dayalıdır veya medyada yayınlanan 
olayları içermektedir.

Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans için gençlere  
yönelik eğitim faaliyetleri

Yolsuzluk Karşıtı Öğrenciler. Toplumun genç üyeleri üzerinde 

odaklanan kampanyalar, bazıları geleceğin lider grubunu oluştu-

racak olan yeni nesil vatandaşların algılarında bir değişiklik yarat-

maya yardımcı olmaktadır. Gelecekte yolsuzluğun çok az olduğu 

veya hiç olmadığı mesajı verilmektedir. (bkz. Şekil 5.2-2).

ŞEKİL 5.2-2. 
Awareness “Yolsuzluğa Karşı Öğrenciler” 
farkındalık kampanyası

YOLSUZLUĞA KARŞI ÖĞRENCİLER 

Farkındalık yaratma 
kampanyası

• 21 üniversite
• 17 şehir
• 4.000 öğrenci

Ukrayna, 2017–2018

Araştırmacı gazetecilik. Yukarıda tartışılan zorluklara ve sorun-

lara ek olarak, toplumun medya tarafından sağlanan olumlu 

değişime olan inancı düşük olmuştur. Medyanın Ukrayna’da 

sahip olduğu tarihsel konum zorluklarla doluydu -misilleme 

korkusu gibi toplumda güçlü bir şekilde kök salmış olan ve 

bugün bile halen belirgin olan bir dizi zorlukla karşı karşıya kal-

dılar. Şekil 5.2-3 yeni değişim çabalarının başladığı “başlangıç 

durumunu” göstermektedir. 

ŞEKİL 5.2-3. 
Medyanın geçmişten bu yana karşılaştığı zorluklar

Başlangıç Durumu
• Sağlam güç hiyararşisi. Yolsuzluk konusunda 
 siyasi rekabet yok.
• Veri kıtlığı ve veri analizinin yapılamaması.
• Kolluk kuvvetleri veya yürütme organlarından
 reaksiyon yok
• Toplumun değişime ve bunu sağlayacak medyaya 
 inancı düşük siviyede

Zorluklara rağmen, sadece medyanın halkın gözündeki oligarşi 

destekçisi algısını değiştirmek için değil aynı zamanda yolsuz-

luk ve kamunun kural koyma erkine müdahaleler karşısındaki 

bilgilendirici rollerini güçlendirmek için   bir dizi önlem alın-

mıştır. Gazetecilik soruşturması yürüten ekipler genişletilmiş 

ve gazeteciler, kamu makamlarına aday gösterilecek kişilerin 

güvenlik soruşturmaları dahil olmak üzere kamu kurullarında 

yer almışlardır. Araştırmacı gazeteciler, devlet kayıtlarındaki 

verileri kamuya açık hale getirmek için çalışmalar yapmaktadır-

lar bu verilere dayalı olarak gazeteciler ve STK’lar için servisler 

oluşturulmuştur.
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Bir diğer önemli çaba, kamuoyu yaratmak üzerinde odaklanmış-

tır; bütçe parası (kimsenin parası) kavramını ortadan kaldırmak 

ve vergi mükelleflerinin parası (sizin paranız) kavramını tanıtmak 

için çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, vatandaşlar analitik veya 

araştırmacı projelere dahil edilmiştir. Soruşturmalara daha etkili 

bir tepki oluşturmayı sağlamak için gazeteciler ve kolluk kuvvet-

leri arasında aracı (çevirmen veya irtibat görevlisi) olarak hareket 

etmek amacıyla hukuk grupları oluşturulmuştur.

Bu projeler, uzman araştırmacı gazetecilerin, bilişim uzmanlarının 

(geliştirme, sistematikleştirme ve veri analizi faaliyetlerinde), avu-

katların, kamu kurumlarının temsilcilerinin (gayri resmi olarak) ve 

ekonominin çeşitli boyutlarından uzmanların katılımını içermiştir. 

Gazetecilik ekiplerinin çalışmaları sayesinde 18 ay boyunca çeşitli 

kurumlar tarafından 192 dava başlatılmıştır. Daha cezai kovuştur-

malar başlatılmadan, kamu kurumları sürekli tepki göstermiştir. 

30.000’den fazla insan gönüllü projelere katılmıştır; en popüler 

açık veri projeleri STK’lar tarafından üstlenilmiştir. Vergi mükel-

leflerinin ödediği paralardan tahmini 1 milyar Grivnadan fazla 

tasarruf edilmiştir. Gazetecilik soruşturmaları sayesinde, Ulusal 

Muhafız Başkanı, NACP Başkanı, Dış İstihbarat Başkan Yardımcısı, 

SBU Başkan Yardımcısı ve aralarında komisyon başkanlarının da 

bulunduğu çeşitli Parlamento Üyeleri hakkındaki kovuşturmalar 

başlatılmıştır.

SONUÇLAR

Rüşvet ile ilgili olarak beş yıllık dönemde alınan önlemlerin ardın-

dan Ukrayna nasıl değişti? Günümüzde yeni yolsuzlukla mücadele 

kurumları, yeni bir yolsuzlukla mücadele mahkemesi, bir dizi açık 

sicil ve bir malvarlığı beyan sistemi bulunmaktadır. ANTAC liderli-

ğinde gösterilen çabalar önemli sonuçlar doğurmuştur. Üst düzey 

yetkililere karşı açılan 196’dan fazla davadan 31’i mahkumiyetle 

sonuçlanmış ve kamu görevlilerine karşı 2 milyon e-tebligat gön-

derilmiştir. NABU ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı kurul-

duktan sonra üst düzey yetkililere yönelik 224 yolsuzluk davası 

mahkemeye ulaşmıştır.

Ukrayna’nın daha önce dokunulmaz olan yolsuzluğa bulaşmış 

politikacıları artık suçlanabilmektedir. Örneğin, Ukrayna’nın vergi 

idaresinin başkanı ve eski başbakanın kilit konumdaki bir müt-

tefiki, NABU’nin dahil oldukları yolsuzluk planlarını araştırdıktan 

sonra kendilerini mahkemede bulmuşlardır. Her ne kadar yeni 

kurumlar halen geliştirilmeye ihtiyaç duysa da, Ukrayna’daki diğer 

kolluk kuvvetlerinden çok daha iyi durumdadırlar. Ayrıca süreç 

devam etmektedir; zamanla, yolsuzlukla mücadele savunucuları 

Ukrayna’daki tüm ceza yargısı sistemini yeniden yapılandırmak 

istemektedirler.  

Yeni yasaların kabul edilmesinden sonra, ANTAC, diğer kuruluşlar 

ve medya ile birlikte reformların uygulanmasını ve yeni kurumlar-

daki seçim prosedürlerini izlemeye başlamıştır. Halihazırda işleyen 

araçların yanında yeni araçları araştırma ihtiyacı devam etmektedir. 

ANTAC olumlu değişikliklere karşı gösterilen direnci ve kurumların 

bir kısmını baştan yapılandırma ihtiyacını Ukrayna’daki yolsuzlukla 

mücadele gündeminin yeni zorlukları olarak görmektedir.

İki yıl boyunca, Ukrayna sivil toplumu ve uluslararası ortaklar, 

Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi hakiminin seçilmesi 

sürecinde Uluslararası Uzmanlar Kamu Konseyi’nin temel rolünü 

desteklemek için mücadele etmişlerdir. Sonunda, tanınmış altı ulus-

lararası uzman Ukrayna’da çalışmış ve kötü şöhretli adayları analiz 

ederek yasaklamıştır. Sonuç olarak, adayların yüzde 40’ı Yolsuzlukla 

Mücadele Yüksek Mahkemesi için yapılan yarıştan çekilmiştir.

5 Eylül 2019’da Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi 

nihayet çalışmalarına başlamıştır ve Ukraynalı üst düzey yetkilile-

rin davalarını değerlendirmeye almışlardır. Ukrayna toplumu yeni 

mahkemenin hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmasını ve “her 

zamanki gibi” işlememesini beklemektedir. Ukraynalılar hakimle-

rin yolsuzluktan mahkum olan kişilere adil cezalar vermesini talep 

etmektedirler.

ÇIKARILAN DERSLER

Ukrayna’daki yolsuzlukla mücadele savunucuları, yerel ve ulus-

lararası paydaşlar arasındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu 

öğrenmiştir. Ayrıca reform uygulama sürecini kontrol etmek ve 

yeni yaklaşımları test etmek de önemlidir.

Yeni yolsuzlukla mücadele kurumları küçük kurumlardır ve tüm 

kovuşturma sürecinin, polisin ve yargının yerini almamaktadırlar. 

Ancak Ukrayna’da ceza adaletindeki değişim için adeta bir vaha 

olarak hizmet vermektedirler.

Yeni kurumlar ideal değildir, ama yine de Ukrayna’daki diğer 

tüm kolluk kuvvetlerinden çok daha iyidirler. Öte yandan, reform 

devam eden bir süreçtir; bu kurumların adaleti sağlamaya hazır ve 

Ukrayna’nın gelecekteki seçin kolluk kuvvetleri olacak bağımsız 

profesyonelleri bulunmaktadır. Zamanla, Ukrayna’daki tüm ceza 

yargısı makamlarına ilişkin sistemi yeniden yapılandıracaklardır. 
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ÖRNEK İNCELEMESİ 5.3

Batı Balkanlar: AB’ye Entegrasyon 
Bağlamında Kamu İdaresi Reformu 
MİLENA LAZAREVİĆ, PROGRAM DİREKTÖRÜ, AVRUPA POLİTİKA MERKEZİ 

14  SIGMA (Yönetişim ve Yönetimde iyileşme için destek Girişimi) OECD ve Avrupa Birliği’nin ortak bir girişimidir. Temel hedefi, gelişmiş kamu yönetişiminin 
temellerini güçlendirmek ve böylece kamu sektörünün kapasitelerini geliştirerek, yatay yönetişimi geliştirerek ve uygun önceliklendirme, sıralama ve bütçeleme 
de dahil olmak üzere kamu yönetimi reformlarının tasarım ve uygulamasını iyileştirerek sosyoekonomik kalkınmayı desteklemektir. Daha fazla bilgi için: 
 http://www.sigmaweb.org/ 

15  Kamu İdaresi İlkeleri, SIGMA/OECD, http://www.sigmaweb.org/. 

16  Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) için ayrı bir doküman hazırlanmıştır (Kamu İdaresi İlkeleri: ENP Ülkeleri için bir Çerçeve). http://bit.ly/2fsCaZM. 

17  SIGMA, Batı Balkan ülkelerinin hükümetleri tarafından ilkeleri uygulama konusunda kaydedilen ilerlemeye ilişkin düzenli değerlendirmeler yapmaktadır. Her 
iki yılda bir genel değerlendirmeler yapılmaktadır (altı kilit alanın tümü için) ve SIGMA tarafından kritik olarak değerlendirilen belirli bölümler için arada daha 
küçük ölçekli değerlendirmeler de yapılmaktadır. SIGMA değerlendirmeleri hakkında daha fazla bilgi için: www.sigmaweb.org. 

BAĞLAM

2003 yılında gerçekleştirilen Selanik Zirvesi’nde AB Avrupa’nın 

Batı Balkanlar’a ilişkin olarak kurumsallaşma ve hukukun 

üstünlüğü reformları da dahil olmak üzere katılım kriterlerinin 

karşılanmasına dayalı perspektifini yineledi. O zamandan bu 

yana, reformların AB için değil vatandaşlar için uygulanması 

gerektiğine dair ortak düşünceye rağmen, entegrasyon süreci 

bölgede hükümetlerin ve kamu idarelerinin açıklıklarının, şef-

faflıklarının ve hesap verebilirliklerinin arttırılmasına yönelik 

reformların ana itici gücü olmaya devam etmiştir. Etkili ve 

verimli kamu yönetiminin AB politikalarının ulusal düzeyde 

düzgün bir şekilde uygulanması için bir ön koşul olduğu düşü-

nüldüğünde, bu alan Batı Balkan ülkeleriyle yürütülen katılım 

diyaloğu kapsamında giderek daha fazla öncelikli hale gelmiş-

tir. Artan odaklanma kısmen, eski komünist / sosyalist ülkeler-

deki iç yönetişim mekanizmalarının zayıflıklarını ortaya çıkaran 

2004-2013 arasındaki genişleme sürecinden çıkarılan dersle-

rin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak, Avrupa Komisyonu, AB üyeliği yolunda tüm 

ülkelerin temel bir reform alanı olarak kamu idaresi reformunu 

(hukukun üstünlüğü ve ekonomik yönetişimle birlikte) teşvik 

etmiştir. Batı Balkan bölgesi ülkeleri birkaç yıldır kamu idaresi 

reformu uyguluyorlar, ancak 2014’ten bu yana bu reformlar 

Avrupa Komisyonu tarafından SIGMA / OECD’nin desteğiyle 

geliştirilen yeni bir çerçeve altında ilerlemektedir:14 

Kamu İdaresi İlkeleri.15 Bu ilkeler şu anda Batı Balkan ülkele-

rinde ve Türkiye’de idari reformların yönlendirilmesinde ve 

izlenmesinde kullanılan ana çerçevedir16 ve AB üyeliği yolunda 

başarılı bir dönüşüm için yol gösterici olarak kullanılmaktadır-

lar.17 Bu ilkeler, kamu idaresi reformunun kapsamını altı temel 

alanda tanımlamaktadır (bakınız Şekil 5.3-1). 

AB standartlarının ve rehber ilkelerin oluşturduğu bu arka 

plan karşısında, bölgesel “Avrupa Düşünce Ağı” çerçevesinde 

bir araya gelen altı Batı Balkan düşünce kuruluşu, bölgede 

kamu idaresi reformunun sivil toplum tarafından bağımsız 

bir şekilde ve dışarıdan izlenmesi için bir girişim başlatmıştır. 

WeBER olarak adlandırılan bu girişimin mantığı, katılım son-

rasında hükümetler üzerinde genellikle sancılı ve rahatsızlık 

verici bu idari reformların devam ettirilmesine yönelik güçlü 

baskıyı sürdürmenin tek yolunun yerel sivil toplum aktörlerini 

güçlendirmek ve her düzeyde katılımcı demokrasiyi güçlen-

dirmek olmasıdır. WeBER projesinin genel amacı, kamu ida-

resi reformlarının tasarımını ve uygulanmasını savunmak ve 

etkilemek için Batı Balkanlar’daki sivil toplum kuruluşlarının 

(STK’lar) ve medyanın ilgisini, katılımını ve kapasitesini art-

tırmak olmuştur. WeBER, kamu idaresi reformlarını izleme-

nin yanı sıra, PAR hakkında istişareler için Batı Balkanlar’daki 

130’dan fazla STK’yı bir araya getiren bölgesel bir sivil toplum 

platformu da geliştirmiştir (WeBER Platformu). Platform, sivil 

toplum, hükümetler ve uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ara-

sında kanıta dayalı politika tartışmalarını desteklemiştir. Buna 

ek olarak, bölge çapında bir WeBER Küçük Hibe Fonu, 33 yerel 
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taban kuruluşunun kendi yerel topluluklarında kamu idaresi 

reformlarını izlemesini ve katılımını sağlamıştır. 

Avrupa Komisyonu’nun bağımsız değerlendirmesi, WeBER’i   “son 

zamanlarda oldukça akut ve zorlu (kamu yönetiminin etkinliğinin 

bozulması, vb.) hale gelen bir kurumsal ortamda yapısal değişik-

likleri uygulamaya koymaya yönelik uzun vadeli çabalar bağla-

mında bir iyi uygulama örneği olarak kabul etmiştir.”18

UYGULANAN EYLEMLER 

Kamu İdaresi Reformlarının Sivil Toplum Tarafından İzlenmesi 

Kamu idaresi reformlarının WeBER tarafından izlenmesindeki 

amaç, bölgedeki hükümetlere başarılı bir AB katılımı ve üyeliği 

yolunda rehberlik sağlamaktır. İzleme yaklaşımı, AB’nin geniş-

leme politikası Kamu İdaresi İlkeleri kapsamında bölgedeki 

kamu idaresi reformlarının ortak paydası olarak tanımlanan 

Kamu İdaresi Reformuna ilişkin gereklilikler etrafında tasarlan-

mıştır ve bu nedenle reform izleme metodolojisinin yapı taş-

ları olarak kullanılmıştır. Katılım öncesinde, WeBER’in izleme 

faaliyeti, bölgenin sivil toplumunda biriken spesifik bilgi ve 

deneyimleri temel alarak, SIGMA / OECD’ye tamamlayıcı kanıt 

sağlamada sivil toplum sektörünün desteklenmesine hizmet 

etmektedir. Aynı zamanda, WeBER uygulaması STK’ların nicel 

ve nitel veri bileşimlerine dayalı harici reform izleme kapasite-

lerini ve becerilerini geliştirmeyi ve ülkelerin AB entegrasyon 

süreci ilerledikçe aşamalı olarak izleme kapsamını genişlet-

meyi amaçlamaktadır. Katılım sonrası için ise ülkeler AB’ye 

katıldıktan sonra SIGMA’nın Batı Balkanlar’daki görevinin sona 

ermesinin beklendiği göz önünde bulundurarak, sivil toplum 

kuruluşlarının harici izleme faaliyetlerini daha bütüncül bir 

şekilde devam ettirmeleri amaçlanmaktadır. Böyle bir değişim 

ortamında kamu idaresi reformlarının sivil toplum tarafından 

kapsamlı bir şekilde izlenmesi, bölge idareleri üzerinde AB’ye 

uyumlu reformlar için baskı ve ivmenin devam ettirilmesine 

hizmet edecektir. 

WeBER tarafından geliştirilen izleme yaklaşımı, 23 bileşik 

göstergeye dayalı olarak tamamen nicelleştirilmiştir ve kamu 

18  European Commission, Mid-term Evaluation of the Civil Society Facility for the Western Balkans and Turkey, 1 December 2017, https://ec.europa.eu/neigh-
bourhood-enlargement/sites/near/files/csf_evaluation_report_wbt_dig.pdf

19  Kamu İdaresi Reformu İzleme Raporu 2017/2018, www.par-monitor.org. 

20  “PAR’ın Stratejik Çerçevesi” alanındaki iki göstergenin sonuçları burada gösterilmemiştir. Ayrıca, diğer beş alan için sadece seçili bir dizi gösterge sonucu 
sunulmaktadır. İzleme raporlarının tamamına www.par-monitor.org adresinden ulaşılabilir. 

Web sitesinde ayrıca hem WeBER verilerini hem de 2017 SIGMA / OECD izleme raporlarındaki verileri görselleştiren interaktif bir PAR Puan Tablosu 
bulunmaktadır.

idaresinin şeffaflığını, açıklığını, hesap verebilirliğini ve vatan-

daş dostu olmasını ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bir 

başka ifadeyle, WeBER bir dizi gösterge aracılığıyla AB’nin 

Kamu İdaresi İlkeleri’nin vatandaşa dönük yönlerini ölçmek-

tedir. İzleme yaklaşımı ayrıca STK’lar tarafından sağlanan 

bilgilere ve vatandaşların algılarına ve bölgedeki idareler tara-

fından çalıştırılan memurların görüşlerine dayalı olarak yerel 

bilgiyi esas almaktadır. Reform izleme mekanizması, ilkelerin 

her birinin bütüncül bir görünümünü ele almak yerine, projenin 

amacına en uygun ilkeleri esas alır ve göstergeleri seçilen ilke-

lerin vatandaşa dönük yönleri üzerinde odaklanacak şekilde 

tasarlanır. 2017/2018 yıllarında gerçekleştirilen ilk izleme turu 

aşağıdaki veri kaynaklarını içeriyordu:

• 5 Ekim-30 Kasım 2017 tarihleri   arasında gerçekleştiri-

len kamuoyu algısı anketi

• Mart-Nisan 2018’de gerçekleştirilen memur anketi 

• Nisan-Haziran 2018’de gerçekleştirilen STK anketi 

• Kurumların web sitelerinin analizi dahil olmak üzere 

masa başı analizi  

• Kurumlara yapılan bilgi edinme hakkı taleplerine daya-

nılarak elde edilen bilgiler

• STK’larla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme-

ler ve odak grubu toplantıları 

SONUÇLAR

Seçilen Bazı Göstergelerin Sonuçları

Kamu idaresi reformu izleme çalışmasının 2017/2018 paketi altı 

ulusal izleme raporundan ve bir bölgesel karşılaştırma rapo-

rundan oluşmaktadır.19 Sonuçları, Bölgesel WeBER Platformu 

ve ulusal, bölgesel ve AB düzeylerindeki belirli kurumları 

hedefleyen bireysel savunuculuk toplantıları yoluyla yaygın 

bir şekilde tanıtılmıştır. Raporlar, Kamu idaresi reformu izleme 

çalışmasının altı alanındaki 23 gösterge hakkında bol miktarda 

veri ve bilgi içermektedir; ancak bu bölümde beş önemli alan-

dan seçilen bir dizi gösterge için elde edilen sonuçların kısa bir 

özeti sunulmaktadır.20
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Tüm göstergeler 0 ila 5 arasında bir ölçekte ifade edilmekte-

dir (yalnızca tamsayılar) - bu iki izleme sisteminin bulgularının 

karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için SIGMA / OECD izleme 

metodolojisinin uyguladığı ölçüm ölçeğinin aynısı kullanıl-

maktadır. Nihai gösterge değerlerinin arkasında, her bir gös-

terge için, onu oluşturan öğelerin her biri (yani alt göstergeler) 

için verilen puanların toplamını temsil eden bir toplam puan 

bulunmaktadır. Bir göstergenin nihai değeri bir dönüştürme 

tablosu kullanılarak belirlenmektedir. Bu öğelerin her biri nitel 

veya nicel verilere dayanmaktadır, ancak bunların hepsine tüm 

göstergelerin nicelleştirilmesine olanak tanıyan sayısal değer-

ler verilmiştir.21

Kamu İdaresi Reformu İzleme raporları gösterge sonuçları-

nın ayrıntılı yorumları ile birlikte her ulusal izleme raporunda 

tespit edilen eksikliklere dayalı olarak öneriler sunmaktadır. 

Hükümetlerin bu önerileri uygulamaları, takip eden izleme 

turlarında gösterge değerlerinde iyileşmeye yol açacaktır. 

1. Politika Geliştirme ve Koordinasyon 

Bu alan için seçilen iki gösterge (bakınız Şekil 5.3-2), rapor-

lama uygulamaları ve en üst düzey hükümet düzeyinde (yani 

bakanlar kurulu / kabine düzeyinde) karar alma şeffaflığı üze-

rinde odaklanmaktadır. Birinci gösterge (2PDC_P5_I1) yedi 

ayrı öğe (alt gösterge) yoluyla devletin performansının ne 

ölçüde kamuoyuna açık olduğu ile ilgili bilgileri ele almaktadır. 

Hükümetin dışarıyla iletişim kurduğu en kapsamlı web siteleri-

nin analizine dayanmaktadır ve iki yıllık raporlama döngüsünü 

21  Ayrıntılı metodoloji WeBER web sitende sunulmuştur: www.par-monitor.org. 

kapsamaktadır. Analiz edilen diğer boyutlar arasında iletişim 

uygulamalarının anlaşılabilirliği ve iletişimin spesifik türde 

bilgi ve veri içerip içermediği; somut sonuçların tanımları ve 

yeknesak devlet yaklaşımına dayalı planlama dokümanları ile 

ilgili raporların online olarak yayınlanıp yayınlanmadığı yer 

almaktadır. 

Bu bölüm için seçilen ikinci gösterge (2PDC_P6_I1), algılama 

bilgilerinin ve ilgili kamu web sitelerinin analizinin bir bileşimi 

yoluyla hükümetin karar verme süreçlerinin şeffaflığını ölç-

mektedir. İçerdiği beş unsur, kamu web sitelerinde verilen bil-

gilere dayalı olarak, kabineler tarafından alınan kararlara ilişkin 

bilgilerin tamlığını, vatandaş dostu olup olmadığını, zamanlı 

bir şekilde sağlanıp sağlanmadığını ver tutarlılığını incelemek-

tedir (izleme 2017 yılının son çeyreğindeki her kabine toplan-

tısını kapsamaktadır). 

2. Kamu Hizmeti ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu alandaki ilk göstergeye (3PSHRM_P2_I2) ilişkin izleme 

(bakınız Şekil 5.3-3), merkezi devlet idarelerinde yaygın ola-

rak uygulanan geçici katılım prosedürlerinin genel, liyakate 

dayalı kamu hizmeti rejimini ne ölçüde zayıflattığı üzerinde 

odaklanmaktadır. Bu gösterge, 10 ayrı öğe yoluyla, WeBER’in 

mevzuat, belgeler ve web siteleri üzerindeki uzman inceleme-

sini, kamu idari verilerinin analizi ve insan kaynakları yönetimi 

politikasından sorumlu devlet kurumlarının ilgili paydaşları ve 

temsilcileri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerin sonuç-

ları ile birleştirmektedir. Ayrıca, devlet memurları artasında 

ŞEKİL 5.3-1. 
Kamu İdaresi Reformu – temel alanlar
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yapılan online anket yoluyla devlet memurlarının algılarının 

ölçülmesini de içermektedir. 

İkinci gösterge (3PSHRM_P3_I1) halkla yüz yüze olması özel-

liği sebebiyle kamu yönetiminde insan kaynakları yönetiminin 

özellikle kritik bir yönü olan açık yarışma yoluyla kamu hiz-

metine işe alımın açıklığını, şeffaflığını ve adaletini ölçer. 11 alt 

göstergeden oluşan bu gösterge, hem bu yarışmalarda liyaka-

tin ne ölçüde dikkate alındığını, hem de idare dışındaki kişiler 

için ne kadar cazip veya külfetli olduklarını incelemektedir. İşe 

alma belgelerinin ve web sitelerindeki bilgilerin analizi devlet 

memurları ve halk arasında yapılan algı anketlerinde elde edi-

len algı bilgileriyle dengelenmiştir.  

3. Hesap Verebilirlik 

Bu gösterge (Şekil 5.3-4) yedi örnek kurumun resmi web 

siteleri aracılığıyla yayılan bilgilerin kapsamlılığı, güncel-

liği ve açıklığı ile ilgili izleme yoluyla idare organlarının halkı 

nasıl bilgilendirdiği üzerinde odaklanmaktadır. Bilgiler iki kri-

ter grubuna göre değerlendirilmektedir -bilginin eksiksiz ve 

güncel olup olmadığını ele alan temel kriterler ve erişilebilirlik 

ve vatandaş dostu olma durumunu ele alan gelişmiş kriterler 

(açık veri öğesi hariç). Yedi kurumdan oluşan örneklemde üç 

icracı bakanlık, bir genel planlama ve koordinasyon görevi olan 

bakanlık, doğrudan yürütmeye bağlı çalışan bir kamu kurumu, 

bir bakana/bakanlığa bağlı olarak çalışan bir kurum ve hiz-

met sunumundan sorumlu bir kamu kurumu yer almaktadır. 

Göstergede değerlendirilen her bir bilgi türü 18 alt göstergeyle 

analiz edilmektedir ve son gösterge kamu yetkilileri tarafından 

açık bir veri politikasının izlenip izlenmediğini ele almaktadır.

4. Hizmet Sunumu 

Bu alandaki birinci gösterge (5SD_P1_I1) (bakınız Şekil 5.3-

5) tamamen algıya dayalıdır ve tüm Batı Balkan ülkelerinde 

halk arasında uygulanan algı anketi kullanılarak ölçülmüştür. 

Kullanılan 11 alt gösterge yoluyla, vatandaşların hizmet sunu-

munu pratikte nasıl algıladıkları üzerinde odaklanmaktadır. 

Hizmet farkındalığı ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında 

bilgi, hizmet sunumunda verimlilik, dijitalleşme ve geri bildi-

rim mekanizmaları gibi hizmet kullanıcıları için önem taşıyan 

çeşitli boyutlar hakkında sorular içermektedir. 

İkinci gösterge (5SD_P3_I1) bir kamuoyu algı anketinin sonuç-

larını hizmet sağlayıcıların web sitelerinin analizi ile birleştire-

rek vatandaş geri bildirimlerinin mevcudiyetini ölçmektedir. 

Kamuoyu araştırmasında, vatandaşlara hizmetlerin kalitesi 

hakkında geri bildirimde bulunma olasılıkları, geri bildirim 

sağlama kanallarının kullanım kolaylığı, kendilerinin ve sivil 

toplumun hizmet sunumunu izleme konusundaki rolü ve bu 

çabaların hizmet sunumun iyileşme sağlayıp sağlamadığı ile 

ilgili sorular sorulmaktadır. Gösterge altı öğeden oluşmaktadır.

ŞEKİL 5.3-2. 
“Politika Geliştirme ve Koordinasyon” Göstergeleri 
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5. Kamu Mali Yönetimi 

Bu alanda seçilen birinci gösterge (6PFM_P5_I1) (bakınız Şekil 

5.3-6) yedi ayrı alt göstergeye (öğeye) dayalı olarak, temel 

bütçe belgelerinin ne kadar şeffaf ve vatandaşlar için erişilebi-

lir olduğunu ölçmektedir. Ayrıca, bu belgelerde bulunan bütçe 

bilgilerinin kapsamını ve bu bilgilerin sivil toplum ya da ilgili, 

uzman olmayan halka nasıl sunulduğunu ve nasıl uyarlandı-

ğını da ele alır. Ana kaynaklar maliyeden sorumlu bakanlıkların 

İnternet portalları ve bu web sitelerinde bulunan veriler, aynı 

zamanda resmi devlet portallarıdır (bulundukları yerlerde açık 

veri portalları dahil). 

İkinci gösterge (6PFM_P16_I1) yüksek denetim kurumunun 

kamu ile dış iletişim ve işbirliği uygulamalarını izlemek için 

kullanılmaktadır. Stratejik bir yaklaşım olup olmadığını ele 

almakta ve iletişim araçlarını, vatandaş dostu araçların uygu-

lanma durumunu ve denetim çalışmalarına ilişkin yaklaşım-

ları analiz etmektedir. Göstergenin ölçümü, yüksek denetim 

kurumunun belgelerinin ve web sitelerinin analizini ve altı alt 

gösterge yoluyla yüksek denetim kurumu personeli ile yapılan 

görüşmeleri birleştirmektedir. 

ÇIKARILAN DERSLER 

Altı PAR alanındaki izleme sonuçları, hem AB adayları hem de 

Avrupa Komisyonu’nun ülkelerin ilerlemesi hakkındaki raporları 

için önemli etkileri olan şaşırtıcı eğilimler ortaya koydu. Katılım 

süreci liyakate dayalı bir süreç olarak desteklense de, Batı 

Balkan ülkelerinin idarelerinin açıklığı, şeffaflığı, hesap vere-

bilirliği ve vatandaş dostu olma durumu ile ilgili uygulamaları 

bu iddiayı desteklemeyebilir. AB entegrasyon sürecinde önde 

giden ülkeler (Karadağ ve Sırbistan), WeBER tarafından ölçülen 

spesifik kamu idaresi reformu izleme faaliyetlerinde öncü olarak 

ortaya çıkmadı. 

İzleme tatbikatından çıkarılan bir başka ders, her ülkede buluna-

bilecek bireysel reform savunucularını tanımlamanın ve teşvik 

etmenin önemi ile ilgilidir. Memurlar genellikle zor ortamlarda 

ve çok az politik destekle çalıştıklarından dolayı, tek bir kurumla 

ilgili olsa bile sistemlerde somut değişiklik ve iyileştirme sağla-

maya yönelik çabalarının takdir edilmesi, idare reformu çabala-

rını desteklemede büyük katkı sağlar. 

İzleme uygulamasında karşılaşılan zorluklar ile ilgili olarak; en 

önemli zorluklardan birisi verilerin bölgesel ölçekte karşılaştı-

rılabilirliğini sağlamaktı. Bu zorluğu önceden aşabilmek için, 

araştırma ve analiz süreci boyunca, altı düşünce kuruluşun-

dan araştırmacılar yoğun bir şekilde işbirliği yaparak izleme 

ŞEKİL 5.3-3. 
“Kamu hizmeti ve insan kaynakları yönetimi” göstergeleri ”
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metodolojisinin uygulanmasına yönelik birleştirilmiş yakla-

şımlar sağlamak amacıyla haftalık kalite güvencesi toplantıları 

düzenlediler. Bölgesel kalite güvencesinin ek bir ölçüsü olarak, 

kıdemli bir uzman tüm sonuçların bölgesel olarak çapraz kont-

rolünü yapmıştır. Ayrıca, her ülkedeki gösterge sonuçları ayrı 

ayrı bilgi kontrolü için idare irtibat sorumlularına gönderilmiştir. 

Bulguların azami düzeyde bölgesel karşılaştırılabilirliğini sağla-

mayla ilgili zorluklara ek olarak, bazı durumlarda, özellikle idare-

lerden elde edilen veriler olmak üzere, veri toplama konusunda 

zorluklar yaşanmıştır. Örneğin, bazı durumlarda (Karadağ), 

kamu idaresi bünyesindeki bakanlıklar online anketi idaredeki 

kamu görevlilerine yayma konusunda isteksizdi veya sorumlu 

bakanlığın anket davetini yayma çabalarına rağmen devlet 

memurlarının anketi cevaplama oranı çok düşüktü (Kuzey 

Makedonya).  Son olarak, bazı durumlarda sonuçlar bölgenin 

nominal olarak AB’ye katılım bakımından önde giden ülkele-

rin sonuçlarından saptığı veya gerisinde kaldığı durumlarda, 

ilgili bakanlıklar izleme sonuçlarına itiraz etmişlerdir (özellikle 

Karadağ ve Sırbistan). Öte yandan, örneğin Bosna-Hersek’te, 

WeBER izleme sonuçları sıklıkla devlet idaresinin şeffaflığı, 

vatandaş dostu olma, hesap verebilirlik ve benzeri iyileş-

tirme çabaları için önemli bir bilgi ve tavsiye kaynağı olarak 

belirtilmiştir. 

2020 yılı için ikinci bir izleme turu yapılması planlanmaktadır 

ve bu uygulamanın sürdürülmesine yönelik kaynak toplama 

çalışmaları devam etmektedir. İkinci uygulamada nelerin farklı 

yapılabileceği (veya yapılması gerektiği) bakımından, önemli 

bir sonuç olarak somut veri analizi ve anket verilerini daha iyi 

dengelemek için bazı göstergelerin revize edilmesi gerektiğine 

karar verilmiştir. Tüm ortaklar, yalnızca anket / algı verilerine 

dayanan göstergelerin yeterince bilgilendirici olmadığı konu-

sunda hemfikir olmuştur. 

Son olarak, bu uygulamadan çıkarılan genel bir ders, yurtiçin-

deki aşağıdan yukarıya oluşturulan reform baskısının gerçekten 

sivil toplum tarafından dışarıdan reform izleme yoluyla teşvik 

edilebileceğidir. İzleme sonuçlarına itiraz ettiklerinde ve sonuç-

lardan memnun olmadıklarını ifade ettiklerinde bile, hükümet-

ler bir şekilde tepki göstermiştir ve bazı durumlarda (altı ulusal 

PAR İzleme raporunda sunulan) bazı spesifik önerileri uygula-

mak için önlemler almışlardır. Karşılaştırmalı sonuçlar, özellikle 

son bölgesel proje konferansı sırasında hükümetler arasında 

tartışmaları teşvik etmiştir ve akran baskısının yaratıldığına 

dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. İkinci izleme turunda, hükü-

metlerin, PAR İzleme raporlarının birinci turunda tespit edi-

len zayıflıkları gidermek ve gösterge ölçeklerindeki puanlarını 

yükseltmek için daha fazla çaba göstermeleri beklenmektedir. 

SIGMA/OECD ve AB’nin sağladığı yukarıdan aşağıya izleme 

ve koşulsallık ile birlikte, yurt içinde hükümetleri idare kalitesi 

konusunda hesap vermeye davet eden bu çabalar uzun vadede 

reformların sürdürülebilirliği açısından önemli sonuçlar verebilir.

ŞEKİL 5.3-4.  
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ÖRNEK İNCELEMESI 5.4

Kosova: Başarı için Bir Ön Koşul: Siyasi İrade  
BESNIK TAHIRI, İLK BAŞBAKAN YARDIMCISI, KOSOVA CUMHURIYETI

BAĞLAM 

2008 yılında bağımsızlığını kazanan Kosova, dünyanın en genç 

ülkelerinden biridir. 1.920.079 kişilik bir nüfusa ve 10.889 kilomet-

rekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Kosova’nın kurum oluşturma ve 

etkin bir kamu hizmeti sağlama öyküsü oldukça öğreticidir. İyi yöne-

tişim ilkelerinin (hesap verebilirlik, şeffaflık ve verimlilik) uygulama 

konulduğu 1990’lı yıllarda Kosova’nın yerleşik bir sistemi yoktu. O 

zamanlar Sırp rejimi, nüfusun çoğunluğunu kamu kurumlarından 

görevden alarak Kosova’yı idaresiz bir şekilde ortada bırakmıştı. 

1999 yılında savaşın sona ermesinin ardından Kosova, Birleşmiş 

Milletler Kosova Misyonunun idaresi altında faaliyet gösterdi. Bu 

süre zarfında, uluslararası organlar demokratik kurumların ve 

seçim süreçlerinin kurulmasına yardımcı oldu; ancak çok sayıda 

perspektif ve sesin varlığı göz önüne alındığında, bu karışık bir 

dönem olmuştur. Kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti-

ğinde, kamu idaresi reformları bir öncelik değildi; bunun yerine 

Kosova’nın gündemi Birleşmiş Milletler’de, Dünya Bankası’nda 

tanınma ve üyelik gibi politik konular üzerinde odaklandı. 

Daha yakın zamanda Kosova’nın 2016 yılında AB İstikrar ve 

Ortaklık Anlaşmasını imzalaması ve daha sonra Avrupa Reform 

Gündemi (ERA) ve Ekonomik Reform Programının başlatıl-

ması, dönüştürücü süreçlere ve hedeflerin değişmesine yol açtı. 

Kapsayıcı bir öncelik olarak AB entegrasyonu Kosova’daki tüm 

büyük siyasi partiler tarafından desteklenmektedir ve Kosova’nın 

kalkınması için temel itici güçlerinden biri olmuştur. Bu çaba, 

Ulusal Kalkınma Stratejisi (NDS) 2016-2021, Hükümetin AB İstikrar 

ve Ortaklık Anlaşmasını uygulama taahhüdü ve ERA ve katılımla 

ilgili diğer süreçler tarafından belirlenen öncelikleri ile uyumludur.  

Beş P olarak adlandırılan (İnsanlar, Gezegen, Refah, Barış ve 

Ortaklık) konsept etrafında oluşturulan bir eylem planı olan 

Gündem 2030, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaş-

mak için atılması gereken cesur ve dönüştürücü adımları savunarak 

sürdürülebilir barışı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu konsepti 

tamamen benimseyen Kosova, Kosova Meclisinde bir karar alarak 

ve Meclis bünyesinde bir Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi kurarak 

SKH’lere ulaşmak için gönüllü bir taahhütte bulunduğunu açıkla-

mıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi’nin kurulması Başbakan’ın 

Stratejik Planlama Ofisi tarafından desteklendiğinden dolayı, 

SKH’lerin uygulanmasına yönelik yürütme organında da siyasi 

kararlılık bulunmaktadır. Ayrıca, Ulusal Kalkınma Stratejisinde, 

Avrupa gündemi ve SKH’lerle yakından uyumlu bir dizi müdahale 

yer almaktadır; bu aynı zamanda Ulusal Kalkınma Stratejisi uygu-

laması ve sonuçları ile ilgili ilk raporda da belirtilmiştir.

Şu anda, Hükümetin ana önceliklerinden biri kamu idaresi reform-

ları ve kamu görevinin iyileştirilmesidir. Kosova’da kamu görevli-

leri, merkezi düzeyde 37.551 ve yerel düzeyde 43.437 olmak üzere 

toplam 80.988 çalışandan oluşmaktadır. Düzenleyici bir çerçe-

venin bulunmaması uzun yıllar kamu sektörü üzerinde olumsuz 

bir etki yaratmıştır. Bugün, reform gündemiyle Hükümet, sadece 

kamu hizmetlerini iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda iyi yöne-

tişim ilkeleri ile de uyum sağlayan gelişmiş bir yapı ve yasal çer-

çeve getirmiştir. Kamu Reformları Ulusal Koordinatörlüğünün 

(NCSR) desteğiyle, Hükümet üç temel reform müdahalesi baş-

latmıştır: (a) Kamu İdaresinin ve Bağımsız Kurumların Teşkilatı 

ve İşleyişi Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Kanunu ve Maaş 

Kanununun yer aldığı, kamu idaresi reformuna ilişkin bir kanun 

paketi, (b) Hükümet Kanunu ve (c) Teftiş Kanunu

UYGULANAN EYLEMLER 

Reform Süreci 

Hükümetin amacı, tarafsız, rasyonel, profesyonel ve işleyen bir kamu 

idaresi tarafından uygulanacak sürdürülebilir politikalar geliştiren 

reform süreçlerini uygulamaya koymaktır. Reformlar, esas olarak 

siyasi güçle gerekli bir bağlantı kuran bir dizi model ve teşkilat yapı-

sını dikkate almaktadır. Reform süreçleri, sürdürülebilir kalkınmaya 

özellikle odaklanarak, politika oluşturmanın kalitesi ile kamu politi-

kalarının uygulanmasında kamu idaresinin profesyonelliği arasında 

bir denge kurmaktadır. Politika oluşturma sürecindeki reformlar, kal-

kınma ortaklarıyla belirli bir etkileşim tonu oluşturmaktadır. Sürece 
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dahil olan aktörlerin rolleri, kamu politikaları oluşturma sürecine kon-

solide bir şekilde müdahale ettiklerinden dolayı birbirleriyle ilişkilidir.  

Kosova, reform süreçleri yoluyla yüksek yönetişim standartlarına 

sahip bir kurumsal işleyiş yapısı oluşturmuştur. Bu yapı, verimli ve 

işlevsel bir yönetişimi güvence altına alan parametreleri, hiyerar-

şiye ve liyakate dayalı maaşlara dayalı olarak idarenin tam bağım-

sızlığını, işe almada uygulanan yüksek meritokrasi standartlarını ve 

rekabeti, tam olarak faaliyete geçme sürecinde olan iyi yapılandırıl-

mış kurumları içermektedir. Reform sürecinin temel direkleri Kamu 

İdaresi Reformu; Hükümetin ve Yürütme Kurumlarının Etkin İşleyişi; 

Yerel Yönetimlerin İşleyişine İlişkin Reformlar; ve Kurumlar Arası 

Koordinasyon ve Gündemin Kalkınma Ortaklarıyla Uyumlaştırılması. 

Bu temel direkler aşağıda açıklanmaktadır.

Kamu İdaresi Reformu

İlk temel direk, özellikle iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü olmak 

üzere ERA ve Gündem 2030’dan gelen eylemlerden oluşmaktadır. 

NCSR kamu idaresi reformu hakkındaki kanun paketinin hazırlanması 

sürecini desteklemiştir (Maaş Kanunu, Kamu Görevlileri Kanunu ve 

Kamu İdaresinin ve Bağımsız Kurumların Teşkilatı ve İşleyişi Hakkında 

Kanun). ERA’dan türeyen aynı eylem planında, NCSR, Siyasi Partilerin 

Finansmanına İlişkin Kanunun tamamlanması sürecini de destekle-

miştir. Mevzuat ve ilgili politika reformu süreçlerinin zamanında kabul 

edilmesi büyük önem taşımaktadır. Merkezi ve yerel yönetim kurum-

larının, donörlerin ve tüm kalkınma ortaklarının rolleri, kurumların 

tutarlı bir uygulama yaklaşım için yeterli kapasiteye sahip olmasını 

sağlamak için büyük önem taşır. 

Kamu İdaresi Reformu Hakkında Kanun Paketi. Kamu idaresi reform 

kapsamında yer alan temel reformlar, devlet idaresi, kamu görevli-

leri ve maaşlara ilişkin mevzuat paketi ve Hükümet ve Meclis kapsa-

mındaki kurumların rasyonalizasyonu ile ilgilidir. Kamu idaresi kanun 

paketi, kamu idaresinin hiyerarşisini, yapısını ve organizasyonunu 

açık bir şekilde belirleyerek devlet yönetimi hakkında yeni bir dönem 

başlatmaktadır. Uluslararası uzmanların desteği ve geniş bir paydaş 

istişaresi süreci ile, kamu idaresi reformu kanunları, istikrarlı ve etkili 

bir kamu idaresi biçiminin temellerini atmaktadır. 

• Kamu İdaresinin ve Bağımsız Kurumların Teşkilatı ve İşleyişi 

Hakkında Kanun kamu idaresinin ve Meclis tarafından kuru-

lan bağımsız kurumların teşkilatına ve işleyişine ilişkin kural-

ları belirlemektedir. Daha spesifik olarak, bu kanun, bakanlık 

sistemi içerisindeki rollerini tanımlayarak, tüm bakanlık sis-

temi ve kamu hizmeti idareleri için açık kurallar belirlemekte-

dir. Ayrıca, bağımsız kurumlar için kuruluş, yönetim ve hesap 

verebilirlik ölçütlerini belirleyerek uygun bir kurumsal yapı 

sunmaktadır. 

• Kamu Görevlileri Kanunu kamu görevlilerinin istihdamı için 

meritokrasi, ahlaki dürüstlük, tarafsızlık ve tutarlılık ilkelerine 

dayalı bir yasal çerçeve oluşturmaktadır. Kanun, kamu görev-

lilerinin işe alımı, yönetimi, personel planlaması, personel 

dosyalarının tutulması ve insan kaynakları yönetimine yöne-

lik entegre bir sistem için genel kuralları belirlemektedir. Bu 

yasanın en faydalı yönlerinden biri, Kosova’da işe alım süre-

cinde üç ana sorunun ortaya çıkmasını engellemesidir – siyasi 

kollamacılık, nepotizm ve kayırmacılık. İşe alma sürecindeki 

yolsuzlukları önlemek için, Kamu Görevlileri Kanunu yeni bir 

teste dayalı sınav türü uygulamaya koymuş, yüzde 70’i görün-

mez malzemeye dayalı yeni bir değerlendirme biçimi getirmiş 

ve geleneksel yüz yüze görüşmeleri ortadan kaldırmıştır. 

• Maaş Kanunu görevliler ve memurlar için maaş ve ödül siste-

mini belirlemektedir. Kanun, maaşların ve bileşenlerinin belir-

lenmesine ilişkin kurallar tanımlayarak kamu sektöründeki 

tüm çalışanlar için homojen bir bordro sistemi oluşturmak-

tadır. Maaş Kanunu aynı işe aynı ücret ilkesini uygulayarak 

şeffaf ve eşit ücret sistemi oluşturan bir dizi yeni kuralı esas 

almaktadır. Kanun memurları mevkilere, maaş derecelerine 

ve kademelere göre sınıflandırmaktadır; maaşları 54 seviyeye 

ve maaş gruplarına ayrılmış 1 ila 12 arasındaki katsayılara göre 

gruplandırmaktadır. Bu kanun sonucunda, kamu sektörün-

deki en düşük maaş 322 € ve en yüksek 2390 € olmak üzere, 

ünvan sayısı 8.000’den 1.700’ün altına indirilmiştir. 

• Mevcut ve gelecekteki Hükümetlerin kilit zorluklarını ele 

almak amacıyla hazırlanan Hükümet Kanunu, hükümet yapı-

sını yeniden yapılandırmayı, bakan ve bakan yardımcılarının 

sayısını belirlemeyi ve sınırlandırmayı, karar alma ve politika 

oluşturma prosedürlerini standartlaştırmayı ve resmi yet-

kilerin olası kötüye kullanımını önlemeyi amaçlamaktadır. 

Tablo 5.4-1’in gösterdiği gibi, farklı hükümet dönemlerinde 

Kosova’daki bakanlıkların sayısında sürekli bir artış olmuştur. 

Hükümet ve hükümet yetkililerinin yapılarındaki bu büyüme, 

portföylerin katlanması, sorumlulukların çakışması, hesap 

verebilirliğin olmaması, negatif bütçe sonuçları ve kaynakla-

rın verimsiz kullanımı ile sonuçlanmıştır. 

• Hükümet Kanunu şeffaflık, verimlilik ve etkililik ilkeleri ışığında 

yürütme organı olarak Hükümetin yönetim ilkelerini belirleye-

rek bu konuları ele almaktadır. Ayrıca Hükümetin yetki alanını 

ve yapısını, Hükümet üyelerinin atanmalarını ve görevden alın-

malarını ve Hükümetin istifa yetkilerini de düzenlemektedir.  

Bu kanunun amacı, (a) daha etkili ve verimli kurumsal koor-

dinasyon, (b) daha verimli kamu harcamaları ve (c) kamu 
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yönetiminde daha fazla hesap verebilirlik ve çalışma verimliliği 

sağlayan uygun bir yasal sistem oluşturmaktır. Kurum içinde 

ve kamuoyuyla yapılan geniş kapsamlı istişarelerden sonra, 

kanun üzerinde çalışan Kamu Reformları Ulusal Koordinatörü 

başkanlığındaki bu çalışma grubu bakanlık sayısı için bir üst 

sınır belirlenmesini önermiştir —veya daha spesifik olarak biri 

12 bakanlık ve biri 15 bakanlık olmak üzere iki muhtemel hükü-

met formatı önermiştir. 

• İşletme teftiş rejiminin ele alınmasının önemini esas alan Teftiş 

Kanunu, işletme teftişlerine yönelik olarak tüm teftiş organ-

ları tarafından uygulanması gereken bir dizi birleşik prosedür 

oluşturmayı ve koordinasyonu geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu kanunun dört temel amacı vardır: (a) teftiş prosedürle-

rinde uyulması gereken ilkeleri ve özel kuralları tanımlamak, 

(b) teftişleri koordine etmek üzere bir Genel Müfettişlik 

oluşturmak, (c) teftiş makamlarının sayısını azaltmak ve (d) 

eğitim hizmetlerini iyileştirmek ve açık teftiş prosedürleri 

oluşturmak. 

Hükümetin ve Yürütme Kurumlarının İşleyişine ilişkin Reform 

Hükümet Kanununun hazırlanması sürecine paralel olarak, NCSR 

yürütme kurumlarının rasyonalizasyonu ve yapılandırılması konu-

sunda bir reform başlatmıştır. Reform sürecinin bu ikinci temel direği, 

teftiş alanındaki reform ve tesis ve ruhsat sayısının 2015 ile 2018 ara-

sında 480’den 456’ya indirilmesi ile ilgilidir. Daha spesifik olarak, bu 

kanun ile koşul ve lisansların yüzde 52’sinin yasal şekli değiştirilmiş, 

yasal cevap sürelerinin yüzde 22’si değiştirilmiş, 15’inin başvuru form-

ları değiştirilmiş, 35’inin başvuru sırasında gerekli belgeleri değiştiril-

miş ve 74 koşul ve lisans 50 başka koşul ve lisanslarla değiştirilmek 

üzere kaldırılmıştır. Kanun, hizmette olan kurumsal yapıların sadeleş-

tirilmesini ve etkinliğini güçlendirirken, aynı zamanda yatırım ve iş 

yapma ortamını iyileştirmeyi başarmıştır. Hükümet, koşul ve lisans-

ların yüzde 10 azaltılmasına yönelik programı onaylamayı ve uygula-

mayı hedeflemektedir. 

Yerel Yönetimlerin İşleyişine İlişkin Reformlar

Reform sürecindeki üçüncü temel direk, ERA ve SKH’lere dayalı olarak 

yerel yönetişimin işleyişine ilişkin bir inceleme yapılmasını içermektedir. 

Kosova, Yerel Özyönetim Stratejisi’nin (2016-2026) uygulamasını hız-

landırmış ve başka bir stratejiye, Yerel Ekonomik Kalkınma Stratejisine 

(2019-2023) dayalı olarak sürdürülebilir finansman ve yerel ekonomik 

kalkınma doğrultusunda adımlar atmıştır. Bu dönemde NCSR Yerel 

Yönetimlerin Finansmanı Hakkında Kanunda yapılacak değişiklikle-

rin tamamlanmasını desteklemiş, Belediyelerin Taşınmaz Mallarının 

Kullanım için Tahsisine ve Takasına İlişkin Kanunun hazırlanması ve 

tartışılması sürecine destek vermiş ve yerel yönetişimi etkileyen poli-

tika değişiklikleri ile temel ve sektörel mevzuatı analiz etmiştir. Bu 

alanda, Kamu Reformları Ulusal Koordinatörlüğü, Hükümet-Belediye 

İstişare Forumu aracılığıyla bir araya gelerek diyalog ve istişare yapıl-

masını sağlamıştır. Başbakanların eşlik ettiği Kamu Reformları Ulusal 

Koordinatörlüğü, belediyelerin taleplerinin tartışıldığı toplantıları 

ve belediye ziyaretlerini koordine etmiştir. Kamu Reformları Ulusal 

Koordinatörlüğü rolü, bu taleplerin bakanlıklara ve kabineye iletilme-

sinde ve sorunlara çözüm önerilerinin sunulmasında da büyük öneme 

sahipti. 

Kurumlar Arası Koordinasyon ve Gündemin Kalkınma Ortaklarıyla 

Uyumlaştırılması  

Dördüncü temel direk, ortak kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla 

kurumsal aktörler (örneğin Başbakanlık ve NCSR) ile kalkınma ortak-

ları (sivil toplum kuruluşları veya STK’lar dahil) arasındaki diyaloğu ve 

işbirliğini kapsamaktadır. Kilit kurumsal organlar olarak, reform süreci 

için geniş kapsamlı bir siyasi ve kamusal uzlaşı sağlamak için kapsamlı, 

şeffaf ve açık bir politika belirleme sürecini savunmuşlardır.  NCSR 

reform sürecini denetlemiş ve karar vericilerin, profesyonel ekiplerin 

ve yerel ve uluslararası uzmanların desteğiyle mevzuat değişikliklerini 

kolaylaştırmıştır. Kurumsal aktörler ve kalkınma ortakları arasındaki 

gündem, Avrupa Entegrasyon Bakanlığı ile BM Kosova Ekibi (UNKT) 

arasında yürütülen son girişim ile uyumlu hale getirilmiş ve tamam-

lanmıştır. Çok taraflı kalkınma ortaklarının ve Hükümetin katkısıyla 

Kosova Sürdürülebilir Kalkınma Uyum Fonu’nun beklenen kuruluşu, 

çok taraflı kalkınma ortaklarının ve Hükümetin katkıları ile birlikte, 

Kosova’nın AB üyeliğine ve eş zamanlı olarak SKH’lerin başarılmasına 

yönelik politika ve program odaklı desteğin uyumlaştırılması yoluyla 

çarpan etkisi yaratacaktır. Bu, Ulusal Kalkınma Stratejisi (2016-2021) 

çerçevesinde ve Hükümetin AB İstikrar ve Ortaklık Anlaşması ve katı-

lımla ilgili diğer süreçleri uygulama taahhütleri ışığında başarılacaktır.

SONUÇLAR 

Tablo 5.4.2’ye bakınız.

ÇIKARILAN DERSLER 

Kosova yaşamsal reformların uygulanması sürecinden iki ana ders 

çıkardı: Birincisi, siyasi irade reformların önkoşuludur ve ikincisi 

istişare süreci başarının anahtarıdır. Kosova’da, geçmiş hükümetler 

devlet idaresi ile ilgili sorunları ele almak için birçok girişimde bulun-

muştur; ancak siyasi iradenin yokluğunda bunların hiçbiri başarılı 
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olamamıştır. Mevcut Hükümetin görev süresi sırasında siyasi aktörle-

rin bu gündemleri ileriye taşıma isteği, Kosova’daki reform süreçleri-

nin geliştirilmesine son derece yardımcı olmuştur (Şekil 5.4-1, istişare 

sürecinin kilit paydaşlarının bazılarını göstermektedir). 

İkinci ders, geniş kapsamlı bir istişare sürecinin başarının temel itici 

etkenlerinden birisi olduğudur. İstişare hassas bir süreçtir ve ciddiye 

alınmalıdır. Başlangıçta, Hükümet temsilcilerinin kendi içlerinde isti-

şare etmeleri önemlidir. Yazarın dahil olduğu ekip için bu bakanlık-

lar, Başbakanlık temsilcileri, daire başkanları, hatta AB, UNDP, Dünya 

Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla sayısız toplantı yapılmasını 

gerektirmiştir. Bu paydaşlar, reform süreçlerimizi tamamlayan farklı 

bakış açılarını ve fikirleri gündeme getirmiştir. Reform gündemlerinin 

geliştirilmesinde halkın katılımı da şarttır. Bu istişare sırasında, araş-

tırma kapasiteleri ve toplumsal sorunlardaki uzmanlıkları göz önüne 

alındığında, sivil toplumu dahil etmek çok önemlidir. Örneğin Kosova 

örneğinde, STK’lar cinsiyet dengesi ve katılım gibi belirli konular üze-

rinde araştırmaların yapılmasında hayati bir rol oynadılar. Meclise bir 

kanun getirmeden önce, hükümet temsilcileri görüşlerinin dikkatle 

incelenmesinden ve reform sürecini desteklediklerinden emin olmak 

için meclis üyelerine danışmalıdır. Tüm reform süreci boyunca, reform 

hedefine kilitlenmek, pozitif olmak ve kendinize güvenmek önemlidir. 

Bu niteliklere sahip olmak, değişim ve başarıya giden yolu açmanıza 

yardımcı olacaktır.
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TABLO 5.4-1. 
Kosova’da Hükümet Yapısı, 2002-2019

HÜKÜMETIN GÖREV SÜRESI BAKAN SAYISI BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYISI BAKAN YARDIMCISI SAYISI

2002 - 2004 12 0 0

2004 - 2007 14 1 30

2007 - 2010 15 2 42

2010 - 2014 18 5 52

2014 - 2017 19 3 57

2017 – Devam ediyor 21 5 75

ŞEKİL 5.4-1. 
İstişare sürecindeki kilit paydaş grupları 

Fotoğraf 1. Iç istişare; Fotoğraf. 2. Sivil toplum kuruluşları ile istişare; Fotoğraf 3. Hukuk uzmanları ile istişare; Fotoğraf 4. Kalkınma ortakları ile istişare. Kaynak: 

Kosova Hükümeti, 2019.
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TABLO 5.4-2. 
Sonuç Çerçevesi 

ALAN ELDE EDILEN SONUÇLAR ILERLEME HALINDEKI SONUÇLAR 

Kamu Idaresi 
Reformu 

Kamu Idaresi Reformu Hakkında Kanun Paketinin 
Onaylanması:

 – - Kamu Idaresinin ve Bağımsız Kurumların Teşkilatı 
ve Işleyişi Hakkında Kanun

 – - Kamu Görevlileri Kanunu 
 – - Maaş Kanunu.

Siyasi Partilerin Finansmanı Hakkında Kanunun ilk taslağının 
onaylanması 

Kamu Yönetimi Reformu Kanun Paketinin etkin bir 
şekilde uygulanması:

 – - Idari talimatlar paketinin hazırlanması.

Kanun hakkında Meclis Komisyonu ile istişare 

Hükümetin 
ve Yürütme 
Kurumlarının 
Işleyişine ilişkin 
Reform 

Hükümet Kanunu’na ilişkin bakanlıklar arası grup:
 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kanunu ve uluslararası 

insan hakları standartları ve en iyi uygulamalar ile 
uyum sağlamak amacıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Kurumunu da içeren çalışma grubu toplantıları  

 – - Kadın STK’ları ve ağları dahil olmak üzere STK’lar 
ile toplantılar 

 – - Kamuoyu tartışması 

Teftiş alanında çalışan reform grubu;
 – - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kanunu ve uluslararası 

insan hakları standartları ve en iyi uygulamalar ile 
uyum sağlamak amacıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Kurumunu da içeren çalışma grubu toplantıları  

 – - Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve Dünya Bankası ile 
koordinasyon 

 – - Reform sürecinin profesyonel analizi 
 – - Kanun tasarısı süreci 

Hükümet Kanun Tasarısının hazırlanması:
 – - Yürütme organı yapılarının 

rasyonelleştirilmesi 
 – - Yürütme organının verimliliği 

Teftiş Kanun Tasarısının hazırlanması 
 – - Iş yapma ortamının iyileştirilmesi 
 – - Teftişlerin rasyonelleştirilmesi

Yerel Yönetimlerin 
Işleyişine Ilişkin 
Reformlar

Priştina Kanununun onaylanması 

Belediyelerin Taşınmaz Mallarının Kullanım için Tahsisine ve 
Takasına Ilişkin Kanun

Yerel Yönetim Finansmanına ilişkin kavram dokümanının 
onaylanması

Yerel Özyönetim Stratejisi’nin (2016-2026) uygulamasının 
etkin bir şekilde koordinasyona ilişkin gündem koordinasyonu 

Priştina Kanununun uygulanması konusunda 
Hükümetin desteklenmesi 

Belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili 
görevlileri dahil olmak üzere belediyeler ve diğer 
kamu aktörleri ile istişare toplantıları  

Yerel Yönetim Finansmanı Kanununun 
hazırlanması:

 – Finansman yetkilerinin belirlenmesi 
 – Itfaiye; bazı teftiş alanları 
 – Sosyal hizmetlerin ver aile içi şiddete 

karşı sığınma evlerinin sürdürülebilir 
finansmanı 

 – Avrupa Komisyonu’nun Kosova 
Raporundan kaynaklanan önlemler 

Aşağıdaki konulara ilişkin Hükümet kararları:
 – - Ekonomik bölgeler 
 – - Taşınmazların kullanım amaçlı olarak 

belediyelere devri 
 – - Belediyelerin özel talepleri

Kurumlar Arası 
Koordinasyon 
ve Gündemin 
Kalkınma 
Ortaklarıyla 
Uyumlaştırılması  

Iyi yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma için gündem 
koordinasyonu 

“Kalkınma Ortakları ile Politika Geliştirme 
Diyalogu” kavram belgesinin hazırlanması

Eylem gündeminin hazırlanması 



Priştine ve Mitroviça’daki Gençlik Kaynak Merkezleri eğitim tesisleri ve ücretsiz internet erişimi sunuyor ve eğitim reformu, çatışma yönetimi, 

toplum hizmeti ve insan hakları alanlarında öğrencilere ve gençlik teşkilatlarına bilgi sağlıyor.  Kosova Cumhuriyeti.  

Fotoğraf: ©Lundrim Aliu / Dünya Bankası
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G ünümüzde, kamu reformlarını siyasi, küresel ve - gide-

rek artan bir şekilde - teknolojik gelişmeler sürüklüyor. 

Reformların temel bir itici gücü olarak, teknoloji kamu-

nun tüm alanlarında artan hesap verebilirlik, verimlilik ve kalıcı-

lık taleplerine cevap vermekte, yeni fırsatlar sunmakta, ancak 

aynı zamanda yeni zorluklar da doğurmaktadır.

Teknoloji ülkelere hesap verebilirlik ile birlikte otomasyon, hız-

lanma ve yetki vaadi sunmaktadır. İnkar edilemez bir şekilde, 

Govtech’e yatırım yapan ülkeler ticaretin ön saflarında yer alır-

lar - örneğin İngiltere, Estonya, Kanada, Singapur ve Malezya. 

Vatandaşları hesap verebilirlik ve gerçeklik(authenticity)  avan-

tajlarından yararlanırken, devlet politikalarının etkileri sınırla-

rının çok ötesine uzanmaktadır. Önümüzdeki on yılda, hesap 

verebilirlik ve gerçeklik (authenticity) üzerinde odaklanan ülke-

ler küresel istikrarın belkemiği olarak öne çıkacaktır. 

Govtech reformu istikrarı ve bolluğu besler. Ülkeler, büyüme 

ve dengeyi sağlamak istiyorlarsa kaynak kullanımlarını artan 

verimliliği göz önüne alarak kullanmalıdırlar. Yeni ortaya çıkan 

Govtech çözümleri, elektronik devlet (e-Devlet) sistemlerinin 

ölçeklerinin birlik ve karşılıklı bağımlılık yoluyla jeopolitik sınır-

ların ötesine geçmesini sağlıyor. Bugün küresel ölçekte ticaret, 

finans ve enerji kaynağı üretiminde uzmanlaşmış ülkeler ara-

sında bu açıkça görülmektedir.  

Ülkeler artık Govtech’in küresel ekonomideki rollerini değiştirip 

değiştirmeyeceğini merak etmiyorlar. Tercihleri sadece bunun 

ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği ile ilgilidir. Bu bölümde, sivil 

sistemlerin tüm yönlerini etkileyen beş temel reform unsuru ele 

alınmaktadır: Gelir, Satın Alma, Yönetişim, Ticaret ve Güvenlik. 

Gelir 

Hükümetler yolsuzluğu da dikkate alarak yeni teknolojik reform-

lar yoluyla finansal kaynakların genel yönetimini iyileştiriyorlar. 

Geleneksel olarak, kamu hesapları devlet gelirlerinin sosyal 

güvenlik sistemlerine, sübvansiyonlara ve yatırımlara akışını 

izler. Kısmen Dünya Bankası Grubu tarafından sübvanse edilen 

uluslararası standartlar, devlet muhasebesine ilişkin kılavuz, ilke-

lerin ve en iyi uygulamaların oluşturulmasına yardımcı olmakta-

dır. Yine de geleneksel gelir sistemleri planlama, muhasebe ve 

mutabakat süreçlerinde manuel işlemlere güvenmeye devam 

ediyor. Manuel kaynak planlamanın temel bir kusuru vardır: 

insan hatası. Manuel defterler, farklı zaman ölçeklerinde farklı 

teknolojilerle çalışan taraflar arasındaki işlemlerin doğru ve 

zamanında denetlenmesini önler. Bugün bu zorluklar blockchain 

teknolojileri ve hesap verebilirlik, gerçeklik ve güvenlik üzerinde 

odaklanarak ele alınmaktadır.

Her derde deva olmasa da, dağıtık defter teknolojileri (DLT) ben-

zeri görülmemiş bir ölçekte hesap sistemleri sağlamaktadır. DLT, 

katılımcılara mutabakat yoluyla doğrulanan bir defter üzerinden 

gerçekleştirilen bir “işlem zinciri” sunar.  DLT’nin işlem yönetimi 

protokolleri, bağımsız güvenilmeyen paydaşlar arasında muta-

bakat yoluyla sorunsuz bir şekilde çalışır. Kamu, özel ve karma 

defterler, çeşitli fiziksel ortamlardaki dağıtık bilgi işlem ağla-

rında iyi çalışır. Dolayısıyla, kamu DLT sistemlerindeki muhasebe 

işlemleri farklı coğrafyalar arasında tamamen yedekli, kalıcı ve 

arşivlenebilirdir. İyi bir şekilde oluşturulduklarında, DLT’ler çok 

kullanışlı, kalıcı ve dayanıklıdır. Örneğin, Estonya Hükümetinin 

vergi sistemleri, vatandaşların ve işletmelerin ödemeleri gereken 

gelir vergileri için mutabakat vermede tek bir düğmeye basma 

sadeliğinde bir birleşik defter kullanmaktadır. Estonya e-Devlet 

altyapısı gelir yönetimi için DLT sistemlerini çalıştırmaktadır. 

Estonya’nın tüm Govtech muhasebe sistemi dijital ve entegredir.

Ülkelerin e-Devlet metodolojilerinden tam olarak yararlana-

bilmeleri için, iç sistemlerini ve süreçlerini ciddi ölçekte birleş-

tirmeleri gerekmektedir. Eksabayt [1 milyar gigabayt] ölçeğini 

yönetebilecek kapasitedeki büyük veri sistemleri, büyük nüfusa 

sahip ülkelerde reformlara olanak sağlayarak, bu süreçte milyar-

larca dolarlık tasarruf sağlamakta ve sayısız hayat kurtarmak-

tadır. Bulut ve hibrit bilgi işlem ortamları, hükümetler için uzun 

vadeli esneklik pahasına hizmet sağlayıcılar için uzun vadeli 

gelirler sağlayan ana bilgisayar ve ana bilgisayar bilgi işlem 

sistemleri gerektiren diğer parçalı veri depolama sistemlerinin 

yerini alıyor. Günümüzün isteğe bağlı bulut sunucu sistemleri, 

devletlere birim depolama ve hesaplama başına düşük toplam 

mülkiyet maliyeti sunmak için metalaştırılmış bilgi işlem hizmet-

leri sunmaktadır. Ayrıca, açık kaynaklı yazılım sistemleri artık 

büyük ölçekte manuel olarak yoğun işlemleri emtia donanımında 
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otomatikleştiriyor. Muhasebe sistemleri artık manuel olarak 

yapılan işlemleri otomatikleştirip birleştirerek departman düze-

yindeki verileri ülke çapında standart olarak yönetebiliyor. Bu 

sistemler “veri dokuları” olarak adlandırılıyor. 

Veri dokusu, verilere ortak erişimi paylaşarak, dağınık bir coğ-

rafyada gerçekleştirilen işlemlerde birlik ve bütünlük sağlamak-

tadır. Küresel olarak dağıtık uygulamaların çok büyük sayıları 

işlemelerine olanak tanıyorlar. Vatandaşlarına kimlik yönetimi 

sağlayan Hindistan’daki Aadhaar buna örnek olarak gösterile-

bilir. Sahteleri hazırlanabilecek belgelerden ziyade kişiye özgü 

biyometrik verileri kullanarak, Hindistan vatandaşları sosyal 

yardım başvurusunda bulunarak hükümet gelirlerinin tamamen 

hesap verebilir bir şekilde dağıtılmasına katkıda bulunmaktadır. 

Genel olarak, gelir sistemi reformları, günümüzün parçalanmış 

sistemlerini birleştirmek isteyen hükümetler için ölçülebilir fay-

dalar sunmaktadır. Ancak entegre sistemlerin inkar edilemeye-

cek faydaları beraberinde bir bedel de getiriyor: bu gibi birçok 

sistem, gelir sistemleri yönetimine yönetişimin tüm kapsamını 

doğru bir şekilde dahil etmek için, birkaç yıllık değerlendirme, 

prototip uygulaması ve tekrarlı sunumlar gerektirir. En önemlisi, 

işbirliği gerektirirler. Ancak uygulandıklarında gelişimleri birçok 

döngü boyunca süresiz olarak devam eder.

Satın Alma 

Uluslararası ticaret reformları dünyadaki hükümetler, üreticiler 

ve tüketiciler için tedarik zincirlerini yeniden yapılandırıyor. Satın 

alma, ülkelerin ve halkların ihtiyaç duydukları değeri elde etme-

lerini engelleyen yolsuzluk için ortak bir hedeftir. Gelişmekte olan 

ülkeler arasında sıklıkla ihalelere ilişkin hesap verebilirlik eksikliği 

yabancı yatırımları durma noktasına getirmekte ve insanların 

yaşamı iyileştiren altyapıyı geliştirme potansiyeline sahip yar-

dımları engellemektedir. Küresel yardım kuruluşlarından gelen 

gözetim kısmen reform sağlamaktadır. Yelpazenin diğer ucunda 

ise daha zengin ülkeler GSYH artışına yönelik kaynak temin etmek 

için hesap verebilir sistemlere güvenmektedirler.  

Hesap verebilir tedarik zincirleri, piyasalarda şeffaflığın avantaj-

larını sunmaktadır. Gelişmekte olan tarım tedarik zincirleri, tarım 

faaliyetlerinin kaynakları ve üretimi inanılmaz ayrıntı düzeyle-

rinde izlemesine izin vermektedir. Nesnelerin İnternetinin (IoT) 

ortaya çıkışı, tedarik zinciri yönetiminde bir devrim yaratmıştır. 

Nesnelerin İnterneti sistemleri, birbirine bağlı bilgi işlem cihazla-

rının büyük miktarda bilgi akışı içinde lojistik verilerini toplama-

sını, birleştirmesini, izlemesini ve raporlamasını sağlamaktadır. Bu 

bilgi “yangın hortumuna” erişimi olan veri bilimciler, yapay zekayla 

çalışan makine öğrenme sistemlerini eğitmektedirler. Yapay zeka 

sistemleri, manuel hesaplama için çok büyük olan son derece 

karmaşık sistemlerin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesine ola-

nak tanımakta ve sıfır atık hedefi ile ekipman ve kaynak alımını 

kolaylaştırmaktadır. Atığın en aza indirilmesi, üretim maliyetine 

kıyasla yurtiçi üretim getirilerinde sağlanan bir kazanç ile ilişkilidir. 

Ayrıca çevreyi de korur. Öte yandan, nesnelerin İnterneti bilgi boru 

hatları, kaynakların temini ve yönetimi için son tüketiciye karşı 

hesap verebilirlik sağlar ve açık değer artışları getirir. Örneğin, 

günümüzün endüstriyel tarım işletmeleri neredeyse her endüst-

riyel tarım ürünü için ekipman, gübre, su, iklim ve toprak verimini 

izlemektedir. Çiftçiler, yüksek derecede hassasiyetle istatistiksel 

analiz kullanarak ürün verimlerini tahmin edebilmekte ve maliyetli 

malzemelerin uygulanmasını kısıtlayabilmektedir.

Hesap verebilir satın alma daha iyi değer sağlar. DLT sistemleri, 

gelişmiş tedarik zinciri sistemleri içerisinde arşiv işlem verileri-

nin toplanması için bir omurga sağlamaktadır. Paydaşlara şeffaf 

bilgi sağlayan üreticiler, mallarının küresel pazarlardaki değerinde 

hesap verebilirlikle doğrudan ilişkili artışlar elde ederler. Üreticiler 

gıda tedarik zinciri verilerine erişim imkanı sunduklarında tüke-

ticiler katma değer algısına özellikle duyar olurlar. Örneğin, Hızlı 

Yanıt kodlarını kullanan devlet sübvansiyonlu ürünler tüketicilerin 

ürün geçmişini (menşei, nakliyesi, kaynaktan rafa kadar geçirdiği 

işlemler hakkındaki bilgileri) taramalarına ve keşfetmelerine ola-

nak tanır. Yakında artık sadece üretim yeri etiketi ile bir ürünün 

menşeini belirtmek yeterli olmayabilir. İzlenebilir geçmişe sahip 

ürünler, kara kutu menşeili ürünlerin yerini almaya devam edecek-

tir. Emtia üretimi ve dağıtımında oluşturulan veriler, market rafında 

katma değer bilgileri için bir defter niteliğinde olacaktır. Organik 

bir meyve tek başına markadan ziyade geçmiş defteri ile ayırt 

edilebilecektir.  Bu pahalı bir girişim gibi görünse de, aslında öyle 

değildir. Teknoloji günümüzde artık kullanımdadır ve ürünler ara-

sında yatay bir şekilde ölçeklenmektedir (yani piyasadaki her ayrı 
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ürün türü için yeniden keşfedilmesi gerekmemektedir); sadece 

tüketiciler için son noktada etiketleme değişmektedir.  

Bilgiye gerçek zamanlı olarak erişebilme olanağı, Govtech satın 

alma sistemi reformunun bir başka önemli yönüdür. Kaynak alımı 

emtia mallarının çok ötesine uzanmaktadır. DLT olgunlaştıkça ve 

sektörler arasında yaygınlaştıkça, askeri, altyapı, insani ve sağlık 

hizmetleri, emtia tedarik zinciri yönetiminde kullanılanlar ile aynı 

kalıpları kullanacaktır. DLT, yardım kuruluşlarına ve hükümetlere, 

işlem verilerini gerçek zamanlı olarak izleme ve internete bağlı 

cihazlardan sadece bir düğmeye basma kolaylığı ile öğrenilen mev-

cut durumlara göre kararlar verme olanağı sunmaktadır. Gerçek 

zamanlı hesap verebilirlik, geciken denetim ve mutabakatın yerini 

alacaktır. Kötü aktörler, yolsuzluk uygulamalarını etkin bir şekilde 

geçmişte bırakacak yolsuzluk bariyerleri ile karşılaşacaklardır. 

Yönetişim 

Yasal reformlar, teknolojiyi uygulama ile birleştirmekte ve sonuç 

olarak etik reformu etrafında konuşmaları ortaya çıkarmaktır. 

Govtech reformları yeni bir yenilikçilik nesli doğururken, hesap 

verebilirlik, veri kullanımı, gizlilik ve etik derecelerini dikkate ala-

rak, gelişmekte olan teknolojilerin vatandaşlar ve hükümetler ara-

sında görev dağılımını dikkatli bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. 

Govtech sistemlerine ilişkin özel yenilikçilik faaliyetleri, hesap veri-

lebilir sistemlerin hesap verebilir yollarla geliştirilmesini sağlamak 

için gözetim gerektirmektedir. Aynı zamanda, özel teknolojideki 

hızlı yenilikler, yüksek büyüme potansiyeli ve kârın temel taşıdır. 

Büyüme ve yönetişim arasında bir denge aramamız gerekecektir. 

Daha fazla para, her zaman için daha ileri teknolojiler ve daha iyi 

sonuçlar anlamına gelmez. Özel şirketler, hissedarların yatırım 

getirilerini artırmakla yükümlüdür. Hükümetler, finansmanı yenilik-

çiliğe yönlendirmek için baskı ile karşı karşıya kaldıkça, gelire olan 

açlıkları içgözlem ve gözetim arzusunu aşan güçlü yeni kurulmuş 

şirketler oluşturma riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu konuyu  

ele almak için, hükümetler düzenleyici söylemle uğraşan, bağımsız 

gözetim sağlayan, Govtech politikasını formüle eden ve potansiyel 

olarak yıkıcı teknolojik ilerlemeleri izole etmeye yönelik sistemler

tasarlayan Veri Etiği ve Yenilikçilik Komiteleri oluşturmaktadırlar. 

Sorumlu gözetim sistemleri, sorumlu yatırım harcamaları sağlar.

Govtech pazarının Özel şirketler için değerini inkar etmek mümkün 

değildir. Küresel Govtech sektörünün toplam değerinin yıllık 502 

milyar USD ile 1,2 trilyon USD arasında olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu değerlemeler, büyük ölçekli iddialı projeler için büyük bütçeler 

çekmektedir. Ancak, daha küçük yatırımlar kamu da sektörü tek-

nolojilerinde etkili iyileştirmeler sağlayabilir. Hükümetler, deney-

sel gelişmeler için küçük özel firmalardan yararlanabilir ve uzun 

vadede bunları büyütebilir. Bu durum, yenilikçiler için büyük tekno-

loji devlerinin saçaklarında küçük ve orta ölçekli bir iş piyasası yara-

tır. Aynı zamanda yenilikçilik pazarını çeşitlendirir ve birçok başarılı 

geliştirme döngüsü yoluyla ortak eğilimler ortaya çıktıkça daha 

sağlıklı bir standartlar ve en iyi uygulamalar ekosistemine yol açar.

Genel olarak, iyi Govtech yönetişiminin küresel etkileri olan bir 

dalgalanma etkisi vardır. Sağlam, küçük ölçekli teknoloji yatırım-

ları, büyük ölçekli sistemler için de geçerliliği olan bilgiler sağlar. 

Hükümetler vatandaşlar ve özel sektördeki yenilikçiler arasında 

güven tesis ettikçe ve ülkeler dünyadaki sorunlara yönelik ortak 

çözümleri paylaştıkça, bu etki etki sınırlar ötesinde yayılacaktır.

Ticaret

Hükümetler, bölünmüşlük sorunu yaşayan eski bankacılık sistem-

lerinde reformlar yapmayı hedefliyor. Merkez bankası düzenleme 

reformları, sınır ötesi ödemeler sürekli olarak arttıkça daha hesap 

verebilir ticari işlemler uygulamaya koymaktadır. Sınır ötesi öde-

meler maliyetli doğrulama ve uzlaştırma süreleri gerektirmekte, 

bu da gecikmelere neden olarak işlemlerin toplam değerini 
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azaltmaktadır. Veri standartları, protokoller ve manuel işlemler, 

genellikle daha fazla manuel müdahale gerektiren maliyetli veri 

dönüşümleri gerektirmektedir. Ayrıca, hükümetler kara para 

aklama ile mücadele, terörle mücadele finansmanı, “müşterini 

tanı” ve sermaye finansmanı gerekliliklerini yeniden düzenleme 

konularında değişen düzenlemeler nedeniyle küresel sermaye 

piyasaları için yeni çözümler icat etme konusunda daha fazla 

baskı hissediyorlar. Bu nedenle, sınır ötesi ticarette yüksek değerli 

ödemeler için uzun süredir devam eden temel “muhabir banka-

cılık” modelinin yerini DLT’de yaygın olan daha birleşik şifrelen-

dirme modelleri alıyor.  

Bankacılık sistemleri, birçok ülke tarafından benimsenen ve geliş-

miş bir uluslararası yönetişim çerçevesi içinde yönetilen teknoloji 

standartlarındaki ilerlemeler yoluyla gelişmektedir. Merkez ban-

kaları, küresel merkez bankacılığı sisteminin merkezinde yer alan 

eski gerçek zamanlı brüt mutabakat (RTGS) altyapılarını yenile-

mektedir. SWIFT küresel ödeme girişimi, Uluslararası Standartlar 

Örgütü (IOS) mesajlaşma standartlarını kullanarak sınır ötesi 

ödeme sistemlerinde uyumlaştırma sağlamaktadır. Bununla bir-

likte, standart mesajlaşma belirli yetki alanlarıyla sınırlıdır ve bu 

standartlar sınır ötesi ödemelerin sadece belirli yönleri üzerinde 

odaklanmıştır. 

Bu nedenle, Singapur Para Kurumu ve Singapur’daki Bankalar 

Birliği altında birleşen uluslararası bankalardan oluşan bir konsor-

siyum, sınır ötesi değişim için merkezi olmayan bir token tabanlı 

platform geliştiriyor. Bu, Finansal Piyasa Altyapılarına ilişkin 

İlkelere uygun daha kapsamlı bir standartlar ağını içermektedir. 

Bu sistem, sadece ülkeler arasındaki ticaretin değil, aynı zamanda 

katılımcı ülkelerin vatandaşları arasındaki ticaretin de dürüstlü-

ğünü korumak için tasarlanmıştır ve finansal kaynakların daha iyi 

kullanılmasını sağlamaktadır.

Para birimi, mal ve hizmetler için bir değişim aracıdır. 2018’den 

beri değerlendirilen en az üç ana sınır ötesi değişim modeli, bir 

tür toptan merkez bankası dijital para birimi (W-CBDC) kullan-

maktadır. Bunlardan birincisi, -mevcut standart olan- ülkelerdeki 

merkez bankaları arasındaki ortak mesajlaşma protokollerini ve 

ISO standartlarını içermektedir. İkincisi, yabancı hükümetlerin, 

yurtiççi bankalardaki yerli para birimleri ile mutabakatı yapılan 

“nostro” hesaplar açmalarını ve dünya çapında ortak bir diji-

tal defter paylaşmalarını gerektirmektedir. Ticari işletmeler DLT 

uygulamayı tercih edebilir. Bununla birlikte, burada geleneksel 

ödeme ve mutabakat, mevcut sistemlerde yaygın olan değişen 

taleplere ve işletim kısıtlamalarına karşı savunmasız kalmaktadır 

(yani insan çalışma saatleri, doğrulama, politika uzlaşısı). Üçüncü 

model ülkeler içinde ve arasında bankalar arasında karşılıklı 

çalışabilir değişim token’ları olarak W-CBDC’leri içermektedir. 

Ticaretteki bu gelişme, dünya çapındaki tüm bankacılık sistem-

lerinde ticari işlemleri rahatsız eden sorunların çoğunu hafifleten 

iyileştirmelere olanak tanımaktadır. Özellikle, işlem mutabakatları 

eşdüzeyli olarak 7/24 sonuçlanabilir ve mevcut RTGS platformla-

rına paralel olarak çalışabilir. Çalışma standardı Nostro W-CDBC 

hesaplarının ortak bir defteri paylaşmasını gerektirdiğinden, 

mutabakat yoluyla hesap verebilirlik uygulanmaktadır. Bununla 

birlikte, açıkça görülen faydalara rağmen, sonuçlar daha önce 

görülmemiştir ve bu nedenle etki analizi gerektirmektedir.  

Dijital, evrensel ve ulusal merkez bankacılığı para biriminin gele-

ceği, kendi içinde barındırdığı zorluklara rağmen umut vaat 

etmektedir. Bununla birlikte, bir token para biriminin işlemler 

dışındaki amaçlarla ticareti kolaylaştırabileceği fikri, düzenleyi-

cileri derinden endişelendirmektedir. Örneğin, spekülasyon ve 

stoklama fiyatı ve token’ın faydasını etkileyebilir. Bu nedenle, 

işletim altyapısı içinde yapıiçi korunmaların olması gerekecektir. 

Bu, İngiltere, Kanada, Singapur ve Malezya’daki açık kaynaklı bir 

proje olan Jasper-Ubin’in yaratıcıları tarafından uygulanan bir 

yeni teknolojidir. 

Reformlar vatandaşlar için de olumlu değişiklikler getiriyor. Büyük 

veri sistemlerinden yararlanan mikro finansman reformları özel-

likle kadınların ve bankacılık sektörünün dışında kalanların finans-

mana erişimine destek olmaktadır. Grameen Bankacılık Sistemi, 

yerel yazılım uygulamaları aracılığıyla bağlanan cep telefonları 

aracılığıyla mikro kredilere erişim sağlamaktadır. Grameen sis-

temi, kaçınılmaz olarak, merkez bankacılığı sistemlerinden çıkarı-

lan dersleri esas alarak, uzun vadede işlemlerin hesap verebilirliği 

ve gerçekliği için DLT’ye dönecektir. Tüm bu sistemlerde hesap 

verebilirliğin ve gerçekliğin (authenticity) faydaları azımsanamaz.
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Güvenlik

Güvenlik reformları, siyasi çıkarların dağınık olduğu ve giderek 

daha fazla bağlantılı hale gelen bir dünyada büyük önem taşı-

maktadır. Ülkeler karşılıklı çıkarları için birleşmeye karar verseler 

de vermeseler de, bilgi güvenliği öncelik olmaya devam etmek-

tedir. Günümüzde bilgisayarlar ve insanlar internet ile her zaman-

kinden daha fazla bağlantı kuruyor. Bağlantı olanaklarımız ayırt 

etmeksizin herkese söz hakkı verdiğinden dolayı, insanlık daha 

önce görülmemiş düzeylerde yanlış bilgilendirmeye maruz kalı-

yor. İnternetin günde 2 eksabayttan fazla veri (yaklaşık 1 milyar 

gigabayt) ürettiği ve günümüzde var olan tüm verilerin yüzde 

90’ının 2016’dan beri oluşturulduğu tahmin edilmektedir. İnsan 

faaliyetlerinin tüm boyutları, motivasyonları ne olursa olsun inter-

net erişimi olan herkesin etkisine maruz kalmaktadır. Çağımızda 

güvenlik “kilit ve anahtarın” ötesine uzanmaktadır; hükümetlerin 

gizli istihbarat bilgilerini, seçim sistemleri ve ifade özgürlüğünü 

koruyabilmeleri önemlidir. Aynı zamanda, güvenliği güvenlik 

duvarlarının arkasındaki veri şifreleme olarak düşünmek artık 

yeterli değildir; güvenlik artık tüketiminde tam bir bütünlük sağ-

lamak için verilerin başlangıçtan itibaren doğrulanması anlamına 

gelmektedir. 

Gerçeklik, güvenliğin zirvesidir. Geçmişten bu yana, devlet kayıt-

ları, yalnızca izin verilenlerin arşivlenmiş verilere erişebileceği 

kasalarda depolanmıştır. Dijitalleştirmeyle, kasalar genel olarak en 

kötü ihtimalle devlet dairelerinde masaların altında ve eşya dolap-

larının içinde ve en iyi ihtimalle özel sunucu çiftliklerinde (binlerce 

donanım sunucusuna sahip soğutulmuş veri merkezlerinde) sak-

lanan bilgi işlem sistemlerine dönüşmüştür. Günümüzde devletler 

verileri kısa sürede kolayca şifreleyebilmektedir, ancak saldırgan-

lar yine de şifrelenmiş arşivleri deşifre edebilmektedir.  Estonya 

gibi bazı devletler, blok zincirinde, bir şifreli işlem verisi bloğunu 

diğerine bağlayan DLT’den yararlanır. Herhangi bir veri bloğunu 

sabote etmek için, bir saldırganın güvenliği ihlal edilmiş blok-

tan sonraki tüm blokları da değiştirmesi gerekecektir. Katılımcı 

her bilgisayarda bağlı tüm blokların bir kopyası (defter olarak 

adlandırılan) bulunduğundan dolayı, devlet blok zincirine yapılan 

herhangi bir saldırı mutabakat eksikliği nedeniyle başarısız olur. 

Böylece, blok zinciri devlet kayıtlarının tutulmasında bir doğruluk 

yapısı olarak hizmet edebilir.

DLT ve blok zincirin klasik bilişim bakımından sunduğu vaatler, 

kuantum bilişiminin ortaya çıkmasıyla önemli ölçüde ilerleye-

bilir. Yakın zaman önce, Google— ABD Enerji Bakanlığı Ulusal 

Laboratuvarları, NSF, NASA, NIST, Savunma Bakanlığı ve ABD’nin 

başka birçok federal kurumunun sağladığı doğrulama ve destek 

ile—kuantum üstünlüğünü kanıtladığını açıkladı: yani mühendis-

ler klasik bir makinenin 10.000 yılda yapacağı işlemi bir kuan-

tum makinesinin 300 saniyede yapacağını açıkladılar. Kuantum 

üstünlüğü aynı zamanda büyük kuantum makinelerinin sonuçta 

mevcut şifreleme modellerimizi saniyeler içinde deşifre edeceği 

anlamına gelmektedir. Kaçınılmaz olarak, bilgileri korumak için 

yeni kuantum şifreleme standartları ortaya çıkacak. 

Yakın gelecek için, kuantum pahalı ve yüksek derecede uzmanlık 

içeren bir alan olmaya devam edecektir. ABD ve Çin, bir kuan-

tum geleceğine yönelik çabalara öncülük etseler de, ülkeler bir-

likte çalışmıyorlar. ABD, bürokratik gözetim ve güvenceleri özel 

kuruluşların ellerine bırakırken yenilikçiliği teşvik etmek için özel 

kuruluşlarla işbirliği içinde kamu finansmanı sağlıyor. Öte yandan, 

Çin, yenilikçiliğin kamu finansmanı, kamu yetkileri ve bürokratik 

planların bir sonucu olduğu fikrini savunuyor. ABD Hükümeti, yeni 

bulunan bilgilerin idari komiteler aracılığıyla nasıl uygulanacağını 

belirlemeyeceğini savunuyor, ancak bu hükümetlerin gelişmekte 

olan ülkeler arasındaki uluslararası nüfuzlarını arttırmak için bu 

teknolojiden yararlanmasını engellemiyor. 

Büyük veri güvenliği de ciddi bir şekilde dikkate alınmalıdır. 

Hükümetler, büyük veri sistemlerini kullanarak büyük coğrafi böl-

geler ve belediye sınırları arasında birimleri birleştiriyorlar ve bilgi 

işlem kaynakları sağlıyorlar. Veriler ister bulut ortamında isterse 

şirket içinde depolanıyor olsun, verilere erişim kontrolü güvenlik 

bulmacasının büyük bir parçasını oluşturur. Büyük veri işlemle-

rinde, kurumsal kaynak planlaması günlük işlemlerde önemli 

bir rol oynar. Yaygın olarak dağıtılmış hesap ağları ve bunlara 

eşlik eden arşivler, çeşitli bireysel ve grup rollerine izin vermesi 

gereken erişim kontrolü politikalarıyla güvence altına alınmakta-

dır. Bu sistemlerin çoğu, devlet güvenlik duvarlarının arkasında 

Internet’ten korunarak çalışabilir. Bu nedenle, erişim kontrolü ve 

şifreleme, verileri yetkisiz dahili kaynaklardan korur. 
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Tarihsel olarak, icat edilen her yıkıcı teknoloji, katlanarak artan 

basit kanıtlarla başladı. Yeni teknolojiler bazen kötü amaçlarla 

kullanıldığından dolayı, korku ve değişime karşı direnç bu tek-

nolojilerin başlangıçta benimsenmesine engel olur. Direnç daha 

sonra yerini kabullenmeye bırakır. Bu kalıp, yapılan her yeni işi için 

kaçınılmaz olarak görülebilir. Govtech için, güvenlik reformun en 

temel unsurudur. DLT’nin büyük ölçekli coğrafyalarda kuantum 

işlemlerinden faydalanması kaçınılmazdır; bu potansiyel olarak 

bilginin kaynağını ve tutarlılığını eşi görülmemiş bir ölçekte ve 

benzersiz bir hesap verebilirlikle doğrulayabilmeyi mümkün kıla-

caktır.  Bu, herkesin yararına olacak şekilde veri küresel ölçekte 

yaygınlaştırılmasına olanak tanıyacaktır.

Sonuçlar 

Govtech reformu devam eden teknolojik evrimi kucaklamalıdır. 

Devlet ve ticarette yeni düşünme biçimleri ve daha geniş bir-

leştirici bakış açıları ortaya çıkmakta ve teknolojideki ilerleme-

ler insan yapımı sistemleri geliştirmektedir. Teknoloji, iklim ve 

gezegenimiz üzerindeki etkimizle devam eden mücadelelere 

rağmen insanların küresel ekonomimizi dengelemelerine yar-

dımcı oluyor. Teknolojiyi insanlıktan üstün ve insanlıktan ayrı bir 

şey olarak etiketlemektense, insanlarla bilgisayarlar arasında 

karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkide bir gelişim aşaması olarak 

benimseyebiliriz. Hükümetler teknolojiyi sorumlu bir şekilde 

yönetmenin önemini kavramaktadır: dürüstlük, doğruluk ve 

hesap verebilirlik. 

İleri görüşlü hükümetler, geleneksel yönetişim sistemlerinde 

birçok yıkıcı güçle karşı karşıya kalırlar. Altta yatan ekonomik 

mekanizmalar değişmeden kalsa da (güven, ticaret, rekabet) 

teknoloji sektöründen (yapay zeka, kuantum bilişimi, DLT) geli-

şen mekanizmalar oyun alanını önemli ölçüde değiştirmektedir. 

Yapay Zeka, bol miktarda bilgiyi işleyebilir ve karar otomasyo-

nuyla sıradan ve manuel süreçleri yeniden düzenlerken insanla-

rın karar verme süreçlerine yardımcı olabilir. Kuantum sistemleri 

varoluşsal gerçeklik olarak bilgi anlayışımızı değiştirtecek ve 

benzeri görülmemiş hız ve ölçekte işlemler yapacaktır. Dağıtık 

defter teknolojisi, istikrarsız ekonomilerde itibari paralara karşı 

bir koruyucu işlevi gören alternatif para piyasaları oluşturur ve 

buna paralel olarak hem özel sektörde hem de kamu sektö-

ründe merkez bankacılığı, sağlık, ihale, tarım ve lojistik alanla-

rında devrim yaratan dağıtık muhasebe sistemleri sağlıyor.

Bu teknolojik ilerlemelerin değiştirici etkisi karşısında yöneti-

şimin hiçbir boyutu dokunulmaz kalmayacaktır. Eğer devletler 

bu gelişmeleri pratik ve pragmatik bir şekilde uygulamak için 

tamamen yeterli kalacaklarsa, politika reformu ve kararlılığı 

tartışmanın en üst gündem maddeleri arasında yer almalıdır.   

Gelişen yönetişim uygulamalarını değerlendirirken, devletlerin 

açık bir zihin ile, gözlerini katı bir şekilde özel sektör üzerinde 

tutarak, geniş kapsamlı uzun vadeli düşünme ve büyümeye 

yönelik bir zihniyetle hareket etmeleri gerekmektedir. Her 

durumda, Govtech reformlarının merkezinde doğruluk ve 

hesap verebilirlik konuları yatmaktadır. 

Bu bölümdeki örnek incelemeleri, Türkiye, İngiltere ve 

Moldova’nın günümüzdeki hizmet sunumuyla ilgili sorunla-

rından bazılarına yönelik nasıl teknik çözümler uyguladıklarını 

açıklamaktadır. 
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ÖRNEK İNCELEMESİ 6.1

 Türkiye:  Elektronik Kamu Alımları
AHU MERYEM ERDOĞAN, TÜRKİYE KAMU İHALE KURUMU

BAĞLAM

Türkiye’de elektronik kamu ihale sistemi 2002 yılında Kamu 

İhale Kanunu (4734 sayılı) ile kurulan Kamu İhale Kurumu 

(KİK) tarafından oluşturulmuş ve işletilmektedir. KİK idari ve 

mali özerkliğe sahiptir. Tüzel kişiliği haiz bir kamu otoritesidir 

ve kamu alımları alanında düzenleyici ve denetleyici kurumdur. 

Satınalma prosedürlerinin düzenlenmesi ve gözden geçirilme-

sinden sorumlu olmasının yanı sıra, KİK’in paydaşlara eğitim 

verilmesi, kamu alımları ile ilgili istatistiklerin derlenmesi ve 

yayınlanması, e-ihale sisteminin işletilmesi ve kamu ihale bül-

tenlerinin yayınlanması gibi görevleri vardır.

Bu yeni kanunun hazırlanmasının nedenlerinden biri, AB Kamu 

Alımları Direktifleri ve DTÖ Kamu Alımları Anlaşması gibi kamu 

alımlarına ilişkin uluslararası belgelere uyum sağlamaktır. 

Kanun, kamu hukuku ile yönetilen veya kamu kontrolü altında 

bulunan ya da kamu fonlarını kullanan tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarının alımlarında uygulanacak ilke ve prosedürleri 

belirlemektedir. Yasanın temel ilkeleri şeffaflık, rekabet, eşit 

muamele, kaynakların verimli kullanımı, güvenilirlik, kamu 

denetimi, gizlilik ve ihtiyaçların uygun ve zamanında yerine 

getirilmesidir. KİK’in temel hedefleri arasında etkili ve verimli 

bir kamu ihale sistemine sahip olmak ve bu sistemin sürdü-

rülebilirliğini sağlamak bulunmaktadır. Kamu ihale sistemini 

iyileştirmek için ihale belgelerinin hazırlanmasından ihalelerin 

değerlendirilmesine kadar çeşitli aşamalarda elektronik ihale 

araçları kullanılmaktadır.

Elektronik kamu alımları sistemi kurma çalışmaları 2003 

yılında yayınlanan “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” ile başlamıştır. 

Bilgi teknolojisini kullanan kamu kurumlarından biri olan KİK, 

2003 yılında İhale Bilgi Sisteminin kurulmasına yol açan teda-

rik işlemlerinin doğru uygulanmasını kolaylaştırmak için elekt-

ronik araçlar üzerinde çalışmaya başlamıştır.

UYGULANAN EYLEMLER

Kamu alımlarında elektronik araçların daha iyi kullanılması 

amacıyla, 2009 yılında Elektronik Kamu Alımları Platformu’nu 

(EKAP) kurmak için yasal ve teknik altyapı çalışmaları başla-

tılmıştır. 2010 yılında platform faaliyete geçirilmiş ve özellikle 

ihale belgelerinin ve ihale ilanlarının hazırlanması ve yayın-

lanması gibi temel faaliyetlerini yerine getirmeye başlamıştır. 

2013 yılında bazı sözleşmeler için tekliflerin elektronik olarak 

sunulması ve değerlendirilmesi mümkün hale gelmiştir. 2015 

yılında yerli satıcıların kamu alımlarına katılmak için platforma 

kaydolmaları zorunlu hale getirilmiş ve satıcılara bildirimler 

EKAP üzerinden gönderilmeye başlanmıştır. İhale makamları, 

ihaleye katılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek 

kişiler ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş tüzel 

kişiler EKAP’a kaydolmak zorundadır. 2016 yılında, ihalelerin 

ve satıcıların niteliklerine ilişkin öz beyanlarının elektronik ola-

rak gönderilmesine başlanmıştır. E-ihale 2018’de sisteme dahil 

edilmiş ve elektronik ihale sisteminin kapsamı 2019 yılında 

genişletilmiştir.

EKAP’ta yapılan işlemler. EKAP’ta çok çeşitli prosedürler ve 

işlemler gerçekleştirilmektedir. İhale makamları, ihalenin baş-

langıcından ihale sonuçlarının açıklanmasına kadar tüm işlem-

leri yürütmekte veya kaydetmektedir. 

Teklifler platforma kaydedilmekte ve her biri için ayrı bir tek-

lif kayıt numarası atanmaktadır. İhaleyle ilgili herhangi bir 

işlemde bu numara kullanılmaktadır. Teklif kaydedildikten 

sonra, ihale dokümanları, şartnameler, taslak sözleşme ve 

diğer standart dokümanlar hazırlanır. Ardından bir ihale ilanı 

hazırlanarak EKAP aracılığıyla Kamu İhale Bülteninde yayın-

lanır. İhale dokümanına, ek ve ihale açıklamalarına EKAP’tan 

erişilebilir. İhaledeki tüm süreçlerin yerine getirilmesinden 

sorumlu bir ihale komisyonu kurulur ve EKAP’a kaydedilir.
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Satıcılardan alınan başvurular veya teklifler platforma kayde-

dilir ve tekliflerin değerlendirilmesi için gerekli kayıtlar hazır-

lanır. İsteklilerin ayrıntılı değerlendirmesini kolaylaştırmak için 

platform, nitelikleri hakkında diğer ilgili elektronik sistemler-

den bilgi almak üzere tasarlanmıştır. KİK, isteklilerin katılımı ve 

nitelikleri ile ilgili bilgi edinmek için Sosyal Güvenlik Kurumu, 

Maliye Bakanlığı, bankalar, Yükseköğretim Kurulu, Noterler 

Birliği gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyon protokolleri 

imzalamış ve iş birliği kurmuştur.

İhale makamları ayrıca EKAP’ı satıcıların kara listede (ihalelere 

katılmaları yasaklananların bir listesi) olup olmadığını araştır-

mak için kullanmak zorundadır. İhale makamlarının isteklilere 

bildirimi EKAP aracılığıyla yapılır. Son olarak, iptal edilen kamu 

ihale prosedürleri ve sözleşme ihale kararlarının sonuçları hak-

kında bilgi de bu platformda kaydedilir. Erişim ücretsiz olarak 

sağlanır.

SONUÇLAR

2016 yılında, belirli bir limitin altındaki kamu sözleşmeleri 

için isteklilerin nitelikleri hakkındaki kendi beyanları ile bir-

likte tekliflerin elektronik olarak sunulmasına izin verilmiştir. 

Bu gelişme EKAP aracılığıyla oluşturulan, imzalanan ve gön-

derilen ihalelerin yapılmasını çok daha kolay hale getirmiştir. 

Başlangıçta e-ihale, belirli satın alma prosedürleri ve belirli bir 

değerin altındaki sözleşmelerle sınırlandırılmıştı. İhale makam-

ları ve istekliler yeni sistemi beğendikleri için, ilerleyen yıllarda 

başka faydalı değişiklikler yapılmıştır. Bu gelişmelerden biri, 

ihale makamlarının tüm kamu ihalelerinde e-ihale kullanmala-

rını mümkün kılan sözleşme değer sınırının ve ihale yöntemi-

nin ortadan kaldırılmasıdır.

Elektronik ihale sistemi 2018 yılında kamu alımları sistemine 

tanıtılmıştır. Bu e-ihale aracı, ihalelerin başlangıç değerlen-

dirmesinden sonra ihale makamlarının isteğine bağlı olarak 

kullanılabilmektedir. E-ihale geçerli teklif veren isteklilerin yeni 

ihale fiyatları ya da yeni fiyat dışı unsurlar üzerinden elektro-

nik ortamda rekabet etmesine izin verilmektedir. E-ihalenin 

uygulanmasına ilişkin tüm hususlar ihale ilanlarında ve ihale 

dokümanlarında belirtilmek zorundadır. E-ihale, açık bir 

prosedür ya da kısıtlı bir prosedür uygulandığında malla-

rın, hizmetlerin ve işlerin satın alımında kullanılabilmektedir. 

E-ihalenin her aşamasında mevcut sıralamalar hakkında bilgi 

anında isteklilere iletilirken ihale sırasında isteklilerin kimlikleri 

açıklanmamaktadır.

Sözleşmelerin ifası hakkında çeşitli bilgiler, iyi yönetime olanak 

tanımak ve daha sonraki analizler için veri sağlamak amacıyla 

EKAP’a kaydedilmiştir. Bu bağlamda EKAP, ek işler, çıkarılmış 

işler, hizmetler, mallar, fiyat ayarlamaları, sözleşmelerin feshi 

ve sözleşme devri gibi bilgileri saklamaktadır. Sözleşme devir-

leri ve iş deneyimi belgelerinin hazırlanması ve kaydedilmesi 

ile ilgili araştırmalar da EKAP aracılığıyla işlenebilmektedir.

ÇIKARILAN DERSLER

EKAP’ın kurulması ve işletilmesi ile Türkiye önemli faydalar 

sağlamıştır. EKAP aracılığıyla kamu ihale süreçlerinin yürü-

tülmesi, basılı belgelerle yürütülen geleneksel ihale prose-

dürlerine kıyasla ihaleleri hızlandırmaktadır. Sistem teknik bir 

hata yapma riskini azaltmış ve kanunlara uygunluğu arttır-

mıştır. Ayrıca, satıcıların kamu ihale prosedürleri hakkındaki 

bilgilere erişimini kolaylaştırdığı için rekabet ve şeffaflığı da 

geliştirmektedir.

E-ihale hem ihale makamları hem de istekliler için önemli 

tasarruflar sağlamaktadır. İhale makamları artık ihale belgele-

rini kağıda basmak zorunda değildir, bu nedenle baskı maliyet-

lerinden tasarruf etmektedirler. İsteklilerle elektronik ortamda 

iletişim, idareler için zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır. 

Sözleşme fiyatlarında da önemli tasarruflar sağlanmaktadır. 

Buna ek olarak, EKAP üzerinde satın alma prosedürlerinin 

yönetilmesi, ihale makamlarının görevlerini basitleştirmekte-

dir. İstekliler için EKAP’ın kullanılması ihale maliyetini azaltır; 

ihalelerini elektronik ortamda sunarak, kağıt bazlı ihale ile kar-

şılaştırıldığında zamandan ve nakliye masraflarından tasarruf 

etmektedirler.

Son bir ders: E-ihalenin tanıtılması sürecinde paydaşlara kap-

samlı eğitim verilmeli ve e-ihalenin etkin kullanımını sağlamak 

için eğitim içeriği sürekli güncellenmelidir. Bilgi ve iletişim tek-

nolojileri hızla ilerlemektedir, bu nedenle teknik altyapı düzenli 

olarak modernize edilmelidir. 
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ÖRNEK İNCELEMESİ 6.2

İngiltere – İngiltere Kamu 
Sektöründe Dijital Dönüşüm
ALEX SEGROVE, ULUSLARARASI HİZMETLER BAŞKANI, KAMU DİJİTAL HİZMETLER BİRİMİ 

BAĞLAM 

2010 yılında İngiltere Hükümeti’ne ait 1,800’den fazla web sitesi 

bulunmaktaydı ve hükümetin yıllık Bilgi Teknolojileri maliyetleri 

ülke toplam ekonomisinin yüzde 1’i olan 16 milyar £ seviyesin-

deydi. Vatandaşlar, devletle ilgili olarak ihtiyaç duydukları bilgileri 

bulmak için online etkileşim kurmayı zor buluyorlardı ve paranın 

karşılığının sağlanıp sağlanmadığı belli değildi. Her düşünceden 

politikacılar, İngiltere’nin bir değişiklik yapması gerektiğini kabul 

etmişlerdir.

O zamanki Kabine Ofisi Bakanı Francis Maude, Baroness Martha 

Lane Fox’tan İngiltere Dijital Şampiyonu olarak dönemin ana 

Hükümet web sitesi Directgov’un gözden geçirilmesini istemiş-

tir. “Directgov’un Stratejik İncelemesi” daha sonra “Devrim, evrim 

değil” başlıklı dört sayfalık bir belge olarak yayınlanmıştır.

Fox’un İngiltere için daha yüksek hırsları vardı, “Benden 

Directgov’un stratejik incelemesini denetlememi istediniz… 

Directgov’u tek başına incelemedim, ancak hükümetin interneti 

vatandaşlar ile hem iletişim kurmak hem de daha iyi etkileşim 

kurmak ve kanal değişiminden önemli verimlilik tasarrufları sağ-

lamak için nasıl kullanabileceğini bir parçası olarak inceledim.” 

demiştir. 

Birleşik Krallık Hükümeti Dijital Servisi kurulmuş ve devlet bün-

yesindeki dijital hizmetlere için sorumluluk verilmiştir. GDS artık 

kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne liderlik ederek devletin 

herkes için daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktadır. “Herkes” 

vatandaşlar, kurumlar ve memurlar anlamına gelmektedir. GDS, 

devlet genelinde dijital dönüşüm kültürünün gelişimini hızlan-

dırmakta ve dijital ortamı bireysel işlemlerden daha ileriye taşı-

maktadır. Devlet, teknolojinin gücünden yararlanarak ve işleri 

dijital olarak gerçekleştirerek, kullanıcılar için daha basit, daha 

açık ve daha hızlı ve işletilmesi önemli ölçüde daha ucuz hizmet-

ler üretmiştir.

Tek bir Devlet Web Sitesi 

GDS’nin yaptığı ilk şey, sonunda devletin tamamı için tek web 

sitesi olan GOV.UK’nın kurulması olmuştur. GDS çekirdek bir ekip 

oluşturmuş ve sadece 12 hafta içinde devlet için yeni, tek bir web 

sitesinin “alfa” ya da minimum uygulanabilir bir versiyonunu tes-

lim etmiştir.

İlk yineleme kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek için, ekip 

önce kullanıcı ihtiyaçlarını ilk sıraya koymuş ve alfayı ilk 100 kulla-

nıcının ihtiyacına odaklamıştır. Eğer bir ihtiyacı karşılayamıyorsa, 

GOV.UK portalına dahil edilmemiştir.  İngiltere tüm bakanlık ve 

kurum web sitelerini kapatabilmiş ve en yararlı ve kullanışlı içeriği 

GOV.UK’ya taşımış ve trafik tek bir web sitesine yönlendirilmiştir. 

GOV.UK ve GDS’nin eski web sitelerini kapatma yetkisi, hükümet 

genelinde kurumsal değişimi ve dönüşümü katalize etmiştir.

UYGULANAN EYLEMLER

25 Örnek, Kullanıcı Gereksinimleri ve Tasarım İlkeleri

GOV.UK’un başarısından sonra, GDS hizmetleri dijitalleştirmeye 

odaklanmıştır. İlk 25 büyük kamu hizmetini dönüştürmek ve 

insanların bunları kullanmayı tercih edecekleri kadar iyi dijital 

“örnekler” oluşturmak için 400 iş günü verilmiştir. İlk dönüştü-

rülen hizmetlerden bazıları “Oy Vermek için Kaydolun”, “Vergi 

Hesabınız”, “Lisans bilgilerinizi görüntüleyin” ve “online patent 

yenileyin” olmuştur.

GDS bunu yapmak için doğrudan kurumlardaki ekiplerle çalış-

mış, memurların becerilerini geliştirmiş ve hizmet ekiplerini kul-

lanıcı ihtiyaçları ve tasarım ilkeleri konusunda eğitmiştir. Yine, bu 

çalışma için ilk ve en önemli odak noktası kullanıcıları ilk sıraya 

koymak olmuştur. Ekip, devlet genelinde herkesin kullanıcı ihti-

yaçlarını ilk önce gerçekten ne anlama geldiğini anlamasını sağ-

lamak için tek GOV.UK alan adında açık, tutarlı tasarım, kullanıcı 
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deneyimi ve marka netliği sağlamak üzere Tasarım İlkeleri’ni 

geliştirmiştir. 

Tasarım İlkeleri, GDS’nin dijital hizmetleri kullanıcıların tercih ede-

bileceği kadar iyi tasarlama çabalarının başlangıcı olmuştur ve 

bu çabalarının temelini oluşturmaya devam etmektedir. Hizmet 

Kılavuzu, hizmet ekiplerinin kullanıcı arayüzlerini tasarlamak ve 

oluşturmak için ihtiyaç duydukları stilleri, bileşenleri ve şablonları 

bulmalarını, kullanmalarını ve paylaşmalarını kolaylaştırmıştır.   

GDS’nin standartlarla ilgili en iyi bilinen çalışması, hizmetlerin 

GOV.UK’da canlıya alınması için yerine getirmesi gereken 18 kri-

terden oluşan Hükümet Hizmet Standardıdır. Standart, iyi hiz-

metlerin neye benzediğine dair hükümetler arası bir anlaşmanın 

yürürlükte olduğu ve GOV.UK’daki hizmetlerin kalitesinin yüksek 

kalacağı anlamına gelmektedir. 

Bir Platform Olarak Devlet

Örnek program hazırlanırken, GDS devletin her bir kademesinden 

kurumlar ile çalışmıştır ve devletin ortak yönlerinden bazı şeyler 

hakkında fikir sahibi olmuştur. Hükümetin bazı zorluklarla defa-

larca yüz yüze kaldığı görülmüştür: İnsanların başvurularının / 

pasaportlarının güncel durumları, ödeme alma ve ödeme yapma, 

kimlik kanıtlama ve kanuni verilerin saklanması konusunda tekrar 

tekrar bilgilendirmeye ihtiyaç duyuldu.  

Ekip, dijital hizmetleri tek tek düzeltmenin yeterince hızlı olma-

yacağını fark etmiştir ve kurumlara kendi hizmetlerini dönüş-

türmeleri için araçlar vermek zorunda kalmışlardır. GDS, hizmet 

standardının yanı sıra, işleri daha kolay ve hızlı bir şekilde yürüt-

mek için bu yaygın sorunları ele alan dijital bileşenler oluşturmaya 

karar vermiştir. GDS, tüm kamu sektörünün kullanımına sunulan 

-Ortak Platformlar adı verilen- birkaç ortak araç geliştirmiştir.

• Ortak bir ödeme platformu olan GOV.UK Pay (Ödeme), 

devlet hizmetleri için çevrimiçi ödeme yapmanın güvenli 

bir yoludur, bu da hükümetin ödemeleri işlemesini kolay-

laştırmaktadır ve hükümet genelinde hizmet ekipleri için 

zaman ve çabadan tasarruf sağlamaktadır.

• GOV.UK Verify (Doğrulama), vatandaşların kimliklerini 

çevrimiçi olarak devlete kanıtlamanın güvenli ve güvenli 

yoludur. Ayrıca dijital kimliğin dijital ekonomiyi büyüt-

mesi, siber suçları ve kimlik sahtekarlığını önlemesi ve 

hükümette dijital dönüşümü mümkün kılması için daha 

geniş bir fırsatı desteklemektedir.

• GDS içindeki özel bir ekip, GOV.UK Platformunu ağ oluş-

turma, depolama ve bilgi işlem kaynakları ve platform 

düzeyinde günlük kaydı, izleme ve uyarı gibi hizmetler 

de dahil olmak üzere hizmet bulutunda barındırılan bir 

altyapı olarak yönetmektedir. Tüm devlet teşkilatı gene-

linde paylaşılmak üzere inşa edilmişlerdir. Bileşen araç kiti, 

hizmetlerin yürütülmesini daha kolay ve daha ucuz hale 

getirmeyi, tedarikçiye bağımlılığı en aza indirmeyi ve ope-

rasyonel süreçler üzerindeki etkiyi en aza indirmeyi amaç-

lamaktadır. Kurumların, kullanıcılarına tekrar tekrar kendi 

adlarına test yaparak Hizmet Standardını karşılamalarına 

yardımcı olmaktadırlar.

BT Harcamaları ve Piyasa Reformu 

Bu arada, kamu teknoloji tedarikçilerinin hepsi büyük ölçüde 

Güneydoğu İngiltere’de bulunan büyük şirketler olmuştur. 20’den 

az şirket tüm sözleşmelerin yüzde 90’ından fazlasını kontrol 

etmiştir. Devlette teknoloji veya dijital hizmet satın almak zor ve 

zaman alıcı olmuş ve tarihsel olarak belirli tedarikçiler, daha küçük 

tedarikçilerin dezavantajına olacak şekilde devletle yapılan uzun 

süreli sözleşmelerden faydalanabilmiştir.

Çözüm, alıcılar ve satıcılar için satın almayı basitleştiren ortak 

şartlar ve koşullara sahip bir dizi çerçeveden oluşan Dijital Pazar’ı 

kurmak olmuştur. Hükümetin gereksiz harcamaları durdurmasına, 

paranın karşılığını sağlamasına ve sürdürülebilir reform sunma-

sına yardımcı olmak için Dijital Veri ve teknoloji harcama kontrol-

leri oluşturulmuştur.

SONUÇLAR

Yedi yıl sonunda, GOV.UK İngiltere’nin tek devlet sitesi durumun-

dadır. Bakanlar Kurulu, dijital devlet ile ilgili hedefinin “vatan-

daşlar ve devlet arasındaki ilişkiyi dönüştürmek” olduğunu ifade 

etmiştir. GOV.UK ilişkinin gerçekleştiği yerdir; vatandaşlar ve 

devlet arasındaki arayüzdür. GOV.UK, basit içeriği ile ve kullanıcı 

gezinme deneyimlerini sezgisel hale getirerek insanların devleti 

anlamalarına yardımcı olmaktadır. Kullanıcıların kendi kendile-

rine işlemlerini yapmalarına yardımcı olmaktadır ve bu devletin 

iletişim maliyetlerinden ve dosya yükünden kurtulmasına yar-

dımcı olmaktadır. GOV.UK ayrıca devletin de insanları anlamasına 
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yardımcı olmaktadır. Her gün milyonlarca kullanıcıya hizmet 

veren GOV.UK, GDS ekiplerine ve departmanlara, insanların ne 

yapması gerektiği ve ihtiyaçlarının nasıl daha iyi karşılanabileceği 

konusunda değerli bilgiler sunmaktadır.

2020 itibariyle, Birleşik Krallık hükümeti yeni bir dijital ipotek hiz-

meti ve bir online boşanma hizmeti de dahil olmak üzere en az 

86 dijital hizmet sunacaktır. Bu hizmetler, devlet ile hizmet ver-

diği kişiler arasındaki etkileşimi geliştirmek üzere tasarlanmıştır. 

Bu hizmetlerin her biri, kullanıcı ihtiyaçlarını öncelikle Tasarım 

Standartları’nı kullanarak ve GDS Teknik Uygulama Kurallarını 

izleyerek geliştirilmiştir.

Dijital Pazar, kamu teknoloji tedarikçilerinin bakış açısını değiş-

tirmiştir. Birleşik Krallık’ta 2009 yılında iki düzine olan tedarikçi 

sayısı 4.000’e yükselmiştir ve bunların yüzde 90’ı küçük ve orta 

ölçekli işletmelerdir (KOBİ). GDS’nin kullanıcı merkezli, tasarım 

odaklı, veri odaklı ve açık yaklaşımları, dijital, veri ve teknoloji 

ürün ve hizmetlerini pazarlamak için ticari yollar oluşturmuştur. 

Bu, GDS’nin şunları yapmasına izin vermiştir:

• Daha çeşitli bir tedarikçi yelpazesinin teşvik edilmesi için 

giriş engellerinin azaltılması 

• Alıcıların ve tedarikçilerin ihtiyaçlarını anlayarak ve kar-

şılayarak mümkün olduğunca çok temas noktasının 

tasarlanması 

• Sivil toplum ile erken aşamadan itibaren ve sık sık birlikte 

çalışarak ihale ve sözleşmelerin demokratikleştirilmesi 

Fotoğraf: © iStock/ anandaBGD
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Harcama kontrolleri, İngiltere Hükümeti’nin merkezi uzmanlık 

birikiminden ve şeffaflıktan yararlanarak, üst düzeyde içgörü üre-

terek, tekrarlayan harcamaları belirleyerek ve yeniden kullanım 

potansiyelini belirleyerek gereksiz harcamaları durdurmasına ve 

daha akıllı, devlet çapında bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı 

olmuştur. Bu, kuruluşların (a) paranın karşılığını sağlamalarına 

yardımcı olur -örneğin bir kuruluşun kapsamını azaltmadan bir 

BT projesini daha düşük maliyetle sunmasını destekleyerek; ve 

(b) yeni bir dijital hizmetin devletin Dijital Stratejisine uyumunun 

sağlanması gibi bir sürdürülebilir devlet reformu.

GDS, dijital becerilerin İngiltere’deki kamu görevlileri arasında 

yaygın olmadığını fark etmiştir. GOV.UK’un kuruluşundan bu yana 

GDS, veri biliminden içerik tasarımına kadar devletteki rolleri ve 

bunları yapmak için gereken becerileri tanımlayan Dijital, Veri ve 

Teknoloji Meslek Yetenek Çerçevesini geliştirmiştir. Bugün farklı 

kurumlarda devlet için çalışan 17.000 dijital, veri ve teknoloji 

uzmanı bulunmaktadır ve bunların 800’ü GDS’de çalışmaktadır. 

GDS Akademileri, çevik, ürün yönetimi, uygulama yönetimi ve 

kullanıcı merkezli tasarım konularında 10.000’den fazla personel 

yetiştirmiştir.

GDS, devletin dijital ve Bilgi Teknolojisi harcama taleplerini har-

cama kontrolleri uygulaması yoluyla inceleyerek kurumların 

yalnızca 2018/2019’da 350 milyon sterlin olmak üzere toplam 1 

milyar £ ‘dan fazla fayda sağlamasına olanak sağladığını tahmin 

etmektedir.

Birleşik Krallık’ın ülke çapında kamuya yönelik dijital alanda 

6.000’den fazla tedarikçisi bulunmaktadır. Bunların yüzde 

91’inden fazlası KOBİ’dir. G11 Çerçevesi, yüzde 91’i KOBİ olan 4.201 

başarılı tedarikçiye sahiptir. Dijital Sonuç ve Uzman 4 Çerçevesi, 

yüzde 94’ü KOBİ olmak üzere 3.475 tedarikçiye sahiptir.

GOV.UK Notify (Tebligat), merkezi ve yerel yönetim seviyelerinde 

ve Ulusal Sağlık Servisinde 1.400 hizmet için yaklaşık 600 milyon 

bildirim (mektup, SMS, e-posta) göndermiştir. GOV.UK Pay, 430 

kamu sektörü kuruluşu adına 182 milyon £’dan fazla bedele sahip 

4,27 milyon ödemeyi işleme koymuştur. GOV.UK Verify’a 5 mil-

yondan fazla kullanıcı hizmetlere güvenli bir şekilde erişebilmek 

için kaydolmuştur ve devlet genelinde sahteciliği önlemektedir.

İngiltere dijital devlette bir dünya lideridir ve 2016’dan beri sürekli 

olarak BM E-Katılım Endeksi, OECD Dijital Hükümet Endeksi 

ve E-Devlet Gelişim Endeksi’nde ilk 5’e girmiştir. Dijital Hizmet 

Standardı dünya çapında en iyi uygulamaların bir örneği olarak 

görülmektedir ve Avustralya, ABD gibi ülkeler ve yerel yönetim 

dijital hizmetleri gibi kuruluşlar İngiltere’nin standartlarını esas 

almayı tercih etmiştir.

ÇIKARILAN DERSLER

• Devletin ihtiyaçları ile değil, kullanıcı ihtiyaçları ile başla-

yın. Kullanıcılar ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış 

hizmetler: 

 – daha yüksek kullanım olasılığına sahiptir; 

 – daha fazla insanın kendileri için doğru sonucu alma-

sına yardımcı olur ve böylece politika amaçlarına ulaşır; 

 – sorunların çözümü için harcanan zaman ve parayı 

azaltarak işletme maliyetini düşürür. 

• İşleri açık yapmak, işleri daha iyi hale getirir. Açık kaynak, 

açık veri, açık standartlar, açık topluluklar, açık pazarlar, 

açık kültür. Açık bir yaklaşım, devlet genelinde paylaşma-

nın daha kolay olduğu, bakımının daha kolay yapılabile-

ceği ve gelecekteki kullanım için ölçeklendirilebileceği, 

üçüncü taraf tedarikçilere daha az bağımlı olduğu ve 

paranızın karşılığını daha iyi verdiği anlamına gelmektedir.

• Projeler değil, ekipler, yetenekler ve ürünler oluşturun. 

Yetenekli, çok disiplinli ekipler oluşturun ve sorunlara 

kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yak-

laşmalarını sağlayın. Ürünler üzerinde çalışmaya devam 

etmeleri için bu ekiplere kaynak sağlayın. 

• Sorunları bir kez çözün – hizmet ekiplerinin daha önce 

karşılaşılmayan sorunları çözmelerine izin verin. Paylaşılan 

bileşenler, devlet kuruluşlarının hizmetleri bir araya getir-

mesini kolaylaştırmaktadır. Kullanıcı araştırmalarına dayalı 

olarak bu araçların sürekli yinelenmesi, sistemlerin eski bir 

duruma düşmemesini sağlayacaktır.

• Oyun alanı daha adil hale getirmek için ihale sistemini 

dönüştürün. GDS Dijital Pazar, tedarikçi olmayı daha basit 

ve daha hızlı hale getirmiştir, böylece her büyüklükteki 

işletme kamu sektörü ile çalışabilmektedir.

• Kontroller, dengeler, standartlar ve rehberlik, dönüşüm 

çabalarının devlet genelinde ölçeklenmesine olanak 

tanımaktadır. Bu araçlar kullanıcı deneyiminin tutarlılı-

ğını sağlamaktadır ve içerik ile hizmet kalitesini yüksek 

tutmaktadırlar. 
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ÖRNEK İNCELEMESİ 6.3

Moldova: GovTech ve Kamu 
Hizmetlerinin Modernizasyonu
IURİE ȚURCANU, BİLİŞİM KURULU BAŞKANI, MOLDOVA HÜKÜMETİ

BAĞLAM

Moldova Cumhuriyeti’ndeki elektronik yönetişim tarihi, 

Hükümetin modern teknolojilerin kullanımında geride kaldı-

ğını fark ettiği ve kamu yönetiminin teknolojik modernizas-

yonuna ilişkin kapsamlı bir program uygulamaya karar verdiği 

2010 yılında başlamıştır. Hükümet bu süreci finanse etmek 

için Dünya Bankası’ndan yardım istemiştir. 2010 yılının sonla-

rında Hükümet, ülkenin ana bilgi ofisi olan e-Devlet Merkezi’ni 

kurmuştur. Eylül 2011’de Kamuda Teknolojik Modernizasyon 

Stratejik Programı onaylanmış ve e-Dönüşüm adı verilmiştir.

E-dönüşüm uygulaması bazı öncelikli boyutlar içermektedir: 

açık yönetişim ilkelerinin teşvik edilmesi, kamu hizmetlerinin 

dijitalleştirilmesi, kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırıl-

ması, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi, çok kanallı kamu 

hizmetinin sağlanması, ortak bir devlet teknoloji platformu, 

veri merkezlerinin birleştirilmesi, dijital yönetişimin işletme 

mimarisinin uygulanması, birlikte çalışabilirlik çerçevesinin 

uygulanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, kamu sektöründe 

BT kapasite geliştirme hizmetinin sağlanması, kamu sektö-

ründe BT’ye akıllı yatırımların seçilmesi ve elbette uygun bir 

düzenleyici yapının oluşturulması.

E-Dönüşüm üreten bu program öncekilerden daha öz ve prag-

matik olmuştur. Daha önceki program zamanında, devletin 

bilgi kaynakları kamu hizmetleri hakkında yeterli bilgi içermi-

yordu. Kimse devletin tam olarak kaç kamu hizmeti sundu-

ğunu bilmiyor ve mevcut bilgilerin çoğu hata ve tutarsızlıklarla 

doluydu. Sadece birkaç basit elektronik hizmet çevrimiçi ola-

rak sunuluyordu. Kamu hizmetleri hakkındaki bilgiler, her biri 

kendi tarzı ve bilgi sunma biçimine sahip birkaç portal aracı-

lığıyla verilmiştir. Örneğin, tüketicilerin hizmetler için online 

ödeme yapması mümkün değildi; ödemeler sadece banka 

gişelerinden yapılabiliyordu, alınan dekont hizmet sağlayıcı 

gişelerine teslim ediliyordu. Çevrimiçi kamu hizmeti talep 

etme olasılığı çok sınırlı kalmıştır.

UYGULANAN EYLEMLER 

E-dönüşüm’ün bir parçası olarak geliştirilen ilk e-yönetişim 

bileşenlerinden biri, online kamu hizmetlerine erişim için ana 

yaklaşma noktası olarak düşünülen Kamu Hizmeti Portalı 

olmuştur. Başlangıçta 580’den fazla kamu hizmeti hakkında 

bilgi yer almıştır. Hizmet sağlayıcılar, portaldaki bilgileri güncel 

tutmaktadır ve portalda kullanıcıların elektronik hizmetler için 

çevrimiçi talepte bulunabilmesi için linkler içeren hizmet bilgi-

leri bulunmaktadır.

E-Dönüşüm proje kapsamında, e-Yönetişim Kurumu, sektörel 

e-hizmetleri geliştirmeye yardımcı olmak için kamu idarele-

rine Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) hizmetleri olarak sağlanan 
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bir dizi merkezi kamu mikro hizmeti geliştirmiş ve faaliyete 

geçirmiştir.

Bu mikro hizmetlerin her biri, elektronik hizmetlerin çalışması 

için gerekli belirli bir işlevi yerine getirmektedir. Örneğin, dev-

let MPass kimlik doğrulama hizmetini bilgi sistemlerindeki 

kullanıcıların kimliğini doğrulamak ve yetkilendirmek için kul-

lanmaktadır. MPass, bağlı e-hizmetlerin kullanıcı adı ve parola 

kimlik doğrulamasına dayalı tüm kimlik doğrulama sayfala-

rının yerini alarak dijital sertifikalara sahip elektronik kimliğe 

dayalı güçlü kimlik doğrulamasıyla bunları geliştirmektedir.

MSign kamu imza hizmeti yükseltmeleri, e-hizmetlerde, elekt-

ronik belgelerde ve elektronik işlemlerde dijital imza uygu-

lama imkanı sağlamaktadır. Bir kamu elektronik hizmeti imzalı 

bir doküman kabul etmesi gerektiğinde, kontrolü Msign’a 

iletmektedir ve Msign kullanıcının dokümanı geçerli herhangi 

bir imzalama cihazıyla uygun şekilde imzaladığından emin 

olmaktadır.

Bu nedenle, kimlik doğrulama ve dijital imzalama için kulla-

nılan elektronik kimlik, tutarlı ve güvenilir e-hizmetler sağla-

manın anahtarı olmuştur. Daha erişilebilir hale getirmek için, 

2012 yılında Moldova Cumhuriyeti, yenilikçi kamu-özel sektör 

işbirliği (KÖİ) modeli yoluyla Mobil eID’yi uygulayan dünyanın 

ilk ülkelerinden biri olmuştur. Moldova’nın teknolojiyi hükü-

met girişimlerini iyileştirmek için cep telefonlarının potan-

siyelini kullanma fırsatı olarak tanınmasıyla birlikte, Moldova 

Hükümeti, Barselona’daki 2013 Mobil Dünya Kongresi sırasında 

GSMA tarafından En İyi m-Devlet Ödülü’ne layık görülmüştür.

Kamu ödeme hizmeti MPay de, MPass ve MSign gibi banka 

kartları, e-para, i-bankacılık, nakit ve diğerleri gibi herhangi bir 

ödeme yöntemiyle kullanıcılarından e-hizmetler için ödeme 

tahsil edebilen merkezi bir hizmettir. MPay kullanarak, kamu 

hizmet sağlayıcıları, bankacılık ve ödeme kartı altyapısının 

karmaşıklığıyla uğraşmak zorunda kalmadan ücretleri, vergi-

leri ve diğer ödeme türlerini tahsil edebilmektedirler.

Başka bir faydalı mikro hizmet, günlük kayıt hizmeti sağlayan 

MLog’dur. MLog, çeşitli bilgi sistemlerinde meydana gelen 

tüm önemli ticari olayları, verilerin daha ileri analizi için ayrı bir 

merkezi olay günlüğüne kaydeder. Ayrıca, MLog kişisel verile-

rine erişen vatandaşları bilgilendirmek için kullanılır. 

Merkezi kamu hizmetlerinin mikro hizmet şeklinde uygu-

lanmasının birçok faydası bulunmaktadır. İlk olarak, merkezi 

bir hizmetteki işlev veya güvenlik sorunlarının giderilmesi, 

mikro hizmete bağlı tüm sektörel hizmetlerde sorunu doğ-

rudan düzelttiğinden dolayı hizmetlerin yeniden kullanılması 

e-devlet altyapısının genel güvenilirliğini arttırmıştır. İkinci 

olarak, özellikle dağıtım otomasyonu ve granüler ölçeklene-

bilirlik için uygulama sanallaştırma teknolojilerini kullanırken 

çok daha düşük yönetim ve bakım maliyetleri sağladığından 

dolayı, merkezi hizmetlerin sağlanması ekonomik açıdan daha 

verimlidir. Hizmetlerin merkezileştirilerek etkili bir işlevsel 

genişletilebilirliğe katkıda bulunması ise üçüncü ve çok önemli 

bir diğer konudur. Merkezileştirilmiş hizmetlere her yeni işlev 

eklediğimizde sektörel hizmetler değişmemelidir. Örneğin, 

kamu hizmetleri için yeni ödeme yöntemleri eklemek ama-

cıyla, MPay hizmetiyle entegre olan tüm sektör hizmetlerinin 

değiştirilmesi gerekmemektedir.

Aynı zamanda, verimli ve güvenli elektronik hizmetler sağla-

yabilmek için Hükümet, bulut bilgi işlem paradigmalarına ve 

teknolojilerine dayanan ortak hükümet teknoloji platformu 

MCloud’u kullanmıştır. MCloud, tipik bir bulut servisinin tüm 

karakteristik ve temel özelliklerine sahiptir ve Moldova’da 

kamu idaresinin ölçeğine ve ihtiyaçlarına göre uygulanan tam 

donanımlı bir bulut sistemidir. Herkese açık bulutların potan-

siyelinden ve maliyet etkinliğinden yararlanmak için Mcloud 

hibritleştirilmektedir.
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Hükümet 2014 yılında birlikte çalışabilirlik platformu 

MConnect’i kurmuştur. Bu platform, Avrupa Birlikte Çalışabilirlik 

Çerçevesi prensipleri üzerine inşa edilmiş ulusal veri deği-

şimi çerçevesinin teknoloji katmanının çekirdeği olmuştur.1 

MConnect, oldukça yapılandırılabilir ve bağlı kurumlar ara-

sında etkili bir şekilde veri alışverişi yapabilen akıllı servis veri 

yoluna dayanmaktadır. Veri alışverişi platformunun uygulan-

masının ve özel bir pilot çalışmanın sonuçlarının belirlenmesi-

nin ardından Meclis veri alışverişi için açık ve basit bir kurumsal 

model belirleyerek veri alışverişi ve birlikte çalışabilirlik kanu-

nunu kabul etmiştir.

Moldova’da dijital dönüşümün sürdürülebilirliği için kilit başarı 

faktörlerinden biri, e-Yönetişim Kurumunun vatandaşlar ve 

işletmeler tarafından görülebilen hizmetler ile son kullanıcı-

lar tarafından görülemeyen eşit veya daha önemli hizmetler 

arasında denge sağlama yeteneği olmuştur. Yalnızca politik 

olarak çekici hizmetlere odaklanmak, e-yönetişime yönelik 

semptomatik ve sessiz bir yaklaşıma yol açarak uzun vadede 

yüksek sürdürülebilirlik riskleri doğurmaktadır. Böylece, mikro 

hizmetler ve merkezi platformlarla birlikte, e-Dönüşüm projesi 

sırasında, ilgili kamu makamlarıyla yakın işbirliği içinde çeşitli 

sektörel e-hizmetler uygulanmıştır. Uygulanan e-hizmetlerin 

bazıları, yüksek derecede etkiye sahip, çok sayıda kullanıcıya 

sahip, halihazırda iş süreçleri tanımlanmış ve hizmet sunumu 

için gerekli tüm altyapıya sahip hızlı kazanım sağlayan hizmet-

ler olarak kabul edilebilir. 

Elektronik hizmetlerin sağlanması elektronik formatta veri 

olmadan tasarlanamadığından dolayı, 14 milyondan fazla 

basılı belgeye sahip medeni durum belgelerinin ve 20 mil-

yondan fazla belgeye sahip kadastro belgelerinin arşivi gibi 

iki önemli veri kaynağı dijitalleştirilmiştir. Dijitalleştirme, dokü-

manları taramakla sınırlı kalmayıp, istek üzerine aranabilir ve 

kullanılabilir hale getirmek için endekslemeyi de içermektedir.

Kamu sektöründe BİT kapasitesi oluşturulmasına giderek 

daha fazla önem verilmiştir. E-Dönüşüm projesi sırasında, tüm 

kamu görevlilerinden 5000’den fazla memur, kamu sektörü 

için yazılım ürünlerinin geliştirilmesi, proje yönetimi ve siber 

güvenlik gibi çeşitli dijital dönüşüm konularında eğitilmiştir.

Uygulanan dijital platformlar ve hizmetler, dijitalleştirilmiş idari 

veri kaynakları ve eğitimden geçirilen kamu görevlileri, devleti 

1 Avrupa Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesi (EIF). 2017.

https://ec.europa.eu/isa2/eif_en

yüksek kaliteli elektronik kamu hizmetleri sunmaya daha hazır 

hale getirmiştir. Halihazırda kaydedilen ilerlemeyi göz önünde 

bulundurarak, 2018 yılında Hükümet, Dünya Bankası’ndan 

kapsamlı bir Kamu Hizmetleri Modernizasyon Projesinin uygu-

lanması için yardım talep etmiştir.

Kamu Hizmetleri Modernizasyon Projesi

Kamu hizmetlerini modernize etmek, onları vatandaş merkezli 

ve uzaktan erişilebilir hale getirmek için yeniden tasarlamak 

anlamına gelmektedir. Hükümet, sadece kağıt tabanlı süreç-

leri dijitale dönüştüren verimsiz kamu hizmetlerinin dijital-

leştirilmesine yatırım yapmayı durdurmaya karar vermiştir. 

Dijitalleşmeden önce, hizmetler karmaşık bir yeniden yapılan-

dırma uygulamasından geçirilmek zorundadır. Genel anlamda 

modernleşme süreci dört aşamadan oluşmaktadır. (Şekil 6.3-1)

İlk aşama kamu hizmetlerinin rasyonelleştirilmesidir. Bu aşa-

mada, tüm eski hizmetler durdurulmakta ve benzer hizmetler 

birleştirilmektedir. 

İkinci aşama hizmetlerin yeniden yapılandırılmasıdır- yani 

maliyet, erişilebilirlik ve tedarik hızı dahil olmak üzere hizmet 

performansı göstergelerini önemli ölçüde iyileştirmek için 

süreçleri yeniden tasarlamak ve yeniden şekillendirmektir. Bu 

aşamada, rasyonalizasyon aşamasından sonra kalan hizmetler 

listesinden bir hizmet alınıp devlet onaylı bir yeniden yapılan-

dırma metodolojisine göre yeniden düzenlenmektedir. Yeniden 

yapılandırma kapsamında, altta yatan iş süreçleri kolaylaştırıl-

makta, optimize edilmekte ve gereksiz belgeler ortadan kal-

dırılmaktadır. Süreç, mevcut hizmet modelinin işlevsel yönleri 

(vatandaş için değer sağlanması), teknolojik yönleri (hizmeti 

sağlamak için kullanılan teknoloji bileşenleri), yasal yönleri 

(hizmete ilişkin düzenleyici yapı), operasyonel yönleri (günlük 

hizmet sunumuyla ilgili kaynaklar) ve diğer ilgili yönleri kapsa-

yan çok taraflı bir analizle başlamaktadır. Bu model hizmetin 

“mevcut durumu” olarak adlandırılmaktadır. Daha sonra özel 

teknikler kullanılarak etkinleştirilmiş ve optimize edilmiş süreç-

ler ile birlikte hizmetin “gelecekteki modeli” geliştirilmektedir. 

“Gelecekteki Model” aynı zamanda işlevsel, teknolojik, yasal, 

operasyonel ve ekonomik yönlerini de açıklamaktadır.

Hizmetlerin yeniden yapılandırılması vatandaş odaklılık, çok 

kanallı hizmet sunumu, sadeleştirme ve standartlaştırma, 
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hizmetin sağlanması için asgari belge ve BT çözümlerinin kul-

lanımı şeklinde beş ilkeye dayanmaktadır. 

Yeniden yapılandırma işleminden sonra, hizmet üçüncü 

aşama olan dijitalleştirmeye geçmektedir. (bkz. Önceki şekil). 

Dijitalleştirme, iş süreçlerinin otomatikleştirilmesini, çevrimiçi 

hizmet talebi ve sunumu için mekanizmaların geliştirilmesini, 

hizmet taleplerinin durumunun kontrol edilmesini ve ilgili 

idari veri kaynaklarıyla veri alışverişinin otomatikleştirilmesini 

içermektedir.

Hizmet modernizasyonu sürecinin dördüncü ve son aşaması 

hizmet sunumudur. Modernize edilmiş hizmetin sunumu, 

vatandaşın seçtiği birden fazla dağıtım kanalının kullanı-

mına, hizmete yüksek erişilebilirliğine, hizmet seviyesi anlaş-

masına (SLA) uyuma ve hizmetin sürekli iyileştirilmesine 

dayanmaktadır.

Hizmet modernizasyonu süreci karmaşık bir süreç oldu-

ğundan, her aşamada verimli bir koordinasyon ve değişim 

yönetimi gerekmektedir. Ayrıca, etkili izleme ve kontrol meka-

nizmalarının yanı sıra iletişim, tanıtım ve kapasite gelişimine 

dayanmaktadır.

SONUÇLAR

E-Dönüşüm projesinde geliştirilen platformların ve hizmetlerin 

verimli kullanımı, Devlet Hizmetlerinin Modernizasyonu Projesi 

kapsamında uygulanan hizmet geliştirme teknikleri ile birlikte, 

geliştirme, hizmet sağlama ve özellikle elektronik kamu hiz-

metlerinin kullanımında son derece tatmin edici sonuçlara kat-

kıda bulunmaktadır. Sektörel hizmetlerin gelişimi daha basit 

ve daha hızlı hale gelmiştir ve vatandaşların çevrimiçi hizmet-

lere olan güveni önemli ölçüde arttı. Böylece, projelerde geliş-

tirilen tüm elektronik hizmetler için benimsenme oranı yüzde 

75’in üzerindedir. Aynı zamanda, devlet kuruluşları arasındaki 

otomatik veri alışverişi nedeniyle, izin eylemlerinin sayısı kade-

meli olarak 2015’te 470’dan 2019’da 130’a düşmüştür.

Bazı devlet kurumları hizmet sunumlarında kâğıt baskıyı 

tamamen devre dışı bırakmışlardır. Örneğin, vergi idaresine 

raporlama yapan işletmeler tamamen elektronik olmuş-

tur ve elektronik imzaların sayısı her ay yaklaşık 2,2 milyon 

seviyesindedir.

Çoğu kamu hizmeti, ülkede bulunan herhangi bir ödeme ara-

cıyla (banka kartları, çevrimiçi bankacılık, elektronik para ve 

ŞEKİL 6.3-1. 
Kamu Hizmetleri Modernizasyon Projesinin Temel Aşamaları

RASYONELLEŞTİRME YENİDEN
YAPILANDIRMA

DİJİTALLEŞTİRME UYGULAMA

Eski hizmetlerin
kaldırılması

İlgili hizmetlerin
birleştirilmesi

Yaşam senaryolarının
ve ticari olayların
belirlenmesi 

Genel yasal çerçevenin
gözden geçirilmesi
ve sadeleştirilmesi

İş süreci otomasyonu

Hizmetler için online
başvuru ve uygulama
mekanizmaları

Başvuru durumu
kontrol mekanizmaları

Kurumlar arası veri
paylaşımı

Çoklu uygulama
kanalları

Merkezi hizmetlerin
yerel olarak sunulması

Müşteri odaklı hizmet

Kalite ve hizmet
standartları

Sürekli iyileştirme

İdari etkinleştirme

İş süreçlerinin
optimizasyonu

Gereksiz belgelerin
kaldırılması

Spesifik yasal 
çerçevenin gözden 
geçirilmesi ve
sadeleştirilmesi

KOORDİNASYON VE PROGRAM/PROJE YÖNETİMİ

İZLEME VE KONTROL

İLETİŞİM, EĞİTİM VE PAZARLAMA
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nakit) ödenebilmektedir. Kamu hizmetleri için ücret toplama 

maliyetleri, 2013 yılında yaklaşık 23 milyon MDL’den 2019’da 

yaklaşık 4 milyon MDL’ye kadar yüzde 83 azalmıştır.

Elektronik hizmetlerin geliştirilmesi ve dijital elektronik kim-

lik araçlarının çeşitlendirilmesi nedeniyle, dijital imza kitinin 

maliyeti 2010’da 100 ABD dolarından 2019’da 10 ABD dolarına 

düşmüştür ve e-kimlik abonelerinin sayısı 2010 yılında 50’den 

2019 yılında 200.000’e yükselmiştir. Aynı zamanda, mobil 

imza için (yasal olarak nitelikli gelişmiş imza) işlem maliyeti 

yaklaşık 0,01 ABD dolarından başlamaktadır.

Hükümetin MCloud platformu 2014’ten bu yana 10 milyon 

ABD dolarından fazla tasarruf sağlamıştır. Veri merkezleri 

ve sunucu ekipmanı için elektrik maliyeti yaklaşık yüzde 40 

azaltılmıştır.

ÇIKARILAN DERSLER

Kurumsal mimari, dijital dönüşümün uygulanmasında çok 

önemli bir rol oynamaktadır. Elektronik yönetişime ilişkin kap-

samlı bir görüşün bulunmaması, elektronik hizmetlerin ve bilgi 

sistemlerinin uygulanmasında tutarsızlık sorunlarına ve daha 

sonra bakım maliyetlerinin yüksekliğiyle hizmet kalitesinin 

düşük olmasına yol açmaktadır.

Açık Standartların Kullanımı. Hükümetlerin yaptığı hatalardan 

biri, dijital imza için kendi kriptografileri, kendi veri değişim 

protokolleri, veri saklama formatları ve benzeri gibi farklı tek-

nolojik bileşenler için kendi standartlarını geliştirmek olmuş-

tur. Bu yaklaşım bir güvenlik avantajı sunuyor gibi görünse de, 

teknik uyumsuzluklara ve teknolojik izolasyona ve daha sonra 

dijital çözümlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için yüksek 

maliyetlere yol açabilmektedir.

Hizmetlerin, platformların ve altyapıların yeniden kullanımı. 

Dijital hizmetlerin verimli gelişimi için mevcut altyapıları, 

platformları ve hizmetleri yeniden kullanmak gerekmektedir. 

Örneğin, Moldova’da Mobil e-Kimlik’in uygulanması, mevcut 

ortak şifre altyapısının yeniden kullanılması nedeniyle müm-

künken, MPay’in uygulanması, geniş ölçüde bankalar arası 

veri alışverişine dayanmıştır. Bu mevcut altyapıların göz ardı 

edilmesi, bu hizmetlerin geliştirilmesini çok zor, hatta imkansız 

hale getirecekti.

Ortaklıkların Gücünden Yararlanılması. Kamu yönetiminin diji-

tal gündemi karmaşıktır ve uygulanması büyük çaba ve zaman 

gerektirmektedir. Gündemi yayınlamak ve diğer ortakların 

hizmetleri dijitalleştirmede takip etmelerine izin vermek iyi 

bir uygulamadır. E-Yönetişim Kurumu, uzmanlık alanlarındaki 

sürece katkıda bulunmak isteyen birçok sivil toplum kuruluşu 

ve özel kuruluş ile güvenilir ilişkiler kurmuştur.

ŞEKİL 6.3-2. 
Hizmet Yeniden Yapılandırma İlkeleri 

VATANDAŞ MERKEZLİLİK
Varsayılan hizmet,
Proaktiflik
Vatandaşa güven

TEK KANALDAN HİZMET
Entegre tek durak ofisleri, online
kanallar, çağrı merkezleri,
kiokslar yoluyla hizmet sunumu.
Tercih edilen kanalları seçme imkanı

SADELEŞTİRME VE
STANDARTLAŞTIRMA 
Birleştirilmiş deneyim
Öngörülebilirlik

ASGARİ BELGELER
Resmi ve kaynaklarında
zaten bulunan belgelerin 
istenmemesi

BT ÇÖZÜMLERİNİN KULLANIMI
Online başvuru ve teslim
Online durum takibi
Veri paylaşımı
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