Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Van Yüzüncü Yıl University
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Depa ment of Public Administration

&
Kent Araştırmaları Merkezi
Urban Research Center

14. ULUSLARARASI
KAYFOR
BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI
EDİTÖR (EDITOR)
Doç. Dr. A. MENAF TURAN

ISBN 978-605-82040-0-3

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Van Yüzüncü Yıl University
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Depa ment of Public Administration

&
Kent Araştırmaları Merkezi
Urban Research Center

14. ULUSLARARASI
KAYFOR
BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

EDİTÖR (EDITOR)
Doç. Dr. A. MENAF TURAN

ISBN 978-605-82040-0-3

14. ULUSLARARASI
KAYFOR
BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Van Yüzüncü Yıl University
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Department of Public Administration
&
Kent Araştırmaları Merkezi
Urban Research Center

EDİTÖR (EDITOR)
Doç. Dr. A. MENAF TURAN

1. BASIM
KASIM 2017

Graﬁk Tasarım

Akın SAYINER

Baskı

Uğur Ofset
Kazım Karabekir Blv. Eski Cezaevi Cad. Uzun Sk. İpekyolu/VAN
Tel: 0432 216 69 39

ISBN 978-605-82040-0-3

TODAİE

Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes kuruluşundan günümüze sah p olduğu m syonun gereğ olarak 27-29
N san 2017 tar hler nde düzenlenen ve kamu yönet m cam asını b r araya geld ğ 14. Uluslararası Kamu
Yönet m Sempozyumu'na (KAYFOR 14) ev sah pl ğ yaparak çok öneml b r akadem k geleneğ
sürdürmüştür. Kamu yönet m n n geleceğ n n tartışıldığı KAYFOR 14'te, ülkem z n farklı ün vers teler nden
gelen saygıdeğer akadem syenler m z m saﬁr etm ş olmak b zler gururlandırmıştır. Bulunduğu coğrafyada
adeta b r çek m merkez hal ne gelen l m z n böyles b r toplantıya ev sah pl ğ yapmış olması b zler ç n çok
kıymetl d r. Sempozyum sonrası yapılan olumlu değerlend rmeler de bu etk nl ğ n önem n ortaya
koymuştur.
Küreselleşme sürec yen b r kamu yönet m anlayışının gel şt r lmes ne yol açmıştır. Kamu Yönet m
d s pl n çer s nde farklı alt başlıkları da b r arada barındıran yen yaklaşımlar öne çıkmış ve bu tartışmalar
değ şen dünya düzen çer s nde devlet n, yönet m n ve hatta s yaset n de konumunu şek llend rm şt r.
Gerçekleşt rd ğ m z 14. Kamu Yönet m Forumunda 2 gün boyunca süren tartışmalar ve gerçekleşen
oturumlar le “Nasıl b r kamu yönet m ” sorusu ele alınırken hem yönet m b l m l teratürüne c dd katkılar
sunulmuş hem de güncel yönet m konularına yönel k yen yaklaşımlar ortaya konmuştur. Sempozyumu
b zler ç n öneml kılan b r d ğer unsur da sempozyum kapsamında Van le lg l dar ve sosyal sorunların
tartışıldığı özel b r oturumun düzenlenm ş olmasıdır.
35. yılını ger de bırakmış olan ün vers tem z hem yerel hem de ulusal anlamda g derek öneml b r
konuma sah p olmasına katkı sağlayan sempozyumun önem n n ve etk s n n b l nc nde olarak söz uçar yazı
kalır sözünden hareketle, değerler katılımcılarımızın b ld r özetler n KAYFOR 14 Sempozyum Özet
K tapçığı'nı akadem k cam aya sunmak sted k. Sempozyuma katkılarından dolayı onur, b l m ve hakem
kurulu üyeler ne, düzenleme kurulunda emeğ geçen meslektaşlarıma, b ld r sah b akadem syenler le
şb rl ğ olanaklarını es rgemeyen kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürler m sunarım.

Prof. Dr. Peyam BATTAL
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes Rektörü
KAYFOR 14 Onursal Başkanı
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Çok Kıymetli Misaﬁrlerimiz;
Kamu Yönetimi camiasını, kamu yönetiminin geleceğini tartışmak üzere kadim şehrimiz Şehrivan,
Güneş Şehri Tuşba’da ağırlamaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Bu konuşmayı birbirinden değerli
zamanlarını ve emeklerini ortaya koyan ekip arkadaşlarım adına yapıyorum. Van’ı çok anlatmaya gerek yok
ancak hakikaten maviyi, turkuazı, güneşi en doğal haliyle görebileceğiniz ender bir yerdir Van şehri. Ayrıca
akademik açıdan da Van kenti bir laboratuvardır.
Bizler bu camianın Van’daki temsilcileri olarak, rahmet ve minnetle andığımız ve 2005 yılında
kaybettiğimiz kıymetli hocamız Prof. Dr. Tayfur Özşen’in girişimleriyle 2003 yılında başlatılan ve değerli
hocalarımızın katkılarıyla geleneksel hale getirilen KAYFOR’un 14. sünü bu geleneği sürdürmek üzere
üstlendik.
Bu yılki KAYFOR’un temasını Nasıl Bir Kamu Yönetimi olarak belirlerken aslında, kamu yönetimi
disiplinin inceleme nesnesi olarak devlet olgusunun kabulünden hareket ettik. Devlet olgusunun etrafında
cereyan eden bütün meselelere yanıt vermek için başvurulacak olan en önemli disiplinlerden biridir kamu
yönetimi disiplini. 200 yıldır bu coğrafyada gerek Osmanlı İmparatorluğu, gerekse de genç Türkiye
Cumhuriyeti’ne bakıldığında bu sürecin devlette reform süreci olduğu görülecektir. Yöntemsel açıdan bu
reform sürecinin bir kopuş değil de bir süreklilik çerçevesinde ele alınması gerektiğini düşünmekteyim. Bu
anlamda devletin hali ahvalini ortaya koymak, geçmişini analiz etmek ve geleceğe yön vermek bu
sempozyumun temel amaçlarından biridir. Devlet, toprağıyla, yurttaşıyla, egemenlik ve iktidarıyla insicam
bulur. Türkiye gibi üniter yapılı devletlerde ise devletin egemenliği ve iktidarı merkezi yönetim ve yerel
yönetim bütünlüğüyle varlık bulur. Bu anlamda hem merkezi hem de yerel yönetimler düzeyinde devletin
varlığına yönelik tehditlerin yoğunlaşması devlette reform sürecini tetikleyen temel unsurlar olarak ortaya
çıkmaktadır. Son birkaç yıldır bu tür tehditlerin yoğunlaşmış olduğu ve reform sürecini yönlendirdiği
görülmektedir. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini bu çerçevede değerlendirmek gerektiği kanısındayım.
Sempozyumun önemli yanlarından bir tanesi de çok yakın bir zamanda gerçekleştirilen referandum
sonucunda geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgilidir. Bundan sonraki dönemde reform
sürecinin bu sistemle ilgili olarak devam edeceği aşikârdır ve konu kamu yönetimi çevresinde önemli bir yer
işgal edecektir. Göçler, yeni kentsel politikalar, yerel yönetimler, kamu personel sistemi gibi birçok konunun
da kamu yönetimi camiasının gündeminde olacağını bilmekteyiz. KAYFOR’un bu alanların tartışılması
açısından ne denli önemli bir platform olduğunu vurgulamak isterim.
KAYFOR 14 birkaç yol kazasını atlatarak bu güne geldi. Van Valimiz Sayın İbrahim Taşyapan, YYÜ
Rektörümüz Prof. Dr. Peyami Battal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın Mustafa Akıncı,
Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sayın Atif Çiçekli, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sayın
Mehmet Şirin Yaşar, Tuşba Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sayın
Sinan Hakan, VANTSO YK Başkanı Sayın Necdet Takva, VANTB YK Başkanı Sayın Enver
Memduhoğlu’na İİBF Dekanı Sayın Prof. Dr. Reha Saydan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
Sempozyum onur kurulu üyelerimiz, olağan kurul üyelerimiz, bilim ve hakem kurulumuza
minnettarım. Ekip arkadaşları olarak yola çıktığımız düzenleme kurulu üyelerine ise şükranlarımı sunarım.
Doç. Dr. A. Menaf TURAN
KAYFOR 14 Düzenleme Kurulu Adına
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: Prof. Dr. Ali KAYA
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: Prof. Dr. Halil İbrahim AYDINLI

: Prof. Dr. Bekir PARLAK
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: Prof. Dr. Muhittin ACAR

: Prof. Dr. Hikmet KAVRUK

: Prof. Dr. Baran DURAL
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: Doç. Dr. Mithat Arman KARASU

: Prof. Dr. Selma KARATEPE

: Prof. Dr. Eyüp Günay İSBİR

: Prof. Dr. Turgay UZUN
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kamudaki Uygulaması

: Prof. Dr. Yakup BULUT
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Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilici

OTURUM 2
KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Nasıl B r Kamu Yönet m Eğ t m ? Kamu Yönet m Eğ t m Çalıştayı Çıktılarının B r Değerlend rmes
Prof. Dr. Hüsey n GÜL
SDÜ İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m
Prof. Dr. Murat OKCU
SDÜ İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m
Yrd. Doç. Dr. Ç ğdem AKMAN
SDÜ İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m
Yrd. Doç. Dr. Elvett n AKMAN
SDÜ İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m
Doç. Dr. N lüfer NEGİZ
SDÜ İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m
Yrd. Doç. Dr. Hakan M. KİRİŞ
SDÜ İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m

Bölümü
Bölümü
Bölümü
Bölümü
Bölümü
Bölümü

Özet
Kamu yönet m ve eğ t m alanında son yıllarda dünyada ve Türk ye'de öneml değ ş mler yaşanmaktadır. Bu
değ ş mler anlayab lmek, değ ş me uyum sağlayab lmek ve öncek ve yen kurulan kamu yönet m
bölümler n n ders programlarını ve eğ t m yöntem ve tekn kler n bu değ ş me göre yen den
b ç mlend rmeler öneml d r. Ayrıca, kamu yönet m eğ t m nde, araştırmalarında ve yayınlarında n tel ğ n
ve kal ten n y leşt r lmes ne daha fazla kafa yormak ve tartışmak gerekmekted r. Bu amaçla; Süleyman
Dem rel Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü'nce 13.11.2015 tar h nde Isparta'da
Kamu Yönet m Eğ t m Çalıştayı gerçekleşt r lm şt r. Çalıştaya Türk ye'den 16 ün vers teden
akadem syenler, değ ş k kamu kurumlarından bürokratlar le öğrenc ler katılmıştır. Bu çalışma, kamu
yönet m ve eğ t m alanında son yıllarda dünyada ve Türk ye'de yaşanan öneml değ ş mlere kısaca
değ nd kten sonra, çalıştayın öneml çıktılarını sunmakta ve tartışmaktadır.
Anahtar Kel meler: Kamu yönet m eğ t m , Isparta, kamu yönet m bölümü eğ t m programları.

What Kind of a Public Administration Education? An Evaluation of the Outcomes of Workshop on
Public Administration Education
Abstract
Many changes have taken place in the ﬁeld of public administration and education in the world and Turkey in
recent years. It is necessary to understand these changes, to adapt to these changes, and for the departments of
public administration to reshape their curricula and education methods and techniques in accordance with
these changes. It is also important to deliberate and discuss how to increase quality in public administration
education, research and publications. For this purpose; the Department of Political Science and Public
Administration at Süleyman Demirel Üniversity organized a workshop on public administration education in
Isparta on 13 October 2015. Academicians from 16 universities, bureaucrats from different public
organizations and students participated in this workshop. This study aims to discuss the changes that have
taken place in the ﬁeld of public administration and education in the world and Turkey in recent years, and
then to present and discuss the outcomes of this workshop.
Keywords: Public administration education, Isparta, curricula of departments of public administration.
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Türk ye'de Kamu Pol t kası Öğret m
Prof. Dr. Mete Yıldız
Hacettepe Ün vers tes , S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü
Dr. Cenay Babaoğlu
Ömer Hal sdem r Ün vers tes , Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Türk ye'de kamu pol t kası öğret m alandak tek l eserler n başladığı 1980'lerden ve lk kamu pol t kası
dersler n n öğret m ne başlandığı 1990'lardan t baren n cel k olarak katlanarak artan b r gel ş m ç zg s
zlenmekted r. Özell kle 2000'l yıllardan t baren farklı ün vers telerde açılan dersler ve programlar b r
yandan alana yönel k lg y arttırırken d ğer taraftan ders materyaller üret m n ve ders verecek öğret m
elemanı sayısının artışını da desteklemekted r. Genell kle kamu yönet m veya s yaset b l m ve kamu
yönet m bölümler nde yoğunlaşan bu lg ye 1998 yılında Çev k tarafından değ n lm ş, bu çalışmayı 2007
yılında Orhan tarafından yapılan b r araştırma zlem şt r. 2010'dan sonra gerçekleşt r len farklı
araştırmalarda da l sans ve l sansüstü düzeydek kamu pol t kası öğret m n n durumunun ncelend ğ
görülmüştür. Yaklaşık 20 yıllık dönemdek bu dev ngen sürec n hang sa klerle hareket ett ğ , gel nen
aşamada ne türlü sorun alanlarının bulunduğu b ld r kapsamında tartışılacaktır. Daha önce gerçekleşt r len
araştırma sonuçları ve kurulan anab l m dalları le l sansüstü programlar göz önünde bulundurularak güncel
gel şmeler n değerlend r lmes amaçlanmaktadır. Farklı ülke örnekler üzer nden örnek olay ncelemeler yle
Türk ye'dek olası sonuçlar tartışılmaya açılacaktır. Bu tartışmaların kamu pol t kası öğret m n n
yaygınlaşmasında ve sürec n yönlend r lmes nde fayda sağlayacağı düşünülmekted r.

Türk ye'de Kamu Yönet m Bölümü Akadem syenler n n Performansları: İk Kr ter Çerçeves nde
B r İnceleme
Prof. Dr. Hamza Ateş
İstanbul Meden yet Ün vers tes , S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü
Aydın Akpınar
İstanbul Meden yet Ün vers tes , S yaset B l m ve Kamu Yönet m ABD Yüksek L sans Öğrenc s

Özet
Bu çalışma Türk ye'de bulunan ün vers teler n bünyes ndek Kamu Yönet m bölümü ve S yaset B l m ve
Kamu Yönet m Bölümler ndek akadem syenler n akadem k performanslarını, ün vers teler n Akadem k
Teşv k Yönetmel ğ ne göre verm ş oldukları teşv kler ve Google Akadem k Atıﬂar(Google Scholar
C tat ons) l steler ndek ver ler baz alarak değerlend rmekt r. Akadem k Teşv k Yönerges , tüm eks kl ğ ne
rağmen, akadem syenler n sadece eserler n değ l, uluslararası b ld r ler, projeler, araştırmalar, patentler ve
ödüller g b kr terler baz alarak çok boyutlu b r başarı değerlend rmes yapmaktadır. D ğer b r kr ter olarak el
alınan Google Akadem k Atıﬂar l stes se, Türk ye'de kend s ne en çok atıfta bulunulan 5000 akadem syen ,
atıf sayısına göre l stelemekted r. Bu çalışmada, Türk ye'de bulunan ün vers telerde görev yapan Kamu
Yönet m alanında çalışan akadem syenler n bu k objekt f kr ter çerçeves nde başarı durumlarını
ncelemey amaçlayan b r araştırmanın sonuçları paylaşılarak, Türk ye'dek kamu yönet m alanında
çalışanların durumu ortaya konmaktadır.
Anahtar Kel meler: Kamu yönet m bölümler , akadem syenler, akadem k performans, akadem k teşv k yönerges ,
google akadem k atıﬂar.
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Performances of Academic Personnel within Public Administration Departments of Turkish
Universities: An Evaluation within the Framework of Two Criteria
Abstract
The main aim of this study is to evaluate performances of academics within “public administration” and
“politics and public administration” departments of Turkish universities in Turkey, using two distinctive
criteria, namely incentive premiums provided by the universities to academic personnel in accordance with
Academic Incentive By-Law and data provided by Google Scholar Citations. Academic Incentive By-Law,
despite its insufﬁciency in some dimensions, provides a multi-dimensional academic performance evaluation
through using such academic activities as international conference papers, projects and research undertaken
within the calendar year, patents and awards taken by academic personnel, not only such classical
publications as books and journal articles. The other criteria, Google Scholar Citations, lists 5000 academics
in Turkey which are cited by other scholars, both national and international, according to the number of
citations each academic personnel has gathered within a calendar year. This study strives to evaluate
academic performances academic personnel within Turkish universities who are currently working for Public
Administration and politics and public administration departments, through presenting the results of a
research into performances of academic personnel within these departments using hitherto mentioned
criteria.
Keywords: Public administration departments, academic personnel, academic performance, academic incentives by-law, google
scholar citation.

Kamu Yönet m Eğ t m nde Uygulamalı Programlara Yen l kç B r Örnek: Kamusal Akıl Stüdyosu
Doç. Dr. Savaş Zafer Şah n
Atılım Ün vers tes S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
“Kamusal Akıl Stüdyosu”, Atılım Ün vers tes S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümünün müfredatında
yer alan, Bölümün kuruluşundan bu yana öğret m süres n n tamamında ve dört yıl boyunca devam eden
“stüdyo” tarzı öğret m n alanında Türk ye'dek lk örneğ olan özel b r programdır. Bu program çerçeves nde
s yaset b l m ve kamu yönet m öğrenc ler n n kuram ve uygulama bütünlüğünü sağlayan b r süreçte öğret m
yılı boyunca; yerel yönet mler, s v l toplum örgütler ve merkez hükümet kuruluşlarını anal z etmeler ve
proje metodoloj s le proje gel şt rmeler , çalışmalarını kamuoyu le paylaşmaları sağlanmaktadır.
Programın Bölümün etk alanını aşan, Ün vers ten n bütünü ç n kurumsal şb rl ğ ve değ ş m olanakları
yaratan, öğrenc ler n gel ş m n hızlandıran, alan b lg s n öğret m esnasında ed nmeler n sağlayan, öğret m
üyeler n n alandak g z l (tac t) b lg ye doğrudan ulaşmalarını ve sosyal sermayeler n güçlend rmeler n
sağlayan etk ler ş md den gözlemleneb l r hale gelm şt r. Bu b ld r çerçeves nde program b r yen l kç
model olarak ayrıntısıyla değerlend r lecekt r.
Anahtar Kel meler: Kamusal akıl stüdyosu (kas), yüksek öğret m, yen l kç l k, uygulama, şb rl ğ
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Kamu Yönet m Bölümündek Çevre Dersler n n Çevre B l nc Üzer ne Etk s
Az z Bell
Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Abdullah Aydın
Arş. Gör. Mustafa Kemal Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Çevre b l nc n n gel ş m nde b rçok faktörün etk s bulunmaktadır. Bu çalışma le çevre b l nc n etk leyen
faktörlerden b r olan eğ t m faktörünün çevre b l nc üzer ne nasıl b r etk s olduğu kamu yönet m bölümü
müfredatındak çevre dersler bağlamında ele alınacaktır. Çevre b l nc le çevre dersler arasındak l şk y
bel rleyeb lmek ç n Mustafa Kemal Ün vers tes ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün vers tes Kamu
yönet m bölümünde çevre ders alan ve almayan öğrenc ler n çevre b l nç düzey n ölçmek üzere Dunlap ve
Van L ere(1978) tarafından gel şt r len ve 2000 yılında rev ze ed len “Yen Çevresel Parad gma”(New
Env ronmental Parad gm) ölçeğ uygulanacaktır. Anket soruları anal z ed l rken, frekans anal zler , T-test ,
F(ANOVA) test , korelasyon anal z nden faydalanılacaktır. Çalışma sonucunda çevre b l nc n n yaş, eğ t m,
c ns yet değ şkenler ne göre değ şkenl k göster p göstermed ğ bel rlenecek ve kamu yönet m müfredatı
çevre b l nc açısından tartışılacaktır.
Anahtar Kel meler: Çevre b l nc , kamu yönet m , eğ t m.

Effects of Enviromental Cources in Depertman Public Administration Department on Enviromental
Concience
Abstract
There are many factors in evolvement of environmental conscience. This study will give us an approach for
how environmental courses in public administration Schedule effects on environmental conscience as
education factor in many factors which effects on environmental conscience. In order to deﬁne relation
between environmental courses and environmental conscience, new environmental paradigm scale, which is
developed by Dunlap and Van Liere in 1978 and is revised in 2000, will apply on public administration's
students who are taken environmental courses or not in Mustafa Kemal University and Kahraman Maraş
Sütçü İmam University. While analyzing questionnaire, frequency analysis, T-Test, F(ANOVA) Test and
correlation analysis method will be used. As a result of this study, whether environmental conscience is
changing according to age, education and sex this result will be discussed with regard to Public
administration environmental courses.
Keywords: Environmental conscience, public administration, education.

Türk ye'de Kamu Yönet m Eğ t m nde Yen l kç l k Unsuru; Ankara Örneğ
Arş.Görv.Al Can Gözcü
Atılım Ün vers tes

Özet
Ün vers teler n dönüşümü, üçüncü kuşak ün vers teler n yen m syonları, yükseköğret m s stem n n
değ şmes ne ve uluslararası rekabet ortamında yükseköğret m kurumlarının çeş tl yen l kç süreçlere
g tmes ne neden olmuştur. Yen l kç l k ve yen l kç eğ t m uygulamalarının; Türk yükseköğret m yapısı,
gel şme düzey ve araştırma özel nde SBKY /KY bölümler n n etk nl ğ ve ver ml l ğ ç n öneml olduğu
görülmekted r. Bu araştırmada, SBKY/KY bölümü evren nde 101 bölüm tesp t ed lm ş, bölümler n
akadem k personel, öğrenc sayıları, yıllara göre karşılaştırılmıştır. Bölümler n web s teler ncelenerek,
müfredatları, v zyon-m syon fadeler ve genel b lg ler n n yer aldığı ver setler hazırlanmış ve anal z
ed lm şt r. Ankara örneklem seç lerek, SBKY/KY Bölümü öğret m elemanları le mülakatlar
gerçekleşt r lm ş ve SBKY/KY eğ t m nde yen l kç l k unsuru ned r, nasıl yen l kç olunur tesp t ed lmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yen l kç l k, s yaset b l m ve kamu yönet m bölümler , müfredat, v zyon ve m syon.
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Başkanlık S stem nde Başkanla İdar Yapı Arasındak İl şk ve Türk ye İç n Değerlend rmeler
Prof. Dr. Bayram COŞKUN
Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes , İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Araş. Gör. Ç ğdem PANK
Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Günümüzün hükümet s stemler nde m llet egemenl ğ anlayışı, kuvvetler ayrılığı lkes , çok part l hayat ve
serbest seç mler g b öneml lke ve uygulamalar vazgeç lmez olarak görülmekted r. Bu lkeler, erk
sah pler n n keyﬁ hareket etmes n sınırlayacak fren ve denge mekan zmalarının ortaya çıkmasını tem n
ederler. Başkanlık s stem nde halk tarafından seç len başkan, yürütme yetk s n tek başına kullanır.
Parlamenter s stemde se, yürütmede devlet başkanı le başbakan yer almaktadır ancak başbakan yürütmede
etk n olan taraftır. Bu çalışma kapsamında öncel kle, başkanlık s stem ndek kamu h zmet sunma aracı olan
dar yapı le başkan arasındak l şk üzer nde durulacaktır. Bu doğrultuda, Amer ka B rleş k Devletler 'nde
uygulanan başkanlık s stem nde, başkan le dar yapı arasındak l şk ve başkanın bu yapı üzer ndek etk s
ncelenecekt r. Daha sonra Türk ye ç n 16.04.2017 tar h nde yapılan Referandum le kabul ed len
Cumhurbaşkanlığı Hükümet S stem çerçeves nde başkanla dar yapı arasındak l şk n n nasıl olacağı ve
başkanın dar yapı üzer ndek etk s hakkında değerlend rmeler yapılacaktır.
Anahtar Kel meler: Başkanlık s stem , Türk ye, yürütme, başkan, dar yapı.

The Relat onsh p between the Pres dent and Adm n strat ve Structure n the Pres dent al System
and the Evaluat ons for Turkey

Abstract
In today's systems of government mportant pr nc ples and pract ces such as understand ng of nat onal
sovere gnty, the pr nc ple of separat on of powers, mult -party l fe and free elect ons are seen as
nd spensable. These pr nc ples ensure that w ll restr ct the power act ng arb trary to the emergence of brake
and balance mechan sm. The pres dent elected by the people n the pres dent al system uses alone the
execut ve power. Also n the parl amentary system, the execut on s ncluded w th the pres dent and pr me
m n ster, and pr me m n ster s the act ve s de n the execut on. W th n the scope of th s study w ll focus on the
relat onsh p between the pres dent and the adm n strat ve structure of the veh cle to prov de publ c serv ce n
the pres dent al system. In th s respect, the pres dent al system mplemented n the Un ted States the
relat onsh p between the pres dent and the adm n strat ve structure and the mpact of pres dent on th s
structures w ll be exam ned. After that, n the framework of the Pres dent al Government System, wh ch was
adopted for Turkey on 16.04.2017, the referendum w ll be held to evaluate the relat onsh p between the
pres dent and the adm n strat ve structure and about the effect of the pres dent on the adm n strat ve structure.
Keywords: The pres dent al system, execut on, the pres dent, adm n strat ve structure, Turkey.
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1960 Sonrası Cumhur yet Tar h ndek S yas ler n Başkanlık S stem İle İlg l Söylemler ne Yönel k
B r Araştırma
Yrd.Doç. Dr. Abdullah Uzun
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü
Arş. Gör Çağrı D. Çolak
Karaden z Tekn k Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, Kamu Yönet m Anab l m Dalı

Özet
Başkanlık s stem tartışmalarının Türk ye gündem nde öneml b r yer tutması, bu tartışmaların tar hsel arka
planının zeng nl ğ le açıklanab l r. Türk s yasal hayatı, yasama ve yürütme l şk ler nden kaynaklanan kr z
dönemler ne tanıklık etm ş ve özell kle 1960 sonrası dönemde farklı gelenek ve deoloj den gelen b rçok
s yasetç bu kr zler n yaşanmamasının önkoşulu olarak başkanlık s stem n önerm şt r. Bu çalışmada söz
konusu k ş ler n demeçler rdelenm ş, demeçte bulunulan konjonktür hakkında b lg ver lm ş ve bu
demeçlerden elde ed len gerekçeler karşılaştırılmıştır. Böylel kle 1960 sonrası Türk s yas tar h ne yön veren
aktörler n başkanlık s stem n gündeme get rme gerekçeler n n paralell k arz ed p etmed ğ ne yönel k alan
yazınına katkıda bulunulmuştur.
Anahtar Kel meler: Türk s yasal hayatı, yürütme, başkanlık s stem .

A Research Intended to D scourse about Pres dent al System of Pol t c ans n H story of the
Republ c after 1960

Abstract
The fact that the debates of the pres dent al system holds an mportant scope n the Turkey's pol t cal agenda
can be expla ned by the abundance of the h stor cal background of these debates. Turk sh pol t cal scene has
exper enced the cr s s eras w th the bas s of leg slat on and execut ve power and many pol t c ans who have
d fferent trad t on and deolog cal basel ne, have suggested pres dent al system for prevent ng th s cr s s as a
ma n target after the 1960 era. In th s study, subjected persons' statements were exam ned. Also t was
nformed about conjuncture of the statement and compared reasons wh ch are obta ned from th s analys s. In
th s way, t was contr buted to l terature whether there s a s m lar ty of these reasons as a top cal ssue from
the d scuss ons of actors who dom nates the Turk sh pol t cal l fe after 1960 era w th the subject of
“pres dent al system”.
Keywords: Turk sh pol t cal scene, execut ve, pres dent al system.

Türk ye'de Başkanlık S stem Tartışmalarında Bakan ve Bakan Yardımcılıklarının Geleceğ
Doç. Dr. Mehmet Güneş
Ufuk Ün vers tes İİBF

Özet
Bakan yardımcılıklarının dar h yerarş dek yer n n hala tartışmalı olduğu mevcut s stemden sonra başkanlık
s stem nde bakanlar ve yardımcılıklarının gelecektek durumlarının nasıl olacağı Türk kamu yönet m n n
lg lenmes gereken b r konudur. Benzer ülkelerdek uygulamalar ncelend ğ nde Türk ye'de Başkanlık
s stem tartışmaları le b rl kte geleneksel merkez dar yapılarının da değ ş me uğrayacağı tahm n ed leb l r.
Bu çalışma, tar hsel gel ş m d kkate alınarak bakan ve bakan yardımcılarının h yerarş k örgütlenmedek
yer n Türk ye'dek başkanlık s stem tartışmalarını gözeterek anal z etmey ve anal z yardımıyla bakan ve
bakan yardımcılarının h yerarş de gelecektek yer konusuna açıklık get rmey amaçlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Başkanlık s stem , bakan, bakan yardımcılığı, Türk ye
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Future Status of M n ster and V ce-M n sters at Pres dent al System D scuss ons n Turkey
Abstract
After the status of the v ce-m n sters n the organ zat onal h erarchy s st ll n quest on at current pol t cal
system n Turkey, how w ll the future status of ministers and vice ministers in presidential system s a ssue for
the Turk sh publ c adm n strat on. Cons der ng the pract ces n other countr es w th d scuss ons of
pres dent al system for Turkey, t s also pred ctable for the central adm n strat ve structures n Turkey w ll
undergo change. Th s study a ms to analyze the m n sters and v ce-m n sters n terms of the r organ zat onal
role by cons der ng the pres dent al system d scuss ons w th ts h stor cal development n Turkey. By the help
of the analys s, the h erarch cal future roles of the m n sters and v ce-m n sters are tr ed to be clar ﬁed.
Keywords: Pres dent al system m n ster, v ce m n ster, Turkey.

N san 2017 Anayasa Değ ş kl ğ Çerçeves nde Yürütme Erk
Doç. Dr. Fer t İzc
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Türk ye'de uzun yıllardan ber uygulanan parlamenter s stem, ülken n kend ne özgü şartlarına h tap
edemed ğ nden dolayı, hep st krarsız yönet mler üretm şt r. İst krarsızlığın sonuçları se genelde c dd
toplumsal ve ekonom k mal yetler olarak ülkeye yük olarak yansımıştır. Parlamenter s stem güçler n
ayrılığına dayanmasına rağmen, 1921 ve 1924 anayasaları dönem nde yasama erk n n üstünlüğü esas
alınmıştır. 1961 Anayasasıyla b rl kte parlamenter s steme geç lm ş, ancak yürütme erk yasamanın
karşısında güçsüz konumda bırakılmıştır. Anayasa, mecl s n ç nden çıkan ve mecl se karşı sorumlu olan
yürütmeden sadece görev olarak bashetm şt r. 1982 anayasası yürütmeden “yetk ve görev” olarak sözetm ş
ancak, ç ft başlı olan yürütmey daha fazla bölmüştür. Cumhurbaşkanının yetk ler n kısmen artırmasına
rağmen, s yas , hukuk ve ceza sorumluluğu olmayan b r Cumhurbaşkanlığı tes s etm şt r. Yürütmen n tüm
sorumluluğu bakanlar kuruluna a tt r. Durum böyle ken, 2007 anayasa değ ş kl ğ yle b rl kte
cumhurbaşkanının 2014 yılından t baren halk tarafından seç lmes , ç ft başlı yürütmede meşru yet açısından
yen b r yönetsel kr z doğurmuştur. Cumhurbaşkanı halktan aldığı yetk yle, yürütme kanadında çoğu zaman
bakanlar kurulunun önüne geçm şt r. Cumhurbaşkanının kt dar part s le aynı s yasal ç zg de olması,
muhtemel çok c dd kr zler engellem şt r. Ancak yürütmen n k kanadının farklı s yasal ç zg de olması,
ülkey aşılması mkânsız kr zlerle karşı karşıya bırakacaktır. Bu yüzden anayasa değ ş kl ğ yapılarak, yen
b r hükümet model ben msenm şt r. Bu çalışmada, yen hükümet model s stem ne geç şle b rl kte yürütme
erk n n nasıl şek lleneceğ ve dar yapıda nasıl b r yapısal- şlevsel değ ş m meydana get receğ üzer nde
durulacaktır.
Anahtar Kel meler: Yen hükümet model , Cumhurbaşkanlığı S stem , yen yürütme erk .
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Execut ve Authority n the Framework of Apr l 2017 Const tut onal Amendment
Abstract
The parliamentary system, which has been practiced in Turkey for many years, has always produced unstable
governments because it can not address the speciﬁc conditions of the country. The consequences of instability
are often seen as a burden on the country as serious social and economic costs. Although the parliamentary
system was based on the separation of powers, the rule of the legislative was based on the 1921 and 1924
constitutional periods. With the 1961 Constitution, the parliamentary system was passed, but the executive
power was left in a weak position against the Legislative Power. The Constitution is merely deﬁning
executive as a duty, who comes from within the parliament and is responsible for the parliament. 1982
Constitution referred the executive power as "authority and duty" but divided the double-headed executive
further. Although it partially increases the authority of the President, 1982 Constitution established a
Presidential Ofﬁce that does not have political, legal and criminal responsibility, the full responsibility of the
executive is for the Council of Ministers. In such a case, the presidential election of the president since the
year of 2014, with the 2007 constitutional amendment, has created a new administrative crisis in terms of
legitimacy in the double-headed administration. With the authority he has received from the President, the
President often leads the Council of Ministers in the executive direction. The fact that the president is on the
same political line as the ruling party has prevented possible serious crises. However, the fact that the two
wings of the executive board are on different political lines will face the impossible crises of overcoming the
country. Thus, a new government model has been adopted by making a constitutional amendment. In this
study, it will be emphasized how the executive authority will be shaped with the transition to the new model of
government model and the kind of structural-functional change will take place in the administrative structure.
Keywords: New government model, presidential system, new execution authority.

Türk ye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet S stem ne Geç ş Sürec
Doç. Dr. A. Menaf TURAN
Van YYÜ İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
16 N san 2017 tar h nde yapılan referandum le gerçekleşt r len Anayasa değ ş kl ğ sonucunda Türk ye'de
Cumhurbaşkanlığı Hükümet S stem olarak adlandırılan yen b r hükümet s stem ne geç lm şt r. Daha önce
de Hükümet n gündem nde olan ancak 15 Temmuz 2016 darbe g r ş m sonrasında Hükümet ç n b r bakıma
kaçınılmaz hale gelm ş olan s stem değ ş kl ğ 2019 yılında yapılacak olan seç mler le uygulamaya
geçecekt r. Türk ye açısından oldukça öneml yen l kler get recek olan yen s steme geç ş sürec b rçok
açıdan tartışılmıştır. Bu yazıda öncel kle çalışmanın anlaşılır olması bakımından s yasal rej m, hükümet
s stem , ün ter devlet, federal devlet, bölgel devlet g b kavramlara yer ver lecek, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet S stem 'ne geç ş sürec ne yol açan etkenler anal z ed lecek ve yen s stemle b rl kte ortaya çıkan
değ ş kl kler hukuk, s yaset ve yönet m b l mler çerçeves nde değerlend r lecekt r. Son olarak yen s stem n
geleceğ ne yönel k b r perspekt f ç z lmeye çalışılacaktır. Çalışmanın amacı yen yönet m s stem ne l şk n
tartışmalı konuları bel rg nleşt rmekt r.
Anahtar Kel meler: S yasal rej m, hükümet s stem , ün ter devlet, federal devlet, cumhurbaşkanlığı hükümet s stem .
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Transition Process to the Presidency Government System in Turkey
Abstarct
As a result of the Constitutional amendment, which was held on April 16, 2017, a new government system
called the Presidential Government System was introduced in Turkey. The system change, which had
previously been on the agenda of the Government but which has become inevitable for the Government after
the coup attempt of July 15, 2016, will be implemented with the elections to be held in 2019. The transition
process to the new system, which will bring considerable innovations in terms of Turkey, has been discussed
in many respects. In this article, the concepts such as political regime, government system, unitary state,
federal state and regional state will be analyzed in order to understand the work in the ﬁrst place. The factors
leading to the transition process to the Presidential Government System will be analyzed and the changes that
emerged with the new system will be analyzed in terms of law, politics, management will be evaluated within
the framework. Finally, a perspective on the future of the new system will be tried to be drawn. The aim of the
work is to clarify the controversial issues of the new management system.
Keywords: Political regime, government system, unitary state, federal state, presidental system.

Türk ye'de Yerel Özerkl k Tartışmaları Bağlamında Başkanlık S stem
Öğr. Gör. Kübra Köroğlu
Van Yüzüncü Y l Ün vers tes Erc ş Meslek Yüksekokulu

Özet
Türk ye'de s yas tartışmalar ç nde zaman zaman gündeme gelen yerel özerkl k kavramı, tartışılmaktan
kaçınılan b r kavram olmuştur. Z ra yerel özerkl k den l nce akla lk gelen federal yapı veya bölünme
end şeler d r. Oysa farklı boyutları olan bu kavramı Türk ye ç n düşündüğümüzde, merkezden yerele
aktarılacak dar ve mal yetk ler anlaşılmalıdır. Yerel özerkl ğ n yanı sıra başkanlık s stem ya da hükümet
model değ ş kl ğ de sıklıkla gündeme gelmekted r. Türk ye'de başkanlık s stem tartışmaları, yerel özerkl k
ve hatta yerel özerkl ğ n s yas boyutu olan federal zm tartışmalarını da beraber nde get rmekted r. Bunun
sebeb başkanlık s stem n en y şek lde uygulayan Amer ka B rleş k Devletler 'n n federal b r yapıya sah p
olmasıdır. Başkanlık s stem ne geç lmes n n Türk ye'de ün ter yapıya zarar vereceğ ve hatta bölünmeye yol
açacağı end şeler taşınmaktadır. Oysa Türk ye'de uygulanacak model ABD'dek ve d ğer b rçok ülkedek
başkanlık s stemler nden b r takım farklılıklar arz etmes sebeb yle özgün b r modeld r. Z ra s stem n
s mlend rmes b le başkanlık s stem değ l “Cumhurbaşkanlığı Hükümet S stem ” d r. Bu s stem n se ün ter
yapıdan ödün vermeden uygulanacağı b l nmekted r. Konunun b r başka boyutu da her başkanlık s stem
model n n muhakkak b r federal yapı gerekt rmed ğ d r. Çünkü başkanlık s stem tıpkı yarı başkanlık ve
parlamenter s stem g b hükümet s stem model yken, federal ve ün ter yapılar se b rer yönet m modeller d r.
Bu k kavramın da b rb r yle doğrudan b r bağlantısının olmadığı söyleneb l r. Bu çalışmanın amacı,
başkanlık s stem ve yerel özerkl k tartışmalarını akadem k b r bakış açısıyla ncelemek ve Türk ye'de
uygulanacak olan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet S stem ”n n yerel özerkl kle l şk s n ortaya koymaktır.
Anahtar Kel meler: Yerel özerkl k, başkanlık s stem , ün ter yapı, federal zm.
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Presidential System in the Context of Local Autonomy Discussions in Turkey
Abstract
The concept of local autonomy, which occasionally comes to the forefront in Turkey's political discussions, is
one that country has thus far avoided discussing. In considering local autonomy, how the federalist structure
would be divided is the ﬁrst issue to come to mind. However, when we think of the different aspects of this
concept and what enacting it means for Turkey, the transference of administrative and ﬁnancial authorities
from the central government and what that entails for the countryneed to be understood. Recently, the
concept of local autonomy has often been on the agenda for most parts of Turkey, as well as changes in the
presidential system or the government structure. Discussions of the presidential system in Turkey accompany
those about federalism, which is a key part of a locally autonomous system. The United States, which the best
implements of Presidential System, is a primary model of a Federalist structure. There are concerns that the
transition to the Presidential System will cause harm to the Unitarian System in Turkey and even lead to
division among the populace. However, the unique model to be implemented in Turkey presents some
differences from other presidential systems across the world. Even the name, the "Presidential Government
System”, is different. The uniqueness of this system allows the changes without compromising the current
structure. Another aspect of this issue is that not every presidential system model requires a Federalist
structure. The Presidential System is a model of a governmental system akin to the Semi-Presidential and
Parliamentary systems, while the Federalist and Unitarian structures are management models. It is possible to
say that no direct connection exists between these two concepts. This study aims to examine from an
academic point of view the discussions on the presidential system and local autonomy and to demonstrate the
connection between the "Presidential Government System" to be applied in Turkey and local autonomy.
Keywords: Local autonomy, presidential system, uniterian structure, federalism.
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N ç n ve Nasıl B r Büyükşeh r Beled ye Reformu?
Prof. Dr. Hüsey n Gül
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Hüsey n Özgür
Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Seda Efe
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Özet
Türk ye'de, özell kle 1970'lerden t baren, büyükşeh r/metropol ten ölçekl yerel yönet m ht yacı
d llend r lmekted r. 1982 Anayasasında “büyük yerleş m yerler ç n özel yönet m b ç mler get r leb leceğ ”
hükme bağlanmıştır. Buna Anayasal dayanakla, 1984 yılında 3030 sayılı Büyükşeh r Beled ye Kanunu
çıkarılmıştır. 3030 sayılı Kanunla kurulan model 2004 ve 2008 yıllarında gel şt r lm şt r. 2012 yılındak 6360
sayılı Kanunla nüfusu 750 b n n üzer nde olan 30 lde, daha gen ş yetk , görev ve sorumluluklarla donatılmış,
merkez leşt r lm ş ve güçlend r lm ş l ölçekl yen büyükşeh r beled ye model oluşturulmuştur. Bu çalışma,
yen büyükşeh r beled ye model n n üç yıllık uygulamasının ortaya çıkardığı sonuçları ve sorunları
saptayarak, Türk ye'de büyükşeh r ya da metropol ten alan yönet m n n n ç n ve nasıl gel şt r leb leceğ
sorusunu, dünyadak modeller çerçeves nde tartışmakta ve yanıtlamaya çalışmaktadır.
Anahtar Kel meler: Metropol ten alan, bütünşeh r, büyükşeh r beled ye modeller , 6360 sayılı Yasa, yerel yönet m reformu.

Why and What K nd of a Metropol tan Mun c pal ty Reform?

Abstract
Espec ally after the 1970s, a need for a metropol tan management model has been ra sed. The 1982
Const tut on prov des chances to establ sh spec al management models for large/b g settlement areas. On the
base of th s Const tut onal prov s on, Metropol tan Mun c pal ty Law numbered 3030 was enacted n 1984.
The model establ shed by the 1984 Law was enhanced by the 2004 and 2008 laws. The 2012 Law numbered
6360 establ shes a prov nc al metropol tan mun c pal ty model n 30 prov nces w th a populat on over 750
thousand, wh ch s a more central zed and stronger one w th ncreased power and respons b l t es. Th s study
a ms to evaluate the outcomes and problems of three-year mplementat on of the new prov nc al metropol tan
mun c pal ty model, and to d scuss and try to answer the quest ons of why and how th s new model n Turkey
could be mproved by cons der ng other models n the world.
Keywords: Metropol tan reg on, ntegrated c ty/un c ty, metropol tan mun c pal ty models, the Law numbered 6360, local
adm n strat on reform.
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Yerel Yönet c ler Gözünden 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneğ
Prof. Dr. Turgay Uzun
Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes , İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ceray Aldem r
Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes , İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Araş. Gör. Gözde Müşerref Gezgüç
Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes , İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Bu çalışma, KAYFOR 13'te sunulmuş olan “6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneğ ” başlıklı çalışmanın k nc
ayağını oluşturmaktadır. 2012 yılına çıkarılan 6360 sayılı kanunla Muğla'nın da ç nde bulunduğu 14 l
büyükşeh r statüsü kazanmıştır. Çalışmanın lk ayağı olan “6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneğ ” başlıklı
b ld r le yasayla b rl kte meydana gelen değ ş mler ve bu değ ş mler n Muğla halkı tarafından nasıl
yorumlandığı ölçülüp ortaya konulmuştur. Bu çalışmada se, yasayla b rl kte meydana gelen değ ş mler n
Muğla'dak yerel yönet c ler tarafından nasıl yorumlandığı ortaya konulacaktır. Bu bağlamda çalışmanın
yöntem n yerel yönet c lerle gerçekleşt r lecek olan mülakatlar olarak tanımlayab l r z. Mülakatların temel
amacı, çalışmanın lk ayağında da somutlaştırılmaya çalışılan yerel h zmetler n dönüşümü konusunda h zmet
veren taraf olarak yerel yönet c ler n -büyükşeh r beled ye başkanı ve lçe beled ye başkanları- yaşadıkları
değ ş mler ölçmeye yönel kt r. İk nc aşamada se, kapatılan İl Özel İdareler n n yer ne kurulan Yatırım,
İzleme ve Koord nasyon Başkanlığı'nın yen yasal düzenlemeye nasıl uyum sağladığı ve Büyükşeh r
Beled yes 'yle kurduğu yönet ş m model Muğla örneğ üzer nden ncelecekt r. Yasa çıktıktan sonra b rçok
l teratür çalışması yapıldığı halde alan uygulaması eks kl ğ göze çarpmaktadır. Yerel halk ve yönet c lerle
yapılan bu mülakatlar alandak boşluğu doldurulmaya yardımcı olacaktır. Muğla yerel nde yapılacak olan bu
çalışma sonunda ortaya çıkan ver ler doğrultusunda yasa yapıcıların d kkat n mevcut durumun artı ve
eks ler ne çekmek hedeﬂenm şt r. Muğla'yla b rl kte büyükşeh r olmuş olan d ğer şeh rlerde de
karşılaşılab lecek sorunlara çözüm seçenekler ortaya koyacaktır.
Anahtar Kel meler: 6360 sayılı yasa, büyükşeh r beled yes , Muğla, yerel yönet c ler.

Yen Büyükşeh r Uygulamasının Yerel Halk Üzer ndek Etk ler : Van Örneğ
Doç. Dr. Şafak Kaypak
Mustafa Kemal Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Öğr. Gör. Vedat Yılmaz
B tl s Eren Ün vers tes Ad lcevaz Meslek Yüksekokulu

Özet
Büyükşeh r beled yeler yle lg l yen düzenlemeler dünyada olduğu g b ülkem zde de yapılmaktadır.
Yapılan bu düzenlemeler arasında yer alan 6360 sayılı yasa le yerelde halkın daha y h zmet alması ve yerel
kaynakların daha etk n ve ver ml b r şek lde kullanılması amaçlanmıştır. Yapılan bu düzenlemeler n
sonuçlarından büyükşeh rlerde yaşayan yerel halk olumlu/olumsuz yönde etk lenm şt r. Çalışmamızda, 6360
sayılı yasa le büyükşeh r uygulamalarında meydana gelen değ ş kl kler n sosyo-ekonom k anlamda yerel
halk üzer ndek etk ler ölçülmekted r. Bu bağlamda, örneklem olarak 6360 sayılı yasa le büyükşeh r
beled yes olan Van Büyükşeh r Beled yes alınmıştır. Araştırmada ver toplama yöntem olarak anket
tekn ğ nden yararlanılmış, 138 k ş le anket çalışması yapılmıştır. Bulguların anal z nde SPSS paket
programından faydalanılmıştır.
Anahtar Kel meler: 6360 sayılı yasa, büyükşeh r beled yes , büyükşeh r uygulamaları, yerel halk.
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The Effects of New Metropolitan Implementations on Local People: Van Example
Abstract
The new arrangements about the municipalities of metropolitan are made in our country as well as in the
world. With the local law numbered 6360 which takes place among these arrangements is aimed local people
to take service better and local resources to be used in more effectively and efﬁciently. In the result of these
arrangements the people living in the metropolitan cities have been inﬂuenced positively/negatively. In our
study, the emerged from the implementations of metropolitan with local law number 6360 are measured on
local people as social-economics. In this context, Van Metropolitan Municipality was taken as sample with
numbered 6360 law. Survey was used in the research as a collecting data tool. Study is composed of 138
participants. SPSS software was used in the research.
Keywords: Law No. 6360, metropolitan municipalities, metropolitan implementations, local people.

Türk ye'n n Büyükkent Yönet m Deney m nde Kentsel Yaşama Da r Dönüşümler: Yen B r Büyük
Kent Üzer nden B r İnceleme Malatya Örneğ
Yrd. Doç. Dr. Yasem n Saraçbaşı
B tl s Eren Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Doç. Dr. N lüfer A. Neg z
Süleyman Dem rel Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
1980'l yıllarda başlayan Türk ye'n n büyük kent olma deney m , 2000'l yılların reform çalışmaları le devam
etm ş; 2012 yılı 6360 sayılı kanun le Türk Mahall Yönet m s stem nde toplamda 30 büyükkent le yen b r
döneme gel nm şt r. N tel k ve etk nl k açısından zorluklar get ren yen yapı; kentsel yaşam, kentsel
h zmetler ve kentl ler n tüm bunları anlamlandırması konusunu da yen den şek llend rmekted r. Çalışmada,
6360 sayılı kanunla yen büyükşeh rler l stes nde yer alan Malatya'nın, büyük kent olması sonrasında kentsel
yaşama da r oluşan değ ş m, dönüşüm ve beklent ler, amp r k b r çalışma le kentsel halk nezd nde ele
alınacaktır.
Anahtar Kel meler: Kent yönet m , 6360 sayılı büyükşeh r beled ye kanunu, kentsel yaşam.

İl Ölçeğ nde Yaşanan İdar ve S yas Dönüşüm: Val ve Büyükşeh r Beled ye Başkanının
Karşılaştırmalı B r Anal z
Yrd. Doç.Dr. Konur Alp Dem r
Van Yüzüncü Yıl Ün vers ters İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
İl, merkez yönet m n taşra düzey nde örgütlend ğ temel yönetsel b r md r. Bu yönetsel b r m n başında
merkez yönet m tarafından atanan ve devlet n ve hükümet n tems lc l ğ n yapan b r val bulunmaktadır.
Büyükşeh r beled ye başkanı se seç mle göreve gelen yerel b r yönet c d r. Bu bağlamda 6360 sayılı
Kanun'un l ölçeğ nde gerçekleşt rm ş olduğu dar ve s yas değ ş kl klerden hareketle l sınırları çer s nde
val n n ve büyükşeh r beled ye başkanının görevler üzer ne karşılaştırmalı b r çözümleme yapmak önem
taşımaktadır. Bu b ld r n n temel amacı l düzey nde uygulamaya konulan değ ş kl kler n anal z n yapmak
ve büyükşeh r beled ye başkanı le val n n ün ter devlet yapılanması çer s nde ve merkez yetç b r bakış açısı
le sorumluluk alanlarındak görevler n ve konumlarını değerlend rmekt r. Bu b ld r den beklenen sonuç
merkez yönet m n taşra tems lc l ğ görev n yürüten val n n yerel yönet c k ml ğ ne sah p olan büyükşeh r
beled ye başkanı karşısındak konumunu anal z ederek l ölçeğ nde ç ft başlılık sorununu gündeme taşımak
ve bu bağlamda çeş tl öner ler gel şt rmekt r.
Anahtar Kavramlar: İl yönet m , val , büyükşeh r beled ye başkanı, 6360 sayılı kanun.
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The Transformat on of Adm n strat ve and Pol t cal n The Level Of Prov nce: An Anal ys ng of
Governor and Mayor w th Comparat ve Style
Abstract
A province is the fundamental administrative unit of central government, which is organized in the provincial
level. The governor, who is appointed by the central government and represents the state and government, is
the head of this administrative unit. A mayor, on the other hand, is a local administrator who takes ofﬁce
through local elections. In this regard, based on the administrative and political changes (concerning cities)
made in accordance with law number 6360, it is important to conduct a comparative analysis regarding the
duties of a governor and of a mayor within the city borders. The main aim of this paper is to analyse the
changes of implementations which are put into effect and to evaluate, with centralist view, the position and
responsibilities of a metropolitan municipality mayor and of a governor in their area of responsibility in the
unitary system. The expected result of this paper is to bring up the the problem of two-headedness in
administration and to bring forward various proposals in this context by analyzing the position of the
governor, who represents the central government in the rural area, and the position of the mayor, who is the
local administrator.
Keywords: Province administration, governor, metropolitan municipality mayor, law no 6360

6360 Sayılı Kanun Ölçeğ nde Elektron k Er ş m n Yerel Katılıma Etk s
Öğr. Gör. D lek Topcu
İstanbul Ayvansaray Ün vers tes

Özet
Küreselleşme, b lg toplumu ve beraber nde gelen değ ş m, tüm yönetsel yapıları değ ş me zorlamıştır. Kamu
yönet m n n değ şen yüzünü l ölçeğ ne yansıtan son düzenleme 6360 sayılı Kanun, bel rlenen ölçekte
demokrat k katılımı güçlend rmey hedeﬂemekted r. Ancak; katılım-yerelleşme, ölçek-koord nasyon
l şk s nde etk nl k arayışı, uygulama sürec nde yerel katılımı şlevs zleşt reb lmekted r. Oysa; h zmet
sunab lmek, kırsal kalkınma ve kentsel gel ş m aynı ölçekte sürdüreb lmek ç n etk l katılım süreçler
şlet lmel d r. Bu kapsamda; l ölçeğ nde yönet m n olası dezavantajlarını elektron k katılım yoluyla
azaltmak mümkün mü sorusu akıllara gelmekted r. Çalışma, bu soruyu der nleşt rme amacındadır.
Büyükşeh r olan on dört beled yen n e-katılım proﬁl üzer nden, elektron k er ş m n yerel ölçekte katılıma
etk s ncelenecekt r.
Anahtar Kel meler: 6360 sayılı kanun, ölçek ve e-katılım.

Law Number 6360 Local Part c pat on Effect of Electron c Access
Abstract
Global zat on, the nformat on soc ety and the change that comes along force all the adm n strat ve structures
to change. The last regulat on, wh ch reﬂects the chang ng face of publ c adm n strat on at the prov nc al
scale, s a med at strengthen ng democrat c part c pat on n the determ ned scale. However part c pat onlocal zat on, search for efﬁc ency n relat on to scale-coord nat on may deregulate local part c pat on n the
mplementat on process. Nevertheless effect ve part c pat on processes should be operated to prov de
serv ces, to susta n rural development and urban development at the same scale. In th s scope; It s poss ble to
reduce the potent al d sadvantages of management n the prov nc al d mens on through electron c
part c pat on. The presentat on a ms to deepen th s quest on.
Keywords: Law Number 6360, scale and electron c part c pat on.
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Göç Entegrasyon Pol t kalarının Türk Kamu Yönet m ndek Yer ve Önem
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Burhanett n Coşkun
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Özet
İnsanlığın küresel yaşama alışmaya başladığı bu dönemde b rçok devlet çeş tl sebeplerle sınırları kaldırma
ve d ğer devlet halklarıyla ekonom k, sosyal ve kültürel anlamda bütünleşme çer s ne g rmekted r. Bu
bütünleşme olgusunun nedenler n n başında “göç” gelmekted r. Türk ye de göç ve buna bağlı hareketlerden
doğrudan etk lenen ülkeler n başında yer almaktadır. Özell kle Ortadoğu ülkeler ve yakın Asya olarak kabul
ed len b rçok müslüman ülkeden başlayan göçler Türk ye'y göç konusunda yen den yapılanma ve stratej k
düşünme le karşı karşıya bırakmıştır. “Göç Entegrasyon Pol t kaları”nın ortaya çıkış nedenler n ve zlenen
yol har tasını ortaya çıkarmak ve Kamu Yönet m ne olan lg s n ve bu kapsamdak yer n göstermek
araştırmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Türk ye kend s nden yardım steyen tüm uluslara geçm şte
olduğu g b gelecekte de ekonom k, sosyal ve kültürel anlamda bu şek lde hareket edeb lmey stemekte ve
d ğer ülkelere örnek olmaktadır. Türk Kamu Yönet m çer s nde göç entegrasyonları ve sosyal uyum
sorunsalının günümüzdek gel ş m ve onurlu duruşu başta B rleşm ş M lletler ve Avrupa B rl ğ ülkeler nce
saygı görmekted r.
Anahtar Kel mler: Göç, göç pol t kaları, sosyal uyum, kamu yönet m .

The Importance and Status of M grat on Integrat on Pol c es n Turk sh Publ c Adm n strat on

Abstract
In th s per od when human ty s beg nn ng to adapt to global l fe, many states are ntegrat ng econom c, soc al
and cultural sense w th other state peoples by remov ng borders for var ous reasons. At the beginning of this
integration is the "migration". Turkey is at the forefront of countries directly affected by migration and related
movements. M grat ons, espec ally start ng from the M ddle East countr es and many Musl m countr es
cons dered as close As a, have confronted Turkey w th mm grat on restructur ng and strateg c th nk ng. It s
the ma n theme of the research to reveal the reasons of "M grat on Entegrat on Pol c es" and to show the road
map and to show the nterest and the place of nterest to the Publ c Adm n strat on. Turkey wishes to be able to
act in such a way that it is economic, social and cultural in the future as it is in the past, and it is an example to
other countries. The current development and honorable status of the problems of mm grat on ntegrat on
and soc al cohes on n Turk sh Publ c Adm n strat on are respected espec ally n the Un ted Nat ons and
European Un on countr es.
Keywords: Migration, migration policies, social cohesion, public administration.
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Türk ye'de Uluslararası Göç ve Yerel Pol t ka
Yrd. Doç. Dr. Hazal Ilgın Bahçec
Bozok Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü
Şenol Uzun
Yüksek L sans Öğrenc s , Gaz Ün vers tes SBE Kamu Yönet m Anab l m Dalı, Yönet m B l m B l m Dalı; Uzman Yardımcısı,
İç İşler Bakanlığı Göç İdares Genel Müdürlüğü

Özet
Uluslararası göçün sosyal ve kültürel boyutları, merkez yönet mler kadar yerel yönet mler de bu konuda
pol t kalar üretmeye zorlamaktadır. Özell kle gel şm ş ülkelerde, göçmenler ve mültec ler konusunda yerel
yönet mlere öneml görevler ver lmekte, uluslararası kurumlar yerel yönet mler daha fazla sorumluluk alma
noktasında teşv k etmekted r. Türk ye bugün dünyanın en çok mültec barındıran ülkes olarak
göster lmes ne karşın, Türk ye'de uluslararası göç ve mültec ler konusunda yerel yönet mler n merkez
yönet mler le kıyaslandığında neredeyse h çb r sorumluluk alanının bulunmadığı görülmekted r. Bu
bağlamda hem göçmen ve mültec ler açısından yaşam zorlaşmakta, hem de merkez yönet mler le yerel
yönet mler arasındak yetk ve sorumluluk alanları bel rs zleşmekted r. Bu çalışmanın amacı, uluslararası
göç konusunda yerel yönet mlere düşen sorumluluk alanları le lg l mevzuattak eks kl kler n bel rlenerek
bu doğrultuda gel şt r leb lecek çözüm öner ler n n ortaya konmasıdır.
Anahtar Kel meler: Uluslararası göç, göçmenler ve mültec ler, yerel yönet mler, yerel pol t ka.

Internat onal M grat on And Local Pol t cs n Turkey
Abstract
Soc al and cultural d mens ons of nternat onal m grat on compelcentral governments as well as local
governments to produce pol c es on th s ssue. Espec ally n developed countr es, mportant tasks are g ven to
local governments on mm grants and refugees, nternat onal nst tut ons encourage local governments to
take more respons b l ty. Although Turkey s the most refugee-host ng country n the world today, t s seen
that there s almost no area of respons b l ty when local governments compared to central governments on
Internat onal M grat on and refugees n Turkey. In th s context, l fe s become d fﬁcult for both mm grants
and refugees and the areas of author ty and respons b l ty between central and local governments become
unclear. The a m of th s study s to determ ne the deﬁc enc es n the local adm n strat ons' respons b l ty areas
related to nternat onal m grat on and the suggest ons for solut on that can be developed n th s d rect on.
Keywords: Internat onal m grat on, m grants and refugees, local governments, local pol t cs.
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Küresel ve Yerel n Kes ş m nde Türk ye'de Sığınmacı Meseles ve Kurumsal Çözümler

Yrd. Doç.Dr. Zehra Yılmaz
Van YYÜ İİBF Uluslararası İl şk ler Bölümü

Özet
Bu sunuşla Türk ye'de bulunan sığınmacıların hukuk , ekonom k ve sosyal ht yaçlarının karşılanmasının ne
tür b r kamu h zmet n n parçası olarak şek llend ğ açıklanmaya çalışılacaktır. Sığınmacı sorununa çözüm
üretmek yerel, bölgesel, ulusal ve küresel dare mekan zmalarının b rl kte çalıştığı s v l ve kamu
kurumlarının çoğu zaman nformel olarak görev paylaşımı yaptığı ender konulardan b r d r. Bu çeş tl l kte b r
mekan zmanın b rl kte çalışma mkanları, hang konularda yerel kamu kurumlarının hang konularda
uluslararası örgütler n ya da s v l ns yat ﬂer n devreye g rd ğ ve bu görev dağılımının nedenler
açıklanmaya değerd r. Bu sunuşla sözünü ett ğ m dare mekan zmasının b r tür har talaması çıkarılmaya
çalışılacak ve mekan zma ç nde yer alan kurumlar arası görev paylaşımının sığınmacıların yaşamına etk s
tartışılacaktır. Böylel kle, öncel kle Türk ye'de daha etk n b r mültec rej m gel şt r lmes ç n ortaya
konulan çalışmalara b r katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca, daha özelde, Türk ye'n n kabul etmek
zorunda kaldığı Sur yel sığınmacılara yönel k nasıl daha etk n b r kamu h zmet sağlanab l re l şk n de b r
yol har tası ç z lmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Sığınmacı, küreselleşme, Türk ye, uluslararası örgüt, s v l örgüt.

The Question of Asylum-Seekers in Turkey at the Intersection of the Global and the Local and
Institutional Solutions
Abstract
This presentation will endeavour to explain the public service shaping the satisfaction of the legal, economic
and social needs of asylum-seekers in Turkey. Creating solutions to the problem of asylum-seekers is one of
the rare areas where local, regional, national and global administrative mechanisms work together and civil
and public institutions share tasks in formal or informal ways. Opportunities for cooperation with respect to a
mechanism of such diversity are worth explaining along with the questions as to the areas involving local
public institutions or international organisations or civil initiatives and to the grounds for such division of
labour. This presentation will provide a map for the abovementioned administrative mechanism and discuss
the effect of division of labour among the institutions involved in this mechanism on the lives of asylumseekers. Thus, the primary aim is to provide contributions to efforts put forth with the aim of developing a
more effective regime for refugees in Turkey. Furthermore, a more speciﬁc aim will be pursued to draw a
roadmap indicating how more effective public service can be offered to Syrian asylum-seekers admitted in by
Turkey.
Keywords: Asylum-seeker, globalisation, Turkey, international organisation, civil organisation.
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Sur ye İç Savaşından Kaçanların Kentlerde Oluşturduğu Toplumsal Değ ş m ve Ekonom k Etk
Görkem Gök
Yüksek L sans Öğrenc s , Mehmet Ak f Ersoy Ün vers tes SBE Kamu Yönet m Anab l m Dalı
Ceren Dem r
Yüksek L sans Öğrenc s , Mehmet Ak f Ersoy Ün vers tes SBE Kamu Yönet m Anab l m Dalı
Zafer Ç çeker
Yüksek L sans Öğrenc s , Mehmet Ak f Ersoy Ün vers tes SBE Kamu Yönet m Anab l m Dalı

Özet
Göçler tar h boyunca b rçok meden yet n yapılarında değ ş mlere neden olmuştur. Yapılan göç hareketler
g d len yerlerdek toplumları ya olumlu yönde ya da olumsuz yönde b rçok etk ye maruz bırakmıştır. Bu
bağlamda son yıllarda Sur ye'de çıkan ç savaş net ces nde, Sur ye'de yaşayan halk b rçok bölgeye lt ca
etmek durumunda kalmıştır. Bu lt ca hareketler n n büyük b r kısmı da Türk ye üzer ne olmuştur. Bu
göçler n Türk ye üzer ne olması elbette k coğraﬁ yakınlık ve kültürel benzeşmelerden kaynaklı olmaktadır.
Bu açıdan Türk ye'ye gelen Sur yel ler kentler üzer nde b r takım değ ş m ve etk ler oluşturmuştur.
Sur yel ler n Türk ye'ye gel ş sürec ncelen rken Türk ye'ye geld kten sonrak süreçte toplumsal ve
ekonom k olarak kentler üzer nde değ ş m ve etk ler n neler olduğu sorunlar hal nde ncelenmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Sur yel ler, Türk ye, toplumsal değ ş m, ekonom k etk , kent.

Soc al Change and Econom c Impact Created n The Urban by Those Who Escaped From Syr an
C v l War
Abstract
Imm grat ons have caused changes n the structures of many c v l zat ons throughout h story. Imm grat on
movements have exposed the soc et es where they have been moved n many pos t ve or negat ve ways. In th s
context, as a result of the c v l war that took place n Syr a n recent years, the people l v ng n Syr a have had
to refuge to many reg ons. A large part of these asylum movements had been on Turkey. Of course, the fact
that these m grat ons have been on Turkey s due to geograph cal prox m ty and cultural s m lar t es. In th s
respect, the Syr ans who came to Turkey have formed a number of changes and effects on the c t es. The soc al
and econom c changes and effects on the c t es after they came to Turkey w ll be tr ed to be exam ned wh le
the process of arr val of Syr ans to Turkey s stud ed.
Keywords: Syr ans, soc al change, econom c mpact, c ty, Turkey.
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D j tal Türk ye Projes Kapsamında Kamu H zmetler n n Dönüşümü
Prof. Dr. Al Kaya
Nuh Nac Yazgan Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü
Arş. Gör. Damla Mursül
Nuh Nac Yazgan Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
D j tal Türk ye, Digital Europe Projes 'n n AB D j tal Ajanda 2020 v zyonu çerçeves nde Türk ye'n n 2023
hedeﬂer arasında yer alan b r projed r. Özell kle kamu yönet m alanında AB ülkeler le uyumlu olarak
koord ne ed lecek prat k ve hızlı b lg s stemler aracılığıyla e-devlet uygulamalarının hayata geç r lmes ve
bürokrat k ol garş ye karşı atılmış öneml b r adım olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışmada D j tal Türk ye projes kapsamında vatandaşların kamu h zmetler nden faydalanab lmes ç n
get r len yen l kler, Adalet ve Kalkınma Part s dönem nde hazırlanan hükümet programlarının çer kler ve
hükümetler n craatları d kkate alınarak karşılaştırmalı olarak anal z ed lecekt r. Bu bağlamda kamu
h zmetler n n d j talleşmes ne yönel k çalışmalar le yen nes l kamu yönet m anlayışındak farklılıklar
ortaya konmuş olacaktır.
Anahtar Kel meler: Kamu h zmet , d j tal Türk ye, e-devlet uygulamaları, hükümet programları

Transformat on of C v l Serv ces as Part of The D g tal Turkey Project
Abstract
Digital Turkey is one of the projects among the goals 2023 of Turkey within the frame of EU Digital Agenda
2020 vision of Digital Europe Project. E-government practices which are implemented by means of practical
and quick information systems coordinated in line with EU states especially in public administration sphere,
confront as an important step against bureaucratic oligarchy.
In this study innovations as to beneﬁts of citizens from civil services as part of Digital Turkey Project are
analyzed comparatively by considering contents of prepared government programs and all governmental
actions in period of Justice and Development Party. In this context studies towards digitalization of public
administration and differences in the new generation of public administration approach will be revealed.
Keywords: Civil service, digital Turkey, e-government practices, government programs.

- 31 -

Sur ye Göçler n n Türk ye'n n Sosyal Güvenl k Pol t kalarına Etk ler
Kerem Dönmez
TODAİE Kamu Yönet m Yüksek L sans Programı Öğrenc s
İbrah m Yıldız

Özet
2011 yılında Sur ye'de başlayan ç savaş sonucu Türk ye, tar h boyunca görülmem ş b r sığınmacı k tles n
geç c koruma statüsünde kabul etm şt r. Türk ye'ye gelen göçler uygulanan açık kapı uygulamasıyla çok kısa
sürede artarak ortaya farklı sonuçlar çıkarmıştır. Sur ye'den gelen göçler n neden olduğu sonuçlar arasında
Türk ye'n n sosyal güvenl k alanında uygulamalarındak yen l kler n yanında sosyal güvenl k pol t kalarında
da değ ş mler görülmüştür. Bu çalışmada Sur ye göçler n n sosyal güvenl k alanındak sonuçlar le b rl kte bu
konudak uygulamalar ncelenecek, bu konudak uygulamalara l şk n sonuç ve öner lerle bu konudak
pol t kalara d kkat çek lecekt r.
Anahtar Kel meler: Sur yel sığınmacılar, göç, göçler, sosyal güvenl k pol t kaları.

The Effects of Syria Migration on Turkey's Social Security Policies
Abstract
In consequence of civil war which began in Syria in 2011, Turkey has accepted mass of refugees, which has
not been seen throughout history, with temporary protection status. Immigrations coming to Turkey have
caused different consequences by increasing in a very short time with applied open door implementation.
Among the consequences resulting from immigrations from Syria, it has also been observed changes in social
security policies besides innovations in implementations of social security. In this study, with the results of
Syria immigrations in social security ﬁeld, implementations in this issue will be examined, policies in this
issue will be drawn attention with results and suggestion concerning implementations in this issue.
Keywords: Syrian refugees, migration, immigrations, social security policies.
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Dezavantajlı B r Grup Olarak Ç ngeneler n Yerel Yönet m Mekan zmalarında Algılanırlık
Durumu: Tek rdağ ve Bandırma Örneğ
Prof. Dr. A. Baran Dural
Trakya Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Bahr ye Eseler
Marmara Ün vers tes SBE Doktora Öğrenc s

Özet
Kadınlar, yaşlılar, eşc nseller, göçmenler g b bell başlı dezavantajlı gruplardan b r s olan Ç ngeneler n
yerel yönet mlere katılımları ve yerel yönet mlerce algılanırlılığı beklen len n çok altında seyretmekted r.
K m hallerde yaşamlarını sürdürüp asgar ht yaçlarını karşılayab lmek ç n b le devlet desteğ ne ht yaç
duyan dezavantajlı grupların, yerel s yasete katılım konusunda teşv k ed lmeler n n, ülken n farklı
kes mler ne dağılan bu topluluğun hem yönet mde var olmasını hem de toplumca kazanılmasını sağlayacağı
açıktır. Her ne kadar devlet el yle, ç ngene haklarının korunması ve düzelt lmes ne yönel k b r “Roman
Açılımı” başlatılmış olsa da, yerel yönet mler n katkıları sağlanmaksızın, bu projen n ak m kalacağı
b l nmel d r. Bu çalışmada Türk ye'de en öneml Ç ngene nüfusuna sah p bölgelerden Tek rdağ ve
Bandırma'da Ç ngenelere yönel k faal yetler ncelenecek ve bu faal yetler n yeterl l k düzey saptanmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kel meler: Ç ngene topluluğu, yerel yönet mler, “Roman açılımı”, katılım, etk n yönet m.

Status of Romanı People n Local Adm n strat on Mechan sms as a D sadvantaged Group: Tek rdağ
and Bandırma Samples

Abstract
The level of part c pat on n local adm n strat ons and representat on n local adm n strat ons s much lower
than expected for the Gypsy commun ty, who const tute to be one of the ma n d sadvantaged groups such as
women, old people, homosexuals and mm grants. It s w thout a doubt that encouragement of d sadvantaged
groups, of wh ch some even need support from the state to s mply surv ve and meet the r most bas c needs, to
part c pate n local adm n strat on w ll both enable these commun t es from var ous reg ons of the country to
be nvolved n management and ntegrated nto soc ety. Even though the former AKP goverments has started
a “Roman In t at ve” for protect on and mprovement of the r ghts of the gypsy commun ty, t should be
understood that th s project w ll be unsuccessful w thout contr but on from the local adm n strat ons. In th s
study, act v t es regard ng the gypsy people n Tek rdağ and Bandırma, wh ch are among the reg ons of
Turkey w th the most s gn ﬁcant populat on of gyps es w ll be d scussed accord ng to the support they get
from local and publ c adm n strat ve un ts.
Keywords: Gypsy commun ty, local adm n strat ons, “Roman n t at ve”, part c pat on, effect ve management
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Beled yelerde Karar Verme Sürec : Batman Örneğ
Prof. Dr. Veysel Eren
Mustafa Kemal Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Muzaffer B may
Mustafa Kemal Ün vers tes SBE Kamu Yönet m Ana B l m Dalı, Doktora Öğrenc s

Özet
Gündel k yaşamamızda b reyler, gerek özel gerek ş hayatlarının her anında karar verme davranışı le karşı
karşıya kalmaktadırlar. Kamu yönet m nde de yönet c ler ç n en öneml yönetsel faal yet karar vermed r.
Günümüzde hızla yaşanan ve toplumların s yasal ve yönetsel yapılarında köklü değ şmelere yol açan
gel şmelere aynı hızla uyum sağlayab lmek ç n karar ver c ler n zamanında, hızlı, etk n ve rasyonel kararlar
vermeler gerekmekted r. Bu çalışmada, halka en yakın yönet m b r m olan beled yelerde karar alma
süreçler n n demokrat k yerel yönet m anlayışı çer s nde nasıl gerçekleşt r ld ğ ve bu karar süreçler n
etk leyen faktörler n neler olduğuna l şk n s yasal ve kurumsal boyutlar Batman Beled yes örneğ nde ele
alınmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kel meler: Beled ye, karar verme, beled yelerde karar verme sürec .

Process of Dec s on Mak ng n Mun c pal t es: Example of Batman

Abstract
In our da ly l fe, nd v duals have been enconter ng behav our of dec s on mak ng process all ts t me, both n
pr vate l fe and n academ c l fe. Dec s on mak ng s also the most mportant act v ty for adm n strators n
publ c adm n strat on. In order to adapt dec s on makers to rap d developments that lead to rad cal changes n
pol t cal and adm n strat ve structures nowadays, t s requ red to make dec s on makers dec de on t me,
faster, effect ve and make rat onal dec s ons. İn th s study attempts to nvest gate how dec s on mak ng
processes of mun c pal t es (wh ch s the t er of government that s closest to the people) are real sed w th n a
democrat c local government approach, and the pol t cal and nst tut onal d mens ons of factors that affect the
dec s on mak ng process wh le Batman's mun c pal ty taken as an example.
Keywords: Mun c pal ty, dec s on mak ng, process of dec s on mak ng at mun c pal t es.
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Türk ye'n n Demokrat kleşme Serüven nde Öneml B r Aktör: Kadın
Yrd. Doç. Dr. Tuğba Yolcu
Osman ye Korkut Ata Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Demokras günümüzde her alanda kend n gösteren çok boyutlu b r olgudur. Demokras nsan öges üzer ne
kurulu b r s stemd r. Bu s stem ç nde kadının ayrı b r önem vardır. Geçm şten bu yana kadın, gerek
toplumsal normlar gerek ﬁz k yapısı t bar le olsun toplumsal ve s yas alanda k nc planda yer almıştır.
Demokras kökenler “demos” ve “krat a” kel meler ne dayanmakta olup halkın yönet m d r. Bu noktada
halk kavramına c ns yet ayrımı yapılmadan kadın unsurunun dah l ed lmes gerçek anlamda demokras
anlayışını fade edecekt r. Kadının s yas alanda hak sah b olması demokras açısından en öneml
gel şmelerden b r olduğu şüphes zd r. Bu nedenle çalışmamızda Tanz mat le b rl kte başlayan modernleşme
çabalarında kadınının yer ne ve kadına tanınan haklara değ n lerek, Türk ye Cumhur yet n n kuruluş
dönem nde kadının s yasal alandak yer anal z ed lecekt r. Böylece demokrat kleşme sürec ç nde kadın
haklarının sürec ne yönde etk led ğ bel rlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kel mler: Demokras , demokrat kleşme, kadın, kadın hakları.

An Important Actor n Turkey's Democrat zat on Adventure: Women

Abstract
Contemporarily democracy is a multi-dimensional phenomenon that is pointed out in every ﬁeld. Democracy
is a system that is constituted on human factor. There is a special concern on women in this system. From past
to present, women fall into the second plan in social and political spheres with both its social norms and its
physical structure. The origin of the word "democracy" is based on "demos" and "kratia" and means the selfgovernment of people. In this point, to include the woman factor without making sexism will reﬂect the
understanding of the democracy in real terms. It is beyond doubt that right ownership of women in political
ﬁelds is one of the most important developments in the perspective of democracy. For this reason, we will
analyze the place of women in the political scene in the era of establishment of the Republic of Turkey by
referring to the place of women and the rights recognized in the modernization efforts that started with
Tanzimat in our work. In this way, it will be tried to determine how the rights of women in the democratization
process affect the process.
Keywords: Democracy, democratization, woman, women's rights.
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Türk ye'de Kent Sak nler n n Gündel k Yaşamlarındak Suça Maruz Kalma R sk Algıları Üzer ne
B r Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Esra Banu S pah
Necmett n Erbakan Ün vers tes Sosyal ve Beşer B l mler Fakültes S yaset B l m ve Kamu Yönet m

Özet
Günümüzde kent sak nler n n karşı karşıya olduğu sorunlardan b r , suça maruz kalma r sk algısı ve buna
bağlı olarak yayılım gösteren suç korkusudur. Ulusal ve bölgesel güvenl k sorunlarıyla l şk l olarak
gündeme gelen terör vb. sorunlar, vatandaşları kamusal alanlardan uzaklaştırmakta, onların yaşam kal teler
üzer nde olumsuz etk ler yapmakta ve k m zaman da kentl ler evler ne hapsetmekted r. Bu noktada, kent
sak nler n n suça maruz kalma r sk algılarının, onların gündel k yaşam prat kler n b ç mlend rd ğ n ve
b reysel olduğu kadar toplumsal sonuçlar da ürett ğ n göz önünde bulundurmak gerekmekted r. Bu
bağlamda Türk ye kentler , g derek nsanların b rb r ne olan güven n n azaldığı, kentl ler n b rb r n
ötek leşt rd ğ , görmezden geld ğ , hatta b rb r nden korktuğu, kısacası ayrıştığı mekânlara dönüşmekted r.
Buna karşın, kentleşmeye yön verecek yönet mler n ve karar alıcıların eller nde onlara yol gösterecek saha
çalışmaları bulunmamaktadır. Bu eks kl kten yola çıkan çalışmada, Türk ye evren nde kent sak nler n n suça
maruz kalma r sk algılarını bel rlemeye yönel k olarak gerçekleşt r len b r alan araştırmasının bulguları
anal z ed lmekted r.
Anahtar Kel meler: Suç korkusu, kent güvenl ğ , r sk algısı, kentl ler, gündel k yaşam, Türk ye.

A Research on the Risk Perception of the Urban Dwellers in Turkey
Abstract
Today, risk perception and related to this perception, the 'fear of crime' is one of the problems that the urban
areas face. Problems such as terror, etc. which arise in relation with national and regional security problems,
keep the citizens away from public spaces, make negative impacts on their life quality and conﬁne them to
their houses. At this point, the risk perception of the urban dwellers causes not only the individual, but also the
social results. In this context, the cities of Turkey are being transformed into spaces in which the people do not
trust each other and in which the people are estranged, disregarded and even afraid of each other. This results
in the separation of living spaces. On the other hand, the decision makers and governors who are in charge of
orienting the urbanization are lack of ﬁeld work resources in hand to beneﬁt from. Due to this absence, this
paper is based on a ﬁeld work research focusing on the effect of the risk perception of the urban dwellers in
Turkey.
Keywords: Fear of crime, urban security, risk perception, urban dwellers, daily life, Turkey.
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Yerel Yönet mlerde Karar Süreçler ne Katılımda S v l Toplum Kuruluşlarının Rolü
Doç. Dr. Şafak Kaypak
Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Muzaffer B may
Mustafa Kemal Ün vers tes SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi

Özet
Günümüzde, demokrat k s yasal s stemler n gel şm şl k ölçütü, s stemler n s yasal karar süreçler ne yurttaş
katılımına z n vermes ne bağlıdır. Katılımın sadece oy verme davranışı olmadığı, b reyler n, karar alma
süreçler n n tümünü etk leme yönünde örgütlü olarak eylemlerde bulundukları bu süreçte; s yasal s stemler n
karşısında en öneml dengeley c güç s v l toplum kuruluşları (STK) olmaktadır. Yerel yönet mler n
demokrat kleşmes yerelde bulunan s v l ya da s v l olmayan tüm örgütler n şb rl ğ n gerekt rmekted r. Bu
şb rl ğ , yerel halkın ve onu tems l eden s v l toplum kuruluşlarının karar alma süreçler ne katılımıyla
gerçekleşecekt r. Bu çalışmada, b rey n talepler n n yönet mlere let lmes nde aracı olan STK'ların,
vatandaşa en yakın yönetsel b r mler olan yerel yönet mler n karar süreçler ne etk ler sonuçlarıyla b rl kte
rdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kel meler: Demokras , s yasal katılma, s v l toplum, yerel yönet mler ve s v l toplum kuruluşları.

The Role of Civil Society Organizations in Decision Making Process in Local Government
Abstract
Nowadays, the cr ter on of development of democrat c pol t cal systems depends on allow ng systems to
part c pate n pol t cal dec s on-mak ng processes. In th s process, part c pat on s not merely vot ng
behav or, but nd v duals are engaged n organ zed act ons to nﬂuence the ent re dec s on-mak ng process;
The most mportant balanc ng power aga nst pol t cal systems s c v l soc ety organ zat ons (CSOs).The
democrat zat on of local governments requ res the cooperat on of all non-governmental or non-c v l
organ zat ons n the local ty. Th s cooperat on w ll take place n the dec s on-mak ng processes of the local
people and c v l soc ety organ zat ons (CSOs). Represent ng them. In th s study, t has been tr ed not to
d scuss the dec s on processes of the NGOs wh ch are the ntermed ar es of the requests of the nd v duals to
the adm n strat ons, the local adm n strat ons wh ch are the closest adm n strat ve un ts to the c t zens,
together w th the results of the effects.
Keywords: Democracy, political participation, civil society, local administrations and civil society organizations.
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Katılımcı Kamu H zmet Sunumunda Sosyal Medyanın Rolü: Ün vers teler Üzer nden B r
Değerlend rme

Öğr.Gör. Arzu D laveroğlu
İstanbul Med pol Ün vers tes , SBMYO, www.adilaveroglu@medipol.edu.tr, Sakarya Ün vers tes , S yaset B l m
ve Kamu Yönet m EABD, Doktora öğrenc s .

Özet
Geleneksel kamu yönet m yapısındak dönüşüm, yen kamu yönet m anlayışı ve yönet ş m sürec n n ön
plana çıkması, kamuda katılımcılığı ön plana alan b r sürec başlatmıştır. Bu süreç çer s nde gerçekleşt r len
mevzuat değ ş kl kler le yöneten ve yönet len arasındak etk leş m artıracak yen araçlar gel şt r lmeye
çalışılmıştır. B lg let ş m ve nternet teknoloj ler nde yaşanan lerlemeler se yönet m n bu k paydaşı
arasındak etk leş m kolaylaştıran sosyal medyanın önem n artırmıştır. Bu araç sayes nde kamu
h zmetler n tak p eden ve düşündükler n aracısız olarak fade eden b r k tle doğmuş, yönet c grup se bu
değ ş kl ğe uyumlu olarak sosyal medya platformlarında yer n almıştır.
Bu çalışmanın amacı sosyal medyanın Türk ye'dek ün vers teler tarafından kullanılma düzeyler n devlet ve
vakıf ün vers teler özel nde karşılaştırmak ve terc h ed len sosyal medya mecralarını tesp t etmekt r.
Anahtar kel meler: Geleneksel yönet m, yönet ş m, katılımcılık, ün vers te, sosyal medya.

The Role of Soc al Med a n Part c patory Publ c Serv ce Del very: An Assessment through
Un vers t es
Abstract
The transformat on of trad t onal publ c adm n strat on has started the process of governance that
foregrounds the part c pat on n publ c. W th the leg slat ve amendments carr ed out w th n th s process, new
tools that w ll enhance the nteract on between c t zens and govern ng have been tr ed to be mproved.
Recently, advances exper enced n nformat on, commun cat on and nternet technolog es have brought
about a mass that follows publ c serv ces and expresses the r thoughts w thout ntermed ary through soc al
med a.
The a m of the study s to determ ne to what extent soc al med a s taken nto account n the publ c serv ce. In
th s context, the analys s w ll be carr ed out v a the web pages of the un vers t es n Turkey and the rates for
us ng soc al med a w ll be g ven.
Key words: Trad t onal management, governance, part c pat on, un vers ty, soc al med a.
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Türk ye'de Sol Part ler n Kamu Yönet m Anlayışları: Ak Part İle Karşılaştırmalı B r İnceleme
Prof. Dr. Hamza Ateş
İstanbul Meden yet Ün vers tes S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü
Handan D nç Güzel
İstanbul Meden yet Ün vers tes SBE Kamu Yönet m Tezl YL Programı

Özet
Bu çalışmada sağ ve sol deoloj ler n kend çer s nde sınıﬂandırmasından bahsed lerek kavramsal tanımları
yapılacak Türk ye'de sol deoloj n n b r sınıfı olan sosyal demokras anlayışına sah p part ler n alternat f
kamu yönet m anlayışı ortaya koyup koyamadıkları rdelenecekt r. Özell kle 1990'lardan sonra dünyada
kamu yönet m nde meydana gelen değ ş mler n ülkem zdek sol ve sağ deoloj ye sah p part ler üzer ndek
etk s karşılaştırmalı olarak ortaya konmaktadır. Ülkem zde 1990'lar ve 2000'lerde merkez sağ ve sosyal
demokras anlayışını deoloj olarak ben mseyen s yas part ler n kamu yönet m ne yönel k pol t kaları part
programları ve seç m b ld rgeler göz önünde bulundurularak anal z ed lmekte olup uygulanan pol t kaların
ve amaçlanan hedeﬂer n savundukları deoloj doğrultusunda olup olmadığı araştırılarak ortaya konmaktadır.
Sol part ler n hedeﬂed kler deal kamu yönet m le ortaya koydukları pol t kaların paralell ğ
açıklanmaktadır. Günümüzde part ler n programlarının g derek b rb r ne benzed ğ ve globalleşen dünyaya
ayak uydurarak b reyler ve ülke ç n ortak pol t kaları hedeﬂed kler yapılan anal zler doğrultusunda
sunulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kel meler: Türk ye, sol part ler, kamu yönet m .

Approaches of Left-W ng Part es to Publ c Adm n strat on n Turkey
Abstract
The ma n a m of th s paper s to exam ne approaches to publ c adm n strat on of left w ng part es n Turkey
and to analyze changes of publ c adm n strat on percept ons n Europe and the other developed countr es
where new left current r ses n 1990s and after 2000s. It s mportant to analyze left w ng part es' v ews about
publ c adm n strat on that play a part among countr es' b ggest pol t cal format ons n sp te of the fact that left
w ng part es could not come to power alone for a long t me. But researches related to th s top c are nsufﬁc ent
n academ c l terature. The study based upon th s paper contr butes to close the gap n that ﬁeld. Th s paper
descr bes the publ c adm n strat on system prom sed by left w ng part es n Turkey n terms of publ c-soc ety
relat ons, adm n strat ve reform, pol c es of ant -corrupt on, soc al pol cy and part c pat on n publ c serv ces.
These d mens ons are exam ned through compar ng them w th programs, d scourses and act v t es of r ght
w ng part es. L terature rev ew, party by-laws, programs, bullet ns and all k nds of publ cat ons of left w ng
part es and conversat ons of party representat ves are cons dered as data sources. By th s way deal publ c
adm n strat on percept on of left w ng part es n Turkey and changes of senses are analyzed comparat vely.
Keywords: Left-w ng part es, Turkey, publ c adm n strat on problems, deal publ c adm n strat on.
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Kamu İşletmec l ğ Anlayışından Kamu Değer ne: Değ ş m ve Dönüşümler
Doç. Dr. Fer t İZCİ
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Arş. Gör. Mehmet Şer f YILDIZ
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Kamu değer , kamu kurumlarının ve yönet c ler n n vatandaşların beklent ler n ve ht yaç duydukları
h zmetler adalet, eş tl k ve hakkan yet g b değerler üretecek b r anlayışla sunmalarıdır. Yönet mde etk nl k,
h zmetlerde ver ml l k g b lkeler n rasyonell ğ n korumakla b rl kte , yapılan kamusal h zmetler n kamu
değer üretecek b r şek lde önceden planlanması ve cra ed lmes n fade etmekted r. Kamu değer yönet m
yen kamu şletmec l ğ kuramı le b rçok benzer ﬁk r ve araçlara sah pm ş g b görünmes ne karşın, aslında
yen b r parad gma olarak değerlend r lmekte ve kamu yönet m kuramı bağlamında öncek yönet m
kuramlarından farklı b r konumda durmaktadır. Bu çalışmanın amacı kamu değer kavramının yen kamu
şletmec l ğ karşısındak kavramsal ve kuramsal konumunu bel rlemek, kamu yönet m nde
uygulanab l rl ğ n tartışmak ve bundan sonra karşılaştırmalı yönet m kuramları konusunda yapılacak
araştırmalara ışık tutmaktır.
Anahtar Kel meler: Yen Kamu Yönet m , kamu değer , kamu değer yönet m , kamu yararı, kamu h zmet .

From New Publ c Managment to Publ c Value: Change and Transformations

Abstract
The publ c value s that publ c nst tut ons and adm n strators must present the expectat ons of the c t zens and
the serv ces they need n a manner that w ll produce values such as just ce, equal ty and equ ty. Bes de the
protect ng of rasyonall sm of prenc ples such as efﬁc ency n the managment and product v ty n the serv ces,
publ c value express the plann ng and perform ng publ c serv ces w th goal produc ng of publ c value before.
Although the publ c value s seem to have a lot of s m lar deas and nstruments as are n te new publ c
managment, actually t has been evaluated a new parad gm n the context of publ c managment parad gm and
stay on the d fferent status from the former managment parad gms. The purpose of th s study s to determ ne
the conceptual and theor t cal pos t on of publ c value concept aga nst the new publ c managment, debate ts
appl cab l ty n the publ c managment and set l ght to researchs wh ch w ll be made later about comparat ve
managment parad gms.
Key Words: New Publ c Managment, publ c value, publ c value managment, publ c nterest, publ c serv ce.
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Kamu Yönet m n Yörünges nden Çıkarmak: Kapsama ve Yönteme Da r B r Sorgulama

Yrd. Doç. Dr. Ozan Zeng n
Ankara Ün vers tes , S yasal B lg ler Fakültes

Özet
“Evrensel” olarak kamu yönet m n n, devlet örgütlenmes (kamu kuruluşları), (kamusal) norm düzen , kamu
görevl ler , kamu yararı ve kamu h zmet , kamusal mal, kamusal ﬁnansman ve kamu pol t kası g b başlıklar
etrafında ele alındığı görülmekted r. Devlet n örgütlenme faal yetler n n yapısal ve şlevsel olarak çeş tl
unsurlar dolayımıyla ncelenmes yaygın ve baskın olandır. Bu noktada, yürütme kuvvet n n altında
s yasetten ayrı düşünülen s v l dar yapı (bürokras )(adl , asker ve akadem k kurumlar har ç) ve bu yapının
şley ş ; yasalardan ve dar düzenlemelerden oluşan kurallar düzen ; kamu görevl ler n n şlem ve eylemler
le grup/küme davranışları; nsan gücü le araç ve gereç bağlamında kaynakların etk n-ver ml b r şek lde
yönet m g b konular ön plana çıkmaktadır. Son dönemlerde se öngörülen amaç ve hedeﬂer doğrultusunda
kamu h zmetler ne l şk n kararlar almak (ya da almamak), alınan kararların uygulanmasına yönel k plan ve
programlar yapmak b ç m nde tanımlanab lecek olan kamu pol t kası yaklaşımı, kamu yönet m alanını
dom ne eder hale gelm şt r.
Kapsamı, bel rt len konular olan d s pl n n (uğraş alanı, yazın b rl ktel ğ ) genel özell kler ne bakıldığında;
* Toplumdan veya toplumsal yapıdan kopuk olma,
* Egemen güçler n steğ doğrultusunda ve yönet c bakış açısıyla genel olarak yönet m meseles n
teleoloj k (baştan sonucu bel rlenm ş) b r b ç mde düşünme
* Araçsal b r akla sah p olma (amaç-araç l şk sell ğ ne odaklanma)(düşünmen n en üst noktasını
reason değ l rat onal ty olarak görme)
* Bas t düzeyde şlevselc ve faydacı (pragmat st değ l ut l tar an) b r anlayışa sah p olma,
* P yasaya a t, p yasanın şley ş nden çıkarsanmış şletmec l k lke ve değerler n sorgulamaksızın
ben msem ş olma,
* Ya örgüte odaklı m n mal st olma ya da parçalı pol t kaların (pol cy) oluşumuna odaklanarak büyük
s yaset (pol t cs) resm n gör(e)meme,
* Parad gmat k olarak öne çıkan b r yönet m model n /tekn ğ n /yaklaşımını alıp/ben msey p tek l
kurum örnekler üzer nde uygulama eğ l m n n yaygın olması g b durumları göreb lmektey z.
Kamu yönet m nde s yaset n örgütlenm ş hal , s yas özlü devlet olgusu ve toplumsallık/kamusallık kapsam
dışı tutulmaktadır. “Amaç”ın, “sebep” n, “değer” n değ l “araç”ın b lg s n n uzantısı tekn k uzmanlık
b lg s n n övüldüğü, çok boyutlu entelektüel uzmanlığın, yetk nl ğ n dışarıda bırakıldığı b r yapıyla karşı
karşıyayız.
Türk ye'dek kamu yönet m yazını ve prat ğ , dünyadak bu baskın eğ l m n b r görünümü olarak
değerlend r leb l r. Anaakım düşünce ve eğ l mler, egemen uluslararası-ulusal s yasal ve kt sad güçler,
bürokras ve akadem aracılığıyla Türk ye'ye aktarılmaktadır. Türk ye'n n gerçekl ğ ne l şk n b lg üret m
konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bununla b rl kte var olan b lg üretme çabaları da yoğun prat k s yaset n
baskısı altında farklı toplumsal boyutlar göz ardı ed lerek tek yönlü olarak üret lmekted r. Türk ye'dek
yazının, aktarımcı ve uyarlayıcı b r duruşu olduğu söyleneb l r.
Alanda yöntemb l m ve b lg b l m (ep stemoloj ) üzer ne üzer ne düşünme faal yet yürütüldüğünü
gözlemlemek güçtür. Alana, b l msel yöntem tartışmalarını dah l etmek gerekmekted r.
Yönetsel gerçekl ğ (truth), bütünsel b r b ç mde ama b r yandan da t kel/parçalı olguları (fact) atlamadan
sosyo-ekonom k ve/veya ekonom -pol t k b r yaklaşımla araştırmak ve anal z etmek yöntemsel olarak
öner leb l r. Kaba somut görünürler n faydacı açıklamaları peş nde koşmak yer ne gerçekl ğe ulaşmaya
dönük anlama, yorumlama ve kr t k etme (nedensel sorgulama) ed m n , t kel ve tümel çerecek d yalekt k
(zıtların b rl ktel ğ -parça/bütün l şk s ) b r düşünüş b ç m yle ele almak alana zeng nl k ve der nl k
katacaktır.
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Somut-soyut-somut şekl ndek b lg üret m sürec n göz önünde bulundurarak somut duruma l şk n gözlem
yapma, ver toplama, karşılaştırma g b yöntemlerle ed n len bulgular üzer ne öğret oluşturmaya dönük
soyutlamalar yapmak, çıkarımda bulunmak ve sonra da bu çıkarımların doğruluğunu somut durumlar
üzer nde test etmek üzer ne b r s ls le tak p ed leb l r. Burada amp r zm gerekt ğ ölçüde ben msenmek,
amp r k araçları gerekt ğ ölçüde kullanılmakla b rl kte amp r s zme düşmemek gerek r. Yönetsel
gerçekl ğ n yerleş k hal t barıyla “daha y yönetmek” stenc n dışarıda bırakmak pek mümkün ve rasyonel
olmasa da bunu, gerçekl ğ n tek boyutu olarak düşünüp “yönet m” ve “kamu yönet m ”n nd rgemec b r
b ç mde kavramak sorunludur.
Araştırma tekn ğ n n ötes nde yöntem üzer ne düşünerek ve nceleme kapsamı gen şlet lerek kamu yönet m
alanına eğ n leb l r. Böylel kle uygulamaya hapsed lm ş, çoğunlukla uygulamaya dönük b lg ler n doğrudan
aktarımını yapan kamu yönet m anlayışı aşılab l r.
Sonuç t barıyla b ld r de, alana/d s pl ne l şk n yürütülen n tel ksel b r düşünüm (tefekkür (reﬂect on))
faal yet n n yansımalarına değ n lecekt r. İnceleme nesneler ve bu nesneler n rdelenme yöntemler
b lg b l msel b r sorgulamaya tab tutulacaktır.

De-orb t ng Publ c Adm n strat on: An Inqu ry Regard ng Its Scope and Methods
Abstract
Gener cally t s seen that the ﬁeld of publ c adm n strat on s d scussed around top cs such as state
organ zat on (publ c nst tut ons), (publ c) normat ve order, publ c ofﬁc als, publ c nterest and publ c
serv ce, publ c good, publ c ﬁnance and publ c pol cy. It s common and dom nant to exam ne the state's
organ zat onal act v t es structurally and funct onally through var ous elements. At th s po nt, certa n themes
come to the forefront such as c v l adm n strat ve structure (bureaucracy) (apart from jud c al, m l tary and
academ c nst tut ons), wh ch s deemed separate from pol t cs under the execut ve power, and ts
funct on ng; an order of rules made up of legal and adm n strat ve regulat ons; operat ons and act ons of
publ c ofﬁc als and group/cluster behav ors; efﬁc ent management of resources n the context of labour force
and tools. Recently, the publ c pol cy approach, wh ch can be deﬁned as mak ng plans (or not) about publ c
serv ces n the d rect on of the foreseen a ms and targets and mak ng plans and programs for the
mplementat on of the dec s ons taken, has become dom nant n the ﬁeld of publ c adm n strat on.

When the general features of the d sc pl ne whose scope s ment oned above (ﬁeld of work, un ty of l terature)
are exam ned, we can see certa n tendenc es such as;
* D sconnect on from soc ety or soc al structure,
* Th nk ng about the subject of adm n strat on n general n a teleolog cal way (from the beg nn ng to
the end) n l ne w th the demands of the dom nant powers and from the adm n strator's po nt of v ew
* Hav ng an nstrumental m nd (focus ng on ends and means relat on) (see ng the apex of the though as
rat onal ty, not reason)
* Hav ng a funct onal and ut l tar an understand ng (not pragmat st) at a s mple level,
* Hav ng adopted w thout quest on ng the pr nc ples and values of management, der ved from the
operat on of the market,
* Be ng e ther an organ zat on-centered m n mal st or be ng focused on the format on of fragmented
pol c es and thus not be ng able to see the b g p cture- the pol t cs,
* The tendency to adopt a parad gmat c management model/techn que/approach and to apply t on
nd v dual nst tut ons.
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In publ c adm n strat on, the organ zed state of pol t cs, the phenomenon of State hav ng a pol t cal core, and
soc al ty/publ c ty are excluded. We are confronted w th a structure n wh ch the knowledge of techn cal
expert se as an extens on of the “means” knowledge s pra sed rather than the “ends”, “reason”, and “value”,
and n wh ch mult d mens onal ntellectual expert se and competence s left out.
Publ c adm n strat on l terature and pract ce n Turkey can be seen as an outlook of th s dom nant tendency n
the world. The ma nstream thoughts and trends are transferred to Turkey through the dom nant nternat onalnat onal pol t cal and econom c forces, bureaucracy and academ a. The product on of knowledge about the
real ty of Turkey seems problemat c. Along w th th s, ex st ng efforts to produce knowledge happen to be
one-s ded under the pressure of ntense pract cal pol t cs, and tend to gnore d fferent soc al d mens ons. It can
be sa d that the academ c l terature n Turkey has a transpos ng and adapt ve stance. It s d fﬁcult to observe an
act v ty of contemplat on n the ﬁeld on methodology and ep stemology. Sc ent ﬁc method d scuss ons need
to be ncorporated nto the ﬁeld.
Invest gat ng and analyz ng the adm n strat ve truth w th a hol st c approach yet w thout leav ng out
part cular/fragmented facts from a soc o-econom c and/or pol t cal economy po nt of v ew can be suggested
as a method. Instead of seek ng ut l tar an explanat ons for crude concrete man festat ons, deal ng w th the act
of comprehens on, nterpretat on, and cr t c sm (causal nqu ry) towards the atta nment of real ty w th a
d alect c mode of thought wh ch w ll nclude the part cular as well as the un versal (the un ty of the oppos tes /
part-whole relat on) w ll br ng r chness and depth to the ﬁeld.
Tak ng nto account the knowledge product on process n the form of concrete-abstract-concrete, a ser es of
steps can be taken. F rst, abstract ons can be arr ved at v a the ﬁnd ngs obta ned by methods l ke observat on
of a concrete s tuat on, data collect on, and compar son n order to establ sh doctr nes. Then, nferences can
be made. F nally, the correctness of these nferences can be tested on concrete c rcumstances. Here,
emp r c sm should not be employed, though t can be adopted to a requ red extent and emp r cal means can be
used as needed.
Although t s not poss ble and rat onal to exclude the des re to “better adm n strat on” due to the real ty of
adm n strat on, t s a problem to cons der t as the only d mens on of real ty and to recogn ze “adm n strat on”
and “publ c adm n strat on” n a reduct ve way.
By cons der ng a method beyond research techn ques, and by broaden ng the scope of nvest gat on a new
approach to the ﬁeld of publ c adm n strat on can be favoured. In th s way, the understand ng of a publ c
adm n strat on wh ch s conﬁned to ts appl cat on and wh ch mostly transfers pract cal nformat on can be
overcome.
Consequently, th s paper w ll refer to the reﬂect ons of a qual tat ve contemplat on on the ﬁeld/d sc pl ne.
The objects of nqu ry and the methods of exam n ng these objects w ll be subject to an ep stemolog cal
nqu ry.
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Yönet m ve S nema
Doç. Dr. Can Umut Ç ner
Ankara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes

Özet
Yaşamın tüm unsurları b r bütündür. Parçalı değ l bütünsel b r yaklaşım, ncelenen gerçekl ğ n daha y
kavranmasının temel şartlarından b r olarak görüleb l r. Bu noktadan hareketle, kamu yönet m n n gerek komşu
sosyal b l mler le gerek d ğer alanlarla l şk s n n gel şt r lmes n n gerekt ğ ve d s pl n n nceleme konularının
gen şlet lmes n n yollarının aranmasının yaşamsal olduğu düşünülmekted r. Düşüncey gel şt rmen n,
uygulamayı anlamanın ve olgun b r bakış açısı kazanmanın yollarından b r olarak, yönet m n kend ne komşu
sosyal b l mler ve bunlar dışındak alanlarla da b rl kte ele alınması büyük b r zeng nl k olarak görülmel d r. Bu
b ld r , Türk ye'de daha önce kamu yönet m açısından hemen hemen h ç ncelenmem ş yönet m le s nema
arasındak l şk y ncelemekted r. Bu b ld r de, yönet m le s nema arasındak bağın pek çok açıdan kurulab ld ğ
göster lecekt r. S nemanın toplumu yansıttığı düşünüldüğünde, anlatılanın topluma ayna tutma rolü yadsınamaz.
Aynı şek lde talep ed len b r toplum ç n yönet m n de s nemayı etk led ğ ve dönüştürdüğü b r d ğer gerçekl kt r.
F lmler, b reysel le toplumsal olan ve kuram le uygulama arasındak açmazları/çel şk ler aşmada yönet m b l m
açısından öneml b r araç sunmaktadır. Bu çerçevede en sık rastlanan yöntem, ﬁlmler n b rer çözümleme aracı
olarak kullanılmasıdır. Hang yöntem zlen rse zlens n, ﬁlmler n kamu yönet m nde b lg üretme kapas tes ne,
eğ t m ve öğret me katkıda bulunduğu açıktır. Bu perspekt ﬂe, yönet m ve s nema g b alanlar d s pl ndek dersler
ve araştırmaları besleyecek, alana l şk n çözümlemeler n yapılmasına, yen yaklaşımların gel şt r lmes ne ve
kuram üret lmes ne katkıda bulunacaktır.
S yas Part ler n Kamu Yönet m Reformu Üzer ne Pol t kaları: 2015 Yılı M lletvek l Genel
Seç mler Örneğ
Yrd. Doç. Dr. Uğur Sad oğlu
Hacettepe Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Türk ye'de kamu yönet m reformu üzer ne araştırmalar ve lg 1960'lı yıllardan t baren artmış, 1980'l yıllardan
t baren reform söylemler uygulamaya geçmeye başlamış ve 2000'l yıllarda çok kapsamlı kamu yönet m
dönüşümler yaşanmıştır. Dönem n, ç ve dış aktörler n etk ler altında şek llenen yen kamu yönet m yorumu
günümüzde değ ş m d nam kler n korumaktadır. B r ulus-devlet n en öneml pol t ka bel rley c s aktörler olan
s yas part ler n kamu yönet m üzer ne neler söyled kler yakın gelecekte “nasıl b r kamu yönet m ?” beklent s
olduğunu yorumlamaya mkân tanımaktadır. Bu çalışmada, Türk ye örneğ nde 2015 yılında yapılan 25. ve 26.
Dönem M lletvek l Genel Seç mler önces nde s yas part ler n kamuoyuna sundukları seç m b ld rgeler
üzer nden kamu yönet m reformu konusundak pol t kaları anal z ed lecekt r. Seç m b ld rgeler genel olarak
kamu yönet m ve özel olarak da yerel yönet mler konularındak alt başlıklar üzer nden okunacaktır. Araştırma
sonucunda elde ed len sonuçlar üzer nden, s yas part ler n benzer ve farklı yaklaşımlarından yararlanarak, yakın
gelecektek kamu yönet m reformuna yönel k puçları aranacaktır.
Anahtar Kel meler: Kamu Yönet m , s yas part ler, seç m b ld rgeler , Türk ye.

Policies of the Political Parties on the Public Administration Reform: A Sample of the Member of
Parliament (MP) General Elections in 2015
Abstract
Researches and interest on public administration reform aroused as from 1960s, discourses about the reform
started to be put into practices as from 1980s and comprehensive transformation was witnessed in the public
administration in Turkey during 2000s. Interpretation of the new public administration which was shaped by the
inﬂuences of the era as well as domestic and foreign actors today reserves the dynamics for the transformation.
Remarks of the political parties, the most signiﬁcant policy makers of the nation states, on the public
administration indicate “what kind of public administration” they expect in near future. In this regard, this study
aims to analyze policies of the political parties in Turkey on the public administration reform through the election
th
th
bulletins presented to the public opinion before General Elections of the 25 and 26 Parliament in 2015. Election
bulletins will be studied through the sub-titles on public administration in general and local government in
particular. Hints for the public administration reform in near future will be sought based on the results obtained
through the study and by using the similar and different approaches of the political parties.
Keywords: Public Administration, political parties, election bulletins, Turkey.
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B r Pol t ka Yayılım ve Yen l k Örneğ : Çözüm Sürec Pol t kası
Tolga Ünal
Mehmet Ak f Ersoy Ün vers tes SBE Kamu Yönet m Anab l m Dalı Tezl Yüksek L sans Öğrenc s

Özet
Ülkeler n kamu pol t kası yapım sürec ne etk eden hem ç hem dış faktörler bulunmaktadır. Pol t ka yayılım
ve yen l k model , ülkeler n kamu pol t kası üret m sürec n ç d nam kler ve yayılım modeller yle
açıklamaktadır. Buna göre ülkeler n uyguladığı kamu pol t kaları kend ç d nam kler ne göre ve d ğer
ülkeler n n pol t kalarından etk lenerek şek llenmekted r. Türk ye'de k m ler nce terör sorunu, k m ler nce
Kürt sorunu olarak adlandırılan toplumsal b r sorunun çözümü ç n ''Demokrat k Açılım'' adıyla başlayan,
daha sonra ''M l B rl k ve Kardeşl k Projes '' adıyla devam eden ve son olarak ''çözüm sürec '' adını alan b r
kamu pol t kası gel şt r lm şt r. Bu çalışmada ''çözüm sürec '' pol t kasının ortaya çıkışı pol t ka yayılım ve
yen l k model ne göre ncelemekted r.
Anahtar Kel meler: Pol t ka yayılım ve yen l k model , kamu pol t kası, çözüm sürec .

An Example of Policy Diffusion and Innovation: The Policy of Resolution Process
Abstract
Countries not only have internal, but also external factors that effect to the policy making duration. The model
of innovation and policy making explain the public policy production process of the countries with the
internal determinants and diffusion models. According to this model, the public policies, practiced by the
countries are shaped by its own dynamics and also effected by the other countries policies. In Turkey; a public
policy, which is beginning with the name of “Democratic Initiative Process,” and then is continued with the
name of “National Unity and Fraternity Project,” and ﬁnally takes the name of “Resolution Process” is
developed so as to solve a terror problem by some, and a Kurdish problem by others. In this study, the showing
up the “resolution process” is examined in terms of the innovation and policy diffusion model.
Keywords: Policy diffusion and innovation model, public policy, resolution process.
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Adalet ve Kalkınma Part s 'n n (AKP) Reform Düşünces
Doç. Dr. Barış Övgün
Ankara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes S yaset B l m ve Kamu Yönet m

Özet
Bu çalışmada Adalet ve Kalkınma Part s 'n n kamu yönet m reformlarına odaklanılmakta ve halen sürmekte
olan on dört yıllık kt dar dönem n n b r reform değerlend rmes yapılmaktadır. Bu değerlend rme temel nde
çalışma, AKP dönem nde yapılan reformların büyük b r dalgalanma gösterd ğ , tek kt dar dönem nde farklı
uygulamaların olduğunu ve reformların da reforma tab tutulduğunu savunmaktadır. Reformların büyük b r
hızlılık gösterd ğ ve yerelleşme ve merkez leşme olmak üzere k l b r karakter serg led ğ bu dönemde
uygulamada görülen farklılaşmaya karşı kt sat anlayışında homojenl k gerçekleşm ş ve reform sürec
neol beral pol t kalar altında lerlem şt r.
Anahtar Sözcükler: Adalet ve Kalkınma Part s , reform, merkez leşme, yerelleşme.

The Reform Thought of The Just ce and Development Party

Abstract
Th s study focuses on publ c adm n strat on reforms of the Just ce and Development Party and a reform
assessment of fourteen years of power wh ch st ll s runn g s be ng carr ed out. It s cla med that the reforms
dur ng JDP show a great ﬂuctuat on, there are d fferent appl cat ons n the s ngle power era and reforms are
subject to reform. Reforms show great speed and d splay a dual character as local zat on and central zat on.
However, econom c understand ng s homogene ty and the reform process has progressed under neol beral
pol c es.
Keywords: Just ce and Development Party, reform, central zat on, local zat on.
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Personel Reformunun Yöntem Üzer ne: Mercek Açısını Gen şletmek
Araş. Gör. İmren Pınar Dülgar
Ankara Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü

Özet
Personel yönet m n n nasıllığına l şk n normat f cevaplar sunan b r çerçeve bel rlemek ç n öncel kle
alandak sorunların saptanması gerekt ğ düşünülmekted r. Saptanan sorunların tek tek reforma tab
tutulmasıyla aşılacağı varsayımı üzer ne kurulan bu düşünce, Türk ye'n n dar reform prat ğ nde de
somutlaşmıştır. Ancak bu, sorunları tekn k boyuta nd rgeme r sk n beraber nde get rd ğ g b resm n
bütününü görmeye engel oluşturmaktadır. Çünkü b r yandan personel yönet m n devlet mekan zmasından
ayrı şleyen b r mak ne algılamaya d ğer yandan personel s stem n n kend çer s nde yer alan unsurların
b rb r yle olan l şk s n gözden kaçırmaya sebep olmaktadır. Çalışmada reformların yöntem tartışılmakta,
personel s stem n n t kel reformlar üzer nden değ l -tar hsel ve d ğer reform alanları bağlamında- kapsayıcı
şek lde ncelenmes öner lmekted r.
Anahtar Kel meler: Personel, reform, tar hsell k, parça, bütün.

On the Method of Personnel Reform: To Broaden Angle of Lens

Abstract
Pr mar ly t s thought to be determ ned a frame that represents normat ve answers about how personnel
system should be. The assumpt on that based on determ ned problems are reformed part cularly s also
pract ced adm n strat ve reform of Turkey. But th s v ew takes the r sks for reduc ng to techn c d mens on of
problems. In add t on to th s, t prevents to see all of the frame. Because t prov des to see as f the state s a
mach ne works apart and overlook relat ons of elements each other n personnel system tself. In the study t s
argued the method of reforms and t s suggested to exam ne –h stor cal and n the other reform ﬁeld contextby compherens ve way, not study ng reforms partly.
Keywords: Personnel, reform, h stor cal, part, all.
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Bölgeselleşmey Bağlamına Oturtmak: Yen B r Bölgeselleşme Anlayışı Tahayyül Ed leb l r m ?
Araş. Gör. Meryem Çakır Kantarcıoğlu
Ankara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes

Özet
Ulusal kalkınmacı bölgeselleşme le yen bölgeselleşme b rb rler nden n tel ksel olarak farklılaşmazlar.
Farklılık, b ç msel b r dönüşümü fade etmekted r. Türk ye'dek bölgeselleşme olgusunun tar hsel dönüşümü
de bu b ç msell kle l şk l d r. O halde son on dört yılın yen bölgeselleşme pol t kalarını eleşt rel b r
yaklaşımla ele almak mümkünken eleşt r len üzer nden yen b r öner get r leb l r m ? Bu yazıda Türk ye'de
son dönemde uygulanan bölgeselleşme pol t kalarının kap tal st toplumsal formasyon ç nde bell b r
düzleme oturduğu ve bölgeselleşme açısından sunulan yen b r öner n n de toplumsal formasyonun
kend s nden kopuk olamayacağı tez savunulacaktır. Tez bağlamında, bölgeselleşmen n sorunlarını çözmek
üzere yen b r öner get r lecek se bu öner n n üret m b ç m n n gerekt rd ğ s yasal ve yönetsel
gerçekl klerden kopuk olamayacağı göster lmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kel meler: Bölgeselleşme, yen bölgeselleşme, üret m b ç m .

B nd ng To Context of Reg onal zat on: Is It Poss ble to Imag ne A New Reg onal zat on Approach?

Abstract
Nat onal developmental st reg onal sm does not d fferent ate from new reg onal sm n the way of
qual ﬁcat on. The qual ﬁcat on means a formal transformat on. H stor cal transformat on of Turkey's
reg onal zat on phenomena s related to th s form. So, wh le t s poss ble to make a cr t cal approach on the
last fourteen years' reg onal sm pol t cs n Tukey, s t poss ble a new suggest on on th s ssue n terms of th s
cr t cs? In th s art cle, t w ll be argued that the reg onal pol c es wh ch are appl ed n Turkey for last years are
related to cap tal st soc al format on, n th s respect, a new suggest on on th s ssue can not be d sconnected
from soc al format on. In thes s context t w ll be tr ed to show that the reg onal pol c es of Turkey s n
relat on w th ground of soc al real ty and f a suggest on w ll be made for the problems of reg onal pol c es, t
should be s gn that relat on between mode of product on and pol t cal and adm n strat ve real t es are not
seperated from each other.
Keywords: Reg onal zat on, new reg onal zat on, mode of product on.
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Türk ye'de İç Denet m: İçer k, Uygulama ve Gelecek
Araş. Gör. İlkay Tosun
Ankara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Son yıllarda yapılan reformlarla teft ş s stem nden ç denet m s stem ne geç lmekted r. Denet m s stem nde
soruşturmacı anlayıştan rehberl k anlayışına geç ş sağlayan b r dönüşüm gerçekleşmekted r. Bu çalışmada
öncel kle vazgeç len teft ş s stem ve yer ne gelen ç denet m s stem anlayışı anal z ed lmekted r. İç denet m
s stem reform gündem ne g rd ğ nden ber bu anal z sıklıkla yapılmaktadır. Özgün olarak k nc aşamada
Türk ye'de ç denet m s stem n n sonuçları tartışılmaktadır. Bu sayede kurumsal uygulama örnekler ne
bakılarak, ç denet m s stem anlayışı le Türk ye'de uygulanma b ç m n karşılaştırmak mümkün olmaktadır.
Son aşamada çalışma le elde ed len ver ler kullanılarak 'nasıl b r denet m s stem ?' sorusuna çerçeve
oluşturması açısından denet m s stem n n geleceğ ne l şk n değerlend rme ve öner lere yer ver lmekted r.
Anahtar Sözcükler: Denet m, ç denet m, teft ş, reform.

Internal Audit in Turkey: Content, Practice and Future

Abstract
It is passed to the internal control system of the inspection system in recent years made the reforms. A
transformation from investigative approach to guidance approach comes true in administrative control
system. Firstly the inspection system and instead of internal control system are analysed in this study. This
analysis has been often made since the internal audit system entered reform agenda. Differently, the results of
the internal audit system in Turkey will be discussed in the second phase of the study. In this way, looking at
institutional practice examples it is possible to compare understanding of internal auditing system and
practice in Turkey. Finally, using the data obtained from this study, assessment and suggestion are given
concerning"what kind of a control system?” question.
Keywords: control, internal audit, inspection, reform.
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Kanun Hükmünde Kararname ve Torba Kanunların Kamu Yönet m ne Etk ler
Recep Feda
Ankara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Kamu yönet m , 2002 yılından t baren büyük b r reform sürec nden geçmekted r. Reform se Kanun
Hükmünde Kararnameler ve torba kanunlar le sürekl l k göster rken; aynı zamanda tak p ed lmes güç
değ ş kl kler çermekted r. Örneğ n 2002 yılında çıkarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu otuz k kez
değ şm şt r. Söz konusu değ ş kl kler detaylı b r şek lde ncelend ğ nde kamu yönet m n n nasıl yönet ld ğ ne
da r puçlarını yansıtmaktadır. Merkez leşmey g derek artıran ve yasama organını dah sürece dâh l etmeyen
reform hareket n n en bel rg n özell ğ se güç yoğunlaşmasının artmasıdır. Reformun uzun vadel etk ler n n
görülmes ve şahs l kten arındırılması ç n kanun yapım tekn ğ n n değ şt r lmes gerekmekted r.
Anahtar Kel meler: Kamu Yönet m , reform, khk, torba kanun, merkez leşme.

Effects Of Decree Laws And Bag Laws On The Publ c Adm n strat on

Abstract
Publ c adm n strat on has been reformed s nce 2002. Th s reforms, bu lded w th decree law and bag law
ncludes many changes that are hard to follow. For example, the publ c procurement law (law no. 4734) has
been amended for 32 t mes t ll 2002. Analys ng those amendments g ve us clues to perce ve the
understand ng beh nd publ c adm n strat on. Deepen ng the central sat on and even exclud ng the leg slat ve
body from the process, th s reform act on seems to ncrease the power ncrassat on. To observe the long term
effects of reform and to exclude t from subject v ty, the tech que of leg slat on has to be changed.
Keywords: Publ c Adm n strat on, reform, decree law, bag law, central sat on.

- 50 -

Yerel Yönet mlerde Neo-L beral Dönüşümün Kısa B r Değerlend rmes
Araş. Gör. Erol Uğraş Öçal
Ankara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes

Özet
2000'l yıllarda Türk ye'de kamu yönet m n n pek çok alanında olduğu g b yerel yönet mler alanında da
reformlar hayata geç r lm şt r. Bu dönemde reformun arka planındak anlayış neo-l beral zm olmuştur. Bu
çalışmada, 2000 sonrasında yerel yönet mler alanında yaşanan değ ş m neo-l beral zm açısından
ncelenecekt r. Çalışmada reforma temel oluşturan resm plan, program ve belgeler ncelenecekt r. Bununla
b rl kte alan yazındak değerlend rmeler le reform sürec anlaşılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kel meler: Yerel Yönet m, yerelleşme, neo-l beral zm.

A Short Assessment of The Neo-L beral Transformat on n Local Governments

Abstract
In 2000, reforms n the ﬁeld of local governments have been mplemented as n many areas of publ c
adm n strat on n Turkey. In th s per od, the backgraound of the reform s neo-l beral sm. In th s study, the
change n the ﬁeld of local governments after 2000 w ll be exam ned n terms of neo-l beral sm. In th s study,
the ofﬁc al plans, programs and documents that form the bas s of the reform w ll be exam ned. In add ton the
reform process w ll be tr ed to be understood w th the evaluat ons n the l terature.
Keywords: Local Governemnt, decentral zat on, neo-l beral sm.
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Karar Verme, Uygulama ve Denetleme Süreçler ne Katılımda Unutulan B r B r m: Mahalle
Muhtarlığı
Araş. Gör. Şulenur Özkan Erdoğan
Ankara Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü

Özet
Akadem k ve s yas alandak değ ş mler yen üret len veya var olup da görünürlüğü arttırılan kavramlardan
tak p ed leb lmekted r. Katılım kavramının yakın dönem kamu yönet m reform sürec nde sık sık d le
get r lmes de onu k nc gruba dâh l etmey gerekt rmekted r. Söz konusu reform sürec n n yerel boyutunda
katılım kavramı özell kle beled yelerle l şk lend r lerek öne çıkarılmış, yerel yönet m organı olmasa da
yardımcı kuruluşlar olarak anılan mahalle muhtarlıkları gözden kaçırılmıştır. Bu yazı katılımı karar verme,
uygulama ve denetleme süreçler ne katılım olarak ele almakta ve yakın dönem yerel yönet m reformları
zem n nde yükselmekted r. Ayrıca yerel düzeyde katılımın ç n n doldurulmasının, mahallel n n
bel rleyeceğ yöntem, araç ve kaynaklarla donatılan muhtarlıklar el yle mümkün olab leceğ tekl ﬁnde
bulunmaktadır.
Anahtar Kel meler: Katılım, mahalle, mahalle muhtarlığı, beled ye, yerel yönet m reformları.

A Forgotten Un t for Part c pat on n Dec s on-Mak ng, Pract ce and Control Processes:
Ne ghborhood Author ty

Abstract
The changes n the academ c and pol t cal l terature can be eas ly observed that new concepts are put n use or
already ex st ng concepts are used n a stronger mean ng. The concept of part c pat on have been used n the
recent- ntroduced reforms w th n the ﬁeld of publ c adm n strat on many t mes, so t falls n the second group.
Th s concept has been n use concern ng mun c pal adm n strat on w th n the part of local affa rs of the
aforesa d reforms. In do ng so, ne ghborhood author t es wh ch are known as support ve assoc at on have not
been cons dered as a part of the local authort y. In th s study, the concept of part c pat on s used to mean
part c pat on n dec s on mak ng, pract se and control processes. Also, the lack of the aforesa d reforms
concern ng the ne ghborhood author t es have been analyzed and certa n propasal have been forwarded. It
may well be poss ble to empower the local part c pat on by enhanc ng the status and resources of the
ne ghborhood author t es. Anyway, the ne ghborhood res dents of the tself should be source of th s
enterpr se.
Keywords: Part c pat on, ne ghborhood, ne ghborhood author ty, mun c pal ty, local government reforms.
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Beled yeler n Sunduğu H zmetlerde Et k Değerler n n Önem
Prof. Dr.Abdullah Çel k
HRÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Ömer Faruk B lbay
HRÜ İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Halk; sosyal, ekonom k, s yasal ve kültürel anlamda merkez yönet mden ve yerel yönet m b r mler nden
daha kal tel kamu h zmet n talep etmekted r. Yerel yönet m b r mler nden olan beled yeler, toplumsal
sınıﬂarı ve özell kle dezavantajlı grupları d kkate alarak kamu h zmet n sunmaları gerekmekted r. Kamu
h zmet sunulurken et k lkeler göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak uygulamada bazen et k dışı
yöntemlerle karşı karşıya kalınab l r. Bu durum hem ülkem zde hem de dünyada görüleb l r. Dolayısıyla
beled yeler, b r taraftan halkın talepler n gerekl ölçüde karşılamakla yükümlü olurken, d ğer taraftan bu
h zmetler et k değerler temel nde yürütmeler büyük önem arz etmekted r. Bu çalışmada daha et k b r
beled ye h zmet n n nasıl olab leceğ araştırılmaktadır.
Anahtar Kel meler: Yerel yönet mler, beled yeler ve et k.

The Importance of Eth cal Values n Serv ces Offered by Mun c pal t es

Abstract
People; Demands better qual ty publ c serv ce from the central government and local government un ts n
soc al, econom c, pol t cal and cultural terms. Mun c pal mun c pal t es need to prov de publ c serv ces,
tak ng nto cons derat on soc al classes and espec ally d sadvantaged groups. Eth cal pr nc ples should be
cons dered when prov d ng publ c serv ces. In pract ce, however, somet mes t can be confronted w th
uneth cal methods. Th s s tuat on can be seen not just our country but also n the world. Therefore, the
mun c pal t es are obl ged to meet the demands of the people from one s de to the necessary extent, wh le the
other s de s of great mportance n carry ng out these serv ces w th n the eth cal values. In th s study, t s
nvest gated how a more eth cal mun c pal serv ce can be done.
Keywords: Local governments, mun c pal t es and eth cs.
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Nasıl B r Toplu Konut İdares
Doç. Dr. M that Arman Karasu
Harran Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Türk ye'n n konut sorunu, Cumhur yet kurulduğundan ber çözülemem ş; kal tes z eğ t m, terör, şs zl k g b
ülken n kron k hale gelm ş toplumsal b r sorunudur. Konut pol t kalarında Toplu Konut İdares (TOKİ)
öneml b r aktördür. 1980'l yıllarda konut kooperat ﬂer ne kred desteğ veren İdare, günümüzde mar planı
yapan, kentsel dönüşüm projeler yürüten, kamu arsaları satan b r nşaat ş rket görüntüsü vermekted r.
TOKİ'n n ele alındığı b ld r de öncel kle İdare'n n tar hsel geçm ş ne yer ver lecekt r. İk nc bölümde,
uygulamada görülen aksaklıklar ve bunların nedenler üzer nde durulacaktır. B ld r b r değerlend rme le
tamamlanacaktır.
Anahtar Kel meler: Konut, konut sorunu, toplu konut dares , kentsel rant.

What Kind of Housing Development Administration

Abstract
The housing issue is one of the chronic social issues in Turkey just like low quality education, terror and
unemployment which we have been unable to solve since the foundation of the Republic of Turkey. The
Housing Development Administration plays a key role in housing policies. The housing development
administration used to provide credits to housing cooperatives in 1980s and it is now transformed into a
Construction Company that handles zoning, oversees urban transformation projects and sells public lands.
The paper on the Housing Development Administration will ﬁrst give an outline of the history of the housing
development administration. The second part, on the other hand, will focus on the problems observed and lay
emphasize on the reasons of these problems. A general evaluation will be the ﬁnal part of the paper.
Keywords: House, housing problem, housing development administration, urban rent.
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Türk ye'de Konut Kooperat fç l ğ n n Dünü, Bugünü ve Yarını
Yrd. Doç. Dr. Hayr ye Şengün
Bayburt Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
İnsanlığın tar h kadar esk olan karşılıklı dayanışma ve beraber ş yapma davranışı, son yüzyılda konut
ed nme yöntemler arasında sıkça yer almaktadır. Türk ye'de konut ed nme s stem çer s nde yapı
kooperat ﬂer n n rolü ve sayısal büyüklüğü son yıllara kadar oldukça öneml yd . Kentlerdek nüfus artışıyla
b rl kte dar gel rl ler n konuta olan ht yacının artması, yapı kooperat ﬂer ne olan lg y arttırmıştı. Son
yıllarda se gerek para ve kred pol t kaları, gerekse Toplu Konut İdares (TOKİ) mar fet yle konut üret m n n
hız kazanması yanında, yapı kooperat ﬂer hakkındak olumsuz n telend rmeler kooperat ﬂeşerek konut
ed n lmes ne olan lg y azaltmıştır. Bu çalışmada Türk ye'de yapı kooperat fç l ğ n n durumu, gel şmes n n
önündek engeller, TOKİ'n n etk s tartışılmakta ve yapı kooperat fç l ğ n n geleceğ le lg l bel rlemelerde
bulunulmaktadır.
Anahtar kel meler; Konut, kooperat f, yapı kooperat ﬁ, TOKİ.

The Past, Today and The Future of The Hous ng Cooperat ves n Turkey

Abstract
Mutual sol dar ty and cooperat ve behav or wh ch s as old as human h story are frequently took ts place
among the methods of hous ng n the last century. The role and the numrr cal s ze of the bu ld ng cooperat ves
n the hous ng system n Turkey has been very mportant n recent years. The ncreas ng needs for hous ng for
the people hav ng low ncome w th the ncreas ng populat on n urban areas, has creased the nterest n the
hous ng cooperat ves. In recent years, both monetary and cred t pol c es have ncreased the speed of hous ng
product on by means of the houd ng development adm n strat on (TOKI), bes de th s the negat ve
qual ﬁcat ons about hous ng cooperat ves have reduced the nterest n acqu r ng by cooperat v ng. In th s
study, the s tuat on of bu ld ng cooperat ves n Turkey, the obstacles n front of ts development, the effect of
TOKI has been d sscussed and determ nat on about bu ld ng cooperat ves has been made.
Keywords: Cooperat ve, hous ng, bu ld ng coop, TOKI.
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İdare, P yasa ve Mekan: TOKİ'n n Konut Pol t kasında Yen Eğ l mler

Arş. Gör. Dr. Can G ray Özgül
Ankara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes S yaset B l m ve Kamu Yönet m
Arş. Gör. Özhan Değ rmenc oğlu
Gaz Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Son yıllarda konut pol t kalarında yaşanan değ ş mler kentleşme alandak tartışmaların merkez ne
oturmuştur. Özell kle Avrupa'dak tartışmalara bakıldığında, konut pol t kalarındak değ ş mler üzer nden
gerçekleşen s yas tartışmaların ve bunların toplumsal alana yansımalarının kentleşme pol t kalarını
şek llend rd ğ görülmekted r. Türk ye'de se TOKİ sah p olduğu yasal ayrıcalıklar, gen ş arsa stoku ve
şt rakler aracılığıyla konut p yasasının en büyük aktörü konumundadır. TOKİ'n n yakın dönem
söylemler ne bakıldığında son yıllarda konut üret m pol t kasında değ ş kl kler yaptığı anlaşılmaktadır. Bu
değ ş kl kler temelde; yerel m mar y öne çıkaran konut t p ne öncel k verme, mahalle kültürünü yaşatacak
konut alanları üretme, yatay kentleşme pol t kasını ben mseme ve lüks konutlar yer ne oﬁs ve otel yapımına
yönelme şekl nde sınıﬂandırılab l r. Çalışmada, TOKİ'n n mekânı ve aynı zamanda ekonom y
yönlend ren/dönüştüren yapısının 'nasıl' şled ğ ncelenmekted r.
Anahtar Sözcükler: Toplu Konut İdares , kentleşme, konut pol t kası, p yasalaşma.

TOKI: Governance, Market and Space

Abstract
The transformations in the housing policy are taking an essential part in the urbanization debates. As we can
see in the European academic milieu, the political debates and their inﬂuence on the social area about the
housing policy transformations shape the urbanization policies. In Turkey, TOKI stands at the ﬁrst place on
the housing market thanks to its legal privileges, its parcel stocks and its afﬁliates. We can understand with its
speech that TOKI will change its housing production strategies. These changes are classiﬁed into four
objectives; giving priority to the type of housing that improve local architecture, producing spaces that
support neighborhood culture, accepting the horizontal urbanization strategies and ﬁnally building hotels and
ofﬁces instead of luxury houses. The article analyzes how operates the system of TOKI that shapes space and
economy.
Keywords: Housing development administration, urbanization, housing policy, marketization.
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Türk ye'de 1980 Sonrası Dönemde Konut P yasasının Dönüşümü Bağlamında İk nc El Ev Eşyası
P yasası Malatya Örneğ
Ayşegül Arslan
İnönü Ün vers tes SBE S yaset ve Sosyal B l mler Anab l m Dalı Kentleşme ve Çevre Sorunları B l m Dalı YL

Özet
Neol beral pol t kanın egemen b r güç olmasıyla kentler n mekânsal açıdan düzenlenmes ç n devlet
müdahales n n b ç mler değ şm ş, karar alma sürec çoğunlukla özel sektöre bırakılmıştır. Bu nedenle
sermayen n kâr alanı olan kent mekânı metalaşmış, metalaşan kent mekânında konut da temel anlamı olan
barınma taleb nden uzaklaşmıştır. Neol beral kentleşme sürec yle konutun üret m neden ve konutla lg l
tüket m kalıpları değ şm şt r. Konut, hem sermayen n yen den üret ld ğ hem de b reyler n tüket m
kültürüne uyum sağlamaya çalıştığı b r alan olmuştur. Aynı zamanda konut ve ç ndek eşyalar b rer statü
gösterges olarak görülmüş, b reyler kend ler yle aynı tüket m b l nc ne sah p olanlarla b r arada yaşama
steğ ortaya çıkmıştır. Yen konut alanlarına yerleşmek yen eşya ve yen alışkanlıkları beraber nde
get rmekted r. Esk konuta a t eşyalar se konut sah pler tarafından yen konut alanlarına taşınmamaktadır.
Bu eşyalar ya değer nden düşük b r ﬁyata satılmakta ya da yen alınacak olan eşyaların b r bölümüyle takas
ed lmekted r. Bu da kentsel mekânda k nc el eşya p yasalarını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, dönüşen
konut p yasası sonucunda üret len, sunulan, yen anlamlar yüklenen konutun yaşam tarzları ve eşya
kullanımındak etk s , Malatya'dak konut ve ev eşyalarının değ ş m üzer nde gel şen k nc el ev eşyası
p yasası üzer nden ncelenm şt r.
Anahtar Kel meler: Kent, neol beral kentleşme sürec , konut p yasası, k nc el ev eşyası.

Per od After 1980 n Turkey Connectıon of Housıng Market Second Hand Household Market
Malatya

Abstract
W th neol beral pol t cs be ng a dom nant force, the forms of state ntervent on for regulat on n urban
perspect ve have changed and the dec s on-mak ng process has been mostly left to the pr vate sector. For th s
reason, the urban space wh ch s the proﬁt area of the cap tal has became commod ﬁed and commod ﬁed
urban space has moved away from demand of shelter ng wh ch s ts bas c mean ng. In the cause of neol beral
urban zat on, product on reason and consumpt on related to hous ng have changed. Hous ng has became an
area where both the cap tal s nnovated and the nd v duals who try to adapt to the consumpt on culture. At the
same t me, hous ng and goods were regarded as status and nd v duals wanted to l ve together w th those who
had the same consum ng consc ousness. Settl ng nto new hous ng areas br ngs new goods and new hab ts
together. The property belongs to the old household ng are not moved to the new household ng areas by the
householders. These goods are e ther sold w th low pr ces or exchanged w th the new ones. Th s leads to
second-hand goods markets n the urban space. In th s art cle, produced and presented as a result of hous ng
market, new l fe styles of hous ng and effects to us ng goods and exam ned through second hand household
market n Malatya.
Keywords: Urban, neol beral urban zat on process, hous ng market, second hand household market.
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Yapılı Çevre Üret m n n Önüne D k len Hukuksal Engeller, Plan Uygulamalarının Hukukla Yarışı

Araş. Gör. Naz le İrem Yeş lyurt
Ankara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes İdare Hukuku

Özet
“Zaman p yasa toplumunda para demekt r.”
(M chael Perelman, The Invent on of Cap tal sm)

Yapılı çevre üret m ne l şk n davaların şley ş , 1980'lerden ber devlet el yle güçlend r lmeye çalışılan
nşaat sektöründen bağımsız düşünülemez. İnşaata dayalı sermaye b r k m rej m yönetsel ve yargısal
kararlarda yansıma bulmaktadır. Çalışmada, kt sad değer yüksek yatırımların hukuksal bel rl l k
kazanması ç n yönetsel örgütlenmen n nasıl b r rol üstlend ğ , yapılı çevre üret m önüne d k len hukuksal
engeller n nasıl aşılmaya çalışıldığı, mahkemeler n yargılama sırasında nasıl yöntemler gel şt rd ğ .
b l rk ş l k ve müdahale kurumlarının şlev örnek dava dosyaları ışığında ncelenmekted r. İdare, projey b r
an önce uygulamaya koyab lmek amacıyla b l msel ve hukuksal araştırma yapma yükümlülüğünü yer ne
get rmeden karar alab lmekted r. Yürütmes durdurulmuş ya da ptal ed lm ş mar planlarını projeye devam
edeb lmek ç n tekrar karara bağlayab lmekte, mekanın kullanım özell ğ n değ şt reb lmekte ya da hale ve
sözleşme mzalanması aşamalarını hızlandırab lmekted r. Bu nedenle, bel rl b r projen n taşıdığı hukuka
aykırılıklar z nc rleme davalar doğurmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yapılı çevre üret m , çevre ve mar planlamasının yargısal denet m , ptal davası, nşaat yoluyla sermaye
brkm.

Legal Obstacles for the Bu lt Env ronmental Product on, The Hurdle Race of Implementat on of
Plans Aga nst the Law

Abstract
The legal cases regard ng the bu lt env ronmental product on cannot be seperated from the construct on
sector wh ch has been supported by the state s nce the 1980s. The cap tal accumulat on by constuct on has a
reﬂect on n adm n strat ve and jud c al dec s ons. In th s study, we w ll exam ne those ways wh ch
adm n strat ve author t es follow n order to make h gh value econom c nvestments legally certa n; how
those legal obstacles for the bu lt env ronmetal product on are overcome; wh ch methods the courts have
developed dur ng the tr als and the role of nst tut ons of expertness and ntervent on n l ght of the selected
cases. The adm n strat on m ght take dec s ons d sregard of ts obl gat on to make sc ent ﬁc and legal nqu ry
n order to accelerate ts acts. The suspended or annuled reconstruct on plans w th scale can be retaken to
make projects cont nue; the ntended use of place m ght be changed or the stages of contract ng out m ght be
fastened. Therefore, the legal v olat ons n a spec ﬁc project m ght cause success ve lawsu ts.
Keywords: Bu lt env ronmental product on, jud c al rev ew of env ronmental and urban plann ng, act on for annulment, cap tal
accumulat on by construct on.
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3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddes n n Uygulanmasında Halk Katılımının Önem
Araş. Gör. Hülya Sağlam
Karaden z Tekn k Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddes , mar planlarının hayata geç r lmes n amaçlayan b r mar
uygulama aracıdır. Halk arasında hamur kuralı, araz ve arsa düzenlemes , tarla kuralı, ada tatb katı,
şuyulandırma olarak da adlandırılan 18. Madde uygulamasının en öneml amacı kamunun hazırladığı mar
planları sonucu oluşan n met ve külfet denges n n eş tlenmes ve kamulaştırma yapmaksızın daren n mal
ed nmes amacıyla uygulanmaktadır. 18. madde uygulaması gereğ , düzenlemeye tab tutulan yerler n
ht yacı olan, yol, meydan, yeş l alan, park, cam , karakol g b umum h zmetlerde kullanılmak üzere
düzenlemeye g ren araz ve arsalardan %40'a varan oranda DOP yan Düzenleme Ortaklık Payı kes nt s
yapılmaktadır. DOP kes nt s düzenleme sonucu ortaya çıkan değer artışı karşılığında her parselden alanları
le orantılı olarak alınmakta, kalan kısımlar se mal sah pler ne müstak l, müşterek veya kat mülk yet
esaslarına göre dağıtılmaktadır. Bununla b rl kte, yapılan uygulamalar vatandaşa yeter nce anlatılamadığı ve
şeffaﬂıktan uzak olması dolayısıyla halkın, “İdare malımıza herhang b r karşılık ödemeden el koyuyor.”
şekl nde tepk ler ne maruz kalmaktadır. Bu çalışma, 18.madde uygulamalarına d ğer b r dey şle Araz ve
Arsa Düzenlemeler ne karşı halkın gel şt rd ğ tepk ler n türler n bel rlemek ve tepk ler en aza nd rmeye
yönel k çözüm öner ler sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma yapılırken, halkın tepk ler n n türler basında
çıkan haberler ve dava konusu olan uygulamalar baz alınarak bel rlenm şt r.
Anahtar Kel meler: Araz ve arsa düzenlemes , 18. madde, halk katılımı, DOP.

The Importance of Publ c Part c pat on n Implamentat on of The 18th Art cle of Number 3194
Zon ng Law

Abstract
18th art cle of number 3194 Zon ng Law s tool of zon ng mplament on wh ch s used to mplement zon ng
plans. 18th art cle s knowed as rule of dough, land readjustment, rule of ﬁeld, pract ce of sland. A m of 18th
s to ncrease quant ty of publ c-use land w thout expropr at on. Also, another a m of 18th art cle s to el mate
the mbalance wh ch coused by the zon ng plans. As a requar ment of the 18th art cle, Publ c Part c pat on
Rat o s deduced from all land parcels w th n project. The rat o of th s deduct on can reach up to % 40. Publ c
Part c pat on Rat o s used n order to fullﬁll publ c serv ces that these serv ces are charater zed n zon ng law.
Th s ret o s depends on the s ze of the Project area. And th s deducut on s mad efor the ncrease n value of
lands. After deduct on, rema n ng of lands are g ven back to owners. In add at on th s, mpletat on of 18th
art cle s not expl cated sufﬁc ently to c t zens and mplatat ons are not clear. So, c t zens say that “ Publ c
sector capture our lands w thout pay ng. Th s study was carr ed out n order to determ ne the typs of react ons
developed by the publ c agan st the mpletat ons of art cle 18 or land readjustment and to propose sol t on to
m n m ze react ons. In the couse of the study, t was based on pract ces that were pend ng and l t gat on
nvolv ng the types of publ c react ons.
Keywords: Land readjustment, art cle 18, publ c part c pat on, publ c part c pat on rat o.
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İstanbul Perspekt ﬁnden Akıllı Şeh rlere Bakış: Şeh rler Akıllı Kılan Sadece Teknoloj m ?
Dr. H cran Hamza Çel kyay

Özet
B lg ve İlet ş m teknoloj ler ndek gel şmelere bağlı olarak tüm dünyada “şeh r” algısının çok yönlü olarak
değ şmes , akıllı şeh rler n tanımlanmasında gen ş kr terler n sıralanmasına neden olmuştur. Akıllı şeh rler
çalışmalarının temel nde “b lg ve let ş m teknoloj ler ” olduğu b l nmekted r. Gerçekte akıllı şeh rler altı
farklı b leşen etrafında yapılandırılırlar. Bu b leşenler Akıllı ekonom , Akıllı Ulaşım Akıllı çevre, Akıllı
nsanlar, Akıllı yaşam ve Akıllı yönet ş m olarak sıralanmaktadır. Akıllı şeh r ç n gel şt r len tüm
uygulamalarda bu b leşenler n eş t yer tutması beklenmekted r. D ğer b r fade le, b r şehr n “akıllı” olarak
n telend r leb lmes ç n tüm b leşenler etrafında uygulamaların dengel b r şek lde gel şt r lmes
gerekmekted r. Bu çalışmada, akıllı şeh r kavramı, akıllı şeh r b leşenler le ncelenerek İstanbul şehr ç n
yapılan çalışmalar ortaya konulacaktır. Bu çalışmalarda akıllı şeh r b leşenler n n ne derece yer bulduğu
anal z ed lecekt r.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Akıllı Şehirler, Akıllı Yönetişim, Bileşenler, İstanbul

The V ew of Smart C t es Through İstanbul Perspect ve: Is It Only Technology Makes C t es
Smart?

Abstract
Digital cities transformed into smart cities over years. Developments in information and communication
technologies all over the world changed the perception of the “city” tremendously. This transformation
broadened the criteria of being deﬁned as 'the smart city'.It is known that the concept of 'smart city' is based on
information and communication technologies. In fact smart cities have six components such as smart
economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living and smart governance. It is
anticipated that all of these components will maintain an equal role in all smart city studies. In other words,
applications need to be developed around all components in a balanced way so that a city can be deﬁned as
“smart”.In this study, the concept of smart city and smart city components will be examined and it will be
analyzed how smart city components are located in smart city studies for Istanbul city.
Keywords: Technology, Smart Cities, Smart Governance, Components, Istanbul
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G r ş mc Kent Bağlamında Türk ye'dek Anakent Beled yeler ne Sah p İller n Değerlend r lmes
Z. İsmet Anadol Koyun
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes SBE İkt sat ABD Yüksek L sans
Doç. Dr. M. Şükrü Mollavel oğlu
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes İİBF İkt sat Bölümü

Özet
G r ş mc l k faal yetler n n en etk n sürdürüldüğü kentsel mekanlar, gerek g r ş mc ler n gerekse de kentsel
gel şmen n merkez olma rolünü üstlenmekte ve 'G r ş mc Kent' olgusunun temel b leşen se g r ş mc l k
oluşturmaktadır. G r ş mc l ğ n ekonom açısından önem d kkate alındığında, kentler n g r ş mc yet şt rme
potans yel hem genel ekonom hem de kent ekonom s açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu
çalışmanın konusu Türk ye'dek Ana Kent Beled yes ne sah p ller n “G r ş mc Kent” açısından
değerlend r lmes n çermekted r. Çalışmada Ana Kent Beled yes ne sah p 30 l örneğ nden hareketle ve
2013 ver ler d kkate alınarak g r ş mc kent olgusu değerlend r lmekted r. Değerlend rme yapmak üzere
oluşturulan yapı yed temel b leşenden oluşmaktadır. Bu b leşenler; Düzenley c Çevre, Altyapı, P yasa
Koşulları, Sermaye Er ş m , Beşer Sermaye, Yen l k ve Kültür'dür. Standartlaştırma ve b leş k endeks
yöntemler n n kullanıldığı çalışmada, her b r kente l şk n bel rleyen skorları oluşturulmakta ve bu skorlar
b rleşt r lerek her b r kent ç n g r ş mc l k endeks değer elde ed lmekted r. Çalışma sonucuna göre, endeks
değer en yüksek olan İstanbul l g r ş mc kent sıralamasında b r nc sırada yer almaktadır.
Anahtar kel meler: G r ş mc Kent, endeks, ekonom k gel şme, anakent, g r ş mc l k.

Evaluation of Provinces Which Have Metropolitan Municipalities in Turkey in Context of
Entrepreneur City
Abstract
Urban spaces in which entrepreneurship activities are conducted efﬁciently, undertake role of being central
for entrepreneurs and urban improvement and are accepted as the major component of “Entrepreneur City”
concept. Based on these ﬁndings and current ﬁnancial facts, 30 cities which have metropolitan municipality
were evaluated in context of “Entrepreneur City” according to data from year 2013. Framework set for
evaluation was formed with 7 components. Such components were Regulatory Environment, Infrastructure,
Market Conditions, Access to Capital, Labor force, Innovation and Culture. In this study which uses
standardization and composite index methods, indicator scores was formed for each city and entrepreneur
city index was found for each city by combining those scores. According to result of the study, İstanbul city
which has the highest index value was found in the ﬁrst place in entrepreneur city index gradation list.
Keywords: Entrepreneur C ty, Index, econom c development, metropol s, entrepreneursh p.
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Türk Kamu Yönet m S stem nde Kentler n Yen den Tanımlanması ve Marka Kent Kavramı:
İstanbul Üzer ne B r Değerlend rme
Yrd.Doç.Dr. Sal h Batal
Yalova Ün vers tes Öğret m Üyes , salihbatal@gmail.com

Özet
21. yy. küresel ekonom n n l şk ler ağı, kent ölçeğ nden ülke ölçeğ ne doğru çok boyutlu olarak
planlanmaktadır. Bu l şk lerde kent n marka değer ; kent , bölgey ve ülkey daha yaşanab l r kılan ana
etmend r. Bu nedenle markalaşma stratej s n n, kent n kalkınma planlarıyla paralel olarak gel şt r lmes
gerekmekted r.
Marka kent kavramını Türk ye özel nde düşündüğümüzde lk olarak aklımıza İstanbul gelmekted r. İstanbul;
Ortadoğu ve Avrasya kentler n kapsayan l der kent kapas tes ne sah pt r. Ayrıca İstanbul; tar h , kültürel
dokusu ve uluslararası pazarlara bağlantılarıyla b rl kte düşünüldüğünde, sürdürüleb l r kültür endüstr s
bakımından oldukça öneml b r yere sah pt r.
Çalışmamızda; kent markalaşması ve küresel kent modeller açıklanarak, İstanbul'un marka değer ve dünya
kentler bakımından hang gruba a t olduğu bel rlenmeye, İstanbul'un avantaj ve dezavantajlı olduğu alanlar
ortaya konularak b r sonrak adım stratej s ön görülmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kel meler: Yerel Yönet mler, Kent Planlaması, Kent Markalaşması, İstanbul.

Redeﬁn ng of C t es and Brand-C ty Consept In Publ c Adm n strat on System of Turkey: An
Evaluat on About İstanbul
Abstract
Relat onsh ps network of global economy n 21st century s planned as a mult d mens onal that s from urban
scale to country scale. In th s relat onsh ps, brand value of c ty s the key element that makes c ty, reg on and
country more l veable. Therefore, brand ng strategy needs to be developed n d rect proport on to
development plan of c ty.
İstanbul pr mar ly come to our m nds when we th nk about the brand-c ty consept spec ﬁc to Turkey. Istanbul
has the capac ty of be ng reg onal leader n the reg on nclud ng c t es of M ddle East and Europe.
Furthermore, Istanbul has cons derably mportant pos t on w th regards to ts h story, cultural texture,
relat onsh p w th nternat onal markets, and relat onsh p of susta nable culture ndustry.
In our study; brand value of İstanbul and wh ch sort of c ty group t s belong n respect to global c t es w ll be
dent ﬁed by clar fy ng of c ty brand ng and global c ty models, and pred ct ng of next step strategy w ll be
study by exh b t ng of areas that s advantageous and d sadvantageous of İstanbul.
Keywords: Local Governments, Urban Plann ng, C ty Brand ng, Istanbul.
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Türk ye'de Küreselleşmen n Kentler Üzer ndek Etk s : Alışver ş Merkezler ve İstanbul
Araş. Gör. Dr. Aslı Yönten Balaban
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. İbrah m İrdem
Pol s Akadem s Başkanlığı Güvenl k B l mler Enst tüsü

Özet
Küreselleşme sürec ne koşut olarak ulaşım ve let ş m olanaklarının gel şmes yle b rl kte yen kentsel
mekânlar oluşmaya başlamıştır. Bu mekânlardan b r olan alışver ş merkezler t car özell kler n n yanı sıra
kentler açısından yen b r yaşam tarzı hal ne gelm şler ve küreselleşen kentler n yen s mgeler nden b r s
olmuşlardır. Günümüzde sadece büyük kentlerde değ l, küçük kentlerde dah alışver ş merkezler n n yaygın
hale geld ğ n görmektey z. Türk ye'de alışver ş merkezler lk defa 1980'l yılların ortalarından sonra ortaya
çıkmaya başlamış ve sayıları hızla artarak kent yaşamının öneml b r parçası hal ne gelm şlerd r. Özell kle
son yıllarda ülkem zde sayılarında hızlı b r artış yaşanan alışver ş merkezler , kent n ekonom k ve toplumsal
yaşamına öneml b r hareket get r rken, kent merkez nde ve kent çevres nde yen kentsel merkezler
oluşmasına neden olmuştur. Aynı zamanda küreselleşme sürec kentler tek t pleşt rmeye de başlamıştır. Bu
durum kent n kend ne özgü tar h dokusunun ve geleneksel yaşam b ç m n n g derek aşınmasına neden
olmaktadır. Bu çalışmada, küreselleşmen n kentsel mekânlar üzer ndek etk s alışver ş merkezler üzer nden
ele alınacaktır. Bu kapsamda da küresel kent olma yolunda lerleyen ve b rçok alışver ş merkez n barındıran
İstanbul ç n değerlend rmeler yapılacaktır. Kent merkez ne alternat f olarak tanımlanab len alışver ş
merkezler n n kent yaşamı üzer ndek etk ler n tartışmayı hedeﬂeyen çalışma, konuyla lg l l teratür
taramasına dayanmaktadır.
Anahtar Kel meler: Kentleşme, küreselleşme, tek t pleşme, alışver ş merkezler , İstanbul

The Impact of Global zat on on C t es n Turkey: Shopp ng Centers and Istanbul
Abstract
In paralell to the global zat on process, new urban spaces began to form w th the development of
transportat on and comm n cat on fac l t es. Shopp ng centers wh ch are the one of these spaces have become
a new l festyle n terms of c t es bes des the r commerc al propert es and become one of the new symbols of
global zed c t es. Nowadays, t s seen that shopp ng centers have become more w despread not only n b g
c t es even n small c t es. In Turkey, shopp ng centers have began to emerge after the m d-1980s for the ﬁrst
t me and become an mportant part of urban l fe by ncreas ng rap dly day by day. Espec ally n recent years,
shopp ng centers wh ch exper enced a rap d ncrease n our country have brought a s gn ﬁcant move to the
c ty's econom c and soc al l fe and also led to the format on of new urban centers around the c ty. At the same
t me, the process of global zat on began to make c t es s m lar zed. Th s s tuat on causes eros on of the c ty's
un que h stor c fabr c and trad t onal l fe styles. In th s study, the mpact of global zat on on urban spaces w ll
be handled through shopp ng centers. In th s context, assessment w ll be made for Istanbul gett ng become
global c ty and host ng many shopp ng centers. Th s study a ms to d scuss the mpact of shopp ng centers as
an alternat ve to c ty center on urban l fe. Th s study s based on l terature rev ew.
Keywords: Urban zat on, global zat on, un form ty, shopp ng centers, Istanbul
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Yerel Yönet mlerde Açıklık, Şeffaﬂık ve Hesap vereb l rl k: Büyükşeh r Beled yeler n n Web
S teler n n Anal z
Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya
Marmara Ün vers tes SBF

Yrd. Doç. Dr. Ufuk Özışık
Marmara Ün vers tes SBF

Özet
YKY reformlarının, özell kle gel şmekte olan ülkelerde adem- merkez yetç l k, bürokrat k reform ve
devlet n dönüşümü alanlarında öneml etk ler olduğu b l nmekted r. Bu bağlamda, yerel yönet mlerde
dürüstlük ve et k bu süreçler n öneml b r yönünü oluşturmaktadır. Yerel yönet mler düzenleyen yasalar, b r
taraftan açıklık, şeffaﬂık ve hesap vereb l rl k lkeler n uygulamaya koyarken, öte yandan merkez yetç l ğ n
azaltılması ve kamu yönet m nde katılımcılığın artırılmasını öngörmüştür. Açıklık, şeffaﬂık ve hesap
vereb l rl k lkeler çerçeves nde; toplantı, gündem ve kararların halka duyurulması ve toplantıların esas
olarak açık yapılması le ht sas kom syonları ve denet m kom syonları, yerel yönet mlerde et k altyapının
oluşturulması ç n öneml hükümlerd r. Bu çalışma, 30 Büyükşeh r Beled yes n n web sayfalarının 3 lke
çerçeves nde çözümleme ve değerlend r lmes n amaçlamaktadır. 2015 sonbaharında toplanan ver ler
çerçeves nde büyükşeh r beled yeler sınıﬂandırılarak, beled yeler n web pol t kası, web h zmetler ve
sunulan b lg ler n değ ş k kıstaslara göre çözümlemes yapılmaktadır.

Openness, Transparency and Accountab l ty n Local Governments: Analys s of Web Pages of
Metropol tan Mun c pal t es
Abstract
NPM reforms have signiﬁcant impact on decentralization, bureaucratic reform and transformation of the
state, especially in developing countries. In this respect, integrity and ethics in local government constitutes
important aspects of these processes. Local government legislation, introduced openness, transparency and
accountability on the one hand, and decreasing centralization and increasing participation in public
administration. Within the scope of the principles of openness, transparency and accountability, the
announcement of meetings, agenda and decisions to the citizens and the conduct of meetings publicly,
standing and audit commissions are basic provisions to set up ethics infrastructure in local government. This
study attempts to analyze the web pages of 30 metropolitan municipalities in reference to 3 principles. The
data was collected in Fall 2015, and the municipalities are classiﬁed according to their web policy, web
services and the information provided on web pages is analyzed by several criteria.
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İşyer Sah pler n n Perspekt ﬁnden Kentlerde Yayalaştırma Projeler n Etk leyen Faktörler:
Erz ncan Örneğ
Abdulsamet D nç
Avrasya Ün vers tes Yerel Yönet mler Y.L sans Öğrenc s
Yrd. Doç. Dr. Burak Hergüner
Avrasya Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Günümüzde gel şen teknoloj yle beraber sayısı artan motorlu araçlar kent hayatını g derek olumsuz
etk lemekted r. Bu soruna çözüm bulmak ç n yerel yönet mler yıllardır kent planlarında, traﬁk kurallarında
ve ulaşım s stemler nde b rçok düzenlemeler yapmışlardır. Bunların en öneml ler nden b r s olan
yayalaştırma, g derek daha fazla önem kazanmaktadır. Fakat, kentlerde yıllardan ber var olan yapısal düzen
değ şt rmek çok kolay olmadığından yayalaştırmanın uygulanması da kolay değ ld r. Bu çalışmada
yayalaştırma yaparken hang faktörler n göz önünde bulundurulması gerekt ğ ncelenm şt r ve bu
faktörlerden hang ler n n yayalaştırmanın yapıldığı bölgedek şyer sah pler n n yayalaştırmaya verd ğ
desteğ etk led ğ ortaya çıkarılmıştır. Öncel kle yayalaştırmayla lg l l teratür taranmış ve farklı
yayalaştırma türler ncelenm şt r. Buradan yola çıkılarak b r kuramsal çerçeve ve araştırma model
oluşturulmuştur. Model test etmek üzere, L kert ölçeğ yle hazırlanmış b r anket kullanılmıştır. Anket odak
(focal) örneklem metoduyla seç len 161 katılımcıya uygulanmıştır. Test ed len toplam 6 h potezden 3'ü kabul
ed l rken, 3'ü kabul ed lmem şt r.
Anahtar kel meler: Yerel Yönet mler, yayalaştırma, kentleşme, yaya bölges .

Factors Affect ng the Pedestr an sat on Projects n the C t es through Bus ness Owners'
Perspect ves: The Case of Erz ncan
Abstract
Today, ncreas ng number of motor veh cles affect the urban l fe n a negat ve way. In order to ﬁnd a solut on
to th s problem, for years, many local author t es have been do ng a lot of changes n the r urban plans, trafﬁc
rules, and transportat on system. The pedestr an sat on, wh ch s one of the most mportant among these
efforts, has gradually become more mportant. However, as t s not so easy to change the ex st ng stractural
system of c t es, pedestr an sat on projects are regarded as d fﬁcult tasks to undertake.
In th s study, factors affect ng the pedestr an sat on projects were exam ned, and a model was developed. To
test the model, a survey n l kert scale was used. The survey was appl ed to 161 part c pants chosen w th focal
sampl ng method. 3 out of 6 hypotheses were accepted, and other 3 hypotheses were rejected.
Keywords: Local governments, pedestr an sat on, urban zat on, pedestr an zone.
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Kent, K ml k ve İmaj: Van İl Örneğ
Prof. Dr. Reha Saydan
Van YYÜ İİBF İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr.Sanem Şehr banoğlu
Van YYÜ Fen Fak. İstat st k Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Em ne C hang r
Van YYÜ TOİF Konaklama İşletmec l ğ Bölümü
Arş. Gör. M.Fuat Levendoğlu
Van YYÜ Edeb yat Fak. Antropoloj Bölümü

Özet
Günümüzde küreselleşmen n ve teknoloj n n dur durak b lmeks z n hızlı b r şek lde lerlemes dünyada b r
çok konuda rekabet n artmasına neden olmaktadır. Bu rekabet yarışında ürünler, ﬁrmaların yanı sıra artık
ülkeler ve hatta şeh rlerde bu yarıştan kaçamayacak duruma gelm şt r. Bu yarışta başarılı olan, kend n y
tanıtab len, s mler n duyurab len şeh rler n, bulundukları bölge ve ülken n yanı sıra, o şehr n vatandaşlarına
da hem ekonom k hem de sosyal alanda poz t f katkı sağladığı b l nmekted r. B r şehr n rekabet ortamında
başarılı olab lmes ç n öncel kl olarak el ndek değerler n farkına varması, eks kler n g dermes ve zayıf
yönler n düzeltmes gerek r. Bu çalışmanın amacı; bu şehr n pazarlanab lmes ç n Van l nde yaşanan
katılımcıların z hn nde oluşan Van şehr ne a t majı ortaya çıkararak, şehr n markalaşma sürec ne katkı
sağlamaktır. Bu amaçla Van, b r şeh r markası olarak ele alınmış ve şehr n somut ve soyut maj unsurlarının
yanı sıra, Van şehr nde yaşayan nsanlara bu şehr çağrıştıran d ğer maj unsurları sorulmuştur.
Anahtar kel meler: Van, Marka majı, marka k ml ğ .

C ty, Ident ty and Image: The Case of Van
Abstract
Today, the rap d progress of global zat on and technology are lead ng to ncreased compet t on n many ﬁelds.
Products, compan es, countr es and even c t es have become unable to stay out from th s compet t on. It s
also known that the c t es that have succeeded n th s compet t on, wh ch can promote themselves well
enough and can make name, are also known to have pos t vely contr buted to the r reg on and the country as
well as the r c t zens both n terms of econom c and soc al areas. In order for a c ty to be successful n a
compet t ve env ronment, t must ﬁrst recogn ze ts values,resolve ts deﬁc enc es and must restore ts
weaknesses. The purpose of th s study s to contr bute to the brand ng process of the c ty by dent fy ng the
mage of the c ty of Van n the m nd of the survey part c pants' who are thel v ng n Van prov nce so that th s
c ty can be marketed.W th th s purpose Van was threated as a c ty brand and along s de the tang ble and
ntang ble components of Van, the other mage components that rem nd Van to the c t zens were measured .
Keywords: Van, brand mage, brand dent ty

2015-FEN-B156 No'lu bu çalışma YYÜ B l msel Araştırma Projeler Koord nasyon B r m tarafından
desteklenm şt r.
- 66 -

Türk ye'de Kamu Personel Yönet m nde Sorunlar ve Çözüm Öner ler Üzer ne Düşünmek
Doç. Dr. İpek Özkal Sayan
Ankara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes , S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Türk ye'de kamu personel s stem nasıl olmalı, alan nasıl yönet lmel sorusu aslında Cumhur yet n
temeller n n atıldığı yıllardan günümüze kadar geçen dönemde üzer nde en çok tartışılan alanlardan b r
olmuş ve hemen hemen her dönem kamu yönet m reformlarının temel n oluşturmuştur. Kamu personel
s stem alanındak problemler n açık b r b ç mde teşh s ed lmes önümüzdek dönemde yapılacak olan
reformların başarıya ulaşması açısından büyük b r gerekl l k teşk l etmekted r. Bu düşünceden yola çıkarak
bu çalışmanın amacını “kamu personel yönet m alanında sorun tesp t yapmak” ve “tesp t yapılan sorunlara
çözüm öner ler get rmeye çalışmak” oluşturmaktadır. Çalışmada ele alınacak başlıklar performans, l yakat
s stem ve esnekl k olacaktır. Bu kavramlar özel nde Türk ye'de kamu personel s stem n n yapı taşları nşa
ed lmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kel meler: Türk ye, kamu personel yönet m , performans, l yakat s stem , esnekl k.

Th nk ng About The Publ c Personnel Adm n strat on Problems and Solut ons n Turkey
Abstract
One of the popular quest ons n Turkey s how should be the publ c personnel system n Turkey and how the
system should be managed from the year the foundat on of the republ c unt l today. That quest ons form the
bas s of almost every per od of the publ c adm n strat on reforms. Clearly dent fy ng the problems n the ﬁeld
of publ c personnel system poses a major requ rement for the success of the reforms to be made n the future.
Based on these cons derat ons the purpose of th s study s; “to determ ne problems n the area of publ c
personnel adm n strat on" and “try to br ng solut ons”. Top cs to be d scussed n th s study w ll be;
performance, mer t system and ﬂex b l ty. W th analyz ng these concepts, we w ll try to bu ld the blocks of
publ c personnel system n Turkey.
Keywords: Turkey, publ c personnel adm n strat on, performance, mer t system, ﬂex b l ty.
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Kamu Personel Rej m n Send kalarla B rl kte Yönetmek: TARGEL Projes Üzer nden B r
Değerlend rme
Yrd. Doç. Dr. Süha Oğuz Albayrak
Türk ye ve Orta Doğu Amme İdares Enst tüsü (TODAİE)

Özet
1960'lı yıllarda ford st b r k m rej m ne uygun b ç mde merkez yetç ve statüter b r anlayışla düzenlenen
kamu personel rej m 1980'l yıllardan t baren değ ş m sürec nded r. Yaşanan değ ş m sürec nde send kalar
öneml b r rol oynamaya başlamıştır. Özell kle 2010 yılında yapılan Anayasa değ ş kl ğ sonrasında toplu
sözleşme aracılığıyla send kalar kamu personel rej m n n yönet m nde bel rley c konuma gelm şlerd r. Bu
durum kamu personel rej m n n merkez yetç ve statüter n tel ğ n sona erd rmekted r. Yen kamu yönet m
anlayışının b r parçası olarak, devlet n vatandaşlarla ya da s v l toplum örgütler yle b rl kte yönet lmes
gerekt ğ savunusu Dünya Bankası ve OECD g b uluslararası örgütler tarafından d le get r lmekted r. Bu
çalışmanın temel amacı kamu personel rej m n n send kalarla b rl kte yönet lmeye başlandığı olgusunu
anal z etmekt r. Anal z, devlet tarafından tek taraﬂı olarak başlatılan fakat send kalarla b rl kte sonlandırılan
b r st hdam projes olan TARGEL projes üzer nden gerçekleşt r lecekt r.
Anahtar Sözcükler: Yen kamu yönet m , kamu personel rej m , yönet ş m, send ka, toplu sözleşme.

Manag ng The Publ c Personnel Reg me Together W th The Publ c Employee Un ons: An
Evaluat on Over The TARGEL Project
Abstract
In the 1960s, publ c personnel reg me wh ch was regulated w th central zed and statutory understand ng
accordance w th Ford st accumulat on reg me, has been under the transformat on s nce the 1980s. In the
process of change trade un ons has been play ng an mportant role. In part cular, after const tut onal changes
made n 2010, trade un ons have become a k ngmaker by means of collect ve barga n ng n the management
of publ c personnel reg me. Th s s tuat on cease to the central zed and statutory nature of the publ c personnel
reg me. As part of the new publ c management approach, the defense that the government should be managed
n conjunct on w th the c t zens or NGOs have been expressed by nternat onal organ zat ons such as the
World Bank and the OECD. The ma n purpose of th s work s to analyse the phenomenon of the publ c
personnel reg me started to be carr ed out n conjunct on w th the trade un ons.. Analys s, w ll be carr ed out
over the TARGEL Project as an employment project launched un laterally by the government, but wh ch
term nated together w th the trade un ons
Keywords: New publ c management, publ c personnel reg me, governance, trade un on, collect ve barga n ng.
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2010 Anayasa Değ ş kl ğ nden Bugüne Hâk mler ve Savcılar Yüksek Kurulu: Örgütsel ve
Yönetsel Açıdan B r Değerlend rme
Arş. Gör. Özkan Durna
Mers n Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Hâk mler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK), Türk ye'de adalet yönet m n n merkez nde bulunur. Amacı
6087 sayılı kuruluş Kanunu'nda bel rt ld ğ üzere mahkemeler n bağımsızlığı le hâk ml k ve savcılık
tem natı esaslarına göre çalışmaktır. 2010 yılında gerçekleşen anayasa değ ş kl ğ yle b rl kte Adalet
Bakanı'nın Kurul'dak nüfuzu artmış, Kurul üyeler n n sayıları da artırılarak b r kısmının hâk mler ve savcılar
arasından yapılacak seç mlerle bel rlenmes , b r kısmının Yargıtay, Danıştay, Adalet Akadem s genel
kurullarınca, b r kısmının se Cumhurbaşkanınca bel rlenmes kurala bağlanmıştır. Yargıçlar ve savcılar
arasından seç m yapılması, yargıyı seç mler yoluyla ayrışma ve s yasallaşma tehl kes ne neden olmuştur. O
halde bu değ ş kl kler bağımsız yargının ruhuna uygun mudur? Ayrıca hâk mler geç c yetk le
görevlend rme yetk s bulunan Kurul'u, hâk ml k tem natı le nasıl bağdaştırab l r z? Bu çalışmanın amacı,
2010 anayasa değ ş kl ğ nden bugüne HSYK'nın yönetsel ve örgütsel yapısındak değ şmey nceleyerek,
kurulun gerçek amacına ne ölçüde h zmet ett ğ n n çözümlenmes d r.
Anahtar Kel meler: Adalet yönet m , HSYK, mahkemeler n bağımsızlığı, hâk ml k tem natı, seç mler.

The H gh Counc l of Judges and Prosecuters From 2010 Const tut onal Amendment By Now: A
Rev ew About Organ zat onal and Execut ve Structure

Abstract
The High Council of Judges and Prosecutors (HSYK) s at the center of adm n strat on of just ce n Turkey. As t s
ment oned n the law no. 6087 on the const t on of H gh Counc l of Judges and Prosecutors , the purpose s to
prov de the ndependence of the courts and legal guaranty of judges and prosecutors. W th the counst t onal
amendment wh ch took place n 2010, the nﬂuence of M n stry of Just ce on the Counc l ncreased. The
number of the members of the couns l was ncreased and some of them were dec ded to be chosen w th an
elect on wh ch be held between judges and prosecutors, some of them were dec ded to be chosen by the
general assembly of H gh Court of Appeals, Counc l of State and Academy of Just ce and the other some of
them were dec ded to be chosen by the Pres dent. The elect on wh ch s held between judges and prosecutors
causes d s ntegrat on of the jud c al system through elect ons and pol t zat on of jud c al system. Then, s th s
amendment conven ent w th the soul of ndependent jud c ary. Bes des, how can the counc l wh ch has the
author ty to ass gn judges w th temporary power accord w th the legal guaranty of judges? The purpose of th s
study s to reveal to what extent the Counc l serves to ts real purposes by exam n ng the changes n execut ve
and organ sat onal structure of the Counc l s nce the const tut onal amendment n 2010.
Keywords: Adm n strat on of Just ece, The H gh Counc l of Judges and Prosecutors (HSYK), ndependence of courts, elect ons.
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Düzenley c ve Denetley c Kurum Personel n n Teknokrat N tel kler Üzer ne B r İnceleme

Yrd. Doç.Dr. Mustafa Arslan
Nevşeh r Hacı Bektaş Vel Ün vers tes Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Teknokras felseﬁ temeller Platon'un “F lozof Kralın Yönet m ” düşünces yle Bacon'un “Mühend sler n
Yönet m ” düşünces ne dayanan ve Sa nt S mon'un “Toplumun B r Endüstr Kuruluşu g b Yönet lmes ”
tez yle şek llenen b r yönet m s stem d r. B r kes mce toplumu tekn k b lg ye sah p olan k ş ler n yönetmes
olarak algılanırken b r d ğer kes me göre tekn k b lg n n yönet me uyarlanmasıdır. Teknokrat se tekn k
uzman olan ve bu b lg s n pol t ka bel rleme sürec nde kullanab len çalışandır. 1929 Ekonom k Buhranı
sonrasında kt sad kamu kurumları, planlama teşk latları ve merkez bankaları g b kurumlarda st hdam
ed len ekonom st, planlama uzmanı, ﬁnans uzmanı g b s yas karar sürec nde rol oynayan uzmanlar pol t ka
bel rleme sürec ne dah l olmuşlardır. 1970'lerde yaşanan kr z sonrasında p yasaların şley ş n düzenlemek
ve denetlemek üzere hükümet h yerarş ler dışında yen yönetsel yapılar oluşturulmuştur. Tekn k b lg ye olan
gereks n m sebeb yle bu kurumlar uzman personel st hdam etmekted r. Bu çalışmada kuruluş ve yetk
kanunları ncelenmek suret yle, Türk yönet m yapısındak düzenley c ve denetley c otor telerde st hdam
ed len personel n teknokrat yönler değerlend r lm şt r. Bu üç adımda gerçekleşm şt r. Öncel kle; kanunlar
ncelenerek düzenley c otor ten n yasa yapma sürec ne doğrudan veya dolaylı etk s n n olup olmadığı
araştırılmıştır. İk nc olarak düzenley c otor ten n yetk alanında özerkl k durumu açıklığa
kavuşturulmuştur. Son olarak da uzman yardımcısı ve daha üst kadrolarda görev yapan personel n uzman
n tel ğ taşıyıp taşımadıkları ortaya konmuştur.
Anahtar Kel meler: Teknokras , teknokrat, düzenley c ve denetley c kurum.

A Disquisition about Technocratic Qualiﬁcations of Regulatory and Supervisory Authority
Employees

Abstract
Technocracy is a management system whose philosophic root is based on Platon's philosophy of
“Government Ruled by Philosopher Kings” and Bacon's idea of “Government by Engineers” and shaped by
Saint Simon's idea of “Managing the Society as an Industrial Organization”. While it was perceived by some
camps as “an administrative system lead by some ones who have technical knowledge”, other groups argue
that “technocracy is adaptation of the technical knowledge on administration”.Technocrat is an employee
who is a technical expert and able to use this specialized knowledge on the policy determination process.
After the 1929 Economic Crisis the experts, economist-planning experts-ﬁnanciers, employed in state-owned
economic enterprises, planning ofﬁces and central banks began to participate in policy determination. After
the crisis in 1970s, new administrative authorities, which are established out of the hierarchical structure of
cabinet, were constituted in order to regulate and supervise the markets. As a consequence of necessitating
technical knowledge, these authorities employ technical experts. In this paper, technocratic characteristics of
personnel employed in regulatory and supervisory authorities were evaluated by means of scrutinizing their
establishment and empowering law. This realized in three steps. Primarily; whether the regulatory and
supervisory authority has direct or indirect effect on policy making process is evaluated. Second; whether this
authority has autonomy in its jurisdiction is declared. Finally; whether assistant experts and their hierarchical
uppers have technocratic qualiﬁcation is revealed.
Keywords: Technocracy, technocrat, regulatory and supervisory authority.
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S yasal ya da Bürokrat k B r Poz syon Olarak Türk ye'de Bakan Yardımcılığı Statüsü
Yrd. Doç Dr. Funda Kemahlı
Erz ncan Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü
Yrd. Doç.Dr. Şükrü Mert Karcı
“Lefke Avrupa Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü"

Özet
Temel lkeler nden b r “s yaset – yönet m ayrılığı” olan geleneksel kamu yönet m anlayışına göre
s yasetç ler kamu pol t kalarına l şk n temel kararlar alırken kamu görevl ler de bu kararları etk n ve tarafsız
b r şek lde uygulamaktadır. Çağdaş yaklaşımlar se “s yaset – yönet m ayrılığı” düşünces n reddetmekted r.
Ülkem zde müdahalec devletten düzenley c devlete geç ş sürec nde bürokrat k örgütlenmeler n üst
h yerarş ler nde s yasal görevlend rmeler meşru temele dayandırma g r ş mler görülmüştür. Bu kapsamda
2011 yılında düzenlenen bakan yardımcılığı makamının hukuk statüsü se tartışmalıdır. S yasal b r poz syon
olarak özell kler n n ortaya konab lmes ç n uygulamanın değerlend r lmes gerekmekted r. Bu çalışmada
bakan yardımcılığı statüsünün s yasal ve yönetsel b r poz syon olarak değerlend r lmes amaçlanmıştır.
Uygulamanın 65. Hükümet Dönem 'ndek görünümü anal z ed lm şt r.
Anahtar Sözcükler: S yaset–yönet m ayrılığı, s yasal tarafsızlık, bakan yardımcısı, s yas müsteşar.

Deputy Minister's Status in Turkey as a Bureaucratic or Political Position
Abstract
Politics administration dichotomy is one of the basic principles of traditional public administration.
According to the traditional approach while politicians give decisions of public policy the public ofﬁcials
implement these decisions effectively and impartially. However the contemporary approaches reject the
politics administration dichotomy. The attempts to legitimize political appointments at the top level
hierarchies of bureaucratic organizations in Turkey were examined during the transition process from
interventionist government to regulatory government. The legal status of deputy minister arranged in this
context in Turkey is arguable. The evaluation of the implementation is necessary in order to reveal deputy
minister's political position. The aim of this study is evaluating the deputy minister's status as political and
administrative positions. The appearance of the implementation during the 65th Government of Turkey is
analyzed.
Keywords: Politics–administration dichotomy, political impartiality, deputy minister, political undersecretary.
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Türk ye'de Personel İst hdamında Güvences z Çalıştırmanın Aracı Kurumu: Özel İst hdam
Büroları
Yrd. Doç. Dr.Aytül Güneşer Dem rc
Mers n Ün vers tes İkt sad ve İdar B l mler Fakültes

Özet
Kurumların şley ş ve örgütlenme tarzındak değ ş me uygun olarak st hdam s stem de değ ş kl ğe uğramaktadır.
Günümüz, çalışma yaşamına l şk n b rçok düzenlemeler n tasﬁye ed ld ğ kesk n b r sürec fade etmekted r: Bu
tasﬁye sürec çalışma hayatına l şk n b rçok düzenlemey gerekl kılmıştır. Bu düzenlemeler n ortak özell kler n
çalışanlara l şk n yasal korumanın zayıﬂatılması ve çalışanların bugüne kadark kazanımlarına l şk n saldırılar
oluşturmuştur. Bu süreçte güvences z b r çalışma yaşamının nşası temel pol t ka hal ne gelm ş ve çalışma
hayatında bu temel pol t ka dört ana unsur üzer nde kend n var etmeye çalışmıştır: Özelleşt rme, p yasalaştırma,
özel sektörün teşv k ve mevcut st hdam yapısının yok ed lmes . Ben msenen pol t kayı şler kılacak en öneml
araçlardan b r uzunca b r süred r tartışması yapılan bugünlerde de yapılan düzenlemelerle hayat bulan k ralık şç
st hdamı ve b r araç olarak bu st hdamı düzenleyecek b r kurumsal yapı olan özel st hdam bürolarıdır. Çalışma
hayatında “etk n”l k, h zmetler p yasalaştırma, özelleşt rme, p yasa ﬁyatından h zmet sunma, kar amacı güden
kurum ve bu amaca h zmet eden personel el yle mümkünleşt r lmekted r. Bu durumda, bu st hdamı sağlayıcı,
kolaylaştırıcı kurumları gerekl kılmaktadır. Türk ye'de bu doğrultuda tartışılmaya başlanan yapı özel st hdam
bürolarıdır. Konu, üzer nde ısrarla çalışılan, çeş tl g r ş mlerde bulunulan b r alan olarak kend n var etm ş ve
geç c ş l şk s “k ralık şç ” düzen bakımından tüm kes mlerce tartışılmıştır. Örtülü tartışılan konu Türk ye'de İş
ve İşç Bulma Kurumu'nun aracılık faal yetler nde üstlend ğ rolü özele devretmek ve st hdamı k ralık şç
st hdamı üzer nde yükseltmek't r. Özel İst hdam Büroları, başlangıç tartışmalarında ş arayan k ş lerle- şç
arayan kes m buluşturma amacına odaklı masum b r yapılanma olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak kurumun
şley ş ne, uygulama sürec ne ve d ğer ülkelerdek örnekler ne bakıldığında, şgücü p yasasını kontrol altına alıp
yen den şek llend ren, çalışma l şk ler n değ şt ren ve güvences z çalışma hayatını nşa eden en öneml
yapılardan b r olduğu görülmekted r. Çalışma, bu savı tartışma amacına odaklanacak ve bu yapıların güvences z
çalıştırma pol t kası oluşturulma sürec ndek roller n tartışacaktır.
Anahtar Kel meler: İşgücü p yasası, güvencel esnekl k, güvences z çalışma, özel st hdam büroları, k ralık şç .

As An Agency of Precarious Working To Personnel Employment in Turkey: Private Employment
Agencies
Abstract
The employment system has changed in accordance with the changing of institutions mechanism and its
organizational style. Today refers to a sharp process in which many regulations have been removed from working
life. This process requires many regulations of working life. The common features of these regulations are
composed of the weaken legal protection and attacks against acquisitions of employees to date. In this process the
construction of an insecure working life has become a basic policy and this basic policy in working life has tried to
make itself over four main elements: privatization, marketization, private sector incentives and destruction of
existing employment structure. One of the most important tools to deal with the adopted policy is the private
employment agencies, which is an institutional structure that will organize this employment as a means of hiring
and employing leased workers, which are now in the process of being discussed for a long time now. “Efﬁciency”
in the working life is made possible via the services of marketization, privatization, and service from the market
price, proﬁt-oriented institution and staff serving for this purpose. In this case, it requires facilitating agencies to
provide employment. The structure that started to be discussed in this direction in Turkey is private employment
agencies. The subject has established itself as a ﬁeld of various initiatives that have been persistently pursued, and
all section have been discussed in terms of the structure of the temporary work relationship "Temporary Agency
Worker". The implicitly debated issue actually is giving up the intermediary activities of the Employment Agency
in favor of the private sector in Turkey and to raise the employment above the temporary agency worker
employment.
The Private Employment Agencies are confronted as an innocent structuring focused on the purpose of bringing
together those who are looking for work in the initial discussions. However, looking at the institution's
functioning, the implementation process and its examples in other countries, it appears that it is one of the most
important structures that controls and re-shapes labor market, changes working relationships and builds
precarious working life. The study will focus on this argument for discussion purposes and discuss the role of these
structures in the process of forming precarious employment policy.
Keywords: Labor market, ﬂex cur ty, precar ous work ng, private employment agencies, temporary agency worker.
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Erdeml Kamu Yönet c ler nden Başarılı Kamu Yönet m ne
Prof. Dr. Ahmet Yatkın
Fırat Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
“Kusursuz olmayan nsanlardan oluşan b r dünyada kamu et ğ , ancak benc l olmayan, dürüst b r kamu
h zmet le sağlanab l r. Öneml olan benc l olmamak, dürüst olmak ve kamu yararı le b reysel çıkar arasında
terc h yaparken doğru kararı vereb lmekt r. Et k yönet m ancak benc l olmayan dürüst kamu yönet c ler le
sağlanab leceğ nden, bu yönet c lere yaptıkları görevler kapsamında ne g b karar ve davranışların kamu
yararına uygun olacağı çok y ben mset lmel d r” (Sab h, Tansal).
Kamu yönet m nde et k ve değ ş m arayışları, gerek ülkem zde gerekse dünyada her zaman gündeme gelen
b r konudur. Yen b r yüzyılın, dahası yen b r b n yılın başlangıcının, b l m ve teknoloj yanında ekonom k ve
s yasal alanda yaşanan köklü değ ş mlerle örtüşmes , bu dönemde yaşanan et k anlayışına ve algılayışına
daha farklı ve öneml b r boyut kazandırmaktadır. Kurumsal et k yönet m n n, daha doğru b r tanımla y
kamu yönet m n n güvences yetk ve sorumluluklarının b l nc nde olan kamu kurum ve kuruluşlarının
düzgün oluşturulması ve bunların şley ş d r. Profesyonel anlamda devlet ve vatandaş arasındak l şk ler n
sağlıklı b r şek lde sürdürülmes , günümüz kamu yönet m n n en karmaşık yönler nden b r n oluşturuyor.
Kamu yönet m le kamuoyu arasındak et k yaklaşım, aynılıklar, farklılıklar, yetk paylaşımından doğan
sorunlar, let ş m eks kl ğ ve benzer sorunlar kamu et ğ alanında dünyanın en zeng n b r k m ne sah p
ülkelerde b le öneml b r tartışma ve araştırma konusu oluşturmaktadır. Ülkem z n st krarlı b r ekonom ye
ulaşması, güçlü b r ülke olması ve tüm ülkeler ç n güven l r b r t car ortak hal ne geleb lmes nde kuşkusuz
et k kamu yönet m büyük önem taşımaktadır. Devlet vatandaşlarına en y ve etk n h zmet sunmak
durumundadır. Bu sebeple özell kle kamu sektöründe kurumsal olarak sosyal sorumluluğunu, hem çer de
çalışanlarına, hem de dışarıdak vatandaşlarına “et k” ve “sorumlu” davranarak, bu yönde kararlar alarak ve
uygulayarak göstermel d r. Devlet n sorumluluğu sürdürüleb l r büyüme temel hedeﬁ le b rl kte topluma
karşı sorumluluğu ve kamu kurumlarının et k şley ş paralel nde b r çalışma arz eder.
Anahtar Kel meler: Kamu yönet m , et k, kamu et ğ , bürokras , hesapvereb l rl k.
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Kamu Yönet m nde L derl k Önündek Engeller
Yrd. Doç. Dr. Cemal Öztürk
B tl s Eren Ün vers tes İkt sad ve İdar B l mler Fakültes

Özet
L der örgüt üyeler n örgüt amaçlarını gerçekleşt rmek ç n gönüllü olarak çaba göstermeye sevk eden, bu
yönde katkı sağlayan ve deney mler n aktaran ve serg led ğ bu tarzından memnun olmalarını sağlayan
k msed r. B r k msen n l derl k özell kler k ş l k özell kler n ve davranış tarzlarını çermekted r. L der n
kend n ortaya koyab lmes ç n uygun ortamın varlığı esastır ve k ş l derl k vasıﬂarına sah p olsa dah
önündek engeller onun kend n ortaya koymasını engelleyeb l r. Bu çalışmada, eğer var se Türk ye'de kamu
yönet m nde l der b r k ş l ğe sah p olan yönet c n n kend n göstermes önündek engeller ve sebepler n
ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaca yönel k olarak l teratür, mevzuat, yönet m yapısı ve mevcut
durum taraması yapılmakta ve değerlend rmeler yapılmaktadır.
Anahtar Kel meler: Kamu yönet m , l derl k, l derl k engeller .

Barriers to Leadership at Publ c Adm n strat on

Abstract
Leader s a person who voluntar ly referred ts members to the efforts to ach eve the object ves of the
organ zat on, prov de contrub t on on th s way, share h s exper ence and allow ng them to be happy for h s
style. Leadersh p characteristics of a person ncludes both personal ty characteristics and behavior styles. The
existence of su table env ronment s essent al to reveal h mself of of a leader and the barr ers can block
h mself to reveal h mself eventhough he has leadersh p qual t es. In th s study, f any, t s ntended to reveal
the barr ers and reasons to reveal manager who has a leader personal ty h mself n Turkey. For this purpose
literature, legislation, governance structure and maintained the current status of screening and assessments
are carried out.
Keywords: Publ c adm n strat on, leadersh p, leadership barriers.
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Türk ye'de Kamu Yönet m n n Yen den İnşasında Oryantal st Etk ler
Prof. Dr.Muharrem Güneş
Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Öğr. Gör H.İbrah m Çeleb
Mustafa Kemal Ün vers tes Kırıkhan Meslek Yüksekokulu

Özet
Türk ye'de kamu yönet m n n cumhur yet sonrası nşasında olduğu g b , bugün de kamu yönet m nde yen
düzenlemeler adı altında yürütülen tartışmaların yönü ve çer ğ le lg l yaklaşımların daha çok tekn k
boyutta olduğu görülmekted r. Bugünkü tartışmaların çerçeves ç z l rken, kuramsal temellere nmekte yarar
vardır. Çalışmanın temel tez , nasıl b r kamu yönet m sorusuna yanıt aranırken, oryantal st etk ler n ne
derece etk l olup olmadığıdır. Çalışmanın amacı, yen kamu yönet m anlayışı ç nde, söz konusu oryantal st
etk ler n nasıl yer ett ğ n n çözümlenmes d r. Kamu yönet m ne etk eden oryantal st yaklaşımlar
çözümlenmeden, kamu yönet m ndek dönüşümün yönü ve çer ğ le lg l ortaya koyulan yaklaşımların
yeters z kalacağı bu çalışmanın tamamlayıcı çer ğ n oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yen kamu yönet m , yönet ş m, oryantal zm.

Or antal st Effects n Reconstruct on Process of Publ c Adm n strat on n Turkey
Abstract
After the Republ c of publ c adm n strat on n Turkey as n bu ld, and today under the name of the new
arrangements n the management of the publ c d scuss on about the content and d rect on of approach s more
of a techn cal d mens on. Today's debate has to the theoret cal bas s when draw ng the frame. The study's
bas c thes s, what k nd of publ c adm n strat on wh le search ng an answer to the quest on, s whether the
effect veness of or ental st. The a m of the study, n the new publ c management approach, the quest on s how
that resolut on of or ental st. The effect on the publ c adm n strat on publ c adm n strat on transformat on that
or ental st approach cannot, the d rect on and content of the approaches out nadequate content of th s work s
complementary.
Keywords: New publ c manegeement, governance, or antal sm.
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Postmodern Yönet m Anlayışının Türk Kamu Yönet m Üzer nde Uygulanab l rl ğ
Arş. Gör. İbrah m İrdem
Pol s Akadem s Başkanlığı Güvenl k B l mler Enst tüsü

Özet
Küresel boyutta gerek ş örgütlenmes nde gerekse kamu kes m nde ford st ve bürokrat k lkeler reddeden ve
bu lkeler aşma dd asında olan enformasyon çağı yönet m anlayışının yükselmes ne bağlı olarak kend s n
gösteren post modern yaklaşımlar; kamuda özelleşt rmeler , pas f kullanıcı yer ne akt f müşter y esas alan
tüket c -vatandaş talepler n göz ardı etmeyen sözleşmec devlet anlayışını, tems l demokras yer ne halkın
katılımının daha etk n olarak gerçekleşt r leb leceğ uzlaşma temel ne dayalı b r p yasa demokras s
anlayışını çermekted r. Çalışmada post modern kamu yönet m n n varsaydığı esaslar doğrultusunda
postmodern zm n saydığı esasların Türk kamu yönet m çerçeves nde uygulanab l rl ğ tartışılacaktır.
Çalışma yerl ve yabancı l teratür taraması le gerçekleşt r lecekt r.
Anahtar Kel meler: Post-Modern zm, kamu yönet m , postmodern yönet m, türk kamu yönet m .

The Appl cab l ty of Postmodern Management Mental ty on Turk sh Publ c
Adm n strat on

Abstract
Postmodern approaches wh ch recejt ford st and bureaucrat c pr nc ples n both bus ness organ zat ons and
publ c sector and cla m the exceed those cla ms man fest tself depend ng on the r se of nformat on age
management concept. Postmodern approaches nvolve custom zat ons n publ c sector, contract ng state
mental ty wh ch br ngs act ve cl ents nstead of pass ve consumer, ensur ng compet t on n publ c nst tut ons
and ts subs d ar es, the expans on of nd v dual and pr vate sector spheres by depend ng on shr nk ng publ c
space and nvolve market-democrcy wh ch s based on comprom se and more effect ve publ c part c pat on.
Thus, t s thought that publ c adm n strat on would show more ﬂex ble, transparent, efﬁcent fand effect ve
funct on by rema n ng loyal to pr nc ple of subs d ar ty concept. In th s study, the appl cab l ty of postmodern
pr nc ples on Turk sh publ c adm n strat on w ll be d scussed. The study w ll be carr ed out by domest c and
fore gn l terature.
Keywords: Post-Moden sm, publ c adm n strat on, post-modern management, turk sh publ c adm n strat on.
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Hayaller Mars, Gerçekler Yeryüzü: Başarısız Devletler Çağına Doğru
Prof. Dr. Ahmet Özalp
H t t Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m

Özet
1980'lerde yen sağ adı ver len pol t kalar devlet n alanını daraltmayı amaçlamışlardır. Sosyal devlet ya da
Weberyen devlet, yen sağ perspekt ften aşırı-rasyonel, bürokrat k, h yerarş k ve ant demokrat k olmakla
eleşt r lm şt r. Küreselleşmeyle b rl kte p yasa, yönet ş m, s v l toplum, esnekl k, ver ml l k lkeler üzer nde
devlet yen den yapılandırıldı. Ancak bugün devlet n başarısı kamu h zmet ölçütü dah l olmak üzere
Weberyen kr terlerle ölçülmekted r. Başarısız devletler gösteren kırılganlık ndeks , meşru otor te, st krar,
hukuk devlet , kamu h zmet nde eş tl k g b kr terlere göre temellenmekted r ve bu ndekse göre dünyadak
devletler n çoğu başarısız devlet kategor s ne düşmekted r. Sonuç olarak, devlet yen den yapılandırmak ç n
yapılan reformlar başarılı b r noktaya ulaşamamışlardır.
Anahtar Kavramlar: Kamu yönet m , yen kamu yönet m , yen kamu şletmec l ğ , reform, başarısız devlet.

To Imag ne The Mars but to L ve Facts n The Earth: Towards to The Fa led States Age
Abstract
In 1980's, the new pol c es known as new r ght a med for narrow ng down of the State. Weberyen or Soc al
State was cr t s zed by new r ght perpect ve as extreme rat onal, bureaucrat c, h erarch c and ant democrat c.
W th the global zat on State was rebu lded on pr nc ples of market, governance, ﬂex b l ty, c v l soc ety,
efﬁc ency. But today, success of the state, nclud ng publ c serv ce cr ter a, s evaluated by global actors
accord ng to Weber an pr nc ples. Frag l ty ndex wh ch s used to show the fa led states n the world based on
pr nc ples leg t macy, stab l ty, const tut onal state, equal ty n obta n ng publ c serv ce, susta nab l ty and
th s ndex shows that most of the States n the world have been falled n Fa led State Category. As a result, t s
sa d that new reforms for rebu ld ng state have not reached at succesful po nt.
Keywords: Publ c adm n strat on, new publ c adm n strat on, new publ c menagement, reform, fa led state.
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İnterd s pl ner Keş f ve Araştırmalar Bağlamında Sosyal B l mler n Parad gmat c-Devr msel
Dönüşümü: Neuro pol t ka & Neuro Yönet m Örneğ
Öğr. Gör. Mehmet Ş r n Dem r
Van YYÜ Edeb yat Fakültes

Özet
Son yıllarda nterd s pl ner keş f ve araştırmaların ortaya koyduğu bulgular özell kle de s n rb l mler n n artan
ehemm yet sosyal b l mler & nsan b l mlerde ep stem k b r sarsıntıya yol açmış, karışık b r algı oluşturmuştur; s n r
b l mler , b rtakım platformlarda sosyal b l mlerle ya da nsan b l mlerle l şk s olmayan, sank esk meye yüz tutmuş
1950 l yılların davranışçı ya da poz t v st postulatlarını yen den hayata geç rmeye çalışan b r nterd s pl ner saha
olarak yanlış b r b ç mde anlamlandırılmış ve oldukça yüzeysel değerlend rmeler n öngörüldüğü b r b l m dalı olarak
algılanmıştır. Başka b r dey şle, bu b l m dalının oldukça farklı postulatlar çeren ve sank b yoloj n n varsayımlarıyla
örgülenm ş tıbb b l mler n tozlu raﬂarında sıkışıp kalmış l teratür ve term noloj le sınırlı kalması gerekt ğ , sosyal
b l mler n kontekst ne uyarlanmaması gerekt ğ yönünde b r takım dd alar ler sürülmüş ya da toplumsal b r
bağlamsızlaştırmanın (decontextual zat on) nd rgemec b r sözcüsü ya da aracısı olarak tar f ed lm şt r. Başka
platformlarda da bu yen yen gel şmekte olan nterd s pl ner sahanın sank kültürün ehemm yet n ya da rolünü
değers zleşt rd ğ yahut sosyal-kültürel bağlam ya da tecrübey küçümsüyor olduğu yönünde yanlış b r ep stem k
dayanak üzer ne nşa ed lm ş postulatlar ortaya konulmuştur. Ancak daha gerçekç tahl llerde bulunarak b l msel
anlamda daha sağlam postulatlar ortaya koyan ve sosyal b l mler le s n r b l mler ya da nsan b l mler arasında
ep stem k b r l şk ya da d yalekt ğ n tes s ed lmes gerekt ğ n fade eden ve her geçen gün daha da bel rg nleşen b r
eğ l m de mevcuttur; küresel, konjonktürel bağlamın da öngördüğü bu tür b r nterd s pl ner bakış açısından hareketle,
başka b r dey şle, ç nde bulunduğumuz zamanın ruhundan es nlenerek ortaya koyduğumuz bu çalışmamızda b r nöronsan b l m n (neuro-human t es) sağlam b r estet k temele oturtulmasının hayat b r önem arzett ğ vurgulanmıştır.
Anahtar Kel meler: Sosyal b l mler, nterd s pl ner araştırmalar, nöropol t ka, nöroyönet m.

Paradigmatic-Revolutionary Transformations and Changes in Social Sciences within the Context of
Interdisciplinary Exploration and Research: Neuro-politics & Neuro-Management Example
Abstract
In recent years, the ﬁndings of interdisciplinary exploration and research have shown that neurosciences, which have
gradually gained increasing popularity and importance over the past couple of decades have led to an epistemically
paradigmatic shift in a number of interdisciplinary ﬁelds, namely social sciences & humanities, and brought about
misconceptions and misperceptions about whether any possible relationship could be established between social
sciences or humanities and neurosciences in some academic platforms.
As if there existed a behaviorist approach towards an interdisciplinary ﬁeld trying to overtake the seemingly unrelated
social sciences like public administration and management, simulating the obsolete positivist postulates of the 1950s,
and as if neurosciences should be limited to the medical literature and terminology stuck on its shelves and as if no
correlations could be drawn between natural sciences and social sciences or humanities; furthermore, a number of
allegations have been made related with such misconceptions and misperceptions that neurosciences should not be
adapted to any postulates within the social context. However, such attitudes related with a forceful and provincialist
decontextualization in social sciences could be considered as a reductionist approach, since recent search and
explorations conducted about possible correlations between public administration and neurosciences or psychological
postulates in very prominent research institutions all over the world have proved to be quintessential and
groundbreaking in refuting the aforementioned reductionist approaches and have facilitated the birth of brand new
interdisciplinary ﬁelds such as neuromanagement and neuropolitics; however the intervening hyperdisciplinarian
(sticking to a single discipline ) approaches drawing from an unfounded and false epistemic presumption is
underestimating the social-cultural context or experiences built and interconnected in our public, bureaucractic and
administrational dialectics; in more realistic analyzes clariﬁed through recent research, it turned out that neurosciences
provides more robust postulates within the context of social neuroscience or human sciences, and an epistemic
relationship or dialectic must be established between seemingly unrelated multiple disciplines;
In this study we have tried to found a neuro-humanities approach on a solid aesthetic basis, having overemphasized that
it is of vital importance to to be taken into consideration
Key words: Social Neuroscience, Interdisciplinary Research, Neuropsychology, Neurosciences. Neuropolitics, Neuromanagement
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Katılımcı Kamu Yönet m n n Uygulanab l rl ğ Üzer ne B r İnceleme
Zeynep Damla Karanuh
Marmara Ün vers tes Yerel Yönet mler A.B.D & Trakya Ün vers tes Kamu Yönet m A.B.D Tezl Yüksek L sans Öğrenc s

Özet
Katılım, demokras n n şlerl ğ n sağlayan en temel mekan zmadır. Kararların demokrat kl ğ , katılımın
etk nl ğ le doğru orantılıdır. Kamu yönet m nde 20. yüzyıl ve sonrasında meydana gelen değ ş m ve
dönüşüm, katılımın önem n b r kez daha ortaya çıkarmıştır. Yen Kamu Yönet m anlayışıyla b rl kte
geleneksel yönet m yapısından modern yapıya evr len yönet m çer s nde katılımcılık, şeffaﬂık ve hesap
vereb l rl k önem kazanmıştır. Merkez yönet m n taşra teşk lat yapılanması çer s nde yer alan yerel
yönet mler, halka en yakın h zmet b r mler olmaları neden yle yerel demokras n n ve katılımın en y
uygulanab leceğ alanlar olmaktadır. Yerel yönet mlerde katılım, l teratürde yoğun b r b ç mde vatandaşın
yönet mde akt f olarak yer alması şekl yle ele alınsa da ç paydaş olan çalışanların kararlarda etk nl ğ de
öneml b r boyutunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada öncel kle konuyla lg l l teratür taraması yapılacak olup
ayrıca Büyükçekmece Beled yes örneklem nde çalışanların yönetsel süreçlere katılımı uygulanan anket
çalışması ve kurumun stratej k planları, performans programları ve faal yet raporları net ces nde elde
ed lecek ver ler ışığında sorunsallaştırılacaktır.
Anahtar Kel meler: Katılım, yen kamu yönet m , Büyükçekmece Beled yes .

A Study on The Applıcab l ty of Part c pator Publ c Adm n strat on
Abstract
Part c pat on s the most fundamental mechan sm wh ch ma nta ns the funct onal ty of democracy. The
democracy n dec s ons s proport onal to the effect veness of part c pat on. The change and transformat on
th
n Publ c Adm n strat on, wh ch came to be n n the 20 century and the follow ng per od, revealed the
s gn ﬁcance of part c pat on once aga n. W th the new Publ c Adm n strat on approach, part c pat on,
transparency and accountab l ty have acqu red mportance w th n management, of wh ch the convent onal
structure has evolved nto a modern one. Local adm n strat ons wh ch are s tuated n the prov nc al
organ zat on structure of central zed management are the areas n wh ch local democracy and part c pat on
can be mplemented most effect vely due to the fact that these are the serv ce un ts wh ch are closest to the
publ c. Even though the ex st ng mean ng of part c pat on n local adm n strat ons n l terature s generally
cons dered to be act ve nvolvement of c t zens n management, the effect veness of the employees, who are
nternal partners, n tak ng of dec s ons s also an mportant element. Th s study s compr sed of a rev ew of
the relevant l terature and the problemat zat on of part c pat on n the sample group cons st ng of
Büyükçekmece Mun c pal ty employees n cons derat on of the acqu red data.
Keywords: Part c pat on, new publ c adm n strat on, Büyükçekmece Mun c pal ty.
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Demokras y Yen den Düşünmek
(Güvenl Topluluklar Bağlamında)
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Erol
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes İİBF Uluslararası İl şk ler Bölümü

Özet
Dünyadak lk demokras M.Ö. 510'da At na'da başladı. Demokras kavramı lk olarak Ant k Yunan'da,
özell kle At na'da kullanıldı. Demokras ye katılım tüm sak nlere açık değ ld . At na şeh r devlet nde
uygulanan demokras daha çok kadınları, yabancıları ve köleler dışarda bırakıyordu. Demokras kavramının
günümüz n tel kler n taşımaya başlaması Aydınlanma dönem ve sonrası çabaların b r sonucudur.
Demokras canlı b r organ zma g b devamlı gel şm ş ya da gel şt r lm ş b r kavramdır. N tek m “nasıl b r
demokras ” sorusuna çeş tl demokras kuramları da cevap aramıştır. Günümüzde prat k olarak uygulan
demokras model l beral demokras kuramından tevarüs etm şt r. Bu model toplumları daha çok
homojenleşt r p özgürlükler bu temel üzer nden gel şt rmey hedeﬂem şt r. Sosyal farklılıkları korumaya
ama gel şt rmeye müsa t b r alan oluşturmayan bu model; kozmopol t kültür, çok kültürlülük kavramları le
sosyal yaşam alanlarını daraltıcı noktaları rehab l te etmey amaçlamıştır. İnsanlık tar h n n oluşturduğu
tecrübeler ç nde farklılıkların b r arada yaşandığı, korunduğu ve kend n gel şt rd ğ b l nmekted r. Bu
geleneğ n oluşturduğu “güvenl topluluklar” üzer nden demokras n n yen den düşünülüp, gel şt r lmes
gerekt ğ düşünülmekted r. Bu çalışmada gel şt r lmeye müsa t olan demokras kavramının geleneksel
l şk ler n oluşturduğu “güvenl topluluklar” açısından nasıl düşünülmes gerek r, hususu tartışılacaktır.
Anahtar Kavramlar: Demokras , L beral zm, Güvenl Topluluklar

Reth nk ng Democracy (In the Context of Safe Commun t es)
Abstract
The earl est democracy n the world began n Athens, n 510 BC. The concept of democracy was ﬁrst used n
anc ent Greece, espec ally n Athens. Democracy part c pat on was not open to all res dents. Democracy
appl ed n the c ty-state of Athens left out women, fore gners and slaves. Contemporary democracy's
qual t es s the result of the efforts of the Enl ghtenment per od and afterwards. Democracy, l ke a l v ng
organ sm, s a constantly developed or mproved concept. Thus, var ous democracy theor es have also
searched for the quest on "what k nd of democracy". Today, pract cally appl ed model of democracy has
nher ted from the theory of l beral democracy. Th s model a ms to homogen ze the soc et es more and
develop freedoms on the homogeneous soc ety. Th s model, wh ch does not create a space that can protect and
mprove soc al d fferences, w th cosmopol tan culture, mult cultural sm, a med at rehab l tat ng the
narrow ng po nts of soc al hab tat. It s known that there are d fferent cultures wh ch l ved together,
protected and self-developed n the exper ences created by the h story of mank nd. It s thought that
democracy should be rethought and developed through "safe soc et es" wh ch created by these exper ences.
In th s study, It w ll be d scussed how the concept of democracy, wh ch s ava lable for development, should
be cons dered n terms of "safe commun t es".
Key Concepts: Democracy, L beral sm, Safe Commun t es
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Küreselleşen Demokras - Demokras n n Küreselleşmes ve Küresel Kr z
Doç.Dr. Haluk Yerg n
Van YYÜ İİBF İkt sat Bölümü

“Âdem oğulları aynı beden n âzâsıdırlar.
Çünkü hılkatde aynı cevhere mensupdurlar.
Tâl ' b r uzva elem ver rse,
D ğer uzuvlar ç n de mkân-ı huzur kalmaz.
Ey başkalarının m hnet ne lâ- kayd olan!
Sana nsan unvânı şâyân değ ld r!” (Ceyhan; 2007)
Sad Ş raz
Özet
Demokras , pol t k b r s stem olarak ad l ve özgür seç mler , vatandaşların pol t k s steme akt f katılımı,
nsan hakları ve tüm nsanların hukuk önünde eş t olmasını sağlayan dört unsuruyla (web. Stantford. edu;
er ş m: 29.05.2016) en küçük yönet m b r m nden küresel ölçeğe kadar deal b r s stem olarak uygulanmaya
çalışılmıştır. Bu bağlamda k soru ön plana çıkmaktadır: b r , demokras n n küresel olarak etk nl ğ –
yaygınlaşması ve uygulanması d ğer se küresel s yas ve ekonom k b r mler n demokras ye ne kadar
uydukları. Küreselleşmen n demokrat kleşmes konusunda, y mser gel şme olarak G-20 g b yapıların daha
ön plana çıkması, BRICS ülkeler n n küresel kurumlarda daha çok söz sah b olmaları söyleneb l r (Ön ş;
2008). Fakat güç dağılımı daha fazla dağılmadıkça demokrat k etk nl k yeterl olmayacaktır. Demokras n n
küreselleşmes konusunda se; ekonom k küresel kr z n en çok demokras ye zarar verd ğ fade ed lmekted r.
Özell kle Lat n Amer ka ülkeler nde demokras daha etk n hale gel rken, küresel kr z atlatamayan
demokras n n merkez olarak fade ed len Avrupa, demokras konusunda ağır b r yara almıştır. Ayrıca bu
çerçevede etk n olmayan demokras ve küresel kr z arasında bağlantı olup olmadığı da bu çerçevede
ncelenerek araştırılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kel meler: Küreselleşme, demokras , küresel demokras , küresel kr z.

Global z ng Democracy-Global zat on of Democracy and Global Cr s s
“Âdem's sons are organs of the same body.
Since, they stem from the same essence.
When subordinate harms an organ,
Other organs shall not ﬁnd opportunity to relieve.
Hey, to those who cause others' suffering!
Human name is not for you!”
(Ceyhan; 2007)
Sadi Şirazi

Abstract
Democracy is a political system that has been applied to all management units from the smallest units to
global scale as an ideal system with its four principles that equality of individuals before the law, fair and free
elections, active participation of citizens to politic system, and human rights (web. Stantford.edu; access:
29.05.2016). In this context, two questions become prominent: one is effectiveness, spreading and
implementation of democracy in global scale and the other is to what extent global political and economic
units obey democracy. In positive sides, such structures like G-20 become prominent and BRICS countries
have more rights to have a say in global institutions can be shown in democratization of globalization (Öniş;
2008). However democratic effectiveness will not be sufﬁcient unless power distribution is sustained well.
The fact that economic crisis has the most harmful effects on democracy can be argued for globalization of
democracy. Especially, democracy in Latin America countries becomes more effective while Europe which is
considered as the center of democracy but could not pass through global crisis had a big impact in democracy.
Additionally, the relationship between ineffective democracy in this scope and global crisis is researched and
analyzed in this framework.
Keywords: Globalisation, democracy, global democracy, global crisis.
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Günümüz Demokras ler ndek Meşru yet Sorununun Çözümüne Da r B r Alternat f: Çok Düzleml
Yönet ş m ve Müzakerec Demokras
Arş. Gör. Hakan Gökhan Gündoğdu
Marmara Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü

Özet
Günümüz demokras ler ndek meşru yet sorununun çözümünde, l beral demokras n n meşru yet kr z n n
üstes nden gelmey amaçlayan düşünceler bulunmaktadır. Bunlar çer s nde özell kle; müzakerec
demokras model le yerelleşme ve bölgeselleşme süreçler n n etk s yle oluşan çok düzleml yönet ş m
yapıları öneml b r yer tutmaktadır. Çalışmada, l beral demokras kr z ne çözüm bulmak ve yen s yasal
durumun talepler ne cevap vermek savunusu le ön plana çıkan müzakerec demokras ve çok düzleml
yönet ş m anlayışı tartışılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın yöntem teor k çerçeveyle fade ed lmekle
b rl kte, müzakerec demokras n n ve çok düzleml yönet ş m n uygulamadak eks kl kler nden
bahsed lmekted r. Ayrıca, korporat st/örgütlenme bakış açısıyla şleyecek b r müzakerec demokrat k
model n ve çok düzleml yönet ş m n günümüz demokras ler ndek çıkmaza çözüm olab leceğ
rdelenmekted r.
Anahtar Kel meler: Çok düzleml yönet ş m, meşru yet kr z , müzakerec demokras .

An Alternative on the Solution to the Problem of Legitimacy in Contemporary Democracies: Multi
Level Governance and Deliberative Democracy

Abstract
Ideas aiming at overcoming the crisis of legitimacy of liberal democracy are available on the solution to the
problem of legitimacy in contemporary democracies. Particularly, multi level governance structures which
were created by the impact of deliberative democracy model and localization and regionalization processes
have a signiﬁcant place among these. Finding solutions to the crisis of liberal democracy and deliberative
democracy which becomes prominent with the defense of responding demands of the new political situation
and multi level governance approach are discussed in this study. In this context, as well as stating the method
of the study within a theoretical framework deﬁciencies of deliberative democracy and multi level
governance are also mentioned. Besides, it is also examined that a deliberative democratic model which will
work with a corporatist/organizational viewpoint and multi level governance may be a solution to the
dilemma of contemporary democracies.
Keywords: Multi level governance, the legitimacy crisis, deliberative democracy.
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Yönet me katılım: Ne zaman dışlayıcı, ne zaman kapsayıcı?
Arş. Gör. Dr. Al Somel
Ondokuz Mayıs Ün vers tes , S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Yönet me katılım, farklı yönet m yapıları çer s nde poz t f anlamlar yüklenm ş b r kavramdır. Yönet m
tar hsel maddec yöntemle nceleme, bu yapıların farklı tar hsel bağlamlarda katılıma yükled kler şleve
göre katılımın yönet mde kapsayıcı ve dışlayıcı roller üstleneb ld ğ n göstermekted r. Kap tal zmde kt dar
l şk ler bakımından kapsayıcı katılım modeller , mülk yet l şk ler bakımıdan dışlayıcı olab lmekted r.
Yönet me katılım ve serbest p yasaya tab yet l beral model oluşturmaktadır. Tekelc n tel ğ pek şen
kap tal zm, p yasaya akt f entegrasyona dayanan neol beral katılım modeller üretm şt r. Buna karşılık
tekelc kap tal zmden kopuş öngören sosyal zme geç ş örnekler , yönet m ve mülk yet l şk ler bakımından
sermaye sınıfını dışlayan, şç sınıfı katılımını da kolekt v zm temel nde yen den kuran alternat ﬂer
üretmekted r.
Anahtar sözcükler: Katılım, tekelleşme, entegrasyon, kolekt v zm.

Part c pat on n adm n strat on: When exclus ve, when nclus ve?
Abstract
Part c pat on as a concept has been attr buted a pos t ve mean ng regard ng part c pat on n adm n strat ve
structures. When we study adm n strat on us ng the method of h stor cal mater al sm, these structures show
that part c pat on can take nclus ve and exclus ve roles accord ng to the funct ons ascr bed n part c pat on n
d fferent h stor cal contexts. Inclus ve part c pat on models n terms of power relat ons n cap tal sm can be
exclus ve n terms of property relat ons. Part c pat on n adm n strat on and pass ve subord nat on to free
market corresponds to the l beral model. However monopoly cap tal sm has produced neol beral
part c pat on models based on an act ve ntegrat on to the market. In return, examples of trans t on to
soc al sm env sag ng a rupture from monopoly cap tal sm produces alternat ves exclud ng the cap tal st class
n terms of adm n strat on and property relat ons and restructur ng part c pat on accord ng to the collect v sm
of the work ng class.
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Yönet ş m Kavramı ve Türk ye'de Demokrat kleşme Reformları: Kamu Denetç l ğ Kurumu
(Ombudsman) Örneğ
Yrd. Doç. Dr. Kad r Caner Doğan
Gümüşhane Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Yönet ş m, 1990'lı yıllardan sonra dünyada ve Türk ye'de kamu yönet m kuramlarına etk eden b r
kavramdır. Dünya Bankası tarafından öne sürüldükten sonra akadem k ve güncel tartışmaların öneml
konularından b r hal ne gelm şt r. Yönet ş m kavramı, postmodern kamu yönet m ve eleşt rel kamu
yönet m g b farklı ekol ve akımlarla da bağlantılıdır. Yönet ş m, 1980'l yıllardan sonra küreselleşme ve
neo-l beral pol t kaların da etk s le kamu yönet m nde meydana gelen parad gma değ ş m n n b r
uzantısıdır. Yönet ş m esas olarak s yasal karar alma süreçler ndek ortaklığa ve b rl ktel ğe vurgu
yapmaktadır. Toplumdak tüm paydaşları s yasal kt dara ortak ederek demokrat kleşmeye katkılar
sunmaktadır. Türk ye'de de Osmanlı'dan devralınan merkez yetç s yasal yapı ve halktan kopuk s yas
kültürün demokrat kleşt r lmes nde yönet ş m kavramı 1990'lı yıllardan sonra bel rley c olmuştur.
Türk ye'de neo-l beral eksenl postmodern kamu yönet m esaslı yönet ş m uygulamaları olan bağımsız dar
otor teler, ombudsman, et k kurul, kent konseyler ve bölgesel kalkınma ajansları kurulmuştur. Bunlar le
Türk kamu yönet m yerelleşmec , et k kültüre bağlı, esnek, katılımcı, hesap vereb l r ve demokrat k b r
görünüm ve şleve sah p olmuştur. Bu çalışmada yönet ş m, Türk ye ve sözü ed len dönüşüm çerçeves nde
özell kle ombudsman üzer nden konu örneklenmeye çalışılmaktadır. N tek m ombudsman, Türk kamu
yönet m nde sah p olduğu yapısal ve şlevsel yönler le t p k b r yönet ş m reformu özell ğ göstermekted r.
Anahtar Kel meler: Yönet ş m, demokrat kleşme, yen den yapılanma, ombudsman, Türk ye.

The Concept of Governance and Democrat zat on Reforms n Turkey: The Case of Publ c Aud t ng
Inst tut on (Ombudsman)
Abstract
Governance s a concept that nﬂuences publ c adm n strat on theor es n the world and n Turkey after the
1990s. After be ng put forward by the World Bank, t has become one of the mportant top cs of academ c and
contemporary debates. The concept of governance s also l nked to d fferent schools and trends such as
postmodern publ c adm n strat on and cr t cal publ c adm n strat on. Governance s an extens on of the
parad gm sh ft n publ c adm n strat on w th the mpact of global zat on and neo-l beral pol c es s nce the
1980s. Governance ma nly emphas zes partnersh p and cohes on n the pol t cal dec s on-mak ng process.
All stakeholders n soc ety are contr but ng to democrat zat on by shar ng pol t cal power. The decentral zed
pol t cal structure nher ted from the Ottoman Emp re n Turkey and the concept of governance n the
democrat zat on of the pol t cal culture that has been separated from the people has been dec s ve s nce the
1990s. Independent adm n strat ve author t es, ombudsman, eth cs comm ttee, c ty counc ls and reg onal
development agenc es have been establ shed n Turkey wh ch are neo-l beral zed postmodern publ c
adm n strat on based governance pract ces. W th these, Turk sh publ c adm n strat on has become a local st,
eth cal cultural dependent, ﬂex ble, part c patory, accountable and democrat c n appearance and funct on. In
th s study, we try to exempl fy governance, Turkey and the ombudsman espec ally n the context of the
ment oned transformat on. As a matter of fact, the ombudsman demonstrates the character st c of typ cal
governance reform w th the structural and funct onal aspects t has n Turk sh publ c adm n strat on.
Keywords: Governance, democrat zat on, reconstruct on, ombudsman, Turkey.
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Yerel H zmet n ve S yasanın Kamusallığı: Nerede ve Ne Kadar?
Doç. Dr. Az ze Serap Tunçer
Ah Evran Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Bu çalışma b r “vatandaşlık” nosyonuna dayanan kentler geleneğ nden günümüz kentler ne, el m zde “kamusal”
olarak ne kaldığı sorusuna odaklanmaktadır. Yerel h zmetler n p yasalaşması sürec nde s l kleşen “kamu h zmet ”
kavramı ve bunun hukuksal met nlerde tesc l aşamasıyla başlayan süreç, bugün tamamen “h zmet sunma”
olgusuna yönelm ş görünmekted r. Ancak bu “h zmet” artık kamusal çer ğ boşalmış ve özel sektör tarafından
sunulan ve özel b r h zmet alımı olarak bedel ödenen b r “tüket m malı” durumundadır. Sokak ve meydanları
kaldırılarak, gökdelenler/özel s teler/otoyollar bağlamında tecr t ed lm ş toplulukları le “kamusal” buluşmaları
devre dışı bırakılan kentsel yaşamda da mekan kamusal çer ğ n n özelleşmes le yen den şek llenmekted r. Bu
sürec n doğal sonucu olarak da yerel s yaset, “yerel demokras ” olgusu yer ne “yerel h zmet yarışı” na
odaklanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kamusal Alan, yerel h zmet, yerel s yaset, kentsel mekan, kentsel ekonom .

Türk ye'de Mahalle Muhtarlığının Dönüşümü ve Yen Muhtarlık Algısı
Öğr. Gör. Tuna Emre Köklü
Süleyman Dem rel Ün vers tes , Gönen Meslek Yüksekokulu, Yerel Yönet mler Programı, e-ma l: tunaemrekoklu@gma l.com.
Prof. Dr. Hüsey n Gül
Süleyman Dem rel Ün vers tes , İİBF, S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü, e-ma l: gulhusey n@yahoo.com.

Özet
Yerel yönet c ler n yerel halk le olan let ş m katılımcı demokras n n öneml b r ayağını oluşturmaktadır. Bu
let ş m n düzey se yerel n ölçeğ le ters orantılıdır. Toplumun kılcal damarlarında bulunan muhtarlar, hem en
küçük yerleş m b r mler n n başı hem de merkez daren n vatandaşlara en yakın tems lc ler d r. Son yıllarda
muhtarlıkla lg l öneml değ ş kl kler yaşandı. Muhtarlara günümüzde özell kle Cumhurbaşkanı tarafından ayrı
b r önem ver lmeye başlanmıştır. Ayrıca, 6360 sayılı yasa le 30 büyükşeh r olan lde tüm köy muhtarlıkları
mahalle muhtarlığına dönüşmüştür. Bu çalışmada, Isparta kent merkez nde bel rlenen mahalle muhtarları le b r
anket çerçeves nde yapılan yüz yüze görüşmeler temel nde, muhtarların kend ler n , mahalledek konumlarını ve
Cumhurbaşkanlığının düzenled ğ “muhtarlar toplantılarının” muhtarlığa etk s n nasıl gördükler
çözümlenmekted r.
Anahtar Kel meler: Mahalle, Muhtar, köyler, katılımcı demokras

The Transformation of Neighborhood Mukhtarship and New Perception of Mukhtars
Abstract
The communication of local administrators with the local public is an important part of participative democracy.
The level of this communication is correlated inversely with the scale of local district. Mukhtars, located in the
capillary of society, are both the headmen of smallest settlements and the representatives of the central
government closest to the local people. In recent years, some important changes have taken place regarding
mukhtars. The current president is paying special attention to mukhtars. Besides, the law numbered 6360 turned
village mukhtars into neighborhood mukhtars in 30 metropolitan provinces. This study analyses the perceptions
of the mukhtars on neighborhood muhktarship and their position in neighborhood and the inﬂuence of the
meetings of the President with mukhtars on this perception on the base of the data gathered through interviews
with the mukhtars via a questionnaire in the selected neighborhoods in the city of Isparta.
Keywords: Neighborhoods, Mukhtar, villages, participative democracy
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Demokras Bağlamında B r Değerlend rme: Türk Yerel Yönet m S stem Ve Osmanlı'dan Cumhur yet'e
Beled yeler n Kuruluşu
Berﬁn Göksoy
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes , Kamu Yönet m ABD YL
Esma Sağol
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes , Kamu Yönet m ABD YL

Özet
Beled yeler, halkın günlük yaşantısını etk leyen görevler üstlend kler ç n halka en yakın yerel yönet m kuruluşlarıdır.
Bu sebeple yerel yönet m kuruluşları çer s nde en öneml yer beled yeler tutmaktadır. Ülkem zde modern anlamda
beled ye yönet mler n n ortaya çıkışı, günümüzde karşılaştığımız beled ye yönet mler n n sorunlarından da
anlaşılacağı üzere çok esk lere dayanmamaktadır. Beled yeler n ortaya çıkışı, Osmanlı yönet m n n batılılaşma
g r ş mler n n b r sonucu olarak Tanz mat'la b rl kte olmuştur.Çalışmada Osmanlı Devlet 'ndek beled yec l k anlayışı
Tanz mat Önces yan klas k dönem ve Tanz mat Sonrası Dönem olarak k ayrı başlık altında ncelenm şt r. Osmanlı'da
beled ye, kent n kend n yönetmes anlamına gelmem şt r. Dönem çerçeves nde beled ye; şehre a t şler anlamına
gel rken, Osmanlı Tanz matı, beled yey şehr n döşenmes , d zaynı ç n gerekl görmüştür. Dönem n basınından
beled ye hakkında b r nceleme yapıldığında s yasal katılım, demokrat k terb ye ve denet m le lg l b r habere
rastlamamakla b rl kte halkın beled h zmetler noktasında sıkıntı olması hal nde sess z kalmadığını ve az sayıda da olsa
d lekçe yazma yoluna başvurduğunu görüyoruz. Tanz mat Dönem 'nde her ne kadar beled ye reformları devlet el yle
yürütülmüş olsa b le, d lekçe yoluna başvuruların olması beled h zmetler noktasında hemşehr n n rades n , katılımını
b ze göstermes açısından oldukça kıymetl d r. Çünkü demokras kavramı tar hsel köken t bar yle yerel yönet mler/
kent üzer nden yüksel rken günümüze baktığımızda se, yerel yönet mler den ld ğ nde özell kle demokras ve katılım
öğeler n n öne çıktığını görüyoruz. Demokras kültürü katılım öğes nden bağımsız düşünülemezken bu kültürün
yurttaşa yerleşmes se yerel yönet mler aracılığıyla olur. Yerel yönet mler, sadece halkın özgür rades le seçt ğ
organlar aracılığıyla halkın kend kend n yönetmes ne mkân vermekle kalmaz aynı zamanda halkın h zmetler
noktasında ﬁk rler n çeş tl şek llerde beyan etmes ne de olanak tanır. Yerel yönet mler bu bağlamda demokras
kültürünü yurttaşa öğretmekle b rl kte yurttaşlık b l nc n n gel şmes ne katkıda bulunarak, yerel katılımın
gerçekleşmes n sağlamaktadır. Böylece demokras y tabana yaymaya olanak sağlamaktadır. Çalışmada yerel
demokras , katılım Türk Yerel Yönet m S stem bu bağlamda ncelenm şt r. Çalışmanın temel amacı, Osmanlı'da Batı
kaynaklı reformlar çerçeves nde gel şen yerel yönet mler m z n yapısal dönüşümünü ncelemekt r.
Anahtar Kel meler: Demokras , yerel yönet mler, yerel katılım, Tanz mat, beled yeler.

An Assessment on Democracy: Turkısh Local Government System and Const tut on of Mun c pal t es from
Ottoman Emp re to Turkısh Republıc
Abstract
Mun c pal t es are the closest local government nst tut ons to the people as they undertake m ss ons that affects the
da ly l fe of the locals. Therefore, they have the most mportant place among local management un ts. The b rth of
modern mun c pal t es n our country doesn't date long way back as s also understood from the mun c pal problems
encountered nowadays. The mun c pal t es emerged w th Tanz mat, the pol t cal reforms made n Ottoman Emp re n
1839, as a result of the western sat on attempts of the Ottoman government. In the study, mun c pal consc ousness n the
Ottoman Emp re has been exam ned d v ded nto two t tles as the class cal per od before Tanz mat and the per od after
Tanz mat. Mun c pal ty n Ottoman Emp re d dn't mean the self-governance of the c ty, or town. As part of the per od,
wh le mun c pal ty meant urban works, after Tanz mat, Ottomans cons dered the mun c pal ty necessary to pave and
des gn the c ty. On a research on the press of the per od regard ng mun c pal t es, we see that there wasn't any report
regard ng democrat c educat on and control, and that the people ra sed the r vo ce aga nst problems n mun c pal
serv ces and wrote appeal to wr te pet t ons even n l m ted numbers. Even though the mun c pal reforms were carr ed
out by the state dur ng Tanz mat, pet t ons are very valuable n that they demonstrate the w ll and the part c pat on of the
people n mun c pal serv ces. Because, wh le the concept of democracy rose over the local governments/c t es n terms
of h stor cal background, when we look today, we see that espec ally the elements of democracy and part c pat on
become prom nent when local governments are ment oned. Wh le the democracy culture cannot be cons dered
ndependently from the part c pat on factor, th s culture s settled through local governments. Local governments allow
the people not only to self-govern through the organs elected by the r free w ll, but also to declare the r deas n var ous
forms on mun c pal serv ces. In add t on to teach ng democracy culture to the c t zens, they contr bute to the
development of c v c consc ousness, prov d ng local part c pat on. Thus, they allow the democracy to take root. In the
study, democracy, part c pat on and Turk sh Local Government System have been exam ned n th s regard. The
pr nc pal purpose of the study s to nvest gate the structural evolut on of the local governments developed by the Westnduced reforms n the Ottoman Emp re.
Keywords: Democracy, local governments, local part c pat on, Tanz mat, mun c pal t es
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Sur ye Kökenl Öğrenc ler n Sosyal Uyum, Eğ t m ve Adaptasyon Sorunları: Yüzüncü Yıl
Ün vers tes Örneğ
Yrd. Doç. Dr.Aysun Yaralı Akkaya
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Araş. Gör. Gaye Tuğ Levent
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Araş. Gör. Gülcan Az ml Ç l ng r
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Bu çalışmanın amacı, Sur ye'de 2011 yılından t baren başlayan ç karışıklıklar sonucu Türk ye'ye sığınmak
zorunda kalmış yükseköğren m çağındak Sur yel ler n yaşadıkları sürec ve sorunları araştırmaktır. Çalışma
Türk ye'de Sur yel öğrenc sayısı bakımından lk sıralarda yer alan Yüzüncü Yıl Ün vers tes 'nde
gerçekleşt r lm şt r. Ün vers te yaşamı genç b reyler ç n beraber nde sorunları ve yen deney mler
barındıran zorlu b r dönemd r. Bu dönem, kend kültüründen uzakta ve zorunlu b r göç durumu sonrası
yaşayan Sur yel öğrenc ler ç n, aynı zamanda uyum, sosyal kabul ve adaptasyon problemler n de
beraber nde get rmekted r. Çalışmada n cel ve n tel araştırma yöntemler b rl kte kullanılmıştır. Sur ye
kökenl öğrenc lere yarı yapılandırılmış anketler uygulanmış, çalışmanın sonuçları stat st k ortamda
değerlend r lm şt r. Bununla b rl kte konuyla lg l yetk l kurumlar le mülakatlar yapılması öngörülmüştür.
Böylel kle Sur yel ün vers te öğrenc ler le lg lenen k ş ler n konuya l şk n bakış açıları ve yaklaşımları da
bel rlenm şt r. Sonuç olarak bu çalışmanın yabancı uyruklu öğrenc ler n yükseköğret m aşamasında
karşılaştıkları sorunlara yönel k ortak b r pol t ka üretmek adına kaynak teşk l edeceğ düşünülmekted r.
Anahtar Kel meler: Sosyal uyum, eğ t m, adaptasyon, Sur yel sığınmacılar, yüksek öğren m.

Syr an Students' Problems about Soc al Adjustment, Educat on and Adoptat on: The Case of
Yuzuncu Yıl Un vers ty
Abstract
The a m of th s study s to nvest gate the processes and problems exper enced by the Syr ans students n
colleges n Turkey, who had to take refuge n Turkey as a result of the nternal turmo l that started n Syr a n
2011. The study was carr ed out n Yüzüncü Yıl Un vers ty, wh ch ranked ﬁrst n terms of the number of
Syr an students n Turkey. The college l fe s a challeng ng per od for younger nd v duals to have problems
and new exper ences. Exper enc ng th s per od together w th a forced mm grat on s tuat on, br ngs about
ntegrat on, soc al acceptance and adaptat on problems for Syr an students l v ng away from the r own
culture. Quant tat ve and qual tat ve research methods have been used together n the study. Sem -structured
quest onna res were adm n stered to students from Syr a, and the results of the study were evaluated n a
stat st cal env ronment. Moreover, nterv ews w th the relevant author t es have been env saged and the
perspect ves and approaches of the relevant author t es about Syr an college students have been determ ned.
As a result, t s thought that th s study w ll be a resource to produce a common pol cy for the problems of
fore gn students n the r college educat on.
Keywords: Soc al adjustment, educat on, adaptat on, Syr an asylum seekers, college educat on.

Bu çalışma YYÜ BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2015-İBF-B327 No'lu projenin bir
çıktısıdır
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B r İnsan Hakkı Olarak Su Hakkı Ve Bu Hakkın Dava Ed leb l rl ğ
Yrd. Doç. Dr. Nurten İNCE

Marmara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes Hukuk Anab l m Dalı Öğret m Üyes , ncenurten@hotma l.com

Özet
Günlük ht yaçlarını karşılamak ç n, her nsanın günde m n mum 20-50 l tre tem z suya ht yacı vardır.
Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları d kkate alındığında Dünyada 2,6 m lyardan fazla k ş n n çmek ç n
tem z su kaynaklarından yoksun olduğu ve y ne hayatta kalmak ç n suya er şeb len 1,6 m lyar k ş n n sağlık
ve h jyen ç n yeterl suya sah p olmadığı görülmekted r. B r yandan artan nüfus, kentleşme ve sanay leşme
neden yle su taleb artmakta d ğer yandan su kaynakları b l nçs z b r şek lde k rlet lmekted r. Tüm bunlardan
yola çıkılarak “mav altın” olarak adlandırılan suyun sınırsız b r kaynak olmadığı hatta önümüzdek yıllarda
su savaşlarının yaşanacağı tahm n ed lmekted r. Suyla lg l tüm bu sorunlar bazı temel konuların yen den ele
alınmasını beraber nde get rm ş olup nsan hakkı olarak su hakkı, bu tartışmaların merkez ndek konulardan
b r n oluşturmaktadır. Su, nsan yaşamının zorunlu unsurlarından b r olduğu ç n yaşam hakkının ayrılmaz
b r parçasını oluşturmaktadır; ancak son zamanlarda suyun bağımsız b r hak olarak kabul ed lmes ve
düzenlenmes yönünde büyük çabalar harcanmıştır. Pek , suyun bağımsız b r hak olarak tanınması neden
öneml d r ve bu sadece teor k b r tartışma mıdır? Suyun b r hak olarak kabul ed lmes beraber nde
yükümlülüğü olan özneler n kabul ed lmes durumunu ortaya çıkaracaktır, yan su hakkını hlal eden k ş lere
yaptırım uygulanacaktır. Y ne tem z suya er ş m b r hak olacağı ç n en az h zmet ed lenler n (çocuk/kadın/
mültec g b ) şartları y leşt r lerek suya er ş mler sağlanacaktır. Su hakkı, suya er ş m aslında b rçok nsan
haklarının sağlanması ön şartıdır; başka b r dey şle olmazsa olmazıdır (cond t o s ne qua non); z ra kolay b r
şek lde yeter nce tem z suya er şemeyen b r k ş n n eğ t m, sağlık ve yaşam g b pek çok temel hakkı ortadan
kalkmaktadır.
B ld r de, su hakkı le lg l yapılan çalışmaların aktarılması amaçlanmıştır. Bu nedenle önce hak kavramı ve
çeş tler açıklanıp ardında da su hakkının doğrudan ya da dolaylı olarak yer aldığı uluslararası sözleşmelere
değ n lecekt r. Su hakkını en gen ş şek lde ele alan Ekonom k, Sosyal ve Kültürel Haklar Kom tes n n 15
numaralı Genel D rekt ﬁ üzer nde durularak uluslararası alanda su hakkına önem veren H nd stan ve Güney
Amer ka örnekler üzer nde durularak yen Anayasa çalışmaları kapsamında suyun nasıl düzenleneb leceğ
hususunda tavs yeler ver lecekt r.
Su hakkının güncel tartışmalara konu olmasına rağmen çer ğ ne yönel k kapsamlı ve tutarlı b lg n n ortaya
konulmaması neden yle bu çalışmada, su hakkının uluslararası ve ulusal olarak tanınmasına yönel k
kuramsal ve prat k çalışmalar ayrıca hakkın çer ğ n n ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Çalışma daha çok
hukuk gerekçeler ve hukuk boyutu le ele alınmış olunup suyun özelleşt r lmes , HES g b konular kapsam
dışında tutulmuştur.
Anahtar Kel meler: İnsan hakkı olarak su, B rleşm ş M lletler Genel Yorum 15, İnsan hakları.

The Human Right to Water
Abstract
Water is a basic necessity of human life. Rapidly increasing population, industrialization etc. have increased
the need for water. Providing of water for each person must be sufﬁcient and continuous for personal and
domestic uses. These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food
preparation, personal and household hygiene but according to the World Health Organization (WHO) a lot of
people have a problem with access to clean water. This issue explores the content, legal forms, and
implications of recognizing of water as an international human right. Whether water will be ultimately
established as a right subordinate to other human rights (such as those to health, wellbeing, and life) or
recognition as an independent human right, will have far-reaching effects. In this study, a proposal will be
made on how to regulate the water right in the Constitution of Turkey in the regarding to international
agreements, conferences and court decisions on whether or not, water will be regarded as a fundamental
human right.
Key words: The Human Right to Water, United nations General Comment 15, human rights.
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Kuşatılmış Doğanın Korunması İç n Halkın B l nçlend r lmes ve Yönet m Kararına Katılımı
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüsey n Doğan
H t t Ün vers tes İkt sad ve İdar B l mler Fakültes

Özet
İnsan, toplumsal yapıların ve l şk ler n gerekler ne uygun olarak 10 b n yıldan bu yana doğayı şlem ş, doğa
kaynaklarını kullanmış, ulaştığı b lg b r k m ve gel şt rd ğ uygulayımb l me (teknoloj ye) koşut olarak
egemen olmaya çalışmıştır. Ancak sanay devr m ne kadar nsanın doğa üzer nde yaptığı dönüştürme ve
değ şt rme ler teknoloj kullanamamış olması neden yle oldukça sınırlı kalmış ve çevrey k rletmem şt r.
Sanay devr m yle b rl kte özell kle 20.yy ortalarından t baren çevre k rl l ğ artmıştır. Doğa, kend ç nde
duyarlı b r denge taşımakta ve bütünlüğe sah p b r s stemd r. Doğa, tüm canlıların yaşam ortamı olması
neden yle değerler de paylaşılan b r özell k taşımaktadır. Küreselleşmey arkasına alan kap tal zm yen b r
döneme g rm ş ve çevrey daha çok k rlet r olmuştur. Doğa kaynaklarını en çok kullananlar ve bu kaynakların
n met nden en çok yararlananlar doğayı en çok k rletenlerd r. Tüm ülkelerde, doğal kaynakları yağmalayan b r
soygun düzen şlemekted r. Çevre sorunları ve k rl l ğ bugün nsanlığın en öneml sorunlarından b r hal ne
gelm şt r. Sanay leşme, plansız kentleşme ve nüfus artışı çevre k rl l ğ n n temel öğeler d r. Gel nen bugünkü
aşamada sürdürüleb l r çevre ve kalkınma sınırları ç nde kalarak çevre k rl l ğ n en az düzeye nd rmek
b reyler n ve halkın görev d r. Bu büyük sorunu çözmek ç n yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşların yürüttüğü
k m öneml g r ş mler ve düzenlenen sözleşmeler olmasına karşın doğa her geçen gün daha çok k rlenmekte,
kaynaklar hızla azalmakta, türler kaybolmaktadır. Çevre konusunda uluslararası düzeyde lk değerlend rme
B rleşm ş M lletler tarafından 5 Haz ran 1972'de Stockholm'de toplanan konferansla ortaya konmuştur. BM'n n
bu g r ş m aynı zamanda çevre pol t kalarının oluşturulmasında öneml b r başlangıç olmuştur. Dünyada
yaşanan çevre sorunlarının Türk ye'ye yansıması da aynı tar hlere rastlamaktadır. Herkes n sağlıklı b r çevrede
yaşama hakkı vardır. Bunun ç nde doğanın bütünlüğünün korunması gerekmekted r. Çevrey gel şt rmek,
korumak ve k rlenmes n önlemek devlet n olduğu kadar b reyler nde görev d r. Demokrat k b r toplum
yönet m nde, yönet m n eylem ve şlemler ne halkın katılımı öneml d r. Bu nedenle, çevre sorunlarının
arkasında yatan gerçek olgu le lg l olarak b reyler n öncel kle kend ler n sorgulamaları gerekmekted r. İnsandoğa l şk s n n yapılandırılmasında b rey n; tahm nde bulunma, sorgulama, gözlem yapma, çıkarımda
bulunma, akıl yürütme, yorumlama, karşılaştırma yapab lme, eleşt rel düşünme, yaratıcı ve yansıtıcı düşünme
g b becer ler kazanmış olmalıdır. Ayrıca, yazanak düzenleyeb lme yeteneğ ve becer s n kazanmış olması
gerek r. Bu b r k me sah p b reyler n çevreyle lg l yönet m süreçler ne katılımı farkındalık yaratab l r projelere
katkı sağlayab l r. B rey n çevre sorunlarına karşı uyumlu, duyarlı ve saygılı davranışlarının oluşumunda a le ve
eğ t m öğret m kurumlarına büyük görev düşmekted r. B reyler, çevreye duyarlı kazanımlar elde etmes ç n
mutlaka “çevre ç n eğ t m” almaları sağlanmalıdır. Hemen her ülkede, özell kle 1970'l yıllardan sonar çevrey
korumak ç n yasa, tüzük, yönetmel k, genelge yürürlüğe konmuştur. Ancak, her ülkede yasal düzenlemeler le
doğa değerler sten len düzeyde korunmamış ve bütün ülkelerde sorunlar g derek büyümüştür. Çevre
pol t kalarının oluşturulmasını çıkar kümeler etk lemekted r. Yönet m b r mler n n yanında ötek paydaşların
da, karar süreçler ne katılması, paydaşların katkıda bulunduğu b r pol t kalar demet üret l r. Böylece
pol t kaların oluşumunda yer alan b rey, STK ve kümeler n katkıda bulundukları bu pol t kaların
uygulanmasında d renç göstermeler ç n neden kalmaz. B rleşm ş M lletler' n, 2001 yılında yürürlüğe g ren
kısa adıyla Aarhus Sözleşmes , halkın katılımını sağlamak ç n yapılması gerekenler ayrıntılı b ç mde
düzenlem şt r. Türk ye, Aarhus Sözleşmes ne taraf değ ld r. B l nçl ve çevre k rl l ğ ne duyarlı b reylerle bu
sorunların üstes nden gelmek daha olanaklıdır. Çevre koşulları, her b rey n sağlığını, üret m n , tüket m n ve
güzel duyu anlayışını etk ler. Çevre ç n eğ t m le b l nçlend r len b reyler, doğanın korunmasında öneml
görevler üstleneb l rler. Katılımcı b r yapının oluşturulması çevre sorunlarının çözümünde çok öneml d r.
B ld r n n amacı: B rey n doğal çevrey koruması, kullanılması, doğa değerler ne karşı davranışlarını olumlu
yönde etk lemek ç n çevre b l nc n , duyarlılığını ve b lg ye er ş m n kazandırmaktır. B ld r n n temel
varsayımı: Çevre pol t kalarının oluşturulmasında yönet m kararları sürec ne halkın katılımı, örgütlenme ve
çevre b l nc düzey n n düşük olması neden yle, sınırlı kalmaktadır. B ld r de, tar hsel, bet msel ve stat st ksel
yöntemler b rl kte kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: B lg , nüfus, eğ t m, b rey, halk.
Keywords: Neighborhoods, mukhtar, villages, participative democracy.
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Raising the Awareness of Public about the Protection of the Encircled Nature and Participating
Them in Management Decisions
Abstract
For 10 thousand or more years, human beings have tilled the land, used natural resources in accordance with
the requirements of social structures and relations and tried to dominate it in parallel with the knowledge they
have gained and the technology they have developed. However, until the industrial revolution, due to their
inability to use advanced technology, human transformations and changes on nature have been limited and
they haven't polluted the environment. With the industrial revolution, environmental pollution has increased
particularly since the middle of the 20th century. Nature carries a sensitive balance within itself and it is a
system that has integrity. Because nature is the living environment of all living things, its values also carry a
shared property. Capitalism, which has won over globalization, has entered a new phase and has polluted the
environment even more. Those who make the most use of natural resources and beneﬁt the most from these
resources are the ones who pollute nature the most. In all countries, there is a robbery scheme that spoils
natural resources. Environmental problems and pollution have become one of the most important problems of
humanity today. Industrialization, unplanned urbanization and population growth are the basic factors of
environmental pollution. In the present stage, it is the duty of individuals and the public to minimize
environmental pollution by staying within the limits of sustainable environment and development. Although
there are some important initiatives and agreements carried out by local, national and international
organizations to solve this big problem, nature is getting more polluted day by day, resources are rapidly
decreasing and species are disappearing. The ﬁrst assessment of the environment at the international level
was presented by the United Nations at a conference in Stockholm on June 5, 1972. This initiative of the UN
became also an important inception in the creation of environmental policies. The repercussion of the
environmental problems experienced in the world is seen in Turkey in the same dates. Everyone has the right
to live in a healthy environment. To achieve this, the integrity of nature needs to be preserved. It is also the
duty of the individuals as much as the state to develop and preserve the environment and prevent its pollution.
In a democratic society, the participation of the public in the activities and operations of the administration is
important. For this reason, it is necessary for individuals to question themselves primarily about the real fact
behind the environmental problems. In the creation of human-nature relation, individuals must have gained
skills to make predictions, to inquire, to observe, to make inferences, to reason, to interpret, to make
comparisons, to think critically, to have creative and reﬂective thinking skills. Moreover, they must have
gained the skill and ability to edit the post. The participation of individuals with experience in environmental
management processes can contribute to awareness-raising projects. Family and educational institutions
have a great responsibility in the formation of an individual's harmonious, sensitive and respectful behaviors
towards environmental problems. Individuals must be provided with "education for the environment" in
order to obtain environment-friendly gains. In almost every country, especially after the 1970s, laws,
regulations and circulars have been put into effect to protect the environment. However, in each country, with
new legal regulations natural values haven't been maintained at the desired level, and problems in all
countries have gone up gradually. Circles of beneﬁt inﬂuence the creation of environmental policies. Besides
the governing bodies, other stakeholders are also involved in decision-making processes and produce a set of
policies that stakeholders contribute. Thus, individuals, NGOs and the circles involved in the formation of
policies will not have any reason to resist the implementation of the policies which they have contributed. The
United Nations' Aarhus Convention, which came into effect in 2001, has elaborately organized what needs to
be done to ensure public participation. Turkey is not a party to the Aarhus Convention. It is more likely to
overcome these problems with conscious and pollution-sensitive individuals. Environmental conditions
affect each individual's health, production, consumption and sense of good sense. Individuals who are
educated with environmental education can assume important tasks in the protection of nature. The creation
of a participatory structure is very important in the solution of environmental problems. The purpose of the
report: To give environmental awareness, sensitivity and access to knowledge to individuals in order to
protect the natural environment, to use it, to inﬂuence their behaviors towards nature values positively. The
basic assumption of the report: In the formulation of environmental policies, the participation of the public in
the process of management decision remains limited because of the low level in getting organized and
environmental awareness. Historical, descriptive and statistical methods have been used together in the
paper.
Keywords: Information, population, education, individual, public.
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Sokak Atık Toplayıcıları Sorununun Farklı B r Bakış Açısı İle Değerlend r lmes
Yrd. Doç.Dr. Al Ekş
Ege ün vers tes Atatürk Sağlık H zmetler Meslek Yüksekokulu

Özet
Çalışmada, sokak atık toplayıcıları sorununun farklı b r bakış açısıyla değerlend r lmes amaçlanmıştır.
Sokak atık toplayıcıları, sayılarının çok hızlı artması, sağlıksız çalışma ortamları, kent güvenl ğ sorunları ve
kayıt dışı çalışmaları g b nedenlerle sıkça tartışma konusu olmaktadır. Çalışmada, ger kazanım konusunda
toplumsal farkındalığın ve sokak toplayıcılarına bakış açısının değerlend r lmes adına b r anket çalışması
yapılmıştır. İzm r l n n kapsama alındığı anket çalışmasına 247 k ş katılmış, toplanan ver ler SPSS 16,0
stat st k programı kullanılarak anal z ed lm şt r. Alan çalışmasından elde ed len ver ler n yanı sıra konunun
l teratüre yansımaları değerlend r lm ş; sokak atık toplayıcılarının ger kazanım pol t kalarına katkısı ve
sosyal çerme başta olmak üzere k ş sel sorunları değerlend r lm ş; sorunların çözümü ç n farklı ülke
örnekler ışığında öner ler gel şt r lerek ve sokak atık toplayıcıları olgusunun kötü atık yönet m n n neden m
yoksa sonucu mu sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışma, son yıllarda Türk ye'de küresel göç hareketl l ğ n n
artması başta olmak üzere, çeş tl faktörler n etk s le sokak atık toplayıcılarının sayısının hızla artması ve
sorunların toplumsal soruna dönüşme r sk olması açısından öneml d r.
Anahtar Kel meler: Atık yönet m , sokak atık toplayıcıları, ger kazanım, katılım, sosyal çerme.

Evaluation of the Problem of Street Waste Pickers from a Different Perspective

Abstract
The objective of the study was to evaluate the problem of street waste pickers from a different perspective.
Street waste pickers frequently become the topic of discussions due to the facts that their numbers increase
rapidly, unhealthy working environment, urban safety issues and unregistered employment. A survey study
was carried out in the study to evaluate the social awareness regarding recycling and the perspective towards
street waste pickers. The city of Izmir comprised the scope of the survey in the study to which 247 people
participated and the acquired data were analyzed via SPSS 16,0 statistics software. In addition to the data
obtained from the ﬁeld study, reﬂections of the issue in the relevant literature were evaluated along with
contributions of street waste pickers to recycling policies in addition to their personal problems ﬁrst and
foremost being social inclusion as a result of which suggestions were developed in the light of examples from
different countries thus looking for an answer to the question of whether the concept of street waste pickers is
the reason for or the result of bad waste management. The study is important due to the increasing number of
street waste pickers as a result of an increase in the global migration activity as well as various other factors in
addition to the risk of the transformation of these issues into social problems.
Keywords: Waste management, street waste pickers, recycling, participation, social inclusion.
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Üstün Kamu Yararı Bağlamında Türk ye'de HES Pol t kalarına İl şk n B r Değerlend rme
Doç. Dr. Hasan Yaylı
Kırıkkale Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Araş. Gör. Aysema Pel n Şaşmaz
Kırıkkale Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Çevre sorunları nsanlığın son dönmede üzer nde en çok tartıştığı küresel sorunların başında gelmekted r.
Sorunun n tel ğ nde yer alan “sınır tanımazlık” boyutundan dolayı da çevre sorunları uluslararası düzeyde
mücadele ed lmes gereken b r sorun alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak sorunun çözümüne yönel k ortaya
koyulan pol t ka öner ler ekonom k kalkınma – çevre koruma paradoksunda pol t ka aktörler açısından b r
sınırlılık/terc h zorlaması da üretmekted r. Z ra toplumlar açısından ekonom k kalkınma hang düzeyde kamu
yararı çer yorsa çevren n korunmasında da aynı oranda kamu yararı olduğu açıktır. Aynı anda her k kamu
yararının b rl kte tes s ed lemed ğ durumlarda pol t ka aktörler n n hang yarar leh nde terc hte bulunacakları
konusu üstün kamu yararı olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısı le üstün kamu yararı, ortada b rden fazla, b rb r yle
çel şen kamu yararı olduğu durumda, karar ver c ler ç n b r n d ğer ne terc h etmede ölçüt olarak kullanılan b r
kavramdır. Ekonom k kalkınma çevre koruma d katom s ç nde üstün kamu yararının tesp t ve tes s ç n
gel şt r len sürdürüleb l r kalkınma kavramı ve bu kavramın somut pol t ka uygulama araçlarından b r olarak
ortaya çıkan ÇED süreçler nde, Türk ye'de çoğunlukla dare aygıtının ekonom k kalkınma yönünde terc hte
bulunduğu b l nmekted r. İdare aygıtının bu terc h ne karşın ÇED kararlarına l şk n bazı yargı çt hatlarında ve
çevresel eylemler n temel referanslarında se çevren n korunması yönünde b r terc h n pol t ka aktörler ne
yönelt ld ğ de açıktır. Bu çalışmada enerj arz güvenl ğ bağlamında dare aygıtının hem yen leneb l r hem de
“yerl ” enerj kaynağı olarak teşv k ett ğ HES pol t kası ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönel k pol t ka
terc h n bel rleyen “kamu yararı” anlayışı le bu terc he karşı çıkanların çevresel güvenl k bağlamında HES'lere
yükled ğ ve kamu yararına aykırı olduğu yönündek anlayışı besleyen argümanlar ortaya koyulmaya çalışılacak,
bu çatışan k kamu yararı arasından hang s n n üstün kamu yararı olduğuna karar vermek okuyucuya
bırakılacaktır.
Anahtar Kel meler: Üstün kamu yararı, enerj pol t kası, HES, enerj arz güvenl ğ , çevresel güvenl k.

An Assessment of HEPP Policies in Turkey in the Context of Weighty Public Interest
Abstract
Environmental problems are at the top of the global problems that the humanity has recently been debating the
most. Due to the “borderlessness” dimension in the nature of the problem, environmental problems emerge as a
problem area to be fought at international level. However, the policy proposal for resolving the problem also
produces a choice constraint for policy actors in terms of the paradox of economic development and
environmental protection. Because, for societies, it is clear that if economic development involves public interest
to some degree, protection of the environment also beneﬁts to public in the same way. When the two public
interests cannot be co-founded at the same time, the issue of what beneﬁts policy actors would prefer in favor of the
public is emerging as a weighty public interest. Therefore, weighty public interest is a concept that is used as a
criterion for decision makers without preferring one to another when there are more than one public interest
contradictory to each other. It is known that in the EIA processes emerging as one of the means of concrete policy
implementation of the concept of sustainable development created for the determination and establishment of
weighty public interest in the economic development - environment protection dichotomy, the administrative
apparatus in Turkey is predominantly in the direction of economic development. In spite of this preference of the
administrative apparatus, it is also clear that in some jurisprudence related to EIA decisions and in the basic
references of environmental actions, preference towards protection of the environment is directed to policy actors.
In the context of the security of energy supply and the environmental security, policy choices are started to be
based upon encouraging and spreading the hydroelectric power plants (HES) for the purpose of giving priority to
the national energy resources. Despite the economic contribution of hydroelectric power plants (HES), the claims
against the implementations due to violations of “environmental rights” have led numerous court cases. For some
cases, the courts have made decisions to disentitle investment decisions while for others the actions for annulment
brought to the courts are dismissed. In this study, Turkish State Council decisions with their justiﬁcations on the
investments of hydroelectric power plants will be analysed to elaborate and evaluate the consistency of the
withdrawal of appeal and acceptance of objection decisions.
Keywords: Weighty public interest public interest, HES, right to environment, economic interest.
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Kalkınma-Çevre İl şk s n n “Çevrey Dışlamayan Kalkınma” ve “Sürdürüleb l r Kalkınma”
Kavramları le Değerlend r lmes

Yard. Doç. Dr. Ahsen Saçlı
Abant İzzet Baysal Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Tar hte uzun yıllar boyunca doğanın kend n yen led ğ nancıyla nsanlık sınırsız b r kalkınma çabasıyla
doğayı kullanmıştır. Süreç çer s nde doğanın kend n yen leme hızının da b r sınırı olduğu anlaşıldıktan
sonra kalkınma çalışmalarına doğa faktörünün eklemlenmes zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ancak bu konu
ülkeler n gel şm şl ğ ne bağlı olarak, her ülke açısından farklı değerlend r lm şt r. Dolayısıyla çözüm öner s
olarak çeş tl kavramlar ortaya atılmıştır. Bu kavramlardan “çevrey dışlamayan kalkınma” kavramı daha
olumlu karşılanırken, “sürdürüleb l r kalkınma” kavramı öncel kle “çevrec ” kes m n tepk s yle
karşılaşmıştır. Buna rağmen “sürdürüleb l r kalkınma” kavramı devletler açısından gen ş oranda kabul
görmüştür. Bu çerçevede çalışma l teratür taramasına dayanacak olup, kalkınma le çevre l şk s nde b r zıtlık
olup olmadığı ncelenerek, “çevrey dışlamayan kalkınma” le “sürdürüleb l r kalkınma” kavramları
değerlend r lecekt r.
Anahtar Kel meler: Kalkınma, çevre, çevrey dışlamayan kalkınma, sürdürüleb l r kalkınma.

Evalut on of Development - Env ronment Relat ons W th The Concepts of Development of
Env ronmentally Fr endly And Susta nable Development

Abstract
Dur ng the long years n h story, human ty has used the nature w th the endless efforts of development w th
the bel ef that the nature could renovate tself. Dur ng th s process, after understand ng that there was a l m t
for nature to renew tself, the necess ty of ntegrat on of the nature factor nto the development act v t es.
However, t has been cons dered d fferently accord ng to development levels of countr es. Accord ngly,
var ous concepts were suggested as solut ons. From these concepts, “development of env ronmentally
fr endly" was cons dered more pos t vely wh le “susta nable development” faced react on espec ally from the
''env ronmental sts“. However, the concept of “susta nable development” was accepted w dely among the
states. W th n th s scope, the study w ll be based on l terature search and nvest gate whether there s a contrast
between the relat on of development and env ronment; and “development of env ronmentally fr endly” and
“susta nable development” concepts w ll be evaluated.
Keywords: Development, env ronment, development of env ronmentally fr endly, susta nable development
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B r Söylem Olarak Yönet mde Değ ş m “Kamu Yönet m Temel Kanunu”
Yrd. Doç. Dr. Barış Kandeğer
Van YYÜ İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Kamu yönet m nde b r parad gma değ ş m ne denk düşen 1980 sonrası yapısal reformlar, 2000 ve sonrasında
oldukça kapsamlı ve tamamlayıcı reformlarla yen k ml ğ n kazanmıştır. Bu süreçte 2003 yılında s yasal
kt dar tarafından hazırlanan ve mecl se sunulan “Kamu Yönet m Temel Kanunu Tasarısı” devlet
yönet m nde neol beral düşünceye uygun b r kamu yönet m n öngörmekted r. Mecl ste c dd tartışmalara
konu olan bu tasarı kamu yönet m n p yasacı araçlarla, yönet ş mc yaklaşımla ve neol beral felsefeyle
dönüştürerek p yasayla uyumlu b r yapı olarak tasarlamaktadır. Kamu Yönet m Temel Kanunu Tasarısı b r
yandan kamu yönet m n neol beral devlet parad gmasına uyumlu olarak yen den b ç mlend r rken öte
yandan merkez-yerel l şk ler n bu zem n üzer ne nşa etmekted r. Bu çalışmada Kamu Yönet m Temel
Kanunu Tasarısının mecl s ç tartışmaları ncelenm ş ve yen parad gma bağlamında devlet
felsefes ne/yapısına ve kamu yönet m ne etk ler değerlend r lm şt r.
Anahtar Kel meler: Devlet, neol beral zm, kamu yönet m , merkez yönet m, yerel yönet m.

Change n Management as a D scourse "The Bas c Law on Publ c Adm n strat on"
Abstract
Correspond ng n the publ c adm n strat on n the structural reforms to a parad gm sh ft after 1980 wh ch won
for a new dent ty w th extens ve and complementary reforms n 2000 and later. In th s process, "Bas c Law on
Publ c Adm n strat on" s prepared n 2003 by the pol t cal power and presented to the Parl ament to prov des
for an adequate publ c adm n strat on neol beral thought to the adm n strat on of the state. W th th s b ll,
wh ch s a ser ous debate ssue n the parl ament, s des gned as a structure compat ble w th the market by
transform ng publ c adm n strat on w th marketable nstruments, a manager al approach and neol beral
ph losophy. Bas c law on publ c adm n strat on on the one s de of the publ c adm n strat on re-shapes/reform
publ c adm n strat on n l ne w th the neo-l beral state parad gm, wh le on the other hand, central-local
relat ons bu lds on t. In th s study, the parl amentary debate on the Draft Law on the Publ c Adm n strat on
Bas c Law was exam ned and the effects on the state ph losophy / structure and the publ c adm n strat on n
the context of the new parad gm were evaluated.
Keywords: State, Neol beral sm, publ c adm n strat on, central government, local government.
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Yen Kamu Yönet m Reformlarının Yerel Yönet mler Üzer ndek Etk s
Yrd.Doç. Dr. Abdulsemet Yaman
Ardahan Üniversitesi İİBF
Öğr. Gör. Gökbörü Önalp
Kafkas Ün vers tes Sosyal B l mler Meslek Yüksekokulu

Özet
Dünyada 1980'l yıllara kadar hüküm süren; katı, h yerarş k ve bürokrat k özell kl klas k kamu yönet m
anlayışı, yönet mde b r parad gma değ ş kl ğ sonrası yer n esnek, p yasa tabanlı ve adem merkez yetç b r
kamu yönet m anlayışına bırakmıştır. Günümüzde meydana gelen s yasal, ekonom k, sosyal ve kültürel
alandak uluslararası gel şmeler, kamu yönet m nde de değ şmey zorunlu kılmaktadır. Çalışmamızda
Türk ye'de yen kamu yönet m anlayışıyla beraber yapılan reformların, yerel yönet mler üzer ndek etk s
ncelenecekt r. Bu etk çok yönlü olup; ant bürokrat k yapı, yönet me katılma, açıklık ve hesap vereb l rl k,
stratej k planlama ve yerelleşme eksen nde meydana gelen yen l kler, değ ş m sürec de göz önüne alınarak
yerel düzeyde rdelenecekt r.
Anahtar Kel meler: Reform, yen kamu yönet m , yerelleşme, yerel yönet mler.

The Impact of New Publ c Adm n strat on Reforms on Local Governments

Abstract
The class cal publ c adm n strat on approach re gned throughout the world unt l 1980s w th r g d,
h erarch cal and bureaucrat c character st cs has been replaced by elast c, market-based and decentral zed
publ c adm strat on approach after a governmental parad gm change. At the present t me, nternat onal
pol t cal, econom c, soc al and cultural advances have necess tated the change of publ c adm n strat on. Th s
study nvest gates the mpact of reforms on local governments along w th new publ c adm n strat on
approach n Turkey. Th s mpact has a mult -d mens onal structure and recent reforms nclud ng ant bureaucrat c structure, part c pat on n management, openness and accountab l ty, strateg c plann ng and
decentral zat on have been exam ned cons der ng the change process.
Keywords: Reform, new publ c adm n strat on, decentral zat on, local governments
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2000 Sonrası Türk ye's nde Yerel Yönet mler Reform Sürec
Yrd. Doç. Dr. Osman Savaşkan
Marmara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes Yerel Yönet mler Bölümü

Özet
Bu b ld r , Adalet ve Kalkınma Part s (AKP) dönem nde merkez ve yerel yönet mler arasında değ şen güç l şk ler ne
odaklanıyor ve konuyla lg l yoğun tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlıyor. Neol beral zm kavramı etrafında yapılan
tartışmalar, merkez yetk ler n daha alt düzeylere devred lmes n değ şen sermaye b r k m süreçler ne atıﬂa açıklamaya
çalışıyor. Konuyla lg l s yas faktörler öne çıkaran d ğer çalışmalar se yerel yönet mler n leh ne atılan adımların
özell kle 2007 sonrasında yavaşladığını, hatta merkez yönet m güçlend recek şek lde ters ne döndüğünü dd a ed yor.
Yaşanan bu değ ş m se AB sürec n n yavaşlamasıyla, başta yüksek yargı organları olmak üzere merkez bürokras n n
takındığı olumsuz tutumla ve merkez devlet önceleyen s yas kültür ve z hn yet g b sürece dışsal faktörlerle
açıklanıyor. Ancak, yerel yönet mler reformlarına get r len bu k farklı bakış, reformları şek llend ren kt dar part s n n
stratej ler n göz ardı ed yor.
Bu b ld r , Türk ye'de 2000 sonrası yerel yönet m reformlarının yerel yönet mler yer ne merkez hükümet
güçlend rd ğ n dd a ed yor. AKP, kt darının lk dönem nden t baren yerel yönet mler n, görece olarak dar açılardan
yetk ve sorumluluklarının artmasını sağlarken, mal ve s yas açılardan merkeze bağımlı durumlarını ve yerel yönet mler
üzer ndek merkez hükümet n denet m mekan zmalarını devam ett rm şt r. Benzer şek lde, yen oluşturulan kurumlar
aracılığıyla yerel düzeyde merkez hükümet n gücünü artıracak mekan zmalar oluşturmuştur. Merkez düzeyde
çoğunlukta olan ve bürokras y kontrol eden AKP, kt darını yerel aktörlerce paylaşmamak stemed ğ ç n yerel
yönet mler sadece yetk ve sorumlulukları açısından güçlend ren sınırlı b r reform programı uygulamıştır. İy yönet ş m,
ekonom k ver ml l k lkeler ve sermayen n çıkarlarından z yade kt darın s yas çıkarlarının şek llend rd ğ reform
süreçler , reformların ne neol beral zm n kaçınılmaz b r sonucu olduğunu ne de yerel yönet mler n güçlend r lmes yle
doğrudan bağlantılı olduğunu göstermekted r. Böylece, bu b ld r n n bulguları hem reform süreçler n neol beral zm n
doğrudan sonucu olarak gören yaklaşımlara hem de konuyla lg l AKP pol t kalarını 2007 önces ve sonrası arasındak
kopuşları öne çıkararak tartışan çalışmalara alternat f açıklama get rmeye çalışmaktadır.

Anahtar Kel meler: Yerel yönet mler reformu, neol beral zm, merkez-yerel yönet m l şk ler , merkez leşme, mal
denet m, s yas denet m, Adalet ve Kalkınma Part s (AKP).
The Process of the Local Government Reform in Turkey after 2000
Abstract
This presentation examines the reconﬁguration process of the power relations between the central and local governments
during the Justice and Development Party era (Adalaet ve Kalkınma Partisi, AKP) and attempts to contribute to the
intense debate on the increasing signiﬁcance of the local governments. The discussion around the concept of
neoliberalism have drawn attention to this development and evaluates the re-organization of the new administrative
system as a response of the changes in the capital interest in search for new spatial ﬁx. Other studies have in general argued
that Turkey has witnessed the devolution of power to the lower levels of government during the ﬁrst years of the AKP.
According to these studies, especially after 2007, the AKP has changed its strategy and attempted to centralize power.
Decreasing leverage of the European Union (EU) in Turkey's democratization process, the resistance of bureaucracy
including Constitutional Court, and the Turkish political culture, which has a “strong state tradition” and mentality, have
appeared as the main exogenous explanatory determining factors behind centralizing trends. However, both literatures
ignore the political concerns of the ruling party in shaping the local government reform process. This presentation argues
that local government reforms in Turkey have led to increase in the power of the central rather than that of local
governments. Since it came into power in 2002, the AKP has attempted to transfer some responsibilities of the central
governments to the local level but it has never have a more comprehensive local government reform agenda, which
includes ﬁscal and political decentralization. Administrative decentralization does not lead to increase in the revenues of
local governments. Under these conditions, local government continues to depend on the central government for ﬁnancial
funds and political decisions. Moreover, the political and the ﬁscal tutelage role of the central government on local
governments have continued. The reform process, which is shaped by the political motives of ruling government rather
than the objectives of good governance, efﬁciency, is, therefore, neither an inevitable development of neoliberalism nor
one with unambiguous relationship to decentralization. Strengthening the local governments does not conform to the
interest of ruling party in a context in which other political parties that was represented in local governments and have
some inﬂuence on the local decision-making processes. Thus, the article questions the arguments, which evaluate local
government reform process as an inevitable consequence of neoliberal policies and focus on ruptures on the AKP's
policies by dividing its rule into different distinct sub-periods.
Keywords: Local government reforms, neoliberalism, central-local governments relationship, ﬁnancial and political tutelage,
centralization, Justice and Development Party.
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Büyükşeh r Beled yeler n n Gel r Yapılarının Değerlend r lmes : 2006-2015
Prof. Dr. Mahmut Güler
Trakya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. B lge Hakan Agun
Trakya Ün vers tes İİBF Mal ye Bölümü

Özet
İdareler arası mal l şk ler bağlamında kamu ekonom s n n fonks yonlarından kaynak ayrımında etk nl ğ n
sağlanması fonks yonunun ve yerel yönet mler n harcama sorumluluklarını yer ne get reb lmeler , onların
ancak ﬁnansman kaynaklarına sah p olmaları le mümkündü. D ğer b r dey şle, yerel yönet mler n mal
özerkl ğ n n sağlanması ç n gel r bölüşümünün ad l b r şek lde düzenlenmes gerek r. D ğer taraftan mal
özerkl ğ n sağlanab lmes ç n yerel yönet mler öz gel rler n n toplam gel rler ç nde oranın yüksek ve bu
gel rler kontrol edeb lmeler şarttır.Yerel yönet mler n gel rler k gruba ayrılmaktadır. B r nc grupta öz
gel rler, k nc grupta se transfer gel rler yer almaktadır. Öz gel rler de kend çer s nde k ye ayrılmaktadır.
B r nc l n tel kl öz gel rler k bunlar verg , harç, katılma payı ve ücretten oluşurken (kullanıcı bedel ), k nc l
n tel kl öz gel rler se teşebbüs ve mülk gel rler , k ş ve ş rketlerden alınan bağış ve yardımlar le özel
gel rler, fa zler ve cezalar ve sermaye gel rler nden meydana gelmekted r. Transfer gel rler se verg ve harç
gel rler nden alınan paylar, merkez yönet m bütçes ne dâh l darelerden alınan bağış ve yardımlar, d ğer
darelerden alınan bağış ve yardımlar ve proje yardımlarından oluşmaktadır.Çalışmamızda, lk olarak
yönet mler arası gel r bölüşümüne yönel k teor k çerçeve ç z lecek, k nc olarak Büyükşeh r beled yeler n n
gel r kaynaklarına hukuk bağlamda yer ver lecek, üçüncü olarak büyükşeh r beled yeler n n toplam gel rler
çer s nde öz gel rler le transfer gel rler n n karşılaştırması yapılacak, son olarak da mal özerkl k
bağlamında öz gel rler n n artırılmasına yönel k değerlend r lmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Sözcük: Beled ye, Yerel Yönet m, Mal Özerkl k, Büyükşeh r Beled yes , Yerel Demokras

Assessing the Income Structures of the Metropolitan Municipalities: 2006-2015

Abstract
In order to ensure that the allocation of the sources from the public economy functions in terms of the ﬁnancial
relations between the administrations, and to enable local administrations perform their responsibilities, and
to make them have ﬁnancing resources, in other words, in order to provide the ﬁnancial autonomy of local
administrations, the sharing of the income must be handled with justice. In addition, local administrations
must be able to control their core incomes for ﬁnancial autonomy.The incomes of local administrations are
divided into two groups. The core incomes of local administrations are classiﬁed in the ﬁrst group, and the
transfer incomes are classiﬁed in the second group. The core incomes are also divided into two sub-classes.
The ﬁrst one is the qualiﬁed core incomes, which consist of taxes, fees, participation fee, and prices (user
costs); the second ones consist of the enterprise and property incomes, donations received from persons and
companies and special incomes, interests, penalties and capital incomes. The transfer incomes, on the other
hand, the shares received from the taxes and fee incomes, donations received from administrations that are
included in the central administrations budget, and donations received from other administrations, and
project aids. In our study, ﬁrstly, a theoretical frame will be drawn for the sharing of income among
administrations; secondly legal aspect of metropolitan municipalities will be provided; and as the third item,
the core incomes and transfer incomes of the metropolitan municipalities will be compared; and as the ﬁnal
item, assessments will be made on increasing the core incomes in terms of ﬁnancial autonomy.
Keywords: Mun c pal t es, Local Adm n strat on, F nanc al Autonomy, Metropol tan Mun c pal t es, Local Democracy
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Kamu Yönet m nde Stratej k Planlamanın Yen den Z yaret : Sorunlar ve Öner ler
Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü (Fransızca)
Doç. Dr. Bes m Bülent Bal
Marmara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes Kamu Yönet m Bölümü (Fransızca)

Özet
B r örgütün ne olduğunu, ne yaptığını ve neden onu yaptığını tanımlayan stratej k planlama, Yen Kamu
Yönet m (YKY) parad gması ç nde öneml b r yere sah pt r. Kamu yönet m n n değ şen koşullara uyum ç n
yen den yapılandırılması, gerek gel şm ş ve gerekse gel şmekte olan ülkeler n gündem ne b r zorunluluk
olarak gelm şt r. Bu çerçevede kamu h zmetler n n etk l , ver ml , hızlı, kal tel , , mal yet-etk n ve ad l
sunumu temel öncel k hal n almıştır. Bu doğrultuda, çeş tl ülkelerde kamu yönet mler bazı p yasa araçlarını
kullanmaya başlamıştır. “Stratej k yönet m”, “performansa dayalı yönet m”, “kal teye dayalı yönet m”, vb.
kavramlar l teratürde sıklıkla kullanılan kavramlar hal n almıştır. Ancak s yas öncel kler n değ şmes ,
kt sad ve pol t k şoklar, stratej k planlamada bütünsel b r yaklaşımdan z yade “yamalı bohça model ” ne
doğru g d lmes ne yol açmıştır. Çeş tl araştırmalar (Bryson 2010, Po ster 2010, F or no 2010, Johnston 2010,
Brown 2010, OECD 2011, Osborne ve Brown 2011) kamu kes m nde stratej k planlamanın başarılı
olab lmes ç n bünyeye dah l ed lmes gereken temel ögeler bel rlem şt r. Bu çalışma, stratej k planın kamu
kes m uygulamalarında karşılaşılan temel sorunları ve öner len yen açılımları ele almak amacındadır. D ğer
b r dey şle, kamu yönet m nde stratej k planlamanın mevcut durumu, sorun alanları ve nereye doğru
g deb leceğ üzer ne tartışılacaktır.
Anahtar Kel meler: Yen Kamu Yönet m , stratej k yönet m, stratej k planlama.

Strateg c Plann ng n Publ c Adm n strat on Rev s ted: Issues and Recomendat ons
Abstract
Strategic planning, which means what is an organization, what it does and why it does it, constitutes an
important place in New Public Management (NPM) paradigm. Restructuration of public administration to
adapt to changing conditions has come to agenda of both developed and developing countries as a
requirement. In this framework, it has become a priority to provide public services in effective, efﬁcient, fast,
high quality, cost-effective and fair manner. In this process, public administrations in some countries began to
use of some market mechanisms. “Strategic management”, “performance based management”, “quality
management”, etc. have been referred by the literature frequently. However, changing political priorities,
economic and political shocks led to a “patchwork” approach rather than an integral approach. Various
studies ((Bryson 2010, Poister 2010, Fiorino 2010, Johnston 2010, Brown 2010, OECD 2011, Osborne and
Brown 2011) deﬁned the basic components to be included in the organization for the success of strategic
planning in public sector. This study aims to discuss the fundamental issues which have been faced by the
implementation of strategic planning practices and the new proposals recommended. In other words, the
current state of strategic planning in public administration, issue areas and how to proceed on shall be
discussed.
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Türk Kamu Yönet m nde Ps koloj D s pl n : İdarede Beşer İl şk lerden Yönet m Ps koloj s ne
Araş. Gör. Yeş m Akın Yalçın
Kastamonu Ün vers tes , Doktora Öğrenc s -Ankara Ün vers tes SBF Yönet m B l mler A.B.D.

Özet
1950'lerden günümüze Türk ye'n n toplumsal, ekonom k ve pol t k değ ş mler n n yönet m d s pl n ne
yansımasının b r sonucu olarak, ps koloj b l m n n kamu yönet m d s pl n ç nde konumlanışındak
değ ş mler çalışmanın temel n oluşturmaktadır. Çalışmada, bu süredek değ ş mler n üç dönemde
nceleneb leceğ savından hareket ed lmekted r. 1950'l yıllarda devlet el le kalkınma çabaları, KİT'ler n
kend ne özgü karakter st ğ , ford zm n ülkeye 1960'larda g rmes ve b rçok faktör Türk ye'de yönet m
b l m nde ps koloj d s pl n n n yer alışının özgünlüğünü ve sonrasındak değ ş mler etk led ğ tez başlangıç
noktasını oluşturmaktadır. Günümüze dek değ şen kamu yönet m parad gması le b rl kte yönet m
ps koloj s n n nceleme nesnes ve temel kaygıları değ şm şt r. Bu çerçevede kamu yönet m ve ps koloj
etk leş m ndek kavramlar, amaçlar ve temel değerler anal z ed lmekted r.
Anahtar Sözcükler: Yönet m ps koloj s , beşer l şk ler, Türk Kamu Yönet m .

Psycholog cal D sc pl ne n Turk sh Publ c Adm n strat on: From Human Relat ons n
Adm n strat on to Psychology of Management
Abstract
Changes n pos t on ng of psycholog cal sc ence n publ c adm n strat on as a consequence of reﬂect on of
soc al, econom cal and pol t cal changes n Turkey to adm n strat ve sc ence underl es th s study. In th s study
t s approached to cons der the argument on the changes n th s per od can be exam ned. Etat sm n 1950s,
d st nct ve character st cs of state enterpr ses, nﬂow ng ford sm n Turkey n 1960s and many other factors
have const tuted or g nal ty of psycholog cal d sc pl ne n Turk sh adm n strat ve sc ence and subsequent
changes; th s argument establ shes the start ng po nt of th s study. Adm n strat ve psychology's subject of
study and bas c concerns have transumed assoc ated w th publ c adm n strat ve parad gm unt l today. W th n
th s framework not ons, object ves and core values n the nteract on between publ c adm n strat on and
psychology have been analyzed.
Keywords: Psychology of management, human relat ons, Turk sh Publ c Adm n strat on.
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Türk ye'n n Mültec Pol t kaları:
Sur yel Mültec ler n Durumuna İl şk n B r İnceleme
Prof. Dr. Yakup Bulut
Mustafa Kemal Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Soner Akın
Mustafa Kemal Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Araş. Gör. Sedat Karakaya
Mustafa Kemal Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Toplumsal ve s yasal çatışmaların yol açtığı olağanüstü durumlar - savaşlar, salgınlar-doğal afetler-kr zler vs,
nsanları sosyal ve ps koloj k yönden etk led ğ g b onları yaşadıkları mekanlardan hemen her yönüyle farklı
mekanlara ve ülkelere göç etmeye zorlamaktadır. Böyles ne b r duruma maruz kalan nsanlar, çoğu zaman
yerleş m yerler n terk ederek, daha güvenl ve yaşam koşulları daha y olab leceğ n düşündükler yerlere
lt ca etmekted rler. Jeopl t k konumu t bar yle b rçok mültec akınına uğramış ve halen de böyle b r sorunla
karşı karşıya kaldığı gerçeğ ne rağmen Türk ye'n n sağlıklı b r mültec pol t kası ve buna l şk n sosyal ve
hukuksal alt yapı oluşturulduğu söylenemez. Özell kle beş yıldır devam eden Sur ye savaşı ve buna l şk n
meydana gelen mültec kr z , üret len ve üret lmes gereken pol t kaları daha da anlamlı hale get rmekted r.
Bu açıdan çalışma, Türk ye'n n mültec pol t kalarını, Sur yel mültec ler özel nde ncelemey
amaçlamaktadır. Kavramsal çerçeve ve tar hsel süreçten sonra mültec ler n toplumsal, hukuksal ve özell kle
sosyal alanda yaşadıkları sorunların genel çerçeves ncelenerek b rtakım öner ler gel şt r lecekt r.
Anahtar Kel meler: Mültec Pol t kaları, Sur yel Mültec ler, sığınmacı Sorunları, mültec kr z .

Turkey's Refugee Pol t cs: A Rev ew of the S tuat on of Syr an Refugees
Abstract
There are a variety of extraordinary situations caused by social and political conﬂicts. These are exempliﬁed
as wars, outbreaks-natural disasters-crises, etc. These factors can affect people in the social and psychological
direction. It also forces them to migrate to different places and countries in almost every way from the places
they live in. People who are exposed to such a situation often leave the settlements. They thus seek being
refuge opportunities in places where they think they can be safer and have better living conditions. Our
country, which opened its borders for many refugees from its geopolitical position, is in a similar situation. It
has become an unexpected factor for many political balances in negative terms. Turkey still faces such a
problem. Despite this fact, it can't be said that a healthy refugee policy and related social and legal
infrastructure haven't been established in Turkey yet. Especially the war of Syria which has been going on for
ﬁve years and the refugee crisis related to it has made the needed politics that are to be produced and
reproduced more meaningful. In this respect, the study aims to examine Turkey's refugee policies in the
context of Syrian refugees. Following the conceptual framework and historical process, some suggestions
will be developed by examining the general framework of the problems that refugees live in social, legal and
especially social situations.
Keywords: Refugee Pol t cs, Syr an Refugees, asylum seekers, refugee cr s s
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Kamu Yönet m Araştırmalarında Yöntem: Sınırlar ve İmkânlar
Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu Özuğurlu
TODAİE
Doç. Dr. Nuray Ertürk Kesk n
Ondokuz Mayıs Ün vers tes

Özet
Kamu yönet m nde kuram yokluğu ve yapılab l rl ğ n n ne ölçüde olduğuna l şk n tesp tler pek çok
çalışmada d le get r lm şt r. Kamu yönet m nde kuruluşu veya üret ld ğ coğrafya t bar yle kuramın
yokluğunu tesp t ed p, b r d s pl n n b l msell ğ açısından kuramın olmazsa olmaz olduğunu düşünmek
yöntemsel katkıyı da zorunlu hale get r r. Kısaca bu tesp tler n b r adım ötes ne geçmek ç n, kamu yönet m n
yöntemsel sorgulama ve katkılara açık hale get rmek gerekmekted r. Kamu yönet m araştırmalarının amacı
ned r? Yönet m olgusu nasıl araştırılab l r? Yönetsel gerçeğ ya da yönetsel olguları anlamak ve açıklamak
ç n en elver şl , en kes n/kes ne yakın yöntem ned r? Öner len b ld r , kamu yönet m araştırmacılarını bu
temel soruları tartışmaya çağıran b r met n olarak tasarlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kamu yönet m d s pl n , kamu yönet m kuramı, metodoloj , yönetsel olgu.

Research Methodology n Publ c Adm n strat on: Boundar es and Potent al
Abstract
The nature of publ c adm n strat on theory and methodology —and the relat onsh p among them—are ssues
that have been debated from the ﬁrst day of publ c adm n strat on. Theory development and methodology
cannot be solated. What s the scope of publ c adm n strat on research? How can we analyse an
adm n strat ve phenomenon? Wh ch method s pract cal to expla n adm n strat ve fact? How can we
formulate the research quest ons? Th s study a ms to d scuss these bas c quest ons about publ c
adm n strat on theory and research n the context of Turk sh publ c adm n strat on.
Keywords: The d sc pl ne of publ c adm n strat on, publ c adm n strat on theory, methodology, adm n strat ve
phenomenon.
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B r Pol t ka Transfer Örneğ Olarak Türk ye'de Et k Yapılanma
Nazm Küçükyağcı

Özet
Son çeyrek yüzyılda pol t ka transfer , kamu yönet m ve kamu pol t kası l teratüründe revaçta olan
kavramların başında gelmekted r. Pol t ka transfer , genel fadeyle, d ğer ülkeler n tecrübes n n yol göster c
ve b lg kaynağı olarak kullanıldığı b r karar alma b ç m d r. Bugün pol t ka transfer , Avrupa B rl ğ 'ne(AB)
üyel k sürec nde Türk kamu yönet mde meydana gelen değ ş m ve dönüşümler n açıklanmasında anahtar b r
role sah pt r. Bu bağlamda bu çalışma b r taraftan Türk kamu yönet m ve kamu pol t kası alanında sınırlı
olarak çalışılan pol t ka transfer kavramına odaklanmakta, d ğer taraftansa AB üyel k sürec nde, Türk kamu
yönet m nde yolsuzlukla mücadele kapsamında et k konusunda get r len mekan zma ve yasal
düzenlemeler n pol t ka transfer çerçeves nde anal z n gerçekleşt rmey amaçlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Pol t ka Transfer , et k, kamu yönet m nde et k, Avrupa B rl ğ .

Eth cs Structure n Turkey as a Pol cy Transfer Case

Abstract
Pol cy transfer has been one of the concepts fash onable n the publ c adm n strat on and publ c pol cy
l terature n last quarter century. Pol cy transfer, generally, take a dec s on form that s to be gu d ng the
exper ence of other countr es and s used as a source of nformat on. Today pol cy transfer has a key role n
expla n ng the changes and transformat ons n Turk sh publ c adm n strat on n the process of European
Un on (EU) membersh p. In th s context, on the one hand th s study focuses on the concept of pol cy transfer,
wh ch gets l m ted area the Turk sh publ c adm n strat on., on the other hand t a ms to analyze the pol cy
transfer framework of a set of eth cs regulatory and eth cs mechan sms n the ﬁght aga nst corrupt on n EU
membersh p process n the Turk sh publ c adm n strat on.
Keywords: Pol cy Transfer, eth c, eth cs n publ c adm n strat on, European Un on.
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Et k Kurul Et k Dışı Davranışları Azaltıyor Mu?
Arş. Gör. Üm t Ş mşek
Gaz osmanpaşa Ün vers tes

Özet
T.C. Başbakanlık Kamu Görevl ler Et k Kurulu yönetsel et k alanını düzenlemek ve korumak ç n kurulan
temel üst yapılardan b r d r. Bu çalışmada Et k Kurul, et k dışı davranışlar üzer nden anal z ed lecekt r.
Anal zde öncel kle n tel b r yöntemle Et k Kurul'un davranışları yönlend rme noktasındak konumu ve şlev
bel rlenecekt r. Daha sonra T.C. Emn yet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organ ze Suçlarla Mücadele (KOM)
b r m n n faal yet raporları, Uluslarararası Şeffaﬂık Örgütü (TI)'nün yolsuzluk endeks Türk ye ver ler ve
kamu st hdamı ver setler kullanılarak “Et k Kurul et k dışı davranışları azaltıyor mu?” sorusuna n cel
yöntemle cevap aranacaktır.
Anahtar Kel meler: Yönetsel et k, et k kurul, et k dışı davranış.

Does Eth cs Comm tee Reduce Uneth cal Behav our?
Abstract
T. C. Pr me M n ster Publ c Ofﬁc als Eth cs Comm tee s one of ma n superstructure to organ ze and ma nta n
manager al eth cs. In th s study, Eth cs Comm tee w ll be analyzed over uneth cal behav our. In analys s, ﬁrst
the pos t on and funct on of Eth cs Comm tee w ll be determ ned rout ng the behav our w th qual tat ve
method. Then us ng T. C. Secur ty D rectorate Smuggl ng and Organ zed Cr me (KOM) un t annual reports,
Internat onal Transparency Organ zat on (TI) corrupt on ndex Turkey datas and publ c employment data
sets, the quest on “Does Eth c Comm tee reduce uneth cal behav our?” w ll be answered wt h quant t ve
method.
Keywords: Manager al eth cs, eth cs comm tee, uneth cal behav our.
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B r nc Umumî Müfett şl ğ n İdare Teşk lâtı
Yrd. Doç. Dr. Erkan Afşar
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Abdulaz z Kardaş
Yüzüncü Yıl Ün vers tes Edeb yat Fakültes Tar h Bölümü

Özet
Umum Müfett şl kler, Osmanlı Devlet 'nde olduğu g b Cumhur yet dönem nde de öncel kl olarak merkez
otor ten n Anadolu'da h ssett r lmes amacıyla oluşturulmuştur. Cumhur yet' n lânıyla b rl kte süratl b r
şek lde yapılan ve yapılması düşünülen nkılâp hareketler ne karşı ülken n bazı bölgeler nde s yas ve sosyal
olayların meydana gelmes sıkıyönet m lânının alınmasına neden olmuştu. Sıkıyönet m kararının 23 Ek m
1927'de sona ermes b r anlamda Cumhur yet' n lk dönemler nde de tekrar kurulması gündeme gelen Umumî
Müfett şl kler' n yen den doğuşuna zem n hazırlamıştır. Dönem n koşulları d kkate alındığında özell kle Doğu
V layetler ndek başta asay ş problem , sosyo-ekonom k mkânsızlıklar ve bölgeler arasındak kalkınmışlık
farkları g b sebepler, hedeﬂenen nkılap hareketler ç n engel teşk l etmekteyd . Bu amaçla lk olarak Doğu
v layetler nde hükümet n gerçekleşt rmek sted ğ sosyo-ekonom k, kültürel faal yetler ve asay ş sağlamak
amacıyla Umumî Müfett şl kler' n yen den kurulmasının adeta b r zorunluluk hal ne geld ğ görülmüştü.
Hükümet, İç şler Bakanlığı le ller arasında yapılacak çalışmaların daha koord nel ve etk l b r b ç mde
yürütülmes n sağlamak amacıyla v lâyetler n üstünde b r teşk lâtın kurulmasına karar verd . Bu doğrultuda 20
Haz ran 1927'de çıkarılan 1164 sayılı kanunla şler n daha ver ml ve hızlı b r b ç mde yapılması amacıyla
Umum Müfett şl kler n kurulmasına karar verm şt . 1164 sayılı Umumî Müfett şl k Kanunu'na dayanılarak 25
Aralık 1927 tar h ve 5777 sayılı kararname le de B r nc Umumî Müfett şl ğ n kurulmasına karar ver ld .
Elazığ, Urfa, B tl s, Van, Hakkâr , D yarbakır, S rt, Mard n ve daha sonra Ağrı v layet n kapsayacak şek lde
B r nc Umum Müfett şl k kurumu kurulmuştu. Bu çalışmada da Umumî Müfett şl ğ n kuruluş sürec ve dar
şley ş göz önünde bulundurularak B r nc Umum Müfett şl ğ n Türk İdare Teşk latı'ndak yer ve önem
üzer nde durulacaktır.
Anahtar Kel meler: Türk ye, dare, Umum Müfett şl kler, B r nc Umum Müfett şl k.

The Administration of the First General Inspectorate
Abstract
General Inspectorates were formed in order to let know the central authority of the State in Anatolia in the
Republican area as well as the Ottoman Empire area. After the announcement of the Republic of Turkey, martial
law came into force owing to the occurrence of some political and social events in some areas of the country in
response to the revolutionary movements occurred quickly. The end of the martial law in 1927 created a suitable
atmosphere for the rebirth of General Inspectorates which came to the fore in the early periods of the Republican
area. Taking into account the existing conditions at that time, several reasons such as public order problems
particularly in the eastern parts of Turkey, socio-economic impossibilities and differences in terms of economic
development between the regions posed an obstacle to achieving revolutionary movements. Therefore, in order
to fulﬁl socio-economic and cultural activities and provide security primarily in the eastern cities of the country,
the reestablishment of the General Inspectorates was seen as necessary. The government made a decision on the
establishment of an organization over cities with a view to carry out the activities between the Ministry of
Interior and eastern cities of the country in a more co-ordinated and effective way. Therefore, in order to perform
several activities in a more efﬁcient and rapid way, the government decided for the creation of the General
Inspectorates in accordance with the Act of Law number 1164 enacted in 1927. Then, ﬁrst General Inspectorate
was established based on the decree of 5777 in 1927. First General Inspectorate included the eastern cities of the
country such as Elazığ, Urfa, Bitlis, Van, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Mardin and ﬁnally Ağrı. This study, taking
into consideration the establishment process and administrative working of the General Inspectorates, focuses
on the signiﬁcance of the First General Inspectorate in Turkish administrative system.
Keywords: Turkey, administration, General Inspectorates, First General Inspectorate.
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Avrupa Bütünleşmes Sürec nde Bulgar stan'da Yerelleşme
Prof. Dr. Erol Esen
Akdeniz Üniversitesi
Vel Ercan Çet ntürk
Doktora Öğr. Akden z Ün vers tes
Iva M hova
Yüksek L sans Öğr. Soﬁa Ün vers tes

Özet
Yerelleşme eğ l m n n ardında kamu h zmetler n n çeş tlenmes olduğu kadar küreselleşme le dış d nam kler
de önem arz etmekted r. Bu çalışmanın konusunu, Bulgar stan yerel yönet mler n n AB sürec n n etk s yle
geç rm ş olduğu değ ş m ve AB üyel ğ ne götüren d nam kler n etk s konu alınacaktır. II. Dünya Savaşı
sonrasında Doğu Bloğu çer s nde yer alan Bulgar stan, 1990 yılında gerçekleşt r len çok part l özgür
seç mler n ardından Batı t p demokras ler arasına g rm şt r. 1995 yılı sonunda AB'ye üyel k başvurusunda
bulunan Bulgar stan üyel ğe kadar rev zyonlarla dar yapısını AB müktesebatına uyumlu hale get rm şt r. Bu
çalışmayla Bulgar stan yerel yönet mler n n AB'ye üyel k sürec nde geç rm ş olduğu evreler ncelenecek
olup; Bulgar stan'ın yerelleşme sürec nde AB etk s sorgulanmaktadır.
Anahtar Kel meler: Avrupa B rl ğ , AB Koşulluluğu, yerel yönet mler, yerelleşme.

Decentral zat on n Bulgar a n the Process of European Integrat on

Abstract
External dynamics of globalization are important for the decentralization trend as well as for the
diversiﬁcation of public services. With this study, stages that Bulgarian local governments went through in
the EU membership process will be examined and EU impacts on the decentralization process in Bulgaria
will be questioned. : Located in the Eastern Bloc after World War II, Bulgaria has become one of the Westerntype democracies after the multi-party free elections, held in 1990. Bulgaria, which applied for EU
membership at the end of 1995, has aligned to the administrative structure with the revision to the EU acquit.
With this study, stages that Bulgarian local governments went through in the EU membership process will be
examined and EU impacts on the decentralization process in Bulgaria will be questioned.
Keywords: European Union, EU Conditionality, local self-goverment, decentralization.
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İtalya ve Türk ye'de Yerel Özerkl k: Karşılaştırmalı B r Değerlend rme
Hülya Küçük
İstanbul Ün vers tes , S yaset B l m ve Kamu Yönet m Ana B l m Dalı, Yerel Yönet mler, Kent ve Çevre Çalışmaları B l m Dalı
Yüksek L sans Programı

Özet
1970'l yıllarda merkez yönet m n yerel sorunların çözümünde yeters z kalması ve Avrupa Yerel Yönet mler
Özerkl k Şartı'nın yerel özerkl k kavramına vurgu yapmasıyla b rl kte yerel yönet mler ön plana çıkmıştır. İy
b r yönet m yapısının varlığı ç n yerel yönet mler n özerk olması kadar özerkl ğ n sınırları da oldukça
öneml d r. Bu çalışmada yerel özerkl k eksen nde İtalya ve Türk ye'dek yerel yönet m s stemler
karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Çalışmanın amacı İtalya'da yaşanan dönüşümün, Türk ye ç n örnek
olup olamayacağı ve bunun nedenler n ortaya koymaktır. Bu çerçevede çalışmada lk olarak İtalya'da
yerel/bölgesel yönet mler ncelenecek ve tar hsel perspekt fte yaşanan değ ş m sürec ele alınacaktır.
Ardından se Türk ye'n n mevcut durumu İtalya le karşılaştırılacaktır.
Anahtar Kel meler: İtalya, Türk ye, yerel özerkl k, yerel yönet mler.

Local Aautonomy In Italy and Turkey: A Comparat ve Rev ew

Abstract
Local governments have come to the fore with the focus on the concept of the Local Autonomy of European
Local Authorities Charter of the Autonomy and the central government's inability to solve local problems in
the 1970s. For the existence of a good management structure, not only having autonomous local governments
but also deﬁning the boundaries of the autonomy is very important. In this study, within the local autonomy
axis, local administration systems in Italy and Turkey will be discussed comparatively. The aim of the study is
to ﬁnd out whether the transformation taking place in Italy will be an example for Turkey and to reveal the
reasons for this. As a ﬁrst step in this context, local/regional governments in Italy will be examined and
change in the process of historical perspective will be discussed. Then, the current situation in Turkey will be
compared to the current situation of Italy.
Keywords: Italy, Turkey, local autonomy, local government.
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Küreselleşme Sürec nde Azerbaycan Cumhur yet 'n n Kamu Yönet m S stem :
Kuruluş ve Uyum
Yrd. Doç.Dr. Tek n Avaner
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Doç.Dr. Murteza Hasanoğlu
Azerbaycan Cumhur yet , Devlet Başkanlığı'na Bağlı Devlet İdarec l k Akadem s

Özet
Gel şmeler n hızlı ve büyük olduğu b r çağda yaşıyoruz. Teknoloj n n gel şmes ve “b lg ”n n gen ş k tlelere
yayılması sonucu ortaya çıkan küreselleşme ve bu gel şmeye ayak uydurmaya çalışan ülkeler yarış hal ne
g rm şlerd r. D ğer ülkelerle b rl kte bağımsızlığını yen kazanan devletler de dünya le entegre olma çabası
ç nded rler. 1989 yılından t baren dünyada meydana gelen hızlı gel şmeler uluslararası s stem ve
dengelerde köklü değ ş kl klere yol açmıştır. Bu değ şmeler n k m ekoloj k ve teknoloj k, k m de ekonom k
ve pol t k n tel k taşıyan gel şmeler olarak ortaya çıkmıştır. İk bloklu b r yapıya dayanan dünya düzen n
yıkılmasıyla, ekonom k ve pol t k n tel k taşıyan yen dünya düzen n oluşumu gündeme gelm şt r.1990'lı
yıllarda dünyada görülen ekonom k ve pol t k değ ş m çer s nde en öneml s Sovyetler B rl ğ 'n n (SSCB)
dağılması hareket olmuştur. 1991 yılında Sovyetler B rl ğ 'n n dağılmasıyla bölgede yen b r süreç
yaşanmaya başlamıştır. Sovyetler B rl ğ dünyada gen ş b r coğraﬁ alanı kapsayan ve çer s nde pek çok
topluluğu b r arada barındıran b r devlet olması neden yle burada oluşan değ ş mler tüm dünyayı yakından
etk lem şt r. Geçm şte Sovyetler B rl ğ ç nde yer almış olan bu ülkeler Sovyet rej m n n çöküşü sırasında
önce egemenl kler n , sonra da bağımsızlıklarını lan etm şlerd r. Bağımsız devlet statüsünün kazanılması le
b rl kte b r yandan ekonom n n yen den yapılanması “merkez planlı ekonom den p yasa ekonom s ne geç ş”
d ğer yandan da “hukukun üstünlüğü” ve “demokrat k lkeler”e dayalı yen b r devlet kurulmasına yönel k
gel şmeler aynı zamanda gündeme gelm şt r. 1991 yılının Ek m ayında Azerbaycan`ın bağımsızlığını
kazanması çok büyük b r tar h had se olmakla b rl kte, Azerbaycan halkının hayatında yen b r başlangıç
noktası oluşturdu. Bu çalışmada 1991 yılında bağımsızlığını kazanan federat f b r devlet yapısından m ll
devlet yapısına geçme sürec nde olan Bağımsız Azerbaycan Cumhur yet 'ndek s yasal, yönetsel ve
ekonom k gel şmelerle b rl kte devlet yapılanması, kamu yönet m ve yerel yönet mler ele alınacaktır.
Anahtar Kel meler: Azerbaycan Cumhur yet , küreselleşme, Azerbaycan'da Kamu Yönet m Reformu, hesap vereb l rl k.

Abstract
We l ve n an age of rap d and mass ve developments. Due to the global zat on, wh ch s produced by
technolog cal advancements and the d ssem nat on of knowledge to the broad soc al masses, countr es are n
compet t on w th each other n the catch-up of these developments and newly ndependent states try to
ntegrate w th the world. Developments of the post-1989 created s gn ﬁcant changes n ecolog cal,
technolog cal, econom c and pol t cal ﬁelds. W th the d smantl ng of the two-block world order, the
format on of a new world order came to the agenda. After the demol t on of the USSR n 1991, a new process
began n the reg on. As the USSR covered a w de geography and ncluded var ous soc et es w th n tself, the
changes affected all of the world. Dur ng the demol t on of the Sov et reg me, these countr es procla med
the r sovere gnty and ndependence. After ga n ng ndependence, the ssues such as the trans t on from the
planned economy to the l beral one, rule of law and the establ shment of a state based on democrat c
pr nc ples concurrently came to the agenda. The October 1991 const tuted a new beg nn ng for the
Azerba jan people n the r l fe, along w th the ndependence, wh ch s tself an mportant event.
In th s study, state structur ng, publ c adm n strat on and local adm n strat on of Azerba jan w ll be tackled,
bes des pol t cal, adm n strat ve and econom c developments n the passage from a federat ve state structure
to a nat onal state after ga n ng ndependence.
Keywords: Republ c of Azerba jan, global zat on, publ c admn strat on reform n Azerba jan, accountab l ty.
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Yunanistan: Bürokrasi Kriz Çıkarır Mı?
Yrd. Doç. Dr.Tek n Avaner
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Hal l Del göz
Başbakanlık Uzmanı

Özet
Yunanistan bürokrasisinin kalitesi kriz süresince gündemdedir. Bürokrasi krizin tek nedeni olmamakla
birlikte krizin nedenleri, yönetimi ve krize karşı alınması önerilen tedbirler arasında Yunanistan bürokrasisi
tartışmaların odağında olmuştur. Bürokrasinin kötü işleyişi sadece ekonominin idaresi bakımından değil,
çağdaş demokrasilerde gözlenen profesyonellikte olmaması nedeniyle bürokras tümüyle bir reform alanı
olarak görülmektedir. Bu nedenle, kriz yılları boyunca bürokrasiyi ilgilendiren çeşitli yasalar çıkarılmıştır.
Bu makalede Yunanistan bürokrasisinin çalışma şeklinin kriz yıllarında bir sorun olarak ele alınışı ile 2010,
2011 ve 2012 yıllarında bürokrasiyi ilgilendiren reformlar incelenecektir. Türkiye ile idari geleneği ve
bulunduğu ekonomi kuşağı bakımından önemli ortak özellikler taşıyan Yunanistan'ın kriz dönemi ve
sonrasındaki reform çalışmaları Türkiye'deki tartışmalara da ışık tutacak niteliktedir.
Anahtar Kel meler: Kamu yönet m reformu, müşter c l k (cl entel sm), yolsuzluk, dare geleneğ .

Greece: Does the Bureaucracy Make Cr s s?
Abstract
The Greek bureaucracy s on the spot of debates throughout the econom c cr s s. Although the qual ty of the
bureaucracy has not been the sole cause of the cr s s, t has been the arena n the cons derat on of the measures
aga nst the cr s s and ts management. The Greek bureaucracy has been regarded as an area of reform not only
due to the qual ty of ts economy management but also due to the lack of profess onal sm compared to
contemporary democrac es. Therefore, var ous laws have been enacted n the cr s s context. Th s paper w ll
analy ze the operat on of the Greek bureaucracy, wh ch s often regarded as the ' ssue,' and the reforms n the
years 2010, 2011 and 2012. Due to the cruc al commonal t es between Turkey and Greece n terms of the r
adm n strat ve trad t on and the mode of econom c coord nat on, the reforms undertaken dur ng the cr s s and
ts aftermath n Greece w ll shed l ght on the d scuss ons n Turkey.
Keywords: Publ c adm n strat on reform, cl entel sm, corrupt on, adm n strat ve trad t on.
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AB, Şanghay İşb rl ğ Örgütü ve Avrasya Oluşumlarında Türk ye'n n Yer
Doç. Dr. İlhan Aksoy
Ondokuz Mayıs Ün vers tes
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B r ulusun coğrafyasını b lmek, onun dış pol t kasını b lmekt r…
NAPOLYON BONAPART

Özet
ABD, Ç n, Rusya ve AB kend ulusal çıkarları çerçeves nde küresel etk ye yönel k v zyonlar ortaya koymaya
çalışmış ve stratej ler gel şt rm şt r. Türk ye'n n konumu ele alındığında görülmekted r k ; bu oluşumlar
arasında k m zaman şb rl ğ ne dayanan, k m zaman örtülü çatışmaların görüldüğü ama temel nde rekabet n
olduğu stratej savaşları yaşanmaktadır. Bu oluşumlar arasında devam eden ve uzun yıllar sürmes beklenen
stratej savaşlarının kazananın k m olacağını ş md den öngörmek zordur. Ancak bu olayın, küresel dengede
de etk ler olacağı, dahası yen düşmanlıklar yaratab leceğ g b sürpr z tt faklara da kapı aralayab leceğ
beklenmel d r. Bu rekabette Türk ye'n n yer n n ne olduğu ne kadar anlaşıldığı bunu ne kadar kavrayab ld ğ
sorusunun cevabını bulması gerekmekted r. Küresel değ ş kl kler ülke ç pol t kasında kend s n olumlu ve
olumsuz şek lde gösterecekt r.
Anahtar Kel meler: AB, Şanghay İşb rl ğ Örgütü, Avrasya B rl ğ , Jeopol t k Konum, Küresel Stratej .

EU, Shanghai Cooperation Organization and Euras a Format on of Turkey's Pos t on
Absctract
US, Ch na, Russ a and the EU have tr ed to put forward the r own nat onal nterests w th n the framework of
the v s on for global mpact and developed strateg es. When we look at Turkey's pos t on; t s poss ble to see
war of strateg es among these powers, based on cooperat on between these structures as well as the mpl c t
conﬂ ct. However, there s always a compet t on s there.but make war strategy on the bas s of compet t on s
there. In th s ongo ng format on expect to conﬁrm for many years t s d fﬁcult to pred ct n advance who w ll
be the w nner of new war strategy. However, th s event w ll have an mpact on the global balance, such that
all ance and new host l t es can be expected. Th s compet t on t should be can be answered to the quest on
what Turkey's pos t on should be. Global change w ll man fest tself n the form of pos t ve and negat ve
nternal pol t cs of the country.
Keywords: EU, Shanghai Cooperation Organization, The Euras an Un on, The Geopol t cal Locat on, The Global Strategy.
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Bölgesel Kalkınma Pol t kalarının Sonuçları Üzer ne B r Anal z
Dr. Özkan Lebleb c

Özet
Kalkınma kavramı özell kle y rm nc yüzyılın k nc yarısından t baren önem kazanmıştır. Ülkeler
kalkınmayı sağlamaya çalışırken, b r taraftan da ülke çer s ndek bölgeler arasında gel şm şl k farkları
oluşmasından çek nm şlerd r. Çünkü bu farklar, stenmeyen nüfus hareketler n beraber nde get rd ğ g b ,
ülken n tarımsal üret m nde de c dd sorunlar yaratab lmekted r. Her ülke bölgeler arasındak bu farkları
azaltmak amacıyla pol t kalar gel şt rm şt r. Türk ye'de de beş yıllık kalkınma planlarında bu pol t kaların
z n sürmek mümkündür. Ancak çok önceden vazgeç len “gel şm şl k farklarını azaltma” hedeﬁ, 2006
yılında Bölge Kalkınma Ajanslarının kurulması le yen den ler sürülmüştür. Bu çalışmada, bölgesel
kalkınma pol t kalarının temel hedeﬁ olan gel şm şl k farklarının azaltılması hedeﬁne ulaşmada başarılı olup
olmadığının araştırılması hedeﬂenmekted r. Her ne kadar böyle b r araştırmada “başarılı/başarısız” ayrımı
sonuçları tam yansıtmasa da, anal z yapılacak olan nüfus ve st hdam ver ler , pol t kaların başarısı
konusunda ﬁk r vereb lecekt r.
Anahtar Sözcükler: Bölgesel kalkınma, kalkınma pol t kaları, bölge kalkınma ajansları.

An Analys s on Outcomes of Reg onal Development Pol c es
Abstract
Development concept had ga ned mportance s nce the second half of the 20th century. Wh le states
endeavoured to prov de development on one hand, they refra ned from the d fferent at on of ntrastate
reg onal development on the other hand. Because th s k nd of d fferent at ons can make undes rable
populat on movements poss ble and can create vexed ssues on agr cultural product on of the country. Every
nat on had developed pol c es to reduce these d ffernat at ons between reg ons. It s also poss ble n Turkey to
track such pol c es n ﬁve year plans. But the a m of reduc ng development d ffernat at ons, renounced long
t me ago, was resurrected w th the foundat on of Reg onal Development Agenc es n 2006. In th s study t s
a med to explore whether the reg onal development pol c es, a med at reduc ng reg onal development
d fferent at ons, were successful or not. However successful/unsuccessful clas ﬁcat on does not reﬂect the
outcomes properly, populat on and employment data wh ch s to be analyzed could prov de ns ght on the
success of pol c es.
Keywords: Reg onal development, development pol c es, reg onal development agenc es.
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Yaşanılab l r Kentler İç n Kalkınma Ajanslarının Önem : İSTKA Örneğ
Öğr. Gör. Ergün D laveroğlu
İstanbul Med pol Ün vers tes

Özet
Küreselleşme beraber nde yerelleşmey ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda yerel n gel ş m n sağlayacak ve
rekabet edeb l rl ğ n artıracak mekan zmalara ht yaç duyulmaktadır. Bu mekan zmalardan b r 2006 yılında
“5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koord nasyonu ve Görevler Hakkında Kanunun” kabulü le
kurulan kalkınma ajansları olarak göster leb l r. Bu çalışma küresel ölçekte yerel ve sürdürüleb l rl ğ olan
gel şm şl ğ n sağlanmasında, kalkınma ajanslarının sosyal, ekonom k ve kültürel açıdan katkısını
değerlend rmey amaçlamaktadır. Bu noktadan hareketle İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) kurulduğu
tar hten bugüne kadar gerçekleşt rm ş olduğu faal yetler değerlend r lerek, kent n gel şmes ndek payı
hakkında b r değerlend rme yapılacaktır.
Anahtar Kel meler: Kent, kalkınma ajansı, İSTKA.

The Importance of Development Agenc es for L vable C t es: Case İSTKA
Abstract
The global zat on has br ghten the need for nd gen zat on. In th s regard, mechan sms are needed that ensure
the development of the reg onal, and wh ch ncrease the compet t veness of t. The Development Agenc es
may be po nted as one of these mechan sms that has been establ shed by the law Nr:5449 “Establ shment,
Coord nat on and Dut es of Development Agenc es”. The a m of th s work s to evaluate the contr but on of
Development Agenc es n ga n ng soc al, ﬁnanc al and cultural developedness of the reg onals w th n a global
context. From th s v ewpo nt, act v t es of İstanbul Development Agency (İSTKA) from the nstallat on date
up to today w ll be analysed and an evaluat on about “how much these act v tes have cont buted to the
development of the c ty” w ll be made.
Keywords: C ty, development agency, İSTKA.
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Kalkınma Ajansları Sadece Ekonom k Kalkınma İç n m ?
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kanbak
Batman Ün vers tes S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü
Yrd. Doç. Dr. N hal Ş r n Pınarcıoğlu
Batman Ün vers tes S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Makbule Ş r ner Önver
Batman Ün vers tes S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Küreselleşme sürec yle b rl kte bölgesel ve yerel ölçeğ n ön plana çıkması sonucunda bölgesel eş ts zl kler,
bölgesel kalkınma anlayışıyla g der lmeye çalışılmakta, kalkınma ajansları kurularak bölgesel kalkınmanın
sağlanması hedeﬂenmekted r. Küreselleşme/yerelleşme sürec n n bölgesel kalkınma anlayışı neol beral
pol t kalardan beslenmekted r. Bu dönem n bölgesel kalkınma anlayışı çerçeves nde oluşturulan ajansların
çoğunlukla nsan kalkınma unsurunu eks k bıraktıkları, salt ekonom k temell kalkınmaya l şk n çalışmalar
yürüttükler , mevzuatın da bu gerekçeyle oluşturulduğu görülmekted r. Bu çalışma, bölgesel kalkınma
anlayışının ve bu yaklaşım çerçeves nde oluşturulan kalkınma ajanslarının, nsan kalkınma perspekt ﬁne
sah p olup olmadıklarına odaklanmaktır.
Anahtar Kel meler: İnsan kalkınma, ekonom k kalkınma, bölgesel kalkınma, Kalkınma Ajansı, nsan gel şm şl k endeks .

Are Development Agenc es Only for Econom c Development?
Abstract
As reg onal and local level came nto the forefront as a result of the global zat on process, the reg onal
nequal t es are be ng tr ed to be solved w th the reg onal development and the developmental agenc es are
establ shed to prov de reg onal development. The concept of reg onal development of the
global zat on/local zat on process s susta ned by neol beral pol c es. We see that the agenc es created under
the reg onal development concept n th s per od mostly lacked the human development element and carry out
works on pure econom c development and the leg slat on was created for th s reason. Th s study focuses on
whether the concept of reg onal development and the development agenc es created under th s approach have
a human development perspect ve, or not.
Keywords: Human development, econom c development, reg onal development, Development Agency, human development ndex.
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B rleşm ş M lletler n 2030 Sürdürüleb l r Kalkınma Gündem
Nasıl B r Kamu Yönet m İst yor?
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Barbak
İzm r Kat p Çeleb Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü
Yrd. Doç. Dr. D lek Mem şoğlu
İzm r Kat p Çeleb Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Bu çalışma, B rleşm ş M lletler (BM) 2030 Sürdürüleb l r Kalkınma Gündem n n nasıl b r kamu yönet m
öngördüğünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. BM Genel Kurulu tarafından Ağustos 2015 ayında kabul
ed len bu kalkınma gündem , “Dünyamızın Dönüştürülmes ” temasıyla lan ed lm şt r. Bu bağlamda,
kalkınma gündem bel rl b r kamu yönet m ne şaret eden b r pol t ka söylem ne sah pt r. BM üyes 189
devlet lg lend ren bu pol t ka söylem n n ncelenerek kamu yönet m n n örgütlenmes ne ve şley ş ne yön
verecek kavramların ortaya çıkarılması gerekmekted r. Böylece tak p eden yıllarda kamu yönet m nde
stenen değ ş m anlamak ve açıklamak mümkün olab lecekt r. Çalışmada, BM tarafından kabul ed len B nyıl
Kalkınma Hedeﬂer le 2030 Sürdürüleb l r Kalkınma Gündem dokümanları karşılaştırmalı olarak
ncelenmekted r.
Anahtar Sözcükler: B rleşm ş M lletler, sürdürüleb l r kalkınma, kamu yönet m .

What Type of a Publ c Adm n strat on Does the Un ted Nat ons' 2030 Agenda for Susta nable
Development Requ re?
Abstract
Th s study a ms to reveal what type of a publ c adm n strat on Un ted Nat ons (UN) 2030 Agenda for
Susta nable Development requ res. Adopted by UN General Assembly n August 2015, the 2030
development agenda has been announced w th the theme of “Transform ng Our World”. In th s context, the
development agenda has a un que pol cy d scourse that po nts to a spec ﬁc publ c adm n strat on. It s needed
that the concepts that w ll gu de the organ zat on and funct on ng of publ c adm n strat on be revealed by
analyz ng th s pol cy d scourse, wh ch concerns UN's 189 member states. Thus t w ll be poss ble to
understand and expla n the expected change regard ng publ c adm n strat on n follow ng years. In the study,
the documents of M llenn um Development Goals and 2030 Agenda for Susta nable Development are
analyzed comparat vely.
Keywords: Un ted Nat ons, susta nable development, publ c adm n strat on.
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Yen Kamu Yönet m Anlayışı: Gelecek Vaded yor mu?
Dr. Esra Ebru Mav
Uzman, Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı

Özet
Küreselleşme ve ekonom k temel neol beral zm olan pol t kalar, ülkeler n ekonom k, toplumsal, s yasal,
kültürel alanlarında büyük dönüşümlere yol açmıştır. Neol beral pol t kaların kamu yönet m alanında
yarattığı dönüşüm k ana çerçevede değerlend r leb l r: akadem k olarak kamu yönet m alanında yürütülen
çalışmalar ve dönüşümün uygulamadak yansımaları. Özell kle akadem k çevrelerde, devlet n
hantal/h yerarş k yönet m serg led ğ gerekçeler le küçültülmes gerekt ğ söylenm şt r. Yen kamu
yönet m anlayışı ve yönet ş m g b kavramlar üzer nden yapılan b l msel çalışmalar, kamu yönet m nde
reform-değ ş m g b uygulamalarda karşılık bulmuştur. Çalışmada h zmet sektöründe değ ş m n ve yen
kamu yönet m anlayışının anahtarı olan “yönet ş m”- “yen kamu yönet m ” kavramlarının b l msel
çalışmalara katkısı le günümüz ve gelecekte kamu yönet m uygulamalarında geçerl l ğ tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Kamu yönet m , kamu yönet m nde değ ş m, kamu yönet m reformu, yen kamu yönet m , yönet ş m.

The New Publ c Adm n strat on Percept on: Prom s ng?
Abstract
Pol c es w th n the global zat on and econom c based neol beral sm, leads econom c, soc al, pol t cal,
cultural major transformat ons on countr es. Transformat on caused by neol beral pol c es n the publ s
adm n strat on could be evaluated n two ma n ways: academ c stud es conducted n publ c adm n strat on
and transformat on's pract cal mplementat on. Espec ally n academ a, t has been told that state should be
reduced due to ts bulky/h erarch cal management. Sc ent ﬁc stud es on consepts such as new publ c
adm n strat on and governance, has been found n appl cat ons on reform and change of the publ c
adm n strat on. W th the contr but on of terms "governance" - "new publ c adm n strat on" wh ch are the keys
to the alterat on n serv ce and labor sector and percept on of new publ c adm n strat on to the sc ent ﬁc
research, nowadays and n the future ts val d ty w ll be d scussed n publ c adm n strat on appl cat ons.
Keywords: Publ c Adm n strat on, change n publ c adm n strat on, reform n publ c adm n strat on, new publ c adm n strat on
approach, governance.
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Afet Yönet m nde Kapas te Gel şt rmen n Önem ve Hatay Açısından B r
Değerlend rme
Prof. Dr. Yakup Bulut
Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Soner Akın
Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Mehmet Kara
Doktora Öğrenc s

Özet
Bu çalışma, son dönemde yapılan değ ş kl kler le ortaya çıkan yen afet yönet m s stem n n uygulamada
nasıl b r durum oluşturduğunu, eks k ve sorunların hang alanlarda ortaya çıktığını, mevcut kapas teler n
yeterl olup olmadığını, her halükarda afet yönet m nde kapas te gel şt rmen n önem n ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Hatay ölçeğ nde yapılan bu çalışma le çok yönlü b r olgu olan afet yönet m n n y ne çok
yönlü b r kapas te gel şt rmeye ht yacı olacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu bağlamda etk n b r afet
yönet m s stem n n nasıl b r kapas teye sah p olması gerekt ğ , gerek nsan kaynakları gerekse d ğer araçlar
bakımından rdelenecekt r. Bu açıdan, Hatay'da doğrudan lg l ve veya şb rl ğ gerekt ren kurum ve
b r mler n mevcut kapas teler ve bu kapas teler n sorun çözmede etk nl k boyutunu ortaya koyarak kapas te
gel şt rmen n n ç n gerekl olduğu vurgulanacaktır. Kapas te gel şt rmen n önem n nceleyen bu araştırmada
son olarak mevcut kurumsal kapas te değerler üzer nden Hatay kent tecrübeler üzer nden b r anal z
sunulmuştur. Çalışma, Hatay ölçeğ nde yapılsa da d ğer ölçeklerde yapılacak araştırmalara örnekl k
edecekt r.
Anahtar Kel meler: Afet Yönet m , kapas te gel şt rme, kurumlar arası şb rl ğ ve koord nasyon.

The Importance of Capac ty n D saster Management: The Hatay Prov nce Case n Turkey
Abstract
This study addresses the new disaster management system that emerged with recent changes. It examines
what kind of situation it is in practice. It is missing here and it questions whether the problems arise in which
areas and whether the existing capacities are sufﬁcient. The importance of capacity building in disaster
management at all times. This study, conducted in Hatay scale, is a multi-faceted case study of disaster
management. Again assuming that it would need to develop a multi-faceted capacity. In this context, it was
explained how an effective disaster management system should have a capacity. Both in terms of human
resources and other tools. In this respect, the existing capacities of institutions and units directly involved and
/ or requiring cooperation in Hatay were questioned. The effectiveness dimension of these capacities in
problem solving has been revealed. It was emphasized why capacity development is necessary. In this
research examining the importance of capacity building, the existing institutional capacity values are paid
attention Through this, content analysis was carried out through Hatay experiences and city strategies. The
study will exemplify the research that will be done on other scales even if it is done in Hatay scale.
Keywords: D saster management, capac ty bu ld ng, cooperat on and coord nat on between ınst tut ons.
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Afet R skler n n Azaltımı Amacıyla Kentsel Dönüşüm:
İzm r Örneğ

Prof. Dr. F.Neval Genç
Adnan Menderes Ün vers tes

Araş. Gör. Bulut Doğan
Artv n Çoruh Ün vers tes

Özet
Son on yıllarda afet yönet m anlayışında parad gma değ ş m yaşanmış; yalnız afet sonrası müdahale etmey
temel alan uygulamalar yer ne, afet önces çalışmaları da çeren bütüncül b r anlayış yerleşmeye başlamıştır.
Bu bağlamda, kentsel dönüşüm de afet r sk azaltımı açısından b r çözüm öner s olarak sunulmaktadır. Bu
çalışmada, 2015-2030 yılları arasında afet yönet m ç n rehber b r doküman olan 'Senda Afet R sk Azaltım
Çerçeves 'n n temel lkeler kapsamında, 'İzm r'de kentsel dönüşüm uygulamaları afet r skler n azaltmaya
h zmet etmekte m d r?', 'Dönüşüm bölgeler nde yaşayanların afet r sk gündem var mıdır?' g b soruların
cevabı aranmaktadır. Bu kapsamda, pol t ka yapıcı ve uygulayıcılar (İzm r BŞB. ,Kentsel Dönüşüm İl
Müdürlüğü) ve pol t kalardan etk lenenler (mahalle muhtarları ve STK tems lc ler ) le yarı yapılandırılmış
görüşmeler gerçekleşt r lm ş, bulgular bet msel ve s stemat k anal z le ncelenm şt r.
Anahtar Kel meler: Afet, r sk, İzm r, kentsel dönüşüm, Senda Çerçeves .

Urban Renewal Ow ng to D saster R sk: The Case of Izm r

Abstract
In the last decades, parad gm of d saster management has changed and evolved to ntegrated d saster
management. The Urban Renewal s presented as a proposal of solut on n terms of d saster r sk reduct on.
Th s study s try ng to ﬁnd answer the follow ng quest ons l ke 'Is the urban renewal pract ces served to reduce
d saster r sks n İzm r?', 'Do the locals have an agenda to reduc ng r sks?' n the context of Senda framework
for d saster r sk reduct on(2015-2030)'s gu d ng pr nc ples. In th s context, sem -structured nterv ews were
conducted w th pol cy makers and pract oners and those effected to the pol c es. Outputs are anal zed by
descr pt ve and systemat c analys s.
Keywords: D saster, r sks, Izm r, urban renewal, Senda Framework.
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Afet Sonrası Kentsel Gelişme Aracı Olarak
Kentsel Yönetim Sistemi Değişiklikleri:
Düzce ve Van Örnekleri

Yrd. Doç. Dr. (Şeh r ve Bölge Plancısı) Binali Tercan
Abant İzzet Baysal Ün vers tes

Özet
Türk ye'de farklı tar hlerde uygulanmış olan ve günümüzde de afet sonrası kentsel gel şme aracı
olarak görülen afete uğramış lçeler n l statüsüne dönüştürülmes , bazı ller n de Büyükşeh r
statüsüne dönüştürülmeler afet kaynaklı kentsel yönet m s stemler ndek değ ş kl kler konusunu
öneml kılmaktadır. Bu kapsamda “Afet Sonrası Kentsel Gel şme Aracı Olarak Kentsel Yönet m
S stem Değ ş kl kler ” konusu Düzce ve Van örnekler özel nde ncelenecekt r. Düzce, 17 Ağustos
ve 12 Kasım 1999 tar hler nde geç rd ğ k büyük deprem sonrasında 9 Aralık 1999 tar h nde,
Türkiye'n n 81' nc l olmuştur. İl olması b rçok kez gündeme gelen Van l n n Erc ş İlçes nde 23
Ek m 2011 günü yaşanan deprem afet , Erc ş' n l olmasını gündeme get rm ş ancak, 06.12.2012
tar h nde Resm Gazete'de yayınlanan kanunla Erc ş lçes n n l olma olasılığı da ortadan kalkmış ve
onüç l le beraber Van l n n Büyükşeh r yapılması hızlandırılmıştır. Bu çalışmada; özell kle afet
sonrası yönet m şekl değ şen kentsel alanların, afet önces durumlarına göre karşılaştırılmaları ve bu
değ ş kl kler n altında yatan ekonom k ve s yas kazançlar kurumsal ve yasal yönler yle b rl kte
ncelenerek teor k bazda yapılacak l teratür taramasıyla desteklen p değerlend r lecekt r.
Anahtar Kel meler: Afetler, Afet yönet m , Büyükşeh r Yönet m , İl Yönet m , Bölgesel afet.
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Kamu Yönet m nde İş sağlığı Ve
Güvenl ğ n Test Ve Uygulanması (Van Mem Örneğ )
Necmett n KOÇ
Türk ye ve Ortadoğu Amme İdares Enst tüsü Kamu Yönet m Tezl Yüksek L sans Öğrenc s

Özet
İş Sağlığı ve Güvenl ğ kültürü, her geçen gün toplumun katmanlarına artan b r şek lde nüfuz
etmekted r. Sadece ş hayatıyla sınırlı kalmaksızın lköğret mden ün vers teye kadar hayat boyu
öğrenme stratej ler ne de konu olmaktır .Bu nedenle ve güvenl ğ n tanımlarken ve buna l şk n
kuralları düzenlerken yalnız sağlık ve teknoloj üzer nde durmak b r tarafı eks k bırakmak anlamına
geld ğ nden ş sağlığı ve güvenl ğ , b rçok b l m n kend alanlarına g rmes yle d s pl nler arası
n tel ğ nden b rden çok b l m dalının çalışma alanını şgal etmekted r. Daha önce kamu da
uygulanması b rçok kez ertelenen ülkem z n lk İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu olan 6331 sayılı ş
sağlığı ve güvenl ğ n kanunun kamu da uygulanma tar h son olarak 01.01.2020 tar h olarak
bel rlenm şt r. İş Sağlığı ve Güvenl ğ n n eğ t me aktarılması konusu se yaşam boyu öğrenmey
hedeﬂemel d r. Yaşam boyu öğrenme le kasted len okul önces dönemden başlayarak emekl l k
dönem de kapsayacak tüm sürec ç ne alır. İş Güvenl ğ bakımından, koruyucusuz b r tezgahta
çalışmak ne kadar r skl se ş sağlığı ve güvenl ğ tedb rler n n alınmadığı b r okul ortamı da b r o
kadar r skl d r. Bu anlamda çocuklar ve gençlere,tehl ke ve r skler önleme eğ t m ver l rken sağlık
ve güvenl kle lg l tavır ve davranışlar öğret l r.18-24 yaş arasındak gençler n ş kazası geç rme
r sk 1.4 daha fazla olduğu düşünüldüğünde çalışma hayatına atılmadan önce çocuk ve gençler m z n
çalışma hayatına r skler hakkında b lg lend r lmeler n n ve buna yönel k becer eğ t mler n n önem
büyüktür.Bu anlamda okullarımız ve d ğer kurumlarımızda,öncel kle proakt f yaklaşımların
ben mset lmes sağlanmalı, sonrasında,çalışanların ve öğrenc ler m z n karşılaşab leceğ
tehl keler ,cana mal olmadan okul ve kurumlarımızın öğretmen ve darec ler tarafından okul-a le
şb rl ğ çer s nde sağlıklı,güvenl b r çalışma ve yaşam ortamı sağlanab lmel d r Geleceğ n ş
gücünün sağlıklı ve güvende olması ç n ş sağlığı ve güvenl ğ n n eğ t m sürec çer s nde dah l
ed lmes artık b r zorunluluktur.

Anahtar Sözcükler : Kamu yönet m , İş sağlığı ve güvenl ğ , eğ t m, M ll Eğ t m Bakanlığı, Van İl M ll Eğ t m Müdürlüğü.
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Şanlıurfa'da Kentsel Dönüşüm Deney m :
Esk Sanay Bölges Örneğ
Hasan Yetk n
İnşaat Mühend s , Şanlıurfa Büyükşeh r Beled yes , Harran Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü
Kamu Yönet m A.B.D. Yüksek L sans Öğrenc s

Özet
Türk ye'de son yıllarda, kent merkezler nde kalan, şlev n y t ren, köhnem ş yerleş m alanlarının kentsel
dönüşümle tem zlenmes ve kent modern b r yaşam alanına dönüştürecek projeler gündeme gelmekted r.
Kentsel dönüşüm; esk m ş, kent n k ml ğ ne uymayan ve plansız mekânların yen lenmes , dönüştürülmes ve
yen den kazandırılmasıdır. Şanlıurfa'nın merkez nde yer alan sanay s tes n taşımayı ve o alanı
dönüştürmey hedeﬂeyen “Esk Sanay Bölges Kentsel Dönüşüm Projes ” Şanlıurfa'nın lk kentsel dönüşüm
projes d r. Bu b ld r de, Şanlıurfa'da hâl hazırda sürdürülen esk sanay bölges projes n n özell kle 1.
Etaptak çalışmaları mercek altına alınmakta ve proje g derler ne katılım oranının hak sah pler yle anlaşma
oranı üzer ndek etk s ncelenmekted r. Elde ed len bulguların sonrak kentsel dönüşüm projeler n n
uygulanab l r olmasına katkıda bulunacaktır.
Anahtar Kel meler: Şanlıurfa, kentsel dönüşüm, esk sanay bölges , proje g der , anlaşma oranı.

Urban Transformat on Exper ence n Sanlıurfa: Old Industr al Zone Example
Abstract
In recent years n Turkey, new projects that w ll transform old, bedraggled res dent al areas n the c ty center
to new modern l v ng areas have been spoken. Urban transformat on s the renewal, transformat on and
rehab l tat on of unplanned bu ld ngs that are obsolete and ncompat ble to the dent ty of the c ty. The "Old
Industr al Zone Urban Transformat on Project" wh ch a med to transport and transform the ndustr al s te
located at the center of Şanlıurfa s the ﬁrst urban transformat on project of Şanlıurfa. Th s report focuses on
the work of the ndustr al zone project already n progress n Şanlıurfa, espec ally n the ﬁrst part, and
exam nes the effect of part c pat on rates on the agreement rate on the project costs. The ﬁnd ngs w ll
contr bute to the appl cab l ty of subsequent urban transformat on projects.
Keywords: Sanlıurfa, urban transformat on, old ndustr al zone, project cost, agreement rate.
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Kamu Yönet m nde Cam Tavan Sendromu:
Türk ye'de Devlet Ün vers teler Örneğ
Yrd. Doç. Dr. Şenay Eray
Afyon Kocatepe Ün vers tes İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Büşra Yeş m Aslantaş
Afyon Kocatepe Ün vers tes SBE Kamu Yönet m Anab l m Dalı, Yüksek L sans Öğrenc s

Özet
Bu çalışma kamu kurumlarında yaşanan “cam tavan sendromu ”nu ncelenmey amaçlamaktadır. Cam tavan
sendromu çalışanların kar yerler nde yükselmeler n engelleyen sorunlarının tümünü kapsamaktadır. Bu
sendrom dünyada öneml b r sorun teşk l etmekte ve günümüzde sosyal b l mler alanında da rdelenmekted r.
Çalışmada cam tavan sendromu Türk ye'dek kamu ün vers teler nde yer alan kadın akadem syenler
eksen nde yürütülecek vaka çalışması le değerlend r lecekt r. Buna göre çalışmanın araştırma sorusu şu
şek lde bel rlenm şt r “Kamu ün vers teler ç nde kadın akadem syenler cam tavan sendromuna maruz
kalmakta mıdır?” çalışma sonucunda böyle b r mağdur yet çıktığı takd rde bu sendromun ne düzeyde olduğu
ve nedenler açıklanılmaya çalışılacaktır. Çalışmada araştırma yöntem olarak k nc l ver anal z ve
karşılaştırmalı yöntem kullanılmaktadır.
Anahtar Kel meler: Cam Tavan Sendromu, toplumsal c ns yet, kamu yönet m .

Glass Ceiling Syndrome in Public Administration: Case of Public Universities in Turkey

Abstract
In this study, it is intended to investigate “glass ceiling syndrome” in public institutions. Glass ceiling
syndrome involves all kinds of problems preventing the personnel's career advancement. This syndrome is
one of the most important problems and it is being investigated in social science nowadays. In this study, glass
ceiling syndrome is to be evaluated through a case study regarding woman academicians in state universities
in Turkey. Therefore, the research question of the study is taken form as “Do woman academicians in state
universities suffer from glass selling syndrome in Turkey?”. In case of unjust treatment, the reasons and the
level of the syndrome are tried to be explained. In the study, subsidiary and comparative data analysis will be
used as research methods.
Keywords: Glass Ceiling Syndrome, gender, public administration.
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu ve Kamudak Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Mustafa B l c
Van Yüzüncü Yıl Ün vers tes

Özet
Türk ye'de İş Sağlığı ve Güvenl ğ müstak l b r kanun olarak lk kez 6331 sayılı kanunla düzenlenm şt r. Bu
kanunla b rl kte şveren n yükümlülükler artırılmış, şç memur kaldırılarak tüm çalışanlar kapsam altına
alınmıştır. Kanun İş Sağlığı ve Güvenl ğ alanında kuralcı yaklaşım yer ne önley c yaklaşımı hedeﬂem şt r.
Kanunla get r len en büyük yen l klerden b r de İş Sağlığı ve Güvenl ğ Profesyoneller n n çalışanların
sayısına ve şyer n n türüne bakılmaksızın her şyer nde görev yapacak olmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenl ğ
profesyoneller özel olarak eğ t m almış meslek yeterl l ğ n sınavla spatlamış, bakanlık tarafından
yetk lend r lm ş k ş lerd r. Ülkem zde; her 6 dk b r; b r ş kazası meydana gel yor, her 2,5 saatte b r; b r
çalışan sakat kalıyor ve her 6 saatte b r; b r çalışan ölüyor. Türk ye'de her yıl yaklaşık 77.000 ş kazası, 1.000
den fazla şç hayatını kaybetmekte, 5.000 den fazla şç se sakat kalmaktadır. Ülkem z ş kazaları ve meslek
hastalıklarında Dünyada 3. Avrupada 1. d r.
Anahtar Kel meler: 6331 Sayılı Yasa, ÇSGB, İSG, OSGB, ş güvenl ğ , ş sağlığı.

The Law No. 6331 on Occupat onal Health and Safety and Its Pract ce n the Publ c

Abstract
In Turkey, Occupat onal Health and Safety has been regulated by Law No. 6331 for the ﬁrst t me as an
ndependent law. W th th s law, the obl gat ons of the employer have been ncreased, the employee ofﬁcer has
been removed and all the employees have been covered. The Law a ms at prevent ve approach nstead of
normat ve approach n the ﬁeld of Occupat onal Health and Safety. One of the b ggest nnovat ons ntroduced
by the law s that OHS Profess onals w ll work n every workplace regardless of the number of employees and
the type of workplace. OHS profess onals are nd v duals author zed by the m n stry, are spec ally tra ned and
whose profess onal competence has been proved by exam. In our country; an occupat onal acc dent takes
place n 6 m nutes, an employee becomes d sabled n every 2.5 hours, and an employee d es n every 6 hours.
Every year n Turkey, about 77,000 occupat onal acc dents take place, more than 1,000 employees lose the r
l ves and more than 5,000 employees become d sabled. Our country ranks 3rd n the world and 1st n Europe
n occupat onal acc dents and occupat onal d seases.
Keywords: The Law No. 6331, ÇSGB, İSG, OSGB, occupat onal safety, occupat onal health.
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Kent Yönet m ne Katılım Boyutuyla
D j tal Dönüşümün Yansımaları

Yrd. Doç. Dr. F rdevs Koç
Fırat Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Özet
Günümüzde teknoloj k gel şmeler n hızına yet şmek mümkün değ ld r. Artık bütün kent yönet mler gel şm ş
teknoloj ler kullanmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla yöneten le yönet len arasındak uzaklığın
azaltılmasında b l ş m teknoloj ler n n etk s küçümsenemez. Baş döndürücü teknoloj k gel şmeler n, kamu
yönet m ne ve özell kle de kent yönet m ne öneml ölçüde yansımaları vardır. Teknoloj k gel şmeler çok y
tak p eden kent yönet mler n n olması yeterl değ ld r. Vatandaşların bu teknoloj k gel şmelere uyum
sağlayab lmes ç n b lg ve let ş m teknoloj ler n kullanab lmeler gerekmekted r. Bu çalışmada d j tal
dönüşümün kent yönet m ne etk ler rdelenecekt r. Böylece kent le lg l kararların alınması sürec nde
yönet lenler n de katkı sağlaması açısından elektron k uygulamaların katkısı araştırılacaktır. Kent ölçeğ nde
yönet me katılım bakımından elektron k uygulamaların çeş tl kentler örneğ nden hareketle
değerlend r lmes yapılacaktır. Çalışmanın sonunda da kent yönet m ne katılımın sağlanmasında d j tal
dönüşüm göz önünde bulundurularak öner lerde bulunulacaktır.
Anahtar Kel meler: D j tal dönüşüm, kent yönet m , yönet me katılım, b l ş m teknoloj ler , e-katılım

Reﬂect ons of d g tal Transformat on w th D mens on Part cıpat on to Urban Adm n strat on

Abstract
Today, it is not possible to catch up with the pace of technological developments. All urban administrations
are now trying to use advanced technologies. Therefore, the effect of information technologies can not be
underestimated in reducing the distance between the ruler and the ruled. The dizzying technological
developments have signiﬁcant reﬂections to public administration and in particular urban administration. It s
not only enough that the urban administrations follow the technolog cal developments very well. Citizens
need to be able to use information and communication technologies in order to adapt to these technological
developments. The effects to urban administration of the digital transformation will be examined in this
study. Thus, the contribution of the electronic applications will be searched in terms of contributing of ruled in
during made of decisions about the city. Electron c appl cat ons w ll be assessed n terms of part c pat on n
administration at the urban scale, on the move from var ous c t es examples. At the end of the work,
suggestions will be made considering the digital transformation in supply of the participation to the urban
administration.
Keywords: Digital transformation, urban administration, participation in administration, information technologies, eparticipation.
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Beled yelerde Vatandaş Odaklı Yönet m Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Ülkü Arıkboğa
Marmara Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes

Özet
Yerel halka h zmet sunan ve halka en yakın yönet m b r m olan beled yeler ülkem zde vatandaş odaklı
yönet m yaklaşımı konusundak örnek uygulamaları le çoğu zaman öncü b r role sah p olmuştur. B ld r de,
beled yeler n vatandaş odaklı yönet m yaklaşımları ele alınarak, bu konudak bazı uygulamalar ncelenm şt r.
B ld r kapsamında öncel kle, kamu h zmetler n n sunumunda müşter /vatandaş odaklı yönet m
yaklaşımının nasıl uygulanab leceğ tartışılmış, daha sonra vatandaş odaklı yönet m yaklaşımını etk leyen
düşünce ve gel şmelere değ n lm ş ve Türk ye'de vatandaş odaklı yönet m yaklaşımını güçlend ren dönüşüm
çalışmalarından bahsed lm şt r. Beled yelerdek vatandaş odaklı yönet m uygulamaları se, toplam kal te
yönet m yaklaşımını ben mseyerek, başarılı uygulamaları sebeb yle ödül/belge alan N lüfer, Tarsus ve
Şanlıurfa Beled yeler le İstanbul Büyükşeh r Beled yes Gel rler Müdürlüğü örnekler üzer nden anal z
ed lm şt r.
Anahtar Kel meler: vatandaş odaklı yönet m, kamu h zmet , toplam kal te yönet m , EFQM mükemmell k model .

C t zen Or ented Management Pract ces n Mun c pal t es
Abstract
Having been the closest administration to the people and rendering service to local communities,
municipalities have largely had a pioneering role with their exemplary practices with regard to the citizenoriented management approach in Turkey. In this statement, the citizen-oriented management approach of
municipalities is addressed and some of the relevant practices are examined. The statement ﬁrstly discusses
how a customer/citizen-oriented management approach can be applied when providing public services. Then
the ideas and developments affecting the citizen-oriented management approach are analyzed.
Transformation activities which strengthen the citizen-oriented management approach in Turkey are
presented. The citizen-oriented management approach in municipalities is analyzed through Nilüfer, Tarsus,
Şanlıurfa Municipalities and Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Revenues which have been
awarded for their successful practices by adopting a total quality management approach.

Keywords: C t zen or ented manangement, publ c serv ce, total qual ty management, EFQM excellence model.
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Yerel Yönet mlerde İnovasyon:
Şeffaf Yönet m-Açık Ver
Araş. Gör. N lgün Kahraman
Fırat Ün vers tes İİBF S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü

Araş. Gör. Esma Gültek n
Fırat Ün vers tes İİBF İkt sat Bölümü

Özet
Kamu pol t kasının n ha amaçlarından b r s vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmekt r. Günümüzde
se bu amaç teknoloj den yardım alınarak, değ ş mlere ayak uydurularak yapılmaktadır. Yerel yönet mler de
bu anlamda novasyonun ayrılmaz b leşen olan teknoloj y kullanarak, vatandaşlara daha şeffaf b r yönet m
sunmak amacıyla açık ver portal uygulamasını kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı; novasyon
kavramının bağlamında açık ver portal uygulamasının yerel yönet mler ç nde kullanımını, anlamını ve
yer n ncelemekt r. Ayrıca bu portal le ulaşılmak stenen hedeﬂer üzer nde durulacaktır.
Anahtar Kel meler: İnovasyon, açık ver , şeffaf yönet m, beled ye, yerel yönet mler.

Abstract
One of the ult mate goals of publ c pol cy s to ra se the standard of l v ng of c t zens. Today, th s goal s
ach eved by tak ng the help of technolog sts and mak ng adjustments to the changes. In th s sense, local
governments have started to use open data portal appl cat on to prov de more transparent management to
c t zens by us ng technology wh ch s an ntegral component of nnovat on. The purpose of th s study s; The
mean ng and place of open data portal appl cat on n local governments n the context of nnovat on concept.
In add t on, the object ves to be reached through th s portal w ll be emphas zed.
Keywords: Innovat on, open data, transparent adm n strat on, mun c pal ty, local government.
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Vatandaş Karnes : Yerel H zmetlerde Vatandaş Memnun yet Nasıl Sağlanır?
Yrd. Doç. Dr. Erhan Örsell
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Erdal Bayrakcı
Necmett n Erbakan Ün vers tes , Sosyal ve Beşer B l mler Fakültes , S yaset B l m ve Kamu Yönet m

Özet
H zmet sundukları vatandaşların stek ve beklent ler n ne ölçüde tatm n ve memnun ett ğ konusu yerel
yönet mler n gelecekle lg l planlamalarında ve toplum tarafından başarılı olarak görülüp
değerlend r lmeler nde k l t konulardır. Bu yüzden günümüzde, vatandaşlara h zmet sunma noktasında en
yakın h zmet b r mler olan yerel yönet mler özelde de beled yeler açısından yaşam kal tes , h zmet kal tes
ve vatandaş memnun yet kavramları çok daha öneml hale gelm şt r. Çünkü yerel yönet mler, vatandaşlara
kal tel h zmet vereb ld kler sürece başarılı olarak kabul ed lmekted r. Çalışma kapsamında, Konya'da yerel
düzeyde sunulan h zmetler n özell kle de beled yeler tarafından sunulan yerel h zmetlerden vatandaşların
memnun yet düzeyler n n tesp t ed lerek b r nev Konya'da yerel h zmetler konusunda “Vatandaş
Karnes ”n n oluşturulması amaçlanmaktadır. Çalışmada kullanılan ver ler Necmett n Erbakan Ün vers tes ,
B l msel Araştırma Projeler Koord natörlüğü tarafından “141221003” Proje numarasıyla desteklenen
“Vatandaş Karnes : Yerel H zmetlerde Algılanan H zmet Kal tes ve Vatandaş Memnun yet ” başlıklı
projeden elde ed lm şt r. Proje kapsamında gerçekleşt r len anket çalışması, 17 Şubat 2016 - 3 Mart 2016
tar hler arasında, Konya İl nde on üç lçe ve yüz on b r mahallede toplam 1503 katılımcı le yüz yüze
görüşme yöntem yle gerçekleşt r lm şt r.
Anahtar Kel meler: Yerel h zmet, h zmet kal tes , vatandaş memnun yet , vatandaş karnes .

Citizen Report: How Citizen Satisfaction Is Provided in Local Services
Abstract
The issue that to what extent service units can satisfy and make happy of the demands and expectations of the
citizens are key issues for the future of local governments with regard to their success and failures in the eyes
of society. At the present time, the local government units in particularly municipalities which are in the
nearest service units to provide services to citizens has become very important in terms of concepts of
“quality of life”, “quality of service” and “citizen satisfaction”. Because local governments are considered
successful as long as they can provide high quality services. In this study citizens' satisfaction levels will be
determined by assessing the services presented by municipalities for local level in Konya. From this
perspective it will be prepared “Citizens Report Card” on local services in Konya. The data used in this study
is obtained from the project entitled “Citizens Report Card: Perceived Service Quality and Citizen
Satisfaction in Local Services” and it is carried out at the Scientiﬁc Research Project Coordination Unit of
Necmettin Erbakan University with the Project number 141221003. The survey conducted between 2016, 17
February and 03 March within the Project was conducted in 13 distinct and 111 neighborhood in Konya. It
was surveyed through face to face interviews with a total of 1503 participants.
Keywords: Local service, quality of service, citizen satisfaction, citizen report card.
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Mülk İdare Am r n n Beled ye Mecl s Kararlarındak İdar Vesayet Denet m :
Yargı İçt hatları ve Avrupa Yerel Yönet mler Özerkl k Şartı Bağlamında B r İnceleme
Kad r Burak Turgut
İstanbul Ün vers tes , S yaset B l m ve Uluslararası İl şk ler Bölümü Doktora Öğrenc s

Özet
Türk dar yapısında merkez dare, daren n bütünlüğünü sağlamak amacıyla yerel yönet mler üzer nde dar
vesayet yetk s ne sah pt r. İdar denet m türü olan dar vesayet, kanunla bel rlenen st sna b r yetk d r. İdar
vesayet kavramıyla lg l tartışmalara katkı yapmak amacıyla, bu çalışmada, Anayasa, kanunlar, yüksek
mahkeme kararları ve Avrupa Yerel Yönet mler Özerkl k Şartı bağlamında, mülk dare am rler n n beled ye
mecl s kararlarına karşı sah p olduğu dar vesayet yetk s araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, ç ve
dış denet m n yeters z kalması sebeb yle beled ye mecl s kararlarında dar vesayet n gerekl olduğu ve dar
vesayet n nasıl kullanılacağına l şk n soru şaretler n n olduğu tesp t ed lm şt r.
Anahtar Kel meler: İdar vesayet, mülk dare am r , beled ye mecl s kararları.

Adm n strat ve Tutelage Superv s on n Mun c p al Counc l Dec s ons of C v l Governers: A
Research n the Context of Jud c al Precedent and European Charter of Local Self Government

Abstract
In the Turk sh adm n strat ve structure, the central adm n strat on has the author ty of adm n strat ve tutelage
over the local governments n order to ensure the ntegr ty of the adm n strat on. Adm n strat ve Tutelage,
wh ch s the type of adm n strat ve superv s on, s an exept onal author ty determ ned by law. In order to make
a contr but on to the debate on the concept of adm n strat ve tutelage, th s study nvest gated adm n strat ve
tutelage superv s on n mun c p al counc l dec s ons of c v l governers n the context of the Const tut on, the
laws, the h gh court dec s ons and the European Charter of Local Self Government. Th s study found that
adm n strat ve tutelage s requ red n the dec s ons of the mun c pal counc l due to nsufﬁc ent nternal and
external superv s on and there are quest ons about how to use adm n strat ve tutelage n the dec s ons of the
mun c pal counc l.
Keywords: Adm n strat ve tutelage, c v l governer, mun c p al counc l dec s ons.
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BİMER Uygulamasının Hesap Vereb l r Yönet me Etk s :
Van Sağlık H zmetler Örneğ
Atıf Ç çekl
Kaymakam, YYÜ SBE Sosyoloj ABD Doktora

Özet
Modern yönet mlerde geleneksel sorumluluk mekan zmalarının yeters zl ğ nden hareketle, kamu
yönet m nde yönet ş m n etk nl ğ n artırmaya yönel k temel b r prens p olarak hesap vereb l rl k kavramına
vurgu yapılmaktadır. Kamu yönet m n n hesap vereb l rl ğ , değ şen kamu h zmet anlayışı bağlamında
oldukça öneml b r konudur. Bu bağlamda yönet ş m anlayışının temel dayanaklarından olan hesap
vereb l rl k prens b şeffaf ve demokrat k b r yönet m n vazgeç lmez d r.Gel şm ş ülkelerde son 30 yıllık
süreçte, ülkem zde se özell kle son 10 yıllık süreçte uygulamaya konulan yönet ş m prens plerden hareketle,
kamunun hesap vereb l rl ğ n sağlamaya yönel k pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. Ülkem z yönet m
s stem nde, bu yasal düzenlemelerden hareketle kamuda daha şeffaf ve daha hesap vereb l r b r yönet me
geç ş sürec nde gel şt r len ve uygulamaya konulan b rtakım projeler mevcuttur. Bu projeler n en
öneml ler nden b r de 2006 yılında hayatımıza g ren BİMER uygulamasıdır. Bu çalışmada Türk ye'de,
BİMER uygulamasının hesap vereb l r b r yönet me etk s , 2015 yılı Van sağlık h zmetler örneklem
bağlamında, ncelerek, sonuçları değerlend r lmekted r.
Anahtar Kel meler: BİMER, hesap vereb l rl k, yönet ş m.

Abstract
W th reference to nab l ty of trad t onal respons b l ty mechan sm at modern managements, t has been
emphas zed to accountab l ty concept as a bas c pr nc ple for ncreas ng governance mpact n publ c
adm n strat on. The accountab l ty of publ c adm n strat on s a qu te mportant subject n the context of
percept on of var able publ c serv ce. Thus, the accountab l ty pr nc ple wh ch s bas c foundat on of
governance mental ty s nd spensable for a transparent and democrat c management. A number of legal
regulat ons have been made for prov d ng accountab l ty of publ c w th reference to governance pr nc ples
that ntroduced at the last 30 years n developed countr es and espec ally at the last 10 years n our country. In
cons derat on of these legal regulat ons n management system n our country, there are so many projects
developed and ntroduced at trans t on process for more transparent and accountable management. One of the
most mportant projects s BIMER appl cat on ntroduced n 2006. In th s study, mpact and result of BIMER
appl cat on to the accountable management n Turkey s evaluated w th perspect ve of health serv ces
example of Van n 2015.
Keywords: BIMER, accountab l ty, governance.
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