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Kamu yönetiminde bugün kar ı kar ıya kalınan yeni düzen o denli farklı
görülmektedir ki, benimsenmi  bütün eski görü leri de i im yönünde 
zorlamaktadır. Eski dü ünce tarzları, eski formüller, ö retiler, ideolojiler, 
geçmi te ne denli yararlı olmu  olurlarsa olsunlar, artık bugünün gerçeklerine 
uymamaktadırlar. Yeni de erlerin ve teknolojilerin, yeni jeopolitik ili kilerin, yeni 
ya am biçimlerinin ve haberle me yöntemlerinin etkisiyle ortaya çıkan bu dünya, 
yeni fikirleri, yeni benzetmeleri, yeni sınıflandırmaları ve kavramları da 
gerektirmektedir (Toffler, 1981:19).  

Bundan dolayı dünyada hemen hemen her alanda ya anan de i imin ve 
dönü ümün geleneksel kamu yönetimi anlayı ını ve uygulamasını etkilememesi 
mümkün de ildir. Bugün yeni dünya düzeni içinde konumu ve fonksiyonları
bakımından yepyeni bir devlet kurumu ile kar ı kar ıya kalınmaktadır. Yeni bir 
kamu yönetimi anlayı ı ve dü üncesi de bu geli imin do al sonucu ve 
uygulanmasının gere i olarak ortaya çıkmaktadır ( aylan, 1996:16).  

Bu süreçte kar ı kar ıya kalınan toplumsal, ekonomik ve siyasal olgular, 
kamu yönetimini de i im ve geli im yönünde baskı altına almaktadır. De i im
dura anlıktan dinamikli e, ba ımlılıktan etkinlik ve verimlilik arayı larına ve 
hukuksal geçerlilik endi elerinden yarar/maliyet arayı larına do ru bir yöneli
biçimde ortaya çıkmaktadır (Ya amı , 1997:5). Burada sanayi döneminin dü ünce
yapısına fordizm ve Weberyen bürokratik modelin örgütlenme ilkelerine dayalı
kalkınmacı, modernle meci, plânlamacı, müdahaleci, üretim odaklı ve kamusal 
alan merkezli refah devleti anlayı ından, post modern dönemin yeni liberal 
de erleri ve dü ünce yapısı üzerinde geli en esnek örgütlenme ve yerelle me
e ilimli, bürokrasinin küçültülmesini ve devletin fonksiyonlarının azaltılmasını
amaçlayan tüketici odaklı ve piyasa modeline uygun kamu yönetimi anlayı ına 
geçilmesi (Saran, 2001:45) söz konusu olmaktadır.  
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Bu yeni anlayı , dı a açılma ve rekabet etme eklinde özel sektörle birlik-
te kamu sektörünü de i ime ve yenilikçili e zorlamaktadır. Ancak bu hususta 
sıkıntı kamu kesiminde ya anmaktadır. Siyasal rant elde etme, oy kaybetme 
endi esi, yenili e kar ı direnmeyi bir meziyet olarak kabul etme, merkeziyetçilik, 
gelenekçilik, mevzuat, kaynak sıkıntısı, rekabet ortamının bulunmaması, e itim 
düzeyinin dü ük olması, hizmet sunumunda tekelcilik, de i im ve yenilikçilik 
konusunda yeterli bilgi sahibi olmama gibi nedenlerden dolayı, kamu sektöründe 
mevcut durumu koruma e ilimi bulunmaktadır (Aykaç, 1999:6). Bu durum ise 
kamu yönetiminin mevcut ve yeni ortaya çıkacak sorunlarının çözümünü 
güçle tirmekte ve bu alanda bir kısır döngü ya anmasına neden olmaktadır.  

KAMU YÖNET M N N SORUNLARI 

1970’lerden ba layarak kamu yönetiminde görülen görevsel geni leme 
kar ısında, devletin kamusal hizmetlerle ilgili görevlerinin yeni ba tan
de erlendirilmesi ve devletin küçültülmesi e ilimlerinin özellikle batılı ülkelerde 
yo unluk kazanmasıyla birlikte, merkezi yönetimin rolünün yeniden belirlenmesi, 
artık bir zorunluluk haline gelmi tir. Devletin küçültülmesinden yana olan bu 
politikaların yönetsel boyutları belirlenirken üç temel amaç ön plâna çıkarılmı tır.
Bunlar; devletin rolünün yeniden belirlenmesi, kamu kesiminin daraltılması ve 
hizmet etkinli inin artırılmasıdır (Tutum, 1994:92). 

Bu dönemde görülen de i im ve dönü üm küçük organizasyonları
gündeme getirmi tir. Kamu ve özel yönetim yapıları için küçüklük, basitlik ve 
yalınlık gibi kavramlar ön plâna çıkmı  ve kamu bürokrasileri esaslı bir ekilde 
kusurlu ve savurgan (Al, 2002:134) oldukları eklinde ele tirilmeye ba lanmı tır.
Yeni üretim ili kilerinin öngördü ü post fordist yakla ımlar yönetimde esnekli i
gerektirmi , bilgi toplumu örgütlenmesinin temel özelli i olarak, hiyerar ik 
yapılanmadan çok farklılıkların ortadan kaldırılması, örgütler arasındaki sınırların
bulanıkla ması, daha bütünsel ve daha az uzmanla mı  örgütsel bir yapı
olu turulması (Al, 2002:136) gibi yeni geli meler gündeme gelmeye ba lamı tır.  

Yine bu dönemde kamu yönetiminin effafla ması, katılımın ve özellikle 
sivil toplumun içeri inin belirlemesi, topluma hesap verme ve kamu yönetiminin 
ekonomik alanla ya da piyasa ile ilgili düzenleyici fonksiyonları ( aylan, 2000:4) 
tartı ılmaya ba lanmı tır. Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında, kamu 
hizmetlerinin yeniden de erlendirilmesinde, görev ve te kilat arasında dengenin 
sa lanmasında, hizmet etkinli inin artırılmasında, kamu hizmetlerinde vatanda ın
taleplerini esas alan kaliteli mal ve hizmet sunumunda, gerekli sayı ve nitelikte 
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personelin istihdamında, katılımcılık ve halka dönük bir yönetim anlayı ının
yerle tirilmesinde, yeni anlayı ın esas olması istenmi tir.  

Bu süreçte kamu yönetiminin performansının artırılması, yetkilerin, 
i bölümünün ve sorumluluklarının açık bir ekilde tanımlanması, yetki devri ve 
esneklikle birlikte hesap verme sorumlulu unun ve yönetsel saydamlı ın güçlen-
dirilmesi, kamu yöneticilerinin ve çalı anlarının niteliklerinin geli tirilmesi ve 
kamu hizmetlerinin sunumunda bilgi ve ileti im teknolojilerinden yaygın bir 
ekilde yararlanılması ( aylan, 2000:4-5) istenmi tir. Hedef olarak kamu yöneti-

minin yeniden yapılandırılmasında, iyi yönetim kavramında somutla an, katılımcı,
demokratik, insan haklarına saygılı, saydam, yolsuzluklardan arınmı , yüksek 
ahlâk standartlarını tutturmu , etkili ve verimli çalı an, yurtta  ihtiyaçlarına 
duyarlı ve denetlenebilir bir (Emre, 2002:304) örgüt yapısı belirlenmi tir.

Tüm bu çabalar, sürekli olarak büyüyen kamu yönetimi sorunları
kar ısında gündeme gelmektedir. Yeni gerçekler kar ısında kamu yönetiminin 
misyonunu yeniden tanımlama ihtiyacı çok çe itli boyutlara ula maktadır. Bu 
durum bir çok ülkede kaynakların tahsisindeki azalmadan ve kamu yönetiminin 
geli mesindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır (Muhammed, 1990:219). Bu 
sorunların a ılması için bürokratik yapılanmanın dı ında alternatif yapılanmalara 
ihtiyaç duyulmakta ve bürokratik yapıların üretken ve sorumlu kamu hizmetleri 
ekonomisi için yeterli olmadı ı (Farmer, 1995:119) söylenmektedir.  

Kamu yönetiminin temel sorunlarının ba ta örgütsel açıdan 
merkeziyetçilik, örgütsel büyüme, yönetimde gizlilik ve dı a kapalılık, yönetimde 
tutuculuk, süreçlerle ilgili olarak ise, kuralcılık ve sorumluluktan kaçma, 
yönetimde siyasalla ma, kayırmacılık, yolsuzluk ve aracılar yoluyla i lemleri 
yürütmek (Eryılmaz, 2000:234) gibi sorunlar oldu u belirtilmektedir. Kamu 
yönetimi ve bürokrasinin en önemli özeliklerinden birisi sürekli geni leme 
e iliminde olmasıdır. Gerekli oldu una inanılan bir kamu kurulu u
olu turulduktan sonra zaman içinde hem fiziksel olarak, hem de çalı anlar
açısından devamlı büyümektedir. Bu büyümenin önemli nedenlerinden birisi 
bürokratların ve yöneticilerin güç alanlarını geni letmek istemeleridir. Bu sürecin 
sonunda da hantal ve verimsiz bir kamu yönetimi ile kar ı kar ıya kalınmaktadır.  

Kamu yönetimi aslında gerek bu hantal yapısı gerekse mevcut güçlü 
merkeziyetçi bünyesinden dolayı bir çok sorunla kar ı kar ıya kalmaktadır
(Karaman, 2000:47). Bundan dolayı yönetimin gücünün merkezile mesi yerine 
rekabetin artırılması ve bunun için de yönetim sisteminden, mali imkânlarını
kendi olu turabilen ve kullanabilen kurulu lar sistemine geçilmesi istenmektedir 
(Salamon, 1992:82).  



Kamu Yönetiminin Gelece ine Dair Dü ünceler

58  SAYI TAY DERG S  SAYI: 57 

Artık yeni kamu yönetiminde bencilli e uzanan ve sürekli “ben”i gözeten 
bir ben-merkezcili in yerini ortak birey-toplum ba lamında insan-merkezcili in
alması gerekmektedir (Karaman, 2000:47). Yönetim ile vatanda  arasındaki 
ili kilerde vatanda  olarak insanın ki ili ine saygılı olunması, karar yetkisinin 
vatanda lara yakın çe itli birim ve kurulu lara da ıtılması, vatanda ların
katkılarının sa lanması ile kamu hizmetlerinde istenen etkinli in sa lanabilece i
(Tortop vd., 1999:6) belirtilmektedir. Yönetimde görülen dı a kapalılık ve gizlilik 
de, kamu yönetimlerinin hizmet verdikleri insanlara kar ı duyarsız
davranmalarına neden olmaktadır (Karaman, 2000:47). Bunun yanında 
uygulamada görülen hantal yapı ve kırtasiyecilik de sorunların etkilerini daha da 
derinle tirmektedir. Ya anan yo un rekabet, daha az bürokrasiyi gerektirmekte, 
dikey kontrol ve talimat hiyerar isinin yerini, sınırlar ötesi yatay ili kiler almakta, 
bu de i im gerek kamu sektörünü gerekse özel sektörü etkilemektedir. 

Dünyada kamu yönetimlerine yönelik olarak yapılan di er bir ele tiri de 
kısmen de olsa yozla ma e ilimi içine girmi  olmalarıdır. Yozla mayı
durdurabilecek en önemli unsur olarak görülen effaflık, demokrasinin geli imine 
ba lı olarak artmaktadır. nsanlar kararlarının kendilerini nasıl etkiledi ini, kime 
nasıl, hangi artlar altında ula tı ını ve kamu kaynaklarının nasıl yönetildi ini 
bildiklerinde ve kime kar ı ve niçin sorularına cevap bulduklarında yozla manın
önüne geçebilmektedirler (Frisch, 2000:24). 

Tüm dünyada kar ı kar ıya kalınan örnekler, yozla manın geli me 
üzerindeki etkisinin çok fazla oldu unu göstermektedir. Yozla ma yalnızca mal 
ve hizmetlerin fiyatlarında etkisini göstermemekte, aynı zamanda onların
kalitesini dü ürmektedir. Sık sık gerçek ihtiyaçlara uymayan teknolojik tercihlere 
yol açmakta ve toplumu ahlâken bozmaktadır (Frisch, 2000:24).  

Modern demokratik yönetimlerdeki yozla ma bir kamu felsefesi olarak 
çıkar gruplarının etkilerini artırmalarıyla do mu tur. Bu süreçte öncelikle 
demokratik yönetimin çıkar grupları yozla mı tır. Çünkü bunlar demokratik 
kurumlarla ilgili düzeni bozmu , umutları zedelemi  ve imajları sarsmı tır. Çıkar 
grupları hükümetleri de zayıflatmı tır (Lowi, 1991:353). Ayrıca yönetimleri 
demoralize etmi lerdir. Çünkü yönetimler adil olmayı ba aramamı lar ve 
yozla maya ortam hazırlamı lardır. Aynı zamanda çıkar grupları yönetimi, 
biçimsel demokrasiyi ya atma kapasitesini zayıflattıkları oranda yozla tırmı lardır.

Kamu yönetiminin teorik çerçevede kar ı kar ıya kaldı ı ve fazlasıyla 
artırılabilecek bu tür sorunlar, uygulamada çok daha farklı alanlarda, farklı
ekillerde ve türlerde, sayıca oldukça artmı  bir ekilde ortaya çıkmakta ve kamu 



Kamu Yönetiminin Gelece ine Dair Dü ünceler

SAYI TAY DERG S  SAYI: 57  59 

yönetimini dolayısıyla da halkın ya am kalitesini do rudan etkilemektedir. Bu 
olumsuz etki, tüm dünyada kamu yönetimlerini, acilen bu sorunlara çözüm 
bulma konusunda büyük bir baskı altında tutmaktadır.  

KAMU YÖNET M N N SORUNLARINA ÇÖZÜM 
ARAYI LARI 

Kamu yönetiminin kar ı kar ıya kaldı ı tüm sorunlar, elbette ki 
toplumdan gelen yo un baskılar sonucunda çözüm beklemektedir. Son yıllarda
kamu yönetiminde ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi (YKY) dü üncesi ya anan 
sorunlara kar ı alternatif çözümler sunmakta ve yeni görü ler gündeme 
getirmektedir.  

Bu süreçte sorunların çözümünde ça da  davranı  bilimlerinin kuram ve 
kavramlarından yardım alınarak geli tirilen davranı sal yakla ımlardan 
yararlanılmakta ve sistem yakla ımı çerçevesinde çözümleyici bir yöntemle 
yönetim olgusuna yeni boyutlar kazandırılmaya çalı ılmaktadır (Türkel, 1983:48). 
Bu çerçevede çalı anların gücünü tanıma ve örgütün daha iyi çalı ması için bu 
gücü açı a çıkarma anlamına gelen personel güçlendirme yönteminden 
yararlanılmaktadır. Bu ekilde yönetimsel sorumlulukları ve fonksiyonları
yerelle tirmek yani alt kademe çalı anlara daha fazla yetki ve sorumluluk 
sa lamak (Al, 2002:142) mümkün olmaktadır. Ayrıca katılımcı yönetime, ekip 
çalı masına ve yerelle meye de önem verilmektedir.  

Kamu yönetimindeki sorunlara kaynaklık eden bir di er önemli alan da 
sorumluluk kavramıyla ilgilidir. nsan hakları, effaflık kuralları ve de erler süreci 
bu kavramın içeri ini olu turmaktadır (Lane, 1997:6). Gerek özel sektör gerekse 
kamu sektörü bu kavramın gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Mevcut uygulamada yasal ve siyasal sorumluluk, kamusal sorumlulu u iki 
alanda etkilemektedir. Medya aracılı ı ile yapılan faaliyetlerden dolayı “el yapımı
demokrasi” yorumları yapılmaktadır. Kamu sorumlulu unun di erlerinden 
etkilendi i ikinci alan ise, fazladan yasal sorumluluklar ta ıyan kurulu lar aracılı ı
ile gerçekle tirilmektedir. Bunlar yönetimin sorumlulu unu geli tirmek için 
kurulmakta, parlamento dı ında çalı makta, parlamento aracılı ı ile politik süreci 
etkilemektedirler. Bunlara örnek olarak ombudsmanlık ve bazı ülkelerde 
örnekleri olan yönetim ikayet mahkemeleri verilebilir.  

Kamusal sorumlulu un artırılabilmesi için ki ilerin güç ve yetkileri 
artırılarak daha fazla siyasal sorumluluk ta ımalarını sa lamak, hükümetlerin 
denetiminde parlamenterlerin rolünü güçlendirmek, halk mahkemeleri kurmak, 
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Anayasa Mahkemesinin etkinli ini artırmak, adalet sisteminde reform yapmak, 
insan haklarına uyulması için gerekenleri yapmak, bu süreçte Avrupa nsan 
Hakları Mahkemesinin etkisini ve kabul edilebilirli ini artırmak, tüm süreçlerde 
denetim fonksiyonuna önem vermek, ombudsman mekanizmalarını
güçlendirmek ve özel sektörde birey ve grupların haklarına olan ilgiyi artırmak 
(Lane, 1997:11) gerekmektedir.  

Kamu yönetiminde kalite sorunu da bu alanda ya anan tartı maların
ba ında yer almaktadır. Son yıllarda üretkenli in geli imine dönük çabalar, kalite 
paradigmasının ortaya çıkmasına neden olmu tur. Bu durum üretkenlikte yeni 
geli melere yol açmı ; yönetilebilir süreçler halinde kalite geli tirme stratejilerini 
yerle tirmek, tüm kalite geli tirme stratejileri için üst yönetimlerin deste ine 
ihtiyaç duymak, kaliteye yönelik çabaları gönüllülük paralelinde yürütmek, seçilen 
ve atanan üyelerin farklı roller üslenmelerini sa lamak, kaliteyi bir program olarak 
de il de de i im çabası olarak algılamak, kalite stratejilerinin krizlere neden 
olmamasını sa lamak ve kalite giri imlerinin fazla olmamakla beraber ek kaynak 
gerektirebilece ini göz önünde bulundurmak (Luton, 2001:119) oldukça önemli 
hale gelmi tir.

Özellikle kamu hizmetlerinde kalitenin nasıl artırılabilece ini belirtmeden 
önce kamu kurumları için kalite çe itlerinin neler oldu una de inmek
gerekmektedir. Kamu kurumları için öncelikli olarak hizmete ili kin kalite söz 
konusudur. Bu hizmetin kendisinin yanında, mü teriler kar ısında hizmetin 
sunulması ve bununla ilgili ek hizmetleri ve üretim sistemini de içermektedir. 
Mü teriye ili kin kalite ise, hizmetlerin sa lanmasıyla gerçekle en amaçların,
hizmetten yararlananlara etkisini kapsamaktadır. Sürece ili kin kalitede, sürecin 
hızlılık, etkinlik gibi standartlara ne derece uydu u belirlenirken, hizmetlerin 
hukuka ve kurallara uygun yürütülmesi gerekmektedir. Bir hizmetin sunumunun 
ödenen bedeline de ip de medi ini ise de ere ili kin kalite ortaya koymaktadır. 
Kalite farkı, fayda-maliyet veya sebep-sonuç ili kisi ile ortaya çıkmaktadır
(Roberts, 2000:217). Bunlar arasında ayrı bir yeri olan politik kalitede ise, i i
veren olarak politikacıların, hizmetin kalitesini, politika için sa ladı ı yarara göre 
de erlendirmeleri söz konusudur. Hayat standartlarının iyile tirilmesi, güvenlik 
gibi gerçek faydaların yanında, sosyal barı , ortak hareket edebilme gibi sosyal 
faydalar da burada önemli yer tutmaktadır (Eren, 2001:128). 

Bu kadar çok kalite çe iti olmasına ra men kamu hizmetlerinde kalitenin 
artırılması sorununda ortak çözümler gündeme gelmektedir. Öncelikle hizmet 
standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen standartlarla hizmetin 
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kalitesi sürekli kontrol edilmektedir. Bu süreçte iki yöntemden yararlanılmaktadır.
Yeni bürokrasi yönteminde hizmet standartları yukarıdan politikacılar veya 
profesyoneller tarafından belirlenmekte, hizmetleri sunan birimler özerk ve 
yetkili kılınmaktadır. Birçok OECD ülkesi bu yöntemi uygulamaktadır. Piyasa 
stratejisi yönteminde ise hizmet standartları mü teriler ve halk tarafından 
belirlenmekte, bunun için halk ile kamu otoriteleri arasında kar ılıklı diyalog ve 
iki yönlü ileti im kanalları kurulmaktadır (Öztürk-Co kun, 2000:154). Bunların
yanında bilgi verme ve açıklık mekanizmalarını kurmak, kullanıcı tercihlerine ve 
danı ma mekanizmalarına önem vermek, maliyetleri azaltarak kalitenin yükseltil-
mesi için gerekenleri yapmak, personel e itimine önem vermek, hizmetlerde 
e itlik ve adalet sa lamak, mü teri ve halk katılımını geli tirmek, vatanda
ikayetlerini inceleme birimleri olu turmak ve siyasi partilerin kalite konusunda 

strateji olu turmalarını sa lamak gibi yöntemler de uygulanabilmektedir.  
Bu süreç birçok ülkede yeniden yapılanma hareketiyle birlikte toplam 

kalite uygulamalarında görülmeye ba lanmasına yol açmı tır. Geli mi  ülkelerde 
1990’larda kamu kurulu larında toplam kalite yönetiminin uygulanma oranı
%60’lara ula mı tır. 2000’li yıllarda ise bu oran oldukça artmı tır. Bu anlayı ,
kamu yönetiminin yeniden yapılanma hareketlerinde mü teriye hizmeti ön plâna 
çıkarmı tır. Bu süreçte özelle tirme ve sözle me uygulamalarına ayrı bir önem 
verilmi tir (Kearney vd., 2000:538). Ancak bu çerçevede yeni uygulamaların
getirece i yolsuzluklarda artı  ve hizmet kalitesinde dü me ihtimaline (Hatry, 
1992:243-244) ve sosyal devlet uygulamalarında olabilecek aksamalara da dikkat 
edilmesi gerekti i belirtilmektedir.  

Günümüzde hizmeti kullananlar, kamu hizmetlerinin tüketicilerini 
mü teriler olarak yeniden kavramla tırmaktadırlar. Bireyler pasif kullanıcı iken, 
aktif mü teri olarak görülmeye ba lanmı  ve mü terilerin beklentilerini 
kar ılamak için yönetimler ciddi çaba içine girmi lerdir. Kamu çalı anlarının
sorumlulu u, siyasal sorumluluktan mü teri memnuniyetine do ru kaymaktadır.
Artık yönetsel ba arılar mü teri memnuniyetiyle ölçülmektedir (Al, 2002:189).  

Bu ekilde vatanda  paradigmasından mü teri paradigmasına geçi ,
bireyle yönetim arasındaki ili kilerin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Yeni 
anlayı  kamu hizmetlerini, onları sunanların kolayına geldi i bir biçimde de il,
kullanıcıların beklentilerine uyumlu olarak sunmayı öngörmektedir. Mü teri 
yönelimlilik bireylerin fiziki ve bilgi bakımından kamu kurulu larına kolayca 
ula abilmelerini, karar verme sürecinde yer almalarını ve ikayetlerini ve 
isteklerinin dinlenmesini öngörmektedir. 
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Artık geli mi  ekonomiye ve büyük kamu kurulu larına sahip ülkeler için 
verimlilik anahtar bir kavram haline gelmi tir. Bunun bir gere i olarak kamu 
sektörünün büyümesinin durması, yeni programların, hizmetlerin yeni da ıtım
mekanizmalarının ve alternatif mali kaynakların bulunması söz konusu 
olmaktadır. Bu süreçte iç ve dı  verimlili e dikkat edilmesi (Lane, 1997:6) ve 
kamu harcamalarının mümkün oldu unca azaltılması gerekmektedir. Bu ekilde
kırtasiyecilikten mümkün oldu unca uzakla aca ı ve insanların kuralları
izlemekten sorumlu oldukları bir sistemden, sonuçlarından sorumlu oldukları bir 
sisteme geçilecektir.

Bu yönetim sisteminde yetkiler da ıtılarak örgüt kültürü de i tirilecek ve 
ön cephede çalı anlara kendi sorunlarını çözmeleri için daha fazla yetki 
verilecektir. Çalı maları daha az maliyetle gerçekle tirmek için devamlı arayı
içinde bulunulacaktır (Tutum, 1994:127). Hizmet da ılımında rekabet çok önemli 
bir araç olarak kullanılacak, tekelle meye kar ı çıkılacaktır. Kamu kurulu larının
ço u klâsik anonim irket haline dönü türülecek, piyasa mekanizması içinde 
faaliyet göstermeleri sa lanacak, rekabete dönük olarak kurumlar yeniden 
ekillendirilecek ve piyasaya giri  serbest bırakılacaktır (Lane, 1997:3-4). 

Kamu yönetiminin sorunlarının çözümünde en önemli pay, kamu yöneti-
cilerine dü mektedir. Nihayetinde alınan kararları uygulayacak olanlar onlardır.
Kamu yöneticilerinden öncelikle beklenen; sorumluluk, dürüstlük ve tarafsızlık, 
topluma hizmet, ba kalarını dü ünmeye ve onlara fedakarlı a dönük motivasyon, 
topluma, mesle e ve kuruma sadakat (Breeton-Temple, 1999:457) olarak belirti-
len kamu sektörünün ahlâki de erlerine ba lı olmalarıdır. Bundan dolayı kamu 
sektörü reformları yöneticilere yönelik esaslı düzenlemeleri de içermektedir.  

Ancak bu süreçte kamu yöneticilerinin kavramsal karma a içerisinde 
farklı tercihlerinin oldu unu, ancak onların tercihlerini sınırlı tuttuklarını ve 
yönetici olabilmenin en iyi tek yol oldu unu dü ündüklerini ve bunu ö renmeye
çalı tıklarını, bunun sonucu olarak yönetime durumsallık yakla ımıyla baktıklarını
ve strateji, yapı, görev, süreç gibi örgüt özelliklerini belirli durumlara uydurmaya 
çalı tıklarını (Roberts, 2000:217) göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Gerçi 
bu davranı larında bulundukları örgütün kültürü de etkili olmaktadır. Ancak bu 
etki örgüt misyonuna ba lı olarak geli tirilmi  olmaya ba lı olarak de i mektedir.
Örgüt kültürü payla ılan de erleri, inançları, bunlara uygun davranı ları ve 
faaliyetleri göstermektedir. Ayrıca örgütün do asını ve di er örgütlerle olan 
ili kileri ve örgüt içinde otorite ili kilerini içermektedir (Rainey-Steinbauer, 
1999:11). Örgüt kültürünün yöneticiler üzerindeki olumlu etkisi, kamu 
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sektörünün ahlâki de erlerine ba lılıklarını artırmakta, bu durum ise kamu 
sektörü reformlarına olan olumlu bakı larını güçlendirmektedir.  

Kamu yöneticilerinin ta ıması gereken liderlik vasıfları da kamu yönetimi 
sorunlarının çözümünde oldukça önemlidir. Lider örgütünde ne kadar etkin 
olursa örgütü de o kadar etkin olmaktadır. Daha etkili liderlik, etkin amaçlar 
belirleyebilme, etkin yönetim, misyonu yerine getirebilme ve çok yönlülük ile 
gerçekle mektedir. Üst düzey yönetimde olması gereken liderlik becerileri; 
yaratıcılık, yenilik, hizmet sunumunda motivasyon sa lamak hususlarında 
de i ime liderlik yapabilmek, çatı ma yönetimi, takım yapılanması hususlarında 
ki ilere liderlik yapabilmek, sorumluluk ve mü teri hizmetleri hususlarında 
sonuçları esas alabilmek, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi, teknoloji 
yönetimi hususlarında pratik zekayı kullanabilmek, ki iler arası ili kilerde, ortaklık
kurmada, politik pratiklikte ne yapaca ını bilebilmek ve ileti ime açık olabilmek 
olarak belirtilebilir. Bunların yanında liderler, rol oynamaya dönük temel 
motivasyonlara sahip olmalı, sorumluluk alma hususunda di erlerini de ikna 
edebilmeli ve farklılık yaratabilmelidirler (Rainey-Steinbauer, 1999:12).  

Ayrıca mesle in sa ladı ı özerklik, görevin önemi, i ten sa lanan geri 
bildirimler, beceri farklılıkları gibi faktörler çalı ma motivasyonunu artıracak en 
temel unsurlar olarak kabul edilmektedir. Bunlara dikkat edilerek yapılacak görev 
dizaynları, kamu kurulu larında mükemmellik arayı larında da önemli bir model 
olacaktır.

Kamu yöneticilerinin kamu yönetiminin sorunlarının çözümünde 
çalı anların motivasyonunu sa layabilmeleri de oldukça önemlidir. Motivasyon 
arasında en yaygın olanları kamu hizmeti motivasyonu, görev motivasyonu ve 
misyon motivasyonudur. Kamu hizmeti motivasyonunun özelli i; insanlı a, 
ulusa, millete, devlete, topluma hizmet etme duygusudur. Bu yönüyle kamu 
hizmeti motivasyonu uzun yıllardır kamu yönetiminin bir parçası olarak 
görülmü , topluma kar ı iyilik yapma sorumlulu unun bir sonucu olan 
yurtseverlik, kamu yönetiminde e itli e ve etik de erlere önem verme ve kamu 
yönetiminin etkinli i gibi hususlar bu durumdan do rudan etkilenmi tir (Rainey-
Steinbauer, 1999:16). 

Kamu hizmeti motivasyonu üç ekilde olabilmektedir:  
a) Araçsal motifler: Bu kapsamda politika yapımına katılım, ki isel

özelliklerden dolayı program uygulamalarına katılım ve özel ya da ki isel çıkarlar
için bir çabalama söz konusudur.  
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b) Norm tabanlı motifler: Kamu çıkarına hizmet için arzulu olma, göreve 
ve yönetime ba lılık ve sosyal e itli e ba lılık, bu kapsamda de erlendirilir.  

c) Etkili motifler: Sosyal önemine inançtan dolayı programa katılım ve 
iyilikseverlik, en önemli özelli idir (Rainey-Steinbauer, 1999:17). 

Bu ekilde gerçekle en kamu hizmeti motivasyonu; kamusal politika 
yapımının cazibesi, kamu çıkarı ve yurtta lık ödevleri için söz vermek, sevecenlik, 
kendini feda edebilmek gibi dinsel tabana ve aile yapısına ba lı olarak geli en 
(Rainey-Steinbauer, 1999:17) de erlerle ölçülmektedir.  

Kamu hizmeti motivasyonunun yanında yöneticiler misyon 
motivasyonunu sa lamak için de çaba sarf etmektedirler. Bu do rultuda hedefler 
koyarak, sembolik faaliyetlerde bulunarak ve di er teknikleri kullanarak kurum 
kültürü olu turmaya çalı maktadırlar. Çalı anlar örgüt misyonunun ba arılması ve 
bu sürece katkıda bulunulması için çaba harcamaktadırlar. Bu alanda motive 
olmu  bir çalı an, di erlerinin de çabalarını artırmalarına neden olmaktadır
(Rainey-Steinbauer, 1999:18).  

Kamu yöneticileri ayrıca görev motivasyonunun da sa lanması için 
u ra malıdırlar. Nasıl bir üniversite profesörünün görevini etkin yapması için, 
üniversite misyonunu ve topluma katkısını özümsenmi  olması gerekiyorsa ya da 
bir NASA i çisi görevini yaparken çalı tı ı kurumun misyonunu, dünya için 
önemini ve insanlı a yapaca ı katkıyı dü ünüyorsa ve görevini basit bir temizlik 
i i olarak de il, insanlı a büyük hizmet verecek faaliyetlerin bu temizli e ba lı
oldu u dü üncesi ile hareket ediyorsa (Rainey-Steinbauer, 1999:14), ba arıyı
yakalamaları da çok kolay olmaktadır. Yöneticiler bu gerçekten hareketle, tüm 
çalı anlarının kendi kurumlarının amaçlarını benimsemelerini sa layarak,
yapacakları görevler için motive etmelidirler.  

Kamu yönetiminde son yıllarda görülen profesyonelle me e ilimleri de 
sorunların çözümünde bir araç olarak kullanılmaya ba lanmı tır. Günümüzde 
kamu yönetimlerinde her düzeyde çalı an profesyonellerin sayısı hızla
artmaktadır. Birçok ülkede bir yandan profesyonelle me düzeyi yükselirken, di er
yandan hantal ve verimsiz kamu yönetimine yapılan ele tiriler paralelinde, gerek 
kamuoyunda gerekse siyasal ortamda kamu bürokrasisi ve bürokratların kabul 
görme düzeyi ve saygınlı ı azalmaktadır. Profesyonellik, otoriteyi artırarak kurum 
performansının yükseltilmesine katkıda bulunması oranında tercih edilmektedir. 
Bu durum ise kurumda profesyonellerin ba ımsızlı ına, entelektüel otoritelerine 
ve sosyal statülerine ba lı olarak de i mektedir. Profesyonel normlar ve e itimler 
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kurum üyelerine çe itli imkânlar sa lamakta ve rehberlik etmektedir (Rainey-
Steinbauer, 1999:15). 

Günümüzde etkin kamu yöneticileri kar ı kar ıya kaldıkları sorunların
çözümünde kıyaslama yöntemine de ba vurmaya ba lamı lardır. Performans 
geli tirmeye dönük en iyi pratiklerin ortaya çıkarılması, uyarlanması ve ithal 
edilmesi anlamına gelen bu yöntem, kurumların mevcut pratiklerinden daha iyi 
olanın alınmasını gerektirmektedir. Bu yöntem bir bilim dalı de il ancak sanattan 
da öte bir durum (Luton, 2001:119) olarak de erlendirilmektedir. Bu süreçte 
ba arılı olabilmek, en çok kurum yöneticinin yeteneklerine ba lıdır. Kıyaslama;
etkin bir çalı ma olması, tanımayı ve tanınmayı gerektirmesi, di er kurulu ların
zaten bunu yaptı ının hesaba katılması, çalı maların di erlerinin istedikleri ve 
hissettikleri üzerine kurulması, gerekli bütçenin mutlaka ayrılması ve i birli inin 
önünü açması (Luton, 2001:120) gibi avantajlı yönlerinden dolayı kamu 
yöneticileri için oldukça önemli hale gelmi tir.

Kamu yönetimi son yıllarda yeni vatanda lık denilen bir kavramla daha 
tanı mı tır. Bu kavramın ortaya çıkarılmasındaki amacın, demokrasinin kalitesini 
artırmak oldu u söylenmektedir. Bu ekilde farklılıkları olan insanları; ortak 
ho görü, saygı, dürüstlük, sosyal ve politik tabanda bir araya getirmek (Thomas, 
1999:85) hedeflenmektedir. Yeni vatanda lı ın oda ında yönetim faaliyetlerinde 
ve politikaların uygulanmasında sürece katılarak, istedikleri sistemi kuran insanlar 
bulunmaktadır. Sistemde 19. yüzyılda görülen yerel kamu hizmetleri komisyonları
örnek alınmı , ancak yeni sistemde, etkin olan, komisyonlara danı madan çok 
onlara uygulayıcı fonksiyon yüklemek olmu tur. Burada karar verme otoritesini 
ta ıyanlar, bir çok sorumlulu u, seçilmi  görevliler ve di er uygulayıcılar ile 
payla maktadırlar (Thomas, 1999:86). Böyle bir ortamda gerek yöneten gerekse 
yönetilen için aranan ba arıya ula mak oldukça kolayla maktadır.

Aslında yeni vatanda lık dü üncesinin temelinde de daha önce çalı mada
ayrıntılı olarak ele alınan yöneti im arayı ları yatmaktadır. Burada yönetime yeni 
aktörleri ortak etmek ve kamu yönetiminin ilgi alanını geni letmek (Al, 2002:187) 
sürecinde vatanda lara yeni nitelendirilmesi yapılmaktadır. Hükümet dı ı
organizasyonlar ya da uluslar üstü aracılar, yönetimin yardımcıları ve yeni 
ortakları haline gelmekte, bu ortamda yeni vatanda lar daha etkin rol 
oynamaktadırlar. Bu süreçte yöneti im, bir ülkenin kaynaklarının yönetilme 
kalitesinin ve geli im performansının iyi ya da kötü olu unu açıklayan önemli bir 
faktör olarak de erlendirilmekte ve bu yönüyle kamu yöneticilerine sorunların
çözümünde rehberlik etmektedir.  
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yi yöneti im demokrasinin en do ru testi olarak görülmekte, sınırlı
kaynakları nüfusun ihtiyaçlarına göre yöneten hükümetlerin mutlak bir ekilde 
demokratik olmasına vurgu yapmaktadır. Bu süreçte özellikle entelektüel elitlerce 
de i imin uyarlanması bir zorunluluk olarak gündeme gelmektedir. Ayrıca iyi 
yönetime, bütünlü e, dürüstlü e vurgu yapan, yozla mayı engelleyecek muhtemel 
olumsuzluklara kar ı önceden tedbir alabilme yeteneklerini geli tirecek e itim 
programları, oldukça önem kazanmaktadır (Frisch, 2000:26).  

Kamu kurulu ları yeniden yapılandırılırken, amaç olarak, kamu 
hizmetlerinde etkinlik, yüksek standartlarda profesyonellik ve dürüstlük seçilmeli, 
politik ço ulculu a, etkili siyasal muhalefete imkân tanınarak, kaynakların
yönetiminde effaflık aranmalı, sivil toplumun kamu yönetiminin 
yönlendirilmesinde üst düzey rol alması sa lanmalı, ba ımsız yargı özendirilmeli, 
özerk kurulu ların sayıları artırılmalı, yozla mayı engellemek için ulusal ve 
uluslararası alanda anti-yozla ma yasaları çıkartılmalı ve her alanda mali denetim 
mekanizmaları geli tirilmeli ve mevcutları da etkinle tirilmelidir.

GELECEKTEK  KAMU YÖNET M

Bugün kamu yönetiminin ya adı ı sorunlar ve bu sorunlara yönelik 
çözüm arayı ları, gelecekte kamu yönetiminin alaca ı formları belirleyecektir. 
Dolayısıyla bu süreç ne kadar ba arılı geçirilirse, gelecekte daha sorunsuz ve 
insan ya amının kalitesini artırmaya yönelik bir kamu yönetimi yapısı ile kar ı
kar ıya kalınacaktır.

Günümüzde tüm dünyada kamu yönetiminin gelecekteki yapısını
belirleyecek geli meler olarak; post modernizm ve kamu yönetiminin yeni 
ekolojisinin ne olaca ına dair görü ler oldu u söylenmektedir. Çalı mamızın bu 
kısmında da bu konulara kısaca de inelim.

 (ı) Post Modernizm ve Kamu Sektörü Reformları: Bugün kar ı
kar ıya kaldı ımız teorilerin ço unun temelinde, sanayi toplumu ile ilgili olarak 
bilimin, bununla ilgili aklın ve mantı ın geli mesi, bilimsel bilginin tarafsız olması
ve teknik yönünün geli mesi varsayımlarını ta ıyan modern teori yer almaktadır.
Bu öngörüler akılcıl insanın nasıl hareket edece ini ve ahlâki, siyasi faaliyetlerine 
temel amaç olarak bilim ve geli meyi ele alaca ını teyit etmektedir (Jun-Rivera, 
1997:133).

Modernle menin de özünde bu görü ler yer almaktadır. Ancak 
modernle me aynı zamanda sosyalle me ve merkezile me-bürokratikle me ve 
kurumsal farklıla ma olarak uzmanla ma ile birlikte gerçekle mi tir. 
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Modernle me büyük ölçekli kurulu ların üretkenliklerini artırmasıyla da, do anın
kontrolünde bilimsel ve teorik bilgiden yararlanarak ve karma ık sosyal 
yapılanmalar üzerinde düzenleyici kontrolünü geni leterek geli mi tir. Bu süreçte 
olu an post endüstriyel toplumda geli en yeni örgütler yerellik, katılım, bilgi 
a ları, sosyal diyalog, yo un ileti im gibi unsurlara vurgu yapmı lar, örgütsel 
düzen ve verimlili i geli tirmek isteyen ve bunun için teknik bilgiyi kullanan 
kurumların hakim rol üstlenmelerini sa lamı lardır (Jun-Rivera, 1997:133).  

Bu açıdan bakıldı ında özellikle geli mekte olan ülkelerde modernle me
üç temel özellik göstermektedir;  

a) Ço ulculuk ve bunun sonucu organik ve geleneksel ya amın göreceli 
ili kisinin fark edilmesi, 

b) Kamu kurulu larında bürokrasinin ve teknokrasinin yükseli i,
c) Ekonomik ve sosyo-kültürel ikicili i derinle tiren teknik ve ekonomik 

üretimin geli mesinde pürüzlerin ortaya çıkması.
Zamanla bu pürüzler modernle meye yönelik ele tirilerin artmasına yol 

açmı tır. Bunun sonucunda ise yeni teorilerin ortaya çıkması kaçınılmaz 
olmu tur. Tüm dünyada i  örgütlenmesinde ve kamu kesiminde fordist ve 
bürokratik ilkeleri reddeden ve bunları a ma iddiasında olan bilgi ça ı yönetim 
anlayı ının yükselmesine ba lı olarak ortaya çıkan post modern yakla ımlar; kamu 
mülkiyetinin özelle tirilmesi yoluna gidilmesi, mü teri tercihlerinin ön plâna 
çıkarılması, kamu kurulu ları ve bu kurulu lara ba lı birimler arasında rekabetin 
te vik edilmesi, mali kaynakların zorlanması pahasına tüm vatanda ları koruyucu 
kanatları altına alan refah devleti anlayı ı yerine tüketici-vatanda  taleplerini göz 
önünde bulunduran “sözle meci devlet” anlayı ının benimsenmesi, kamu 
kesiminin alanının daraltılmasına kar ılık bireyin ve özel kesim alanının
geni letilmesi, temsili demokrasi yerine bireysel tercihlere daha a ırlık veren 
piyasa demokrasisinin geli tirilmesi gibi önerilerle (Saran, 2001:48) tüm dünyada 
dikkat çekmeyi ba armı lardır.

1980’li ve 1990’lı yıllar bu sürecin uygulamalarının somutla tı ı ba langıç
yılları olmu tur. Sanayi toplumunun yasal ussal bürokrasisi tasfiye edilmi , yerine 
üretken ussal bürokrasi in a edilmeye çalı ılmı , mevzuata ba lılık yerini 
sonuçlara yönelmi  yapısı ile üretken bürokrasiye bırakmı tır (Güler, 1996:4). Bu 
süreçte ayrıca profesyonel sorumluluk bilinci ve yönetimin ba arısını ölçmek 
amacıyla yönetim birimleri arasında rekabeti olu turmak, kaynak kullanımında 
tasarruflu ve disiplinli davranmak ve özel sektördeki yönetim araçlarından daha 
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fazla yararlanmak gibi stratejiler (Karaman, 2000:46), tercih edilen akılcıl
yöntemler olarak kabul görmü tür.

Aslında post modernizm ça da  toplumun ho  olmayan yönlerini öne 
çıkaran, ele tiren, sorgulayan ve örtük bir biçimde de olsa yeni bir dünyanın
çerçevesini çizen bir tavrı ifade etmektedir (Sezer, 1993:33). Popülaritesi her 
soruna çözüm gibi sunulan modernle me ya da modern ça  gibi kavramları
reddederek ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Kavram modernizmi 
ele tirmekte ve kar ı görü ler ortaya atarak modern ça ın a ıldı ı ya da modern 
teorinin günümüzde varılan hayat seviyesinin gereklerini kar ılayamadı ını
savunmaktadır.

Post modernizm toplumun örgütlenme temelini de i tirmektedir. Post 
modern toplum, sanayi sonrası toplumla ili kili olup, bilgisayar, ileri teknoloji 
bilimsel bilgi, enformasyon ve teknolojideki geli meler sonucu hızlı de i im
toplumu olmu tur. Teknoloji ve bilgi toplumsal örgütlenmenin temelini 
olu turmaktadır (Sezer, 1993:34). Üretim açısından bakıldı ında ise, modernden 
post moderne dönü üm; endüstri toplumundan post endüstri toplumuna, 
ürünlerin üretimini öncelikli gören anlayı tan, hizmetlerde, pazarlamada ve 
tüketimde bilgi teknolojilerini öncelikli gören anlayı a dönü ümü göstermektedir 
(Fox, 1996:257). 

Post modernizm modernle menin popüler olanı de i tirmeye ve 
geli tirmeye yönelik tavrına kar ı bir çıkı eklinde geli tirdi i tavır olarak 
akılcılı ı ve bilimsel do ruyu reddetmeye dayanmaktadır. Dünyanın içinde 
bulundu u ko ullara ve insanların sorunlarına bir tepki görünümündedir ve 
sorunların temel nedenleri olarak liberal demokratik devleti ve marksizmi 
görmektedir (Sezer, 1993:33-35).  

Yakla ım devlet merkezli ve sınıf ayrımına dayalı siyaseti geçersiz 
görmekte, bunu devlet, siyasal kaynak ve de erlerin yukardan a a ıya emredici 
biçimde da ıldı ı, bu da ılımın denetim fonksiyonunun yerine getirildi i bir yapı
(Sezer, 1993:35) olarak de erlendirmektedir. Evrenselli e kar ı çıkarak kuralların
yıkılması gerekti ini, anayasal kurumların bundan dolayı kaldırılmalarını, devletin 
de bu kapsamda de erlendirilmesini ve önemli olanın büyük toplum de il,
toplumu olu turan topluluklar (Ergun, 1997:13) oldu unu savunmaktadır.

Post modernizm devlette, ekonomide, siyasette ve kültürel yapıda bir 
yeniden yapılanmanın art oldu unu belirtmekte ve reformun ve de i imin 
kaçınılmaz oldu unu savunmaktadır. Ancak tüm bu süreçte kendili inden 
geli me dü üncesine önemli bir yer ayırmakta, insanın akıl ve yetenek açısından 
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sınırlı oldu unu, bu yüzden ekonomik-siyasal kurumları olu turma ve de i tirme
kapasitelerinin mükemmel olmadı ını kabul etmektedir (Aktan, 1995:95).  

Post modernizm bireyin referans çerçevesini devlet ve toplumdan 
toplulu a kaydırmakta ve özel ya amın de erlerini ön plâna çıkarmaktadır (Sezer, 
1993:39). nsanda duygu ve heyecanı ön plâna çıkaran yakla ım, özel ya amın
kamusala üstünlü ünü ortaya koyması, bireysel de er, yerellik ve dil sorununa 
otoritenin zayıflatılması amacıyla sahip çıkması yönleriyle liberalizmle uyum 
gösterdi i izlenimi vermektedir. 

Post modernizm aslında bir kar ı modernlik olarak kendisini 
sunmaktadır. Ça da , kültürel, sosyal ve siyasi artlardaki de i im çizgisini ele 
alan bir tarz olarak dikkat çekmektedir. Modernizm geleneksellikten kurtularak 
yeni biçimler olu tururken, post modernizm gelece i koruyup, bu çerçevede 
dönü ümler yapmaktadır. Bu yönüyle post modernizm entelektüel ve kültürel 
gelenekleri tarif etmekte, ancak bu süreçte ayrıcalıklı statülere de yer 
vermemektedir (Farmer, 1995:233).  

Post modernizm refah devletinin yeni sorunlar ortaya çıkardı ını ve 
devletin büyümesiyle birlikte, i sizlik, bütçe açıkları, enflasyon gibi sorunların
giderek büyüdü ünü belirtmektedir. Ça da  demokrasilerde bile yozla maların
ba ladı ı, sanayi toplumunda çevre kirlili inin önemli bir sorun oldu u,
insanların akıllarını ve bilgilerini topluma zarar verecek ekilde kullanmaya 
ba ladıkları, modernle me ile ülkeler arasında gelir ve servet da ılımı arasındaki 
uçurumun arttı ı belirtilmektedir (Aktan, 1995:94).  

Bundan dolayı post modern yönetim anlayı ının modernizmin 
ele tirilmesine dayandı ı yorumları yapılmaktadır. Modernizm geleneksellikten 
kurtularak yeni biçimler ortaya çıkarmayı üstlenmi ken, post modernizm gelene i
koruyup onun sundu u biçimler içinde dönü ümler yapmakta ve kendini a maya 
yönelmektedir. Bütünün kar ısına parçayı, merkeziyetçili in kar ısına yerelli i, 
homojenli in kar ısına ço ulculu u koymakta (Karaman, 2000:46), bundan 
dolayı da günümüzde post modern davranı ları içeren kamu yönetimi için anti-
yönetim terimi layık görülmektedir (Farmer, 1995:244). 

Aslında post modern kamu yönetimi anlayı ı, 1960’ların kamu yönetimi 
okullarının bilimsel ve nedensel yakla ımlarının tersini geli tirerek Minnowbrook 
bakı ını daha da demokratikle tirmi tir. Örgütlerin yeniden in a edilmesini, kamu 
yönetiminin görevinin, gücün yeniden da ılımı ve yetersizlikleri gidermeye 
zorlamak de il (Dunsire, 1999:371), yeniden ekillendirmek olması gerekti ini 
öngörmü tür.
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Bürokrasinin iki temel özelli i hiyerar i ve i bölümü iken post modern 
kamu yönetimi yerinden yönetim ile yönetimde esneklik ve effaflık ilkelerine 
dayanmaktadır. Yerinden yönetilen ve katı bürokratik mekanizmaların dı ına 
çıkmı  olan bir kurulu ta, halkın katılımının sa lanabilece i, uzla ma temeline 
dayalı yönetim anlayı ının geli tirilebilece i belirtilmektedir. Bundan dolayı
öngörülen sistemde bürokrasi yerine görev örgütlenmeleri ya da geçici 
örgütlenmeler ye lenmektedir (Ergun, 1997:13). Post modern kamu yönetiminde 
ayrıca politika terimi ile bunun bürokratik uygulanı ının birbirinden ayrılması da 
söz konusudur (Yeatman, 1994:291).  

Post modern kamu yönetiminde sivil toplumun güçlendirilmesi 
savunulmakta ve devletin olması ve sivil toplumu etkili kılması hususu dikkate 
alınmamaktadır (Sezer, 1993:38). E er post modern topluma gidiliyorsa, kamu 
görevlileri kendilerini yo un ekilde yerelle mi  sosyal sistemler içinde 
bulacaklardır. Kamu görevlileri bu süreçte yeni yönetim araçlarına ihtiyaç 
duyacaklar ancak yeni araçların geleneksel olanların da ötesine gitmesi zorunlu 
olacaktır. Gelecekte yerel karar birimlerinin bireysel faaliyetlerinin 
koordinasyonu, görü me, katılım gibi unsurlar temel yönetim araçları olacaktır.

Dünyada post modern kamu yönetiminin ilgi gördü ü ülkelerde, devletin 
rolünü azaltan özelle tirmeye ve serbestle tirmeye önem veren neoliberal 
ekonomik politikaların güç kazandı ı görülmektedir. Ancak modern bilim ve 
teknoloji, bilgi ileti imindeki geli meler, toplam kalite yönetimi, yeniden inceleme 
gibi süreçler modernizmle ilgili uygulamalar (Jun-Rivera, 1997:5) olarak adeta bu 
süreci beslemektedir.  

(ıı) Kamu Yönetiminin Yeni Ekolojisi: Bugün tüm dünyada kamu 
yönetimleri küçülmekte, yeniden yapılanmakta ve organize olmakta, 
verimliliklerinin ve üretkenliklerinin artırılabilmesi için yo un çaba 
harcanmaktadır. Bu süreçte verimsiz çalı anlar devre dı ı kalmakta, bu durumları
mercek altına alınmakta, sonuçta bazı yönetim fonksiyonları ve birimleri 
birle tirilmekte ve yeni yönetim teknikleri kamu yönetimlerine uyumla tırılmaya 
çalı ılmaktadır (Jun-Rivera, 1997:132). 

Bu geli meler de i imin yo un bir ekilde gerçekle ti i dinamik bir 
ortamda olmaktadır. Dolayısıyla ba arının elde edilmesi bir anlamda de i imin 
ba arısına ba lıdır. Bunun için öncelikli olarak; de i ikli in gerçekle tirilece i
zamanın do ru seçilmesi, siyasi, sosyal, entelektüel ve çevresel ko ullara dikkat 
edilmesi, en üst düzeyde siyası deste e sahip olundu undan emin olunması,
de i ikli in belli bir politikacı ya da partiye ba lı görülmemesi, kendini bu i e
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adamı  cesaretli liderlerin olması ve hem güven telkin edici hem de korku verici 
unsurların söz konusu de i im önerilerinde varoldu una emin olunması
(Duggett, 2002:9) gerekmektedir.  

Sorun de i imin hangi alanlarda olaca ının belirlenmesidir. Son yıllarda
kamu yönetimi literatürüne teorik açıdan oldukça fazla katkıda bulunan bir 
OECD raporuna göre gelece in öncelikli alanları; yaratıcı, giri imci, motive 
olmu  ve sonuçlara yönelik bir örgüt kültürü aracılı ıyla performansın
geli tirilmesi, stratejik hareket edebilme kapasitesinin geli tirilmesi ve kamu 
sektörü ve özel sektör veya her ikisi aracılı ı ile uygun da ıtım araçlarının tespit 
edilmesi (Ives, 1994:338) olarak belirlenmi tir.

Söz konusu bu alanlarda yer alacak gelece in örgütlerinden beklenenler 
ise; yeni ili kiler ve ortaklıklar geli tirmek, stratejik dü ünmek ve hareket etmek, 
di er kurulu larla aralarında stratejik a lar kurmak, kaynakları etkin yönetmek, 
sistemin sınırlarını yeniden tanımlamak ve effaflık, açıklık ve sorumluluk için 
yönetmek (White, 1999:164) olarak belirtilebilir.  

Ya anan ve ya anacak bu de i im sonucunda ise öyle bir tablo ile kar ı
kar ıya kalınaca ı öngörülmektedir (Durant, 2000:80-87): 

a) Ki ilerde de i im: Yapılan ara tırmalar özellikle geli mi  ülkelerde ya lı
nüfusun hızla artaca ını, genç nüfusun sayısında ise beklenen artı ın
olmayaca ını göstermektedir. 2005’de talyanlar’ın %20’si 65 ya ın üzeri 
olacaktır. Bu orana Japonya 2006’da, Almanya ise 2007’de ula acaktır. Bunları
2016’da Fransa ve ngiltere, 2021 ve 2023 yıllarında ise ABD ve Kanada 
izleyecektir. Ancak geli mekte olan ülkelerde bu geli menin tersi geli meler 
gözlenmektedir. Bu ülkelerde kentsel bölgelerdeki genç nüfus, yüksek i sizlik, 
fakirlik ve kurumsal istikrarsızlık nedeniyle birçok alanda yaygın bir ekilde 
çatı malar ortaya çıkacaktır . 

b) Teknolojideki de i ikli in küresel mali piyasalardaki de i melere önce-
lik etmesi: Fiziksel ve sosyal teknolojideki de i imler, yönetimlerin verimlili e
olan isteklerini daha da artıracaktır. Devletler fiziksel ve sosyal alt yapıya daha 
çok yatırım yaparak bu ekilde ekonomilerini geli tireceklerdir. Bütçe dengeleri, 
mali pazarlarda sermaye olu umları ve bu pazarlara devletlerin sermaye transfer-
leri, maliyet kayıplarına ve masraflardan kaçınmaya neden olmaktadır. Bu durum 
siyasal liderleri bencilli e ve kendi haklarını ön plânda dü ünmeye zorlamaktadır. 

c) Stratejik unsurlarda de i im: Nüfus, çalı ma ortamları, sanayi gibi 
unsurlardaki de i im 20. yüzyılın ilk çeyre inde gündeme gelmi tir. Her de i iklik
kırtasiyecili i ve bürokrasiyi artırmakta ve sorunları da karma ıkla tırmaktadır. Bu 
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durum bu alanlarla ilgili olarak her zamankinden daha fazla çözüm arayı larını
gündeme getirecektir.  

d) Nüfus göçü: 20. yüzyılın ilk çeyre inde göçlerden kaynaklanan etnik 
ayrımcılık, ulusal ekonomi çıkarlarının ön plâna çıkmasına yol açmı tır. Göçler 
küresel ekonomi ile eklemlenmeyi gerektirmektedir. 

e) Vergi göçleri: Ülkelerin tümüne yayılmı irketler tarafından yapılan
vergi ödemeleri de nüfus göçleri gibi insanların yer de i tirmelerinde rol 
oynamaktadır. Bu durum bilgisayar a larına ba lı olarak geli mi  üretim 
hatlarının aynı anda izlenebilmesinin de katkısıyla çok uluslu irketlerin 
yayılmasına neden olmu tur.

f) Meslek göçü: Özellikle ABD’de eyaletler arasında ücretlerden 
kaynaklanan avantajlar, emek gücünde hareketlenmelere yol açmı tır. Bunun 
sonucu olarak meslek göçleri ya anmaya ba lanmı tır.

g) Özel sektörde uluslararasıla ma: Son geli meler yönetimlerin bölgesel, 
ulusal ve yerel düzeydeki sermaye ihtiyaçları üzerinde yöneticilerin 
yo unla masına neden olmu tur. Küresel ekonomi fikirleri ortaya çıkmı  ve 
e itilmi  i  gücü üzerinde daha çok durulmaya ba lanmı tır.

h) Felsefede de i im: Son geli meler yönetim felsefesinin verimlili e ve 
etkinli e kaymasına yol açmı tır.

ı) Düzene olan ihtiyaç: Burada amaç küresel pazarlarda daha etkin 
olabilmek için gerek teknolojik gerekse çevresel artlarda standartla maya 
gidilmesidir. Bunun için dünya çapında standartlar geli tirilmi tir. ISO bunun 
öncülü ünü yapmı  ve üretimde kalite ISO 9000 ve çevre standardı olarak ISO 
14000 geli tirilmi tir. Bu sürecin avantajları oldu u kadar dezavantajları da 
bulunmaktadır. Uluslararası standartlar küresel ekonomide ticaret yapma 
engellerini a mayı kolayla tırmı , birçok ülkede aynı standartlar sa lanarak 
çalı ma ortamına avantajlar kazandırılmı tır. Bunların kar ısında ise bazı riskler 
bulunmaktadır. Her geçen gün masraflar artmakta, bunun sonucu rekabet 
ortamında daha güçlüden yana kaymalar görülmeye ba lanmaktadır. Kalite ve 
güvenlik açısından dü ük standartlarda uzla ma aranmakta, bu durum ise kalite 
ve güvenlik derecesini dü ürmektedir.

i) Bilinçlenmi  vatanda : Özellikle son zamanlarda vatanda lar küçük ve 
etkin devlet için taleplerini artırmaktadırlar. Örne in ABD’de 1973 yılında “en iyi 
yönetim en az yönetendir” diyenlerin oranı %32 iken, bu oran 1999’da %60’a 
çıkmı  durumdadır.
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j) Çıkar gruplarının etkinliklerindeki artı : Tüm dünyada çıkar grupları
son 30 yılda a ırı büyümü ler buna göre de etkinliklerini artırmı lardır.

k) Eski de erlere dönü : Bugün insanlar toplumsal ihtiyaçlarının
kar ılanma oranından memnun olmadıklarından klâsik de erlere dönülmesini ve 
sivil katılımın artmasını istemektedirler. Özellikle e itim, çevre, sosyal güvenlik 
ve sosyal devlet uygulamalarında eskiye dönme özlemi çekilmektedir.  

Peki bu geli meler kamu yönetimine örgüt bazında nasıl yansıyacaktır?
Bu konuda gelece in örgütleri ile ilgili Bennis’in me hur öngörüsünü belirtmek 
oldukça yararlı olacaktır (Bennis, 1991:289-291):  

Bu öngörüye göre gelecekte kar ı kar ıya kalınacak örgütsel çevrenin; 
rekabetten çok kar ılıklı dayanı ma, karga a ve belirsizlikten çok düzensizlik ve 
kesinlik, büyük hacimden çok küçük müte ebbislik, karma ve uluslararasından 
çok ulusal müte ebbislik eklinde dört temel özelli i olacaktır. Gelece in 
nüfusunun ço u kentlerde ya ayacak ve iyi e itim alacaktır. Yüksek e itimli olma 
ve mesle e dönüklük hızla geli ecektir. Teknik e itim a ırlık kazanacak, meslek 
hareketlili i artacak, bilgisayarla ma ve beyin göçü bu süreçte etkili olacaktır. Bu 
geli melere ek olarak profesyonel kariyer önem kazanacak, ki iler daha çok 
katılım, özerklik ve inisiyatif alma e iliminde olacaklar ve ki iler gelecekten çok 
çevrelerinden etkileneceklerdir. Örgütlerin görevleri daha teknik, karı ık ve 
plânlanmamı  olacak, kas gücünden çok beyin gücü önem kazanacaktır.  

Ayrıca örgüt yapıları e it olmayan özellikler ta ıyacak, bu süreçte anahtar 
kelime geçicilik olacaktır. Örgütler birbirlerine uyum sa layacaklar ve kendilerini 
geçici sistemlerle uyumla tıracaklardır. Örgüt içi gruplar mekanikten çok organik 
olacaklar, programlanma olmadı ından sorun çözme zorla acak, yöneticiler bu 
alanda koordinatör olacak ve farklı görevler arasında ba lantı kuracaklardır. Bu 
süreçte organik ve uyumcu yapılar motivasyonu artıracak, e itimli bireyler tatmin 
eden ve yaratıcılı ı olan görevlere ihtiyaç duyacaklar, esnek örgüt yapısında uyum 
içinde olacaklar ve bu paralelde etkinlikleri ve verimlilikleri artacaktır.

Örgütler bu ekilde de i irken gelece in kamu yönetimi ise a a ıda
belirtilen geli melere tanıklık edecektir (Hughes, 1998:245);

a) Kamu hizmetlerinin piyasa ekonomisine daha fazla uyumu söz konusu 
olacaktır. Özel ve kamu sektörleri arasındaki sınırlar kalkacak veya azalacak ve 
aralarındaki ili ki geli ecektir. Yönetim örgütlenmesi bürokrasi aracılı ı ile 
olmayacak, serbest piyasa gibi di er alternatifler her zamankinden daha çok 
gündeme gelecektir.
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b) Gelece in kamu yönetimi çok daha esnek olacaktır. Geleneksel model 
katı ve hiyerar ik yapısı her ne kadar e itlik ve de er süreçlerini sa lamı  olsa da 
aynı zamanda de i en artlara uyum sa lamada yetersiz olmu  ve bir çok alanda 
yava lı a neden olmu tur. Bundan dolayı yeni reformlar hep esneklik oda ında 
yapılacak, yöneticilerin örgütsel, personel, mali ve çıktılara yönelik farklı
yapılanma içinde olmaları için uygun ortamlar hazırlanacaktır.

c) Politikle me azalacak ve çok tartı ılacaktır. Geleneksel modelin bir 
özelli i de uzantılarının politikaya kadar gitmesiydi. Dolayısıyla bu durum gerçek-
çi de ildi. Gelecekte de kamu yöneticileri kendilerini politika içinde bulacaklardır.
Ancak bu sefer geçmi ten farklı olarak yaptıklarının politik sürecin bir parçası
oldu unu fark edeceklerdir. Bürokratik politikalar fark edilecek ve olumlu 
kullanılacak, gizli, arka plânda saklanmak yerine, yöneticiler politik maliyetler ve 
kârlar konusunda çok effaf olacaklar, bunlara yönelik alternatif faaliyetler ürete-
bileceklerdir. Bu ekilde siyasalla ma sona erecek ve daha gerçekçi olunacaktır.

d) Kamu yönetimi çok daha katılımlı olacaktır. Bu süreçte yeni yönetim 
anlayı ının bir gere i olarak vatanda a yakınlık artacak, bireyler her zamankinden 
daha fazla yönetim süreci içinde olacaklardır.

e) Kamu hizmeti oldu undan daha yeterli hale gelecektir. Yeni yönetim 
anlayı ının getirece i yeni yöntem ve teknikler, yönetimi daha etkin hale getire-
cek, bu süreçte insan kaynaklarının da önemi artacak, terfi sistemindeki esneklik-
ler, performans ölçüm tekniklerinin geli imi, yeterlilik uygulamalarının artmasına
neden olacak, böylelikle kamu hizmetinin görülmesi sürecinde kar ı kar ıya
kalınan bir çok aksaklık giderilebilecektir. Vatanda a daha iyi hizmetin sunulması,
vatanda ın yönetimden olan memnuniyetinin de artmasına yol açacaktır.

SONUÇ

21. yüzyılın ba langıç yılları, dünyada önceden kestirilemeyen kapsamlı,
ayrıntılı ve hızlı bir de i im ya andı ını göstermektedir. Sosyalizm bir gerçeklik 
olmaktan çıkmakta, kapitalizm alternatifsiz düzen konumuna gelmekte, bilim ve 
teknoloji alanındaki büyük geli me insan ve toplum hayatının kapsamlı
de i imine neden olmaktadır.

Bu de i imde; sanayi toplumundan bilgi toplumuna, fordist üretimden 
esnek üretime, ulus devletler dünyasından küreselle mi  dünyaya ve modernist 
dü ünceden post modernist dü ünceye geçi ler, en çok dikkat çeken temel 
süreçler olarak görülmektedir. Toplumlar bu süreçte ortaya çıkan yıpranmalar 
kar ısında sürekli olarak arayı lar içine girmektedirler.  
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Yeni yönetim anlayı ı da bu ortamda ortaya çıkmı tır. Bu anlayı ;
kararlara katılma, karar alma sürecini etkileme, yönetime katılma gibi fonksiyon-
lar gören sivil toplum örgütlerini, hem demokratikle me hem de sivil toplum 
örgütlerinin geli mi lik düzeyini ortaya koyan aktif katılımcılık, yetki devri, 
yerinden yönetim, özerklik, öz yönetim gibi alt kavramları içeren, yapabilir 
kılmayı ve klâsik, geleneksel, hiyerar ik, bürokratik ve imdiye kadar iyi sonuç 
vermeyen yönetim anlayı ının tersine, sivil toplum örgütlerine önem veren, geli-
imlerinin önünü açan, katılımcılı ı, saydamlı ı, yetki devrini, yerinden yönetimi, 

sonuç verici ve uygulanabilir çözüm yollarını te vik eden ve benimseyen bir 
anlayı  olarak yöneti im kavramlarını ve tüm bunların kamu yönetimlerine 
yansımasında somutla an yeni kamu yönetimi dü üncesini içermektedir.  

Bu yeni anlayı  finansal ve endüstriyel pazarların küreselle mesi,
keynezcilikten monetarizme ve neo-liberalizme, açık ya da örtülü güdümlülükten 
piyasa a ırlıklı çözümlere, parasal geni lemecilikten kısıtlılı a, merkantilizmden 
serbest ticarete do ru bir dönü ümün ya anması sonucu ortaya çıkmı tır.
Avrupalıla ma baskısı, bilgi transferleri sonucu ya anan teknolojik baskılar, 
devletleri yeni örgütlenmelere yöneltmi , bu süreçte kamu yönetimlerinin 
büyüklü ünde, kapsamında, kaynaklarında bir daralma olmu , kamu 
görevlilerinin geleneksel statülerinde, istihdam garantisi olan sistemden 
sözle meli sistemlere geçilmesi nedeniyle zayıflama ba lamı  ve kamu 
yönetiminde i letme yöneticili i anlayı ının ön plâna çıkması,
demokratikle tirme, vatanda ın bilgi edinme hakkının geli tirilmesi ve katılımcı
mekanizmaların olu turulması gibi yeni geli meler söz konusu olmu tur.

Ya anan bu de i im süreci; modern devletlere geleneksel devletlere 
oranla çok daha geni  ve çe itli fonksiyonlar yüklemi tir. Modern devletlerin 
sosyal ve ekonomik hayatın bir çok alanına düzenleyici olarak girmeleri halkla 
devlet arasında iki yönlü haberle me ve etkile im sistemini gerekli kılmı tır.
Ço ulcu toplum yapısı gere i devlet ile birey arasına çok sayıda ikincil örgüt ya da 
yapılar girmi , böylece baskı ve çıkar grupları kamu politikasını önemli bir ekilde 
etkilemeye ba lamı lardır. 

Tüm bunlar sonucunda 21. yüzyılın devleti; küçük ama etkin devlet olma 
zorunlulu unu hissetmeye ba lamı tır. Ulusal ekonomi içerisinde, devletin görev 
ve fonksiyonlarının mümkün oldu unca sınırlandırılması ve rekabetçi piyasa 
ekonomisine i lerlik kazandırılması gerekmi , devletin sahip oldu u siyasal güç ve 
yetkilerin de anayasal ve yasal kurallarla sınırlandırılması bir zorunluluk olarak 
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ortaya konulmu tur. Devletin görevi ise “oyunun kurallarını koymak ve onlara 
uyulmasını sa lamak, yani hakemlik” olarak algılanmaya ba lamı tır.

Bu yeni anlayı , artık klâsik örgüt biçimlerinde görülen hiyerar ik yapının,
kademeler arası bürokrasinin ve katı kuralların önemini kaybetmeye ba lamasına
yol açmı tır. Bunun yerine yöneticiler takım ve grup çalı malarıyla, öneri 
sistemleriyle çalı anları ke fedip, onların bireysel yaratıcılıklarını, fikirlerini ve 
enerjilerini, sorumluluk duygusuyla hayata geçirmelerinin, örgütsel ya amı ve 
misyonu canlı kılaca ına inanarak, onların bu niteliklerini nasıl kullanacaklarını
ö reten birer antrenör gibi yardımcı olmaya yönelik çalı maya ba lamı lardır.

Ya anan de i im ve belirsizlikler, yöneticilerin daha ba ka riskler alma 
cesaretini de göstermelerini gerektirmektedir. Bunun yanında tehlikelere kar ı
yöneticiler, mücadele ederken daha fazla ekilde çalı anların bilgi, dü ünce ve 
yeteneklerine dayanmak zorunda kalmı lardır. Bu geli meler paralelinde, yönetim 
alanında ba arılı olmak için; süratli, samimi ve çok yönlü ileti im, esnek yapı,
yenilikleri deneme iste i, i leri basite indirgeme, mü teriye yönelik olarak hizmet 
tutkusu ile çalı ma, kaliteye özen gösterme, mü terinin taleplerine kulak verme, 
piyasa bölümlemelerine dikkat etme, rekabete hazırlıklı olma, ba ımsızlık ve 
müte ebbislik ruhundan ödün vermeme, ba arısızlı a da ho görüyle bakma, 
insanlara yönelik yönetim, kalıcı de erlere yönelik günlük yönetim gibi tarz ve 
yöntemler geli tirilmeye ba lanmı tır. Özellikle yeni yönetim anlayı ında yerini 
bulan devletin bu yeni ekli, daha fazla özgürlük, daha fazla refah, daha fazla 
kalite arayan tüm toplumların ortak arzusu haline gelmi tir.

Söz konusu bu geli meler de erlendirildi inde yeni dünya düzeninin 
belirleyici ö elerinin liberalle me ve küreselle me oldu u görülmektedir. Küre-
selle me sürecinin yürütücüsü büyük çok uluslu irketler üretimde yenilik tekelini 
ellerinde bulundurmakta, üretim yeri seçiminde, da ıtım ve serviste büyük bir 
esneklik sergilemektedirler. Dünya toplam ticaretinin çok büyük bir bölümü bu 
irketler tarafından yürütülmekte ve bu büyüklük giderek artmaktadır. Teknolojik 

geli meyi de denetleyen bu dev kurulu lar artık dünyanın hangi yöresinin 
geli ece ini ve hangi yörelerin yeni teknolojiye sahip olaca ını da belirlemektedir.  

Bu durum kar ısında kamu tercihinde seçilmi  görevlere en fazla 
sorumlulu u vermek, hukukun üstünlü ü için yargı organlarının hakimiyetini 
benimsemek, kamusal politika sürecinde çıkarları olan tüm grupların yasallı ını
sa lamak, bireysel olarak her vatanda ın hak ve itibarını sa lamak, uygun 
ücretlerde ekonomik sistemin tam istihdam sa lamayaca ını kabul etmek ve buna 
dayanarak konut payla ımı, tüketici malları ve ekonomik büyümenin genel ba arı
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ve refahı sa layaca ı inancı ta ımak gibi klâsik kamu yönetimi de erleri de 
yıpranma sürecine girmi tir.  

Bu süreç do rudan kamu yönetimi disiplininin nesnesi olarak görülen 
devlet yönetimini etkilemeye ba lamı tır. Devlet kavramı, bir siyasi olu umu,
kurumla mı  ve toplumca me ru sayılan iktidar ili kilerini içermektedir. Bu 
ili kiler Popper’in klâsik tasvirinde yer alan üçüncü dünyada gerçekle mektedir.
Popper maddelerin, insanların dü üncelerinin ve zihinsel yapılarının ve zihinlerin 
ürünleri olan amaçların, kültürel mirasların dünyasını tasvir ederken, yönetiminin 
araçlarını üçüncü dünya olarak belirtti i amaçların dünyasında göstermi tir. 
Dolayısıyla bu dünyada yapılacak yeniden düzenleme çalı malarında mutlaka 
amaç-araç ili kisi üzerinde de durmak gerekmektedir.  

Son yıllarda ya anan geli meler kamu kurulu larını daha çok sorumlu 
olmaya zorlamaktadır. Bunun için de i ime yönelik örgütsel uyumlulu a büyük 
önem verilmekte, sosyal, ekonomik ve politik de i imin, örgütlerin bu uyumunu 
hızlandıraca ı belirtilmektedir. Aslında de i im ve sorumluluk kamu kurulu ları
için daima temel bir çeli kiyi içinde barındırmı tır. Kamu kurulu larına bir görev 
verildi inde, bir hizmet talep edildi inde veya bu kurulu lardan istikrarlı, düzenli, 
sabit mali kaynaklarla faaliyetlerini sürdürmeleri istendi inde, bu örgütlerin 
personeli, kayıtları, prosedürleri, politikaları ile ilgili olarak optimum düzeyde 
verimlili i yakalamaları gerekmektedir. Bunun için örgütler ya yeniden yapılanma 
ile de i tirilecek ya da insan ili kileri aracılı ı ile çalı anlarını de i tirmeye
çalı acaklardır. Bu husus gelece in kamu yönetiminin sürekli bir yeniden 
yapılanma döngüsü içinde olaca ını imdiden bize göstermektedir.  
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