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Kamu Politikalarının Uygulama Alanları
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Bu Müdahalenin Kaynakları Nedir ? Hesap
Verilebilirliğin Ekonomi Politiği
• Karma Ekonomide Devletin Ekonomiye Müdahalesinde ihtiyaç duyulan kaynak (vergi, borçlanma,
özelleştirme vb.) kamudan sağlanır.
• Kamudan toplanan kaynakla ekonomi politikaları uygulanır.
• Müdahale
• Ya geçici yapılır,
• Ya da belli bir perspektifle yapılır. Buna da Planlama diyoruz. Dolayısı ile planlama kaynakların belli tercihlere
göre tahsis edilmesinin bir aracıdır.

• Sorun kaynağın kimden nasıl toplanacağı, nasıl kullanılacağı ve ne gibi sonuçlar elde edildiği
üzerinden hesap verilmesi bağlamında da bir planlama sorunudur. (Kalkınma Planlaması)
• Ancak 21 yy’da Planlamayı Tasavvur Ederken Hesap Verilebilirliğin Çerçevesini daha geniş tutmak
gerekebilir.
• Yine de günümüzün hesap verilebilirlik kavramları 21 yy’ı Planlarken bize ışık tutabilir. Zira ister
kalkınmayı planlamak, ister 21 yy da önümüzdeki duran sorunlara çözüm yollarını planlamak olsun
sonuçta her ikisinde de planlanacak olgu kaynakların tahsisi ile ilgili hususları gündeme
getirecektir.

Hesap Verme Sorumluluğu Nedir ? Ex Ante –
Ex Post (Öncesi-Sonrası)
• Hesap Verme Sorumluluğu Toplumdan alınan kaynakların nasıl kullanıldığının hesabının verilmesidir.
Hesap verilebilirlik kavramı ile denetim kavramı genellikle birbiri ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Gerçekten de özellikle
ülkemizde hesap verme yanlış iş yapan görevlinin adalete hesap vermesi ve bunun temelinde de denetimin yattığı şeklinde algılana
gelmiştir. Bu algılama genelde doğru olmakla beraber yeterli değildir. Zira hesap verilebilirlik bu algılamanın da üstünde bir anlam
taşır. Aslında demokratik toplumlarda hesap verilebilirlik mekanizmasının kanımızca 3 boyutu vardır ve adalete hesap verme
bunlardan sadece birisidir.
• a.
Açıklama yapma: Siyasetçinin ve kamu görevlilerinin yaptıkları işler ve aldıkları kararlar konusunda talep gelmeksizin de
kamuoyunu bilgilendirmeleridir. Mali raporlama esas olarak bir hesap verme mekanizması aracıdır. Bu bilgilendirmenin açık ve
anlaşılabilir, öngörülebilir ve uluslararası karşılaştırmalara imkan verebilir standartlarda olması beklenir. (Ex-ante-Önleyici)

• b.
Cevap Verebilme: Siyasetçinin ve kamu görevlilerinin kendilerine Parlamentodan veya kamuoyundan gelecek sorulara
yanıt vermeleri gerektiğini ifade eder. Bu açıdan Bilgi Edinme Kanunları, Devlet sırları ve ve Ticari sırlar konusundaki yasalar, Meclis
soru önergeleri cevap verme konusundaki sınırları ve kuralları belirleyen en önemli mekanizmalardır. (Ex-ante – Önleyici)
• c.
Sorumlu Tutulma: Bu anladığımız anlamda adalete hesap verme demektir. Siyasetçinin ve kamu görevlisinin kendilerine
devredilen yetkinin kullanımı ile ilgili olarak aldıkları kararlardan ve onların sonuçlarından sorumlu tutulabilmeleridir. (Ex-post-Olup
bittikten Sonra)

• Bu üç tanımın da gerçek hayatta yansıma biçimi resmi kurumsal çerçevenin üstünde ve ötesinde gayrı resmi davranış biçimleri
ve toplumsal kültür ve değerlerdir.

Hesap Vermenin Ekonomi Politiği (Ya da Ekosistemi ?)
Şekil 2: KurumsalÇerçeve-Hesap Verme Sorumluluğu
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Planlamayı Yeniden Düşünürken Hesap Verme Sorumluluğu ?
Plancılık nasıl Hesap verebilir ? Sınırları Nelerdir ?
• Plan Yaparken (Politika Formülasyonu-Öncelik Belirleme)

• Katılımı Sağlama ve Planlamanın Düzeyi: Plan tek başına teknokratların işi mi olacak
? Değişik kesimlerin katılımı Nasıl Sağlanacak ? Planlamada katılım meselesi – Özel
İhtisas Komisyonları Yeterli mi ? Tek Merkezden planlama mı – Yerelden Planlama mı
? Öncelikleri Belirlerken Açıklama-Bilgi Verme- Kararlara Katma Sorumluluğu

• Plan Uygulanırken ( Hedeflerle Tutarlılık- İzleme) :

• Kurumlar ile koordinasyon : Merkezden tek elden planlama bu izlemeyi yapabilecek
mi ? Hedefler ne ölçüde gerçekleşiyor ? Gerçekçiliği – Revizyonu –Bilgi Verme –
Cevap Verme Sorumluluğu Planın Yönetimi Meselesi

• Planın Sonuçları

• Ne Demiştik , Ne gerçekleşti ? Niye Böyle oldu ? Sonuçlardan Kim Hesap Verecek
?Planın Performansının Değerlendirilmesi Meselesi
KISACASI PLANCININ HESAP VERME SORUMLULUĞU PLANIN PRESTİJİNİN NE ÖLÇÜDE
SAĞLANDIĞI İLE DEĞERLENDİRİLMELİDİR

21 YY İçin Planlamayı Tasavvur Ederken Hesap
Verilebilirlik Örgütlü Katılımcılığı Gerekir
• 21 yy da hesap verilebilirlik daha geniş anlamda planlamanın saydığımız bu
aşamalarının her adımında halk katılımı anlamına gelir
• Sürekli izleyen, gözleyen , soran soruşturan , yanıt isteyen (ex-ante) bir halk
katılımı örgütlülük ile mümkündür
• Sadece STK örgütlülüğü yetmez
• Mutlaka sendikal, mesleki örgütlülük de gereklidir. Hak temelli örgütlülük de bunun
bir parçasıdır.
• Bunun yanısıra Karar Alıcıların bu süreci teşvik etmeleri , ortam sağlamaları ve
sonuçlardan haberdar etmeleri gerekir.

• Ancak hesap sormanın etkili sonuçlar vermesi için bilgi ve bilinç gereklidir.
(Slogan ve ezbercilik ile hesap sorulmaz).
• Bunun için sendikaların, meslek örgütlerinin vb kendilerinin de eleştirilebilir
ve hesap verebilir olmaları beklenir.

