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ÖZET 

Küreselleşen dünyamızda, her bakımdan soluksuz bir değişim söz konusudur.  

Bu değişim rüzgârı her alanda hissedildiği gibi yönetim alanında da belirgin şekilde 

gözlemlenmektedir. Gerek kamu ve gerek özel sektör kurumlarına hakim olan 

yönetim anlayışı ve ilkelerinin bu değişim karşısında etkilenmemesi düşünülemez. 

Bilindiği gibi yönetim bilimi; hem işletme yönetiminin hem kamu yönetiminin 

beraber kullandıkları ve beslendikleri dinamik bir havuzdur.  Hedeflere ulaşabilmek 

açısından düşük maliyet, yüksek kalite ve akılcı yönetim gibi özel sektör 

uygulamalarının hayata geçirilmesi kamu yönetimi açısından da önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda toplumsal ihtiyaçlara cevap vermekte zorlanan klasik 

yönetim anlayışı yerini yeni kamu yönetimi anlayışına bırakmıştır. Bu yeni akım; 

şirket yönetim tarzının devlete uyarlanması, devletin diğer şirketler gibi serbest 

piyasada rekabet etmesi ve bunu yaparken de katalizör görevi üstlenmesi gibi 

argümanlar sunmuştur. 

 Zaman içerisinde köklü değişimler yaşayan geleneksel yönetim anlayışının 

dayandığı temel unsurları anlamak ve bu ana akımların hangi gelişim süreçlerinden 

geçtiğini ortaya koymak; çağdaş yönetim fikirlerini anlamak açısından büyük önem 

arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; 1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya 

başlanan yeni kamu yönetimi modelinin nasıl geliştiği, ortaya çıkış sebepleri ve 
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özelliklerini irdeleyerek, yeni kamu yönetiminin kamu hizmetlerine ne denli 

yansıdığını ölçmektir. Bu nedenle en önemli kamu hizmetlerinden biri olan sağlık 

hizmeti esas alınmış ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde, yeni kamu 

yönetimi uygulamalarının ne kadarının hayata geçirildiğine dair vatandaşların algısı 

ölçülmeye çalışılmıştır. Rastgele örneklem yöntemiyle seçilen ve 400 kişiye 

uygulanan anket sonuçları, araştırmaya konu olan kamu hastanesinde yeni kamu 

yönetimi ilkelerinin büyük ölçüde benimsendiği ve uygulandığı şeklindedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Yeni Kamu Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Yeni 

Kamu Hizmeti, Yönetişim, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
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ABSTRACT 

In our rapidly globalizing world, there is a breathless change in every respect. 

This change wind is observed in the management area as it is felt in all areas. It is 

unthinkable that the management approach and principles that dominate both public 

and private sector institutions are not affected by this change. Management science, 

as is known; is a dynamic pool that both business management and public 

administration where it is use and fed together. In order to achieve the goals in public 

administration, like low cost, high quality and rational management, private sector 

practices need to be implemented. In this context, the classical understanding of 

management, which has difficulty in responding to social needs, is being replaced by 

the new understanding of public management, this new trend make arguments which 

as; adapting the company management style to the state,  it is in the form of 

competing in a free market like other companies and assuming the role of arbitrator 

in doing so. 

 To understand the basic elements on which the traditional management 

approach is based on radical changes in time and to identify which development 

processes these main streams go through it is of great importance to understand 

contemporary management ideas. The purpose of this study: By examining how the 

new public administration model which has been implemented since the 1980s how 

its developed, the reasons for its emergence and its features; It aims to measure how 

much the new public administration is reflected in public services. For this reason, 
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health service, which is one of the most important public services, has been taken as 

a basis and it has been tried to measure the perception of citizens regarding how 

much of the new public administration practices have been implemented specifically 

for Van Training and Research Hospital. 

The results of the survey applied to 400 people selected by random sampling 

method showed that the public hospital have largely adopted and applied the new 

principles of public administration. 

 

Key Words      : Management, New Public Management, Total Quality 

Management,  New Public Service, Van Training and Research Hospital 
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GİRİŞ 

Yönetim her alanında tercihlerimizi ve kararlarımızı etkileyen kollektif yaşamın 

en belirgin argümanlarından biridir. Dünyada yaşanan değişim rüzgârının 

yansımaları yönetim düşüncesi bakımından da oldukça belirgin farklılıklar 

yaratmıştır. Yönetim kavramının sahip olduğu dinamik yapı onu sürekli yeniliklere 

ve değişimlere açık tutmaktadır. Yeni yönetim anlayışının temel ilkeleri üzerine bina 

edilmesi gereken kamu hizmeti bu bakımdan değişimlere ayak uydurmalıdır. Bu hızlı 

değişimin içinde bulunan sağlık sektöründe de hizmet veren pek çok kuruluş 

bulunmakta ve hastaneler bu kuruluşların başını çekmektedir. Hiç şüphe yok ki 

hastanelerin nasıl yönetildiği hastaların kendilerine sunulan hizmetlere yönelik 

algılarını da net bir şekilde belirlemektedir. Bizlere sunulan sağlık hizmetlerinin 

niteliği yaşam standartlarımızı doğrudan etkileme kapasitesine sahip ve beklentilerin 

devamlı büyüdüğü bir alandır. Sağlık hizmetlerinin gelişmesini ve daha iyi hizmet 

verebilmesini sağlayabilecek bilimsel araştırmalar son derece önem arz etmektedir. 

Sağlık sektörünün potansiyel hacmi ve hitap ettiği alanın genişliği yapılan bu 

araştırmanın önemini de arttırmaktadır. 

Küreselleşen ve rekabet şartlarının sürekli değişkenlik gösterdiği çağımızda, 

yeni yönetim anlayışının kamu hizmetlerine uyarlanmasının vatandaş tarafından 

hangi düzeyde algılandığının ölçümü ile yönetim fikrine odaklanan bu araştırma; 

genelinde: Yönetim kavramının hangi özelliklere sahip olduğunu, nasıl bir dönüşüm 

geçirdiği ve bunun nedenlerini konu almaktadır. Özelde ise, Van ilinde bulunan bir 

kamu hastanesinin yeni kamu yönetimi ilkeleri esas alınarak, söz konusu ilkelerin ne 

kadarının uygulamaya geçirildiğine dair fikir edinebilmek açısından anket 

yöntemiyle elde edilen bulguların analizi yapılmıştır.  

Bu çalışma üç bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde yönetim, kamu 

yönetimi, geleneksel yönetim, neo klasik yönetim, bürokrasi gibi kavramlar ele 

alınmıştır. ikinci bölümde 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren eski yönetim 

anlayışının yerini almaya başlayan yeni kamu yönetiminin ortaya çıkış sebepleri, 

gelişimi ve özellikleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise; Van ilinde bulunan Van 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden yaralanan 
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vatandaşlardan elde edilen veriler SPSS ortamında analiz edilmiş ve 

değerlendirilmeye alınmıştır. Bu değerlendirmelerin sonuçları her bir bulgu için ayrı 

ayrı tablolaştırılmıştır. Sonuç ve öneriler kısmında araştırmanın ışığında genel bir 

değerlendirmeye gidilerek, rekabetin hızla arttığı sağlık alanında sektöre katkı 

sağlayacağı düşünülen bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. TEMEL KAVRAMLAR VE KLASİK DÖNEM KAMU YÖNETİMİ 

ANLAYIŞI 

1.1 Yönetim Kavramı 

İçinde bulunduğumuz çağda yönetim, toplumsal yaşamın birçok alanında 

karşımıza çıkan, toplumsal yaşama şekil veren ve toplumsal yaşamın “onsuz olmaz” 

dediğimiz ilkelerinden birini oluşturur (Aykaç, 2012: 279). Genel bir kavram olarak 

yönetim için, ortak hedefleri yerine getirmek için işbirliği yapan kişi kümelerinin 

faaliyetleri şeklinde tanım yapılabilir. Yönetim dar kapsamda, işbirliği yapılarak 

işleyen çeşitli grupların birlikte hareket etmesini ifade etmek amacıyla kullanılır. 

(Simon, vd., 1985: 1-3). Yönetimden söz edebilmek için, yapılan faaliyete kişi 

faktörünün eklenmesi, iki veya daha çok insanın yan yana gelip bir grup oluşturması 

ve beraber hareket etmesi gerekmektedir. Etkili olmak ve ortaklaşa hareket etmek 

yönetimimde önemli bir ilkedir. Yönetimin diğer bir ise ilkesi amaçtır, yani grubun 

bir hedefi olmalıdır (Berkley ve Rouse, 2004: 5-6). Yönetimi açıklamak açısından 

Simon’ un yaptığı tanım; en somut tanımlardan birini oluşturmaktadır (Simon vd. 

1985: 1): 

“İki kişi teker teker yerinden kımıldatamayacakları bir taşı 

yuvarlamak için işbirliği ettiklerinde yönetimin temel öğeleri ortaya 

çıkar. Bu basit işte, yönetim denen uğraşının iki temel özelliğinin 

bulunduğu görülmektedir. Gerçekten burada bir amaç –taşın 

götürülmesi- ve sonra işbirliğine dayanan eylem, yani başka türlü 

yapılamayacak bir işi gerçekleştirmek üzere birden çok kişinin 

güçlerini birleştirmesi vardır. En geniş anlamda yönetim, ortak 

amaçları gerçekleştirmek için işbirliği eden insan kümelerinin 

eylemleri olarak tanımlanabilir” 

 Yönetim; insan eliyle oluşturulmuş örgütler ve diğer sosyal ilişkilerin 

koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır (Parlak ve Doğan, 2016: 7-8). 

Yönetim kavramı için, faaliyet-işlev, örgütsel yapı, kamu alanındaki işleri yürüten 

personel ve idari bir sistem şeklinde tanımlama yapılması, yönetim olgusunun tüm 

bu kavramları içerdiğini gösterir. Türkiye’de yönetim kavramı ''sevk ve idare'' veya 
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''çekip çevirme'' şeklinde tanımlanır.  (Eryılmaz, 2016: 3-8). Yönetim, önceden 

belirlenmiş hedefleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyulan araçlarla alakalı bir 

etkinlik veya süreçtir (Ergun, 2012: 646). Yönetim birden çok anlama sahip olması 

sebebiyle net tanım yapılması zor bir kavramdır. Birbirinden farklı bilim dallarında 

farklı tanımlara rastlamak mümkündür. Örneğin; siyaset bilimciler; devlet yönetimi 

ve iktidarın örgütlenmesi tanımını yaparken, iktisatçılar yönetime; toprak, sermaye, 

emekle birlikte üretim fonksiyonlarının bir ayağını oluşturur şeklinde bir tanıma 

gitmişlerdir. Genel kabul gören tanımı: Örgütsel kaynakları, örgütsel amaçlar 

doğrultusunda sistemli bir tarzda kullanma icraatı şeklindedir (Parlak ve Doğan, 

2016: 8). 

Yönetimin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Eryılmaz, 2016: 3-8). 

1. Yönetim birden çok kişinin bir araya gelmesiyle mümkün olabilir ve doğal 

olarak beraberinde örgütlenmeyi zorunlu kılar. Örgütlenen yapı; planlama, 

işbölümü, otorite hiyerarşisi, koordinasyon ve denetimi zorunlu kılar. 

2. Yönetim olgusunun ilkelerini; plan yapma, örgütleme, bütçe yapma, yön 

verme, koordine etme ve denetlemek şeklinde değerlendirmek mümkündür. 

a. Plan yapma, mevcut politika ve hedeflerin belirlenmesi ve bu öğelerin 

gerçekleştirilebilmesi için uygulanacak yöntem ve stratejilerin 

oluşturulmasıdır. 

b. Örgütlenme, belirli hedefler için yetki ve görevlerin belirlenmesi, 

kaynakların düzene sokulması, yetki ve görev arasında sorun çıkmasının 

engellenmesini gerektirir. 

c. Bütçeleme, hedeflerin yerine getirilebilmesi açısından maddi imkânların 

planlanması ve düzenlenmesi anlamına gelmektedir. 

d. Yönlendirme, mevcut insan, fiziki ve mali kaynakların ve beraberinde 

zamanın, politikaların ve süreçlerin en uygun şekilde etkin ve verimli 

kullanımı demektir. 

e. Koordinasyon, yönetsel yapı içindeki eşgüdüm yani bütünlüğü sağlar. 

f. Denetim, belirlenen hedeflerin etkin, verimli ve mevzuata uygun bir 

şekilde yapılıp yapılmadığını sorgular. 
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3. Hiyerarşi, insan gruplarını oluşturan unsurların ve kısımların tek bir emir-

komuta zincirine bağlanması ve bu yolla örgütteki hedefleri başarma, 

faaliyetleri takip etme, değerlendirme ve yönetimsel bütünlüğün devamı 

sağlanır. 

4. Yönetim belirli amaçlar için işbirliği, koordinasyon ve bütünlüğü sağlamaya 

yönelik bir faaliyettir. 

5. Yönetim faaliyetleri, belirli bir amaç veya hedeflerin yerine getirilebilmesine 

yöneliktir. Vizyon ve misyon kavramları yön ve amaç unsurlarının daha etkili 

olması için geliştirilmiştir. 

Tortop’a göre; yönetim kavramını: Hukuksal, örgütsel, siyasal ve ekonomik 

olmak üzere dört şekilde değerlendirebiliriz (Tortop vd., 2016: 7-8). Bunlar; 

 Hukuki anlamda incelemeye tabi tutulursa, kuralların yarar ve sakıncaları ve 

bunların açıklaması ve uygulanma derecelerine dikkat edilmelidir. 

 Yönetim, örgütsel bir faaliyet olduğu kabulüne göre sosyolojik açıdan 

incelenebilir. 

 Yönetim, siyasal bir faaliyet olarak değerlendirilebilir bu açıdan siyasal 

biliminde inceleme alanına girer. 

 Yönetim, ekonomik bir araç olarak kabul edilebilir bu açıdan bütçenin büyük 

paydasını harcayan yönetimler için yapılan harcamaların etkisi inceleme alanı 

oluşturur. 

Yönetim, önceden belirlenen amaçları sistemli bir şekilde ortaya koyan, planlı 

ve son aşamada değerlendirmeye alan dinamik bir süreç olup, sürekli olarak 

değişmek ve kendini geliştirmek zorundadır. Söz konusu şartların sürekli değişmesi 

yönetimin geliştirilmesini zorunlu kıldığı gibi, örgütlerin hedeflerinin değişmesi, 

yeni teknolojilerin eskinin yerini alması ve mevcut araç ve kaynakların yenilenmesi, 

yönetim biliminin geliştirilmesini kaçınılmaz yapmaktadır (Eryılmaz, 2016: 3-8; 

Parlak ve Doğan, 2016: 15-17).  

Yönetim bilimi hem işletme yönetiminin hem kamu yönetiminin beraber 

kullandıkları ve beslendikleri ortak bir kaynaktır. Türkiye’de yönetim bilimi yakın 

bir tarihe kadar da kamu yönetimi üzerinden gelişim sağlamıştır. Buna sebep olarak 
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örgüt bilgisi ve işletme yönetimine ihtiyaç duyacak büyüklükte işletmelerin yakın 

zamana kadar var olmayışı örnek gösterilebilir (Emre, 2012: 67-71). 

1.2 Kamu Yönetimi Kavramı 

Kamu yönetimi alanında çalışan uzmanlar 1887 yılında Amerika’ da Wilson 

tarafından yayınlanan “Yönetimin İncelenmesi” (The Study Of Administration) 

isimli makaleyi; kamu yönetimi disiplininin kuruluş tarihi şeklinde görürler (Üstüner, 

2012a: 631). Söz konusu makale siyaset ve yönetimin net bir şekilde birbirinden 

ayrılması gerektiğini ve yönetimin “sevk ve idare”(administration) alanı olarak tek 

başına incelenmesinin doğruluğunu vurgular. İdare kavramı Fransız İdare 

Sözlüğünde; (block): “Devlet iradesinin icrası ve kanunların kamu menfaati 

doğrultusunda uygulanması konusunda kendi aralarında rekabet eden kamu 

hizmetlerinin oluşturduğu topluluk” şeklindedir. Century sözlüğü ise idare 

(administration): “idarecinin görevi veya görevleri, özellikle devletin adalet ve 

yasama ile ilgili olmayan, genel veya bölgesel tüm yetki ve görevlerinin yerine 

getirilmesine dayanan yürütme fonksiyonu” şeklinde tanımlanmıştır. Siyaset kavramı 

ise Century sözlüğünde: “Millet nezninde bir devletin politikasına yön verme veya 

onu etkileme eylemi veya mesleği” şeklindedir. Bu tanımlardan yola çıkarak siyaset 

kavramı; devlet politikalarına rehberlik etme ve onları etkileme, idare kavramı ise; 

siyasetin ürettiği politikaların yürütülmesi ve uygulanması ile ilgilidir.  (Goodnow, 

2016: 26). 

Kamu yönetiminin en temel görevi hükümetin rutin işlerini yerine 

getirmektir. Kamu örgütleri bireysel ve örgütsel vazifelerin verimli hale gelmesi için 

oluşturulmuş yapılardır (Ergun, 2012: 647). Kamu yönetimi, devletin hedeflerini 

yerine getirebilmek amacıyla insan ve araçları yönetmesidir. Kamu yönetiminin 

temel hedefi, yönetici ve çalışanların emrindeki kaynakları en optimal şekilde 

kullanması ve kamuya ait işlerin yapılabilmesinde temel amaç olan en çabuk, 

ekonomik ve eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesidir (White, 2016: 67). Kamu 

yönetimi için yapılan en yaygın tanım: Toplumun tamamının iç içe girmiş ve sıklıkla 

çelişen sorunlar arasında işleyen ve belirli hizmetleri sürdüren idari bir mekanizma 

şeklindedir (Eryılmaz, 2016: 9).  
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İnsan toplulukları gerek hacim ve gerek ilişkilerindeki sıklık itibariyle 

büyüdükçe, buna eş zamanlı olarak devlet olgusu da yapısal ve fonksiyonları 

bakımından genişlemekte ve değişmektedir. Bunun doğal bir getirisi; yönetim işlerini 

sürdüren kuruluşların da yapısal içerik ve faaliyet itibariyle çok daha kompleks bir 

yapıya dönüşmeleridir. Kamusal alanda idari işlerin artması; kompleks ve teknik bir 

hal alması, yönetimin, birçok yönü olduğunu göstermektedir. Hiç şüphe yok ki tüm 

bunlar kamu yönetiminin epey geniş ve güçlü bir disiplin olduğunu gösterir 

niteliktedir (Eryılmaz, 2013:6).  

19. Yüzyılın bitimi ve 20. Yüzyıl başlarında ortak kabul gören idare ve 

siyaset ayrımı Taylor’ un “bilimsel yönetim ilkeleri” ve takip eden yıllarda Weber’ in 

bürokrasi kuramıyla yoğurulmuş bu sayede yönetim biliminin bu alandaki 

disiplininin temelleri filizlenmiştir (Güler, 2012: 564). Esas itibariyle Kamu 

yönetimini dört ana unsur üzerinden inceleyebiliriz. Bunları “işlev”, “yapı”, 

“akademik disiplin” ve “meslek” olarak sıralayabiliriz (Eryılmaz, 2013: 10). 

İşlevsel bir kavram olarak kamu yönetiminin birkaç tanımlaması mevcuttur. 

Bu tanımlar dört maddeyle açıklanabilir (Stillman II, 2005:2-4). 

1. Toplumun esas kabul edilen gereksinimlerine dair mal ve hizmetleri, 

sunmalıdır. 

2. Kamu siyasaları yapmak ve aynı zamanda uygulamakla ilgili faaliyetlerin 

tamamını kamu yönetimi temsil eder.  

3. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine dair kanun ve yönetmeliklerin 

uygun gördüğü iş ve idari kararları uygulamak ve yerine getirmek kamu 

yönetiminin işidir. 

4. Kamu yönetimi aynı zamanda, hukuki ve idari bakımdan alınan kararları 

yerine getirmek için oluşturulan örgütsel yapıları ve kamu çalışanlarının 

eylem ve işlemlerini temsil eder. 

Eryılmaz kamu yönetimi için işlevsel ve yapısal bir kavram, şeklinde ayırıma 

gitmiştir (Eryılmaz, 2013: 11). Söz konusu bu farklılıktan yola çıkarak, devletin 

yapısal yönünü; kamu yönetimi örgütlenmesi ve bunu oluşturan öğeler, devletin 
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işlevsel yönünü ise; siyasa oluşturmak bu bunların halka hizmet olarak 

ulaştırılmasını sağlamak olarak değerlendirebiliriz. 

Kamu yönetimi aynı zamanda akademik bir disiplindir. Diğer disiplinlerden 

bağımsız bir şekilde değerlendirilmesinde, özellikle idare hukukunun gölgesi altında 

kalan ve çoğunlukla bu disiplin üzerinden değerlendirilen kamu yönetimi açısından, 

gerek siyaset bilimi gerek idare hukukundan ayrı ve farklı yönlerini açığa çıkarma 

çabalarını görmek, artık mümkündür. Bağımsız bir disiplin olarak Kamu yönetiminin 

olgunlaşması açısından, birlikte anıldığı disiplinlerden farklı yönlerinin ortaya 

konmasına ihtiyaç doğmuş ve diğer disiplinlerden ayrıştığı taraflarına dikkat 

çekilmiştir. Siyaset bilimi ve idare hukukundan ayrıştığı taraflara gönderme 

yapılırken, esas kamu yönetiminin benzerlik açısından işletme yönetimine daha çok 

benzediği belirtilmiş, benzerliğin onu öteki disiplinlerden ayrışması gerektiğinin 

kanıtı şeklinde değerlendirilmiştir. Söz konusu benzerliğe atıf yapan ilk isim Wilson' 

dur. Hem işletme yönetimi hem kamu yönetiminin, ortak şekilde “yönetim” 

fonksiyonunu barındırması ve “örgüt yönetimi” açısından benzer yapıya sahip 

olması, her iki alanın da birbirinden etkilenmesini sağlamıştır (Saklı, 2011:99). 

Kamu yönetimi disiplin açısından devlet kavramı yerine daha çok örgüt ve yönetim 

kavramlarıyla ilgilenmiştir (Güler, 2012: 562). 

Kamu yönetimi disiplininin son zamanlarda en çok ilişkilendirildiği alan 

işletmedir. “Yeni yönetim paradigması” adı altında işletme yönetime ait yönetim 

tekniklerinin kamuya uygulanması esasına dayanan bu yaklaşım, kamu disiplininin 

bazı kimlik sorunları yaşamasına sebep olmuştur (Yayman, 2012: 5). İşletme 

yönetiminde 1980’ li yıllardan itibaren geliştirilen kavramsal çerçeve ve tekniklerin, 

kamu hizmeti veren örgütlerin yönetime dair fikirlerini beslediği ve şekillendirdiği 

görülmektedir (Üsdiken ve Çetin, 2012: 107). 

 Eğitim ve araştırma açısından değerlendirildiğinde kamu yönetimi, belirgin 

şekilde disiplinler arası özellikler içermektedir. Diğer disiplinlerin sahip olduğu teori 

ve tekniklerin kavranması, kamu yönetimi alanında araştırma yapan ve eğitim alan 

insanlara disiplinler arası çalışma imkânı sunmak açısından değerlidir (Saklı, 2011: 

102 ). 
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Kamu yönetimi kavramının temel yönlerinden bir diğeri de ''meslek''tir. 

Meslek kavramı bir kimsenin kendine temel çalışma alanı edindiği iş veya uğraştır. 

Kamu politikalarını oluşturan ve uygulayan personelin mesleklerinde uzmanlaşmış 

ve iyi bir eğitim almış olmaları gerekmektedir. Gerek planlama, gerek uygulama da 

alanında deneyimli ve neyi nasıl yapacağını bilen mesleki personellere ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Devlet ve kamu yönetimi adeta içi içe geçmiş birbirine bağımlı hizmet 

unsurlarıdır. Devlet ve kamu topluma hizmet emek ve kamu yararı sağlamak 

amacıyla oluşturulmuş üst örgütlenmelerdir. Devletin işlevlerini yerine getirebilmesi 

bakımından kamu yönetiminin rolü hayatidir. Devlet kurum ve kuruluşlarının tümü 

hemen hemen kamu yönetimiyle ilişki içindedir. Sağlıklı çalışan bir devlet için, etkin 

ve verimli bir kamu yönetimine ihtiyaç vardır (Parlak ve Doğan, 2016: 42). 

1.3 Klasik Dönemde Kamu Yönetimi 

 Klasik Yönetim Kavramı 1.3.1

Kamu yönetimi; toplumun ihtiyaçlarını ve kamusal faaliyetlerin örgüt eliyle 

yürütülmesini esas alan bir bilimdir. İnsan medeniyetinin ilk zamanlarına kadar 

uzanan kamu yönetiminin esas gelişimi 15. Yüzyıla dayanmaktadır. Merkezi 

yapıların güçlenmesi, yerel ve feodal yapıların güç kaybetmesi 15. Yüzyılda 

gerçekleşmeye başlamıştır. Kamu yönetiminin gelişiminde çok etkili olan 

Kameralizm, Fransız ihtilali ve ulus devlet anlayışı bu tarihten sonradır. Kameralizm 

kamu yönetimini biçimini şekillendiren ilk akımlardan biridir. Devlet yönetimi için 

eğitilmiş insan yetiştirmeyi hedef edinmiş kameralizm kürsülerinde; maliye, 

ekonomi, muhasebe, yönetim sanatı, örgüt çalışanları ve yöneticiler gibi konular 

değerlendirilmiştir. Merkezi devletin gücünü arttırmak için geliştirilen yönetim 

bilgisi ve tekniği kameralizmin temelini oluşturmuştur. 19. yüzyıl Avrupa’sında 

Fransız ihtilalinin ateşlediği reformlar ulus devlet fikrini desteklemiş ve hukuka bağlı 

yönetim ilkesinin meydana gelmesine olanak sağlamıştır. Hukuk ilkesinin önemle 

vurgulanması kamu yönetiminin bir dönem idare hukukunun gölgesi altında 

kalmasına sebep olmuştur. 19. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletlerinde 

bir bilim adamı ve aynı zamanda devlet başkanlığı da yapan Wilson’ un 1887 de 

kaleme aldığı ‘’Yönetimin İncelenmesi’’ adını taşıyan eserinde kamu yönetiminin 
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hukuk ve siyaset dışında yönlerinin olduğunu ve siyaset biliminden farklı bir disiplin 

şeklinde değerlendirilmesini gerektiğini vurgular. Söz konusu makale kamu 

yönetiminin bağımsız olarak gelişmesine olanak tanımıştır. Kamu yönetiminin 

uygulama ve teknik yönlerine dikkat çeken Wilson’un şu sözü adeta savunduğu fikre 

bir gönderme niteliğindedir: ’’Anayasayı işletmek onu yapmaktan daha da zordur’’   

(Eryılmaz, 2016: 44-47; Bilgiç, 2011: 98-99). 

Geleneksel kamu yönetimi anlayışının içinde bulunduğu dönem: 19. yüzyılın 

son çeyreğinden 1980’li yıllara kadar olduğu şeklinde değerlendirilmektedir. 

Geleneksel dönemin kabul gören teorileri çoğunlukla Wilson, Taylor ve Weber’in 

fikirlerine dayanır. Bu isimlerden Wilson ve Weber; kamu yönetimi disiplininin 

siyasetten ayrı tutulması gerektiği ve siyasilerin aldığı kararların, kamu personelinin 

sahip olduğu uzmanlıkla, tarafsız ve etkin bir şekilde uygulaması gerektiği 

bakımından fikir birliği sağlamaktadır. Taylor ise 20. Yüzyılın başlarında her iş için 

en iyi yönetimin, bilimsel yöntemler kullanılarak temin edilebileceğini savunmuştur. 

Taylor’un geleneksel yönetim kavramına damgasını vurduğu esas görüşü; girdi esaslı 

bir yönetim anlayışı yerine çıktı esaslı bir yönetim fikrini ortaya koymasıdır. Bunu 

yaparken çalışanların sosyo-psikolojik yönlerini yeterince dikkate almadığı için çok 

eleştiri almıştır. Taylor aynı zamanda, üretim ve çalışma ilişkilerinin 

rasyonelleştirilmesi gerektiğini de vurgulamıştır (KAYFOR, 2011; Parlak ve Doğan, 

2016: 42). 

Geleneksel yönetimin temel özelliklerine kısaca değinirsek (Eryılmaz, 2016: 

44-47; Tortop vd., 2016: 302). 

 Kamu sektörünün büyüklüğünü, yasal ve bürokratik işleyişlerini dikkate alır, 

 Weberyan bürokrasi modelini temel alır, 

 Kamu hizmetlerinin üretimi ve sunumu konusunda kamusal sektörleri tercih 

eder, 

 Yönetim açısından özel sektörle kıyaslanan kamu sektörünün birbiriyle 

benzer olmadığını vurgular, 

 Birçok açıdan siyaset ve yönetim birbirinden farklı değerlendirir. 



11 
 

Kamu Yönetimi, geleneksel yönetimin genel kabul görmesinden önce; 

kişilerin lider ve siyasetçilere duydukları kişisel sadakatle sürdürülmekteydi. Fakat 

geleneksel kuramın uygulanmaya başlanmasıyla, kamu yönetiminde liyakatin esas 

alındığı ve hizmetlerin profesyonel kişiler eliyle yürütüldüğü bir yapıya dönüldü 

(Hughes, 2014: 93). Sanayi devriminden önce devletin hizmet sunduğu alanlar başta 

güvenlik, çok az sayılabilecek kadar eğitim ve sağlık kurumlarında yoğunlaşırken, 

sanayi devriminin ardından devlet; toplumsal ve ekonomik hayata artarak müdahale 

eder hale gelmiştir. Devletlerin çalışma şekli değişmiş ve daha çok alanda faaliyet 

göstermeye başlamışlardır (Eryılmaz, 2016: 45).  

Geleneksel yönetim anlayışı çoğunlukla Alman sosyolog MaxWeber’in 

bürokratik örgütlenme modeli ve batılı düşünürlerin fikirlerine dayanmaktadır 

(Eryılmaz, 2016: 45). 20. yüzyılın başlarından itibaren 1980'lere gelinceye kadar 

Weber'in bürokratik örgütlenme modeli geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bu 

model; yönetimde taraf tutmamak, verilen hizmetlerde verimli olmak, detaycı, süreç 

odaklı, merkeziyetçi ve sert hiyerarşik temellidir. Ayrıca kamusal mal ve hizmet 

üretiminin bizzat kendi organları tarafından yürütmesi gerektiğini savunur. Fakat bu 

işleyiş, kamu sektörünün gitgide büyümesi, hantallaşması ve aşırı kuralcılığın 

belirlenen hedeflerden daha çok önemsenmesiyle neticelenmiştir. Bir diğer özelliği, 

siyaset ve yürütmenin farklı olduğu varsayımıdır. Bu varsayımdan yola çıkarak kamu 

çalışanları vazifelerini siyasi erkten aldıkları talimatlar ve kurallar doğrultusunda 

yerine getirmeli, siyasiler ise alınacak karar ve stratejilere yön vermelidirler. 

(Eryılmaz, 2016: 46). Bu şekilde kamu yönetimini denetlenmesi ve siyasilere karşı 

sorumlu olmaları hedeflenmiştir. Çalışanların ömür boyu istihdamı esas alınarak her 

siyasi partiye karşı eşit uzaklıkta ve siyasi tarafsızlığa dayalı bir örgütlenme 

amaçlanmış fakat piyasaya duyarlılığı neredeyse olmayan ve siyasilerin veyahut 

bürokratların yön vermesiyle çalışan bir mekanizma gerçekleşmiştir (Bilgiç, 2011: 

100).   

Geleneksel kamu yönetiminin vurguladığı kurallar ve sorumluluk 

ilkelerindeki aşırılık kamu yönetimi disiplininin siyaset bilimi dışında, idare hukuku 

tarafından da incelenmesi sonucunu doğurmuştur (Bayraktar, 2012: 595). Temelde 

geleneksel kamu yönetimi anlayışı, yapı itibariyle bürokrasi üstüne inşa edilmiştir. 
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Bu yapıyı oluşturan başlıca aktörler: Kamu yararı sağlamak, verimli olmak, önceden 

belirtilmiş görev ve yetki dahilinde işlemek, hiyerarşik, idareye karşı sorumlu 

denetim ve bunu takip eden süreçler şeklindedir (Genç, 2010: 148). 

 Klasik Yönetim Anlayışına Yön Veren Ana Akımlar 1.3.2

Geleneksel yönetim anlayışı olarak da adlandırılan klasik yönetim teorisine 

yön veren temel düşünce ve aktörler bu başlık altında sıralanmıştır. 

1.3.2.1 Kameral Bilimler 

Kameralien kelimesi Almancada yönetim bilimi şeklinde karşılık 

bulmaktadır. Kameralizm 18.yüzyılda yönetimle ilgili akademik bir kürsü olarak 

Prusya üniversitelerinde kurulmuştur (Şaylan, 2012: 607). İlk ortaya çıktığında, 

Kameral bilimler bütçe açısından fikir ve tavsiyelerde bulunurken, sonraki yıllarda 

hukuk kurallarından bağımsız bir biçimde tüm kamu yönetimi konularını kapsayan 

konuma gelmiştir. Merkezi devletin otoritesini yükseltmek amacıyla ortaya konan 

devlet idaresi yöntemi ve tekniği şeklinde tanımlanan Kameralizm  (Eryılmaz, 2016: 

34); merkezi otoriteye duyulan ihtiyaca bağlı olarak kendini gösteren kuvvetli özelsel 

yapı, beraberinde sağlam bir bürokratik oluşumu ve devletin yürütülmesine dair yeni 

fikirlere gereksinim duyulan bir ortam oluşturmuştur. Söz konusu gereksinime uygun 

olarak ortaya çıkan çözüm fikri Kameralizm olmuştur. Genellikle kral ve prenslerin 

yanı başında hizmet eden Kameralistler; yönetimin daha verimli hale getirilmesi 

adına çaba sarf etmekte ve talebe göre danışmanlık veya birtakım idari görevleri 

üstlenmekteydiler (Albayrak, 2010: 3). 

Ekonomik ve toplumsal bilimlerin bileşeni şeklinde yorumlayabileceğimiz ve 

Alman modernleşmesiyle örtüşen Kameralizm devlet yönetimini sistematik bir şekle 

sokup, eğitim konusu haline getirmiştir. Dolayısıyla kamu yönetimi disiplinin 

oluşumuna katkı sağlamıştır (Ömürgönülşen ve Öktem 2004: 30).  

Kameralizm,  Batı Avrupa’da öne çıkan merkantilizmin bir uzantısı ve bir 

yansıması olarak görülebilir.  Şöyle ki, gümrük tarifeleri ve vergi yoluyla,  devletin 

ekonomiye müdahil olmasını,  hazinenin altın ve gümüş rezervini çoğaltarak,  

ihracata daha fazla yönelmesi gerektiğini ve bu yolla ulusal zenginliğin daha da 
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artırılabileceğini vurgulayan merkantilizmin;  hem siyasi ve hem de ekonomik olarak 

devletin merkezileşmesine etkileri olmuştur. Kameral bilimler 16. yüzyılda başlayıp 

etkisini 18. yüzyıla kadar sürdürmüştür (Eryılmaz, 2016: 34). 

1.3.2.2 Kamu Yönetimi İlkeleri – Charles Bonnin 

Literatürde yönetim bilimi bakımından kaleme alınan ilk eser Charles Jean 

Bonnin'in ''Kamu Yönetimi İlkeleri' isimli eseridir (Demir ve Yavaş 2015: 94). Kamu 

yönetimine ilişkin 68 genel maddenin detaylı bir şekilde değerlendirildiği eserin 

temel özelliği ''kamu yönetimi'' fikriyle çıkması ve kamu yönetimi unsurlarının 

kapsamlı ve sitemli bir şekilde ele alındığı ilk kitap olmasından kaynaklanır. Devlet 

yönetiminde Kamu yönetimi kavramını ilk kez Bonnin kullanmıştır. Kamu 

yönetiminin konusunu, Bonnin şu şekilde sıralamaktadır (Eryılmaz, 2016: 34):  

 Düzeni sağlamak,  

 Otoriteyi ele almak,  

 Kamunun gücünü; hem çok boyutlu hem çok taraflı toplumsal 

münasebetlerde kamu faydası göz önüne alınarak hareket edilmesini 

sağlayacak yapılar, düzenlemeler ve bunları hayata geçirebilecek kamu 

çalışanları oluşturmaktır. 

1.3.2.3 Woodrow Wilson - Yönetimin İncelenmesi 

Amerika'nın bir dönem başkanlığını yapmış ve aynı zamanda bir bilim adamı 

olan Woodrow Wilson’un (1856-1924) kamu yönetimine en büyük katkısı 1887 

tarihli bir mecmuada yayınlanan ''Yönetimin İncelenmesi'' adlı makalesidir 

(Eryılmaz, 2016: 38). Wilson ''The Study Of Administration''  adlı makalesinde 

siyaset ve yönetimin farklı alanlar olduğunu savunmuştur. Söz konusu makale kamu 

yönetimini alanında yazılan ilk eser olmuş ve daha sonraları bilim adamları 

tarafından çokça tartışılmıştır. (Eryılmaz, 2016: 38). 

Woodrow Wilson Amerika Birleşik Devletler başkanı olmadan önce 

Pricenton Üniversitesinde profesörlük yaptığı dönemlerde siyasetin idareden ve 

siyasanın da onu tamamlayacak idari etkilerden keskin bir şekilde ayrılmasına ihtiyaç 

olduğunu şu cümlelerle belirtmiştir ( Hughes, 2014: 107 ). 
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''İdare siyasetin uygun alanının dışında yer alır. İdari sorular siyasi sorular 

değildir. Siyaset yönetimin görevlerini belirlese de kendi kurumlarını manipüle 

ederek zor duruma düşmemelidir. Kamu yönetimi kamu hukukunun detaylandırılması 

ve sistematik uygulanmasıdır. Genel hukukun her bir uygulaması aynı zamanda 

idarenin bir eylemidir. Örneğin vergilerin hesaplanması ve toplanması, bir suçlunun 

asılması, mektupların nakliyesi ve teslim edilmesi, orduya ve donanmaya ait teçhizat 

sağlanması ve asker alınması vb. işlemler açıkça idarenin eylemleridir.'' 

Wilson yönetim biliminin özellikle Fransız ve Alman düşünürler tarafından 

merkeziyetçi ve üniter bir yapı esasında şekillendirildiğini fakat Amerika için bu 

yöntemlerin uygun olmadığını Amerikan'ın uniter devletin aksine gereksinimlere 

göre şekil alabilen devlet ile adem-i merkeziyetçilik üzerine yoğunlaşan bir yönetim 

sitemine ihtiyaç duyulduğunu belirtir. Bu noktada yapmaları gerekeni Wilson şu 

şekilde açıklamıştır: Bizim politikamız var olan bütün teorilerin mihenk taşı 

olmalıdır: Federal bir teşkilatı, yani sistem içinde sistemlere yönelerek, kasaba, şehir, 

bölge, eyalet, ve federal devletlere birbirine denk güç ve aynı düzeyde sağlık 

güvencesi sahip olacak şekilde karşılıklı yardımseverlikle birbirine bağlamaktır 

(Wilson, 2016: 21-23).  

Amerika’ da Valilik yaptığı dönemlerde adından söz ettirmiş ve iz bırakan 

yöneticiliği sayesinde aday gösterildiği devlet başkanlığını kazanarak Amerika’nın 

28. Devlet Başkanı unvanını almıştır. Wilson başkan seçildiğinde, bakanlar kurulunu 

oluştururken siyaset ve idare bakımından tecrübeli şahısları yanına almaya gayret 

göstermiştir. (Kerman, 201: 235). Amerika Birleşik Devletlerinde iktisadi 

kalkınmanın gerçekleşmesi için gereken başarılı adımları teker teker atmış ve 

tekelleşme sorununu büyük ölçüde çözmüştür. Halka vaatte bulunduğu ekonomik 

düzenlemelerin, çoğunluğunun hayata geçmesini sağlamıştır. O'na göre, klasik 

Amerikan halkı çıkarlarını korumanın başlıca amaçlarından biri olduğunu sürekli dile 

getirmiştir. Wilson Amerika’da yer alan Princeton Üniversitesi’nde rektörlük 

görevini icra etmiştir. Bilim adamı kimliğiyle bulunduğu bu görevde, öğrencilerin 

sahip olduğu akademik kabulleri yükseltmek ve verilen eğitimin seviyesini bir üst 

lige taşımak bakımından bazı reformları hayata geçirmiştir (Özer, 2012). Wilson 

kamu yönetimi için, siyasetçilerin yönlendirmesiyle çalışan, tarafsız uzmanlardan 



15 
 

kurulu teknik bir devlet organıdır, tanımını yapmıştır. Woodrow Wilson'un devam 

eden etkisini kendisini takip eden dönemde, siyaset olgusundan bağımsız şekilde ele 

alınan kamu yönetimi kitaplarına bakarak görmek mümkündür (Eryılmaz, 2016: 39). 

1.3.2.4 Bilimsel Yönetim ve Frederick Winslow Taylor 

Taylorizm şeklinde yankı bulan bilimsel yönetim anlayışı: Amerika’da bir 

şirkette mühendislik yapan Frederick Taylor tarafından 1911 tarihli "Bilimsel 

Yönetimin İlkeleri" (The Principles of Scientific Management) isimli kitabı ile vücut 

bulmuştur. Taylor okulu terk edip çırak olarak işe başlamış, çalıştığı işyerinde 

makineci ve mühendis diplomalarını aldıktan sonra bu kez şef mühendis olarak 

görevine devam etmiştir. Taylor kitabında çoğunlukla kendi tecrübe ve 

pratiklerinden elde ettiği deneyimleri kaleme almıştır. Taylor işçi ücretlerini 

belirlerken, zaman ve hareket etütleri yapmış ve bir işin ne kadar sürede 

bitirilebileceğini baz alarak hesaplamıştır. Bu yolla işçi ücretleri ve standart üretim 

miktarlarını incelemiştir. Yöneten işveren ile çalışan işçinin çıkarlarını temin 

etmenin işletmenin iyi bir şekilde yönetilebilmesi bakımından ana hedef ve amaç 

olarak kabul edilmesi gerektiğini söyler (Eryılmaz, 2016: 41; Hindle 2014:453). 

Taylor tarafından sunulan yönetim fikrinin nihai amacı işveren ve çalışanlar için en 

iyi ortamı sağlamaktır. Taylor açısından bu tarz bir yaklaşıma gerek duyulmasının en 

büyük nedeni; işveren ve çalışanların görüşlerinin birbirlerine zıt karakterli olduğu 

fikridir. Taylor; işverenler çalışanlarına düşük ücret vererek mümkün olan en çok işi 

yaptırma arzusundayken, patrona daha fazla kâr ve kazanç sağlamak istemeyen 

çalışanların da daha fazla ücret almayı arzuladıklarını söylemektedir. Temelde bu iki 

farklı beklentinin ortak çıkarlara sahip olduğunu ifade etmektedir  ( Öztürk ve Demir 

2017:293). 

İşletmelerdeki verimsizliğin sebeplerini tespit edip ortadan kaldırılmasını 

temin edecek uygun çözümleri hedeflemiş ve bu amaçla sistemli ve rasyonel şekilde 

üretim yapılabilmesi açısından çaba sarf etmiştir ( Öztürk ve Demir 2017:294). 

Taylor esas itibariyle bir işin en verimli bir biçimde nasıl yapılacağı fikrine kafa 

yormuştur (Eryılmaz, 2016: 41). Taylor’un asıl yapmak isteği şey “ iyi yöneticiliğin” 

gerçek bir bilim olduğunu kanıtlamaktır (Hindle,  2014:453). 
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Taylor yapılması planlanan yönetsel düzenlemeler açısından en öncelikli 

amacın, mümkün olan en iyi şekilde bölümlendirilmiş işleri, en yetenekli çalışana 

olabildiğince çabuk ve daha fazla nicelik elde edeceği şekilde yaptırmak ve aynı 

zamanda işletmede çalışan her bireyin eğitimi ve gelişimini hızlandırmaktır ( Öztürk 

ve Demir 2017:294). Bilimsel yönetim uyumsuzluğun değil uyumun kural olarak 

tanımlanabileceği bir sitemdir ( Taylor, 2016: 45). 

Taylor'un bilimsel yönetim fikrinin ana unsurları şu şekildedir ( Livvarçin ve 

Kurt 2014: 115; Taylor, 2016: 42-44). 

 Bilimsel yönetim teknikleri, geleneksel yönetim tekniklerinin yerini 

almalıdır. 

 Çalışanların yönetilmesi ve işlerin ölçülmesinde bilimsel ölçüt kullanımı 

verimliliği beraberinde getirir. 

 Bilimsel olarak seçilen işçiler yönetim tarafından eğitim ve gelişmeleri 

sağlanmalıdır. 

 İşçilerin, bilimsel metotlarla çalıştırılması yönetimin sorumluluğunda olan bir 

şeydir. 

 Yönetimin sorumluluğu, yönetici ve işçiler arasında dengeli bir şekilde 

dağıtılmalıdır. 

Taylor yönetici hedefleri ve işçilerden beklentileri için; şunları söylemiştir 

(Hindle, 2014:452).  

 ''Yöneticilikte başlıca hedef, her çalışanın azami esenliğiyle birlikte, işverenin 

azami esenliğini güvence altına almaktır. Geçmişte önce insan gelirdi fakat gelecekte 

önce makine gelmelidir. Biz şemamızda adamlarımızdan inisiyatif istemeyiz. Hiç 

inisiyatif istemeyiz. Onlardan tek istediğimiz, onlara verdiğimiz talimatlara 

uymaları, ne diyorsak onu yapmaları ve söyleneni çabuk yapmalarıdır.'' 

 

Taylor ilkeleri; insan öğesinin sosyo-psikolojik taraflarının yönetimin dışında 

tutması, çevre şartları etkisinin göz ardı edilmesi ve örgütsel davranışın psikolojik 

ihtiyaç ve eğilimlerinin yeterince önemsenmediği için çok fazla tepki almıştır. 

Taylor'un öncülüğünü yaptığı bilimsel yönetim hareketi çalışanları adeta birer 
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makine gibi görmüş ve öncelikli olarak üretim fikrini dayatmıştır (Özer ve Önen, 

2017: 39). Öyle ki aldığı tepkiler Amerika Birleşik Devletlerinde Beşeri İlişkiler 

Hareketinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Söz konusu Beşeri İlişkiler Hareketi, 

Elton Mayo önderliğinde Western Elektrik Şirketinin Hawthorne işletmelerinde 1930 

yılında yapılmaya başlanan deneylerle varlığını göstermiştir. Hawthorne deneyleri, 

yönetimde beşeri ilişkilerinde örgütlerin biçimsel yönü kadar değerli olduğunu 

göstermiş ve bu sayede davranış bilimleri, yönetim alanındaki yerini almıştır 

(Eryılmaz, 2016: 42; Özer ve İnan, 2017: 50). 

Taylor’ un yönetim felsefesinin yeterince anlaşılamamış olması, ondan sonra 

gelen akımların onu hedef göstermesi ve orijinal eserlerinden ziyade ikincil 

kaynaklardan edinilen bilgiler sürekli eleştirilmesinin kaynağını oluşturmaktadır 

(Yüksel ve Aykaç, 2012: 385). Zira Taylor Bilimsel Yönetim adlı makalesinde, 

işletmelerdeki gerçek iş yükünün işçi ve işveren arasında neredeyse eşit oranda 

paylaştırılması gerektiğini hatta bilinçli bir şekilde iş bölümünün büyük kısmımın 

yöneticilere havale edilmesinin daha doğru olacağını açık bir şekilde örneklendirerek 

belirtmiştir (Taylor, 2016: 44-45). 

1.3.2.5 Yönetim Süreci Yaklaşımı ve Henri Fayol 

Yönetimin her yerde uygulanabilecek ilkelerinden söz eden ve 1916 yılında 

yayımlanan ''Genel Endüstriyel Yönetim'' (General İndustrial Management) eseri ve 

yöneticilik deneyimine dayanan görüşleriyle Henri Fayol geleneksel yönetim anlayışı 

içinde önemli bir yer almaktadır (Eryılmaz, 2016: 36). 

Fayol, yönetimin fonksiyonlarını (planlama, örgütleme, komuta etme, 

koordine etme, kontrol) “idarenin rolü” olarak değerlendirmekte ve bunu “pratikteki 

işleyiş” şeklinde ortaya koymaktadır Fayol’un kitabında belirtilen “İdare Teorisi” 

tanımında ifade edilmek istenen düşünce; teoride ele alınan yönetim kavramının “bir 

süreç” olduğu fikridir. “Fonksiyon, araç, rol ve ilke” şeklinde önerilerin sunulduğu 

tanımda, buna ek orak yönetim süreci için gerekli olan diğer noktalara da dikkat 

çekilmektedir (Duyar, 2018: 78). 

Fayol'a göre örgütün temel fonksiyonları arasında yer alan unsurlardan en çok 

yönetim üzerinde durulmalıdır. Raflardaki yerini 1916 tarihinde alan ''Genel 
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Endüstriyel Yönetim'' isimli kitabında belirttiği yönetim ve örgüt fonksiyonlarının 

dışında ayrıca yönetim ilkeleri adı altında 14 ilke tanımlamış ve bunları detaylı 

şekilde yazmıştır. Bu 14 maddeyi özetlemek gerekirse (Özer ve Önen, 2017:7): 

1. İş bölümü: Uzmanlaşmanın hem bireysel hem yönetsel görevler açısından 

sağlanmasını savunmuştur. Bir örgütte işçilerin yaptığı işin sıklıkla 

değişmemesi gerektiğini zira sonucunda hem verimin hem de üretimin 

düşeceğini öngörür. 

2. Yetki ve sorumluluk: yetkilerin verilen görevle uyumlu ve dengeli olmasını 

gereklini belirtmiştir. 

3. Disiplin: Fayol, denetimin varlığını, eksik kalan yönlerin bertaraf edilmesi ve 

kurallara bağlı çalışmanın önemine vurgu yapmak açısından gerekli 

görmüştür. 

4. Komuta Birliği: Çalışanların tamamının tek bir yöneticiden komut alması 

gerektiğini öngörür. İşlerin uyum ve düzen içerisinde yapılması komuta 

birliğine bağlıdır. 

5. Amaç birliği: Yöneticilerin, örgütte çalışan personeller arasındaki 

farklılıkların ortadan kaldırılması ve ortak amacın benimsenmesi için 

sorumluluk almaları gerekir.  

6. Genel Çıkarların Kişisel Çıkarlara üstünlüğü: Örgütün kişisel çıkarlar uğruna 

yozlaşmasını ve bozulmasını engellemek için, bencillik, hırs, istek ve 

tembellik gibi davranışların örgütün genel çıkarlarına ters düşmemesi fikrini 

savunur. 

7. Ücretlendirme ve ödüllendirme sistemi: Örgütte çalışan insanların hak ettiği 

maaşı gerektiği kadarıyla aldığını düşünmesi. Onları çalışma konusunda 

heveslendirecektir. 

8. Merkezileşme ve merkezkaçlaştırma: Yöneticinin kişisel yeterlilikleri örgütte 

alınan kararların merkezileşmesini sağlarken, asların rol becerilerini arttıran 

faktörlerde merkezkaçlaştırmayı getirir. 

9. Kademeleşme: Örgüt içerisinde alınan kararların, emir komuta zinciri esasına 

göre yapılması hem işleri hem de karar almayı hızlandırır. Yetki, görev ve 

sorumluluklar yukarıdan aşağıya şeklinde olmalıdır. 



19 
 

10. Düzen: Örgüt içindeki kaynak ve çalışanların, sahip oldukları yetenek ve 

yetilere göre görev dağılımının yapılması ve bu suretle zaman ve kaynak 

israfının engellenmesi sağlanır. 

11. Eşitlik ve Hakkaniyet: Örgütte görev alan yöneticilerin kendilerine bağlı 

personele karşı adil, eşit ve hoşgörülü olmasını gerektiğinin önemine vurgu 

yapar. 

12. Personelde Devamlılık ve Denge: Personel istihdamının uzun süreli olması 

gerektiğini bu sayede verilen eğitimin örgütsel başarıyı daha üst bir düzeye 

çıkartacağı düşünülür. 

13. İnisiyatif: Çalışanların bilgi ve becerilerini mümkün olan en iyi şekilde 

uygulaması esasına dayanır. 

14. Birlik Ruhu: Çalışanların ekip halinde örgütsel amaçların yerine 

getirilebilmesi için işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmelerinin 

sağlanmasıdır. 

Fayol tarafından belirlenen ilkeler bakımından bir çıkarım yapılırsa, bunların 

örgütsel güven ile bağlantılı oldukları söylenebilir. Fayol sürecin sağlıklı bir şekilde 

nasıl işleyeceğini ilkelerle açıklamıştır (Asunakutlu, 2001: 7). 

Fayol’a göre insan tembeldir. Çalışanlar işten nasıl kaçacaklarını düşünürler. 

Fayol insanlara çeki-düzen verecek, esnek olmayan sıkı disipline edilmiş bir 

sisteminin varlığını şart koşmaktadır. Yöneticiler astlarına karşı dikkatli ve tedbirli 

olmalıdır bunun yanı sıra yapılacak her faaliyete müdahil olmalı ve sıkı bir denetime 

tabi tutmalıdırlar (Asunakutlu, 2001:7).  

Fayol'un izlediği metot biraz farklı olsa da 1950'li ve 1960'lı yıllarda otoriter 

yönetim tarzının benimsediğini fikir, ''kontrol ve komuta et'' şeklindeydi. Kontrol 

kısmı; genel planın değişen şartlarına göre şekillendirilmesini, komuta alt kısmı ise 

çalışanlara enerji aşılamayı öngörüyordu. Fayol'un yönetim teorisi ile Taylor'un 

yönetim teorisi arasında ciddi zıtlıklar vardı. Fayol her iki teorinin kıyaslamasını 

yaparken şu ifadeleri kullanmıştır: (Hindle, 2014: 346).  

 '' Taylor'un yaklaşımı bizim ortaya koyduğumuz yaklaşımdan farklı olarak 

şirketi aşağıdan yukarıya incelemektedir. Taylor faaliyetlerin en temel biriminden 
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(çalışanların eyleminden) başlamış, sonra onların faaliyetlerinin verimliliğe etkisini 

incelemiş, daha sonra onların daha etkin olması için yeni metotlar tasarlamış ve alt 

seviyelerde öğrendiklerini hiyerarşiye de uygulamıştır.''  

 

Oysaki Fayol'un yönetim yaklaşımı yukarıdan aşağıya doğrudur, 

organizasyona üst yöneticilerin penceresinden bakmıştır ve her iki yönetim tarzının 

en belirgin farklılığı burada ortaya çıkmaktadır. 

Fayol, ölümünden yaklaşık yirmi beş yıl sonra İngilizceye çevirtilen ''Genel 

ve Endüstriyel Yönetim'' adlı eserine kadar doğduğu Fransa'da çok fazla 

tanınmıyordu.  Kitabın Çevirisinin yapılmasından sonra hızla tanınmaya başlandı. 

1993 yılında yapılan bir oylamada tüm zamanların en popüler yönetim yazarı olarak 

seçilmiştir (Hindle, 2014:346). 

 

1.3.2.6 Gullick ve Urwick: Yönetim Bilimi Üzerine Notlar 

Kamu yönetimi alanında yazılmış önemli eserlerden birisi de Luther H. 

Gulick ve Lyndall Urwick’ in bereber yazlıkları “Yönetim Bilimi Üzerine Notlar” 

(Papers on the Science of Administration) isimli kitaptır (Eryılmaz, 2016: 40). Daha 

önce Fayol’un 1916 yılında belirlediği yönetimin beş temel unsurunu bu eserde 

yediye çıkartmışlardır ve bunları şu başlıklar altında incelemiştir (Özer ve Önen, 

2017: 63; Gulick, 2016: 109-110 ): 

 Plan yapmak (Planning): Yapılması gereken işlerin ve amaçlanan 

hedeflere yönelik nasıl sonuç alına bilineceğinin yöntemlerini 

belirlemektir. 

 Örgütlenmeyi sağlamak (Organizing): Oluşturulacak resmi örgüt 

yapısının hedeflere uygun şekilde tanımlanmış ve koordine edilmiş alt 

birimler şeklinde oluşturulmasıdır. 

 Personellerin Yönetimi (Staffing): İşe alınacak personel seçimi, onların 

eğitimi ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmektir. 

 Yönetme (Directing): Özel ve genel kararların alındığı ve bu kararların 

uygulamaya geçirildiği liderlik pozisyonudur.  
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 Koordinasyonun sağlanması (Co-Ordinating): İşin yapılacağı bölümler 

arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulmasıdır. 

 Raporların oluşturulması ( Reporting): Araştırma ve inceleme yoluyla 

tutulan kayıtlar ve bu kayıtlar doğrultusunda hem asların hem üstlerin 

bilgilendirilmesi. 

 Bütçe yapma (Budgeting): Mali açıdan plan yapmak ve  muhasebe- 

denetim ile ilgili tüm faaliyetleri içerir. 

Yönetim literatüründe İngilizce olan kelimelerin baş harflerinin bileşiminden 

meydana gelen,  POSDCORB şeklindeki kısaltmayla bilinmektedir. 

İşbölümü kavramına, Fayol’a kıyasla daha çok önem veren Gulick’e göre; 

örgütlerde işbirliği ya da iş bölümünün beraberinde getireceği pozitif girdi, kişilerin 

uzmanlaşarak birtakım beceriler elde etmesi ve bu sayede kişiler arasında “yaratılış, 

kapasite ve beceri” gibi farklılıkları işbölümünün sağlayacağı getiri sayesinde 

azaltılabileceğidir. Örgüt içinde çalışan bir kişinin örgütte aynı zamanda ayrı yerlerde 

olamayacağı, iki farklı işle uğraşamayacağı ve ancak sınırlı bilgi ve yeteneğe sahip 

olabileceği fikrinden yola çıkarak iş bölümünün doğal bir gereklilik olduğunu belirtir 

(Duyar, 2018: 79). Yapılacak işin alt bölümlere ayrılması gerekiyorsa koordinasyon 

zorunlu bir hal alır. Daha önce elde edilen deneyimler gösteriyor ki; bu koordinasyon 

iki yolla sağlanabilir. Bunlar örgütlenme ve ortak amaç üzerinde odaklanma 

olmalıdır (Gulick, 2016: 99-100). 

Fayol planlama ve örgütlenmenin gerekliliğini vurgularken, Gulick ve 

Urwick; iş bölümü ve koordinasyonun daha çok önemsenmesi gerektiğini belirtmiştir 

(Duyar, 2018: 80). 

1.3.2.7 Max Weber ve Bürokrasi Kuramı 

Genel kabul gördüğü şekliyle, geleneksel kamu yönetimi; çoğunlukla 

Weber'in kavram haline getirdiği bürokrasi modelini esas alarak örgütlenme yoluna 

gitmiştir. Bürokrasiyi bir kavram olarak, ilk kez geniş ve sistemli bir şekilde 

inceleyen Weber’dir.  Bürokrasiyi; alanında uzman sayılan birçok insanın belli bir 

işlevi yerine getirmek açısından yaptıkları işbirliğinin sürekli örgütlenmesi şeklinde 

tanımlamıştır. Günümüzde Weber ismi, neredeyse bürokrasi kavramıyla bir bütün 
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haline gelmiştir. (Eryılmaz, 2016: 45). Bürokrasi modeli detaylı kurallara ve 

biçimselliğe dayalıdır.  Weber örgüt yapısı ve işlevleri temelinde yürüttüğü 

çalışmaların bir neticesi olan bürokrasi modeli için “ideal tip” tanımını kullanır. O’na 

göre bu yolla var olan örgütlerin bürokratikleşebilmesi bu ideal tipe ne kadar 

yaklaşabildiklerine bağlıdır. Weber'in bu noktada ''ideal'' kelimesinden kastı 

''arzulanan'', ''iyi'', ''üstün'' anlamında değildir. Bu kavramla anlatılmak istenen şey bir 

kalıba benzetilir (Eryılmaz, 2016:267).  

Weber tanım yoluyla bürokrasiyi açıklamak yerine, sahip olduğu ilke ve 

özellikler üzerinden ifade etmeyi tercih etmiştir.  Bunlar (Eryılmaz, 2016:267-269; 

Weber, 1987: 204-205): 

 Yasa ile açık bir şekilde belirtilmiş yetki kapsamı, 

 Otoritenin kaynağı ve emir komuta zinciri, 

 Yazılı belgelere dayalı bir yönetim, 

 Yapılan işte uzmanlaşmaya gidilmesi 

 Gayri şahsilik 

 Kariyere dayalı bir yükselme sistemi, 

 Açık, net ve belirgin kurallar bütünü 

 Özel hayat ve kamu birbirinden farklıdır. 

 

Weber açısından bürokrasi; işbölümünün yapılması, otorite hiyerarşisi, 

gayrişahsilik, disipline olmuş bir yapı, açık yazılı kurallardan oluşmuş, yazışma ve 

faaliyetlerin dosyalandığı ve resmi konumlardan mevcut bir örgüt türüdür. Bu 

bakımdan bürokrasi teknik olarak üstündür çünkü bürokrasi temelinde rasyonel bir 

oluşumdur (Eryılmaz, 2016: 38). 

Weber modernleşen tüm örgüt yapılarının bir gün muhakkak bürokratik 

yapıyı benimsemek zorunda kalacaklarını belirtir ve modern bürokrasinin özellikleri 

için şunları söyler ( Weber, 2016: 55-58): 

1. Bürokraside birtakım genel kurallar bulunmaktadır. Söz konusu kurallar yasa 

ve yönetmeliklerle belirlenmiştir ve bu kurallar resmi ve belirli bir yetki 

alanında geçerli olmaktadır. Bu kurallar: 
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 Örgütün hedeflerine ulaşabilmesi bakımından düzenli işlevler, resmi 

görevler halinde paylaştırılmıştır, 

 Emir verme yetkisi, belirtilen görevlerin yerine getirilebilmesi için 

dengeli bir şekilde paylaştırılmıştır, 

 Belirli niteliklere sahip personelin istihdamıyla, görevlerin düzenli ve 

süreğen şekilde devam etmesi için yetkilerin sistematik kararlar alınarak 

kullanılmasıdır. 

2. Açık bir şekilde belirlenmiş alt-üst ilişkileri sistemi bulunmaktadır, bu yolla 

üst düzey yöneticilerin alt kademede bulunan çalışanları denetleyebilmesi 

amaçlanmıştır. Hiyerarşik yetkilerin varlığı bütün bürokratik örgütlerde 

görülür. 

3. Modern bürokrasiler yazılı belgelere dayanır. Bürokrasiler geliştikçe özel 

hayat ve resmi faaliyetler birbirinden kesin bir şekilde ayrılır. 

4. Gerek özel işletmelerde gerek resmi kurumlarda görev yapan personelin 

alanında iyi bir uzmanlık eğitimi almış ve kendisini yetiştirmiş olması 

gerekir. 

5. Çağdaş bürokratik örgütlerde çalışan personelin tüm kapasitesini örgüt 

yararına kullanması gerekir. 

6. Bürokratik örgütlerde yöneticilerin kamu yönetimi, hukuk ve işletme 

yönetimi alanında eğitim görmeleri istikrar ve kapsam açısından faydalı 

olacaktır. 

 Weber bu modelini oluşturma aşamasındayken sanayisi gelişmiş toplumların 

kamu bürokrasilerini gözlemlemiş ve bunlardan notlar almıştır. Weber devlet 

kurumlarını, örgütsel yapısını ve özelliklerini inceleyerek bürokrasi ile ilgili genel 

çıkarımlar yapmıştır (Özer, 2005: 70).  

1.4 Neo Klasik Teori  

 Neo Klasik Teoriye Genel Bir Bakış   1.4.1

Genel anlamda klasik yönetim anlayışında var olan aksaklıkları gidermek 

amacıyla birtakım yeni fikir ve çözümler getirmiştir.  Bu yönetim teorisi kendinden 

önceki klasik dönemim eksik taraflarını geliştiren ve insan ilişkileri ile iş ortamındaki 

sosyo-psikolojik yönlerin daha fazla dikkate alınması gerektiğini vurgulayan bir 
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temele sahiptir. Bu yönüyle neo-klasik teori için “beşeri ilişkiler hareketi” ve “insan 

ilişkileri hareketi” olarak da tanımlar yapılmıştır. Örgüt çalışanları arasındaki ilişkiyi 

inceleyen bu teori kapsamında, çalışanların motivasyonu, liderlik ve katılım gibi 

esaslar ön plana çıkmaktadır( Şahin, 2014: 75-77; Asunakutlu, 2001: 11). 

 Fiziksel süreçlere ve insanların bu süreçlere uyum sağlamasını önemseyen, 

fakat bunu yaparken de psikolojik ihtiyaçları es geçen klasik teoriyle 

karşılaştırıldığında, neo-klasik teori: işyerinde çalışan insan unsurunu diğer 

toplumsal değerlerle beraber bir bütün olarak ele almıştır. Örgütsel anlamda üretim 

ve verimlilik gibi temel hedefleri; insan faktörü çerçevesinde, sosyo-psikolojik yani 

sosyal ve ruhsal açından da değerlendirmektedir (Özer ve Önen, 2017: 49). Bunun 

yanı sıra klasik kuramın sahip olduğu başka yönleri de eleştiren neo-klasik kuram, 

işbölümü esasının da katı hiyerarşik yapıya dayanmasının bazı iletişim sorunlarına 

neden olduğunu vurgulamıştır. Neo-klasik dönemin özelliklerini şu şekilde 

sıralayabiliriz ( Şahin, 2014: 75):  

 Doğal örgüt: İnsanlar tarafından belirli bir amaç doğrultusunda kurulan 

örgütlerin yapay, ama kendiliğinden meydana gelen örgütlerin ise doğal 

olduğunu savunur. Hiyerarşik yapının dışında;  dini, siyasi, etnik gibi 

unsurlarında etkili olduğunu vurgulamıştır. 

 Reformculuk: Klasik yönetimde var olan dayatma anlayışının yanısıra, 

çalışmayan bir ilke varsa bu bakımdan yenilikçi bir arayışa gidilebilir, 

tezini savunur. 

 Yabancılaşma: Örgüt çalışanlarını yaptıkları işlere motive etmek 

bakımından yeni yollar aranmalıdır. 

 Yetki devri aktarımı: işbölümü ilkesinin uygulamada aksamasını eleştirir. 

Buna göre yetkilerin aktarılmasında ya cimrilik yada bonkörlük 

yapılmaktadır. Denge seçilmelidir. 

 Kurmay-hat uyumsuzluğu: Komuta-kurmay ilişkisinde yeterli iletişim 

kanallarının bulunmadığını dile getirir. 

 Denetim alanı: Denetim alanın dar tutulmaya çalışılması ortaya aşırı 

büyüyen hiyerarşik bir yapı çıkmasına sebep olmaktadır. 
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Örgüt çalışanlarının yeteneklerinden en üst seviyede faydalanabilmek 

açısından, örgütte var olan sosyal gruplar ve onların özelliklerini ortaya çıkarmak 

gerekmektedir. Çalışanların insan odaklı olarak ele alınması “sosyal insan” 

kavramını gündeme getirmiştir. İnsan merkezli bakış açısı; teknik, ekonomik ve 

yapısal yönleri ön plana çıkarmıştır ( Şahin, 2004: 531). 

 Neoklasik Yönetim Anlayışına Yön Veren Ana Akımlar 1.4.2

Neo Klasik Yönetim Teorisine katkıda bulunan pek çok isim bulunmasına 

karşın bu bölümde en çok anılan ve iz bırakanları üzerinde durulmuştur. 

1.4.2.1 Elton Mayo ve Hawthorne Deneyleri 

Neo-klasik yönetim teorisini büyük ölçüde şekillendiren Howthorne deneyleri 

ABD’de 1927 ve1932 yılları arasında yaklaşık 200 bin kişinin çalıştığı ve telefon 

parçaları üreten Western Elektrik şirketinin Hawthorne tesislerinde dönemin önemli 

üniversitelerinde çalışan bir grup akademisyen tarafından yürütüldü. E. Mayo 

idaresinde F. J. Roetlisberger ve W. J. Dickson’ın oluşturduğu bir psikolog grubu 

tarafından yürütülen, yaklaşık binden fazla çalışanın konu edildiği araştırmalar, 

yıllarca sürdü. Yürütülen bu gözlem gereğince; ışıklandırma üzerinden yapılan, röle-

montaj odası üzerinden yapılan ve son olarak tel bağlama gözlem odası üzerinden 

yapılan, üç farklı deney yapılmak suretiyle amaçladıkları “İş ortamının 

düzenlenmesi” fikrinin cidden işe yarayıp yaramayacağını test ettiler. Fakat ortaya 

çıkan sonuç beklentileri aşarak, şaşkınlık yaratmıştır. Zira Bilimsel Yönetim 

Tekniklerinin gerçekliliğini sorgulamak amacıyla yapılan bu deney başka bir kapıyı 

açmış, insan ilişkilerinin ne kadar önemli olabileceğini, insanın sosyal bir varlık 

olarak duygu ve düşüncelere sahip olduğunu bu bakımdan işyerlerindeki toplumsal 

koşulların üretim üzerindeki büyük etkilerinin anlaşılmasını sağlamıştır. Bir 

işletmede dikkat edilmesi gereken başlıca unsurun insan olması gerektiği ve beşeri 

faktörlerin önemi net bir şekilde ortaya çıkmıştır (Şahin, 2014: 75-76; Asunakutlu, 

2001: 10-11; Özer ve Önen, 2017: 51).Şahin deney sonuçlarını tablo yoluyla şu 

şekilde göstermiştir (Şahin, 2014: 75): 
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Tablo 1: Howthorne Deneyi Sonuçları 

Kaynak: Şahin, 2014: 75 

Mayo sonuçlardaki en önemli etkenin çalışanlarda gözlemlediği iş 

koşullarındaki değişikliklere dahil edilme duygusunun yarattığı pozitif etki olduğunu 

dile getirmiştir (Hindle, 2014: 397). Çalışanların sosyal açıdan mutlu olmasının, dış 

çevreden ve yarattığı etkiden kat ve kat daha değerli olduğu kanaatine ulaşılmıştır. 

(Asunakutlu, 2001: 11). Mayo deneyden sonra şu sözleri söylemiştir (Hindle, 2014: 

142): 

“insanın aidiyet duygusu da denilen, sosyal dayanışma arzusu, bireysel çıkar ve 

bir sürü düzmece yönetim ilkesinin dayandığı mantığa göre daha ağır basıyordu” 

1.4.2.2 Abraham Maslow, İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Abraham H. Maslow, 1943 yılında A.B.D’de yapmaya başladığı deneysel ve 

gözlemsel klinik araştırmalar sonucunda; insanların gösterdikleri davranışların belirli 

bir ihtiyacın karşılanması için olduğunu ve bu ihtiyaçların belirli bir hiyerarşik 

sırayla karşılanması gerektiği fikrine ulaşmıştır. İnsanların motivasyonunun 

Howthorne Deneylerinin Bireyle 

ilgili Bulguları 

Howthorne Deneylerinin Örgütle ilgili 

Bulguları 

 Klasiklerin savunduğu; akılcı 

ekonomik insan modeli, 

geçerliliğini kaybetmiştir. 

 Örgütler kendi arasında karşılıklı 

bağımlılık içeren sosyal bir sistemdir. 

 

 Grup içinde çalışan bireyler, 

ihtiyaçlarını grup aracılığıyla 

giderirler. 

 Örgütlerin iki önemli işlevi 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki mal 

ve hizmet üretmek, diğeri de örgütte 

çalışan insanların tatmini 

sağlamaktır. 

 Çalışanların yeniliklere karşı 

her zaman mantıklı tepki 

vermesi beklenemez. 

 Örgütler hem sosyal hem de              

duygu sistemidirler. 
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sağlanması açısından bazı ihtiyaçların tatmininin diğerlerinden daha önemli 

olduğunu belirtir. Maslow hiyerarşik sıralamayı yaparken en alt kademedeki 

ihtiyacın karşılanmadan, bir üst basamağa geçilemeyeceği belirtmiş ve bir canlının 

ihtiyaç duyduğu fizyolojik ihtiyaçlar karşılanmazsa diğer tüm ihtiyaçlar yok 

hükmüne geçer veya arka plana itilir tespitinde bulunmuştur (Şahin, 2014: 79; Özer 

ve Önen 2017: 56;  Maslow, 2016: 157). 

Tablo 2: Maslow’ un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

 

Kendini Gerçekleştirme 

Saygınlık İhtiyacı: İtibar, Prestij 

Ait olma ihtiyacı: Sevgi, Şefkat, Aidiyet 

Güvenlik İhtiyacı: Sağlık, barınma, Korunma 

Fizyolojik İhtiyaçlar: Su, oksijen, mineraller, protein gibi 

Kaynak: Maslow, 2016: 155-166. 

 

 

 Fizyolojik ihtiyaçlar: İnsanın hayatta kalabilmesi için gerekli temel 

ihtiyaçlardan oluşmaktadır. Tüm ihtiyaçlar arasında en baskın olan fizyolojik 

dürtüler beslenme, su içme ve cinsellik şeklindedir (Maslow, 2016: 155-157). 

 Güvenlik ihtiyacı: Fiziksel ve psikolojik olarak güvenli bir çevreye sahip 

olma gereksinimini vurgular (Şahin, 2014: 80). 

 Ait olam ihtiyacı: Bir insanın fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları kâfi miktarda 

karşılandığında; bir diğer sevgi, şefkat ve aidiyet ihtiyaçları ortaya çıkar 

(Maslow, 2016: 163). 

 Saygı ihtiyacı: Bu aşamada kişi değer görmek ve itibarlı olmak ister. 

 Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: insanlar neyi yapmaktan mutlu oluyorsa onu 

yapmalıdır. Başka bir değişle neyi iyi yapıyorsa onu yapmalıdır. Kişi bu 

sayede kendini gerçekleştirebilir (Maslow, 2016: 165). 
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Bu döngü esas olarak yaşam doyumunun genel tanımını yapmaktadır ve 

bireylerin davranışını anlayabilmek için onların ihtiyaçlarının ne düzeyde 

karşılanabildiğine bakmak gerektiğini vurgular. 

1.4.2.3 McGregor, X ve Y Teorisi 

McGregor 1957 yılında yayınladığı “ işletmelerde İnsani Boyut” adlı 

yazısında yöneticilerin davranışları, örgüt içindeki diğer insanları nasıl 

algıladıklarına bağlıdır. McGregor bu algıdan yola çıkarak iki farklı tutumdan söz 

eder ve bunları X ve Y şeklinde ayırır. Bu varsayımları bir tabloyla incelemek 

mümkündür (Şahin, 2014: 82; Özer ve Önen 2017: 52;  McGregor, 2016: 225-234): 

Tablo 3: McGregor’un X ve Y Teorilerinin Kıyaslanması 

Kaynak: McGregor, 2016: 225-234 

X TEORİSİ Y TEORİSİ 

 

 İnsanlar olabildiğince az çalışırlar. 

İnsan doğası gereği tembeldir. 

 

 İnsanın çalışma isteği yoktur, 

sorumluluk almaktan hoşlanmaz. 

 

 

 İnsan özünde bencildir ve 

işletmenin isteklerine kayıtsızdır. 

 

 İnsan doğası gereğiyle değişime 

açık değildir. 

 

 İnsan saftır ve başkalarının sözüne 

kanar. 

 

 

 

 

 İnsan çalışmaktan nefret etmez. 

Çalışmakta yaşamın doğal bir parçasıdır. 

 

 Elverişli şartlar altında insanlar 

sorumluluk almaktan kaçınmayacaktır. 

 

 İnsanlar içsel olarak motive 

edilebilirler. 

 

 İnsanlar örgütsel sorunların 

çözümünde yeniliğe açıktırlar. 

 

 İnsanlar zekidir fakat sahip oldukları 

potansiyelin açığa çıkarılması gerekir. 

 

 İnsanların kendilerini adamaları için 

içsel isteklendirme ve ödüllendirme 

yapılmalıdır. 
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X teorisi otoriter bir yönetim şeklidir, Y teorisi ise katılımcı bir yönetim şekli 

olarak, insanların; amaçlara bağlılıkları ölçüsünde, örgütsel hedefleri gerçekleştirme 

yönünde bireysel çaba ve bireysel kontrol uygulayacaklarını varsayar. Bu noktada 

yönetimin vazifesi bu bağlılığı en üst seviyeye yükseltmektir (Hindle, 2014: 273). 

Örgütlerde uygun şartlar hazırlanırsa, katılım ve dayanışmacı yönetim; 

çalışanların yaratıcı enerjilerinin kurumsal amaçlara yöneltmeye yardımcı olabilir ve 

çalışanlar daha istekli hale gelir (McGregor, 2016: 233-234).  

1.4.2.4 Herbert Simon: İdari Davranış  

1978 yılında Nobel Ekonomi ödülünü ''idari davranış'' (Administrative 

Behavior) adlı eseriyle alan Herbert Simon bu kitabı İkinci Dünya Savaşının hemen 

ardından kendinden önce ki kamu yönetimi ile ilgili yazılan kitaplara bir tepki olarak 

yayınlamıştı. Simon bu eserinde iki önemli hususu açıklamıştır. Siyasetle yönetimi 

net bir şekilde ayırmanın mümkün olamayacağı ve yönetim ilkeleri olarak 

adlandırılan ilkelerin kendi aralarında çeliştiği fikridir. Kamu yönetimiyle siyaset 

bilimi arasında kayda değer bir ilişki olduğunu savunmaktadır. Simon' un temas 

etmeye çalıştığı esas nokta, yönetim biliminin temelinde sosyal psikoloji ve 

sosyolojinin göz ardı edilemeyeceğidir (Eryılmaz, 2016: 42;  Özer ve Önen, 2017: 

55-56). 

Simon yönetsel etkinliğin arttırılmasına yönelik, yaygın görülen yönetim 

prensiplerini şu başlıklar altında toplamaktadır (Simon, 2016: 180-187): 

1. Uzmanlaşma: Yönetsel etkinlik belli bir grup arasında paylaştırılmalıdır. 

Uzmanlaşma ve branşlaşma arttıkça yönetsel etkinlikte artar. 

2. Emir Komuta Birliği: Grup kesin bir yönetim hiyerarşisi altında toplanarak 

yönetsel etkinlik arttırılabilir. 

3. Kontrol kapsamı: Hiyerarşik olarak kontrol edilecek kişilerin sayısı 

azaltılarak yönetsel etkinlik arttırılabilir. 

4. Amaç, Süreç, Müşteri ve Mekân Esasına Göre Kurum: Personelin kontrol 

amacıyla süreçler dikkate alınarak gruplandırılması yönetsel etkinliği 

arttırılabilir. (Bu madde aslında birinci maddenin daha detaylı olarak ifade 

edilmesidir fakat tekil olarak tartışılmaya değerdir.) 
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Simon en çok ussallık (bounded rationality) kuramıyla tanınır. Bu kuram iktisadi 

bir tanım olup kendisinin “yetinmelik” şeklinde adlandırdığı; tatmin etme, ihtiyaçları 

karşılama ile “yetinme”  kavramlarının birleşimi olan ekonomik bir karar alma 

sürecidir (Hindle, 2014: 447). Simon bu kararları alırken; karar verme fırsatını 

bulmak, karar için gerekli olan problemi tanımlamak ve uygun davranışların 

geliştirilip değerlendirilmesiyle davranış biçimleri arasında seçim yapılması 

gerektiğini çünkü bunların karar verme sürecinin rasyonelleştirilmesi için gerekli 

süreçler olduğunu belirtir (Özer, 2016: 182). 

Simon’ un yönetim bilimiyle ilgili şu sözleri dikkat çekicidir (Simon, 2016: 

200-201): 

“Yönetimin bir bilim olmayı istemeyeceği, doğası itibariyle bir sanat 

olabileceği düşüncesine itiraz edilebilir. Yönetim ilkelerinin net bir şekilde nasıl 

tespit edileceği meselesi, sadece tecrübenin cevaplayabileceği bir konudur. “ 

Yönetim bilimi çalışmasında, sosyal psikoloji ve çağdaş sosyolojinin 

imkânlarından olabildiğince faydalanan Simon günümüze dahi ışık tutabilecek 

saptamalarıyla çok önemli bir yer almaktadır. 

Genel olarak neo-klasik kuramda örgütler kapalı bir kutu olarak ele alınır ve dış 

çevre ihmal edilir. Klasik yönetim anlayışında olduğu gibi örgütlerde, verimlilik, 

etkinlik ve ekonomiklik gibi kavramlar temel hedefleri oluşturur. Fark ise neo-klasik 

yönetim teorisinin bu hedeflere sadece maddi motivasyonla değil beraberinde 

duygusal motivasyonla da ulaşmaya çalışmasıdır (Şahin, 2014: 88). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. GELENEKSEL DÖNEM SONRASI KAMU YÖNETİMİNDE MEYDANA 

GELEN DEĞİŞİMLER 

2.1 Yeni Kamu Yönetimi (Kamu İşletmeciliği) Kavramı  

Bu yönetim anlayışı, “işletmecilik”(manageralizm), “yeni kamu işletmeciliği” 

(new public management), “piyasa temelli kamu yönetimi” (market based puclic 

administration) ve “girişimci idare”(entrepreneurial  goverment) şeklinde çeşitli 

kavramlarla anılmaktadır. İşletmenin, yönetimden daha geniş bir kavram olduğunu 

savunur. Yönetim; belli bir sürece, yöntemlere ve kurallara uygun olarak işleri sevk 

ve idare etmek iken, işletme; sadece verilen talimat ve kurallara göre iş yapmak 

yerine öncelik sırasına göre uygulama planları yapma, insan kaynaklarını etkili 

kullanma, sorunluluk alma ve performans değerlendirme gibi pek çok yönü de 

dikkate alır. Fiyat tabanlı, bürokrasiden uzak, piyasa temelli ve müşteri odaklı kamu 

yönetimi yaklaşımına genel olarak Yeni Kamu Yönetimi denmiştir (Eryılmaz, 

2016:48; Tortop vd., 2016: 313). 

Yeni kamu yönetimi düşüncesi (YKY), özel sektörde uygulanan; stratejik 

plan yapma ve performans esaslı yönetim, hesap verebilirlik, şeffaflık, verimlilik ve 

etkinlik gibi özelliklerin kamu sektörüne de uygulanması fikrini odak nokrası 

yapmıştır (Çevik. 2013: 67). 

YKY: Merkeziyetçilikten uzak, yetki devrinin olduğu projeler sunulduğu, 

sözleşmecilik esaslı, kurumsal gelişim ve duyarlılık eğitiminin verildiği, 

sorumluluğun arttığı, sonuçlarla yüzleşildiği ve müşterinin de siteme dahil edildiği 

anti-bürokratik kavramlardan ouşmaktadır. Basit bir ifadeyle YKY toplum eşitliğini 

sistemli şekilde engelleyen politika ve yapıların kaldırılması için çaba gösteren yeni 

bir yaklaşımdır (Frederickson, 2016: 450). 

Kamu işletmeciliği anlayışı; şirket yönetim tarzının devlete uyarlanması, 

devletin piyasaya müdahalesinin olabildiğince azaltılması, devletin diğer şirketler 

gibi serbest piyasada rekabet etmesi ve devletin temel vazifelerini yerine getirmekle 

yetinmesini esas alan neo-liberal yaklaşımların yönetimine uyarlanması şeklinde 

kendini göstermiştir (Kalfa,  2011:410). 
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Yeni kamu yönetiminin temelinde var olan anlayış; devletin sunduğu mal ve 

hizmetlerden faydalanan/kullanan vatandaşları birer müşteri ve tüketici olarak 

görmesidir. Bu bakımdan kamu kurum ve kuruluşları; tüketici memnuniyetine ve 

onların taleplerine uygun mal ve hizmet üretimine, üretilen ürünün kalite ve 

çıkaracağı maliyete özen göstermelidir. Bununla beraber verimlilik, etkinlik ve 

üretimde tasarruf da çok önem taşımaktadır (Kahraman, 2011: 286). 

Temel olarak, YKY doktrini, devletin bir işletme olarak yönetilmesi 

gerektiğini savunmakla beraber, özel firmaların kamu sektöründen daha başarılı 

olduğu varsayımı üzerine, özelleştirme, yeniden düzenleme, pazar rekabeti ve 

ticarileştirme gibi ekonomik kararların, kamu sektörünün yönetiminde ifa edilmesi 

ve böylece serbest piyasa uygulamalarının benimsemesini vurgular ( Ariely, 2011:4). 

 Yeni Kamu Yönetiminin Gelişim Süreci 2.1.1

1970’lerin sonundan itibaren öncüleri batılı ülkeler olmakla beraber 

dünyadaki birçok ülke, kapsamlı ve anlamlı sayılabilecek kamusal bir reform 

sürecine girmiştir. Yapılan reformlar netice olarak, kamu yönetiminin; hem makro 

düzeyde hem de mikro düzeyde yeniden yapılandığını göstermektedir (Coşkun, 

2004: 129). 1980’li yıllarda gündeme gelen yeni kamu yönetimi devletler açısından; 

süreç esaslı yöntem ve kurallara uygun bir şekilde işleri yürütmek mantığından, 

performans ölçümünün yapıldığı, kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, 

sorumluluk üstlenebilme ve hedefe odaklanabilme şeklinde bir paradigma değişimine 

yönelmeleriyle sonuçlanmıştır. Bu değişim yönetimden işletmeye geçiş esaslıdır 

(Bilgiç, 2011: 100-101). 

Chrıstopher Hood, 1991 yılında yayınlanan “A Publıc Management For All 

Seasons? “ (Tüm Sezonlar/Zamanlar İçin Nasıl Bir kamu Yönetimi?) adlı 

makalesinde kamu yönetimi için ilk kez Yeni Kamu Yönetimi (New Public 

Management, “NPM” ) kavramını kullanmış ve bu tanımı literatüre kazandırmıştır. 

Yine aynı eserinde; son 15 yıldaki kamu yönetimi için; YKY düşüncesinin yükselişi, 

kamu idaresindeki en çarpıcı uluslararası eğilimlerden biridir. Bu konudaki diğer 

bildirilerde yapılan araştırmalar esasen İngiltere deneyimine atıfta bulunsa da, YKY 
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kesinlikle İngiliz bir gelişme değildir, şeklinde belirtmiş ve YKY 'nin yükselişini 

açıklamak bakımından dört idari trende dikkat çekmiştir, bunlar  (Hood, 1991: 3): 

 Harcama ve personel bakımından kamusal büyümeyi belirgin şekilde 

yavaşlatmak veyahut devletin mevcut yapısını küçültmek için yapılacak 

faaliyetler, 

 Hizmet sunumunda merkezi yönetiminden çok, yerinden hizmet sunumuna ve 

özelleştirme veya yarı-özelleştirmeye gidilmesi vurgusu, 

 Kamu hizmetlerinin üretimi ve dağıtımında özellikle bilgi teknolojileri ve 

otomasyonun geliştirilmesi, 

 Kamu yönetimi, politika tasarımı, karar stilleri ve devletlerarası işbirliği 

konularında daha uluslararası bir gündemin oluşması, şeklindedir. 

Refah devleti döneminde, devletleşme ve refah devleti hizmetleri birlikte 

sürdürülmüştür. Gaz, elektrik ve tramvay hizmeti sunan şirketlerin kamulaştırılması 

ve onu takip eden zorunlu sağlık sigortaları gibi uygulamalar devletin genişlemeye 

başladığı ilk alanlardır. Söz konusu dönemde devlet; çalışanlar lehine bir pozisyon 

üstlenmiş ve Marksist düşünce devletin politikalarını etkileyerek teorik alt yapıyı 

kısmen sağlamıştır. Büyük ekonomik buhranla beraber hali hazırda teorik temelleri 

hazır olan ve en uygun aday olan; devlet yapısı, daha iyi işlev göreceği düşüncesi ile 

devletlerin daha fazla görev üstlenerek piyasa ile özel sektöre müdahale etmesi 

sonucunu doğurmuştur. Bu dönemde toplumsal olarak ekonomik krizin aşılması için 

reçeteyi “piyasanın görünmez el” inin insafına terk etmektense devletin “görünen el” 

ine yani bürokrasiye bırakmak daha rasyonel algılanmıştır. Bu algının doğal bir 

getirisi olarak devlet; genel iyiliğin ve zenginliğin kaynağı olarak odak noktasına 

konulmuştur. Devlet ve bürokrasi geniş bir takdir ve yetki alanına sahip olmuş ve 

bununla beraber birçok hizmet kamusal niteliğe bürünmüştür (Al, 2008: 12-14). 

Refah devleti politikaları artarak büyüyen bir kamu yönetimi ve daha fazla kaynak 

kullanan bir kamu örgütlenmesine imkan tanımıştır (Şaylan, 2012: 618). Fakat 

1970’ler bazı şeylerin yanlış gittiğinin fark edildiği ve daha önceden serbest piyasaya 

karşı yapılan eleştirilerin yer değiştirerek bu kez eleştirilerin hedefine devletin 

konduğu yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Artık gücü ve etkisi tartışmaya açılan 

piyasa değil, devletin ve bürokrasinin ta kendisi olmuştur. Yeni yönetim fikrinin 
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savunucuları modern Weberyan bürokrasisini eleştirirken, ironik bir tablo 

sergilemektedirler zira temelde verimliliği sağlamak iddiasıyla ortaya çıkan bu 

yönetim fikrinin aksine verimsizliğin odağı ve kaynağı olduğunu belirtmişlerdir  (Al, 

2008: 12-14). 

 Yeni Kamu Yönetiminin Ortaya Çıkış Nedenleri 2.1.2

Kamu işletmeciliğinin, geleneksel yönetim modelinin yerini alması 1980’li 

yıllarda başlayan reform hareketlerine bağlanır. Geleneksel modelin artık iyi 

işlemiyor olması ve toplumsal açıdan aldığı eleştiriler, hükümetlerin bir dizi 

reformlar almasına sebep olmuştur. Bu reformlar siyasa oluşturma, finansal yönetim, 

toplumla ilişkiler, imtiyazlar, kamu personel alımı ve terfiler gibi pek çok alanda 

yapılmıştır (Hughes, 2014: 50-51).  

Genç’e göre yeni kamu işletmeciliğini ortaya çıkaran sebepler şu şekilde 

sıralanabilir (Genç, 2010: 147): 

 1970’li yılların ortalarında patlak veren petrol krizleri ve yarattığı ekonomik 

problemler, bütçede oluşan açıklar ve 2. Dünya Savaşının ardından itibar 

gören refah devleti anlayışı ve aşırı büyüyen kamu maliyelerinin buna mesul 

sayılması,  

 Halkın devletten beklentilerinin artması fakat kamunun bu beklentiyi 

karşılayamaması ve verilen hizmetlerin kalite, hız ve etkinlik bakımından 

yetersiz kalması, 

 Yeni Sağ akımının güçlenmesi bilhassa ABD ve İngiltere merkezli bu 

ideoloji doğrultusunda kamu sektörünün küçültülmesi ve bu yapıların 

işletmelere benzeyen bir yapıya dönüştürülerek kamu sektöründeki etkinlik 

ve verimin yükseltilmesi için; tasarrufa gidilmesi, özelleştirmeye ağırlık 

verilmesi, 

 Devlete ve bürokrasiye karşı olumsuz söylem ve tutumların artarak 

yoğunlaşması, 

 OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), IMF (Uluslararası Para 

Fonu), WB (Dünya Bankası ) benzeri global örgütlerin uyguladıkları aktif 
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siyaset, sonuçları itibariyle, yeni sağ akımının nüfusunu arttırabilmesi 

bakımından hazırladığı uygun zemin  

 Bilgi ve iletişim alnındaki teknolojik yenilikler, 

 20.Yüzyılın son çeyreğindeki demokratikleşme talepleri, yönetişim 

kavramının değer kazanması, merkezde toplanan yetki ve mesuliyetlerin bir 

kısmının merkezi yönetimlerden alınarak yerel yönetimlere devredilmesi ve 

küreselleşmedir. 

Geleneksel kamu yönetimi anlayışından, yeni kamu işletmeciliğine 

geçilmesinin pek çok sebebi bulunmakla beraber temelde üç ana faktörden söz etmek 

mümkündür. Bunları(Eryılmaz, 2016: 48); 

 Ekonomik ve mali sebepler: Ekonomik krizler ev bütçe açıkları ile müzdarip 

kamu sektörü, 

 Sosyal etkenler: Devlete yapılan yoğun eleştiriler, 

 Siyasal etkenler: Ekonomik teorilerdeki yeni fikirler, Yeni Sağ’ın ortaya 

çıkışı ve son olarak özel sektördeki gelişmeler şeklinde değerlendirebiliriz. 

2.1.2.1 Ekonomik ve Mali Sebepler 

Devleti yönetme fikri 19. Yüzyılda; geleneksel olarak güvenliği temin etmek, 

adaleti sağlamak ve dış politikayı yürütmek gibi temel görevleri esas alıyordu. Bu 

düşünce devletin adeta bir kolluk görevi üstlenmesi biçimindeydi. 20.yüzyılın 

başlarında oluşan ekonomik buhranlar neticesinde bu yönetim tarzı sorgulanmaya 

başlanmış ve hızlı bir şekilde yönetim farklılığına gidilmiştir. Dönem için geçerli 

ekonomi paradigması, ekonomik kaynaklara müdahale edilmemek kaydıyla piyasa 

şartları içinde kendiliğinden optimum seviyeye ulaşacağı şeklindeyken, artık iyice 

kendini belli eden ekonomik kriz sebebiyle, yerini devletin tamamen ekonomiye 

müdahale etmesi gerektiği ve ekonomi alanında bir baş aktör rolünü üstlenmesi 

gerektiği mantığına bürünmüştür. Devletin esas görevlerine, politik olarak ekonomik 

hayatta üretim, dağıtım alanlarında faaliyete başlamak gibi korumacı yaklaşım 

gösterme eğilimleri eklenmiştir (Arslan, 2010: 23). 1930’lardan itibaren refah devleti 

şeklinde anılan bu dönemde Keynesyen ekonomi politikaları uygulamaya konmuş ve 

devletin gerek ekonomik, gerek sosyal politikalarda daha fazla görev üstlenmesine 
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sebep olmuştur. Söz konusu dönemde uygulanan politikalar geniş sağlık programları, 

eğitim hizmetleri ve sosyal güvenlik harcamaları şeklinde kendini göstermiş ve refah 

kelimesinin adeta içeriğini dolduran bir yapıya bürünmüştür. Fakat 1970’li yıllarda 

meydana gelen ekonomik krizin yarattığı olumsuz etkiler: bütçe açıkları ve 

beraberinde getirdiği aşırı borçlanmalar sebebiyle devletleri güç sayılabilecek 

kararlar almak durumunda bırakmıştır. Devletlerin bu aşamada verdiği hizmetleri 

devam ettirecekse bu hizmetlere zam yapılması veya finansmanı için ek vergiler 

getirilmesi konuşulurken daha da radikal sayılabilecek, devletin ekonomik ve ticari 

mecradan bütünüyle çekilmesi veya hizmetlerin azaltılması gibi talepler vücut 

bulmuştur (Eryılmaz, 2016: 48).  

2.1.2.2 Sosyal Etkenler 

1970 sonrası, sosyal devleti tartışan ve eleştiren liberal hareketin etkisiyle, 

devletin rolü tartışılmaya açılmıştır. 1970 Sonrası meydana gelen petrol krizinin 

beraberinde getirdiği olumsuz sonuçlar, neo-liberalizmin ortaya çıkışması açısından 

uygun bir zemin hazırlamıştır. Artan talepleri ve beklentileri karşılanamayan daha 

eğitimli ve hakkını arayan vatandaş profili devlete karşı duyulan eski biat 

kültüründen uzak yeni bir fikir akımına imkan tanımıştır. Neo-liberalizmin doğuşu;  

sanayi açısından gelişmiş ve ilerleme göstermiş, sosyal devlet anlayışını benimsemiş 

toplumlarda yani devletin ekonomik ve sosyal açıdan varlığını hemen hemen her 

alanda belli ettirdiği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Ortaya çıktığı dönem göz önüne 

alındığında bu yeni yaklaşım, devletin faaliyet alanlarını küçültmek ve özel girişime 

öncelik vermek şeklindeki taleplerle kendini ifade etmiştir (Karcı, 2008: 41-42).  

Devletin sahip olması gereken rol, neo-liberal düşünce açısından 

bakıldığında;  serbest piyasanın egemen olduğu ekonomik ortamın sağlanması, 

serbest ticaretin temin edilmesi, kişilerin özel mülkiyet hakkının her koşulda 

sağlanması şeklinde genel anlamıyla müdahaleci değil kısmen denetçi bir yapıya 

bürünmesidir (Malgaç ve Ünlü, 2017: 267). 

Devlet örgütlenmesinin, tıpkı özel sektör gibi ekili ve verimli çalışmasını 

sağlamak amacıyla, özel sektör tarafından tercih edilen teknik ve yöntemlerin kamu 

sektörüne de uygulanması gerektiğini savunan neo-liberal ideoloji ‘’küçük devlet’’, 
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“güçlü piyasa” reçetesiyle ortaya çıkmış ve devletin rolünün değişmesini talep 

etmiştir (Güzelsarı, 2004: 2). 

Gelişen neo-liberalist düşüncenin bir getirisi genelde; devletin kabahatli 

olarak kabul edilmesi ve özelde ise idare aygıtın suçlu ilan edilmesidir. 1970’lerde 

görülen krizin aşılamaması idari reformun yetersizliğine bağlanmış ve bu alanda bir 

paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğu kanısını doğurmuştur  (Yayman, 2016: 247). 

2.1.2.3 Siyasal Etkenler 

İktisadi bakımdan liberal fikirleri, devlet otoritesi ve disipliniyle birleştirmeye 

çalışan bir girişim olarak karşımıza; yeni sağ akımı çıkmaktadır. Devletin 

küçültülmesi ve piyasa mekanizmalarının esas alınması gerektiğini savunan bu görüş 

devlet işleyişinde köklü reformlar başlatmış ve refah devleti anlayışının sonunu 

getirmiştir. 1970’lerin sonuna doğru iktidara gelen ve Yeni Sağ olarak nitelendirilen 

programları uygulayan, Margaret Thatcher (İngiltere) ve Ronald Reagen (ABD.) 

devletin yapısını ve faaliyet alanını ciddi şekilde değiştirecek hareketin öncülüğünü 

yapmışlardır. Gerek Reagen, gerek Thatcher yönetimlerinin, karşı karşıya kaldıkları 

ekonomik güçlükler ve bürokrasinin hantal yapısı onları çözüm bulmak adına reform 

yapmaya sevk etmiştir (Eryılmaz, 2016: 48; Bilgiç, 2011:101).  

 Yeni sağ akımı esasen 19.yüzyıl liberalizminin yeniden yorumlanmış bir 

halidir. Yeni sağ düşüncesinin ortaya çıkmasında 1970’lerde yaşanan ekonomik 

krizler (Arslan, 2010: 23) ve azalan vergi gelirleri önemli rol oynamıştır (Hughes, 

2014: 152). Bu akımın temel içeriği, ekonomik kalkınma stratejisinin serbest piyasa 

ekonomisi koşullarına göre belirlenmesi ve bu yolla kalkınma dinamizminin özel 

sektöre taşınması esasıdır ( Aksoy, 2012: 577). Yeni sağ teorisine göre en ideal 

yönetim özel sektör disiplininin uygulanmasıyla elde edilebilir (Tortop vd., 2016: 

363). Bir taraftan piyasa temelli ekonominin faydaları ön plana çıkarılırken, diğer bir 

taraftan devlet olgusu; bireysel hürriyetlere engel olduğu kanısıyla dışlanmaktadır. 

Anlayışa göre refah devleti aşırı büyümüş ve bireysel özgürlüklerin önünü tıkamıştır. 

Refah devleti sağlıklı işleyen bir piyasa sayesinde mümkün olabilmektedir fakat 

devletin piyasaya müdahalesi hem piyasayı bozacak hem de nesnel tercihlerin önünü 

tıkayacaktır. Sürekli büyüyen ve hantallaşan bürokrasi var olan kısıtlı kaynakların 
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israf edilmesine sebebiyet vermektedir. Devletin üretici, dağıtıcı ve düzenleyici 

rollerden kurtulup asli kabul edilen güvenlik gibi geleneksel görevlere dönmesi 

beraberinde yeni sağ hareketinin sorunların çözümü bakımından başarılı olmasını 

sağlayacaktır (Arslan, 2010: 23-24). 

 Yeni sağ düşüncesi; Liberal Yeni Sağ, Muhafazakâr Yeni sağ ve kamu 

tercihi kuramı şeklinde değerlendirilebilir (Eryılmaz, 2016: 49; Aksoy, 2012: 579). 

Söz konusu bu üç kaynak; farklı şekil ve boyutta yeni sağ tanımına katkı sunmakta, 

aralarında yer-yer çelişen hususlar olmasına karşın, pek çok yönüyle birbirine destek 

olan bir bütünsellik oluşturmaktadır. Liberalizm odak noktasıdır. Liberal fikir ve 

önermeler, kamu tercihi kuramıyla yoğrulmuş ve muhafazakâr söylemlerle güç 

bulmuştur (Aksoy, 2012: 579).  

Liberalizmi; siyasal ve ekonomik açıdan olmak üzere iki şekilde açıklamak 

mümkündür. Siyasal liberalizm; insan hakları, hürriyet ve ekonomik bağımsızlığa 

imkân tanıyacak birey/bireyler şeklinde tanımlanabilmektedir. Ekonomik 

liberalizmde ise vurgu; piyasa mekanizmalarının devletin müdahalesi dışında kendi 

olağan seyrine bırakılması gerektiği şeklindedir (Arslan, 2010: 24). Genel bir 

ifadeyle liberalizm ve muhafazakârlığın bir birine zıt olduğu kanısı hakim olmasına 

karşın, Yeni Sağ akımını destekleyenler her iki bakış açısının doğrularını alıp en iyiyi 

bulmaya çalışmışlardır. Bu arayışın bir neticesi şeklinde yeni kamu yönetimi fikri 

ortaya çıkmıştır ve Yeni Sağ bu bakımdan incelendiğinde yeni kamu yönetimi 

anlayışının gelişimde önemli bir rol oynamıştır. Bu bakımdan hükumetlerin kamu 

hizmetlerinde büyük dönüşüm yapmalarına sebep olmuş ve bu değişim bilhassa 

kamu sektörünün özelleştirilmesi ve bürokrasiden uzaklaşılması şeklinde 

gerçekleşmiştir (Tortop vd., 2016: 364). 

Muhafazakâr yeni sağ; 1960’lı yılların hoşgörülü yaklaşımına tepki olarak 

kamusal ahlak sorunlarını gündeme getirmiştir. Eşitsizlik olgusunu doğal kabul eden 

muhafazakârlar, toplumda var olan sosyal hiyerarşiyi değiştirecek ya da bozacak 

düzenlemelere şiddetle karşı çıkmışlardır. Bireysel özgürlüklerin muhafazakâr 

toplum değerleriyle çakışmadığı sürece mümkün olabileceğini, haricinde 

özgürlüklerin sosyal düzeni bozacağını savunmuşlardır. Bu dönemde batılı ülkelerde 

artan refah seviyesi, bilhassa gençler arasında; süregelen ahlak anlayışını zayıflatma 
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ve sosyal standartları eleştirme şeklinde bir hareket oluşturmuştur. Muhafazakâr yeni 

sağın bakış açısına göre, bunlar; toplumu sahip oldukları değer ve ahlaki açıdan 

tehdit etmektedir. Kamusal ahlaka sahip çıkılmalı ve korunmalıdır. Ortak kimlik ve 

ortak kültür toplumu birleştirir şeklindeydi. Muhafazakârların 1979’da ilk iktidara 

geldiklerinde nasıl bir yönetim şekli uygulayacaklarına dair detaylı bir planları yoktu. 

Kamunun verimsizliği ve yapılan israfa dikkat çekiliyordu. Muhafazakârlar vergi 

ödeme ve hizmetlerden yararlanma arasında bir ilişki kurulmasını talep etmişlerdir. 

Bu taleple vatandaşların sorumluluk bilincinin artacağı ve bu sayede hükümetlerden 

daha rasyonel taleplerde bulunacakları savını öne sürmüşlerdir. Liberal sağ 

penceresinden bakıldığında muhafazakâr sağ; özel mülkiyet ve mülkiyet hakkına 

olduğu gibi riayet etmiş bunun vazgeçilmez bir toplumsal hak olduğunu dile 

getirmişlerdir. Eğitimin devletin görevi olmadığı konusunda da birleşen liberaller ve 

muhafazakârlar pek çok konuda kesişen ortak fikirler üretmişlerdir (Eryılmaz, 2016: 

49; Bilgiç, 2011:105; Aksoy, 2012: 583) 

Yeni kamu yönetimi paradigmasının oluşumunda katkı sahibi bir diğer akım 

olan kamu tercihi teorisi, kamu kurumlarını ve bunların davranışlarını özel şirket 

mantığıyla inceleyen ekonomik bir yaklaşımdır (Bayraktar, 2012: 602). Temelinde 

bireylerin kendi çıkarlarını en üst düzeye çıkartma çabasında oldukları fikrinden yola 

çıkar. Siyasi davranışı analiz etmek için ekonomik araçlar kullanan ve kaynağını 

ideolojiden alan bir teoridir. Devletin genişlemesine ve daha çok alanda faaliyet 

göstermesine tepki şeklinde doğan bu hareket kimsenin kamu yararını 

önemsemediğini, nihayette hükümetlerin de kendi çıkar ve istekleri doğrultusunda 

hareket ettiğini savunur. Kamu bürokrasisinde görevli kişilerin esas itibariyle sadece 

kişisel çıkarlarını düşündüklerini kamunun fayda ve iyiliğini düşünen kimsenin 

olmadığını söyleyen bu fikir, serbest temelli iktisadi piyasa şartlarında fiyatların 

doğal oluştuğu rekabet ortamında, bireyler kendi faydalarını nasıl maksimize 

edeceklerini hür bir biçimde seçebilmelidir der. Bunun sonucunda arzu edilen, 

maksimum toplumsal fayda ve refah, ya da maksimum kamusal yarar kendiliğinden 

oluşacaktır (Ökmen ve Demir,  2010: 33; Özer ve Önen, 2017:149; Aksoy, 2012: 

584). 
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2.1.2.4 Yeni Sağın Kamu Yönetimine Etkileri 

Yeni sağ düşüncesinden en fazla etkilenen ülkeler ABD ve İngiltere’dir. Bu 

ülkeler sadece uygulamakla kalmamış aynı zamanda bu görüşün liderliğini de 

üstlenmişlerdir. Bu liderler hem Liberal Yeni Sağ’a hem de Muhafazakar Yeni Sağ’a 

katkıda bulunmuşlardır. Sonuçta yeni kamu yönetiminin henüz detaylı bir kitabı veya 

ideolojisi yokken, ABD’de Reagen, İngiltere’de Thatcher hükümetlerinin ekonomik 

zorluklar ve bürokrasinin çağa cevap veremeyen yapısına karşı gerçekleştirdikleri 

reformlar sayesinde vücut bulmuştur (Eryılmaz, 2016: 51; Bilgiç, 2011: 101). 

Yeni Sağ’ın kamu yönetimine etkilerini Tortop beş başlıkta toplamıştır 

bunlar: (Tortop vd., 2016: 365-366) 

 Özel hukukun güçlendirilmesi için kamu ve idare hukukunun zayıflatılması 

sağlanmalıdır. Kamu yönetimi de rekabet etmeli ve özel sektör prensiplerine 

göre çalışmalıdır. 

 Aşırı büyüyen ve hantallaşan devletin çoğu gereksiz kuruluşları 

özelleştirilmeli ve piyasayla bütünleşmelidir. 

 Ömür boyu personel istihdamının kamu alanında son bulması ve yapılan 

planlamaların daha yerel ve projecilik esaslı olması sağlanmalıdır. 

 Piyasa mekanizmalarına öncelik vermek için yasamanın gücü 

zayıflatılmalıdır, devlet yönetişimi hem yerel hem de merkezi boyutta 

kullanmalıdır. Devlet yerelleşmelidir. 

 Faaliyet alanları bakımından devletin küçültülmesi ve özellikle ekonomik 

alandan çıkarılmasıdır. 

Aksoy’a göre Yeni Sağ’ın devlet ve kamu yönetimini üzerinde yarattığı etki: 

Devletin faaliyet alanının küçültülmesi ve kamu örgütlerinin kamu işletmeciliği 

kapsamında şekillendirilmesidir (Aksoy, 2012: 586).  

Eryılmaz’a göre yeni kamu yönetimini akımının gelişimi üç aşamada 

değerlendirilebilir. Bunlar (Eryılmaz, 2016: 49): 

 1979 yılından itibaren yaklaşık 6-7 yıl süren, kamu sektöründe yasal-yapısal 

özgürleşme (deregülasyon) yani; bazı alan veya kesimler için devlet 
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tarafından uygulanan engellerin azaltılması veya tamamının iptal edilmesi ve 

alınan diğer tasarruf kalemleridir. 

 1985’ten itibaren daha fazla uygulanmaya başlanan kamu iktisadi 

kuruluşlarının özelleştirilmesi ve “3E” (Economy-Tasarruf, Efficiency-

verimlilik, Effectiveness-Etkinlik) politikalarının uygulanmaya 

başlanmasıdır. 

 1990’lı yılların sonlarından itibaren uygulanmaya başlanan kamusal 

hizmetlerde kalite, vatandaş esaslı hizmet, yönetişim ve onun ön gördüğü 

katılımcılık, hesap verebilirlik, şeffaflık, performans odaklı yönetim ve etik 

gibi değerler ön plana çıkmaktadır.   

Yapılan yenilikler gelişimi arttırma amaçlı yapılmış olmasına karşın, o kadar 

çok değişim ve yenilik yapılmıştır ki bazı kamu kurumlarının küçültülmesi ve 

azaltılması sebebiyle siyasa üretme kapasiteleri kaybolmuştur (Hughes, 2014: 50-

51). Kamu Yönetimi alanındaki değişimler yönetsel bakımdan değerlendirildiğinde; 

kamunun idaresi fikrinden işletmecilik odaklı bir yönetime, siyasal bakımdansa; 

bürokratik esaslara dayalı devlet örgütlenmesinden, girişimci devlet anlayışına geçiş 

şeklinde olmuştur (Güzelsarı, 2004: 1). 

 Yeni Kamu Yönetiminin Özelikleri 2.1.3

Yeni kamu yönetiminin temel esaslarına bakıldığında işletmecilik ve kurumsal 

ekonomi anlayışları göze ilk çarpan etkenlerdir. Kamu yönetiminde mükemmeliyete 

ulaşabilmek için; düşük maliyet, yüksek kalite ve akılcı yönetim gibi özel sektör 

uygulamalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Zira işletmecilik iyidir, bürokrasi 

ise kötüdür fikri 1980 ve 1990’larda yaygın bir kabul görmüştür (Bilgiç, 2011: 106). 

Yeni kamu yönetimi açısından; sistemi iyileştirmek, verimliliği arttırmak, esnek 

yapıyı sağlamak, hizmette yerellik, sözleşmecilik, adem-i merkeziyetçilik ve şeffaflık 

gibi özellikler ön plana çıkmaktadır( Christensen ve Lenreid, 2012: 19). 

YKY pek çok yönetim anlayışı gibi esnek bir kavramdır. 1970’lerden bu yana 

OECD ülkelerindeki bürokratik reform ajandasının oluşumunu tetikleyen büyük 

oranda benzer bir dizi yönetim doktrinlerinin kestirme yolu kullanılmıştır. Yeni 
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kamu yönetiminin esasları hakkında Hood 1991 yılındaki makalesinde yedi temel 

ilkeden söz etmektedir. Bunlar (Hood, 1991: 4-5): 

1. Kamu sektörünü profesyonel yöneticilere devretmek: kamu hizmetlerinde 

görevli yöneticilere yönetme serbestliği tanınarak onlara aynı zamanda açık 

sorumluluk yüklenmesi ve bu anlamda hesap verebilirliğin önünün açılması. 

Yöneticiye, açık görev tanımının yapılmasını önerir. 

2. Açık standartlar ve performans ölçütleri: Özellikle profesyonel hizmetler 

açısından hedeflerin tanımlanması ve başarı göstergelerinin nicel olarak ifade 

edilmesini içerir. Hesap verebilirlik, net hedef beyanı ve verimlilik ise 

hedeflenen nesnelere “sıkı bir bakış” gerektirir. 

3. Çıktı kontrollerine daha fazla vurgu: Süreç yerine sonuçları önemsemeliyiz. 

Kaynak dağılımı ve ölçülen performansla bağlantılı ödüller verilmeli, teşvik 

sağlanmalı. Bürokrasilerde merkezileşmiş personel idaresinin, alt kademelere 

devredilmesi. 

4. Kamu sektöründe birimlerin ayrıştırılmasına geçiş: Yönetilebilir birimler 

oluşturmanız gerekiyor. Bunun için ürün odaklı işletmeci mantığıyla hareket 

eden birimler yapılmalı. Tek elden yönetilen merkeziyetçi yapılardan uzak 

durulmalı, merkezi olmayan bütçeler üzerinde yoğunlaşılmalı ve faaliyet 

gösterilmelidir. Sözleşmeli hizmet alımının getireceği avantajlarından 

yararlanılmalıdır. 

5. Kamu sektöründe daha büyük rekabete geçiş: Vadeli sözleşmelere ve kamu 

ihale prosedürlerine geçilmelidir. Maliyetleri düşürmek için rekabet 

edilmelidir. İşten çıkarma ve ödüllendirmede yöneticiye ek serbestlik 

tanınmalı ve halkla ilişkiler teknikleri uygulanmalıdır. 

6. Özel sektör yönetim tarzının uygulama stilleri: Askeri tarzda büyük yapılı 

organizasyonlardan kaçınılmalı ve daha önce rüştünü ispatlamış özel sektör 

yönetim araçlarının kullanılması gerekmektedir. 

7. Kaynakların tüketiminde artan disiplin ve tutum: Maliyetlerin düşürülmesini 

sağlanmalıdır. Emek disiplinini yükseltmek için sendikal taleplere 

direnilmelidir. Kamu kesiminin kaynak taleplerini kontrol altında tutmak ve 

daha azıyla daha fazlasının yapılmasını sağlamak gerekir. 
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Hood’ un detaylandırdığı pek çok unsur bir yenilik olmaktan ziyade daha eski bir 

evveliyata sahiptir ve bu içerikler gelecekte “YKY”  başlığını hak edecektir. Hood 

“YKY” ‘nin neden bir araya geldiği veya moda halini aldığıyla ilgili kabul görmüş 

bir açıklama ya da yorumun bulunmadığını söyler (Hughes, 2014: 51-52). 

Yeni kamu yönetimi unsurları için Politt’ in genel kabul gören tanımları Huges 

tarafından şöyle sıralanmıştır (Hughes, 2014: 167-168). 

 Yönetim açısından odağın girdi ve süreç mantığından üretim ve sonuç odaklı 

bir değişime gitmesi, 

 Performans ölçme ve yönetme odaklı bir anlayışa doğru evrilmesi, 

 Büyük, hantal ve katı hiyerarşik bürokrasiler yerine;  zarif, düz ve otonom 

örgütlenme yapısına gidilmesi, 

 Sözleşme ve sözleşme benzeri yapıların; hiyerarşik ilişkilerin yerine tercih 

edilmesi, 

 Kamusal hizmetlerin verilmesinde, piyasa mekanizmalarından daha fazla 

faydalanılması, 

 Kamu ve özel sektör arasındaki derin farklar kaldırılmalı kamu özel 

ortaklıkları tercih edilmeli, 

 Eski değerlerin (evrensellik, eşitlik, güvenlik ) terk edilerek, yeni değerlere 

(bireycilik ve etkinlik) yönelme vardır. 

Huges’e göre hem Hood’un hem Pollitt’in vurguladığı unsurlar birbiriyle 

ilişkilidir ve bazıları yenidir. Pollitt’in kullandığı dilin daha aydınlatıcı olduğunu 

savunur ve genel olarak içerdiği unsurların reform programının iyi bir özetini 

sunduğunu belirtir. Huges reform sürecinin gerçek olduğunu fakat bunun bir devrim 

olmadığını ve “Yeni Kamu Yönetimi” namını hak edecek bir şey olmadığını 

vurgulamaktadır (Hughes, 2014: 168-169). Üstüner yeni kamu işletmeciliği için 

“eski şişede yeni şarap” deyimini kullanır ve ilk bakışta değişim varmış gibi görünen 

paradigmanın eskinin yeniden üretilme çabası olduğunu söyler (Üstüner, 2012b: 394-

402).  
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Yeni kamu yönetimi Hood ve Pollitt’in belirttiği unsurların dışında pek çok fikir 

ve özellik taşımaktadır. Yayman yeni kamu yönetimi nedir sorusuna şu cevapları 

vermiştir (Yayman, 2016: 237-238). 

 Bürokrasiyle mücadele yapmak, 

 Yönetim anlayışında esnekliği ön plana çıkarmak, 

 Özel sektör yönetim tarzını bir model olarak kabul etmek, 

 Kamu sektörün ün gerçekte ne yapıp ne yapmaması gerektiğine karar vermek, 

 Rekabet şartları gereğince kamu hizmetlerinin sunumu yapılmalıdır, 

 Yerelleşme ve yetki paylaşımının önü açılmalıdır, 

 Kamu tarafından verilmesi planlanan hizmetlerde yerellik esasının 

uygulanması, 

 Yönetime başka aktörlerin de katılması ve sorumluluk alabilen yönetim 

fikrinin benimsetilmesi, 

 Kamu sektöründe de kullanıla bilinecek bazı özel sektör yönetim 

tekniklerinin uygulanması, 

 Çıktılara ve çalışanların performanslarının arttırılması önem vermek, 

 Var olan kısıtlı kaynakların kullanım ve dağıtımında olabildiğince tutumlu ve 

disiplinli davranılmalı, buna ek olarak etkinlik ve verimliliğe daha fazla 

dikkat edilmelidir, 

 Hesap verebilirlik ekseninde, müşteri odaklı bir yönetim felsefesiyle kaliteye 

daha fazla önem verilmelidir.  

Yeni kamu yönetiminin temel özelliklerini yapılan yenilikler, akımı besleyen 

teorik alt yapı ve bunları nasıl yorumlandığı üzerinden birkaç grup şeklinde 

açıklamak mümkündür (Eryılmaz, 2016: 53). 20. yüzyılın büyük bir bölümünde 

egemenliğini sürdürmüş Weberyan bürokrasiye karşı bir tepki niteliğindedir. 

Weber’in örgütlenme modeli zamanında demokrasiye ve refahın yükselmesine 

hizmet sağlamış olsa dahi günümüzde var olan şartlar ve gelişmeler karşısında 

verimsizliğin, kırtasiyeciliğin ve hantallığın kaynağı halini almıştır. Yapılan işin 

niteliğinden çok nasıl yapıldığına ve aşırı kuralcı yapısıyla bürokrasi mevcut kıt 

kaynakları verimli kullanmaktan çok, aksine israfın odağı haline gelmiştir, Temel 

amacı hata yapmamak ve risk almamak olan bürokratlar,  suya sabuna dokunmadan 



45 
 

var olan yapıyı korumaya çalışmışlardır. Kamuda yenilik, değişim tehlikeli ve yanlış 

görülürken, kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak ve hata yapmamak doğru addedilir. 

Oysaki yönetimlerden beklenen kürek çekmek değil dümeni tutmalarıdır ve 

protokollerden ziyade sonuç odaklı hizmet vermeleridir. Yeni kamu yönetimine göre 

kamunun örgüt yapısı mümkün olan en optimal düzeyde tutulmalıdır.  Yerinden 

yönetime imkan tanınmalıdır (Eryılmaz, 2016: 53-54; Bilgiç, 2011: 107; Tortop vd., 

2016: 327; Özer ve Önen, 2017:148).  

Bir diğer özellik devletin faaliyet alanı bakımından küçültülmesidir. Devletin 

hakemlik rolünü üstlenerek; kamu hizmetlerinin yönetimi ve üretimini birbirinden 

ayırması bu ve yolla piyasa oyuncularından daha fazla faydalanmasını esas alır. 

Geleneksel kamu yönetimi anlayışına göre devlet; kumu mal ve hizmetlerin 

üretilmesinde doğrudan yer alırken, yeni kamu yönetimi anlayışına göre devletin 

varlık gösterdiği alanların minimum düzeyde tutulması gerektiği savunulur. Bunu 

başarabilmek için geleneksel kamu yönetimi kültürünün değişmesi esastır (Eryılmaz, 

2016: 54; Tortop vd., 2016: 326). 

David Osborne ve Ted Gaebler (1992) yılında kalem aldıkları “Kamu 

Yönetiminin Yeniden icadı” adlı eserle devleti girişimci hükümet olarak 

adlandırmışlardır. Bu eserin içerdiği hususlara göre (Çevik. 2013: 64; Bilgiç, 2011: 

97-98; Üstüner, 2012b: 396-397): 

 Yeni kamu yönetimi anlayışına göre; devlet kamusal hizmetleri sunarken 

rekabet etmelidir.  

 Kamunun denetimi halk ve kamuoyu tarafından yerine getirilmelidir. 

Yönetimde performans esaslı bir değişime gidilmelidir.  

 Stratejik yönetim şekli kamu kurumlarına uygulanmalıdır.  

 Devlet kurum ve kuruluşları vatandaşı bir müşteri gibi değerlendirmeli ve 

özel sektörde kullanılan yöntemleri uygulayarak çözüm sunmalıdır. 

  Devlet Kamusal hizmetlerin finansmanını sağlarken kazanç sağlayacak 

şekilde benzeri özel sektör uygulamalarına göre hareket etmeli ve piyasa 

ekonomisinin argümanlarını devreye sokmalıdır.  
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 Devletin her alanda varlık göstermesinin aksine; devlet küçültülmelidir. 

Devletin üstlendiği rollerin dışa aktarılabilecek olanları, gönüllü kuruluşlar ve 

özel sektör tarafından icra edilmesi için teşvik edilmelidir. 

  Değişen kamu yönetimi fikriyle; halkın ve sivil kuruluşların yönetime 

kalımını arttırmak gerekmektedir. 

  Devletin merkeziyetçi yapısının terk edilmesi ve yerel yönetimlere daha 

fazla yetki paylaşımının yapılması sağlanmalıdır. 

  Değişen paradigma kapsamında kamu örgütlerinin; hesap verebilir, daha 

şeffaf, performans odaklı, stratejik vizyona sahip, verimlilik ve etkinliği 

temel alan bir kamu yönetimini hedef almalıdır (Çevik. 2013: 64). 

ABD’nin kamu yönetim sitemini araştıran, bazı tespit ve tavsiyelerde bulunan 

Osborne ve Gaebler’in “Reinventing Goverment” çalışmasını; değişmekte zorlanan 

bürokratik kamu yönetimi yerine, girişimci kamu yönetimi kavramını temel alan ve 

bunu girişimci kamu yönetimine geçiş olarak yorumlayan Yayman’ a göre yeni 

ilkeler şu şekildedir (Yayman, 2016: 241-242): 

 Girişimci Devlet’e Dönüşüm 

 Misyona Dayalı Bir Kamu Yönetimi 

 Piyasaya Yönelik Bir Kamu Yönetimi 

 Hizmet Sunmakta Rekabetçi Devlet 

 Sonuç ve Çıktılara Yönelik Kamu Yönetimi 

 Müşteri Esaslı Bir Kamu Yönetimi 

 Geleceği Hesaplayan Bir kamu Yönetimi 

 Dar Merkeziyetçi Bir Kamu Yönetimi 

 Katalitik Devlet: Kürek Çekme-Dümen Tut 

 Toplumun Dahil Olduğu Kamu Yönetimi: Hizmet Değil Yetki Verme 

Devletin rolü bakımından YKY yumuşak hiyerarşik yapı, örgüt yapısı 

bakımından dar merkez, geniş-yatay çevre ve yerellik unsurlarını benimser. Devletin 

görev alanı bakımından daraltılması gerekmektedir ve bu bağlamda devlete yüklenen 

rollerin hangi konularla sınırlı olacağını Bilgiç söyle sıralamaktadır (Bilgiç, 2011: 

107-108): 
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 Devletin kendisi üretici olmak yerine, hizmet üreten kuruluşlara gereken 

altyapıyı hazırlamalı ve rekabeti desteklemelidir. 

 Kamu bürokrasisinin denetim mekanizmalarına, halkın da dahil olabileceği 

bir sisteme gitmelidir. 

 Sonuçlara odaklı performans ölçümlerine ağırlık verilmelidir. 

 Vatandaşlar müşteri olarak değerlendirilmeli ve sunulan seçenekler 

çoğaltılmalıdır. 

 Sorunlar henüz kaynağında ortaya çıkmamışken çözüme kavuşturulmalıdır. 

 Kamu sadece harcama yapmamalı aynı zamanda kazanç hesapları da 

yapmalıdır. 

 Devlet yetki ve sorumlulukları belli ölçüde yerel yönetimlere kaydırılmalı ve 

katılımcı anlayışa geçilmelidir. 

 Piyasa mekanizmaları güçlendirilmeli ve desteklenmelidir. 

 Hizmetlerin sunulmasında kamu tekel pozisyonunda olmamalı, aksine 

mevcut ortamda katalizör şeklinde hareket etmelidir. 

İngiltere’de yöneticilere esneklik sağlayabilmek ve politika üreten bakanlıklarla 

uygulamayı yapacak ajansları birbirinden ayırabilmek adına belirlenen bazı kritik 

ilkeler ön plana çıkmıştır. Görev yapan kamu kurumları bazı temel sorular ışığında 

faaliyet bakımından gözden geçirilmiştir. İngiltere’de minimal devlet anlayışını 

anlatan formül ülkenin kamu yönetimi alanında üstlendiği değişimi apaçık 

göstermektedir (Başbakanlık, 2003: 44-45). 

1. Söz konusu hizmetin yapılmasına ihtiyaç var mı? (Eğer yoksa iptal et) 

2. İhtiyaç varsa, bu hizmetin illa devlet tarafından yapılması şart mı? (Şart 

değilse özelleştirmeye git) 

3. Yok, eğer gerekliyse, devletin temin edeceği kaynaklarla ve yine devlet 

tarafından takip ve kontrol edilme suretiyle bu hizmeti sağlayabilecek özel 

firmalar var mı? (Şayet sağlayabilen firma varsa hizmeti ondan temin et) 

4. Şayet temin edilemiyorsa, yetkilendirilmiş ve özerk bir yapıya sahip kamu 

teşekkülü (büyükşehir belediye şirketleri gibi) bu hizmeti sunabilir mi? 

(Çaresiz bu hizmeti kamu sunacaksa en etkili şekilde yerine getirsin). 
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 Yeni ve Geleneksel Kamu Yönetimi Arasındaki Temel Farklar 2.1.4

YKY, geleneksel yönetimle kıyaslandığında sorumluluk üstlenme açısından çok 

farkı bir duruş sergilediği belirgin şekilde görülmektedir. Geleneksel teoride, 

bürokratlar sadece siyasal egemenliği elinde bulunduran erke karşı sorumludurlar. 

Oysaki yeni kamu yönetimi teorisinde bürokratların halka karşı da sorumlu olmaları 

beklenir. Geleneksel anlayışta; sadece kural ve yönetmeliklere uygun hareket ederek 

sorumluluktan kaçan yöneticiler, yeni kamu yönetimi anlayışında sonuçtan da 

sorumlu tutulmaktadırlar. Bir kamu işletmecisinin başarılı sonuçlara ulaşabilmesi 

için sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir. Yeni yönetim tarzında yöneticiler; 

etkinlik, verimlilik, kalite ve müşteri memnuniyeti gibi yeni kavramlardan 

sorumludurlar.  Bu bakımdan siyasi liderlerin bürokratlarla olan ilişkileri önem 

kazanmaktadır. Bürokratların sorumluluk alması sağlanmalıdır bunun için rahat karar 

verebilmeleri ve bu alınan kararların icraata geçirilebilmesi bakımından geniş 

yetkiler verilmelidir. Yeni kamu yönetimi; kamu ürün ve hizmetlerinin 

belirlenmesinde tek başına hareket etmek yerine alınacak kararların ilgili taraflarca 

beraber mütalaa edilerek karara bağlanmasını ve bu şekilde toplumu yönetmekten 

çok onu yetkilendirmek yönünde hareket etmiş olur. Böylece toplum edilgen değil, 

bizzat hizmetlerin sahibi ve efendisi haline gelir   (Eryılmaz, 2016: 56; Bilgiç, 2011: 

108; Hughes, 2014: 170). 

Yeni Kamu yönetimi piyasa eğilimlidir. Yönetimde özel sektör ilke ve 

uygulamalarının kamu yönetimine uyarlanarak kullanılması gerektiğini savunur. 

Girişimci yönetimler savının kamu yönetimine uyarlanması ve işletme yönetimi ve 

özel kesim alanında yaşanan yeniliklerin kamuya transfer edilmesini öngörür. Bu 

çabaların özünde; hizmetten yararlanacak olanlara, seçme şansı tanıyan rekabetçi bir 

ortamın hizmetlerin kalitesini arttıracağı fikri yatmaktadır (Tortop vd., 2016: 328-

329). 

Yeni kamu yönetimine göre devletler, ekonomik ortamda bulunan aktörlerle 

sözleşme yaparlar ve bu yolla hizmeti alan ve sağlayan arasında bir ayırım 

yapılabilmektedir. Bu ayırıma gidilmesinin sebebi siyasal erkin hem ne üreteceğine 

hem de nasıl sunulacağına kendi başına karar vermesinden kaynaklanmaktadır. Zira 

bu ayrıcalıklı konum kamuya avantaj sağlayacaktır fakat kamu; rekabet ederek, bir 
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konuma gelmeli veya avantaj sağlamalıdır. Rekabet kaliteyi ve standartları yükseltir. 

Sözleşme taraftarları şayet sunulacak hizmetler rekabete açıksa, bu hizmetler için 

ihaleye çıkılması gerektiği vurgularlar. Yeni kamu yönetimi, sözleşmeciliğin, tüm 

alanlarda gerekliliğine önemle vurgu yapar. Bu gereklilik ister personel istihdamında 

ister hizmet sunumunda olsun güçlü bir şekilde kendisini gösterir. Sözleşmecilik 

yöntemi çıktılarda verimliliği sağlayan en etkili uygulamalardan biridir  (Tortop vd., 

2016: 330-333; Hughes, 2014: 174; Lane, 2000: 10). 

Tablo 4: Geleneksel yönetim teorisiyle yeni kamu yönetimi teorisinin dayandığı 

temeller  

 

Geleneksel Yönetim Teorisi 

 

 

Yeni Kamu Yönetimi Teorisi 

Sanayileşmiş toplum esaslı Bilginin hakim olduğu toplum 

Kamu yönetimi ilkeleri İşletme yönetimi ilkeleri 

Plan yapmak Esnek olmak ve ihtiyaca göre hareket etmek 

Statüyle ilgili problemler Verimlilik, rasyonellik ve kalitenin nasıl 

arttırılacağı sorusu 

Yasayla detaylı kurallar oluşturmak Var olan kuralların azaltılması ve 

sadeleştirilmesi 

Yetki ve yetki gaspı ile ilgili sorunlar Amaç ve hedeflere ulaşabilme açısından 

sorunlar 

Vatandaş odaklı Müşteri odaklı 

Emir-komuta Katılımcı karar mekanizması 

Merkeziyetçi yönetim  Yerinden yönetim ve yetki devri yapılması 

Yasa ve şekil denetimi Başarı odaklı performans denetimi 

Eşit ücret prensibi Performans ve başarıya dayalı ücretlendirme 

Klasik devlet muhasebesi ve bütçesi Yönetim muhasebesi, Maliyet-fayda analizi 

Geleneksel yönetim anlayışı Proje yönetimi anlayışı 

Kamu sektörünün üstünlüğü Özel sektörle rekabet ve piyasa hâkimiyeti 

Kanun tekelciliği, bürokrasi Rekabetçilik, piyasa odaklı yönetim araçları 
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PODSCORB,  sevk ve idare Yönetişim, Kalite yönetimi 

Post modern kamu yönetimi 

Dışarıya kapalı ve gizlilik üzerine kurulu 

yapı 

Vatandaşa bilgi edinme hakkı sunan şeffaf 

yapı  

Katı hiyerarşik yapı Esnek çalışma fikri 

Kamu yararı ve kamu hizmeti anlayışı Kamu yararı ve kamu hizmeti kavramlarının 

piyasa temelinde yeniden ele alınması 

Yaşam boyu istihdam Sözleşme statülü iş 

Maliyet kontrolü ve verimlilik Kalite kontrolü ve değer yaratma 

Süreç odaklı yapı  Sonuç odaklı yapı 

Az yetkili yönetici İnisiyatif alabilen yönetici 

Bireysel yönelim Ekip yönelimli 

Yetkinin tek elde toplanması Yetkinin paylaşılması 

Dikey örgütlenmiş yapı Yatay örgütlenmiş yapı 

Sosyal refah devleti anlayışı Sınırlı ve düzenleyici devlet anlayışı 

Kaynak: Yayman, 2016: 242-243 

Yeni kamu yönetiminin getirdiği değişimin temellerini toparlarsak, bunlar (Ateş, 

2011: 188): 

 Devletin görev alanının başta ekonomik faaliyetler olmak üzere 

küçültülmeye gidilmesi, 

 Devletin piyasaya odaklanması ve bu piyasa mekanizmalarını öncelikli 

olarak çalıştırması, 

 Kamu sektörünün verdiği hizmetler açısından; kalite arttırılması, rekabet 

edebilir ve etkinliği yüksek ürün ve hizmetler sunulması, 

 Daha çok müşteri odaklı bir yapıya dönülmesi ve tüketiciye özel sektörde 

olduğu gibi seçenekler sunulması, 

 Yumuşak ve esnek bir örgüt yapısına geçilmesi, yetki devri ve 

hizmetlerde yerellik ilkesinin benimsenmesi, 

 Sivil toplum kuruluşları ve özel sektördeki aktörlerle daha fazla 

işbirliğine gidilmesi, tavsiyeler alınması ve sözleşmecilik uygulamalarının 

öncelikli hale getirilmesi, 

 Yürütülecek işlemlerin kamu işletmeciliği esasına dayanarak 

şekillendirilmesi, 
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 Sorumluluk alabilen, hesap verebilirliği ilke edinen ve yetkilendirilmiş 

yöneticilerin istihdamına geçilmesi, 

 Kamu kurum ve kuruluşların kendi aralarında da rekabet etmesi için 

teşviklerde bulunulması şeklinde değerlendirilebilir. 

Kamu yönetimine dair verilmek istenen mesaj bir paradigma değişikliğinin 

olduğu ve bu değişimin, kamu hizmetlerinin; geri dönülemeyecek şekilde 

bürokrasiden uzaklaştığıdır. Yapılan reformların ilk gününden itibaren kamuda 

önemli değişimler yaşanmış ama ayakta kalan kamu yönetimi değil kamu 

işletmeciliği olmuştur (Hughes, 2014: 51-52). 

2.2 Toplam Kalite Yönetimi 

Kamu yönetimi alanında yapılan birçok iyileştirme ve değişimin temelinde kalite 

olgusu yatar (Eryılmaz, 2016: 57). Kalite çok yönlü olması nedeniyle net bir 

tanımının yapılmasını güçleştirmektedir. Daha önce “standartlara uygun” şeklinde 

tanımlanan kalite; günümüzde “müşteri isteklerine uygunluk” tanımıyla 

kullanılmaktadır. Güncel tanımıyla kalitenin; verilen ürün veya hizmetin müşteriyi 

tatmin derecesiyle ölçümü yapılmaktadır. Kalite sadece mal, hizmet ve ürün 

kalitesinden ibaret olmayıp insan, sistem ve süreç kalitesini de kapsamaktadır. Bu 

bağlamda incelediğimizde kalite (Görün ve Erdoğan 2007: 280): 

 Sürekli uygulanan bir iyileştirme sürecidir. 

 Aynı zamanda bir yönetim şeklidir. 

 Devamlılığı bakımından yaşam felsefesidir. 

 Rekabet gücünün artmasını sağlar. 

  Yeni kamu yönetiminin önceliklerinden olan müşteri memnuniyeti kalite 

yönetiminin de en önemli unsurudur. Bu bağlamda toplam kalite yönetimi (TKY), 

bireylerin taleplerine duyarlı, müşteri yönelimli kalite standartlarının oluşturabilmesi 

açısından yeni kamu yönetimiyle kesişmektedir. Toplam kalite yönetiminin gelişimi 

YKY’ den öncedir. TKY’ nin temelleri 1950’li yıllarda atılmış ve 1980’li yıllarda 

etkinlik kazanmaya başlamıştır. TKY ilk zamanlar özel sektör tarafından 

uygulanmaya başlanmış ve sonrası kamu örgütlerinin sunduğu hizmet kalitesi, 

etkinlik, verimlilik gibi olguların iyileştirilmesi ve mevcut sorunlarının çözülebilmesi 
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açısından, kamu sektöründe de uygulama alanları bulmuştur (Balcı, 2005: 197; 

Görün ve Erdoğan 2007: 279). 

 TKY’ nin sunduğu kalıtımcı yönetim anlayışını bütün unsurlarıyla beraber ele 

almak gerekmektedir. Bu unsurları sıralamak gerekirse (Görün ve Erdoğan 2007: 

282-285): 

1. Müşteri Odaklılık: Müşterinin ne talep ettiği ve beklentilerinin hangi 

doğrultuda değiştiğini saptamak gerekir. Zira müşteri memnuniyeti en önemli 

unsuru temsil etmektedir. 

2. Tam Katılım ve sorumluluk: Örgüt çalışanlarının yönetime katılması gereğini 

vurgular. Bu sayede örgüt üyelerinin düşünerek uygulamaları tatbik etmesi 

sağlanır. Mevcut çalışanların hem sorumluk hissetmesi “ ben bu örgüte nasıl 

katkıda bulunabilirim” hem de katkı da bulunması “ben bu örgütü nasıl 

geliştirebilirim” sağlanabilir. 

3. Üst Yönetimin Liderliği: Örgütte lider pozisyonunda olan çalışanların 

katılımcı olması beklenmektedir. Üst yönetimin teşvik eden, destek veren ve 

astlarla iletişim halinde, sürecin içinde görünür şekilde yer alması 

gerekmektedir. 

4. Sürekli Gelişme (Kaizen): Kaliteyi arttırmanın önemli unsurlarından bir 

diğeri de sürekli gelişimi vurgulayan kaizen anlayışıdır. Bu anlayışa göre her 

yeni günün, bir önceki günden daha iyi olmasını sağlama çabası ön plana 

çıkar. Kazien kavramı japonca’ da ki “kai” değişim ve “zen” iyi anlamına 

gelen kavramların birleştirilmesi sonucu elde edilmiştir. Temelde sürekli 

iyileştirme yapılması ve bunun için çaba gösterilmesi görüşü vardır. 

 Müşteriye verilen hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesini esas alan ve kurum 

genelinde katılıma değer veren bir yapısı bulunmaktadır. Yönetim fikirlerinin hemen 

hemen hepsinden yararlanan TKY mevcut esnek ve güçlü yapısıyla insanı odak 

merkezi yapan çağdaş bir yaklaşımdır. TKY, birçok yönetsel yaklaşımla benzer 

unsurları barındırmaktadır. TKY, birçok yönetim anlayışının iyi yönlerini almıştır. 

Şu durumda Taylor'a ait Bilimsel Yönetim teorisinin, beşeri ilişkiler kuramlarının ve 

bazı yeni yönetim yaklaşımların bir bütünü şeklinde değerlendirilebilir. Yönetim 

alanında oryaya konan teorilerle TKY arasında bir kıyaslamaya gidildiğinde, TKY’yi 
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ötekilerinden ayrıştıran birincil faktörün müşteriler bazında gösterilen yaklaşımlarda 

meydana gelen farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. TKY için “vatandaş” deyimi 

yerine “tüketici” veya “müşteri” kavramının kullanılması bazı çekinceleri 

beraberinde getirmiştir. Zira bu tarz bir söylem değişikliği; vatandaşın sahip olduğu 

anayasal haklarının ellerinden alınması manası taşıyabilir ve “devlet vatandaş 

ilişkisini interaktif düzeyden basit bir ticari alışveriş seviyesine düşürebilir “ şeklinde 

eleştiriler bulunmaktadır. Türkiye’de de bazı kamu kuruluşlarında Toplam kalite 

yönetimine dair çalışmalar yapılmaktadır (Balcı, 2005: 197; Görün ve Erdoğan 2007: 

280; Eryılmaz, 2016: 57; Parlak ve Doğan, 2016: 96-97). 

Kamu sektöründe uygulanmaya başlanan bu yönetim tarzı, daha önce yapılan 

başarılı uygulamaların etkisi olmakla beraber, kamuya uygulanması açısından şu 

nedenler sıralanabilir (Görün ve Erdoğan 2007: 288-290): 

 Yenilenmenin Gerekliliği: Kamu bürokrasinin beraberinde getirdiği yapısal 

ve işlemsel sorunlar nedeniyle kamunun hantal ve beklentileri karşılamakta 

zorlanan yapısı, bu yönetim tekniğinin uygulanması bakımından ortak fikir 

oluşmasını sağlamıştır.  

 Sunulan Kamu Hizmetlerinin Kalitesi ile İlgili Beklentiler: Kamu sektöründe 

sunulan hizmet kalitesi çoğu zaman eleştirilere konu olmaktadır. Genel 

anlamda kamu çalışanları hizmet verirken, hizmetleri sundukları kişilerin 

vergileri sayesinde maaş aldıkları gerçeğini göz ardı ederler. Hâlbuki TKY’ 

ne göre hizmet kalitesinin attırılması bakımından vatandaşın beklentilerine 

göre hareket etmelidirler. 

 Özelleştirme Bakımından Artan İstekler: Çok fazla alanda faaliyet gösteren 

devletim tüm alanlarda etkin olabileceğini söylemek kolay değildir. 

Özelleştirme beklentisinin temelinde kamunun sunmakta olduğu hizmetlerin 

özel sektöre devredilerek maliyetinin düşürülmesi ve hizmet kalitesinin 

artacağı fikridir. 

 Yetenekli ve Yetişmiş Personelin Kamu Sektörünü Tercih Etmemesi: Kamu 

kurum ve kuruluşlarının en önemli problemlerinden biri de yetişmiş, eğitimli 

ve yetenekli çalışanlarını elinde tutamayıp özel sektöre kaptırmasıdır. Oysaki 

TKY’ nde çalışanlara yetki ve sorumluluk verilmesi onlarında yönetime 
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katkıda bulunması ve örgütsel bir aidiyet oluşturulması amaçlardan bir 

tanesidir. 

 Artan Maliyetler: Verilen kamu hizmetlerinde artan maliyetler, kamunun 

hantal yapısı ve verimsizliği nedeniyle kalitenin ikinci plana atılmasına sebep 

olmaktadır. Oluşturulan bütçelerde kesintiye gidilerek çaba bulunmasına 

karşın, TKY bu noktada maliyetleri düşürebilir ve verilen hizmet kalitesini 

arttırabilir. 

 Mevcut Kamu Örgütlerinde Motivasyon Eksikliği: Aldıkları ücretin yetersiz 

olduğu inancına binaen çalışanlarda isteksizlik ve kayıtsızlığın hakim olduğu 

söylenebilir. TKY bu aşamada ücretin dışında aidiyet ve tatmin duygularını 

işleyebilir. 

 Toplam kalite yönetiminin kamu kurumlarına uygulanması bakımından bazı 

güçlükler de bulunmaktadır. Bu zorlukları Balcı şöyle sıralamaktadır (Balcı, 2005: 

203-204): 

 Kamu sektörü ve yenilik: Kamu sektörü başta olmak üzere örgüt 

çalışanlarının mevcut yapıyı korumak ve muhafaza etmek eğiliminde 

olduklarıdır. Bazen bu direnç çok yüksek boyutlara varabilmektedir. 

 Kamu sektörü ve örgütsel performans: Her yıl bütçeden belirli bir miktar 

kamu örgütlerine verilir. Fakat bu dağılım yapılırken göz önünde 

bulundurulması gereken önemli bir parametre olan örgütün başarı ve çıktıları 

dikkate alınmaz. Harcamalar savunma sanayi ve fakirlere yardım arasında 

öyle akıllıca kullanılmalıdır ki, her biri için ayrılmış son kuruş dahi gerçek 

sonucu üretsin (Key, 2016: 145). 

 Kamu sektöründe verilen ücretler ve performans esası: Genel anlamda kabul 

gören ücretlendirme görüşü; düşünenlerle bunları uygulayanların farklı 

maaşlar alması yönündedir. Oysaki TKY' de uygulayıcılar da yaptıkları iş 

bakımından söz söyleyebilmekte ve bireysel performans ölçümü yerine grup 

performansı değerlendirmesi tercih edilmektedir. 

 Kamu bürokrasilerinde yöneticiler mevcut kanun ve yönetmeliklere göre 

hareket eder: Kamu sektöründe bürokratların bazen karar almakta çekingen 

davranıp sorumluluk alamaması,  politikacıların devreye girmesine sebebiyet 
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vermektedir. Fakat TKY; bu politikaların belirlenmesi ile yerine 

getirilmesinin birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini vurgular. 

 Yapısal engellerin varlığı: Mevcut örgütsel yapı ve yönetmelikler kamu 

örgütlerinin esnek biçimde hareket etme imkânını azaltır. Kamunun en ufak 

faaliyetleri dahi ayrıntılı bir şekilde düzenlenerek esneklik imkânı yok 

olmakta ve TKY’nin uygulanabilmesi bakımından ihtiyaç duyulan 

yumuşaklık ve yetki devri için gereken uygun zemin yok olmaktadır. 

Toplam kalite yönetimi yöneten ve yönetilenler arasında bir çıkar ayrılığından 

değil aksine ortak bir kazanç olduğu fikrinden yola çıkar. Müşteri memnuniyetini en 

ön safhaya koyan ve sürekli iyileştirilen kalite fikriyle her türlü sorunu aşabilecek 

organik bütünlüğün sağlanabileceğini savunur. Toplumsal katılımın çok önemli 

olduğu yönetişim fikriyle de uyumlu bir resim çizmektedir (Şaylan, 2012:628). 

2.3 Yeni Kamu Hizmeti Anlayışı 

Yeni kamu yönetimine alternatif şeklinde gelişen “Yeni Kamu Hizmeti (YKH)” 

(New Public Service) anlayışı, demokratik katılımı ve vatandaşlığı kamu hizmetinin 

odağına almasıyla dikkat çekmiştir. Janet Denhardt ve Robert Denhardt’ ın 

öncülüğünü yaptığı bu yeni yaklaşıma göre; bir kamu personelinin en önemli vazifesi 

vatandaşlara yardımcı olmak ve halkın çıkarını korumaktır. Demokratik katılım ve 

vatandaşlık kamu hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Piyasa mekanizmaları 

kadar vatandaşın beklenti ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Bu yaklaşıma göre 

tüketici ve vatandaş aynı şey değildir. Vatandaşı sadece müşteri olarak görmek etik 

değildir (Eryılmaz, 2016: 59; Genç, 2010: 150-152 ).  

Demokratik hak ve değerler temeli üzerine kurulan bu anlayış, kamu 

çalışanlarının sorumlu oldukları yasal ve siyasal bağlılıklarının dışında, toplum ve 

vatandaşa da benzer bir hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgular. Bu anlayışa göre 

devletin esas sahibi vatandaştır. Kamu çalışanlarının vazifesi vatandaşlara hizmet 

etmek ve vatandaşın sahip olduğu pozisyonu kuvvetlendirmektir ( Özcan ve Ağca, 

2010: 16).  

Yeni kamu yönetiminde özellikle kamusal hizmetlerin sunumunda piyasa 

merkezli anlayış ve kamusal sorumluluk, kamu yararını ortadan kaldıracağı 
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korkusuyla ciddi şekilde eleştiri almıştır. Bunula beraber bazı uygulamaların sosyal 

boyutu ihmal ettiği ve vatandaşın bir müşteri gibi görülmesi rahatsızlık yaratmıştır 

(Eryılmaz, 2016: 59). Oysaki yeni kamu hizmeti yaklaşımı vatandaşı bir müşteri 

veya tüketici gibi algılamak yerine onları kamu hizmetlerinin üreticisi ve alıcısı 

olarak nitelendirmiştir. 

 Yeni Kamu Hizmetinin Gelişim Süreci  2.3.1

Geleneksel yönetim tarzı; aşırı kuralcı ve hantal yapısıyla zaman içerisinde 

beklentileri karşılayamamış ve işlemekte zorlanmıştır. Süreç odaklı, merkeziyetçi ve 

sert hiyerarşik yapı sürdürülemez bulunmuş ve yerini yeni kamu yönetimi veya bir 

diğer değişle yeni kamu işletmeciliğine bırakmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı 

(YKY), özel sektörde uygulanan; stratejik plan yapma ve performans esaslı yönetim, 

hesap verebilirlik, şeffaflık, verimlilik ve etkinlik gibi kavramların kamu sektörüne 

de uygulanmasını merkezine taşımıştır (Çevik. 2013: 67). Günümüzde halen 

uygulanan en popüler ve yaygın yönetim anlayışı olmasına karşın birçok eleştiriye de 

konu olmuştur. Söz konusu eleştirilerin merkez odağında: Vatandaş tanımı yerine 

müşteri kavramının kullanılması yer almaktadır. Demokratik ve hümanist bir bakış 

açısıyla devletin vatandaşlarını birer müşteri gibi görme fikri sıcak karşılanmamış ve 

tepki almıştır. Her türlü kamu ürün ve hizmetinin kamu yararı esasına dayanması, 

bireysel hakların korunması ve toplumun ortak çıkarlarının üstün tutulması gibi 

demokratik değerleri ön plana çıkaran kamu hizmeti anlayışı bu noktada ortaya 

çıkmaktadır. 

Yeni kamu hizmeti yaklaşımını şekillendiren ve geliştiren Jenet V. Denhardt 

ve Robert B. Denhardt olmuştur. Daha önce ki yönetim teorilerinin güçlü ve zayıf 

yanlarını gözeterek daha toplum merkezli ve demokratik bir yönetim fikri ortaya 

koymuşlardır. Yeni kamu hizmeti idarenin sorumluluklarını sosyal kriterler ve 

demokratik bakış açısına göre değerlendirmektedirler. Bu görüşün temel aldığı fikir 

kamu yararının sağlanmasıdır.  (Genç, 2010: 147). Bu kuramın öncüleri sayılan 

Denhardt’ lar, yeni kamu hizmeti yaklaşımını için demokratik ve sivil katılımı 

odağına alan, yönetişim sistemi içinde bürokratların rolleri ve hangi mantıkla hareket 

edeceklerini anlatan bir tanım yapmaktadırlar. Onlara göre YKH dört kuramdan 

oluşmaktadır (Denhardt ve Denhardt, 2007: 24-27): 
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 Demokratik vatandaşlık kurumları 

 Toplum ve sivil topluluklar 

 Ortak ve kollektif bir amacı olan insan merkezli 

 Kamu yönetimi  

 Yeni Kamu Hizmeti Özellikleri 2.3.2

Yeni kamu hizmeti, vatandaşların yönetime katılımının esas olduğu, toplum 

çıkarının ve kamu yararının ön planda tutulduğu demokratik sosyal yapıyı savunan 

bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır (Kantarcıoğlu, 2016: 45). Yeni Kamu 

Hizmeti fikrinin, bir kamu yönetiminde bulunması gereken özelliklerini 7 ana başlık 

halinde sunabiliriz (Eryılmaz, 2016: 59-60; Genç, 2010: 153-157; Kantarcıoğlu, 

2016: 45-48 ): 

1. Kamu personelinin görevi idare etmek değil hizmet etmektir: Kamu 

çalışanının vazifesi toplumu yönlendirmek değil vatandaşın ihtiyaç ve 

beklentilerini karşılamaktır. YKH’ de siyasal erkin vatandaşla beraber 

çalışarak talepleri değerlendirmesi gerekir. Devletin rolü sadece denetlemek 

değil aynı zamanda müzakere ve arabuluculuk gibi yeni görevleri de 

üstlenmelidir. 

2. Kamu yararı sadece bir ürün olmanın ötesinde esas amaçtır: Amaç bireysel 

çözümler yaratmak değil daha kolektif fayda oluşturmak ve bu yönde 

sorumluluk almaktır. Vizyon belirleme sadece seçilmiş veya atanmış 

yöneticilere bırakılamaz. 

3. Kamu çalışanının stratejik düşünmesi ve demokratik hareket etmesi beklenir: 

Kamu yöneticileri politika ve program oluştururken vatandaşların 

beklentilerini daha demokratik bir sorumlulukla ele almalıdır. Halkın, devlet 

için; ulaşılabilir ve beklentilerini karşılayabilir konumda olduğunu bilmesi 

gerekir. 

4. Kamu çalışanlarının karşısında müşteri değil vatandaş olduğunu bilmesi 

gerekir: Bu anlayışa göre vatandaş ne geleneksel kamu yönetimimde olduğu 

gibi bağımlı birey ne de yeni kamu yönetiminin benimsetmeye çalıştığı 

müşteri değildir aksine vatandaş; siyasal sisteme etki edebilecek hak ve 
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yükümlülüklere sahip kişidir. YKH vatandaşları daha fazla sorumluluk 

almaya ve devleti de bu bakından teşviklendirici olmaya davet eder. 

5. Hesap verebilirlik ciddiye alınmalıdır: Kamu sektöründe çalışan personelin  

özel sektöre kıyasla daha özenli, yasalara ve anayasaya, toplum değerlerine, 

siyasi ilkelere, profesyonel standartlara ve vatandaş çıkarlarını gözeterek 

çalışmalıdır. Gerek geleneksel kamu yönetimi gerekse YKY bu soruna 

gereken önemi göstermemiştir. Geleneksel kamu yönetiminde kamu 

yöneticileri halka değil, doğrudan siyasilere karşı sorumludur. Denhardt ve 

Denhardt’a göre, bu modeller günümüzde kamu hizmetinin gerçeklerini ve 

taleplerini yansıtmaz. Halkın ihtiyaçları ve beklentileri kamu görevlilerini 

etkiler, fakat kamu görevlilerinin eylemleri de halkın beklentileri üzerinde 

etki yaratır. YKH’ nde kamu yöneticileri vatandaş taleplerini tek başlarına 

karşılamaz, geniş tabanlı halk katılımıyla ve diyalog yöntemiyle sorunların 

üstesinden gelir. 

6. Verimliliğin önemi değil aynı zamanda insanın değeri: Kamu bünyesinde 

bulunan örgütler ve içinde yer aldıkları ağlar, işbirliği şeklinde işlev görürler. 

Bu yapı tüm halk tarafından onaylanmış bir lider sayesinde başarı 

gösterebilir. YKH “insanlarla, insanlar sayesinde yönetme” nin önemine 

dikkat çeker. Yönetim sistemini kurmada verimlilik artırımı süreci, süreç 

mühendisliği, performans ölçümü gibi esaslar gereken şeyler olabilir fakat 

YKH insan davranışını kontrol etmeye yönelik bu türden rasyonel çabaların 

eğer örgüt üyelerinin değerlerine ve ilkelerine hak ettiği özen gösterilmezse 

ilerisi için başarısız olabileceklerini söylemektedir. 

7. Kamu hizmeti yararı girişimcilikten daha mühimdir: Kamu yararı kamu 

görevlileri tarafından daha fazla ön plana çıkartılmalıdır. YKH’nde kamuda 

yöneticilik yapanların benimsediği görüş, kamu ürün ve kaynaklarının 

vatandaşa ait olduğudur. YKY; kamuda yöneticilik yapanların, işleri bir şirket 

yöneticisi mantığıyla yürütmesini ve bu yolla verimliliği arttırmanın ve 

tüketicinin beklentilerini karşılamanın daha mümkün olacağını öngörür. 

Oysaki YKH’ de kamuda yöneticilik yapanların çalıştıkları kurumların ve 

programlarının efendileri olmadığı açık bir şekilde belirtilmektedir. Devlet, 
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ancak ve ancak vatandaşların tamamının sahip olduğu ortak bir değerdir ve 

bu haliyle korunmalıdır. 

Yeni kamu hizmeti anlayışı vatandaş odaklı, katılımcı ve güçlü bir sosyal yapıya 

sahip olmasına karşın hak ettiği ilgiyi bulamamıştır. 

2.4 Yönetişim 

Bu kavram için; toplum ve devlet münasebetlerinde iki taraflı etkileşime 

dayanan bir yönetim şekli denebilir. Yönetişimin pek çok tanımı bulunmakla beraber 

üzerinde henüz tam olarak uzlaşılmış bir tanım bulunmamaktadır. Eryılmaz’a göre 

Yönetişim (Eryılmaz, 2016: 60): Özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu 

yönetiminin oluşturduğu çok yönlü bir sistem ve bu sitemin paydaşlarının aralarında 

oluşturduğu ilişkiler ağı ve karşılıklı etkileşimde bulunmalarıdır. 

 Yönetişim Kavramının Tanım ve Gelişim Süreci 2.4.1

Latincede bir kelime olan “yönetişim” (governance) yönlendirmek, 

hükmetmek, iadare etmek şeklinde anlam bulan (to govern) kelimesinden türemiştir 

(Hughes, 2014: 227). Kamu yönetimi literatürüne 1990’lar dan sonra giren yönetişim 

kavramı ilk kez Dünya bankasının 1989 yılında sunulan raporunda kullanılmıştır 

(Eryılmaz, 2016: 60). Asya Kalkınma Bankası, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Teşkilatı (OECD), Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerin 

sundukları raporlarda sıklıkla görülmesi sebebiyle gündeme alınmış tartışılmaya 

başlanmıştır (Parlak ve Doğan, 2016: 97). 1995 yılından itibaren, Asya Kalkınma 

Bankası, yönetişim konusuna büyük önem vermiştir. Etkin bir kalkınma için yüksek 

performanslı bir yönetiminin gerekli olduğu savunmuş ve genel kurulda onaylamak 

suretiyle, yönetişim politikasını benimseyen ilk Uluslararası Finans Kurumu 

olmuştur (Wescott, 2004: 78). 

Yönetişim kavramı için OECD tarafından yapılan bir çalışmada şu tanım 

mevcuttur (Hughes, 2014: 232): Farklık gösteren sorunlar, aktörler ve çevreler 

açısından, kamusal kararların nasıl alınacağı ve hangi yöntemle yürütüleceğini 

gösteren formel ve informel düzenlemelerdir. 



60 
 

Yönetime sadece merkezi kuruluşların ve yerel yönetimlerin değil aynı 

zamanda sivil toplum örgütlerinin, özel girişimcilerin ve kar amacı bulunmayan 

kuruluşların da katılımını vurgular. Topluma yön vermek ve yönetmek bakımından 

yönetişim; sorumluluğun devletten alınıp sivil topluma aktarılmasıdır. Bir başka 

ifadeyle yönetişim kamu yönetimini veyahut siyasal erki sınırlandırmamakta, özel 

sektör ve sivil toplum örgütlerinin bu yönetime katılımını desteklemektedir. 

 Yönetişimin Özellikleri 2.4.2

Yönetişim, hedeflerin ortaya konması ve kuralların oluşturulmasında birçok 

aktörün beraber karar almasını sağlayan sosyal bir yönetim şeklidir. Bir başka 

deyişle kararların yukarıdan aşağı doğru alınıp uygulanması değil, alınacak karar ve 

belirlenecek politikaların çoklu katılımla hareket edilerek alınmasını öngörür (İzci ve 

Sarıtürk,  2017: 181). 

Yönetişimin merkezinde “ortaklaşa yönetim” mantığı bulunmaktadır. 

Yönetişimde sadece ekonomik aktörler ve süreçler önemli değil bunun yanında 

güven, eşgüdüm, toplumsal dayanışama ve toplumsal değerlerde önem arz 

etmektedir. Yönetişimi diğer yönetim modellerinden ayıran önemli bir özelliği 

birlikte öğrenmeyi ve birlikte değişmeyi amaçlamasıdır (Fürst, 2011: 159). 

 Yönetişimin temel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Tortop vd., 

2016: 345-346; Özer ve Önen, 2017:161-162).  

 Ekonomik, Sosyal ve Politik Bakımdan Öncelikler: Yönetişimin katılımcılık, 

saydamlık ve hesap verebilirlik vurguları sayesinde ekonomik, sosyal ve 

politik öncelikler belirlenmektedir. 

 Seçilmiş görevlilerin değişen rolleri: Yönetişim seçilmiş görevlilere atfedilen 

fonksiyonlara daha az önemli bakmaktadır. 

 Katılımcılık: Yetkinin kullanımında ve karar aşamasında sivil toplum 

kuruluşları ve özel girişimcilerinde yer alması. 

 Bürokratik şartlar: Örgütsel yapılanmaların oluşturulacak demokratik 

yönetişimi bizzat kendilerinin üretmesi ve takip etmesi gerekmektedir. 

 Saydamlık: istenmeyen suiistimallerin engellenebilmesi bakımından 

saydamlık önemlidir. 
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 Yeni Liderlik Fikri: Kolektif bir liderlikten söz eder. 

 Demokratik sorumluluk: Yönetişimin en hayati bileşenini demokratik 

sorumluluğun temin edilmesidir. 

 Yönetişimin Bir üst Düzeyi Olarak İyi Yönetişim 2.4.3

Genel anlamda yönetişim literatürüyle çok benzerlik gösteren bir diğer 

kavram iyi yönetişim (good governance) dir. YKY’nin eksik kaldığı yönleri bertaraf 

edebilmek maksadıyla geliştirilmiş ve global bakımdan gelişmekte olan ülkeler için 

yeniden düzenlenmiş halidir diyebiliriz. Dünyada kamu yönetiminin daha sağlıklı 

işlemesi bakımından ihtiyaç duyulan alt zeminin henüz oluşmadığı ülkelerde; mevcut 

yeni kamu yönetimi modelinin ilkelerine birkaç madde eklendiği ve bu yolla iyi 

yönetişim ve YKY arasında bir bağ kurulduğu anlaşılmaktadır. İyi yönetişim 

sayesinde özellikle piyasa odaklı YKY’ den biraz daha sivil toplum ve gönüllü 

kuruluşlar üzerine odaklanılması süretiyle aralarında işbirliği ve ortaklık imkânları 

yaratılmaya çalışılmıştır (Eryılmaz, 2016: 61). 

İyi yönetişimle vurgulanmak istenen, kamu sektöründe daha az harcama 

yapılarak daha fazla hizmetin getirilmesi ve kalitenin arttırılmasıdır. Hesap verebilen, 

katılımcı, saydam ve etkili bir yönetim politikası bunun geçekleşmesini açısından 

gerekli olan niteliklerdir (İzci ve Sarıtürk, 2017: 183). 

İyi yönetişimin özelliklerini açıklamak gerekirse başlıca unsurları şu 

şekildedir (Tortop vd., 2016: 355-357; İzci ve Sarıtürk 2017: 183-185; Özer ve Önen, 

2017:165-166): 

 Şeffaflık: Kararların alınması ve uygulanması bakımından herkes tarafından 

kabul görmüş ve yasal kurallara riayet edilmiş şekilde hareket etmek. Bilginin 

serbest bir şekilde akışını sağlamak, vatandaşların alınan karar ve 

uygulamalara kolay bir şekilde erişmesini sağlayacaktır. 

 Hesap Verebilirlik: İyi yönetişim ve hukuk devleti kuralları gereği 

yönetenlerin, yönetilenlere karşı sorumlu ve gerektiğinde hesap verebilir 

olması gerekmektedir. Kamu yöneticilerinin, kaynakların ne kadar ve nasıl 

kullanıldığını yeri geldiğinde açık bir şekilde ortaya koyması gerekir. Kamu 

çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken yaptıkları işlerle ilgili üst 
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makamlara ve vatandaşlara açıklama ve bilgi verme yükümlülüğü olarak 

değerlendirilebilir (İzci ve Sarıtürk, 2017:184). 

 Katılımcılık: Yönetişim en önemli unsuru olan katılımcılık, doğrudan ya da 

temsili olarak vatandaşın yönetim süreçlerine dahil olmasını gerekliliğini 

açıklar. Kamu kurumları bakımından operasyonel düzeyde etkili bir öğrenme 

sisteminin, kamu değeri yaratma ile ilgili içeriğe sahip öğrenme süreçleri 

olması gerektiği varsayılmaktadır. Bu açıdan öğrenme organizasyonu 

etkileşimli ve katılımcı olmalı ve öğrenme süreçleri paydaş katılımı 

içermelidir (Bossert ve Hartog, 2015: 782). 

 Cevap Verebilirlik: Vatandaşın arzu ettiğinde veya ihtiyacı olduğunda 

yöneticilere ulaşabileceğinin ve ulaştığında dinleneceğinin temini olarak 

değerlendirilebilir. 

 Hukukun Üstünlüğü: Kamunun tamamını kapsayacak şekilde yapılan 

uygulama ve eylemlerinin, temel hak ve hürriyetlerin koruma altına 

alınmasına kadar, yapılan ve yapılması planlanan her şeyin gerçek hukuk 

çerçevesinde yapılmasıdır. Hukuk ve hürriyetler iyi yönetişimin temel 

unsurlarıdır. Toplumdaki azınlıkların hür bir şekilde kendilerini ifade 

edebilmesi ve demokratik açıdan katılım da bulunması ancak bu ilke ile 

sağlanabilir (İzci ve Sarıtürk,  2017:184). 

 Etkinlik: Bu ilkenin temel amacı, kamu kaynaklarının kullanımında; 

toplumun ihtiyaçlarının en doğru şekilde karşılanmasıdır.  

 Eşitlik: Tüm vatandaşların sahip oldukları hak ve hürriyetleri korumak ve 

geliştirmektir. 

 Ortak Düşünceye Dayalı Yönetim Fikri: Farklı oyuncuların rol aldığı 

toplumlarda, birçok fikir ve çıkar ayrılığı yaşanabilir. İyi yönetişim bu 

noktada katılımcı yönünü öne çıkararak, toplumdaki değişik fikir ve çatışan 

menfaatleri toplumsal açıdan faydalı olabilecek şekilde yönlendirebilir. 

Devam ettirilebilir bir toplumsal gelişim için geleceğe dönük stratejik bir 

bakış açısına ihtiyaç vardır. Tüm bunların gerçekleştirilebilmesi fikir birliği 

sayesinde mümkün olabilir (İzci ve Sarıtürk, 2017:184). 
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İyi yönetişim; kamu sektörünün sosyal ve ekonomik kaynaklarının şeffaf, açık, 

hesap verebilir ve adalet unsurları bakımından katılımcı bir şekilde yönetilmesine 

dayanır. İyi yönetişim aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, vatandaşın yönetime 

katılım ve denetimini, yerinden yönetimi, etkili çalışan ve katılımda bulunan sivil 

toplum kuruşlarını, şeffaf ve hesap verebilir bir örgütlenmeyi, piyasa ekonomisini ve 

serbest rekabeti, kalitenin ön plana çıktığı hizmetlerin sunumunu ve teknolojik 

gelişmelerin takip edildiği siyasal ve ekonomik düzenin işleyişini temsil eder. 

Toplumun daha demokratik yönetilebilmesi bakımından iyi yönetişim ve barındırdığı 

unsurlar dikkate değerdir (Kahraman vd., 2012: 121). 

 İyi Yönetişim ve Yeni Kamu Yönetimi  2.4.4

Devlet iyi yönetişimle beraber sahip olduğu bazı görev ve yetkilerini diğer 

aktörlere aktarmaktadır. Asli görevlerini yapan ve faaliyet açısından kendini küçülten 

devlet zayıf algılansa da bunun aksine sağlanacak katılımla; etkinlik ve gücünü 

arttırmaktadır. Yönetişim ekseninde başat rol devlete aittir. İyi yönetişim 

yaklaşımının YKY’nin gelişmekte olan ülkeler için güncellenmiş bir şekli olduğu 

fikrinden yola çıkarak her ikisi arasındaki benzerlik ve farklılıklar şu şekilde 

değerlendirilebilir (Kahraman vd., 2012: 119-121): 

 Devlet kamusal ürün ve hizmet sunmak yerine daha çok katalizör 

rolündedir. 

 Girdi odaklı değil sonuç odaklı bir devlet yapısı söz konusudur. 

 Devlet serbest rekabet ortamı oluşturmalıdır. 

 Hesap verebilir, şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı benimsenir.  

Her iki yaklaşım arasındaki farklılıklar ise: 

 YKY etkinlik verimlilik ve ekonomiklik gibi unsurlara vurgu yaparken, 

Yönetişim daha çok demokratikleşmeye dikkat çeker. 

 Ürün ve hizmet üretiminde YKY örgütsel yaklaşımda bulunurken 

yönetişim kamusal yaklaşır. 

 YKY çıktılar bakımından müşteri memnuniyetini önemserken, yönetişim 

buna ek olarak tüm sürece de önem verir. 
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 YKY’ de devlet en önemli aktörken, yönetişimde devlet sadece 

aktörlerden biri konumundadır. 

Yönetişimin doğası gereği çok başlılığı beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. 

Yönetişime göre devlet birlikte yönetilmelidir. Katılım yönetişimin olmazsa olmaz 

unsurudur. Gerek sivil toplum kuruluşları gerek vatandaş devletin ortakları 

konumundadır. Bu duruma ilişkin yeni kamu yönetişimi “new public governance” 

çoğul devlet ya da çoğulcu devlet tanımı da yapılmaktadır. Çoğul devlet tamıyla 

vurgulanmak istenen kamu siyasası yapmak ve hizmetlerin sunulmasında çok sayıda 

aktör ve sürecin yer almasıdır (Demirci, 2012: 141).  Yeni kamu yönetiminin bu 

noktada benimsediği katılım çok daha sınırlı düzeydedir. Bu bakımdan her ikisi 

arasında ki en temel farklılık unsuru katılım düzeyleridir. 

Yönetişim kavramı, toplam kalite yönetimi gibi yaklaşımlarla da uyumlu bir tarz 

sergilemektedir. Çatışmacı değil dayanışmacı bir ruh taşımaktadır (Şaylan, 2012: 

628). Yönetişim özellikleri itibariyle; yeni kamu yönetiminin benimsediği değerler 

açısından akrabalık göstermektedir. Bu benzerlik birçok ülkede yapılan kamu 

yönetimi iyileştirmeleri ve reformlarına yönetişim eksenli yaklaşımlarla katkı 

sunmaktadır ( Koçak ve Öztepe, 2012: 96). Sivil toplum örgütlerinin karar alma 

süreçleri ve devlet politikalarının belirlenmesi yoluyla demokrasiye katkıları, siyasal 

etki eşitliği ölçütünün uygulanabilmesi için gereklidir. Yönetişim, hedeflenen toplum 

yönetimi açısından demokratik bir çözüm sunabilir ( Üstüner ve Keyman, 2012: 

338). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI KAPSAMINDA KAMU HİZMET 

ALGISININ ÖLÇÜMÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

ÖRNEĞİ  

3.1 Araştırmanın Amacı  

Yönetim kavramının dinamik bir yapıda olduğu günümüzde, sağlık sektöründe 

hizmet veren pek çok kuruluş bulunmaktadır. Hastaneler bu kuruluşların başını 

çekmektedir. Sağlık hizmeti alan insanlarda oluşan algı, sağlık kurumlarının nasıl 

yönetildiğine dair ipucular içermektedir.  Bu araştırmada: Yeni kamu yönetimi 

anlayışının Van ili özelinde hizmet vermekte olan bir kamu hastanesinin 

uygulamalarında ne kadar yer bulduğu ve değişkenleri oluşturan etkenler üzerinde 

nasıl bir etki yarattığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu sayede yeni kamu yönetimi 

bakış açısıyla söz konusu hastanelerin hastalara sunmuş olduğu hizmet algısı ve hasta 

memnuniyetleri ölçülecek ve kamu hastanelerinin gelişimine katkıda bulunulması 

hedeflenecektir. 

3.2 Araştırmanın Önemi 

Değişen kamu yönetimi anlayışı ve YKY’nin uygulanabilirliği bakımından sağlık 

sektörünün hacmi ve hitap ettiği alanın genişliği yapılan bu araştırmanın önemini de 

arttırmaktadır. Bizlere sunulan sağlık hizmetlerinin niteliği yaşam standartlarımızı 

doğrudan etkileme kapasitesine sahip ve beklentilerin devamlı büyüdüğü bir alandır. 

Sağlık hizmetlerinin gelişmesini ve daha iyi hizmet verebilmesini sağlayabilecek bu 

tür bilimsel araştırmalar son derece önem arz etmektedir. 

3.3 Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanan tüm hastalar 

oluşturmaktadır. Fakat ülke nüfusunun tamamına zaman ve maliyet açısından 

ulaşmak mümkün olmadığından dolayı basit tesadüfü örneklem yoluna gidilmiştir. 

Bu bağlamda %95 güven sınırlarında nüfusu 1.000.000’dan fazla olan ana kütleler 

için gerekli örneklem büyüklüğünün minumum 384 kişi olması gerekmektedir 

(Çoşkun vd., 2015: 137). Bu amaç doğrultusunda 2019 yılı içerisinde S.B.Ü. Van 
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Eğitim ve Araştırma Hastanesine son bir yıl içerisinde tedavi amaçlı gelen 172 kadın, 

228 erkek toplam 400 hastaya ulaşılmıştır.  

3.4 Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırmada elde edilen veriler; sadece ayakta veya yatılı tedavi gören 

hastalardan elde edilmiştir. Bu araştırma TC. Sağlık Bakanlığının oluşturduğu 

hastane kategorilerine bakılmaksızın, hastaların Van ili merkezi temel alınarak en sık 

gittikleri hastanelerden yola çıkılarak yapılmıştır.  

Bu araştırma kantitif bir araştırma olduğundan ölçek kullanılarak yapılmış ve 

ölçek soruları ile sınırlı kalınmıştır. Araştırma sonuçları, katılanların ifadelerine 

dayanmaktadır ve araştırmacının bu ifadelerin doğruluğunu teyit etmesi mümkün 

değildir. 

3.5 Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada tercih ettiğimiz yöntem en sık kullanılan nicel araştırma 

yöntemlerinden biri olan anket formu şeklindedir. Anket formu iki kısımdan ibarettir. 

Birinci kısımda; ankete katılanların demografik özelliklerini anlamımızı sağlayacak 

sorular yer almaktadır. İkinci kısmındaysa; S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde YKY ilkelerinin ne kadar uyguladığını ölçmek açısından 5’li Likert 

şeklinde katılımcılara sorulacak toplam 46 yargıdan oluşan ölçek geliştirilmiştir.  

Geliştirdiğimiz bu ölçeğe ilk olması bakımından YKY uygulanabilirlik ölçeği adı 

verilmiştir. 

Hastanelerin YKY uygulamalarını ne kadar benimsediklerini anlamak açısından 

hazırladığımız YKY uygulanabilirlik ölçeği: Hesap Verebilirlik Boyutu, Performansa 

Dayalı Denetim Boyutu, Hizmette Yerellik Boyutu, Hizmette Kalitenin Sağlanması 

Boyutu, Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutu, Özel Sektör İlkelerinin Uygulanması 

Boyutu, Sözleşmecilik Boyutu, Esnek Yönetim Boyutu ve Sonuç Odaklılık boyutu 

olmak üzere 9 alt boyut oluşturulmuştur. 
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Şekil 1: Yeni kamu yönetimi uygulanabilirliğine esas oluşturulan 9 ilkenin dağılımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Araştırmanın Hipotez ve Önermeleri 

Bu alan çalışmasında: Yeni kamu yönetimi esaslarından oluşan temel ilkelerin ne 

kadarının uygulamaya geçirildiğini anlamak ve sektöre öneriler sunabilmek 

açısından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde 7 hipotez ve 9 önermeden 

oluşan bir araştırma yapılmıştır. Bu saha araştırmasının temelini oluşturan hipotez ve 

önermeler şunlardır. 

Hipotezler: 

H1: Katılımcıların cinsiyet değişkeni ile Yeni kamu yönetimi ilkelerinden oluşan 

boyutlar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H2: Katılımcıların yaş değişkeni ile Yeni kamu yönetimi ilkelerinden oluşan boyutlar 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

YENİ KAMU 

YÖNETİMİ 

Hizmette 

Yerellik 

Boyutu 

Performansa 

Dayalı 

Denetim 

Boyutu Hesap 

Verebilirlik 

Boyutu 

Hizmette 

Kalitenin 

Sağlanması 

Boyutu 

Esnek 

Yönetim 

Boyutu 

Sonuç 

Odaklılık 

boyutu 

Sözleşmecilik 

Boyutu 

Özel Sektör 

İlkelerinin 

Uygulanması 

Boyutu 

Müşteri 

Odaklılık ve 

Katılım 

Boyutu 
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H3: Katılımcıların eğitim düzeyi ile Yeni kamu yönetimi ilkelerinden oluşan boyutlar 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H4: Katılımcıların ikamet durumu Yeni kamu yönetimi ilkelerinden oluşan boyutlar 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H5: Katılımcıların meslek durumu ile Yeni kamu yönetimi ilkelerinden oluşan 

boyutlar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H6: Katılımcıların gelir durumu ile Yeni kamu yönetimi ilkelerinden oluşan boyutlar 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H7: Katılımcıların bağlı bulundukları sağlık güvencesi ile Yeni kamu yönetimi 

ilkelerinden oluşan boyutlar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

Önermeler: 

Ö1: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Hizmette Yerellik Boyutu Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmaktadır.  

Ö2: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Hesap Verebilirlik Boyutu Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmaktadır. 

Ö3: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Performansa Dayalı Denetim Boyutu Van 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmaktadır.  

Ö4: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Hizmette Kalitenin Sağlanması Boyutu Van 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmaktadır.  

Ö5: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutu Van 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmaktadır.  

Ö6: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Özel Sektör İlkelerinin Uygulanması Boyutu 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde özelinde uygulanmaktadır.  

Ö7: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Sözleşmecilik Boyutu Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmaktadır.  
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Ö8: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Esnek Yönetim Boyutu Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmaktadır. 

Ö9: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Sonuç Odaklılık Boyutu Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmaktadır. 

3.7 Veri Analizi ve Bulgular 

Bu başlık altında 2019 yılı içerisinde ankete katılım sağlayan kişilerin; 

demografik bilgileri rakam ve yüzdesel olarak belirtilmiş, 46 yargıdan oluşan ankete 

verdikleri cevaplar; her bir yargı için özenle değerlendirilmiş ve tablolar şeklinde 

sunulmuştur. Araştırma hipotezlerine ilişkin belirlenmiş olan YKY ilkelerinden 

oluşan 9 alt boyutun; cinsiyet, yaş durumu, eğitim düzeyi, ikamet durumu, meslek 

durumu, gelir durumu ve bağlı bulundukları sağlık güvencesi bakımından analizi; 

Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) ve t Testi ile gerçekleştirilmiştir.  

 Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 3.7.1

Araştırmada yer alan kamu hastanesinde tedavi görmüş veya görmekte olan 

katılımcıların demografik bilgileri ayrı ayrı oluşturulmuş ve Van Eğitim ve 

Araştırma hastanesinde tedavi gören veya görmekte olan katılımcıların cinsiyet, yaş 

durumu, eğitim düzeyi, ikamet durumu, meslek durumu, gelir durumu ve bağlı 

bulundukları sağlık güvencesi bakımından rakamsal ve yüzdesel dağılımı tablolar 

halinde gösterilmiştir. 

Tablo 5. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Cinsiyet Durumu 

             Cinsiyet                   N % Yığılmış Yüzde 

 Kadın 172 43,0 43,0 

Erkek 228 57,0 57,0 

Total 400 100,0 100,0 

  

Yukarıda verilen tabloya göre yapılan araştırmaya 172 (%43,0) kadın ve 228 

(%57,0) erkek bireyden oluşan 400 kişi katılmıştır. 
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Tablo 6. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Yaş Durumu 

                    Yaş                                N         % Yığılmış Yüzde 

 18-25 59 14,8 14,8 

26-35 93 23,2 68,0 

36-45 121 30,2 68,3 

46-55 81 20,3 88,5 

56 ve üzeri 46 11,5 100,0 

Total 400 100,0  

 

Yukarıda verilen tabloya göre yapılan araştırmaya katılan kişilerin 59’u  (%14,8) 

18-25 yaş grubu arasında yer almıştır. 26-35 yaş grubu 93 (%23,2) kişi yer alırken, 

36-45 yaş grubu ise 121 (%30,2) ile yer almaktadır. 46-55 yaş grubu 81 (%20,3) ile 

yer alırken, 56 yaş ve üzeri grubu ise 46(%11,5) kişi ile yer almaktadır. 

Tablo 7. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Eğitim Durumu  

                Eğitim Durumu        N       % Yığılmış 

Yüzde 

 Okuma Yazma 

Bilmeyen 

3 8 8 

İlkokul 50 12,5 13,3 

Ortaokul 96 24,0 37,3 

Lise 165 41,3 78,5 

Ön Lisans 21 5,3 83,8 

Lisans 55 13,8 97,5 

Lisans Üstü 10 2,5 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

 

Yukarıda verilen tabloya göre yapılan araştırmaya katılan kişilerin 3’ü (%0,8) 

okuma yazma bilmeyen grubunda yer almaktadır. İlk okul grubu 50 (%12,5) kişi ile 

yer alırken, orta okul grubu ise 96 (%24,0) kişi ile yer almaktadır. Lise grubu 165 

(%41,3) kişi ile yer alırken, ön lisans grubu 21 (%5,3) kişi ile yer almaktadır. Lisans 

grubu 55 (%13,8) kişi ile yer alırken, lisans üstü grubu 10 (%2,5) kişi ile yer 

almaktadır. Toplamda 400 kişi katılım göstermiştir. 

Tablo 8. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların İkamet Durumu 

                      İkamet  N  % Yığılmış 

Yüzde 

 Van Merkez 360 90,0 95,2 

Diğer 40 10,0 4,8 

Toplam 400 100,0  
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Yukarıda verilen tabloya göre yapılan araştırmaya katılan kişilerin Van merkez 

grubu 360 (%90,0) kişi ile yer alırken, merkez dışında yer alan çevre ilçelerden gelen 

diğer grup 40 (%10,0) kişi ile yer almaktadır. 

Tablo 9. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Meslek Durumu 

             Meslek                            N         % Yığılmış 

Yüzde 

 Çalışmıyor 96 24,0 24,0 

Kamu 45 11,3 35,3 

Özel Sektör 57 14,3 49,5 

Öğrenci 32 8,0 57,5 

Ev Hanımı 84 21,0 78,5 

Esnaf 50 12,5 91,0 

Çiftçi 19 4,8 95,8 

Emekli 17 4,3 100,0 

Toplam 400 100,0  

 

Yukarıda verilen tabloya göre yapılan araştırmaya katılan kişilerin çalışmıyor 

grubu 96 (%24,0) kişi ile yer alırken, kamu grubu 45 (%11,3) kişi ile yer almaktadır. 

Özel sektör grubu 57 (%14,3) kişi ile yer alırken, öğrenci grubu 32 (%8,0) kişi ile yer 

almaktadır. Ev hanımı grubu 84 (%21,0) kişi ile yer alırken, esnaf grubu 50(%12,5) 

kişi ile yer almaktadır. Çiftçi grubu 19 (%4,8) kişi ile yer alırken, emekli grubu 17 

(%4,3) kişi ile yer almaktadır. 

Tablo 10. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Gelir Durumu 

               Gelir          N       %       Yığılmış         

        Yüzde 

 500 TL den az 160 40,0 40,0 

500-1000 TL arası 44 11,0 51,0 

1000-1499 TL arası 5 1,3 52,3 

1500-1999 TL arası 66 16,5 68,8 

2000-2499 TL arası 46 11,5 80,3 

2500-2999 TL arası 9 2,3 82,5 

3000 TL ve üzeri 70 17,5 100,0 

Toplam 400 100,0  

 

Yukarıda verilen tabloya göre yapılan araştırmaya katılan kişilerin 500 TL’den az 

grubu 160 (%40,0) kişi ile yer alırken, 500-1000 TL arası grubu 44 (%11,0) kişi ile 

yer almaktadır. 1000-1499 TL arası grubu 5 (%1,3) kişi ile yer alırken, 1500-1999 
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TL arası grubu 66 (%16,5) kişi ile yer almaktadır. 2000-2499 TL arası grubu 46 

(%11,5) kişi ile yer alırken, 2500-2999 TL arası grubu 9 (%2,3) kişi ile yer 

almaktadır. 3000 TL ve üzeri grubu ise 70 (%17,5) kişi ile yer almaktadır. 

Tablo 11. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Sağlık Güvencesi 

Durumu 

              Sağlık                                         

            Güvencesi 

          N        % Yığılmış Yüzde 

 SSK 99 24,8 24,8 

BAĞ-KUR 79 19,8 44,5 

Emekli sandığı 60 15,0 59,5 

Ücretli 44 11,0 70,5 

Yeşil kart 118 29,5 100,0 

Toplam 400 100,0  

 

Yukarıda verilen tabloya göre yapılan araştırmaya katılan kişilerin SSK grubu 99 

(%24,8) kişi ile yer alırken, BAĞ-KUR grubu 79 (%19,8) kişi ile yer almaktadır. 

Emekli sandığı grubu 60 (%15,0) kişi ile yer alırken, ücretli grubu 44 (%11,0) kişi ile 

yer almaktadır. Yeşil kart grubu ise 118 (%29,5) kişi ile yer almaktadır. 

 Araştırma Ölçeğine İlişkin Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 3.7.2

Faktör analizinin temel amacı aralarında ilişki bulunduğu düşünülen çok sayıdaki 

değişken arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için 

daha az sayıdaki temel boyuta indirgemek veya özetlemek olan bir grup çok 

değişkenli analiz tekniğidir. Faktör analizinde iki ana amaç vardır. Bu amaçlardan 

biri ifade sayısını azaltmak bir diğeri de ifadeler arasındaki yapıyı ortaya çıkarmak 

ve sınıflandırmaktır (Korkmaz, 2000:16; Tatlıdil, 1996). Bu araştırmada YKY’nin 

temsilini oluşturan 9 boyut ele alınmıştır ve bu boyutlar 9 faktör şeklinde analiz 

edilmiştir. 

Sahada yapılan bu araştırma bağlamında hazırlanan anketin arka bölümündeki 

likert ölçekli soruların gereken faktör analizi yapıldıktan sonra Cronbach Alpha 

güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. İçsel tutarlılığın ölçülmesinde sıklıkla tercih 

edilen yol Cronbach Alfa testidir. Cronbach Alfa testinde tüm ikiye ayırma 

kombinasyonlarının korelasyonları hesaplanır ve hesaplanan korelasyon 

katsayılarının ortalaması da alınarak Cronbach Alfa değeri elde edilir. Cronbach Alfa 
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değeri 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. Alfa değeri 1’e ne kadar yakınsa 

güvenilirlik o kadar artar. Cronbach Alfa değeri yorumlarında aşağıda belirtilen 

esaslar doğrultusunda değerlendirmeye gidilebilir (Karagöz, 2017: 26): 

0,00≤  ≤0,40 ise ölçek güvenilir değildir, 

0,40≤  ≤0,60 ise ölçeğin güvenilirliği düşüktür, 

0,60≤  ≤0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir, 

            0,80≤  ≤1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Tablo 122. Araştırma Ölçeğine İlişkin Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 

Sorular 
Faktör 

Yükleri 

Faktör 

Açıklayı

cıları 

Faktör 

Güvenilirli

kleri 

Hizmette Yerellik Boyutu 
Bu hastanede teknik bakımdan yeterli kaynak ( cihaz, alet 

vb.) bulunmaktadır. 

0,736  

 

 

18,352 

 

 

 

0,760 

Bu hastanede ihtiyaç duyduğum tüm poliklinikler mevcuttur. 0,557 

Laboratuvar tahlillerinin tamamını bu hastanede 

yaptırabilmekteyim. 

0,687 

Tedavinin gerektirdiği tüm hizmetler bu hastanede 

mevcuttur. 

0,600 

Asgari kişisel ihtiyaçlarımı (kantin, berber, kafeterya vb.) 

hastane içinde karşılayabilmekteyim. 

0,763 

Hesap Verebilirlik Boyutu 
Bu hastanede çalışan ( doktor, hemşire, uzman vb.) 

personelin çalışma çizelgesi vatandaş ile paylaşılır. 

0,683  

 

 

9,919 

 

 

 

0,853 

Bu hastanede hastaya uygulanan tüm tedaviler istendiğinde 

rapor olarak alınabilir. 

0,360 

Bu hastanede arzu edildiğinde yetkililerle kolaylıkla 

görüşülebilir. 

0,748 

Bu hastanede mesai saatleri dışında da görüşülebilecek 

sorumlu bir yetkili bulunmaktadır. 

0,730 

Bu hastanede yapılan yenilik ve değişiklikler gerekçeleriyle 

halka paylaşılır ( internet, dergi vb.) 

0,693 

Performansa Dayalı Denetim Boyutu 
Bu hastanede doktorlardan aldığım hizmetten memnun kalıp 

kalmadığımız sorulur. 

0,811  

 

 

8,552 

 

 

 

0,890 

Bu hastanede sağlık görevlilerinden aldığım hizmetten 

memnun kalıp kalmadığımız sorulur. 

0,802 

Bu hastanede laboratuvar ve görüntüleme odasından aldığım 

hizmetten memnun kalıp kalmadığım sorulur. 

0,826 

Bu hastanede kantin ve kafeteryadan aldığım hizmetten 

memnun kalıp kalmadığımız sorulur. 

0,797 

Bu hastanede tedavimiz bittikten sonra genel olarak 

memnun kalıp kalmadığımız sorulur. 

0,799 

Hizmette Kalitenin Sağlanması Boyutu 

Doktorun sizin için ayırdığı zaman yeterlidir. 0,690  

 

5,587 

 

 

0,772 

Hastaya verilen ilaç ve tedavi hakkında yeterli bilgi sunulur. 0,779 

Yapılan tetkik ve tahlillerde kullanılan araç ve gereçler 

hijyeniktir. 

0,636 
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Hastane personeli temiz ve toplu bir görünüme sahiptir. 0,688 

Mevcut bekleme ve dinlenme alanları ihtiyacımı 

karşılamaktadır. 

0,513 

Otopark için ayrılan alan yeterlidir. 0,474 

Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutu 

Bu hastanede hastalar randevu saatlerini kendileri seçerler. 0,449  

 

5,093 

 

 

0,823 

Doktorlar hastalara karşı güler yüzlü, sabırlı ve hoşgörülü 

davranır. 

0,815 

Hemşireler hastalara karşı güler yüzlü, sabırlı ve hoşgörülü 

davranır. 

0,837 

Bu hastane hastaların istek ve taleplerini önemser. 0,828 

Bu hastanede aldığımız hizmeti değerlendirebileceğimiz 

anket, dilek kutusu ile bankolar bulunur. 

0,806 

Özel sektör ilkelerinin Uygulanması Boyutu 
Bu hastanede doktorumu kendim seçebilmekteyim. 0,465  

 

4,633 

 

 

0,801 

Özel hastanelerin sunduğu hizmetleri bu hastanede 

bulabilmekteyim. 

0,780 

Özel hastanelerin gösterdiği ilgi ve alakayı bu hastanede 

bulabilmekteyim. 

0,697 

Bu hastanede hastaların tercihlerine göre daha fazla hizmet 

alması mümkündür. 

0,694 

Bu hastanede ihtiyaç halinde çözüm üretebilecek bir 

yetkiliye hemen ulaşılır. 

0,709 

Sözleşmecilik Boyutu 
Hastanede sunulan temizlik işlerinin dışarıdan bir firma 

aracılığıyla yaptırılmasını olumlu buluyorum. 

0,854  

 

 

 

4,320 

 

 

 

 

0,835 

Hastanede sunulan güvenlik işlerinin dışarıdan bir firma 

aracılığıyla yaptırılmasını olumlu buluyorum. 

0,853 

Hastanede sunulan berber, kafe, lokanta hizmetlerinin 

dışarıdan bir firma aracılığıyla yaptırılmasını olumlu 

buluyorum. 

0,882 

Hastanenin bazı kritik öneme sahip tetkikler için özel 

firmalarla anlaşma yapmasını olumlu buluyorum. 

0,846 

Hastanenin bazı hizmet alımları için (otopark, dekorasyon, 

dizayn vb.) özel firmalarla anlaşma yapmasını olumlu 

buluyorum. 

0,861 

Esnek Yönetim Boyutu 
Mesai saatleri dışında da uzman doktor bulabilmekteyim. 0,650  

 

 

2,996 

 

 

 

0,746 

Tedavinin aksamaması (hafta sonuna denk gelmesi gibi) 

açısından esnek çalışma saatleri düzenlenir. 

0,671 

Randevuma geç kaldığım zaman, yardımcı olacak çözümler 

üretilmektedir. 

0,745 

Tekrarını talep ettiğim tetkik ve tahliller bakımından 

yardımcı çözümler üretilmektedir. 

0,589 

Bu hastanede gerektiğinde kurallar hasta menfaatleri 

doğrultusunda esnetilir. 

0,623 

Sonuç Odaklılık Boyutu 
Hastalıkların tanı ve teşhisi açısından doktorlar başarılıdır. 0,656  

 

2,941 

 

 

0,827 

Yapılan tahlillerin sonuç güvenirliği yüksektir. 0,687 

Bu hastanenin hastalara uyguladığı tedavilerin sonuçları 

güven vericidir. 

0,746 

Genel olarak bu hastanede verilen sağlık hizmetlerini yeterli 

buluyorum. 

0,722 

İhtiyaç halinde bu hastaneyi eş, dost ve tanıdıklarıma tavsiye 

ederim. 

0,785 
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TOPLAM  62,694 0,790 

Kaiser-Meyer-Olkin  Ölçek Geçerliliği(KMO)   0,845 

Bartlett  Küresellik Testi    Ki kare:   8796,219 

sd:   1035 

P   ,000 

 

Anket formunda yeni kamu yönetimi ölçeğine ait toplam 46 soru yer almaktadır. 

Faktör analizinin ön şartları olan, Bartlett Küresellik Testi sonucuna göre değişkenler 

arasında yeterli ilişki bulunmuştur (p<0,05, p=0,000). KMO değerinin kabul 

edilebilir alt değer olan 0,60’ın üzerinde bir değer alması beklenmektedir. KMO 

değeri örneklem sayısının faktör analizi için yeterliliğini ölçtüğünden katılımcı 

sayısının faktör analizi yapmaya yeterli olduğu gözlemlenmiştir. (KMO=0,845). 

Gerek faktör analizi, gerek güvenirlik analizine ilişkin sonuçlar Tablo 12’ de 

verilmiştir. 

Faktör analizi sonucunda, 46 maddelik yeni kamu yönetimi ölçeği 9 faktör 

altında toplanmış ve bu 9 faktörün toplam varyansın %62,694’unu açıkladığı 

belirlenmiştir. Faktör yüklerine göre maddelerin toplandıkları faktörlerdeki yüklerin 

birbirine uzaklığının en az % 10 olması gerektiğinden bu kurala uymayan, madde 

bulunmadığından faktör analizi sonucu ölçekten madde çıkarılmasına gerek 

duyulmamıştır. Faktörlerin içsel tutarlılıklarının hesaplanmasında, Cronbach Alpha 

değeri kullanılmıştır. Cronbach Alpha değerinin 0.70’in üzerinde olmasından 

kaynaklı güvenirliğin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 Katılımcıların Anket Sorularına Verdikleri Cevaplara İlişkin Bulgular 3.7.3

Bu kısımda katılımcıların Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi için verdikleri 

cevaplara ilişkin sayısal değerler yer almaktadır. 
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Tablo 133.  Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Araştırma 

Soruları Cevaplarına İlişkin Bulgular 

 

 

K
es

in
li

k
le

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

ra
rs

ız
ım

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

K
es

in
li

k
le

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

N % N % N % N % N % 

Bu hastanede teknik 

bakımdan yeterli kaynak ( 

cihaz, alet vb.) bulunmaktadır. 

1 0,3

% 

4 1,0

% 

69 17,3

% 

202 50,6

% 

123 30,8

% 

Bu hastanede ihtiyaç 

duyduğum tüm poliklinikler 

mevcuttur. 

1 0,3

% 

2 0,5

% 

62 15,5

% 

252 63,2

% 

82 20,6

% 

Laboratuvar tahlillerinin 

tamamını bu hastanede 

yaptırabilmekteyim. 

0 0,0

% 

1 0,3

% 

92 23,1

% 

198 49,6

% 

108 27,1

% 

Tedavinin gerektirdiği tüm 

hizmetler bu hastanede 

mevcuttur. 

0 0,0

% 

12 3,0

% 

62 15,5

% 

196 49,1

% 

129 32,3

% 

Asgari kişisel ihtiyaçlarımı 

(kantin, berber, kafeterya vb.) 

hastane içinde 

karşılayabilmekteyim. 

0 0,0

% 

0 0,0

% 

54 13,5

% 

211 52,9

% 

134 33,6

% 

Bu hastanede çalışan ( doktor, 

hemşire, uzman vb.) 

personelin çalışma çizelgesi 

vatandaş ile paylaşılır. 

2 0,5

% 

50 12,5

% 

112 28,0

% 

171 42,8

% 

65 16,3

% 

Bu hastanede hastaya 

uygulanan tüm tedaviler 

istendiğinde rapor olarak 

alınabilir. 

1 0,3

% 

43 10,8

% 

81 20,3

% 

181 45,3

% 

94 23,5

% 

Bu hastanede arzu edildiğinde 

yetkililerle kolaylıkla 

görüşülebilir. 

24 6,0

% 

90 22,5

% 

141 35,3

% 

97 24,3

% 

48 12,0

% 

Bu hastanede mesai saatleri 

dışında da görüşülebilecek 

sorumlu bir yetkili 

bulunmaktadır. 

4 1,0

% 

89 22,3

% 

174 43,5

% 

75 18,8

% 

58 14,5

% 

Bu hastanede yapılan yenilik 

ve değişiklikler gerekçeleriyle 

halka paylaşılır ( internet, 

dergi vb.) 

9 2,3

% 

74 18,5

% 

158 39,5

% 

104 26,0

% 

55 13,8

% 

Bu hastanede doktorlardan 

aldığım hizmetten memnun 

kalıp kalmadığımız sorulur. 

90 22,

5% 

18

1 

45,3

% 

106 26,5

% 

14 3,5

% 

8 2,0

% 

Bu hastanede sağlık 

görevlilerinden aldığım 

hizmetten memnun kalıp 

kalmadığımız sorulur. 

122 30,

5% 

17

0 

42,5

% 

96 24,0

% 

10 2,5

% 

0 0,0

% 
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Bu hastanede laboratuvar ve 

görüntüleme odasından 

aldığım hizmetten memnun 

kalıp kalmadığım sorulur. 

81 20,

3% 

16

1 

40,3

% 

133 33,3

% 

18 4,5

% 

7 1,8

% 

Bu hastanede kantin ve 

kafeteryadan aldığım 

hizmetten memnun kalıp 

kalmadığımız sorulur. 

105 26,

3% 

17

1 

42,8

% 

102 25,5

% 

17 4,3

% 

4 1,0

% 

Bu hastanede tedavimiz 

bittikten sonra genel olarak 

memnun kalıp kalmadığımız 

sorulur. 

102 25,

6% 

17

2 

43,1

% 

111 27,8

% 

12 3,0

% 

2 0,5

% 

Doktorun sizin için ayırdığı 

zaman yeterlidir. 

47 11,

8% 

76 19,0

% 

150 37,6

% 

117 29,3

% 

9 2,3

% 

Hastaya verilen ilaç ve tedavi 

hakkında yeterli bilgi sunulur. 

21 5,3

% 

59 14,8

% 

127 31,8

% 

154 38,5 39 9,8

% 

Yapılan tetkik ve tahlillerde 

kullanılan araç ve gereçler 

hijyeniktir. 

5 1,3

% 

25 6,3

% 

110 27,8

% 

185 46,7

% 

71 17,9

% 

Hastane personeli temiz ve 

toplu bir görünüme sahiptir. 

18 4,5

% 

45 11,3

% 

93 23,3

% 

175 43,8

% 

67 16,8

% 

Mevcut bekleme ve dinleme 

alanları ihtiyaçlarımı 

karşılamaktadır. 

25 6,3

% 

35 8,8

% 

92 23,0

% 

172 43,0

% 

76 19,0

% 

Otopark için ayrılan alan 

yeterlidir. 

1 0,3

% 

35 8,8

% 

73 18,3

% 

171 42,9

% 

119 29,8

% 

Bu hastanede hastalar randevu 

saatlerini kendileri seçerler. 

7 1,8

% 

10 2,5

% 

57 14,2

% 

219 54,8

% 

107 26,8

% 

Doktorlar hastalara karşı güler 

yüzlü, sabırlı ve hoşgörülü 

davranır. 

22 5,5

% 

73 18,3

% 

160 40,2

% 

108 27,1

% 

35 8,8

% 

Hemşireler hastalara karşı 

güler yüzlü, sabırlı vd. 

hoşgörülü davranır. 

25 6,3

% 

75 18,8

% 

171 42,9

% 

92 23,1

% 

35 8,8

% 

Bu hastane hastaların istek ve 

taleplerini önemser. 

37 9,3

% 

96 24,1

% 

174 43,6

% 

71 17,8

% 

21 5,3

% 

Bu hastanede aldığımız 

hizmeti 

değerlendirebileceğimiz 

anket, dilek kutusu ile 

bankolar bulunur. 

22 5,5

% 

58 14,5

% 

142 35,6

% 

124 31,1

% 

53 13,3

% 

Bu hastanede doktorumu 

kendim seçebilmekteyim. 

7 1,8

% 

25 6,3

% 

60 15,1

% 

193 48,5

% 

113 28,4

% 

Özel hastanelerin sunduğu 

hizmetleri bu hastanede 

bulabilmekteyim. 

55 13,

8% 

14

7 

36,9

% 

167 42,0

% 

23 5,8

% 

5 1,3

% 

Özel hastanelerin gösterdiği 

ilgi ve alakayı bu hastanede 

bulabilmekteyim. 

59 14,

8% 

15

5 

38,8

% 

164 41,1

% 

12 3,0

% 

8 2,0

% 

Bu hastanede hastaların 

tercihlerine göre daha fazla 

hizmet alması mümkündür. 

51 12,

8% 

16

7 

42,1

% 

155 39,0

% 

17 4,3

% 

7 1,8

% 

Bu hastanede ihtiyaç halinde 

çözüm üretebilecek bir 

yetkiliye hemen ulaşılır. 

68 17,

0% 

11

7 

29,3

% 

161 40,4

% 

41 10,3

% 

10 2,5

% 
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Hastanede sunulan temizlik 

işlerinin dışardan bir firma 

aracılığıyla yaptırılmasını 

olumlu buluyorum. 

0 0,0

% 

25 6,3

% 

63 15,8

% 

232 58,1

% 

79 19,8

% 

Hastanede sunulan güvenlik 

işlerinin dışardan bir firma 

aracılığıyla yaptırılmasını 

olumlu buluyorum. 

11 2,8

% 

28 7,0

% 

95 23,8

% 

165 41,4

% 

100 25,1

% 

Hastanede sunulan berber, 

kafe lokanta hizmetlerinin 

dışardan bir firma aracılığıyla 

yaptırılmasını olumlu 

buluyorum. 

4 1,0

% 

32 8,1

% 

62 15,7

% 

183 46,3

% 

114 28,9

% 

Hastanenin bazı kritik öneme 

sahip tetkikler için özel 

firmalarla anlaşma yapmasını 

olumlu buluyorum. 

4 1,0

% 

22 5,5

% 

79 19,8

% 

192 48,1

% 

98 24,6

% 

Hastanenin bazı hizmet 

alımları için ( otopark, 

dekorasyon, dizayn vb.) özel 

firmalarla anlaşma yapmasını 

olumlu buluyorum. 

6 1,5

% 

28 7,0

% 

73 18,3

% 

196 49,1

% 

96 24,1

% 

Mesai saatleri dışında da 

uzman doktor 

bulabilmekteyim. 

6 1,5

% 

46 11,5

% 

143 35,8

% 

152 38,1

% 

52 13,0

% 

Tedavinin aksamaması (hafta 

sonuna denk gelmesi gibi) 

açısından esnek çalışma 

saatleri düzenlenir. 

19 4,8

% 

81 20,3

% 

149 37,3

% 

117 29,3

% 

33 8,3

% 

Randevuma geç kaldığım 

zaman, yardımcı olacak 

çözümler üretilmektedir. 

8 2,0

% 

61 15,3

% 

152 38,1

% 

123 30,8

% 

55 13,8

% 

Tekrarını talep ettiğim tetkik 

ve tahliller bakımından 

yardımcı çözümler 

üretilmektedir. 

13 3,3

% 

85 21,3

% 

167 41,9

% 

92 23,1

% 

42 10,5

% 

Bu hastanede gerektiğinde 

kurallar hasta menfaatleri 

doğrultusunda esnetilir. 

55 13,

8% 

12

2 

30,6

% 

156 39,1

% 

56 14,0

% 

10 2,5

% 

Hastalıkların tanı ve teşhisi 

açısından doktorlar 

başarılıdır. 

5 1,3

% 

8 2,0

% 

128 32,1

% 

200 50,1

% 

58 14,5

% 

Yapılan tahlillerin sonuç 

güvenirliği yüksektir. 

0 0,0

% 

23 5,8

% 

116 29,1

% 

170 42,6

% 

90 22,6

% 

Bu hastanenin hastalara 

uyguladığı tedavilerin 

sonuçları güven vericidir. 

1 0,3

% 

40 10,0

% 

132 33,1

% 

134 33,6

% 

91 22,8

% 

Genel olarak bu hastanede 

verilen sağlık hizmetlerini 

yeterli buluyorum 

0 0,0

% 

26 6,5

% 

118 29,7

% 

168 42,3

% 

85 21,4

% 

İhtiyaç halinde bu hastaneyi 

eş, dost ve tanıdıklarıma 

tavsiye ederim. 

0 0,0

% 

21 5,3

% 

77 19,3

% 

178 44,6

% 

123 30,8

% 
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 Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesine İlişkin Bulgular  3.7.4

Bu kısımda araştırmanın hipotezleri; cinsiyet, yaş durumu, eğitim düzeyi, 

ikamet durumu, meslek durumu, gelir durumu ve bağlı bulundukları sağlık güvencesi 

bakımından analiz edilecektir.  

3.7.4.1 Katılımcıların Cinsiyeti ve Alt Boyutlara İlişkin Değerlendirme 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin katılımcıların cinsiyet ve alt 

boyutlar arasındaki ilişkiyi gösteren t testi analizi aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 14. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Cinsiyet Durumu 

ile YKY Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik t Testi Analizi 

   N Ortalama    S.S.    t   P 

 

Hesap verebilirlik 

Boyutu 

Kadın 172 4,0465 ,77847 1,359 ,244 

Erkek 228 3,9605 ,69182   

Total 400 3,9975 ,73064   

 

Performans Dayalı 

Denetim Boyutu 

Kadın 172 2,6744 ,63875 16,169 ,000 

Erkek 228 2,9558 ,72895   

Total 400 2,8342 ,70453   

 

Hizmette Yerellik 

Boyutu 

Kadın 172 4,7602 ,46759 ,096 ,757 

Erkek 228 4,7456 ,46577   

Total 400 4,7519 ,46602   

 

Hizmette Kalitenin 

Sağlanması Boyutu 

Kadın 172 4,1395 ,72810 ,116 ,733 

Erkek 228 4,1623 ,60466   

Total 400 4,1525 ,65980   

 

Müşteri Odaklılık ve 

Katılım Boyutu 

Kadın 172 4,1105 ,68783 22,211 ,000 

Erkek 228 3,7753 ,71502   

Total 400 3,9198 ,72193   

Özel Sektör 

İlkelerinin 

Uygulanması Boyutu 

Kadın 172 3,2807 ,68825 4,110 ,043 

Erkek 228 3,4107 ,58461   

Total 400 3,3544 ,63402   

 

Sözleşmecilik 

Boyutu 

Kadın 172 4,6347 ,59475 2,826 ,094 

Erkek 228 4,5263 ,65987   

Total 400 4,5722 ,63465   

 

Esnek Yönetim 

Boyutu 

Kadın 172 3,8304 ,67772 5,076 ,025 

Erkek 228 3,6842 ,61287   

Total 400 3,7469 ,64472   

 

Sonuç Odaklılık 

boyutu 

Kadın 172 4,4854 ,69753 ,522 ,471 

Erkek 228 4,4342 ,70246   

Total 400 4,4561 ,69993   
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Hizmette Yerellik Boyutu ölçeği ile cinsiyet arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,757): Diğer bir ifade ile kadın ve 

erkek katılımcıların algılarına göre hizmette yerellik boyutu aynı seviyededir. 

Ortalama değerler dikkate alındığında kadın katılımcıların (x=4,76) erkek 

katılımcılara (x=4,74) göre hizmette yerellik algılamaları daha fazladır. 

Hesap Verebilirlik Boyutu ölçeği ile cinsiyet arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,244): Diğer bir ifade ile kadın ve 

erkek katılımcıların algılarına göre hesap verebilirlik boyutu aynı seviyededir. 

Ortalama değerler dikkate alındığında kadın katılımcıların (x=4,04) erkek 

katılımcılara (x=3,96) göre hesap verebilirlik algılamaları daha fazladır. 

Performans Dayalı Denetim Boyutu ölçeği ile cinsiyet arasında yapılan 

Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile 

kadın ve erkek katılımcıların algılarına göre performans dayalı denetim boyutu aynı 

seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında erkek katılımcıların 

(x=2,95) kadın katılımcılara (x=2,67) göre performans dayalı denetim algılamaları 

daha fazladır. 

Hizmette Kalitenin Sağlanması Boyutu ölçeği ile cinsiyet arasında yapılan 

Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,733): Diğer bir ifade 

ile kadın ve erkek katılımcıların algılarına göre hizmette kalitenin sağlanması boyutu 

aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate alındığında erkek katılımcıların (x=4,16) 

kadın katılımcılara (x=4,13) göre hizmette kalitenin sağlanması denetim algılamaları 

daha fazladır. 

Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutu ölçeği ile cinsiyet arasında yapılan 

Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile 

kadın ve erkek katılımcıların algılarına göre müşteri odaklılık ve katılım boyutu aynı 

seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında kadın katılımcıların 

(x=4,11) erkek katılımcılara (x=3,77) göre müşteri odaklılık ve katılım algılamaları 

daha fazladır. 

Özel Sektör İlkelerinin Uygulanması Boyutu ölçeği ile cinsiyet arasında 

yapılan Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,043): Diğer bir 
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ifade ile kadın ve erkek katılımcıların algılarına göre özel sektör ilkelerinin 

uygulanması boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında 

erkek katılımcıların (x=3,41) kadın katılımcılara (x=3,28) göre özel sektör ilkelerinin 

uygulanması algılamaları daha fazladır. 

Sözleşmecilik Boyutu ölçeği ile cinsiyet arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,094): Diğer bir ifade ile kadın ve 

erkek katılımcıların algılarına göre sözleşmecilik boyutu aynı seviyededir. Ortalama 

değerler dikkate alındığında kadın katılımcıların (x=4,63) erkek katılımcılara 

(x=4,52) göre sözleşmeçilik algılamaları daha fazladır. 

Esnek Yönetim Boyutu ölçeği ile cinsiyet arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,025): Diğer bir ifade ile kadın ve 

erkek katılımcıların algılarına göre esnek yönetim boyutu aynı seviyede değildir. 

Ortalama değerler dikkate alındığında kadın katılımcıların (x=3,83) erkek 

katılımcılara (x=3,68) göre esnek yönetim algılamaları daha fazladır. 

Sonuç Odaklılık boyutu ölçeği ile cinsiyet arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,471): Diğer bir ifade ile kadın ve 

erkek katılımcıların algılarına göre sonuç odaklılık boyutu aynı seviyededir. 

Ortalama değerler dikkate alındığında kadın katılımcıların (x=4,48) erkek 

katılımcılara (x=4,43) göre sonuç odaklılık algılamaları daha fazladır. 

Tablo 155.   Hipotez 1 Sonuçlarına İlişkin Tablo. 

    DEĞİŞKEN                                BOYUTLAR                                  SONUÇ 

H1: Katılımcıların Cinsiyet 

değişkeni ile Yeni kamu 

yönetimi boyutları arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır. 

 

Hizmette Yerellik                      Ret  

Hesap Verebilirlik  Ret  

Performansa Dayalı Denetim   Kabul  

Hizmette Kalitenin Sağlanması  Ret  

Müşteri Odaklılık ve Katılım  Kabul  

Özel Sektör İlkelerinin uygulanması  Kabul  

Sözleşmecilik  Ret  

Esnek Yönetim  Kabul  

Sonuç Odaklılık  Ret  

Hipotez 1 kısmen ret edilmiştir.  
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Cinsiyet değişkeni değerlendirildiğinde; Hizmette Yerellik, Hesap 

Verebilirlik, Hizmette Kalitenin Sağlanması, Sözleşmecilik ve Sonuç Odaklılık 

boyutlarında katılımcıların hizmet algısı farklılık göstermemektedir. Buna karşın 

Performansa Dayalı Denetim, Müşteri Odaklılık ve Katılım, Özel Sektör İlkelerinin 

uygulanması ve Esnek Yönetim boyutlarında katılımcıların hizmet algısı farklılık 

göstermektedir. 

3.7.4.2 Katılımcıların Yaşı ve Alt Boyutlara İlişkin Değerlendirme 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin katılımcıların yaşı ve alt 

boyutlar arasındaki ilişkiyi gösteren tek yönlü varyans analizi aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 166. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Yaş Durumu ile 

YKY Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi 

 N Ortalama S.S. F P 

 

 

Hizmette 

Yerellik Boyutu 

18-25 59 4,8983 ,30484 3,322 ,011 

26-35 93 4,7311 ,49488   

36-45 121 5,0000   ,43716   

46-55 81 4,6420 ,50766   

56 ve üzeri 46 4,8478 ,36316   

Toplam 400 4,7519 ,46602   

 

 

Hesap 

Verebilirlik 

Boyutu 

18-25 59 4,1525 ,69017 1,124 ,345 

26-35 93 3,9484 ,77225   

36-45 121 4,0000   ,94516   

46-55 81 3,9630 ,71492   

56 ve üzeri 46 4,0870 ,58977   

Toplam 400 3,9975 ,73064   

 

 

Performans 

Dayalı Denetim 

Boyutu 

18-25 59 2,6379 ,64068 2,240 ,064 

26-35 93 2,8592 ,69287   

36-45 121 4,0000 ,40000   

46-55 81 2,8272 ,66690   

56 ve üzeri 46 2,9556 ,85162   

Toplam 400 2,8342 ,70453   

 

Hizmette 

Kalitenin 

Sağlanması 

Boyutu 

18-25 59 4,2881 ,64463 1,118 ,348 

26-35 93 4,1080 ,68169   

36-45 121 4,0000 ,61101   

46-55 81 4,1235 ,59964   

56 ve üzeri 46 4,2391 ,67280   

Toplam 400 4,1525 ,65980   

 

 

18-25 59 4,1525 ,61064 3,225 ,013 

26-35 93 3,8404 ,70901   
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Müşteri 

Odaklılık ve 

Katılım Boyutu 

36-45 121 4,0000   ,61101   

46-55 81 3,8500 ,78111   

56 ve üzeri 46 4,1087 ,73721   

Toplam 400 3,9198 ,72193   

 

Özel Sektör 

İlkelerinin 

Uygulanması 

Boyutu 

18-25 59 3,4915 ,75139 1,204 ,309 

26-35 93 3,3571 ,58781   

36-45 121 3,0000   ,34641   

46-55 81 3,2625 ,61095   

56 ve üzeri 46 3,3333 ,70711   

Toplam 400 3,3544 ,63402   

 

 

Sözleşmecilik 

Boyutu 

18-25 59 4,6000 ,62657 ,985 ,415 

26-35 93 4,5305 ,68354   

36-45 121 5,0000 ,57735   

46-55 81 4,6790 ,52027   

56 ve üzeri 46 4,5333 ,58775   

Toplam 400 4,5722 ,63465   

 

 

Esnek Yönetim 

Boyutu 

18-25 59 4,1017 ,57819 6,947 ,000 

26-35 93 3,6526 ,64534   

36-45 121 3,0000 ,64291   

46-55 81 3,6790 ,62903   

56 ve üzeri 46 3,8667 ,58775   

Toplam 400 3,7469 ,64472   

 

 

Sonuç Odaklılık 

Boyutu 

18-25 59 4,5932 ,56075 2,737 ,029 

26-35 93 4,3756 ,73956   

36-45 121 5,0000 ,52915   

46-55 81 4,4321 ,74058   

56 ve üzeri 46 4,6889 ,51444   

Toplam 400 4,4561 ,69993   

 

Hizmette Yerellik Boyutu ölçeği ile yaş arasında yapılan anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,011). Anlamlılığın yönünü 

belirlemek için yapılan Tukey testinde anlamlılık 18-25 ile 46-55 yaş üzeri yönünde 

saptanmıştır. Ortalama değerler dikkate alındığında 36-45 yaş aralığındaki 

katılımcıların (x=5,00), 18-25 yaş aralığındaki katılımcılara (x=4,89), 56 ve üzere 

yaşındaki katılımcılara  (x=4,84), 26-35 yaş aralığındaki katılımcılara  (x=4,73), 46-

55 yaş aralığındaki katılımcılara (x=4,36)  göre hizmette yerellik algılamaları daha 

fazladır. 

Hesap Verebilirlik Boyutu ölçeği ile yaş arasında yapılan anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,345): Diğer bir ifade ile farklı yaş 

gruplarındaki katılımcıların algılarına göre hesap verebilirlik boyutu aynı 

seviyededir. Ortalama değerler dikkate alındığında 18-25 yaş aralığındaki 
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katılımcıların (x=4,15), 56 ve üzere yaşındaki katılımcılara (x=4,08), 36-45 yaş 

aralığındaki katılımcılara (x=4,00), 46-55 yaş aralığındaki katılımcılara (x=3,96), 26-

35 yaş aralığındaki katılımcılara (x=3,94) göre hesap verebilirlik algılamaları daha 

fazladır. 

Performans Dayalı Denetim Boyutu ölçeği ile yaş arasında yapılan anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,064): Diğer bir ifade ile farklı yaş 

gruplarındaki katılımcıların algılarına göre performans dayalı denetim boyutu aynı 

seviyededir. Ortalama değerler dikkate alındığında 36-45 yaş aralığındaki 

katılımcıların (x=4,00), 56 ve üzere yaşındaki katılımcılara (x=2,95), 26-35 yaş 

aralığındaki katılımcılara (x=2,85), 46-55 yaş aralığındaki katılımcılara (x=2,82), 18-

25 yaş aralığındaki katılımcılara (x=2,63) göre performans dayalı algılamaları daha 

fazladır. 

Hizmette Kalitenin Sağlanması Boyutu ölçeği ile yaş arasında yapılan anova 

testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,348): Diğer bir ifade ile farklı 

yaş gruplarındaki katılımcıların algılarına göre hizmette kalitenin sağlanması boyutu 

aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate alındığında 18-25 yaş aralığındaki 

katılımcıların (x=4,28), 56 ve üzere yaşındaki katılımcılara (x=4,23), 46-55 yaş 

aralığındaki katılımcılara (x=4,12), 26-35 yaş aralığındaki katılımcılara (x=4,10), 36-

45 yaş aralığındaki katılımcılara (x=4,00) göre hizmette kalitenin sağlanması 

algılamaları daha fazladır. 

Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutu ölçeği ile yaş arasında yapılan anova 

testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,013). Anlamlılığın yönünün 

belirlemek için yapılan Tukey testinde anlamlılık 18-25 ile 26-35, 18-25 ile 46-55 ve 

18-25 ile 56 ve üzeri yönünde saptanmıştır. Ortalama değerler dikkate alındığında 

18-25 yaş aralığındaki katılımcıların (x=4,15), 56 ve üzere yaşındaki katılımcılara 

(x=4,10), 36-45 yaş aralığındaki katılımcılara (x=4,00), 46-55 yaş aralığındaki 

katılımcılara (x=3,85), 26-35 yaş aralığındaki katılımcılara (x=3,84) göre müşteri 

odaklılık ve katılım algılamaları daha fazladır. 

Özel Sektör İlkelerinin Uygulanması Boyutu ölçeği ile yaş arasında yapılan 

anva testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,309): Diğer bir ifade ile 
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farklı yaş gruplarındaki katılımcıların algılarına göre özel sektör ilkelerinin 

uygulanması boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate alındığında 18-25 

yaş aralığındaki katılımcıların (x=3,49), 26-35 yaş aralığındaki katılımcılara 

(x=3,35), 56 ve üzere yaşındaki katılımcılara (x=3,33), 46-55 yaş aralığındaki 

katılımcılara (x=3,26), 36-45 yaş aralığındaki katılımcılara (x=3,00) göre özel sektör 

ilkelerinin uygulanması algılamaları daha fazladır. 

Sözleşmecilik Boyutu ölçeği ile yaş arasında yapılan anova testi sonucunda 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,415): Diğer bir ifade ile farklı yaş 

gruplarındaki katılımcıların algılarına göre sözleşmecilik boyutu aynı seviyededir. 

Ortalama değerler dikkate alındığında 36-45 yaş aralığındaki katılımcıların (x=5,00), 

46-55 yaş aralığındaki katılımcılara (x=4,67), 18-25 yaş aralığındaki katılımcılara 

(x=4,60), 56 ve üzere yaşındaki katılımcılara (x=4,533), 26-35 yaş aralığındaki 

katılımcılara (x=4,530) göre sözleşmecilik algılamaları daha fazladır. 

Esnek Yönetim Boyutu ölçeği ile yaş arasında yapılan anova testi sonucunda 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000). Anlamlılığın yönünün belirlemek için 

yapılan Tukey testinde anlamlılık 18-25 ile 26-35, 18-25 ile 46-55 ve 18-25 ile 56 ve 

üzeri yönünde saptanmıştır. Ortalama değerler dikkate alındığında 18-25 yaş 

aralığındaki katılımcıların (x=4,10), 56 ve üzere yaşındaki katılımcılara (x=3,86), 46-

55 yaş aralığındaki katılımcılara (x=3,67), 26-35 yaş aralığındaki katılımcılara 

(x=3,65), 36-45 yaş aralığındaki katılımcılara (x=3,00) göre esnek yönetim 

algılamaları daha fazladır. 

Sonuç Odaklılık boyutu ölçeği ile yaş arasında yapılan anova testi sonucunda 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,029): Diğer bir ifade ile farklı yaş gruplarındaki 

katılımcıların algılarına göre sonuç odaklılık boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama 

değerler dikkate alındığında 36-45 yaş aralığındaki katılımcıların (x=5,00), 56 ve 

üzere yaşındaki katılımcılara (x=4,68), 18-25 yaş aralığındaki katılımcılara (x=4,59), 

46-55 yaş aralığındaki katılımcılara (x=4,43), 26-35 yaş aralığındaki katılımcılara 

(x=4,37) göre sonuç odaklılık algılamaları daha fazladır. 
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Tablo 177. Hipotez 2 Sonuçlarına İlişkin Tablo. 

    DEĞİŞKEN                                  BOYUTLAR                                  SONUÇ 

H2: Katılımcıların Yaş 

değişkeni ile Yeni kamu 

yönetimi boyutları arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır. 

 

Hizmette Yerellik                      Kabul  

Hesap Verebilirlik  Ret  

Performansa Dayalı Denetim   Ret  

Hizmette Kalitenin Sağlanması  Ret  

Müşteri Odaklılık ve Katılım  Kabul  

Özel Sektör İlkelerinin uygulanması  Ret  

Sözleşmecilik  Ret  

Esnek Yönetim  Kabul  

Sonuç Odaklılık  Kabul  

Hipotez 2 kısmen ret edilmiştir. 

Yaş değişkeni değerlendirildiğinde; Hizmette Yerellik, Müşteri Odaklılık ve 

Katılım, Esnek Yönetim, Sonuç Odaklılık boyutları dışında katılımcıların algıları 

farklılık göstermemektedir. 

3.7.4.3 Katılımcıların Eğitim Durumu ve Alt Boyutlara İlişkin Değerlendirme 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin katılımcıların eğitim durumu ve 

alt boyutlar arasındaki ilişkiyi gösteren tek yönlü varyans analizi aşağıda yer 

almaktadır. 

Tablo 188. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Eğitim Durumu 

ile YKY Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi 

 

 N Ortalama S.S. F P 

 

 

 

Hizmette 

Yerellik 

Boyutu 

Okuma yazma 

bilmeyen 

3 5,0000 ,00000 2,842 ,010 

İlkokul 50 4,8400 ,37033   

Ortaokul 96 4,8021 ,42599   

Lise 165 4,7818 ,48228   

Ön lisans 21 4,6000 ,50262   

Lisans 55 4,5636 ,50050   

Lisansüstü 10 4,6000 ,51640   

Toplam 400 4,7519 ,46602   

 

 

Okuma yazma 

bilmeyen 

3 4,0000 ,00000 11,063 ,000 
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Hesap 

Verebilirlik 

Boyutu 

İlkokul 50 4,1400 ,70015   

Ortaokul 96 4,1667 ,64346   

Lise 165 4,1212 ,73905   

Ön lisans 21 3,7619 ,76842   

Lisans 55 3,4182 ,53371   

Lisansüstü 10 3,3000 ,48305   

Toplam 400 3,9975 ,73064   

 

 

 

Performans 

Dayalı 

Denetim 

Boyutu 

Okuma yazma 

bilmeyen 

3 3,0000 ,00000 1,233 ,288 

İlkokul 50 2,7800 ,78999   

Ortaokul 96 2,8229 ,76770   

Lise 165 2,8773 ,70949   

Ön lisans 21 3,0476 ,38421   

Lisans 55 2,7636 ,60747   

Lisansüstü 10 2,4000 ,51640   

Toplam 400 2,8342 ,70453   

 

 

 

Hizmette 

Kalitenin 

Sağlanması 

Boyutu 

Okuma yazma 

bilmeyen 

3 4,3333 ,57735 8,318 ,000 

İlkokul 50 4,2200 ,61578   

Ortaokul 96 4,2708 ,60662   

Lise 165 4,2485 ,63827   

Ön lisans 21 4,1429 ,57321   

Lisans 55 3,7455 ,67270   

Lisansüstü 10 3,3000 ,48305   

Toplam 400 4,1525 ,65980   

 

 

 

Müşteri 

Odaklılık ve 

Katılım 

Boyutu 

Okuma yazma 

bilmeyen 

3 4,3333 ,57735 2,585 ,018 

İlkokul 50 4,1800 ,80026   

Ortaokul 96 3,9053 ,75897   

Lise 165 3,9515 ,74740   

Ön lisans 21 3,7143 ,56061   

Lisans 55 3,7091 ,49713   

Lisansüstü 10 3,7000 ,48305   

Toplam 400 3,9198 ,72193   

 

 

 

Özel Sektör 

İlkelerinin 

Uygulanması 

Boyutu 

Okuma yazma 

bilmeyen 

3 3,3333 ,57735 3,160 ,005 

İlkokul 50 3,1224 ,69620   

Ortaokul 96 3,2842 ,64681   

Lise 165 3,4877 ,65216   

Ön lisans 21 3,2857 ,46291   

Lisans 55 3,3818 ,52673   

Lisansüstü 10 3,0000 ,00000   

Toplam 400 3,3544 ,63402   

 

 

 

 

Okuma yazma 

bilmeyen 

3 4,6667 ,57735 2,419 ,026 

İlkokul 50 4,6735 ,51590   

Ortaokul 96 4,6875 ,50913   



88 
 

Sözleşmecilik 

Boyutu 

Lise 165 4,4720 ,68977   

Ön lisans 21 4,4286 ,74642   

Lisans 55 4,5455 ,71539   

Lisansüstü 10 5,0000 ,00000   

Toplam 400 4,5722 ,63465   

 

 

 

Esnek 

Yönetim 

Boyutu 

Okuma yazma 

bilmeyen 

3 3,6667 ,57735 9,860 ,000 

İlkokul 50 4,0408 ,67575   

Ortaokul 96 3,8021 ,59152   

Lise 165 3,8485 ,60087   

Ön lisans 21 3,3333 ,57735   

Lisans 55 3,3455 ,61518   

Lisansüstü 10 3,2000 ,42164   

Toplam 400 3,7469 ,64472   

 

 

 

Sonuç 

Odaklılık 

Boyutu 

 

Okuma yazma 

bilmeyen 

3 4,0000 1,00000 18,476 ,000 

İlkokul 50 4,7551 ,43448   

Ortaokul 96 4,6979 ,58255   

Lise 165 4,5212 ,65879   

Ön lisans 21 4,2857 ,90238   

Lisans 55 3,8545 ,59061   

Lisansüstü 10 3,4000 ,51640   

Toplam 400 4,4561 ,69993   

Hizmette Yerellik Boyutu ölçeği ile eğitim arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,010). Anlamlılığın yönünün 

belirlemek için yapılan Tukey testinde anlamlılık ilkokul-lisans, ortaokul-ön lisans 

ve lise-lisans yönünde saptanmıştır. Ortalama değerler dikkate alındığında okuma 

yazma bilmeyen katılımcıların (x=5,00), ilkokul mezunu katılımcılara (x=4,84), 

ortaokul mezunu katılımcılara (x=4,80), lise mezunu katılımcılara (x=4,78), ön lisans 

mezunu katılımcılara (x=4,60), lisansüstü mezunu katılımcılara (x=4,60), lisans 

mezunu katılımcılara (x=4,56) göre hizmette yerellik algılamaları daha fazladır. 

Hesap verebilirlik Boyutu ölçeği ile eğitim arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000). Anlamlılığın yönünün 

belirlemek için yapılan Tukey testinde anlamlılık ilkokul-ön lisans, ilkokul-lisans, 

ilkokul-lisansüstü, ortaokul-ön lisans, ortaokul-lisans, ortaokul-lisansüstü, lise-ön 

lisans, lise-lisans, lise-lisansüstü yönünde saptanmıştır. Ortalama değerler dikkate 

alındığında ortaokul mezunu katılımcıların (x=4,16), ilkokul mezunu katılımcılara 

(x=4,14), lise mezunu katılımcılara (x=4,12), okuma yazma bilmeyen katılımcılara 
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(x=4,00), ön lisans mezunu katılımcılara (x=3,76), lisans mezunu katılımcılara 

(x=3,41), lisansüstü mezunu katılımcılara (x=3,30) göre hesap verebilirlik 

algılamaları daha fazladır. 

Performans Dayalı Denetim Boyutu ölçeği ile eğitim arasında yapılan Anova 

testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,288). Anlamlılığın yönünün 

belirlemek için yapılan Tukey testinde anlamlılık, ortaokul-lisansüstü, lise-lisans, 

lise-lisansüstü ve ön lisans-lisansüstü yönünde saptanmıştır. Ortalama değerler 

dikkate alındığında ön lisans mezunu katılımcıların (x=3,04), okuma yazma 

bilmeyen katılımcılara (x=3,00), lise mezunu katılımcılara (x=2,87), ortaokul 

mezunu katılımcılara (x=2,82), ilkokul mezunu katılımcılara  (x=2,78), lisans 

mezunu katılımcılara (x=2,76), lisansüstü mezunu katılımcılara (x=2,40) göre 

performans dayalı denetim algılamaları daha fazladır. 

Hizmette Kalitenin Sağlanması Boyutu ölçeği ile eğitim arasında yapılan 

Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000). Anlamlılığın 

yönünün belirlemek için yapılan Tukey testinde anlamlılık ilkokul-lisans, ilkokul-

lisansüstü, ortaokul-lisans, ortaokul-lisansüstü, lise-lisans, lise-lisansüstü, ön lisans-

lisans, ön lisans-lisansüstü yönünde saptanmıştır. Ortalama değerler dikkate 

alındığında okuma yazma bilmeyen katılımcıların (x=4,33), ortaokul mezunu 

katılımcılara (x=4,27), lise mezunu katılımcılara (x=4,24), ilkokul mezunu 

katılımcılara (x=4,22), ön lisans mezunu katılımcılaara (x=4,14), lisans mezunu 

katılımcılara (x=3,74), lisansüstü mezunu katılımcılara (x=3,30) hizmette kalitenin 

sağlanması algılamaları daha fazladır. 

Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutu ölçeği ile eğitim arasında yapılan anova 

testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,018).  Anlamlılığın yönünün 

belirlemek için yapılan Tukey testinde anlamlılık ilkokul-lisans yönünde 

saptanmıştır. Ortalama değerler dikkate alındığında okuma yazma bilmeyen 

katılımcıların (x=4,33), ilkokul mezunu katılımcılara (x=4,18), lise mezunu 

katılımcılara (x=3,95), ortaokul mezunu katılımcılara (x=3,90), ön lisans mezunu 

katılımcılara (x=3,71), lisans mezunu katılımcılara (x=3,70), lisansüstü mezunu 

katılımcılara (x=3,70) göre müşteri odaklılık ve katılım algılamaları daha fazladır. 
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Özel Sektör İlkelerinin Uygulanması Boyutu ölçeği ile eğitim arasında 

yapılan anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,005): Diğer bir 

ifade ile eğitim durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre özel sektör 

ilkelerinin uygulanması boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate 

alındığında lisans mezunu katılımcıların (x=3,48), lisans mezunu katılımcılara 

(x=3,38), okuma yazma bilmeyen katılımcılara (x=3,33), ortaokul mezunu 

katılımcılara (x=3,285), ilkokul mezunu katılımcılara (x=3,284), ilkokul mezunu 

katılımcılara (x=3,12), lisansüstü mezunu katılımcılara (x=3,00) göre özel sektör 

ilkelerinin uygulanması algılamaları daha fazladır. 

Sözleşmecilik Boyutu ölçeği ile eğitim arasında yapılan anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,026): Diğer bir ifade ile eğitim 

durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre sözleşmecilik boyutu aynı 

seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında lisansüstü mezunu 

katılımcıların (x=5,00), ortaokul mezunu katılımcılara (x=4,68), ilkokul mezunu 

katılımcılara (x=4,67), okuma yazma bilmeyen katılımcılara (x=4,66), lisans mezunu 

katılımcılara (x=4,54), lise mezunu katılımcılara (x=4,47), ön lisans mezunu 

katılımcılara (x=4,42) göre sözleşmecilik algılamaları daha fazladır.  

Esnek Yönetim Boyutu ölçeği ile eğitim arasında yapılan anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000). Anlamlılığın yönünün 

belirlemek için yapılan Tukey testinde anlamlılık ilkokul-ön lisans, ilkokul-lisans, 

ilkokul-lisansüstü, ortaokul-lisans, lise-ön lisans, lise-lisans, lise-lisansüstü yönünde 

saptanmıştır. Ortalama değerler dikkate alındığında ilkokul mezunu katılımcıların 

(x=4,04), lise mezunu katılımcılara (x=3,84), ortaokul mezunu katılımcılara 

(x=3,80), okuma yazma bilmeyen katılımcılara (x=3,66), lisans mezunu katılımcılara 

(x=3,34), ön lisans mezunu katılımcılara (x=3,33), lisansüstü mezunu katılımcılara 

(x=3,20) göre esnek yönetim algılamaları daha fazladır. 

Sonuç Odaklılık Boyutu ölçeği ile eğitim arasında yapılan anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000). Anlamlılığın yönünün 

belirlemek için yapılan Tukey testinde anlamlılık ilkokul-ön lisans, ilkokul-lisans, 

ilkokul-lisansüstü, ortaokul-lisans, ortaokul-lisansüstü, lise-lisans ve lise-lisansüstü 

yönünde saptanmıştır. Ortalama değerler dikkate alındığında ilkokul mezunu 
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katılımcıların (x=4,75), ortaokul mezunu katılımcılara (x=4,69), lise mezunu 

katılımcılara (x=4,52), ön lisans mezunu katılımcılara (x=4,28), okuma yazma 

bilmeyen katılımcılara (x=4,00), lisans mezunu katılımcılara (x=3,85), lisansüstü 

mezunu katılımcılara (x=3,40) göre sonuç odaklılık algılamaları daha fazladır. 

Tablo 199. Hipotez 3 Sonuçlarına İlişkin Tablo. 

    DEĞİŞKEN                                  BOYUTLAR                                  SONUÇ 

H3: Katılımcıların Eğitim 

değişkeni ile Yeni kamu 

yönetimi boyutları arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır. 

 

Hizmette Yerellik                      Kabul  

Hesap Verebilirlik  Kabul  

Performansa Dayalı Denetim   Ret  

Hizmette Kalitenin Sağlanması  Kabul  

Müşteri Odaklılık ve Katılım  Kabul  

Özel Sektör İlkelerinin uygulanması  Kabul  

Sözleşmecilik  Kabul  

Esnek Yönetim  Kabul  

Sonuç Odaklılık  Kabul  

Hipotez 3 kısmen kabul edilmiştir. 

Eğitim değişkeni değerlendirildiğinde Performansa Dayalı Denetim boyutu 

hariç diğer tüm boyutlarda katılımcıların algı seviyesinin yüksek olduğu ve eğitim 

seviyesinin algı üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir. 

3.7.4.4 Katılımcıların İkameti ve Alt Boyutlara İlişkin Değerlendirme 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin katılımcıların ikamet durumu ve 

alt boyutlar arasındaki ilişkiyi gösteren tek yönlü varyans analizi aşağıda yer 

almaktadır. 

Tablo 200. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların İkamet Durumu 

ile YKY Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi 

 

 N Ortalama S.S. F 

 

P 

Hizmette 

Yerellik Boyutu 

Van merkez 360 4,7409 ,47539 ,027 ,870 

Diğer 40 4,7222 ,46089   

Total 400 4,7401 ,47413   

Hesap Van merkez 360 3,9778 ,72715 ,016 ,900 
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Verebilirlik 

Boyutu 

Diğer 40 4,0000 ,76696   

Total 400 3,9788 ,72805   

Performans 

Dayalı Denetim 

Boyutu 

Van merkez 360 2,8468 ,71021 2,128 ,145 

Diğer 40 2,5882 ,79521   

Total 400 2,8351 ,71513   

Hizmette 

Kalitenin 

Sağlanması 

Boyutu 

Van merkez 360 4,1389 ,65295 5,268 ,022 

diğer 40 4,5000 ,61835   

Total 400 4,1561 ,65510   

Müşteri 

Odaklılık ve 

Katılım Boyutu 

Van merkez 360 3,9220 ,71265 3,234 ,073 

diğer 40 3,6111 ,77754   

Total 400 3,9072 ,71784   

Özel Sektör 

İlkelerinin 

Uygulanması 

Boyutu 

Van merkez 360 3,3455 ,64240 ,408 ,523 

diğer 40 3,4444 ,61570   

Total 400 3,3503 ,64070   

Sözleşmecilik 

Boyutu 

Van merkez 360 4,5730 ,63932 ,060 ,806 

diğer 40 4,6111 ,69780   

Total 400 4,5749 ,64130   

Esnek Yönetim 

Boyutu 

Van merkez 360 3,7389 ,64522 ,214 ,644 

diğer 40 3,6667 ,68599   

Total 400 3,7354 ,64645   

Sonuç Odaklılık 

Boyutu 

Van merkez 360 4,4333 ,70888 2,892 ,090 

diğer 40 4,7222 ,57451   

Total 400 4,4471 ,70512   

 

Hizmette Yerellik Boyutu ölçeği ile ikamet arasında yapılan anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,870): Diğer bir ifade ile Van 

merkezi ve farklı ikamet durumu olan katılımcıların algılarına göre hizmette yerellik 

boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate alındığında Van merkezde 

oturanlar (x=4,74) diğer yerlerde (x=4,72) oturanlara göre hizmette yerellik 

algılamaları daha fazladır.  

Hesap verebilirlik Boyutu ölçeği ile ikamet arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,900): Diğer bir ifade ile Van 

merkezi ve farklı ikamet durumu olan katılımcıların algılarına göre hesap verebilirlik 

boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate alındığında diğer yerlerde 

oturanlar (x=4,00) Van merkezde (x=3,97) oturanlara göre Hesap verebilirlik 

algılamaları daha fazladır.  

Performans Dayalı Denetim Boyutu ölçeği ile ikamet arasında yapılan Anova 

testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,145): Diğer bir ifade ile Van 
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merkezi ve farklı ikamet durumu olan katılımcıların algılarına göre performans 

dayalı denetim boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate alındığında Van 

merkezde oturanlar (x=2,84) diğer yerlerde (x=2,58) oturanlara göre performansa 

dayalı denetim algılamaları daha fazladır.  

Hizmette Kalitenin Sağlanması Boyutu ölçeği ile ikamet arasında yapılan 

Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,022): Diğer bir ifade ile 

Van merkezi ve farklı ikamet durumu olan katılımcıların algılarına göre hizmette 

kalitenin sağlanması boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate 

alındığında diğer yerlerde oturanlar (x=4,50) Van merkezde (x=4,13) oturanlara göre 

hizmette kalitenin sağlanması algılamaları daha fazladır.  

Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutu ölçeği ile ikamet arasında yapılan 

Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,073): Diğer bir ifade 

ile Van merkezi ve farklı ikamet durumu olan katılımcıların algılarına göre müşteri 

odaklılık ve katılım boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate alındığında 

Van merkezde oturanlar (x=3,92) diğer yerlerde (x=3,61) oturanlara göre müşteri 

odaklılık ve katılım algılamaları daha fazladır.  

Özel Sektör İlkelerinin Uygulanması Boyutu ölçeği ile ikamet arasında 

yapılan Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,523): Diğer 

bir ifade ile Van merkezi ve farklı ikamet durumu olan katılımcıların algılarına göre 

özel sektör ilkelerinin uygulanması boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler 

dikkate alındığında diğer yerlerde oturanlar (x=3,44) Van merkezde (x=3,34) 

oturanlara göre özel sektör ilkelerinin uygulanması algılamaları daha fazladır.  

Sözleşmecilik Boyutu ölçeği ile ikamet arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,806): Diğer bir ifade ile Van 

merkezi ve farklı ikamet durumu olan katılımcıların algılarına göre sözleşmecilik 

boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate alındığında diğer yerlerde 

oturanlar (x=4,61) Van merkezde (x=4,57) oturanlara göre sözleşmecilik algılamaları 

daha fazladır.  

Esnek Yönetim Boyutu ölçeği ile ikamet arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,644): Diğer bir ifade ile Van 
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merkezi ve farklı ikamet durumu olan katılımcıların algılarına göre esnek yönetim 

boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate alındığında Van merkezde 

oturanlar (x=3,73) diğer yerlerde (x=3,66) oturanlara göre esnek yönetim 

algılamaları daha fazladır.  

Sonuç Odaklılık Boyutu ölçeği ile ikamet arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,090): Diğer bir ifade ile Van 

merkezi ve farklı ikamet durumu olan katılımcıların algılarına göre sonuç odaklılık 

boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate alındığında diğer yerlerde 

oturanlar (x=4,72) Van merkezde (x=4,43) oturanlara göre sonuç odaklılık 

algılamaları daha fazladır.  

Tablo 211.  Hipotez 4 Sonuçlarına İlişkin Tablo. 

    DEĞİŞKEN                                  BOYUTLAR                                  SONUÇ 

H4: Katılımcıların İkamet 

değişkeni ile Yeni kamu 

yönetimi boyutları arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır. 

 

Hizmette Yerellik                      Ret  

Hesap Verebilirlik  Ret  

Performansa Dayalı Denetim   Ret  

Hizmette Kalitenin Sağlanması  Kabul  

Müşteri Odaklılık ve Katılım  Ret  

Özel Sektör İlkelerinin uygulanması  Ret  

Sözleşmecilik  Ret  

Esnek Yönetim  Ret  

Sonuç Odaklılık  Ret  

Hipotez 4 kısmen ret edilmiştir. 

İkamet değişkeni değerlendirildiğinde; Hizmette Kalitenin Sağlanması 

dışında yer alan diğer tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık yoktur. İkamet 

değişkeninin büyük ölçüde katılımcıların algısı üzerinde etkisi yoktur. 

3.7.4.5 Katılımcıların Meslekleri İle Alt Boyutlara İlişkin Değerlendirme 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin katılımcıların meslek durumu ve 

alt boyutlar arasındaki ilişkiyi gösteren tek yönlü varyans analizi aşağıda yer 

almaktadır. 
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Tablo 222.  23Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Meslekleri ile 

YKY Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi 

 N Ortalama S.S. F P 

 

 

 

Hizmette 

Yerellik 

Boyutu 

Çalışmıyor 96 4,8854 ,38030 4,033 ,000 

Kamu 45 4,5556 ,50252   

Özel sektör 57 4,6667 ,51177   

Öğrenci 32 4,5484 ,50588   

Ev hanımı 84 4,7500 ,48780   

Esnaf 50 4,8200 ,43753   

Çiftçi 19 4,8421 ,37463   

Emekli 17 4,8824 ,33211   

Total 400 4,7519 ,46602   

 

 

 

Hesap 

verebilirlik 

Boyutu 

Çalışmıyor 96 4,1771 ,73977 8,145 ,000 

Kamu 45 3,4444 ,58603   

Özel sektör 57 3,9298 ,67770   

Öğrenci 32 3,5938 ,66524   

Ev hanımı 84 4,2143 ,77726   

Esnaf 50 4,0200 ,55291   

Çiftçi 19 4,1579 ,68825   

Emekli 17 4,1176 ,60025   

Total 400 3,9975 ,73064   

 

 

 

Performans 

Dayalı 

Denetim 

Boyutu 

Çalışmıyor 96 2,7263 ,80480 2,939 ,005 

Kamu 45 2,7111 ,62603   

Özel sektör 57 3,0526 ,71766   

Öğrenci 32 3,0000 ,43994   

Ev hanımı 84 2,6747 ,64597   

Esnaf 50 2,8800 ,62727   

Çiftçi 19 3,0526 ,62126   

Emekli 17 3,1176 ,92752   

Total 400 2,8342 ,70453   

 

 

 

Hizmette 

Kalitenin 

Sağlanması 

Boyutu 

Çalışmıyor 96 4,1667 ,62688 7,001 ,000 

Kamu 45 3,7111 ,78689   

Özel sektör 57 3,9474 ,58006   

Öğrenci 32 4,0938 ,53033   

Ev hanımı 84 4,3571 ,68798   

Esnaf 50 4,2000 ,53452   

Çiftçi 19 4,4737 ,51299   

Emekli 17 4,5294 ,51450   

Total 400 4,1525 ,65980   

 

 

 

Müşteri 

Odaklılık ve 

Katılım 

Çalışmıyor 96 3,9684 ,77806 4,398 ,000 

Kamu 45 3,7111 ,54864   

Özel sektör 57 3,7895 ,64744   

Öğrenci 32 3,8750 ,42121   

Ev hanımı 84 4,2262 ,70028   

Esnaf 50 3,6400 ,77618   
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Boyutu Çiftçi 19 3,9474 ,77986   

Emekli 17 4,0000 ,86603   

Total 400 3,9198 ,72193   

 

 

 

Özel Sektör 

İlkelerinin 

Uygulanması 

Boyutu 

 

Çalışmıyor 96 3,4149 ,73922 1,627 ,126 

kamu 45 3,2667 ,49543   

Özel sektör 57 3,2281 ,50063   

Öğrenci 32 3,4688 ,50701   

Ev hanımı 84 3,2619 ,73006   

Esnaf 50 3,3958 ,53553   

Çiftçi 19 3,6111 ,69780   

Emekli 17 3,5294 ,51450   

Total 400 3,3544 ,63402   

 

 

 

 

Sözleşmecilik 

Boyutu 

Çalışmıyor 96 4,6044 ,64772 4,045 ,000 

Kamu 45 4,7111 ,58861   

Özel sektör 57 4,6491 ,51725   

Öğrenci 32 4,1250 ,75134   

Ev hanımı 84 4,6905 ,55918   

Esnaf 50 4,3800 ,69664   

Çiftçi 19 4,6316 ,68399   

Emekli 17 4,5294 ,51450   

Total 400 4,5722 ,63465   

 

 

 

Esnek 

Yönetim 

Boyutu 

Çalışmıyor 96 3,9368 ,61559 6,735 ,000 

Kamu 45 3,5111 ,69486   

Özel sektör 57 3,5965 ,56251   

Öğrenci 32 3,3438 ,54532   

Ev hanımı 84 3,9762 ,69380   

Esnaf 50 3,7200 ,57286   

Çiftçi 19 3,5263 ,51299   

Emekli 17 3,7647 ,43724   

Total 400 3,7469 ,64472   

 

 

 

Sonuç 

Odaklılık 

Boyutu 

Çalışmıyor 96 4,6105 ,60661 8,113 ,000 

Kamu 45 4,1333 ,62523   

Özel sektör 57 4,3684 ,77070   

Öğrenci 32 3,8438 ,80760   

Ev hanımı 84 4,6786 ,56314   

Esnaf 50 4,5000 ,70711   

Çiftçi 19 4,4211 ,76853   

Emekli 17 4,7059 ,46967   

Total 400 4,4561 ,69993   

 

Hizmette Yerellik Boyutu ölçeği ile meslek arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile meslek 

durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre hizmette yerellik boyutu aynı 

seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında çalışmayan katılımcıların 

(x=4,885), emekli olan katılımcılara (x=4,882), çiftçi olan katılımcılara (x=4,84), 
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esnaf olan katılımcılara (x=4,82), ev hanımı olan katılımcılara (x=4,75), özel 

sektörde olan katılımcılara (x=4,66), kamu görevlisi olan katılımcılara (x=4,55), 

öğrenci olan katılımcılara (x=4,54) göre hizmette yerellik algılamaları daha fazladır. 

Hesap verebilirlik Boyutu ölçeği ile meslek arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile meslek 

durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre hesap verebilirlik boyutu aynı 

seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında ev hanımı olan 

katılımcıların (x=4,21), çalışmayan katılımcılara (x=4,17), çiftçi olan katılımcılara 

(x=4,15), emekli olan katılımcılara (x=4,11), esnaf olan katılımcılara (x=4,02), özel 

sektörde olan katılımcılara (x=3,92), öğrenci olan katılımcılara (x=3,59), kamu 

görevlisi olan katılımcılara (x=3,44) göre hesap verebilirlik algılamaları daha 

fazladır. 

Performans Dayalı Denetim Boyutu ölçeği ile meslek arasında yapılan Anova 

testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,005): Diğer bir ifade ile meslek 

durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre performans dayalı denetim 

boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında emekli olan 

katılımcıların (x=3,11), çiftçi olan katılımcılara (x=3,05), özel sektörde olan 

katılımcılara (x=3,05), öğrenci olan katılımcılara (x=3,00), esnaf olan katılımcılara 

(x=2,88), çalışmayan katılımcılara (x=2,72), kamu görevlisi olan katılımcılara 

(x=2,71), ev hanımı olan katılımcılara (x=2,67) göre performans dayalı denetim 

algılamaları daha fazladır. 

Hizmette Kalitenin Sağlanması Boyutu ölçeği ile meslek arasında yapılan 

Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile 

meslek durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre hizmette kalitenin 

sağlanması boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında 

emekli olan katılımcıların (x=4,52), çiftçi olan katılımcılara (x=4,47), ev hanımı olan 

katılımcılara (x=4,35), esnaf olan katılımcılara (x=4,20), çalışmayan katılımcılara 

(x=4,16), öğrenci olan katılımcılara (x=4,09), özel sektörde olan katılımcılara 

(x=3,94), kamu görevlisi olan katılımcılara (x=3,71) göre hizmette kalitenin 

sağlanması algılamaları daha fazladır. 
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Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutu ölçeği ile meslek arasında yapılan 

Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile 

meslek durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre müşteri odaklılık ve 

katılım boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında ev 

hanımı olan katılımcıların (x=4,22), emekli olan katılımcılara (x=4,00), çalışmayan 

katılımcılara (x=3,96), çiftçi olan katılımcılara (x=3,94), öğrenci olan katılımcılara 

(x=3,87), özel sektörde olan katılımcılara (x=3,78), kamu görevlisi olan katılımcılara 

(x=3,71), esnaf olan katılımcılara (x=3,64) göre müşteri odaklılık ve katılım 

algılamaları daha fazladır. 

Özel Sektör İlkelerinin Uygulanması Boyutu ölçeği ile meslek arasında 

yapılan Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,126): Diğer 

bir ifade ile meslek durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre özel sektör 

ilkelerinin uygulanması boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate 

alındığında çiftçi olan katılımcıların (x=3,61), emekli olan katılımcılara (x=3,52), 

öğrenci olan katılımcılara (x=3,46), çalışmayan katılımcılara (x=3,41), esnaf olan 

katılımcılara (x=3,39), kamu görevlisi olan katılımcılara (x=3,266), ev hanımı olan 

katılımcılara (x=3,261), özel sektör olan katılımcılara (x=3,22) göre özel sektör 

ilkelerinin uygulanması algılamaları daha fazladır. 

Sözleşmecilik Boyutu ölçeği ile meslek arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile meslek 

durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre sözleşmecilik boyutu aynı 

seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında kamu görevlisi olan 

katılımcıların (x=4,71), ev hanımı olan katılımcılara (x=4,69), özel sektörde olan 

katılımcılara (x=4,64), çiftçi olan katılımcılara (x=4,63), çalışmayan katılımcılara 

(x=4,60), emekli olan katılımcılara (x=4,52), esnaf olan katılımcılara (x=4,38), 

öğrenci olan katılımcılara (x=4,12) göre sözleşmecilik algılamaları daha fazladır. 

Esnek Yönetim Boyutu ölçeği ile meslek arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile meslek 

durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre esnek yönetim boyutu aynı 

seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında ev hanımı olan 

katılımcıların (x=3,97), çalışmayan katılımcılara (x=3,93), emekli olan katılımcılara 
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(x=3,76), esnaf olan katılımcılara (x=3,72), özel sektörde olan katılımcılara (x=3,59), 

çiftçi olan katılımcılara (x=3,52), kamu görevlisi olan katılımcılara (x=3,51), öğrenci 

olan katılımcılara (x=3,34) göre esnek yönetim algılamaları daha fazladır 

Sonuç Odaklılık Boyutu ölçeği ile meslek arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile meslek 

durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre sonuç odaklılık boyutu aynı 

seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında emekli olan katılımcıların 

(x=4,70), ev hanımı olan katılımcılara (x=4,67), çalışmayan olan katılımcılara 

(x=4,61), esnaf olan katılımcılara (x=4,50), çiftçi olan katılımcılara (x=4,42), özel 

sektörde olan katılımcılara (x=4,36), kamu görevlisi olan katılımcılara (x=4,13), 

öğrenci olan katılımcılara (x=3,84) göre sonuç odaklılık algılamaları daha fazladır. 

Tablo 24.  Hipotez 5 Sonuçlarına İlişkin Tablo. 

    DEĞİŞKEN                                  BOYUTLAR                                  SONUÇ 

H5: Katılımcıların Meslek 

değişkeni ile Yeni kamu 

yönetimi boyutları arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır. 

 

Hizmette Yerellik                      Kabul  

Hesap Verebilirlik  Kabul  

Performansa Dayalı Denetim   Kabul  

Hizmette Kalitenin Sağlanması  Kabul  

Müşteri Odaklılık ve Katılım  Kabul  

Özel Sektör İlkelerinin uygulanması  Ret  

Sözleşmecilik  Kabul  

Esnek Yönetim  Kabul  

Sonuç Odaklılık  Kabul  

Hipotez 5 kısmen kabul edilmiştir. 

Meslek değişkeni değerlendirildiğinde; Özel Sektör İlkelerinin uygulanması 

boyutu hariç diğer tüm boyutlarda algının yüksek olduğu ve meslek değişkeninin algı 

üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı görülmektedir. 

3.7.4.6 Katılımcıların Gelir Düzeyi İle Alt Boyutlara İlişkin Değerlendirme  

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin katılımcıların gelir düzeyi ve alt 

boyutlar arasındaki ilişkiyi gösteren tek yönlü varyans analizi aşağıda yer almaktadır. 



100 
 

Tablo 25.  Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Gelirleri ile YKY 

Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi 

 

  N Ortala

ma 

  S.S.    F 

 

   P 

 

 

 

 

Hizmette 

Yerellik 

Boyutu 

500 TL den az 160 4,8125 ,43708 2,481 ,023 

500-1000 TL arası 44 4,7209 ,50359   

1000-1499 TL arası 5 4,4000 ,89443   

1500-1999 TL arası 66 4,8333 ,41448   

2000-2499 TL arası 46 4,6957 ,46522   

2500-2999 TL arası 9 4,7778 ,44096   

3000 ve üzeri 70 4,6143 ,49028   

Total 400 4,7519 ,46602   

 

 

 

Hesap 

Verebilirlik 

Boyutu 

500 TL den az 160 4,1313 ,73649 5,570 ,000 

500-1000 TL arası 44 3,9545 ,88802   

1000-1499 TL arası 5 3,6000 ,89443   

1500-1999 TL arası 66 4,0758 ,63997   

2000-2499 TL arası 46 4,1087 ,56679   

2500-2999 TL arası 9 4,1111 ,60093   

3000 ve üzeri 70 3,5857 ,64814   

Total 400 3,9975 ,73064   

 

 

 

Performans 

Dayalı Denetim 

Boyutu 

500 TL den az 160 2,7296 ,72641 4,465 ,000 

500-1000 TL arası 44 2,7500 ,53374   

1000-1499 TL arası 5 3,4000 ,54772   

1500-1999 TL arası 66 3,0606 ,62950   

2000-2499 TL arası 46 3,1333 ,81464   

2500-2999 TL arası 9 2,7778 ,83333   

3000 ve üzeri 70 2,6857 ,62654   

Total 400 2,8342 ,70453   

 

 

 

 

 

Hizmette 

Kalitenin 

Sağlanması 

Boyutu 

 

500 TL den az 160 4,3063 ,65394 7,746 ,000 

500-1000 TL arası 44 4,0000 ,52827   

1000-1499 TL arası 5 4,4000 ,54772   

1500-1999 TL arası 66 4,3030 ,63172   

2000-2499 TL arası 46 4,1522 ,46986   

2500-2999 TL arası 9 4,1111 ,33333   

3000 ve üzeri 70 3,7429 ,73594   

Total 400 4,1525 ,65980   

 

 

 

Müşteri 

Odaklılık ve 

Katılım Boyutu 

500 TL den az 160 4,0813 ,75212 4,134 ,000 

500-1000 TL arası 44 4,0227 ,59018   

1000-1499 TL arası 5 3,8000 ,83666   

1500-1999 TL arası 66 3,8636 ,74186   

2000-2499 TL arası 46 3,8261 ,73950   

2500-2999 TL arası 9 3,3333 1,0000   
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 0 

3000 ve üzeri 70 3,6812 ,52839   

Total 400 3,9198 ,72193   

 

 

Özel Sektör 

İlkelerinin 

Uygulanması 

Boyutu 

500 TL den az 160 3,4025 ,74731 1,784 ,101 

500-1000 TL arası 44 3,2273 ,47562   

1000-1499 TL arası 5 3,2000 ,83666   

1500-1999 TL arası 66 3,5156 ,59073   

2000-2499 TL arası 46 3,2391 ,56509   

2500-2999 TL arası 9 3,1111 ,33333   

3000 ve üzeri 70 3,2941 ,49047   

Total 400 3,3544 ,63402   

 

 

 

Sözleşmecilik 

Boyutu 

500 TL den az 160 4,6387 ,57979 3,509 ,002 

500-1000 TL arası 44 4,2955 ,85125   

1000-1499 TL arası 5 4,0000 ,00000   

1500-1999 TL arası 66 4,5758 ,68074   

2000-2499 TL arası 46 4,4565 ,50361   

2500-2999 TL arası 9 4,4444 ,52705   

3000 ve üzeri 70 4,7286 ,58783   

Total 400 4,5722 ,63465   

 

 

 

Esnek Yönetim 

Boyutu 

500 TL den az 160 3,9182 ,64601 4,872 ,000 

500-1000 TL arası 44 3,6591 ,71343   

1000-1499 TL arası 5 3,6000 ,54772   

1500-1999 TL arası 66 3,6818 ,58597   

2000-2499 TL arası 46 3,8043 ,58193   

2500-2999 TL arası 9 3,6667 ,50000   

3000 ve üzeri 70 3,4571 ,60638   

Total 400 3,7469 ,64472   

 

 

Sonuç 

Odaklılık 

Boyutu 

500 TL den az 160 4,6415 ,56572 7,803 ,000 

500-1000 TL arası 44 4,1591 ,88772   

1000-1499 TL arası 5 4,2000 ,83666   

1500-1999 TL arası 66 4,4848 ,72838   

2000-2499 TL arası 46 4,6087 ,57651   

2500-2999 TL arası 9 4,6667 ,50000   

3000 ve üzeri 70 4,0857 ,71714   

Total 400 4,4561 ,69993   

 

Hizmette Yerellik Boyutu ölçeği ile gelir durumu arasında yapılan Anova 

testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,023): Diğer bir ifade ile gelir 

durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre hizmette yerellik boyutu aynı 

seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında 1500-1999 TL arası maaş 

alan katılımcıların (x=4,83), 500 TL den az maaş alan katılımcılara (x=4,81), 2500-

2999 TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,77), 500-1000 TL arası maaş alan 

katılımcılara (x=4,72), 2000-2499 TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,69), 3000 
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TL ve üzere maaş alan katılımcılara (x=4,61), 1000-1499 TL arası maaş alan 

katılımcılara (x=4,40) göre hizmette yerellik algılamaları daha fazladır. 

Hesap Verebilirlik Boyutu ölçeği ile gelir durumu arasında yapılan Anova 

testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile gelir 

durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre hesap verebilirlik boyutu aynı 

seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında 500 TL den az maaş alan 

katılımcıların (x=4,13), 2500-2999 TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,11), 2500-

2999 TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,10), 1500-1999 TL arası maaş alan 

katılımcılara (x=4,07), 500-1000 TL arası maaş alan katılımcılara (x=3,95), 1000-

1499 TL arası maaş alan katılımcılara (x=3,60), 3000 TL ve üzere maaş alan 

katılımcılara (x=3,58) göre hesap verebilirlik algılamaları daha fazladır. 

Performans Dayalı Denetim Boyutu ölçeği ile gelir durumu arasında yapılan 

Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile 

gelir durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre performans dayalı denetim 

boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında 1000-1499 TL 

arası maaş alan katılımcıların (x=3,40), 2000-2499 TL arası maaş alan katılımcılara 

(x=3,13), 1500-1999 TL arası maaş alan katılımcılara (x=3,06), 2500-2999 TL arası 

maaş alan katılımcılara (x=2,77), 500-1000 TL arası maaş alan katılımcılara 

(x=2,75), 500 TL den az maaş alan katılımcılara (x=2,72), 3000 TL ve üzere maaş 

alan katılımcılara (x=2,68) göre performansa dayalı denetim algılamaları daha 

fazladır. 

Hizmette Kalitenin Sağlanması Boyutu ölçeği ile gelir durumu arasında 

yapılan Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir 

ifade ile gelir durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre hizmette kalitenin 

sağlanması boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında 

1000-1499 TL arası maaş alan katılımcıların (x=4,40), 500 TL den az maaş alan 

katılımcılara (x=4,306), 1500-1999 TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,303), 

2000-2499 TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,15), 2500-2999 TL arası maaş alan 

katılımcılara (x=4,11), 500-1000 TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,00), 

3000TLve üzere maaş alan katılımcılara (x=3,74) göre hizmette kalitenin sağlanması 

algılamaları daha fazladır. 
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Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutu ölçeği ile gelir durumu arasında yapılan 

Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile 

gelir durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre müşteri odaklılık ve katılım 

boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında 500TL den az 

maaş alan katılımcıların (x=4,08), 500-1000 TL arası maaş alan katılımcılara 

(x=4,02), 1500-1999 TL arası maaş alan katılımcılara (x=3,86), 2000-2499 TL arası 

maaş alan katılımcılara (x=3,82), 1000-1499 TL arası maaş alan katılımcılara 

(x=3,80), 3000 TL ve üzere maaş alan katılımcılara (x=3,68), 2500-2999 TL arası 

maaş alan katılımcılara (x=3,33) göre müşteri odaklılık ve katılım algılamaları daha 

fazladır. 

Özel Sektör İlkelerinin Uygulanması Boyutu ölçeği ile gelir durumu arasında 

yapılan Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,10): Diğer bir 

ifade ile gelir durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre özel sektör 

ilkelerinin uygulanması boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate 

alındığında 1500-1999 TL arası maaş alan katılımcıların (x=3,51), 500 TL den az 

maaş alan katılımcılara (x=3,40), 3000TL ve üzere maaş alan katılımcılara (x=3,29), 

2000-2499 TL arası maaş alan katılımcılara (x=3,23), 500-1000 TL arası maaş alan 

katılımcılara (x=3,22), 1000-1499 TL arası maaş alan katılımcılara (x=3,20), 2500-

2999 TL arası maaş alan katılımcılara (x=3,11) göre özel sektör ilkelerinin 

uygulanması algılamaları daha fazladır. 

Sözleşmecilik Boyutu ölçeği ile gelir durumu arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,002): Diğer bir ifade ile gelir durumu 

gruplarındaki katılımcıların algılarına göre sözleşmecilik boyutu aynı seviyede 

değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında 3000 TL ve üzere maaş alan 

katılımcıların (x=4,72), 500 TL den az maaş alan katılımcılara (x=4,63), 1500-1999 

TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,57), 2000-2499 TL arası maaş alan 

katılımcılara (x=4,45), 2500-2999 TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,44), 500-

1000 TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,29), 1000-1499 TL arası maaş alan 

katılımcılara (x=4,00) göre sözleşmecilik algılamaları daha fazladır. 

Esnek Yönetim Boyutu ölçeği ile gelir durumu arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile gelir durumu 
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gruplarındaki katılımcıların algılarına göre esnek yönetim boyutu aynı seviyede 

değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında 500TL den az maaş alan 

katılımcıların (x=3,91), 2000-2499 TL arası maaş alan katılımcılara (x=3,80), 1500-

1999 TL arası maaş alan katılımcılara (x=3,68), 2500-2999 TL arası maaş alan 

katılımcılara (x=3,66), 500-1000 TL arası maaş alan katılımcılara (x=3,65), 1000-

1499 TL arası maaş alan katılımcılara (x=3,60), 3000 TL ve üzere maaş alan 

katılımcılara (x=3,45) göre esnek yönetim algılamaları daha fazladır. 

Sonuç Odaklılık Boyutu ölçeği ile gelir durumu arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile gelir durumu 

gruplarındaki katılımcıların algılarına göre sonuç odaklılık boyutu aynı seviyede 

değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında 2500-2999 TL arası maaş alan 

katılımcıların (x=4,66), 500 TL den az maaş alan katılımcılara (x=4,64), 2000-2499 

TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,60), 1500-1999 TL arası maaş alan 

katılımcılara (x=4,48), 1000-1499 TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,20), 500-

1000 TL arası maaş alan katılımcılara (x=4,15), 3000 TL ve üzere maaş alan 

katılımcılara (x=4,08) göre hizmette yerellik algılamaları daha fazladır. 

Tablo 26.  Hipotez 6 Sonuçlarına İlişkin Tablo. 

    DEĞİŞKEN                                  BOYUTLAR                                  SONUÇ 

H6: Katılımcıların Gelir 

Durumu değişkeni ile 

Yeni kamu yönetimi 

boyutları arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

 

Hizmette Yerellik                      Kabul  

Hesap Verebilirlik  Kabul  

Performansa Dayalı Denetim   Kabul  

Hizmette Kalitenin Sağlanması  Kabul  

Müşteri Odaklılık ve Katılım  Kabul  

Özel Sektör İlkelerinin uygulanması  Ret  

Sözleşmecilik  Kabul  

Esnek Yönetim  Kabul  

Sonuç Odaklılık  Kabul  

Hipotez 6 kısmen kabul edilmiştir. 

Gelir durumu değişkeni değerlendirildiğinde Özel Sektör İlkelerinin 

uygulanması boyutu hariç diğer tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Gelir durumu katılımcıların algısı üzerinde belirgin farklılık oluşturmaktadır. 
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3.7.4.7 Hastaların Sağlık Güvencesine İle Alt Boyutlara İlişkin Değerlendirme 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin katılımcıların sağlık güvencesi 

ve alt boyutlar arasındaki ilişkiyi gösteren tek yönlü varyans analizi aşağıda yer 

almaktadır. 

Tablo 27.  Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Katılımcıların Sağlık Güvencesi 

Durumu ile YKY Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Tek Yönlü Varyans 

Analizi 

 N Ortalama S.S. F 

 

P 

 

 

 

Hizmette 

Yerellik 

Boyutu 

SSK 99 4,7143 ,53727 2,848 ,024 

BAĞ-KUR 79 4,8228 ,41632   

Emekli 

sandığı 

60 4,6167 ,49030   

Ücretli 44 4,8864 ,38675   

Yeşil kart 118 4,7542 ,43237   

Total 400 4,7519 ,46602   

 

Hesap 

Verebilirlik 

Boyutu 

SSK 99 3,9495 ,73365 5,639 ,000 

BAĞ-KUR 79 4,0506 ,67745   

Emekli 

sandığı 

60 3,6333 ,60971   

Ücretli 44 4,1364 ,82380   

Yeşil kart 118 4,1356 ,72696   

Total 400 3,9975 ,73064   

 

 

Performans 

Dayalı 

Denetim 

Boyutu 

SSK 99 2,9293 ,68887 1,436 ,221 

BAĞ-KUR 79 2,8987 ,70883   

Emekli 

sandığı 

60 2,6833 ,67627   

Ücretli 44 2,7674 ,78185   

Yeşil kart 118 2,8120 ,69396   

Total 400 2,8342 ,70453   

 

 

Hizmette 

Kalitenin 

Sağlanması 

Boyutu 

SSK 99 4,1717 ,67067 7,855 ,000 

BAĞ-KUR 79 4,3924 ,54107   

Emekli 

sandığı 

60 3,7833 ,76117   

Ücretli 44 4,1818 ,65673   

Yeşil kart 118 4,1525 ,59380   

Total 400 4,1525 ,65980   

 

 

Müşteri 

Odaklılık ve 

SSK 99 3,9798 ,74203 1,404 ,232 

BAĞ-KUR 79 3,8608 ,79637   

Emekli 

sandığı 

60 3,8167 ,59636   
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Katılım 

Boyutu 

Ücretli 44 3,7907 ,80351   

Yeşil kart 118 4,0085 ,67299   

Total 400 3,9198 ,72193   

 

 

Özel Sektör 

İlkelerinin 

Uygulanması 

Boyutu 

SSK 99 3,2828 ,67067 2,914 ,021 

BAĞ-KUR 79 3,4211 ,57185   

Emekli 

sandığı 

60 3,3000 ,49745   

Ücretli 44 3,6279 ,57831   

Yeşil kart 118 3,2991 ,69809   

Total 400 3,3544 ,63402   

 

 

Sözleşmecilik 

Boyutu 

SSK 99 4,6869 ,54672 2,975 ,019 

BAĞ-KUR 79 4,5443 ,63645   

Emekli 

sandığı 

60 4,7143 ,56292   

Ücretli 44 4,5455 ,72991   

Yeşil kart 118 4,4359 ,67447   

Total 400 4,5722 ,63465   

 

 

Esnek 

Yönetim 

Boyutu 

 

SSK 99 3,6869 ,66465 3,827 ,005 

BAĞ-KUR 79 3,7215 ,52955   

Emekli 

sandığı 

60 3,5500 ,62232   

Ücretli 44 4,0000 ,68199   

Yeşil kart 118 3,8205 ,66456   

Total 400 3,7469 ,64472   

 

Sonuç 

Odaklılık 

Boyutu 

SSK 99 4,3737 ,76380 3,367 ,010 

BAĞ-KUR 79 4,6203 ,60561   

Emekli 

sandığı 

60 4,2500 ,65419   

Ücretli 44 4,6136 ,53769   

Yeşil kart 118 4,4615 ,74900   

Total 400 4,4561 ,69993   

Hizmette Yerellik Boyutu ölçeği ile sağlık güvencesi arasında yapılan Anova 

testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,024): Diğer bir ifade ile sağlık 

güvencesi durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre hizmette yerellik 

boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında sosyal 

güvencesi ücretli olan katılımcıların (x=4,88), bağ-kur olan katılımcılara (x=4,82), 

yeşil kart olan katılımcılara (x=4,75), SSK olan katılımcılara (x=4,71), emekli 

sandığı olan katılımcılara (x=4,61) göre hizmette yerellik algılamaları daha fazladır.  

Hesap verebilirlik Boyutu ölçeği ile sağlık güvencesi arasında yapılan Anova 

testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir ifade ile sağlık 

güvencesi durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre hesap verebilirlik 
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boyutu aynı seviyede değildir. Diğer bir ifade ile sağlık güvencesi durumu 

gruplarındaki katılımcıların algılarına göre hizmette yerellik boyutu aynı seviyede 

değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında sosyal güvencesi ücretli olan 

katılımcıların (x=4,136), yeşil kart olan katılımcılara (x=4,135), bağ-kur olan 

katılımcılara (x=4,05), SSK olan katılımcılara (x=3,94), emekli sandığı olan 

katılımcılara (x=3,63) göre hesap verebilirlik algılamaları daha fazladır.  

Performans Dayalı Denetim Boyutu ölçeği ile sağlık güvencesi arasında 

yapılan Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,221): Diğer 

bir ifade ile sağlık güvencesi durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre 

performans dayalı denetim boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate 

alındığında sosyal güvencesi SSK olan katılımcıların (x=2,92), BAĞ-KUR olan 

katılımcılara (x=2,89), yeşil kart olan katılımcılara (x=2,81), ücretli olan 

katılımcılara (x=2,76), emekli sandığı olan katılımcılara (x=2,68) göre performans 

dayalı denetim algılamaları daha fazladır. 

Hizmette Kalitenin Sağlanması Boyutu ölçeği ile sağlık güvencesi arasında 

yapılan Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,000): Diğer bir 

ifade ile sağlık güvencesi durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre 

hizmette kalitenin sağlanması boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama değerler 

dikkate alındığında sosyal güvencesi BAĞ-KUR olan katılımcıların (x=4,39), ücretli 

olan katılımcılara (x=4,18), SSK olan katılımcılara (x=4,17), yeşil kart olan 

katılımcılara (x=4,15), emekli sandığı olan katılımcılara (x=3,78) göre hizmette 

kalitenin sağlanması algılamaları daha fazladır. 

Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutu ölçeği ile sağlık güvencesi arasında 

yapılan Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p: ,232): Diğer 

bir ifade ile sağlık güvencesi durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre 

müşteri odaklılık ve katılım boyutu aynı seviyededir. Ortalama değerler dikkate 

alındığında sosyal güvencesi yeşil kart olan katılımcıların (x=4,00), SSK olan 

katılımcılara (x=3,97), BAĞ-KUR olan katılımcılara (x=3,86), emekli sandığı olan 

katılımcılara (x=3,81), ücretli sandığı olan katılımcılara (x=3,79) göre müşteri 

odaklılık ve katılım algılamaları daha fazladır. 
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Özel Sektör İlkelerinin Uygulanması Boyutu ölçeği ile sağlık güvencesi 

arasında yapılan Anova testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,021): 

Diğer bir ifade ile sağlık güvencesi durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına 

göre özel sektör ilkelerinin uygulanması boyutu aynı seviyede değildir. Ortalama 

değerler dikkate alındığında sosyal güvencesi ücretli olan katılımcıların (x=3,62), 

BAĞ-KUR olan katılımcılara (x=3,42), emekli sandığı olan katılımcılara (x=3,30), 

yeşil kart olan katılımcılara (x=3,29), SSK olan katılımcılara (x=3,28) göre özel 

sektör ilkelerinin uygulanması algılamaları daha fazladır. 

Sözleşmecilik Boyutu ölçeği ile sağlık güvencesi arasında yapılan Anova testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,019): Diğer bir ifade ile sağlık 

güvencesi durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre sözleşmecilik boyutu 

aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında sosyal güvencesi 

emekli sandığı olan katılımcıların (x=4,71), SSK olan katılımcılara (x=4,68), ücretli 

olan katılımcılara (x=4,545), BAĞ-KUR olan katılımcılara (x=4,544), yeşil kart olan 

katılımcılara (x=4,43) göre sözleşmecilik algılamaları daha fazladır. 

Esnek Yönetim Boyutu ölçeği ile sağlık güvencesi arasında yapılan Anova 

testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,005): Diğer bir ifade ile sağlık 

güvencesi durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre esnek yönetim boyutu 

aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında sosyal güvencesi 

ücretli olan katılımcıların (x=4,00), yeşil kart olan katılımcılara (x=3,82), BAĞ-KUR 

olan katılımcılara (x=3,72), SSK olan katılımcılara (x=3,68), emekli sandığı olan 

katılımcılara (x=3,55) göre esnek yönetim algılamaları daha fazladır. 

Sonuç Odaklılık Boyutu ölçeği ile sağlık güvencesi arasında yapılan Anova 

testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p: ,010): Diğer bir ifade ile sağlık 

güvencesi durumu gruplarındaki katılımcıların algılarına göre sonuç odaklılık boyutu 

aynı seviyede değildir. Ortalama değerler dikkate alındığında sosyal güvencesi BAĞ-

KUR olan katılımcıların (x=4,62), ücretli olan katılımcılara (x=4,61), yeşil kart olan 

katılımcılara (x=4,46), SSK olan katılımcılara (x=4,37), emekli sandığı olan 

katılımcılara (x=4,25) göre sonuç odaklılık algılamaları daha fazladır. 
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Tablo 28.  Hipotez 7 Sonuçlarına İlişkin Tablo. 

         DEĞİŞKEN                                    BOYUTLAR                          SONUÇ 

H7: Katılımcıların Sağlık 

Güvencesi değişkeni ile 

Yeni kamu yönetimi 

boyutları arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

 

Hizmette Yerellik                     Kabul  

Hesap Verebilirlik  Kabul  

Performansa Dayalı Denetim  Ret  

Hizmette Kalitenin Sağlanması  Kabul  

Müşteri Odaklılık ve Katılım  Ret  

Özel Sektör İlkelerinin uygulanması  Kabul  

Sözleşmecilik  Kabul  

Esnek Yönetim  Kabul  

Sonuç Odaklılık  Kabul  

Hipotez 7 kısmen kabul edilmiştir. 

Sağlık Güvencesi değişkeni değerlendirildiğinde Performansa Dayalı 

Denetim ve Müşteri Odaklılık/ Katılım boyutları hariç diğer tüm boyutlarda anlamlı 

bir farklılık bulunmaktadır. 

3.7.4.8 Hastane Bulgularının YKY boyutları açısından Değerlendirilmesi 

Yukarıda incelenen Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu bölümde; 

araştırmada YKY’yi temsilen oluşturulan boyutların sahada ne kadar uygulandığı 

açısından değerlendirilecektir. Katılımcıların anket sorularına ilişkin verdiği 

cevapların boyut ortalaması ele alınarak değerlendirme yapılmıştır. 

*0,000- 0,999 > kesinlikle katılmıyorum. 

*1,000- 1,999 > katılmıyorum. 

*2,000- 2,999 > kararsızım. 

*3,000- 3,999 > katılıyorum. 

*4,000- 5,000 > kesinlikle katılıyorum. 

 

Tablo 29.  Hizmette Yerellik Boyutu 

         N En düşük değer En yüksek değer Ortalama    St. 

Van Eğitim 

Araştırma 

Hastanesi 

       400 3,00 5,00 4,7519 ,46602 

Ortalama değerler dikkate alındığında Van Eğitim Araştırma Hastanesinde 

(4,7519) hizmette yerellik boyutu algısı yüksektir. 
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Tablo 30.  Önerme 1 Sonuçlarına İlişkin Tablo 

                        ÖNERME                                           BOYUT              SONUÇ 

Ö1: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Hizmette 

Yerellik Boyutu; Van Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi özelinde uygulanmaktadır. 

 

Hizmette 

Yerellik 

                    

Desteklenmiştir 

Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Hizmette Yerellik Boyutunun, Van Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmakta olduğu desteklenmiştir. 

Tablo 31. Hesap Verebilirlik Boyutu 

         N En düşük değer En yüksek değer Ortalama St. 

Van Eğitim 

Araştırma 

Hastanesi 

     400 2,00 5,00 3,9975 ,73064 

 

Ortalama değerler dikkate alındığında Van Eğitim Araştırma Hastanesinde 

(3,9975) hesap verebilirlik boyutu algısı yüksektir.  

Tablo 32. Önerme 2 sonuçlarına İlişkin Tablo 

                        ÖNERME                                           BOYUT              SONUÇ 

Ö2: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Hesap 

Verebilirlik Boyutu; Van Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi özelinde uygulanmaktadır. 

 

Hesap 

Verebilirlik 

                    

Desteklenmiştir 

Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Hesap Verebilirlik Boyutunun, Van Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmakta olduğu desteklenmiştir. 

Tablo 33. Performansa Dayalı Denetim Boyutu    

         N En düşük değer En yüksek değer Ortalama    St. 

Van Eğitim 

Araştırma 

Hastanesi 

 400 2,00 5,00   2,8342 ,70453 

 

Ortalama değerler dikkate alındığında Van Eğitim Araştırma Hastanesinde 

(2,8342) hizmette yerellik boyutu algısı orta seviyededir.  
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Tablo 34. Önerme 3 sonuçlarına İlişkin Tablo 

                       ÖNERME                                           BOYUT              SONUÇ 

Ö3: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden 

Performansa Dayalı Denetim Boyutu; Van 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde 

uygulanmaktadır. 

 

Performansa 

Dayalı 

Denetim 

                    

Kısmen 

Desteklenmiştir 

Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Performansa Dayalı Denetim Boyutunun, 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde kısmen uygulanmakta olduğu 

desteklenmiştir. 

Tablo 35. Hizmette Kalitenin Sağlanması Boyutu 

         N En düşük değer En yüksek değer Ortalama    St. 

Van Eğitim 

Araştırma 

Hastanesi 

  400 3,00 5,00  4,1525 ,65980 

Ortalama değerler dikkate alındığında Van Eğitim Araştırma Hastanesinde 

(4,1525) hizmette kalitenin sağlanması boyutu algısı yüksektir.  

Tablo 36. Önerme 4 sonuçlarına İlişkin Tablo  

                        ÖNERME                                          BOYUT              SONUÇ 

Ö4: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Hizmette 

Kalitenin Sağlanması Boyutu; Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmaktadır. 

 

Hizmette 

Kalitenin 

Sağlanması 

                    

Desteklenmiştir 

Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Hizmette Kalitenin Sağlanması Boyutunun, 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmakta olduğu desteklenmiştir. 

Tablo 37. Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutu    

         N En düşük değer En yüksek değer Ortalama    St. 

Van Eğitim 

Araştırma 

Hastanesi 

    400 2,00 5,00   3,9198 ,72193 

 



112 
 

Ortalama değerler dikkate alındığında Van Eğitim Araştırma Hastanesinde 

(3,9198) müşteri odaklılık ve katılım boyutu algısı yüksektir. 

Tablo 38. Önerme 5 sonuçlarına İlişkin Tablo  

                        ÖNERME                                          BOYUT              SONUÇ 

Ö5: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Müşteri 

Odaklılık ve Katılım Boyutu; Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmaktadır. 

 

Müşteri 

Odaklılık 

ve Katılım 

                    

Desteklenmiştir 

Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutunun, 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmakta olduğu desteklenmiştir. 

Tablo 39. Özel Sektör İlkelerinin Uygulanması Boyutu   

         N En düşük değer En yüksek değer Ortalama     St. 

Van Eğitim 

Araştırma 

Hastanesi 

      400 2,00 5,00   3,3544 ,63402 

 

Ortalama değerler dikkate alındığında Van Eğitim Araştırma Hastanesinde 

(3,3544) özel sektör ilkelerinin uygulanması boyutu algısı yüksektir.  

Tablo 40. Önerme 6 sonuçlarına İlişkin Tablo 

                        ÖNERME                                          BOYUT              SONUÇ 

Ö6: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Özel 

Sektör İlkelerinin Boyutu; Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi özelinde 

uygulanmaktadır. 

 

Özel Sektör 

İlkelerinin 

Uygulanması 

                    

Desteklenmiştir 

Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Özel Sektör İlkelerinin Uygulanması 

Boyutunun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmakta olduğu 

desteklenmiştir. 
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Tablo 41. Sözleşmecilik Boyutu   

         N En düşük değer En yüksek değer Ortalama    St. 

Van Eğitim 

Araştırma 

Hastanesi 

      400 3,00 5,00  4,5722 ,63465 

 

Ortalama değerler dikkate alındığında Van Eğitim Araştırma Hastanesinde 

(4,5722) sözleşmecilik boyutu algısı yüksektir.  

Tablo 42. Önerme 7 sonuçlarına İlişkin Tablo.  

                        ÖNERME                                          BOYUT              SONUÇ 

Ö7: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden 

Sözleşmecilik Boyutu; Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi özelinde 

uygulanmaktadır. 

 

Sözleşmecilik 

                    

Desteklenmiştir 

Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Sözleşmecilik Boyutunun; Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmakta olduğu desteklenmiştir. 

Tablo 43. Esnek Yönetim Boyutu    

         N En düşük değer En yüksek değer Ortalama St. 

Van Eğitim 

Araştırma 

Hastanesi 

      400 2,00 5,00   3,7469 ,64472 

 

Ortalama değerler dikkate alındığında Van Eğitim Araştırma Hastanesinde 

(3,7469) esnek yönetim boyutu algısı yüksektir. 

Tablo 44. Önerme 8 Sonuçlarına İlişkin Tablo.  

                        ÖNERME                                           BOYUT              SONUÇ 

Ö8: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Esnek 

Yönetim Boyutu; Van Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi özelinde uygulanmaktadır. 

 

Esnek 

Yönetim 

                    

Desteklenmiştir 
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Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Esnek Yönetim Boyutunun, Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmakta olduğu desteklenmiştir. 

  Tablo 45. Sonuç Odaklılık Boyutu    

       N En düşük değer En yüksek değer Ortalama    St. 

Van Eğitim 

Araştırma 

Hastanesi 

    400 3,00 5,00   4,4561 ,69993 

 

Ortalama değerler dikkate alındığında Van Eğitim Araştırma Hastanesinde 

(4,4561) sonuç odaklılık boyutu algısı yüksektir.  

Tablo 46. Önerme 9 Sonuçlarına İlişkin Tablo.  

                        ÖNERME                                           BOYUT              SONUÇ 

Ö9: Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Sonuç 

Odaklılık Boyutu; Van Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi özelinde uygulanmaktadır. 

 

Sonuç 

Odaklılık 

                    

Desteklenmiştir 

Yeni kamu yönetimi ilkelerinden Sonuç Odaklılık Boyutunun; Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmakta olduğu desteklenmiştir. 

Araştırmaya konu olan boyutlar değerlendirildiğinde; Performansa Dayalı 

Ölçek orta değer saptanmış olup en yüksek ölçek değerini ise Hizmette Yerellik 

boyutu oluşturmaktadır. Genel olarak yeni kamu yönetimi ekseninde oluşturduğumuz 

boyutlar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde uygulanmaktadır. 

Hastanelerin görev hedefleri bireylerin sağlıklarının korunması, tedavi 

edilmesi ve iyileştirilmesi evrelerinden oluşturmaktadır. Hastaneler bu görevlerini 

tıbbi hizmet birimleri ile yürütmekte ve üstlenmiş oldukları görevlerini yerine 

getirilerek hastanın sağlığına kavuşması çabası gütmektedirler. Yapılan bu araştırma 

ile hastaların, hastanenin kendisine sunmuş olduğu sağlık hizmetlerine yönelik 

algılarının ne düzeyde olduğu ve bu algılar doğrultusunda, söz konusu kamu 

hastanesinin yönetim uygulamalarında YKY ilkelerinin ne kadar uygulanıp 

uygulanmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.   
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Dünya tarihi boyunca insanoğlunun sürekli değişim gösteren ve yeniliklere 

açık olan yapısı; ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda yaşam açısından yeni 

yöntemler ve özgün stratejiler geliştirilmesini sağlamıştır. İlk çağlardan bu yana 

toplumsal ilişkilerde önemli bir yer tutan yönetim düşüncesi, zaman içerisinde pek 

çok uygulama ve yöntemlere tanıklık etmiştir. Yönetim, toplumsal yaşamın 

neredeyse tamamında hayati bir kıstas ve kolektif yaşamın şekillenmesinde önemli 

bir aktördür. Özellikle vizyon ve misyon sahibi pek çok kurum ve kuruluş açısından 

yönetim; mihenk taşı konumundadır. Alınan önemli kararlar ve geleceğe dair yapılan 

planlar hep yönetim üzerinden şekillenmektedir. Toplumsal ve bireysel anlamda 

ihtiyaç duyduğumuz hizmetler arasında beklide en can alıcı konumda olan sağlık 

hizmetlerini veren ve toplumun yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen 

hastaneler açısından da durum farklı değildir. Bu noktada hastaneler üstlendikleri 

amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için profesyonel ve çağdaş bir yönetime 

ihtiyaç duyarlar. Toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek adına verilecek 

hizmetlerin ekonomikliği ve ulaşılabilirliği son derece önemlidir. Doğru bir yönetim 

mekanizması, aynı zamanda sağlıklı işleyen bir hastanenin ve toplum sağlığının 

olamazsa olmazıdır. Yüksek standartlarda hizmet ve ürün vermeyi amaçlayan sağlık 

işletmeleri açısından sunulan performansın ve hizmetlerin nasıl algılandığı son 

derece önemli bir değerlendirme aracıdır. Zira oluşan algılar ve geri dönüşler 

üzerinden iyileştirmeler yapılmakta ve yeni standartlar oluşturulmaktadır.  

Sektöre katkı sağlayacağını düşündüğüm bu araştırmada Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesinin yeni kamu yönetimi penceresinden; hastaları üzerinde 

oluşturdukları hizmet algısı üzerinden değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan bu 

çalışmada yeni kamu yönetimini temsil eden 9 boyut ele alınmış ve inceleme bu 

boyutlar üzerinden yürütülmüştür. Hedef olarak yeni kamu yönetiminin, kamu 

hastanelerinde ne kadar uygulanıp uygulanmadığı sorusuna 46 yargıyla cevap 

aranmış ve katılımcıların algıları üzerine bir çalışma yapılmıştır. Rastgele seçilen ve 

daha önce belirtilen hastanelerden hizmet almış veya almakta olan 172 kadın, 228 

erkek toplam 400 katılımcıdan oluşan ve hastaların büyük bir çoğunluğu Van 
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merkezinde veya yakın ilçelerde ikamet eden kişilerin meydana getirdiği bir 

örneklem havuzu oluşturulmuştur.  

Bulgular değerlendirildiğinde; hastaların kurum hakkındaki algıları birbirine 

yakın gözükmektedir. Araştırmada yer alan Hizmette Yerellik Boyutunun genel 

anlamda araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde de yüksek bir algı seviyesi 

oluşturduğu ve bu konuda hastaların memnuniyet duyduğu anlaşılmaktadır. Kamu 

hastanelerinin sunduğu sağlık hizmeti çeşitliliği bakımından yeterli düzeyde olduğu 

ve çoğunlukla hastaların aradıkları hizmet ve ürünleri başka bir yer veya hastaneye 

ihtiyaç duymaksızın karşılayabildikleri görülmektedir. Günümüzde sağlık 

hizmetlerine ihtiyaç duyan hastalar bakımından yeterli teşhis ve tedavi birimine 

sahip, gerektiğinde hastanın her türlü tedavisinin tek merkezde ve yerellik ilkesine 

uygun bir şekilde verilebilmesi oldukça önem taşımaktadır. 

Hesap verebilirlik boyutu bakımından; katılımcıların genel olarak bu konuda 

kamu hastanelerinden memnun oldukları görünmektedir. Bu bakımdan kamu 

hastanelerinin şeffaf bir yapıya sahip olması ve gerektiğinde denetime hazır durumda 

olmaları yeni kamu yönetimi açısından çok değerlidir. 

Diğer bir boyut olan Performansa Dayalı Denetim ilkesine bakıldığında söz 

konusu kamu hastanesinin bu bakımdan memnuniyet seviyesinin tatminkâr olmadığı 

ve katılımcıların algı seviyesinin daha düşük seviyede olduğu gözlemlenmektedir. 

Yeni kamu yönetimi perspektifinden bakıldığında, araştırmaya konu olan kamu 

hastanelerinin daha fazla geri dönüş almak ve çalışan personeli daha fazla motive 

etmeye ihtiyaç duydukları görülmektedir. 

Hizmette Kalitenin Sağlanması Boyutu değerlendirildiğinde genel olarak 

katılımcıların memnun oldukları görülmektedir. Bu bakımdan değerlendirilmeye tabi 

tutulan hastanelerin hizmet kalitesini önemsedikleri ve belirli bir seviyenin üstünde 

tuttukları anlaşılmaktadır. Kalitenin korunması bakımından sektördeki yenilikler 

takip edilmeli, mevcut araç gereçler sürekli güncel tutulmalı, mevcut durumun daha 

da iyileştirilmesine çaba sarf edilmelidir. Kalite politikası açısından da kurumların 

belirleyeceği ileriye dönük hedefler titizlikle takip edilmelidir. 
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Müşteri Odaklılık ve Katılım Boyutuna bakıldığında hastaların genel olarak 

memnun oldukları anlaşılmaktadır. Fakat bu boyuta ilişkin katılmıyorum ile 

kesinlikle katılıyorum arasında birbirine uzak sayılabilecek cevaplar verilmiştir. 

Katılımcıların bu konuda farklı algı seviyelerine sahip oldukları görülmektedir. Yeni 

kamu yönetimi bakımından özellikle katılımın arttırılması, alınacak kararlarda 

çalışanların ve hastaların fikirlerinin önemsenmesi büyük önem arz etmektedir. Yeni 

kamu yönetimi; kamu ürün ve hizmetlerinin sunulmasına dair alınacak kararların 

belirlenmesinde ilgili taraflarca beraber kolektif bir şekilde hareket ederek toplumu 

yönetmekten ziyade toplumu yetkilendirmek amacındadır. Bu açıdan kurum 

yöneticileri için kalıtımın önemi hep canlı tutulmalıdır. 

Özel Sektör İlkelerinin Uygulanması Boyutu açısından bakıldığında 

katılımcıların ortalamanın biraz üzerinde bu ilkenin kamu hastanelerinde 

uygulandığına dair fikir sundukları görülmektedir. Bu ilkeye verilen cevapların bazı 

katılımcılara göre birbirinden uzak olması söz konusu boyutun farklı algılandığını 

göstermektedir. Örneğin; yapılan değerlendirmede bu boyuta ilişkin katılmıyorum ile 

kesinlikle katılıyorum arasında cevaplar verilmiştir. Kamu hastanelerinin rekabet 

edebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi bakımından özel sektör uygulamalarının 

kamuya transferi yeni kamu yönetimi açısından bakıldığında önemli ilkelerden birini 

oluşturmaktadır. Girişimci yönetim uygulamaları, işletme yönetimi ve özel kesim 

alanında yaşanan yeniliklerin kamuya transfer edilmesine gayret gösterilmelidir. 

Sözleşmecilik Boyutu, yapılan araştırmada algı seviyesinin en yüksek olduğu 

boyut olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıların görüşü söz konusu kamu 

hastanelerinin sözleşmecilik esaslarına riayet ettiği yönündedir. İçinde 

bulunduğumuz çağda, kamunun tüm hizmet ve ürünleri bizzat kendisinin sunması 

beklenemez. Bu bakımdan sözleşme esasıyla sunulması planlanan hizmet ve 

ürünlerin kamunun denetim ve gözetimi altında özel sektöre yaptırılması yeni kamu 

yönetimi esaslarına uygun olmaktadır. Yeni kamu yönetimi; sözleşmeciliğin kamusal 

tüm alanlarda uygulanmasını temel alır ve bu sayede çıktılarda verimliliği sağlayan 

en etkili parametrelerden biri sağlanmış olur.   

Esnek Yönetim Boyutu değerlendirildiğinde algının ortalamanın üstünde 

olduğu görülmektedir. Katılımcılar kamu hastanelerinin gerek duyulduğunda 
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ihtiyaçlar doğrultusunda yeni kararlar alabileceklerini düşünmektedirler. Kamuda 

yöneticilik yapan bir bürokratın başarılı sonuçlar elde edebilmesi için sorumluluk 

üstlenmesi gerekmektedir. YKY ilkelerine göre yöneticiler; etkinlik, verimlilik, 

kalite ve müşteri memnuniyeti gibi yeni kavramlardan da sorumludurlar. 

Araştırmamızda incelediğimiz YKY alt boyutlardan sonuncusu olan, Sonuç 

Odaklılık Boyutu: Ankete kalıtım gösterenler tarafından oldukça yüksek bir algıya 

sahiptir. Hastalar genel anlamda kamu hastanesinden memnun kaldıklarını belirterek,  

bir tanıdıklarına tavsiye edebileceklerini ifade etmişlerdir. 

Bu araştırmada elde edilen bilgi ve sonuçlar sadece Van ilinde bulunan Van 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde yapılmıştır. Söz konusu bulgular yeni kamu 

yönetimi ilkelerinin büyük ölçüde benimsendiği ve uygulandığı yönündedir. 

Araştırmanın sınırlılığı göz önüne alındığında daha büyük ölçekli ve katılımlı yeni 

araştırmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Yeni yapılacak araştırmalar bu 

alandaki yolumuzu daha net aydınlatacaktır. 

Sağlık kuruluşlarının diğer işletmelerden belirgin farkı sağlık gibi çok kritik 

bir hizmet sunmalarıdır. Hizmeti alan kişilerin sağlığına kavuşması ve devamında da 

sağlığını koruyabilmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. Sağlık hizmeti veren 

kuruluşlar açısından, başarı ve müşteri memnuniyeti esas olarak bu kazanımlara 

bağlıdır. Sağlık hizmetlerinin kusursuz bir değerlendirmesini yapmak zordur. 

Hastaneden alınan hizmetlerin sayısı ve ölçütler çok fazladır. Hizmet aldığı bir 

doktordan son derece memnun kalan bir hasta aynı kurumda kendisinden tahlil 

amaçlı kan almaya çalışan bir hemşireden rahatsız olabilir veya herhangi bir 

polikliniğin verdiği hizmetten memnun kalan bir müşteri, başka bir poliklinik 

hizmetinden memnun kalmayabilir. Daha önce hizmet almış ve aldığı hizmetten 

memnun kalmış ve tekrar aynı kuruluşu tercih etmiş bir müşteri bu kez memnun 

kalmayabilir. Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin hayatiliği ve önem derecesi 

düşünüldüğünde bu işletmelerin sadece kar amaçlı değil aynı zamanda insan 

yaşantısına değer katan bir felsefeyle hareket etmeleri önemli bir husustur. Hızla 

değişen dünyada gerek sağlık yönetimi gerek diğer alanlarda pek çok yenilik 

yapılmaktadır. Sağlık işletmelerinin bu yenilikleri büyük bir dikkatle takip edip 

mümkün olan en kısa sürede hastalarına -müşterilerine- en kaliteli şekilde sunması 
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gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinde yapılan hataların telafisi çoğu zaman mümkün 

olmamaktadır. İnsanın yaşantısındaki en kıymetli unsur bedensel ve zihinsel 

sağlığıdır ve gereken her türlü önem ve çabayı hak etmektedir. 
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EKLER 

EK 1. Katılımcı Anketi Demografik Soruların Yer Aldığı Alan  

1(  ) 18-25 2(  ) 26-35

1(  ) Kadın 2(  ) Erkek 2(  ) 36-45 4(  ) 46-55

5(  ) 56 ve üzeri

1(  ) Okuma Yazma Bilmeyen

2(  ) İlkokul 3(  ) Ortaokul 1(  ) Van merkez

4(  ) Lise 5(  ) Ön Lisans 2(  ) Diğer

6(  ) Lisans 7(  ) Lisansüstü

1(  ) Çalışmıyor 2(  ) Kamu 1(  ) 500' den az 2(  ) 500-1000

3(  ) Özel sektör 4(  ) Öğrenci 3(  ) 1000-1499 4(  ) 1500-1999

5(  ) Ev hanımı 6(  ) Esnaf 5(  ) 2000-2499 6(  ) 2500-2999

7(  ) Çiftçi 8(  ) Emekli 7(  ) 3000 ve üzeri

1(  ) SSK 2(  ) Bağ-Kur

3(  ) Emekli Sandığı 4(  ) Ücretli

5(  ) Yeşil Kart

Lütfen arka sayfadan devam ediniz 

        

        

                                                                                 ANKET FORMU
         Değerli katılımcılar; 

Bu anket Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında

yapılmakta olan "Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Kapsamında Kamu Hizmet Algısının Ölçümü Van Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Örneği" adlı tez çalışmasında kullanılacaktır. Buradaki bilgiler bilimsel amaçlı kullanılacak

olup verilen cevaplar hiçbir kişi ve kurum ile paylaşılmayacaktır.

Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      Cüneyt TELSAÇ  

Lütfen aşağıdaki tabloda yer alan bilgi alanını doldurunuz

Yaşınız?Cinsiyetiniz? 

Mevcut

Eğitim Düzeyiniz?
İkametiniz?

Sağlık Güvencesi

Nedir?

Ne işle Gelir Durumunuz

 Meşgulsünüz? (Aylık TL)?

Bağlı Bulunduğunuz
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EK 2. Katılımcı Anketi Araştırma Sorularının Yer Aldığı Alan  

1 Bu hastanede ihtiyaç duyduğum tüm polikilinikler mevcuttur. 1 2 3 4 5

2 Bu hastanede tetkik bakımından yeterli kaynak (cihaz, alet vb.) bulunmaktadır. 1 2 3 4 5

3 Laboratuvar tahlillerinin tamamını bu hastanede yaptırabilmekteyim. 1 2 3 4 5

4 Tedavimin gerektirdiği tüm hizmetler bu hastanede mevcuttur. 1 2 3 4 5

5 Asgari kişisel ihtiyaçalrımı (kantin, berber, kafeterya vb.) hastane içinde karşılayabilmekteyim. 1 2 3 4 5

6 Bu hastanede çalışan (doktor, hemşire, uzman vb.) personelin çalışma çizelgesi vatandaş ile paylaşılır. 1 2 3 4 5

7 Bu hastanede hastaya uygulanan tüm tedaviler istendiğinde rapor olarak alınabilir. 1 2 3 4 5

8 Bu hastanede arzu edildiğinde yetkililerle kolaylıkla görüşülebilir. 1 2 3 4 5

9 Bu hastanede mesai saatleri dışında da görüşülebilecek sorumlu bir yetkili bulunmaktadır. 1 2 3 4 5

10 Bu hastanede yapılan yenilik ve değişiklilkler gerekçeleriyle halkla paylaşılır (internet, dergi vb.). 1 2 3 4 5

11 Bu hastanede doktorlardan aldığım hizmetten memnun kalıp kalmadığımız sorulur. 1 2 3 4 5

12 Bu hastanede sağlık görevlilerinden aldığım hizmetten memnun kalıp kalmadığımız sorulur. 1 2 3 4 5

13 Bu hastanede laboratuar ve görüntüleme odasından aldığım hizmetten memnun kalıp kalmadığımız sorulur. 1 2 3 4 5

14 Bu hastanede kantin ve kafetaryadan  aldığım hizmetten memnun kalıp kalmadığımız sorulur. 1 2 3 4 5

15 Bu hastanede tedavimiz bittikten sonra genel olarak memnun kalıp kalmadığımız sorulur. 1 2 3 4 5

16 Doktorun sizin için ayırdığı zaman yeterlidir. 1 2 3 4 5

17 Hastaya verilen ilaç ve tedavi hakkında yeterli bilgi sunulur. 1 2 3 4 5

18 Yapılan tekik ve tahlillerde kullanılan araç ve gereçler hijyeniktir. 1 2 3 4 5

19 Hastane personeli temiz ve toplu bir görünüme sahiptir. 1 2 3 4 5

20 Mevcut bekleme ve dinlenme alanları ihtiyacımı karşılamaktadır. 1 2 3 4 5

21 Otopark için ayrılan alan yeterlidir. 1 2 3 4 5

22 Bu hastanede hastalar randevu saatlerini kendileri seçerler. 1 2 3 4 5

23 Doktorlar hastalara karşı güleryüzlü, sabırlı ve hoşgörülü davranır. 1 2 3 4 5

24 Hemşireler hastalara karşı güleryüzlü, sabırlı ve hoşgörülü davranır. 1 2 3 4 5

25 Bu hastane hastaların istek ve taleplerini önemser. 1 2 3 4 5

26 Bu hastanede aldığımız hizmeti değerlendirebileceğimiz  anket, dilek kutusu ile bankolar bulunur. 1 2 3 4 5

27 Bu hastanede doktorumu kendim seçebilmekteyim. 1 2 3 4 5

28 Özel hastanelerin sunduğu hizmetleri bu hastanede bulabilmekteyim. 1 2 3 4 5

29 Özel hastanelerin gösterdiği ilgi ve alakayı bu hastanede bulabilmekteyim. 1 2 3 4 5

30 Bu hastanede hastaların tercihlerine göre daha fazla hizmet alması mümkündür. 1 2 3 4 5

31 Bu hastanede ihtiyaç halinde çözüm üretebilecek bir yetkiliye hemen ulaşılır. 1 2 3 4 5

32 Hastanede sunulan temizlik işlerinin dışarıdan bir firma aracılığıyla yaptırılmasını olumlu buluyorum. 1 2 3 4 5

33 Hastanede sunulan güvenlik işlerinin dışarıdan bir firma aracılığıyla yaptırılmasını olumlu buluyorum. 1 2 3 4 5

34 Hastanede sunulan berber, cafe, lokanta hizmetlerinin dışarıdan bir firma aracılığıyla yaptırılmasını olumlu buluyorum. 1 2 3 4 5

35 Hastanenin bazı kritik öneme sahip tetkikler için özel firmalarla anlaşma yapmasını olumlu buluyorum. 1 2 3 4 5

36 Hastanenin bazı hizmet alımları için (otopark, dekorasyon, dizayn vb.) özel firmalarla anlaşma yapmasını olumlu buluyorum. 1 2 3 4 5

37 Mesai saatleri dışında da uzman doktor bulabilmekteyim. 1 2 3 4 5

38 Tedavinin aksamamması (hafta sonuna denk gelmesi gibi) açısından esnek çalışma saatleri düzenlenir. 1 2 3 4 5

39 Randevuma geç kaldığım zaman, yardımcı olacak çözümler üretilmektedir. 1 2 3 4 5

40 Tekrarını talep ettiğim tetkik ve tahliller bakımından yardımcı çözümler üretilmektedir. 1 2 3 4 5

41 Bu hastanede gerektiğinde kurallar hasta menfaatleri doğrultusunda esnetilir. 1 2 3 4 5

42 Hastalıkların tanı ve teşhisi açısından doktorlar başarılıdır. 1 2 3 4 5

43 Yapılan tahlillerin sonuç güvenirliği yüksektir. 1 2 3 4 5

44 Bu hastanenin hastalara uyguladığı tedavilerin sonuçları güven vericidir. 1 2 3 4 5

45 Genel olarak bu hastanede verilen sağlık hizmetlerini yeterli buluyorum. 1 2 3 4 5

46 İhtiyaç halinde bu hastaneyi eş, dost ve tanıdıklarıma tavsiye ederim. 1 2 3 4 5

                                                                                                                                          II. Bölüm

Lütfen, ankette yer alan sorulara katılma düzeyinizi, mevcut maddeleri
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S.B.Ü. VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE İLİŞKİN İFADELER ( Bölge Hastanesi)

atlamadan sizin için en uygun seçeneği (X) işaretleyerek belirtiniz.

Anketimiz sona ermiştir. Katıldığınız için teşekkür ederiz.
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