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MAKALE

Başkanlık sistemine geçiş sürecinin 
sonunda Başbakanlık, Bakanlar 
Kurulu, Müsteşarlık, Müsteşar Yar-

dımcılığı, Şube Müdürlükleri ve şefliklerin 
kaldırılması, Bakanlık sayısının onaltıya 
düşürülmesi ihtiyaç ve gereği kalmayan 
bir çok kurumun kapatılmasını; yönetim-
de etkin, etkili, verimli ve hızlı karar alma 
gibi faydalarının yanında kamu kaynakla-
rının isabetli kullanımı ve tasarruf tedbir-
leri olarak da değerlendirebiliriz.

Merkezde yapılan bu düzenlemelerin 
benzerlerinin taşrada da yapılması gerek-
tiğini düşünerek aşağıdaki düzenlemele-
rin yapılmasının ülkemizin geldiği nokta 
itibariyle ve geleceği düşünerek faydalı 
olacağı değerlendirilmektedir:

1. Kamunun bina ve araç kiralama işine 
acilen son verilmelidir. Çok masraflı, 
denetimden uzak ve kullanan kişinin 
insaf ve değer ölçülerine kalmış bir 
uygulama. Günümüzde hiçbir anlamı, 
hikmeti ve gereği kalmamıştır.

2.  Sosyal yardımların yeniden düzen-
lenmesi: Sosyal Hizmet uzmanlarının 

raporları üzerine bağlanan aylıklar ve 
yardımlarla Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan 
yardımların önemli faydalarının yanın-
da, büyük kayıplara, tembelliğe, bo-
şanmalara yol açtığının tespiti ile Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-
nın istismarların önüne geçmesi.

 Çok çeşitli adlar altında ve iki uzman 
raporuna dayanılarak yapılan destek 
ve yardımların standartları yeniden 
belirlenerek her il ve ilçede kurulu bu-
lunan ve adeta kamu-siyaset-STK işbir-
liği şeklinde her hafta düzenli toplanan 
SYDV kanalıyla yapılması söz konusu 
yardım ve desteklerin gerçek amacına 
uygun hale gelmesine yol açacaktır.

 Bakanlık seviyesinde yapılan birleştir-
menin taşrada da hızla tamamlanarak 
SGK, İŞ-KUR- Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü ve SYDV’nin tek çatı altın-
da birleştirilip başına Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürünün getiril-
mesi yerinde olacaktır.

3.  Türkiye’de hizmet üretme kapasi-
tesini kaybederek çağdışı kalmış ve 
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sadece seçilen başkanların sefa 
sürdüğü Belde Belediyelerinin 
Cumhurbaşkanlığı Kararname-
siyle kapatılması ve komşu köy-
lere imrenen bu Kasabalara Özel 
İdarelerden her türlü hizmetin 
götürülmesi.

 27 Büyükşehirde zaten bu belde-
ler kapatılarak mahalleye dönüş-
türülmüştür. Mahalleye dönüşen 
söz konusu eski belde halkı her 
türlü kamu hizmetini ( ulaşım, 
taşıma, itfaiye, su, kanalizasyon, 
mezarlık, park- bahçe sosyal 
merkezler vs.) şehir merkezinde 
ikamet eden vatandaşlarla eşit 
düzeyde almaktadırlar. Dolayı-
sıyla diğer 54 ildeki kasaba hak-
kının da kasaba belediyelerinin 
üretme imkân ve kabiliyetlerinin 
olmadığı bu hizmetleri almaları-
nı sağlamak ve mevcut belediye 
başkanlarının haksız saltanatla-
rına son vermek için hepsinin 
derhal ve acilen kapatılması ge-
rekmektedir.

4.  TOKİ’ye hızla çeki düzen veril-
meli, piyasada regülasyon göre-
vi kalmayan ve inşaat fiyatlarını 
dengeleme görevi tamamlanıp 
hatta bazen il ölçeğinde fiyat artı-
şına neden olan TOKİ’nin piyasada 
kalması sorgulanıp analiz edilerek, 
dünyada belki de en fazla müte-
ahhide sahip ülkemizde kar-zarar 
hesabı yapılıp hızla karar verilmeli.

 Köy kent dengesi yeniden ku-
rulmalı. Tüm şehirlerin kentsel 
dönüşüm ve hızlı göçlerle aşırı 
betonlaşmasının hesabı yapı-
larak bankaların sadece konut 
yapımını desteklemelerine son 
verilmeli. Köylere ve üretime 
dönüş teşvik edilmeli.

5.  Milli Eğitim Bakanlığının taşı-
macılık politikası yeniden de-
ğerlendirilmeli. Önce terör böl-
gesinde güvenlik gerekçesiyle 
başlatılıp, köylerin, kasabaların 
ve hatta ilçelerin okuyan çocuk-
larının her gün illere ve ilçelere 
taşınmasına, yemekleri verildiği 
için diğer öğrencilerle ikilik çık-

masına ve daha sonra kırsalın 
boşalıp kentlere göçe neden 
olan taşımacılık yeniden ve yeni 
baştan değerlendirilmelidir.

 Fakir-zengin herkese kitap dağı-
tımı ve Fatih Projesi yeniden de-
ğerlendirilmelidir. Çocuklara da-
ğıtılan laptoplarla öğrenciler ders 
mi çalışıyor yoksa oyun bağımlısı 
haline mi geliyor? Hal-i vakti ye-
rinde olan velilerden kitap parası 
toplanamaz mı? Adrese dayalı 
okul kayıt sistemi iyi anlatılarak 
taşıma ve yemek ihaleleri yeni-
den değerlendirilmelidir.

6.  Sağlık giderleri, performansa 
dayalı döner sermaye ödeme-
lerinin hem hastaları hem dok-
torları nasıl yorduğu, gereksiz 
laboratuvar tahlilleri, film, MR 
hatta ameliyatların kamu har-
camalarını nasıl artırdığı titiz bir 
kurmay ekip çalışmasıyla rahat-
lıkla ortaya çıkacaktır. Akılcı ilaç 
kullanımının yasal altyapısı ha-
zırlanmalı ve aykırı davrananlar 
cezalandırılmalıdır.

7.  Tarım ve hayvancılık destekle-
rinin isabetinin baştan doğru 
tercihlerle ve uygulamada de-
netimlerle açığa çıkarılması. 
Kaynakların heba edilmemesi. 
Dürüst çiftçinin desteklenip is-
tismarcı cezalandırılmalıdır.

8.  Yol, köprü, tünel, viyadük, köy 
ve kasabalara yapılan kanalizas-
yon, okul, sağlık ocağı, köy grup 
teknisyenliği, spor salonu, cami 
yapımlarında gerek zemin, gerek 
yüklenici gerek ihtiyaç yönünden 
isabetli tercihler yapılması. Sık 
karar değiştirilerek kamu kaynak-
larının çar-çur edilmemesi. Ölü 
yatırıma neden olunmaması.

9.  Uluslararası göç hareketlerinin 
kontrol altına alınması. Av-
rupa’nın medeniyetini, yaşam 
standartlarını korumak için söz 
konusu göçlere karşı ordu kur-
mayı tartıştığı bir dönemde ateş 
altında olmayan Afgan, Kazak, 
Özbek, Uygur, Afrikalı gibi yo-
ğun- düzensiz göç hareketlerine 

karşı en az dolar savaşı kadar 
önemli olduğunun idrakiyle 
doğru politikalar geliştirilme-
li. Düzensiz göç hareketlerinin 
ekonomik ve güvenlik boyutu iyi 
değerlendirilmeli.

10. Valilikler teftiş, hukuk ve yatı-
rım-planlama yönünden güç-
lendirilmeli. Milli Eğitim, Sağlık, 
Tarım ve Orman, Defterdarlık, 
Çevre Şehircilik Müdürlükleri-
nin müfettişleri valilik idare ve 
denetim biriminde avukatlar ise 
hukuk birimine görevlendirilme-
li, Kalkınma Ajansları kapatılmalı 
personeli planlama müdürlükle-
rine devredilmelidir. Böylece Va-
lilikler hukuk, denetim, yatırım 
takibi açısından güçlenecektir.

 Böylece ödenekler talebinden 
harcanmasına kadar sıkı takip 
edilecek, ödenek- üstü maliye 
terminolojisinden çıkarılacak, 
yukarıda sayılan hatalara düşül-
meyecek, istismarcılar cezalan-
dırılacak ve kamu kaynaklarının 
etkin, etkili ve verimli kullanımı 
sağlanmış olacaktır.

Sonuç olarak tüketim ekonomisin-
den vazgeçilmeli ve tasarruf ve 
üretim özendirilip, tarım, sağlık, 
savunma, tekstil, mobilya, hayvan-
cılık, ilaç sanayi, otomobil, beyaz 
eşya üretimi ve ihracatı teşvik- des-
tek ve kredilendirilmeli. Türk mar-
kaları her açıdan özendirilmelidir. 
Toplum olarak icat çıkaranlar, buluş 
yapanlar, kafa yoranlar, milli ve yerli 
üretim yapanlar baş tacı edilmelidir. 
Gençliğimize idol olarak paparazzi 
popçu ve trilyonluk topçular değil 
gerçek kahramanlar alın teri- akıl 
teri dökenler, çilekeş anneler-baba-
lar, bilim ve sanat insanları, çalışan 
emekçi-ziraatçiler, sanayiciler, mu-
citler tanıtılıp anlatılmalıdır. Toplu-
mun ruh sağlığını bozmaktan başka 
işe yaramayan kanallar en fazla üçe 
düşürülmeli ve yayınlar çalışmayı, 
gayreti, çabayı, fedakârlığı, insanlık 
değerlerini özendirici olmalıdır. Tü-
ketim toplumundan üreten toplu-
ma geçiş politikaları geliştirilmelidir.


