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T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni 
Yaklaşımlar

Özel İhtisas Komisyonu
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ANA ÇERÇEVE

❖Krizler, kaotik duruma uyarlama çabaları, hayatta ve ayakta 

kalma mücadelesi

❖Teknolojik devrim, kuşakların dönüşümü, iktidar yapısında 

değişim, insanın anlamı

❖Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında kamusallığın 

yeniden keşfi, makro değil mezo ve mikro deneyimler, yaratıcılık 

ve yenilikçiliğin güdümünde değişim çabaları
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ANA ÇERÇEVE

❖Yönetim ve yönetişim süreçleri arasında salınan yaklaşımlar

❖Deneyimlerin yaygınlaştırılabilirliği ve tekrarlanabilirliği

❖Yönetimden yönetişime geçişte tek yönlü, tek boyutlu olmayan, 

kimi zaman döngüsel, ülkelerin deneyimlerini dikkate alan bir 

yaklaşım

❖Yeni yaklaşımların büyük oranda yenilikçilik üzerinden 

tanımlanması, kamu yönetiminin içinde ve dışında yeni 

yaklaşımlarda «yeni» tanımında asli unsur haline gelmesi
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ÖİK Çalışmaları

❖ 30 Kurumdan yaklaşık 50 katıllımcı

❖Hakla ilişkilerden sosyal  inovasyona, kurumsal dönüşümden 

yerel yönetimlere kadar çok disiplinli paydaşlar

❖Komisyon raporunun hazırlanması

❖Kurumsal yönetim, yönetişim, yönetsel yapılanma, yeni 

yaklaşımlar, yenilikçilik tartışmaları

❖Yönetim-yönetişim 
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Uluslararası Kuruluşlar

❖BM: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Kamu sektöründe 

yenilikçilik ödülleri ve compendium

❖OECD: Kamu Sektöründe Yenilikçilik Gözlemevi

❖Avrupa Birliği: Horizon 2020, Avrupa Kamu Sektöründe 

Yenilikçilik Puan Tahtası

❖Dünya Bankası…
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Dünyadaki Bazı Eğilimler

❖1. Teknoloji, Veri Bilimi ve Veri Altyapısında Yenilikçilik:

❖Veri bilimi, büyük veri, içerik üretimi, kamusal açık veri, yaratıcı 

müşterekler, telif hakları, blok zinciri teknolojisi, teknoloji üretim 

ve hazmetme kapasitesi, kişisel ve kamusal verilerin güvenliği, 

kamu yönetiminde kodlama ve yazılım, karmaşıklık vekarmaşık

sistemler, ağbağ yönetimi, mobilite, ismini saklama hakkı ve isim 

doğrulama…

❖…VE KAMU YÖNETİMİ
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Avustralya Hasta Kabul Tahmin Sistemi 
(Büyük Veri Uygulama)
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Dünyadaki Bazı Eğilimler

❖2. Kaynak Kullanımı ve Sermaye Birikiminde Yenilik:

❖Büyümede eşitlik ve kurumsal tasarım, rekabet ve tekelcilik 

dengesi, döngüsel ekonomi, kitle fonlama, kaynak temelli 

ekonomi, müşterekler, sosyal ve beşeri sermaye, yenilikçi maliye 

ve finansman modelleri…
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Amerika Smithsonian Müzesi Crowd-
work Platformu
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Dünyadaki Bazı Eğilimler

❖3. Karar Verme ve Politika Süreçlerinde Yenilik:

❖Politika eşgüdümü, transferi, öğrenme, liderliği, tasarımı 

kurumsal diplomasi, kanıt temelli karar alma, açık kaynak kamu 

yönetimi, yeni siyasal temsiliyet…
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Avustralya FLUX Partisi ve Blok Zinciri 
Temelli Karar Alma
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Dünyadaki Bazı Eğilimler

❖4. Kamu Hizmeti Oluşturulması ve Yönetilmesinde Yenilik:

❖Kamu yönetimi analizinde uzman mekanizmalar, hizmet 

standartları, lojistik, simülasyon, gündelik yaşam döngüsü, ölçek, 

iş ve ürün geliştirme, akıllı kamu hizmeti, kişiselleştirilmiş kamu 

hizmeti, mekansallaştırma, akıllı ihtisaslaşma, kamu değeri ve 

katma değer, alternatif hizmet sunumu, sınır aşan hizmetler, 

erişimde eşitlik ve adillik…
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Avrupa Yaşayan Kentsel Laboratuvarlar 
Ağı (400 Lab)
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Dünyadaki Bazı Eğilimler

❖5. Kurumsal Yönetişim Süreçlerinde Yenilik:

❖Sürdürülebilir kurumsal yönetim, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, 

etkinlik, etkililik, verimlilik, yeni nesil stratejik planlama, örgüt 

tasarımı ve teşkilatlanma, ince ayar, kırılganlıklar, kamu-akademi 

ilişkileri, rik yönetimi, teşhis mekanizmaları, teftiş, iç denetim, 

kamuoyu denetimi, geçiş dönemi yönetimi, kalite, akreditasyon, 

açık yönetim, enformel yönetimden yararlanma, kapasite 

geliştirme…
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Amerikan Çalışma Bakanlığı ve 
İdeascale Portalı
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Japonya İşbirliği Testi Yaklaşımı
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Dünyadaki Bazı Eğilimler

❖6. İnsan Kaynaklarında Yenilik:

❖Etik, kariyer gelişimi, yetkinlik ve yeterlilik, güvenilirlik, koçluk ve 

mentorluk, kamu yönetimi eğitimi, motivasyon, adanmışlık, 

inisiyatif yönetimi, kamu ve start-up’lar, girişimcilik ve fikir 

geliştirme, destek ve hibe mekanizmaları…
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Brezilya İnsan Kaynakları Yönetimi 
Sistemi 
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Dünyadaki Bazı Eğilimler

❖7. Kurumsal Kültürde Yenilik:

❖Kurumsal itibar, halkla ilişkiler, yenilikçilik kültürünün 

oluşturulması ve hızlandırılması, sosyal 

sorumluluk/yenilikçilik/girişim, katılımcılık ve yeni iktidar, 

vatandaş ilişkileri, birlikte çalışabilirlik ve iş yapma, liderlik, 

yalınlaşma, öteki, kurumsal iletişim, yenilikçilik döngüsü, 

markalaşma, kolaylaştırıcılık, mesajın üretimi…
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Hindistan «Yourstory» internet portalı
ve kamu çalışanlarının öyküleri
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Dünyadaki Bazı Eğilimler

❖8. Toplumsal Alanla İlişkilerde Yenilik:

❖Dijital uçurum, dijital yerliler, kamu güvenliği ve gözetimi, 

kentsellik, kırsal alan, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlıklı toplum, 

göçmenler, engelliler, çocuklar, gençler, yaşlılar, çok kültürlülük ve 

barış…
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Stockholm Cinsiyet Eşitlikçi Kar 
Küreme
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1. Toplantı Sonuçları: Temel Katkılar

❖Kamuda yönetişim döngüsünün tamamlanması

❖Kamuda yenilikçilik kültürünün yaygınlaştırılması

❖Liyakat ve nitelikli insan kaynağının yönetimi

❖İşbirliği, birlikte çalışabilirlik, katılım

❖Kanıta ve veriye dayalı karar verme ve politika oluşturma

❖Kamuda yenilik iklimi yaratacak uygulamalar

❖Farklı ölçeklerde bütünleşik yenilikçilik
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1. Toplantı Sonuçları: Odaklanma

❖1. Kurumsal kültürün dönüşümü ve yenilikçilik:

❖Hızlı kültürel değişim sağlamak için yenilikçilik

❖Yöneticinin/liderin kurumsal kültüredeki rolü ve yenilikçiliğe etkisi

❖Eğitimin ve kapasite geliştirmenin yenilikçi kurumsal kültür 

oluşturmadaki rolü

❖2. Karar alma ve politika oluşturmada yenilikçilik:

❖Kanıta dayalı , veri temelli, tematik  ve katılımcı karar alma süreçleri
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1. Toplantı Sonuçları: Odaklanma

❖3. Kamu hizmetlerinin sunumunda yenilikçilik:

❖Kamu hizmetlerinin sunumunda teknoloji transferi ve hizmetlerinin 

yeniden tanımlanması

❖Hizmette akreditasyon/sertifikasyon, ölçekleme

❖Hizmette ar-ge kapasitesinin oluşturulması

❖4. Kurumsal yönetimde yenilikçilik

❖Kamuda yönetişimin  yönetişimi reformun izlenmesi ve 

değerlendirilmesi

❖Küresel yönetişim süreçlerini izlerken özgün çözümler geliştirme
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2. Toplantı Sonuçları

❖Türkiye’de Kamuda yönetişimin etkinliğini artırma

bağlamında hangi sorun ve engeller bulunmaktadır?

❖Kamuda yenilik yapabilme bağlamında hangi sorun ve engeller 

bulunmaktadır?

❖Kamuda yönetişim ve yenilik yapma iklimi nasıl 

güçlendirilebilir?

❖Kamuda hangi yenilikçi araçlar kullanılabilir


