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SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA  
İYİ YÖNETİŞİM

(GOOD GOVERNANCE)



Devlet yönetiminde temsil, katılım ve 
denetimin,etkin bir sivil toplumun, hukukun 

üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde 
açıklık ve hesap verme sorumluluğunun, kalite ve 

ahlakın, kurallar ve sınırlamaların, rekabet ve 
piyasa ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet 

sunum yöntemlerinin ve nihayet dünyada 
gerçekleşen dijital devrime (yeni temel 

teknolojilerdeki gelişmelere) uyumun mevcut 
olduğu bir siyasal ve ekonomik yönetimi ifade 

etmektedir.

İYİ YÖNETİŞİM



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP):

“İyi yönetişim, bir ülkedeki ekonomik, 
siyasal ve idari otoritenin her düzeydeki

işlemleri yürütmesi anlamına gelmektedir. 
İyi yönetişim, vatandaşların ve toplumsal
grupların kendi çıkarlarını korumak ve
yasal haklarını kullanmak için gerekli
mekanizmalara ve kurumlara sahip

olmalarını gerektirir.”

Kaynak: United Nations Development Programme, Reconceptualising Governance. Discussion Paper 2, New York: Management
Development and Governance Division. 1997.; UNDP’nin yukarıda yaptığı tanım şu çalışmadan aktarılmıştır: Bkz: M.Holmes, 
S.Knock, N. Monning, R.Messick and J. Rinne, “Governance and Poverty Reduction”, in: UNDP, Poverty Sourcebook. 2000, 
S.12.



Dünya Bankası:

“İyi yönetişim (good governance), açık ve 
öngörülebilir bir karar alma sürecinin; 
profesyonel bir bürokratik yönetimin; 
eylem ve işlemlerinden sorumlu bir 

hükümetin; ve kamusal sürece aktif bir 
şekilde katılımda bulunan sivil toplum ve 
hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir 

düzeni ifade eder.
Kaynak: World Bank, Governance: The World Bank’s Experience, Washington DC. World Bank Publ. 1992. 



Kurallar ve sınırlamalar

Halkın sesi ve katılım mekanizmaları

Rekabet

İYİ YÖNETİŞİM



-Judicial independence
-Watchdog bodies
-Budgeting rules
-Public auditing rules

-competitive 
service 
delivery

-community action
-public-private 
deliberation councils
-NGO support

-merit based 
recruitment-
promotion

Decentrali
sation

-Client 
surveys

Voice and 
partnerships

Competitive 
pressures

Rules and 
restraints

Kaynak:World Bank, Reforming Public Institutions and Strengthening Governance, A World Bank Strategy, 
November 2000. Washington DC: World Bank Publication.)
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Kurallar ve sınırlamalar:

Yasama , yürütme ve yargı organlarının
işleyişi ile ilgili kurallar ve sınırlamalar önem

taşımaktadır. Bütçenin hazırlanması, 
onaylanması ve denetimi ile ilgili kurallar, 

merkez bankası özerkliği, yargı bağımsızlığı, 
ombudsman, muhasebe ve denetim

standartları iyi yönetişim için gerekli temel
unsurlardır.  



Halkın sesi ve katılım mekanizmaları.

Vatandaşların kamusal hizmetlere ilişkin
görüşlerini tespit etmek için düzenli
anketler yapılması ve kamuoyuna

açıklanması, halkın siyasal kararlara
katılımını sağlayacak mekanizmaların

uygulanması vs. gereklidir.



Rekabet.

Alternatif hizmet sunum yöntemlerine
başvurulması, devlet ile özel kesim arasında
anlaşmazlıkların çözümünde tahkim benzeri

yöntemlerden yararlanılması,  kamusal
hizmet alanlarında deregülasyon ve

özelleştirme uygulamalarının yapılması vs. 
iyi yönetişimin tesis edilmesi için çok önem

taşımaktadır.



 

 

 

 

 

 

 

 

Hukukun 
Üstünlüğü 

Yönetimde 
Açıklık 

Hesap Verme 
Sorumluluğu 

Yönetim 
Ahlakı 

Rekabete ve Piyasa 
Mekanizmalarına 
İşlerlik Kazandırma  

Etkin Sivil Toplum 
ve Katılım 

Denetim Toplam Kalite 
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Kurallar ve 
Sınırlamalar 

Yerinden Yönetim 
(Desantralizasyon) 

Dijital Devrime 
Uyum 

Toplumu 
Güçlendirme 
(Empowerment) 

Kaynak: C.Can Aktan,
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Yerinden Yönetim (Desantralizasyon)
Yönetimde Açıklık
Hesap Verme Sorumluluğu,
Toplam Kalite,
Etik,
Kurallar ve Kurumlar, 
Rekabet ve Piyasa Ekonomisi ile Uyumlu 
Alternatif Hizmet Sunum Yöntemleri,
Bilgi Teknolojileri,
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