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Okunması gereken bir çalışma
Ali Tigrel (upavas@superonline.com)
08-09-2003

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Doç. Dr. M. Atilla Öner ve Yeditepe
Üniversitesi MBA öğrencisi Eren Kalafat tarafından hazırlanan Nisan 2003 tarihli
"Krizleri Anlamak ve Yönetmek için Kamu Entegre Yönetim Modeli" başlıklı çalışma bence
Türkiye'yi yönetenler veya yönetmeye çalışanların okuması gereken bir inceleme.
Öner ve Kalafat ülkemizdeki sosyal, ekonomik, politik, ekolojik ve teknolojik sorunları çözmek
üzere uygulanacak bir programın başarısının aşağıdaki dört ölçüt ile tartılmasını öneriyorlar:
1. Açıklık: Programın açıklığı ve berraklığı;
2. Birlik: Programın birliği;
3. Bütünlük: Programı oluşturan parçaların birbirleri arasındaki bütünlük;
4. Uyum: Programın bir bütün olarak uyumu, ahengi ve toplum tarafından kabulü.
Bu noktada içtenlikle ifade edeyim. Yukarıda verilen ölçütlerin kuramsal bağlamda doğruluğu
hususunda bir tereddütüm yok. Ancak Öner ve Kalafat'ın da vurguladıkları gibi söz konusu
ölçütlerin aynı anda gerçekleşmesinin nasıl sağlanabileceği gerçekten üzerinde durulması ve enine
boyuna değerlendirilmesi gereken bir konu. Unutmayalım ki Cumhuriyet Türkiye'sinde bugüne
kadar yaşanan ulusal sorunlarımızı iyice anlamak, analiz etmek ve çözmek konusunda bugüne dek
sergilenen bütüncül bir yaklaşım olmadı. Olsaydı zaten bu hallere düşmezdik!
Bugüne kadar, AKP dahil, hangi iktidar partisi özellikle seçim sonrası uyguladığı programda;
1. Toplumun tümüne sunulan mal ve hizmetlerin miktarında azami artışı sağlamayı;
2. Ekonomik büyümenin yaratacağı gelir artışının adil olarak dağılmasını;
3. Ülke kaynaklarını etkin şekilde kullanmayı;
4. Kamunun yönetimindeki ağırlığını azaltmayı başarabildi?
Bu sorunun cevabı basit: Hiçbir parti!
Öner ve Kalafat yukarıdaki ilkelere uyarak kalkınma hamlesi yapabilirsek kişi başına ulusal
gelirimizi daha hızlı arttırabileceğimizi ifade ediyorlar. Ancak yine de Türkiye'nin 2023'den önce
9.000 USD'lık bir fert başına milli gelire ve 1 trilyon USD büyüklüğünde bir ekonomiye
ulaşmasının zor olduğunu belirtiyorlar.
Sn. Öner'e ve Sn. Kalafat'a büyük ölçüde katılıyorum. Çalışmaları kapsamında yaptıkları bir
anketin sonuçları aslında çok çarpıcı: Türkiye hala kısa vadeli düşünen ve uzun vadeye bir türlü
odaklanamayan bir ülke konumunda. Belki bir geçiş dönemindeyiz; insanlarımız giderek daha fazla
gelecek hakkında düşünüyor; fakat geleceğe yönelik bakış uzun vadeli olabilmiş değil.
AKP hükümetinin de öncekilerden farklı olduğunu söyleyebilirmisiniz?
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