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Türk Kamu Yönetiminde

Açık Yönetim İlkesi ve
Açık Yönetim Ortaklığı

Y

önetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli unsurlarından biridir. Günümüzde vatandaşlar kamu politikalarının tasarlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde
süreçlere mümkün olduğunca katılabilmeyi, bilgiye
doğrudan erişebilmeyi, vergilerin nasıl harcandığını
takip edebilmeyi istemektedir. Dolayısıyla daha şeffaf,
hesap verebilir, etkili ve verimli bir yönetim talebi artık
her demokratik ülkede çok daha sesli bir şekilde dile
getirilmektedir. Türk kamu yönetiminde de yeniden
yapılanma gayretlerinin açıklık ve şeffaflık konularını
kapsaması bu konuların önemini açıkça ortaya koymaktadır.1 Devlet vatandaş ilişkilerinde güveni tesis
etmenin öncülü şeffaf ve açık bir yönetim anlayışının
tesis edilmesidir.
Bu çalışmada Türk kamu yönetiminde açıklık kavramı
ile ilgili olarak son gelişmeler ışığında genel bir değerlendirme yapılacaktır. Bu minvalde ilk bölümde ülkemizde açık yönetim ile ilgili gelişmelerden kronolojik
sıra ile bahsedilecek, daha sonra henüz çok yeni bir gi-

rişim olan ‘’Açık Yönetim Ortaklığı” hakkında genel bir
bilgi verilecektir. Son olarak da önümüzdeki dönemde
daha açık ve şeffaf bir yönetim için yapılması gerekenler anlatılacaktır.

Türk Kamu Yönetiminde Açık Yönetim İlkesi
2000’li yıllar öncesinde Türk kamu bürokrasisinin yapı
ve işleyiş bakımından gizlilik ve kapalılık esasına göre
örgütlendiğini “gizlilik ve resmi sırrın genel bir kural,
açıklığın ise istisna”2 olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerinin etkisiyle zorunlu hale gelen yeniden yapılanma
ihtiyacı, yeni kamu yönetimi anlayışı, küreselleşme ve
Avrupa Birliğine tam üyelik süreci, uluslararası kurumların yoğun baskısı gibi iç ve dış dinamikler Türkiye’yi
açıklık ve şeffaflık konusunda önemli adımlar atmaya
itmiştir. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de istisnai durumlar olan devletin bekası ve kamu
düzeninin korunması, ulusal güvenlik, kişisel veri ve
ticari sırların korunması gibi hususlar haricinde tüm
kamu yönetiminin şeffaf ve açık olmasının genel bir

Mahmut AKPINAR,; “Gün Işığında Yönetim Açısından Türk Kamu Yönetiminde Açıklık ve Şeffaflık Sorunu”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Y.2011, C.16, S.2, s.235-261.
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kural olmasını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilmiştir ve geçirilmektedir.
2002 yılında “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem Planı” Bakanlar Kurulu Prensip Kararı olarak kabul edilmiştir. Bu
Karar çerçevesinde birçok değişiklik ve reform paketi
hazırlanmıştır.
Açık yönetim konusunda 2003 yılı Türkiye için kritik bir
yıl olmuştur. Zira hem 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hem de 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu 2003 yılında çıkarılan temel düzenlemelerdir. 5018 sayılı yasa ile mali saydamlık, hesap verme
sorumluluğu, açık ve katılımcı bütçe süreci gibi ilkeler
hukuksal birer norm olarak düzenlenmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile de demokratik ve şeffaf yönetimin
gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun
olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. Ayrıca bilgi edinme
hakkı ile dilekçe hakkının mevzuatımızda yer alan esas
ve usullere uygun olarak etkin kullanılmasını teminen
2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi çıkarılmıştır.
Açıklık ilkesi 2004 yılında meclise sunulan Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Kanun Tasarısındaki kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinin temel ilkeleri arasında da yer almıştır. Ne yazık ki
çeşitli nedenlerle o dönemde yasalaşamamıştır.
2005 yılında yerel yönetimlerin mevzuatında yapılan
bir takım değişikliklerle kent konseylerinin kurulması
sağlanmış böylece daha katılımcı ve saydam bir yönetim mekanizması kurulmuştur.
Vatandaşların yönetime ilişkin şikâyet, talep, görüş ve
önerilerini kolayca iletebilmelerine yönelik iyi işleyen,
hızlı ve etkin bir sistemin yönetimde açıklık, şeffaflık ve
hesap verebilirlik açısından önemi son derece büyüktür. Bu düşünceyle 2006 yılında Başbakanlık İletişim
Merkezi (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık sistemi kurulmuştur.3 Bakanlıklarda, valilik ve kaymakamlıklarda
halkla ilişkiler müracaat büroları kurulmuştur. Türkiye
genelinde kullanılmak üzere “150” numaralı kısa telefon hattı tahsis edilmiştir. Vatandaşların internet üzerinden erişebilecekleri bir internet sayfası uygulamaya
sokulmuştur.
Türk kamu yönetiminde sessiz bir devrim olarak görülebilecek çok önemli bir adım da 2009 yılında çıka-
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rılan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul
ve Esaslara İlişkin Yönetmeliktir. Yönetmeliğin amacı;
etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu
hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük
maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik ile idarenin sunduğu tüm hizmetler
ile ilgili olarak vatandaş beyanının esas olması, vatandaşın bilgilendirilmesi, idarenin hizmet standartlarını
oluşturarak vatandaşlara duyurması, hizmet sunumunun duyurulan standartlara göre gerçekleştirilmesi,
olumsuzluk halinde ilgiliye gerekçesinin bildirilmesi
gibi açık ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturulması yönünde kritik öneme haiz birçok düzenleme yürürlüğe
sokulmuştur. Ancak düzenlemenin kanun gücünde
olmayışı, kurumların kendi kanunlarındaki hükümleri ve yönetmeliklerindeki özel hükümleri uygulamaya
devam etmeleri maalesef yönetmeliğin etkisini azaltmaktadır. Bu nedenle üzerinde uzun yıllar çalışılan
Genel İdari Usul Kanununun bir an önce yasalaşması
gerekmektedir.
Yönetimde açıklık konusunda bir başka önemli gelişme
de Anayasamızda dilekçe hakkını yeniden düzenleyen
12 Eylül 2010 referandumudur. Yapılan değişiklikle “Dilekçe hakkı” olan madde ismi, “Dilekçe, bilgi edinme ve
kamu denetçisine başvurma hakkı olarak” yeniden düzenlenmiş ve bu madde ile hem bilgi edinme hakkına
anayasal güvence getirilişmiş hem de Türk kamu yönetiminde “kamu denetçisi” adıyla yeni bir kurum ihdas
edilmiştir. Kamu denetçiliği kurumu sayesinde kamu
hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet
mekanizması oluşturularak kamuda hesap verebilirlik
artırılmış böylece idarenin daha açık ve şeffaf olması
sağlanmıştır.
2010-2014 arasında uygulanan Saydamlığın Artırılması
ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi
de açık yönetim konusunda önemli katkılar sağlamıştır.
Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanında açıklık ve şeffaflık; devlet sırları ve ticari sırlara
ilişkin çalışmalar; yerel yönetimlerin imar, ruhsat ve
diğer işlem süreçlerinde saydamlık ve hesap verebilirliğin artırılması ve benzeri birçok eylem bu kapsamda
çalışılmıştır.
Açık yönetim konusunda en güncel gelişmelerden biri
de ülkemizin Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi üyeliğidir.

Açık yönetim ile ilgili olarak dünyadaki en önemli uluslararası platformlardan biri haline gelen ‘’Açık Yönetim
Ortaklığı” kurucu sekiz ülke5 adına ABD Başkanı Barack Obama ve Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousef’in
eşbaşkanlığında 20 Eylül 2011 tarihinde resmi olarak
kurulmuştur. Kurucu sekiz ülke ayrıca ortaklığın Yönlendirme Komitesini de teşkil etmektedir. Girişimin temel hedefi saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile yolsuzlukla etkin bir biçimde mücadele edilmesi,
vatandaşların ve sivil toplumun kamusal karar alma ve
uygulama süreçlerine daha fazla katılımının sağlanması, açık ve etkin bir kamu yönetimi için teknolojik imkânların daha fazla kullanılması ve vatandaşların devlet
karşısında daha güçlü konuma getirilmesidir.
Açık Yönetim Ortaklığına dâhil olmak isteyen ülkelerin
öncelikle açık yönetimle ilgili asgari yeterlilikleri karşılamaları ve Açık Yönetim Ortaklığı Bildirisini kabul etmeleri gerekmektedir. Ortaklık için ilk adım olan asgari
yeterliliklerin karşılanması ile kastedilen, hükümetlerin
dört temel alanda (Mali Şeffaflık, Bilgi Edinme Hakkı,
Gelir ve Mal Bildirimi, Vatandaş Katılımı) belirlenmiş
olan kriterlere uyum sağlamalarıdır. Her bir bölüm 4
tam puan olmak üzere ülkeler 16 tam puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Mali şeffaflık
konusunda kriter olarak açık bütçe sürecinde iki esas
dokumanın (bütçe teklifi ve denetim raporu) yayımlanması belirlenmiştir. Her bir dokuman 2 puan değerindedir. Bilgi edinme hakkı konusunda ise konu ile ilgili
herhangi bir kanunun olup olmadığına bakılmaktadır.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu olan ülkeler 4 tam puan almakta, kanun yok ancak Anayasada hüküm var ise 3
puan verilmektedir. Şayet taslak bir kanun var ancak
henüz yürürlükte değilse 1 puan verilmektedir. Mal
bildirimi konusunda bir kanun var ise 2 puan, bildirimlerin kamuoyu erişimine açık olması 2 puan şeklinde
değerlendirilmektedir. Vatandaş katılımı konusunda 10
tam puan üzerinden hesaplanan EIU (Economist Intelligence Unit) Demokrasi Endeksinde 7,5 üzeri alanlar
4 puan, 5 üzeri alanlar 3 puan ve 2,5 üzeri alanlar 2
puan almaktadır. Bir ülkenin girişimin ortaklarından
biri olabilmesi için 16 tam puan üzerinden en az 12
puan alarak %75 oranında asgari yeterlilik sağlaması
gerekmektedir.

Ortaklık bünyesinde oluşturulan bağımsız bir uzman
grubu tüm üye ülkelerin katılım için gereken asgari yeterlilik karşılama oranlarını güncel göstergeler ışığında
yeniden değerlendirmekte ve güncel puanlar girişimin
internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca uzman
grubu asgari yeterlilik seviyesinin altına düşen ülkeleri
Yönlendirme Komitesine bildirmekle yükümlü kılınmıştır.
Açık Yönetim Ortaklığı Bildirisi üye olan ülkelerin BM
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Yolsuzluğa Karşı BM
Sözleşmesi ile iyi yönetişim ve insan haklarıyla ilgili tüm
uluslararası sözleşmelere sadık olduklarını belirterek
hükümetlerin daha şeffaf, hesap verebilir, etkin olmasına, yolsuzlukla mücadeleye ve açık yönetim ilkelerine bağlı olduklarını bildirdikleri metindir. Bu kapsamda
Bildiriyi kabul eden ülkeler hükümet faaliyetleriyle ilgili
bilgi paylaşımını artırmaya, sivil toplumu desteklemeye, yolsuzluğa karşı politikalar izlemeye, yönetimde
açıklık ve hesap verilebilirlik için yüksek standartlar uygulamaya bağlı kalacaklarını belirtmektedir.
Asgari yeterlilikleri karşılayan ve Bildiriyi kabul eden ülkelerin Açık Yönetim Ortaklığına katılmak için ortaklık
eş başkanlarına bir niyet mektubu ile başvurmaları gerekmektedir. Üyeliği kabul edilen ülkeler açık yönetimle ilgili yol haritalarını teşkil eden Ulusal Eylem Planlarını hazırlamaktadır. Eylem planları açık ve katılımcı bir
süreç çerçevesinde vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte iki yıllık bir dönemi kapsayacak şekilde ortak bir formatta hazırlanmaktadır. Planlar şeffaflık, hesap verebilirlik, vatandaş katılımı gibi konularda
somut ve ölçülebilir taahhütler içermelidir.
Ülkeler taahhüt edilen zaman diliminde eylemleri hayata geçirmektedir. Halen 70’e yakın ülke vatandaşlarına karşı daha açık ve hesap verebilir olmak için
2000’den fazla taahhütte bulunmuştur. 31 ülke ilk
eylem planlarını tamamlayarak ikinci eylem planı hazırlama aşamasına gelmiştir. Ülkeler eylemlerin hayata
geçirilmesinde teknik uzmanlık ve kaynak temini için
diğer ülkelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Açık Yönetim Ortaklığı tarafından diğer ülkelerin ilham
alması için 35 ülkenin öne çıkan eylemleri incelenmiş
ve bir rapor oluşturulmuştur. Bu rapora göre ülkelerin
taahhütleri şu 7 maddede yoğunlaşmaktadır6:

Open Government Partnership (OGP)
ABD, İngiltere, Norveç, Brezilya, Meksika, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika
6
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/What%27s%20in%20the%20New%20Action%20Plans%20-%2035%20countries.pdf
4
5
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Açık Yönetim Ortaklığı4 Girişimi

1. Vatandaşların politika yapım sürecine dâhil olmaları
2. Yolsuzlukla mücadele ve demokratik kurumların
güçlendirilmesi
3. Bilgi edinme hakkının yasal olarak tanınması
4. Mali şeffaflık; vatandaşların vergilerin nereye gittiğini takip edebilmeleri
5. Kamu hizmet sunumunun vatandaşların ihtiyaçları
doğrultusunda yapılması
6. Ekstraktif gelirlerin (değerli madenler, petrol, doğalgaz gibi) kamu yararına kullanılmasının temin
edilmesi
7. Açık veri; verilerin elektronik ortama aktarılması ve
erişime açılması
Eylem planlarının uygulanması ile ilgili olarak ülkelerin
performansını ortaya koyan iki ayrı mekanizma bulunmaktadır. Birincisi, hükümetlerin yıllık olarak ilgili yılın
bitiminden itibaren iki aylık süre içinde hazırladıkları öz
değerlendirme raporlarıdır. İkincisi ise girişimin Bağımsız Raporlama Mekanizmasının (IRM) eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili olarak yılda iki
defa yaptığı raporlamalardır. Bu raporlarda, ilgili ülkeye
bir sonraki eylem planlarıyla ilgili teknik öneriler de sunulmaktadır. IRM raporları tüm paydaşların gelişmeleri ve sonuçları takip edeceği yegâne araç olduğu için
hükümetlerin IRM raporlama süreçlerine aktif olarak
katılmaları ve yerel denetçilere gerekli veriyi sağlayarak yardımcı olmaları gerekmektedir. Üye ülkelerin açık
yönetim konusunda elde ettikleri tecrübeleri, iyi uygulama örneklerini, teknik uzmanlıklarını uygun araçlarla
diğer ülkeler ile paylaşmaları beklenmektedir.

Açık Yönetim Ortaklığı ve Türkiye
Türkiye 20 Eylül 2011’deki resmi açılış töreninde Açık
Yönetim Ortaklığı Bildirisini kabul ederek ortaklığın bir
parçası olmuştur. Ortaklık öncesi asgari yeterliliklerin

karşılanması konusundaki 4 temel alanda ülkemiz 16
puan üzerinden 12 puan alarak %75 karşılama oranı ile
girişime katılmaya hak kazanmıştır.7 Türkiye, mali şeffaflık ve bilgi edinme hakkı konusunda tam puan alırken mal bildiriminde bulunulması ve vatandaş katılımı
konularında tespit edilen eksiklikler nedeniyle puanların yarısını alabilmiştir. Mal bildirimlerinin kamuoyunun erişimine açık olmaması8 ülke puanımızın düşmesine neden olmuştur. Vatandaş katılımı konusunda ise
10 tam puan üzerinden hesaplanan EIU (Economist
Intelligence Unit) Demokrasi Endeksi 2012 verilerine
göre ülkemiz 3,82 puan alabilmiştir.
KRİTER

GÖSTERGE

PUAN

TÜRKİYE

Mali
Şeffaflık

Bütçe teklifi
yayımlanıyor mu?
Denetim raporu
yayımlanıyor mu?

2 PUAN
2 PUAN

2 PUAN
2 PUAN

Bilgi
Edinme
Hakkı

Kanun var mı?

4 PUAN

4 PUAN

Mal
Bildirimi

Kanun var mı?
Kamuoyu
erişimine açık mı?

2 PUAN
2 PUAN

2 PUAN
0 PUAN

Vatandaş
Katılımı

7,5 üzeri alanlar
5 üzeri alanlar
2,5 üzeri alanlar

4 PUAN
(3 PUAN)
(2 PUAN)

2 PUAN

TOPLAM

16 PUAN 12 PUAN

Açık Yönetim Ortaklığı asgari yeterlilik kriterleri ve Türkiye’nin
puanı

Açık Yönetim Ortaklığının Türkiye’de hangi kurum tarafından takip edileceği konusunda 2013/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi9 yayımlanmıştır. Genelgeye göre
“Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi çerçevesinde ülkemiz
adına şu anda yürütülmekte olan ve bundan sonraki
dönemde hazırlanacak tüm plan, program, strateji ve
politikaların belirlenmesi, bunların uygulanmasının takip ve gözetimi ile güncel gelişmelere göre gerekli değişikliklerin yapılması, söz konusu süreçlere mümkün
olduğunca sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin de katılımının sağlanması, ulusal ve uluslararası platformlarda Ülkemizin temsil edilmesi ve yapılacak çalışmalarda gerekli koordinasyonun sağlanması
hususlarında 2009/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile
kurulan Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu Başkanı
yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda yürütülecek tüm çalışmalara idari ve teknik destek verilmesi ile alınan kararların kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmasının
takibi Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/2014%20Eligibility%20for%20All%20Countries_REVISED%20%281%29.xls
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun “Bildirimlerin Gizliliği” başlıklı 9 uncu maddesi
9
23 Ağustos 2013 tarihli ve 2013/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi
7
8
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Başbakanlık Teftiş Kurulu aşağıdaki tabloda özet halinde gösterilen ilk Ulusal Eylem Planımızı kısa sürede
hazırlayarak öngörülen süreler dâhilinde hayata geçirmeyi taahhüt etmiştir.
KONU
BAŞLIĞI

EYLEMLER
www.saydamlik.gov.tr isimli bir
web portalı kurulması; saydamlık,
yolsuzluk, aşırı bürokrasi gibi alanlarda
yürütülen projeler, kanun tasarı ve
teklifleri vs. konusunda bilgi verilmesi
ve vatandaş önerilerinin alınması

Kamuda
dürüstlüğün
artırılması

Vatandaş, özel sektör, STK’nın
katılacağı ve yılda en az 1 kere
düzenlenecek olan Kamuda Saydamlık
ve Açıklık Danışma Platformunun
hayata geçirilmesi
Yolsuzluğa açık risk alanlarının
belirlenerek bir yolsuzluk risk haritası
çıkarılması ve yolsuzluğa karşı caydırıcı
tedbirlerin alınması
Saydamlık, yolsuzluk, aşırı bürokrasi
gibi alanlarda alınan tedbirlerin ve
uygulanan politikaların yerindeliğinin
ve kamuoyu nazarında etkinliğinin
ölçülmesi için anket yapılması ve
paylaşılması

Kamu
hizmetlerinin
kalitesinin
yükseltilmesi

Harcamalara ilişkin verilerin
vatandaşlar tarafından daha kolay
anlaşılması ve kamu harcamalarında
şeffaflığın sağlanması için www.
harcama.gov.tr isimli bir web portalı
kurulması
Vatandaşların politika yapma
süreçlerine aktif katılımının sağlanması
için www.duzenleme.gov.tr isimli bir
web portalı kurulması
Elektronik ihale sisteminin kurulması
(elektronik ortamda teklif gönderme
ve teklif değerlendirme de dâhil)

Açık Yönetim Ortaklığı - Türkiye Ulusal Eylem Planı10
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Ülkemiz girişime ilk üye olan ülkelerden biri olmasına
ve kısa sürede ulusal bir eylem planı hazırlanmış olmasına rağmen ulusal eylem planının hayata geçirilmesi
noktasında yetersiz kalmıştır. Bağımsız Raporlama Mekanizmasının (IRM) 2014 yılı başında yaptığı incelemeye göre Türkiye eylem planında yer alan taahhütlere
uyum göstermemiştir. Ayrıca dönemsel olarak hazırlanıp sunulması gereken öz değerlendirme raporu ülkemiz tarafından sunulmamıştır. Eylem planının hayata
geçirilmemesi nedeniyle IRM tarafından raporlama
yapılamamıştır. Girişimin iç yönergesine göre “Üye ülkenin iki dönem üst üste Açık Yönetim Ortaklığı tarafından öngörülen sürece ya da ulusal taahhütlerine aykırı
hareket ettiği IRM tarafından tespit edilirse; üye ülke
IRM tarafından gösterilen eksiklikleri gideremez ise,
Kriterler ve Standartlar alt komitesinin teklifiyle Yönlendirme Komitesi ülkenin üyeliğini gözden geçirir.” Bu
şartlar altında Türkiye’nin 1 Temmuz 2014’e kadar Yeni
Ulusal Eylem Planı hazırlaması, sekretarya ile düzenli
iletişim sağlaması, bir an önce eylem planındaki sözleri
yerine getirmesi ve öz değerlendirme raporunu zamanında yayımlaması tavsiye edilmiştir.11

Sonuç Yerine
2000’li yıllardan bu yana Ülkemizde açık yönetim konusunda çok önemli gelişmeler yaşandığı aşikârdır.
Ancak bu süreç aktif ve dinamik bir süreçtir ve konu
itibariyle sürekli iyileştirmelere açık bir alandır. Son
yıllarda açık yönetim konusunda ne yazık ki durağan
bir döneme girilmiştir. Ulusal eylem planının hayata
geçirilmesi konusunda mevcut bir girişim bulunmamaktadır. Bu durum Türkiye’nin Açık Yönetim Ortaklığı
üyeliğinin gözden geçirilmesine, hatta üyelikten çıkarılmasına neden olabilir.
Açık yönetim konusunda ciddi mesafe kat eden ülkelerin eylemlerinden ilham alınarak ülkemizin bir an
önce eylem planını revize etmesi ve eylemleri öngörülen süreler dâhilinde hayata geçirmesi gerekmektedir.
Kamu kurumlarımızın geleneksel olarak bilgiyi gizleme
alışkanlığından vazgeçerek hem diğer kurumlarla hem
de vatandaşlarla verilerini paylaşmaları gerekmektedir.
Özellikle hizmet bakanlıklarının vatandaşları ve iş dünyasını etkileyen her düzenleme öncesinde kendilerinin
görüş ve önerilerini mutlaka almalıdır. Bakanlıklar sosyal medyada daha fazla görünür olmalıdır. Açık toplum,
açık veri, açık yönetim gibi kavramlarının her geçen gün
daha fazla önem kazandığı günümüzde konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ileri demokrasinin gereğidir.

http://www.opengovpartnership.org/file/956/download
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP%20Letter%20-%20Turkey.pdf
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yapılacaktır.” Dolayısıyla Açık Yönetim Ortaklığı girişimi ile ilgili olarak adı geçen Komisyonun Başkanı olan
Başbakan Yardımcımız yetkilendirilmiş; bu çerçevede
de konu Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının koordinasyon ve takibine bırakılmıştır. Bu Genelgeye göre sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların da katılımlarıyla
Ulusal Eylem Planı hazırlanması, taahhüt edilen süreler dâhilinde hayata geçirilmesi ile ilerlemelerin periyodik kontrolü ve raporlanmasında yetkili ve sorumlu
olan idare Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığıdır.

