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ABSTRACT
Globalization is a phenomenon which covers a great variety of tendencies, and thus has a profound impact on
political, economic, social and cultural life. The definition and functioning of the state has changed dramatically
in the age of globalization. The ongoing process of globalization has introduced a range of new power-holders,
such as multinational corporations and transnational social movements whose actions have a great impact on
people’s lives.
The classical and hierarchical Weberian state is no longer compatible with the emergent needs of modern states.
The higher efficiency and accountability expectations triggered the need for re-conceptualising the state
functions and a new term is invented to define this process; re-inventing government. This study aims to evaluate
and analyse the recent financial/administrative reforms in Turkish public administration along with the
globalization processes which have been deeply effective on the nature and role of the late modern states. As it
poses a strong challenge to main ideological mindset of the traditional public administration, the term “New
Public Management” is now viewed as a new paradigm for public sector.
In Turkey, with Law no 5018, public finance management and control system is reconstructed in line with the
contemporary NPM-oriented understanding. In this respect, Turkey has made comprehensive legal framework to
establish and implement internal system of control in public sector. As a result of reforms in public
administration, the transformation of public administration into public management brought about a profound
change in basis, actors, and mechanisms of public accountability and control.
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ÖZET
Küreselleşme çok çeşitli eğilimleri bünyesinde barındıran ve bu yönüyle siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel
yaşam üzerinde oldukça derin bir etkiye sahip olan bir olgudur. Devletin tanım ve işleyişi, küreselleşme çağında
önemli ölçüde değişime uğramıştır. Süregelen küreselleşme hareketi, eylemleri insanların yaşamları üzerinde
büyük bir etkiye sahip olan çok uluslu şirketler ve ulus aşırı toplumsal hareketler gibi bir dizi yeni iktidar
öznesini açığa çıkarmıştır. Klasik ve hiyerarşik yapıdaki Weberyen devlet, artık modern devletlerin öne çıkan
ihtiyaçlarıyla bağdaşmamaktadır. Daha yüksek verimlilik ve hesap verebilirlik beklentileri, devlet işlevlerinin
yeniden kavramsallaştırılması ihtiyacını doğurmuş ve bu süreci tanımlamak için de yeni bir kavram ortaya
atılmıştır; devletin yeniden şekillendirilmesi.
Bu çalışma, yakın zamanda Türk kamu yönetiminde gerçekleştirilen mali/idari reformları, geç modern
devletlerin yapı ve rolleri üzerinde derinlemesine etkili olmuş olan küreselleşme süreçleriyle birlikte analiz etme
ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Geleneksel kamu yönetiminin temel ideolojik zihin yapısına güçlü bir
meydan okuma niteliği taşıdığından, “Yeni Kamu Yönetimi” kavramı günümüz kamu sektörünün yeni
paradigması olarak kavranmaktadır.Türkiye’de, kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi, 5018 sayılı Kanunla,
çağdaş Yeni Kamu Yönetimi anlayışı doğrultusunda yeniden inşa edilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye, kamu
sektöründe iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulamaya konulmasına yönelik olarak kapsamlı bir yasal
çerçeve oluşturmuştur. Kamu yönetiminde yapılan reformlar sonucunda, kamu idaresinin kamu yönetimine
dönüşmesi, kamuda hesap verebilirlik ve kontrole ilişkin dayanak, aktör ve mekanizmalarda köklü bir değişimin
yaşanmasına da zemin hazırlamıştır.
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