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KÜRESEL KRİZLERDE YÖNETİŞİM KAVRAMININ ÖNEMİ 

 

Emre Akcagündüz
*
 

Özet 

  

“Yönetişim anlayışı”, küreselleĢen dünyanın getirdiği olumsuz etkileri ve devletin yönetsel 

süreçlerinde yaĢadığı olumsuzlukları gidermek amacı ile ortaya çıkmıĢ bir kavramdır. YönetiĢim, “Bir 

toplumsal-politik sisteminde, ilgili bütün aktörlerinin ortak çabalarıyla elde edilen sonuçların 

oluşturduğu bir yapı ya da düzen” (MENTEŞ,2009:71) olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu kavram, 

içerisinde barındırdığı Ģeffaflık, hesap verebilirlik, halk katılımı,  cevap verebilirlik, hukukun 

üstünlüğü, etkinlik, sivil toplum-özel sektör-devlet iĢbirliği ve yerellik gibi özelliklere dayanmaktadır. 

1997‟de Asya ülkelerinde ortaya çıkan “Asya Krizi”, Amerika BirleĢik Devletleri‟nde (ABD) ortaya 

çıkan Enron ve Worlcom Ģirket skandalları sonucunda oluĢan krizlerin ve en son yaĢanan Mortgage 

krizinde de Ģeffaflık, iletiĢim eksikliği ve merkeziyetçi yapının hantallığı gibi nedenlerin bu krizlerin 

küresel çapta olumsuz ve yıkıcı etkilerinin yayılmasını hızlandırmıĢtır.Bu çalıĢmada, küreselleĢme ve 

onun getirdiği olumsuz sonuçlar, krizlerle baĢ etme noktasında yetersiz kalan klasik yönetim 

anlayıĢının zaaflarıyla birlikte ele alınıp, krizler sonrasında özellikle 3. dünya ülkelerindeki zararların 

en aza indirilmesinde “Yönetişim” kavramını rolünün ne deneli önemli olduğu açıklanılmaya 

çalıĢılacaktır. 
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Importance Of Governance Notıon In Global Crises 
 

 

Abstract 

 

“Governance “  is a term that was generated to overcome destructive effects of globalisation on 

administrative process of state.Governance is defined as “ a structure or system which is formed  by 

collective effords of related agent in a socio-political order.”(MenteĢ,2009:71)Governance consist a set 

of interrelated features as transparency,accountability,public participation, responsiveness, rule of law 

efficiency,cooperation of civil society-private sector-state and locality. Recent crises- especially “Asia 

Crise” in 1997,”Eron and Worlcom Scandals” and as an end “Mortgage Crise”- shown us that some of 

significant reason as “lack of communication” and “unwielddiness of centralist structure” accelerated 

to spread damaging and destructive effects of these global crises.In this article,globalization and its 

destructive effects and impotency of traditional administration concept on struggling crises were 

discussed together. In addition,importance of governance consept is explained in the context of how 

the third world countries struggle wiht crises damages. 
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1.Giriş 

 

YönetiĢim kavramı son dönemde akademik camiada adından sıkça söz ettiren bir kavramdır. 

Yakın dönemde yaĢanan Ģirket krizleri ve 2009 yılında yıkıcı etkisini Ģiddetli bir Ģekilde 

hissettiren küresel ekonomik krizle birlikte, krizlerin önlenmesinde yönetiĢim kavramının bir 

alternatif olarak kullanılabileceği vurgulanmaya baĢlanmıĢtır. Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde yönetsel yapıların ĢeffaflaĢtırılması, hesap verebilirliğin artırılması, etkinlik ve 

hukukun üstünlüğü gibi kavramların yönetsel yapılara yerleĢtirilmesi ile bu ülkelerde 

yolsuzluğu, rüĢvetin ve klientalizm gibi olumsuz eylemlerin önüne geçilmesi sağlanmaktadır. 

YönetiĢim kavramı demokratikleĢme yolunda özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde sivil toplum kuruluĢlarının(STK) eylemlerine önem veren, küresel krizler gibi 

olağan üstü durumlarda STK ve diğer toplumsal kuruluĢların bütününe yönetsel süreçte 

görevler vererek krizlerin yıkıcı etkilerini toplumsal uzlaĢı sağlanarak en aza indirmesi 

sağlanmaktadır. Bu çalıĢmada öncelikle YönetiĢim kavramını çeĢitli kaynaklarda nasıl 

tanımlandığı belirtilip, yönetiĢim kavramının sahip olduğu ilkelere değinildikten sonra Ģirket 

krizlerinin oluĢum sürecinde yönetiĢim kavramının ilkelerinin ihlal edilmesinin ne kadar 

önemli olduğu vurgulanıp, yönetiĢim kavramının STK‟lar demokratikleĢme ve azgeliĢmiĢ 

ülkeler üzerine etkileri belirtilecektir. 

 
2.Yönetişim Kavramının Tanımlanması 

 

 
YönetiĢim kavramı olarak ilk kez Kuzey Avrupa‟da, ardından da bütün dünyada kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Terimin kökeni 16. yüzyıla kadar götürülebilmektedir. Özellikle 17. yüzyılda 

Fransa‟da hükümeti, sivil toplumla uzlaĢtırmaya ya da kombine etmeye çalıĢan bir 

yaklaĢımdan esinlendiği belirtilmektedir (Yüksel, 2000:147).  Kavram, ilk defa 1989 yılında 

yayımlanan Dünya Bankası‟nın bir raporunda „good governance‟ olarak yer almıĢtır. Raporda 

yönetiĢim üzerine açık bir tanım yapılmamıĢ ancak, terim daha sonra OECD ve BirleĢmiĢ 

Milletler tarafından da kullanılarak, bu üç örgütün çeĢitli toplantı ve yayınlarıyla açık bir 

formül haline getirilmiĢtir. YönetiĢim kavramı yeni bir kavram olması ve bilim dünyasında 

son dönemlerde birçok çalıĢmaya konu olması nedeniyle birçok kaynakta bu kavramın değiĢik 

tanımları yapılmıĢtır. Türkiye Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsünün(TODAĠE) çıkardığı 

kamu yönetimi sözlüğünde yönetiĢim: “Bir toplumsal-politik sistemdeki ilgili bütün 

aktörlerin ortak çabalarıyla elde edilen sonuçların oluşturduğu yapı ya da dışarıdan bir baskı 

olmadan her bir aktörün birbirini etkilediği düzen olarak” tanımlanmıĢtır. (Bozkurt, Ergun 
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2008:274) YönetiĢim kavramının BirleĢmiĢ Milletler (BM) tarafından yapılan tanımında ise “ 

Bir ülkenin her düzeyindeki işlerinin yönetiminde iktisadi, siyasi ve idari otorite kullanımı” 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. (Özer,2006:62) Siyaset bilimciler tarafından yapılan tanımlamaya 

göre YönetiĢim:” Kamusal alanın yönetilmesinde ve iktidar erkinin kullanılmasında yasal 

otoritenin kullanılma biçimidir.”(Acı,2005:210) Bu tanımlar ıĢığında genel bir çerçeve 

çizilecek olursa YönetiĢim: “Bir tarafın diğer tarafı yönettiği bir ilişkiden, karşılıklı 

etkileşimlerin öne çıktığı bir ilişkiler bütününe doğru dönüşümü” ifade 

etmektedir(Toksöz,2008:7). Böylece yönetiĢim; toplumların, faaliyetlerini yönetmek amacıyla 

kullandıkları politik, ekonomik ve yönetsel iradeyi oluĢturmaktadır. YurttaĢların, grupların ve 

toplulukların; ortaklaĢa karar alma ve uygulamalarında, çıkarlarını dile getirmelerinde, 

çatıĢma noktalarının çözümünde, kullandıkları mekanizmalarda “birlikte yönetim” anlamını 

içermektedir.  

 

3.Yönetişim Kavramının Özellikleri 

 

Literatürde yönetiĢim kavramının birbirini tamamlayan önemli unsurları olduğu 

belirtilmektedir(Özer,2006:79).Bunlar: ġeffaflık, hesap verbilirlik, katılımcılık, cevap 

verebilirlik, hukukun üstünlüğü ve etkinliktir. YönetiĢim kavramının anlaĢılması için bu 

kavramların tanımlanmasında yarar vardır. 

(a)  ġeffaflık 

ġeffaflık ilkesi; mevcut durum ve olaylar hakkındaki bilginin ulaĢılabilir, somut ve 

anlaĢılabilir olmasını(Dinç,Abdioğlu,2009:160) ya da kamu yetkililerinin karar alma 

süreçlerini ve kararlarını diğer paydaĢlara açık ve paylaĢılır olarak 

gerçekleĢtirmesidir(Toksöz,2008:18). ġeffaflık ilkesinin amacı; ticari sır dıĢında iĢletmeler ile 

ilgili bilgilerin zamanında, doğru ve eksiksiz biçimde kamuya duyurulmasıdır. ġeffaflık 

ilkesinin uygulanması sadece piyasalarla sınırlı değildir. Devlette Ģeffaflığın sağlanması siyasi 

ve idari Ģeffaflıkta bireylerin iktisadi ve sosyal alanda karar alama süreçlerini 

etkilemektedir.(Çukurçayır,Sipahi,2003:51) Örneğin, kurumsal yönetiĢim anlayıĢının Ģeffaflık 

ilkesi gereğince, uygulanan muhasebe politikaları ve düzenlenen faaliyet raporlarının gerçeğe 

uygun Ģekilde kamuya açıklanması istenilmektedir. ġeffaflık ilkesi gereğince, katılımcıların 

piyasa beklentileri hakkında bilgilendirilme gerekliliğine vurgu yaparak, piyasalardaki 

belirsizlik dönemlerinde istikrarın sağlanmasına yardımcı olunmaktadır. ġeffaflık ilkesinin bir 

baĢka gereği de iĢletmeler pay sahiplerine yönelik bilgilendirme politikası oluĢturması, 

dünyadaki son güncel geliĢmelerin ülke koĢulları göz önünde bulundurularak 
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değerlendirilmesi yapılması, periyodik mali tablolar ve raporlarda yer alacak bilgilerin bir 

standarda bağlanıp iĢlevsellik ön planda tutularak kamuoyunun bilgilendirilmesi 

sağlanmaktadır.  Böylece Ģirket yapılarında ya da piyasalarda önceden ortaya çıkabilecek bir 

krizin önlenebilmesi amaçlanmaktadır. Özetle Ģeffaflık ilkesi, bilginin ulaĢılabilir olmasını 

sağlama amacına yönelik düzenlemeleri içermektedir. 

 

(b) Hesap Verebilirlik 

Literatürde hesap verebilirlik birden fazla anlama gelebilecek Ģekilde kullanılmaktadır. Hesap 

verebilirliği, kamu gücüne sahip olanların vatandaĢlara hizmet etme ve beklentilerine cevap 

verme gerekliliği, bir kimsenin yerine getirdiği iĢlerden dolayı bir baĢka otoriteye açıklama 

yapması, performansın açıklanması, bir kimsenin üstlenmiĢ olduğu görev ve sorumlulukları 

ne Ģekilde yerine getirdiğini ortaya koyması ve ispat etmesi zorunluluğu gibi Ģekillerde 

tanımlamak mümkündür.(Dokuzuncu Kalkınma Planı,2007:13-14) Bir baĢka ifadeyle hesap 

verebilirlik, yönetimde yer alan kiĢilerin tüm vatandaĢlara hizmet etme ve cevap verebilme 

gerekliliğidir. Ġyi iĢleyen bir devlet yönetiminde, kamu kurum ve kuruluĢları her zaman hesap 

verebilirliliğe tabidir. Bu anlamda basta kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını izlemeye 

imkân verecek olan mali saydamlık olmak üzere kamusal faaliyetlerin takibine imkân verecek 

ve gerçekleĢtirilen faaliyetlerde vatandaĢın hakkını koruyan hesap verebilir bir anlayıĢı hayata 

geçirmek gerekmektir. (Abdioğlu,2007:95) 

 

Kamusal alanlarda ve özel alanlarda hesap verebilirlik ile hedeflenen amaçlara bakılacak 

olursa bunların birkaç baĢlık altında özetlenmesi mümkündür. Birincisi, kamusal ve özel 

yetkilerin yanlıĢ kullanımının ve suiistimalinin kontrol altına alınmasıdır. Ġkincisi, kamusal ve 

özel kaynakların hukuka ve kamusal değerlere uygun olarak kullanımının güvenceye 

bağlanmasının sağlanmasıdır. Üçüncüsü ise, yönetiĢim ve iĢletmecilik alanında sıkça 

vurgulanan sürekli öğrenme amacının teĢvik edilmesidir. Bütün bu sayılanları tek bir baĢlık 

altında toplamak gerekirse, hesap verebilirliğin amacının bürokrasilerin ve piyasaların daha 

fazla vatandaĢa hesap verebilir kılınmasıyla demokrasilerin geliĢtirilmesi sonucunun ortaya 

çıkarılmasıdır. Kamu ve sivil örgütlerin artık sundukları hizmetlerin kalitesinden, kamusal 

kaynakların makul ve uygun kullanılmasından ve yaptıkları eylemler nedeniyle hesap 

verebilir konumda olmaları amaçlanmaktadır. 
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(c) Cevap Verebilirlik 

Ġyi yönetiĢimin temel unsurlarından biri olarak kabul edilen cevap verebilirlik ilkesi; 

vatandaĢların, kamu ya da özel sektörde yer alan yetkililer tarafından, karĢılaĢtıkları 

sorunların çözümünde, gerekli desteği almaları anlamına gelir. Bu ilke çerçevesinde, duyarlı 

kamu ve özel sektör yöneticileri cevap vermeye hazır, sempatik ve aynı zamanda halkın 

ihtiyaç ve isteklerini anlayabilen ve öngörebilen bir yapıda olmaktadırlar. Piyasa iliĢkilerinin 

karmaĢıklığı ve Ģirket yapılarının anlaĢılmazlığı nedeniyle bireyler çeĢitli sorunlar 

yaĢamaktadırlar. Bu nedenle cevap verebilirlik ilkesi, gerek kamusal alanda hizmet veren 

yetkililerin gerekse özel sektörde faaliyet gösteren yöneticilerin, hizmet alan bireylerin 

kafasında oluĢabilecek en küçük problemleri çözümüne katkıda bulunması nedeniyle önemli 

bir ilkedir. Bu ilke sayesinde yapılan faaliyetlerden haberdar olan bireyler elde ettikleri 

bilgiler doğrultusunda hareket ederek gelecek karĢısında nasıl hareket edileceğini rahatlıkla 

kavrayabilmektedirler.(Acar,2003:53) 

 

(d) Katılımcılık 

Katılımcılık vatandaĢların siyasi karar alma ve siyasi yönetim süreçlerine temsil yolu yada 

doğrudan dahil olmaları anlamına gelmektedir. Katılımcılık kavramı günümüzde vatandaĢ 

hakları, demokratik yönetim, yolsuzlukla mücadele ve yoksulluğun azaltılmasıyla birlikte 

kullanılmaktadır. Katılım kavramı pozitif olarak kullanılabileceği gibi negatif olarak ta 

kullanılabilmektedir. Protesto yürüyüĢü grev faaliyetleri gibi negatif katılım kapsamına 

girerken örneğin oy kullanmak pozitif katılım olarak görülmektedir. Katılım ilkesi, devlet ile 

vatandaĢlar arasındaki politika oluĢturma ve uygulama sürecinin her aĢamasında farklı 

etkileĢimlerin bulunduğu geniĢ bir yelpazeden oluĢmaktadır. Katılım ilkesi, ekonomik ya da 

sosyal bir karar alınırken bireylerin alınan kararlarda katkılarının bulunması nedeni ile 

yöneten ve yönetilen arasındaki iliĢkinin geliĢtirilmesine önemli katkılar da bulunmaktadır. 

(Kösekahya,2003:35) 

 

(e) Hukukun Üstünlüğü 

YönetiĢimin temel ilkelerinden olan hukukun üstünlüğü ilkesi, kurumların, adil olarak 

oluĢturulan yasal çerçeve içerisinde hareket etmeleri ve kiĢilerin kendi davranıĢlarına kanunun 

tatbik edilebileceğini kabul etmeleri anlamına gelmektedir. Hukukun üstünlüğü belirli etik 

değerlerin yönetenler tarafından gözetilmesini gerektiren kurumsal bir ahlaksallıktır. Genel 

olarak kabul görmüĢ bu değerler açık bir Ģekilde kamu iĢlerinde ve usullerde vatandaĢlara 

karĢı eĢit muameleyi ve hükümetlerin kamusal güçlerini kullanırken oluĢturulmuĢ kanunlar 
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çerçevesinde faaliyet göstermelerini içermektedirler. Devlete zarar veren en büyük potansiyel 

tehlike belirsizliktir. Eğer bir devlet, kuralları sık sık değiĢtirirse veya kendi faaliyet 

göstereceği yasal çerçeveyi belirleyen kuralları açıklığa kavuĢturmazsa, iĢletmeler veya 

bireyler gelecekte nasıl davranacaklarını bilemezler. Bu belirsizlikte ister istemez yatırımcıları 

farklı alternatiflere kaydırıp devlete olan güvenlerinin azalmasına neden olur. Bir devletin 

uluslar arası iliĢkilerde güvenilir olup olmamasını yine bu devletin hukuk devleti olup 

olmamasına göre değiĢmektedir. Bu açıdan Hukukun Üstünlüğü ilkesi ekonomik kalkınma ve 

belirsizliklerin giderilmesinde önemli bir faktördür.(Karabacak,2003:63-65) 

 

(f) Etkinlik 

Etkinlik, sonuca ulaĢmada gösterilen baĢarı olarak ifade edilmekte olup; uzun dönem vizyon 

koruma, kaynakların etkin kullanımı, bunun için teknik donanım, insanların bir takım 

kaygılarına karĢı duyarlı olma, bu kaygıların ifade edilebildiği ve çözüm arandığı bir ortam 

yaratma gibi kriterlerle ölçülmektedir. YönetiĢimde etkinlik ilkesi devlet, özel sektör,sivil 

toplum kuruluĢları ve vatandaĢın yönetimde birlikte rol almalarını ön gören bir perspektifi 

temsil etmektedir.Böylece yönetiĢim kavramının etkinliği,sadece devlet kurumlarının 

performansına bağlı değil aynı zamanda özel sektör,sivil toplum kuruluĢları ve vatandaĢların 

hem bireysel olarak hem de birlikte çalıĢma Ģekillerine ve çözüm üretmedeki hareket etme 

hızlarına bağlıdır. O halde etkinlik ilkesi yönetiĢim kavramı içerisindeki bütün aktörlerin 

iĢbirliği çerçevesinde hareket etmesini ön gören önemli bir kavramdır.(Soylu,2003:78-80) 

 

4.Şirket Skandalları Ve Yönetişimin Önemi 

 

ġirket skandalları küresel krizler açısından oldukça önemlidir. KüreselleĢen dünyada, 

dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleĢen bir olayın eĢ zamanlı olarak dünyanın büyük bir 

kısmını etkilediği bir dönemde yaĢanılmaktadır. Bu nedenle özellikle geliĢmiĢ ülkelerde basit 

bir Ģirket krizi olarak baĢlayan bir kriz, küresel çapta yıkıcı bir krize dönüĢebilmektedir. Son 

yaĢanan mortgage krizinde Lehman Brothers‟ın batıĢıyla kriz derinleĢmiĢ ve sistem 

çökmüĢtür(KadıbeĢgil,2009:88). Kriz, küreselleĢmenin de etkisiyle bütün dünyaya 

yayılmıĢtır. ABD ve dünyanın diğer ülkelerindeki Ģirket skandallarına göz atılacak olursak, bu 

Ģirket skandallarının oluĢmasındaki en büyük etkenler arasında Ģeffaflık eksikliği, asimetrik 

bilgi, hesap vermemezlik ve hukukun ihlali gibi kavramların etkili olduğu görülmektedir. Bu 

bölümde, Enron, WordCom, General Motors, Merryll Lynch, Arthur Andersen, 

Sunbeam,Cendant, Haugen, Springer Co, Ģirket skandallarının ortaya çıkmasında etkili olan 
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olumsuzluklar incelendikten sonra YönetiĢim kavramının ve bu kavramın içerdiği özelliklerin 

krizlerin önlenmesindeki değeri daha iyi anlaĢılacaktır. 

ġirket krizi denilince akla gelen ilk olay Enron olayıdır. 1980 yılında Houston‟da kurulan 

Enron Ģirketi, esas faaliyet alanından uzaklaĢarak, enerji ticareti baĢta olmak üzere, pek çok 

değiĢik alanda faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. Bu nedenle Özel Amaçlı GiriĢimler (Special 

Purpose Entities) adı altında ikincil Ģirketler kurmuĢtur. Bir zamanlar hızla yükselen hisse 

fiyatları ile Wall Street‟in en gözde Ģirketlerinden olan bu firmanın geleceği, Amerika‟da 

enerji endüstrisinde serbestleĢtirmeye gidileceği haberleri ile parlamıĢtır. ġirketin, bu parlak 

dönemde hisselerinin değeri 80 $ düzeyine ulaĢmıĢtır. Fakat Enron Ģirketi yöneticileri, 

Ģirketlerini denetlemekle yükümlü kiĢilerle iĢ birliği yaparak, denetim raporlarının gerçeği 

yansıtmayacak Ģekilde değiĢtirmiĢlerdir. Denetim raporları yatırımcıların karar vermesinde 

önemli bir etkiye sahip olduğundan, Ģirketler kendilerini karlı göstererek hisselerinin değerini 

arttırmıĢlardır. Bu noktada denetim firmaları da bu amacın gerçekleĢmesinde Ģirket 

yöneticilerine yardımcı olmuĢlardır. Böylece Ģirketin gelirlerini ve karını ĢiĢirerek borçlarını 

gizlemesine olanak tanıyan, karmaĢık bir mali yapılar zinciri oluĢmuĢtur. Enron Ģirketi iflas 

etmeden önce ki üç yıl içerisinde karlarını bu Ģekilde yarım milyar dolar civarında ĢiĢirmiĢtir. 

Bu olay ortaya çıktıktan sonra piyasalarda tam bir Ģok etkisi yaĢanmıĢtır. Enron ġirketi‟nin 

iflası, sadece hissedarlarını ve çalıĢanlarını değil, iĢletme çevresinin (paydaĢlar- stakeholders) 

tamamını etkilemiĢtir. Bu dönemde ABD piyasalarında sert düĢüĢler yaĢanmıĢtır. Bu 

düĢüĢlerin etkisi dünya piyasalarında da kendisini göstermiĢtir(Süer,2003:2–4) 

Asimetrik finansal bilgiler ve aldatmacalar ile ortaya çıkan Ģirket skandallarına verilecek 

bilinen en iyi örneklerden biriside Ġsveçli "Kibrit Kralı” Kreuger‟dir. ġirketin yönetimindeki 

isim Kreuger "ġirketimizin durumu harika gidiyor." Diyerek asimetrik bilgiler çerçevesinde 

bilanço hazırlayıp, çıkardığı yeni hisse senetlerini yüksek fiyatla halka satması ile 

hatırlanmaktadır. Bu sayede iki savaĢ arasında Avrupa'nın en ünlü zenginleri listesinin en 

tepesinde yer almayı baĢararak zor durumdaki Avrupa hükümetlerine yüksek faiz ve bazı 

tekel hakları karĢılığında borç bile vermiĢtir (Sak,2008).  Verdiği bilgilerin güvenilir olduğuna 

inanan yatırımcılar, yüksek fiyatlar ile aldıkları hisse senetlerinin aslında hiçbir değer ifade 

etmediklerini anlayınca büyük zarara uğramıĢlardır.  

 

ġirket skandallarına verilecek örneklerden en önemlilerinden biriside General Motors‟dur. 

1908 yılında kurulan General Motors (GM) 2008 yılında iflas masasına düĢmeden önce 

gerçekte 3 milyar dolar zarar ettiği halde değerleme kurallarının verdiği seçenekler ve 

esnekliklerden yararlanarak Amerikan muhasebe kurallarına tamamen uygun biçimde 2006 
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ilk çeyreği için 1 milyar dolar kar açıklamıĢtır (Aysan, 2009). Aynı uygulamalar 2007 yılı 

finansal açıklamalarında da tekrar edilmiĢtir. 2008‟de 30,6 milyar USD zarar ettiği halde aynı 

yöntemlerle bunu 16,8 milyar USD olarak açıklamıĢtır. 1960 yılında 830 bin çalıĢanıyla ABD 

otomobil pazarının %60‟ını elinde bulunduran bu dev Ģirketin, 2009 yılına gelindiğinde 

çalıĢan sayısının 275 bine düĢtüğü ve yerli pazardaki payının %25‟e indiği gözlemlenmiĢtir. 

Bu olay sonrasında Ģu soru akıllara gelmiĢtir: Eğer GM Ģirketi hissedarlarına asimetrik bilgi 

sunmayıp Ģeffaflık ilkesi çerçevesinde bilançolarını açıklayıp halka hesap verebilseydi, GM 

iflas noktasına gelir miydi? Harvard Business Rewiev‟in Haziran 2009‟da yaptığı açıklama da 

aslında bu soruya cevap vermiĢtir: “...Örnek olarak, GM’nin denetim komitesi, 2006’da bu 

şirket için bunu (halka açıklanan finansal tabloların gerçeği yansıtıyor olmasını) yapabilmiş 

olsaydı, şirketin geçen kış (2008 kışı) başına gelenler (iflas durumu) gelmeyebilir, olaylar 

başka şekilde gelişmiş olabilirdi” (HBR, 2009:93‟den aktaran Aysan, 2009).  

 

ġirket skandallarına vereceğimiz baĢka bir örnek ise Merryll Lynch‟dir. 2008‟de battığı için 

Citibank tarafından “bir pula” satın alınan ünlü yatırım bankası Merryll Lynch‟in de Ģeffaflık 

ve hesap verebilirlik açısından ibretlik bir öyküsü vardır. (Aysan, 2009) 2007‟nin son çeyreği 

sonunda yayımlanan mali bilgilerinde Ģirket, varlık değerlerini 7,9 milyar dolar azalttığını 

açıklamıĢtır. Daha sonra 2008‟in ilk çeyreği sonunda 11,5 milyar dolarlık bir varlık indirimi 

daha açıklamıĢtır. Demek ki Merryll Lynch, bu 19,2 milyar dolarlık zararı, yıllarca varlık 

değerleri arasında taĢımıĢ ve yıllarca topluma finansal sistemine ve belgelerine sakladığı 

gerçeklerle yalan söylemiĢtir. Ve de tüm bu yalanlar finansal kurallara ve belgelere uygun 

olarak yapılmıĢtır. Daha sonra bu Ģirketin zarar ettiği anlaĢılmıĢ ve hissedarları bir anda 

binlerce dolar zarara etmiĢtir. Bu skandalın ortaya çıkmasından sonra belli bir dönem ABD 

piyasalarında büyük düĢüĢler ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle yatırımcılar arasında piyasalara 

karĢı güven azalmıĢ, piyasalarda hoĢnutsuzluklar yaĢanmıĢtır.  

 

Yine Ģeffaflık ilkesinin uygulanmaması sonucu ortaya çıkan bir diğer Ģirket krizi ise Haugen, 

Springer Co krizidir. Merkezi Colorado'da bulunan Haugen, Springer Co, PC denetim ve 

danıĢmanlık firmasının ortak denetçisi Charles Springer, Vari-L ġirketi'nin 1997 yılı finansal 

tablo denetiminde, Ģirketin gelirlerini dürüst ve Ģeffaf bir Ģekilde tespit edilmeyip 

açıklanmadığını belirtmiĢtir.  ĠĢçilik giderleri ile genel giderleri varlık hesaplarına 

kaydettiklerini, stoklarını olduğundan fazla gösterdiğini, aslı olmayan satıĢlar için fatura 

düzenlediğini ve bu Ģekilde 1996- 2000 yılları boyunca aslında vergi öncesi zarar olmasına 

rağmen Ģirketi karlıymıĢ gibi gösterdiğini belirtmiĢtir. Bu eylemleri gerçekleĢtirirken 
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ellerlinden geldiğince hisse senetleri sahiplerinin durumu anlamayacakları Ģekilde belgeleri 

karmaĢıklaĢtırdıklarını belirtmiĢtir.(Selimoğlu,Uzay,2008:165) 

 

Bir baĢka Ģirket skandalı ise, Merkezi Florida'da bulunan Sunbeam ġirketi'nin krizidir. Bu 

Ģirket, finansal tablolarında ortaya çıkan manipülasyonlarla gündeme gelmiĢtir. Bu 

manipülasyonların iki önemli kaynağı vardır: a) Gelirlerin usule aykırı tespit edilmesi 

b)Yapay fonların oluĢturulması. Burada söz edilen fonlar, yönetimde meydana gelen değiĢim 

sonrası yeniden yapılanmaya harcanmak üzere oluĢturulmuĢtur. Ancak bilinçli olarak çok 

ĢiĢirilmiĢtir. Ġzleyen dönemlerde faaliyet giderleri cari dönemin olağan gelirlerine 

uygulanmamıĢ, bunun yerine sözü edilen fonlardan düĢülmüĢtür. Yani gelir rakamının 

azalmaması sağlanmıĢtır. Gelirlerin tespitini ilgilendiren diğer bir sorun ise; gerçekte 

satılmamıĢ olan malların fatura edilerek satılmıĢ gibi gösterilmesi ve böylece satıĢ gelirlerinin 

artırılmasıdır. Sunbeam, bu Ģekilde 1997 yılı sonu itibariyle finansal tablolarında 189 milyon 

dolar gelir göstermiĢtir. Ancak bu rakamın 62 milyon dolarlık kısmı (yani %32,8‟i) hileli ve 

sahte iĢlemlerden kaynaklanmıĢtır. ġirket'in genel müdürü ile üst düzey finans müdürü 

tarafından oluĢturulan bu hileli rakamlar, ġirket'in hisse senedi fiyatının 1996-1998 

döneminde 12 dolardan 52 dolara yükselmesine neden olmuĢtur. Bu olayın ortaya çıkması ve 

Artur Andresen gibi denetim firmalarının yaptığı hukuk ve mesleki ahlak dıĢı olaylardan 

sonra ABD de denetim firmalarına olan güven azalmıĢtır. (Selimoğlu,Uzay,2008:166) 

 

Yine baĢka bir Ģirket skandalı ise, merkezi New York'da bulunan Cendant ġirketi'nde 

yaĢananlardır. Bu Ģirket yöneticileri fonların manipülasyonu, gelirlerin usule aykırı tespiti ve 

giderlerin olduğundan az gösterilmesi gibi hileler ile halkı kandırmıĢtır. Bu vakada Ģirket 

yönetimi, denetçinin yanlıĢ beyanı ortaya çıkarmasını önlemek için gizli bir düzenek (kaba 

tabirle tezgâh) oluĢturmuĢtur. Örneğin; Cendant kasıtlı olarak yanlıĢ beyan edilmiĢ fonları 

(karĢılıklar), ayrıntılı bir denetime maruz kalmayacağını bildiği bağlı Ģirketlerin hesaplarında 

gizlemiĢtir. Cendant'ın denetimini yürüten Ernst&Young denetim Ģirketinin denetim 

elemanları bu hileyi fark edememiĢlerdir. Cendant ayrıca; 49 milyon Dolar tutarındaki nakit 

bakiyesini 100 milyon Dolar ĢiĢirerek 149 milyon Dolar olarak raporlamıĢtır. Bu yanlıĢ 

beyan, yılsonu banka mutabakatlarında (hesap özetinde) 100 milyon Dolarlık bir banka 

iĢleminin olmaması sonucu rahatlıkla görülebileceğinden, herhangi biri denetçinin bu hileli 

iĢlemin kolaylıkla farkına varabileceği düĢünebilir. Ancak denetçilerin Cendant'in söz konusu 

döneme iliĢkin finansal tablolar ile ilgili görüĢünü değiĢtirmemesi, verilen örneğin bir "sorun" 

olduğunu fark etmediklerini göstermektedir. Nitekim Ernst&Young denetim firmasının 
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Cendant denetiminde yer alan bir denetçi, sorunlu iĢlemin tespitindeki baĢarısızlığı 

“Cendant'daki insanların böyle şeyler yapacak insanlar olabileceğini hiç düşünmedik” 

Ģeklinde açıklamaktadır. Bu sonuç profesyonel bakıĢ açısı ve Ģeffaflık eksikliği, mesleki özen, 

hesap verebilirlik ve kanunilik gibi önemli ilkelerin ihlal edilmesinden 

kaynaklanmıĢtır.(Can,2010:7) 

 

Yukarıda da verilen örnekler ıĢığında da görüldüğü gibi, yaĢanan krizler incelendiğinde bu 

krizlerin oluĢmasında yanıltıcı, doğru olmayan, yanlıĢ bilgiler içeren, hisse sahiplerinin 

anlayamayacağı finansal raporların ve belgelerin önemli rolünün olduğu görülmektedir. Bu 

noktada YönetiĢim kavramının en önemli ilkesi olan ġeffaflık ilkesi karĢımıza çıkmaktadır.  

Hisse sahiplerinin ve toplumun genel tercihi Ģeffaflıktan yana olmakla birlikte Ģeffaflığın 

iktisadi rasyoneli de bulunmaktadır. Nitelikli, güvenilir, doğru zamanlı, piyasayla ilgili 

bilgilerin sunulması hem kaynakların etkin dağılımını sağlamada hem de verimlilik ve 

büyüme üzerinde olumlu etki yaratmada önemli bir role sahiptir. ġeffaflık, ayrıca, 

yolsuzlukların önlenmesi, asimetrik bilgilerin engellenmesi vb. olumsuz eylemlerin önüne 

geçilmesi için de gereklidir.(AktaĢ,2005:9) 

Finansal araçların ve piyasaların karmaĢık yapısının hissedarlar tarafından anlaĢılmasında 

önemli zorluklar yaĢanmaktadır. Sıradan yatırımcılar için her gün değiĢen yenileĢen ve 

farklılaĢan finansal araçları takip etmek mümkün değildir. Özellikle anlaĢılmamak 

istendiğinde ciddi bir saydamlık sorunu ile karĢılaĢılmaktadır. ġeffaflık eksikliğinin varlığı ile 

ortaya çıkan bir diğer olumsuzluk ise “asimetrik bilgi” diye adlandırılan olgudur. Bu halde, 

bilgi yatırımcılara firmalara ve diğer aktörlere farklı hızlarla ve farklı biçimlerde 

ulaĢmaktadır. Örneğin “insider trading” aslında bir tür asimetrik bilgidir. Yasal yaptırımlarla 

bu tür bilgilenmenin önüne geçilse bile suç teĢkil etmeyen asimetrik bilgilenme/bilgilendirme 

problemini aĢmak çok kolay değildir. Krizlerde banka ve brokırların ne çeĢit varlıklara sahip 

oldukları bu varlıkların değerinin ne olduğu hatta bunların muhatabının kimler olduğu 

yeterince Ģeffaf olarak belirlenmemiĢtir. Bu sıkıntılar, kompleks ticari sözleĢmelere sahip 

Lehman Brothers gibi firmaların iflasları sonucu ortaya çıkan riskin hesaplanması ve analiz 

edilmesini zorlaĢtırmıĢtır. Sonuç olarak en son yaĢanan küresel krizden kaçılamamıĢtır.  

Ampirik araĢtırmalar finansal krizle Ģeffaflık eksikliği arasında ters yönlü bir iliĢki olduğunu 

göstermektedir.(Gil,Daniel,1999:21) ġeffaflık arttıkça daha az finansal kriz oluĢtuğu 

belirlenmiĢtir. Bu tür araĢtırmalarda geliĢmekte olan ülkeler genellikle daha az Ģeffaf olarak 

tanımlanmıĢtır ancak ironik bir biçimde son küresel kriz Ģeffaflığın en fazla olduğu düĢünülen 

“geliĢmiĢ dünya” da baĢ göstermiĢtir. Bu çeliĢkili durum sonrasında, artık “Ģeffaflığın” tanımı 
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ve ölçütlerinin yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. . ĠĢte bu noktada devreye 

YönetiĢim kavramı girmektedir. Her alanda hukuki sınırlar içerisinde tam ve Ģeffaf bilgiyi 

hedef alan YönetiĢim kavramı,21.yüzyılda mali sistemlerin yeniden yapılandırılmasında etkin 

bir rol üstlenmektedir.  

 

5.Yönetişim, Demokratikleşme, Sivil toplum Ve Azgelişmiş Ülkeler 

 

YönetiĢim kavramı, temsili demokrasinin kısıtlılıklarının aĢılması, çoğulcu ve katılımcı 

demokrasi doğrultusunda çok önemli bir açılım olarak görülmektedir. YönetiĢim, gerek resmi 

görüĢlerde gerekse akademik yazında, yönetim sistemini, çok aktörlü, çoğulcu, uzlaĢmacı, 

yatay iliĢkilere dayanan, sivil toplum kuruluĢlarının(STK) “katılım”ı da aĢarak “ortak” 

konumunda bulunduğu bir yönetim anlayıĢına duyulan özlem bağlamında gündeme 

getirilmektedir. Günümüzde, yönetiĢim modeli gerekçelendirilirken, siyasal partilerin ve 

temsili demokrasinin krize girmesi karĢısında, toplumsal istemlerin akacağı bir kanal olarak 

sivil toplum kuruluĢlarının öne çıktığı savı sıklıkla dile getirilmektedir. STK‟ların öne çıkıĢı, 

temsili demokrasinin kısıtlılıklarının aĢılarak çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin geliĢimi 

doğrultusunda büyük bir olanak olarak sunulmaktadır. Kısacası, günümüzde, STK‟lar, 

yönetiĢim modeli çerçevesinde, toplumsal istemlerin sözcülüğünü üstlenen yapılanmalar 

olarak ele alınmaktadır. Üstelik siyasi partilerin, sistemin bir parçası haline gelerek ve 

bürokratikleĢerek toplumsal istemlere duyarsızlaĢması karĢısında, toplumsal istemlerin sivil 

toplum kuruluĢları kanalından dile getirilmeye baĢlandığı belirtilmektedir. Bu süreçte, 

hiyerarĢik ve bürokratik olmayan (HeterarĢik) örgütlenme yapılarına sahip oldukları ileri 

sürülen STK‟lar, toplumsal istemlerin daha dolaysız bir biçimde dile getirildiği kanallar 

olarak nitelenmektedir.(Ataay,2006:132) Bir toplumda siyasal kurumların olmayıĢı, toplumsal 

eylemlerin oluĢumunu engeller ve devlet çarkının toplumsal istek ve seferberlikler üzerindeki 

baskıcı denetimini kolaylaĢtırmaktadır. Bu nedenle STK‟ların önemini vurgulamak amacıyla 

bu kuruluĢlara ”Yönetişim için zorunlu kuruluşlar” da denmektedir.(Tosun,2001:229) 

 

Ġlhan Tekeli‟ye göre, günümüzde temsili demokrasinin kısıtlılıklarının aĢılabilmesi için, 

yöneten-yönetilen ikiliğini aĢan katılımcı pratiklere gereksinim duyulmaktadır. Tekeli‟ye 

göre, bu gereksinimi karĢılayan açılımı yönetiĢim sağlamaktadır. Tekeli, yönetiĢimi, Ģöyle 

tanımlamaktadır: “[YönetiĢim,] toplumu yönlendirmekte sorumluluk dengesinin devletten 

topluma doğru kaymasına iĢaret ediyor… YönetiĢim ile bir yandan yönlendirme gücüne sahip 

hükümet dıĢı aktörleri de içeren bir yapılaĢma kastedilirken, diğer yandan, demokratiklik, 
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açıklık, hesap verme, çoğulculuk, kararın ilgililere en yakın yerde üretilmesi (subsidiarity-

yerindenlik) gibi ilkelere de iĢaret edilmiĢ olmaktadır.” Tekeli, bu sözleriyle, bir yandan 

yönetiĢimin iktidar pratiklerinde köklü bir dönüĢüm doğuracağına iliĢkin beklentisini dile 

getirirken, diğer yandan da yönetiĢimi tamamlayan diğer ilkelere (demokratiklik, çoğulculuk, 

yerindelik, açıklık, hesap verebilirlik) iĢaret etmektedir. Bu değerlendirmede, yönetiĢimin, 

temsili demokrasinin kısıtlılıklarını aĢmayı hedefleyen bir demokratikleĢme programı olarak 

algılandığı görülmektedir.(Tekeli‟den Aktaran:Ataay,2006:123) 

 

Türkiye‟deki yazında, yönetiĢimi demokratik bir açılım olarak vurgulayan bir baĢka önemli 

yazar Sadun Emrealp‟tir. Emrealp de, yönetiĢimi, bir kurumsal yeniden yapılanma projesi 

olmasının çok ötesinde, sosyo-ekonomik, kültürel ve mekânsal yeniden yapılanmayı kapsayan 

toplumsal bir proje olarak görmektedir. Emrealp‟in bu görüĢleri, Ģu sözlerle dile 

getirilmektedir: “Yönetimden yönetişime geçiş, alışageldiğimiz hiyerarşik, tepedenci, 

emredici, “ben bilirimci”, köstekleyici yapılanma yerine;  yönlendirici, destekleyici, yapabilir 

kılıcı, yatay, şeffaf, hesap vermeye ve demokratik denetime açık, tabana dayalı, gücünü 

halktan alan, desantralize ve katılımcı politikalar, kurumlar ve hareketler üstüne oturan yeni 

bir ilişkiler sisteminin gelişmesini gerekli kılmaktadır.”  Emrealp, bu sözleriyle, yönetiĢim 

konusunda bütünüyle olumlu beklentiler içinde olduğunu göstermektedir. Emrealp‟in, bu 

beklentilerinin, asıl olarak, sahip olduğu “sivil toplumcu” perspektiften kaynaklandığı 

görülmektedir.(Emrealp‟ten Aktaran:Ataay;124) 

 

YönetiĢim kavramı az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler için çok önemlidir. Gerek küresel 

krizler sırasında gerekse küresel krizlerden sonra krizlerin etkilerinin azaltılıp en az zararla 

krizlerden çıkma noktasında yönetiĢim kavramı toplumun bütün dinamiklerini sürece dahil 

ettiği için hayati bir öneme sahiptir. Örneğin; Kofi Annan, iyi yönetiĢimin yoksulluğu 

azaltmada ve kalkınmayı sağlamada muhtemel en önemli faktör olduğunu ifade etmiĢtir. Ona 

göre, iyi yönetiĢim insan hakları ve hukuka saygıyı getirir, demokrasiyi güçlendirir, kamu 

yönetiminde açıklık sağlar ve kapasiteyi teĢvik eder. Ġyi yönetiĢimde hükümet, STK ve 

firmalar arasında koordinasyonu sağlayan birim olarak görülmektedir. BirleĢmiĢ Milletler 

Kalkınma Programı (United Nations Development Program-UNDP)‟na göre yönetiĢim, az 

geliĢmiĢ yada geliĢmekte olan bir ülkenin yönetimi için kullanılan ekonomik, politik ve 

yönetsel yetkidir. Kavram, mekanizmaları, süreçleri ve kurumları içerir. Bu üç olgu ile 

vatandaĢlar ve gruplar çıkarlarını açıkça ifade eder ve yasal haklarını kullanır, 

sorumluluklarını yerine getirir ve farklılıkları azaltırlar. (Güngör,2010:4) 
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AzgeliĢmiĢ ülkeler ile geliĢmekte olan ülkelere geçmiĢ yıllarda yapılan yardımların, bu 

ülkelere bir yarar sağlamadığı ortadadır. Bu nedenle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin 

artık sürücü koltuğuna oturması gerektiği dünya bankası baĢkanları tarafından ifade 

edilmektedir. (Güngör,2010:7) Bu nedenle dünya bankası, 1999‟da baĢlatılan Kapsamlı 

Kalkınma Sistemi (Comprehensive Development Framework)‟nde politik reformların ve 

kurumsal kalkınmanın ithal veya empoze edilemeyeceğini ancak bunun ülke kaynaklarının 

dikkate alınmak suretiyle kendi içinde oluĢturulması gerektiğini ifade etmektedir. Bu 

noktadan hareketle az geliĢmiĢ ülkelere ile geliĢmekte olan ülkelere finansal ve mali destek 

vermek yerine bu ülkelere kendi iç dinamikleri göz önüne alınarak çeĢitli programları 

uygulamaları tavsiye edilmektedir. Bu tavsiyelerden en önelimsi de yönetiĢimdir. Ġkinci 

dünya savaĢından sonra bağımsızlıklarını kazanan sömürge ülkeleri, kendi yönetsel 

yapılarına, kendilerini sömüren ülkelerin yapılarını uygulayamayacaklarını anlamıĢlardır. 

YönetiĢim kavramının son kertede, her bir ülkenin kendi kültürel değerlerini göz önünde 

tutarak, toplumun bütün kesimlerinin, kriz gibi olağan üstü durumlarda çıkabilecek sorunların 

çözümünde görev alması sağlayarak, toplumsal uzlaĢı ortamının sağlanmasında önemli bir 

yeri vardır. 

 

6.Sonuç 

YönetiĢim anlayıĢı içerisinde barındırdığı Ģeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, hukukun 

üstünlüğü ve etkinlik gibi ilkeler ile devletlerin yönetim yapılarına uygulandığında olumlu 

sonuçlar doğurabilecek bir kavramdır. Küçük çapta ortaya çıkıp küreselleĢmenin de etkisi ile 

büyük çapta yıkımlara yol açan krizlerin ortaya çıkmadan önce durdurulması için yönetiĢim 

kavramına ihtiyaç vardır. Dünyadaki bütün ülkeler gerek finans yapılarında gerekse yönetsel 

yapılarında yönetiĢim kavramının içerdiği ilkeler çerçevesinde yeni yasalar ve kurumlar inĢa 

edildiği sürece krizlerin önüne rahatça geçilebilinecektir. Türkiye‟de özellikle dokuzuncu 

kalkınma planı çerçevesinde yönetiĢim kavramı yönetsel yapılara uygulanması için gerekli 

adımlar atılmıĢtır. YönetiĢim anlayıĢının ülkemizdeki bir yansıması da bölge kalkınma 

ajanslarıdır. Bu ajansların temel mantığı ise kurulduğu bölgedeki bütün yerel ve merkezi 

birimlerin kordinasyon içerisinde çalıĢıp bölgedeki her alanda maksimum verimin 

alınmasıdır. Yine yakın bir zamanda hayata geçecek olan kamu denetçisi(ombudsmanlık) 

biriminin de oluĢturulmasında da yönetiĢim anlayıĢıyla önemli bir yeri vardır. Az geliĢmiĢ ve 

GeliĢmekte olan ülkeler merkeziyetçi yapılarında kurtulup demokrasinin ve sivil toplum 

zihniyetinin geliĢmesi için yönetiĢim zihniyetine uygun bir yapılanmaya sahip olmaları Ģarttır. 
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Yönetsel sürecin içerisine halk ne kadar entegre edilirse, o toplumsal yapının sorunsuz 

iĢlemesi de o kadar kolaylaĢmaktadır. Yönetim süreçlerinin tümüne Ģeffaflık ve hesap 

verebilirlik kavramları hakim kılınırsa yönetsel süreçler içerisinde ortaya çıkan sorunların 

önlenmesi de oldukça kolaylaĢacaktır. 

YönetiĢim kavramı son dönemlerde sıkça gündeme gelmesiyle birlikte bu kavrama yönelik 

eleĢtirilerde beraberinde gelmiĢtir. YönetiĢim kavramının ulus devleti yıkmak amacıyla yeni 

küresel emperyalist güçler tarafından ortaya atılan bir tuzak olarak gören kiĢilerde mevcuttur. 

YönetiĢim anlayıĢı ile bütün egemenlik yollarının sermayeye açılacağını, bu durumda da çok 

uluslu Ģirketlerin ve uluslar üstü yapılanmaların yönetsel süreçlerin tamamını ele geçireceğini 

belirtmektedirler. Bu eleĢtiriler kendi ideolojik perspektiflerinde doğruluk payları olsa da, bir 

ülkeye yarar sağlayabilecek bir kavramın çeĢitli olumsuz yönlerinin olabileceği için o 

kavramdan yararlanmamak ülke menfaatleri için düĢünülemeyecek bir durumdur. Siyaset 

biliminde yapılan alan araĢtırmalarında da görüldüğü gibi hiçbir yeni sistem farklı bir sisteme 

bire bir entegre edilememektedir. Bu noktada yapılması gereken muhafazakar ideolojinin de 

belirttiği gibi; bir ülkeye yararlı olabilecek bir sistemi bire bir sisteme uygulamayıp sistemin 

olumsuz yanlarını dıĢarı bırakarak sistemin olumlu yanlarını alıp yeni sistemden fayda 

sağlanabilmektedir. Bu Ģekilde yeni sistem uygulanacağı ülkenin ekonomik, sosyolojik ve 

kültürel süzgecinden geçirilmiĢ olacaktır. YönetiĢim kavramını da küresel sermayenin ve 

yapılanmaların ulus devletin egemenlik gücüne zarar vermeden her devletin kendi egemenlik 

sınırları içerisinde kendi kurallarını uygulayabildiği bir sistemde uygulanabilmesi 

mümkündür. Böyle bu kavramı eleĢtirenlerin korktukları olumsuzluklardan kurtulunup, 

yönetiĢim kavramından en verimli Ģekilde yararlanabilinecektir. 
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