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Kısa özet 
 
 
Bu rapor, Analitika’nın kamu yönetimi ve kamu politikaları proğramını kapsayan ve kamu 
sorunlarını hedef alan dizi raporlarının devamıdır. Bu  raporun ana hedefi Makedonya 
Cumhuriyeti’ndeki kamu yönetiminin daha başarılı bir şekilde yönetilmesi için tavsiyeleri 
ortaya çıkarmaktır. Raporun içeriğinde önceden yapılmıs olan ve başarısız yönetimi 
kapsayan arastırmalardan bahsedilmektedir, ayrıca konu ile ilgili önde gelen uzmanların 
göruşlerine yer verilmiştir. 
 
Raporda yapılan her alandaki ayrıntılı araştırmalar şu ana kadar hangi asamaya gelindiğine 
tespit etmeye yardımcı olmuştur: aynı zamanda yapılan bu ayrıntılı arastırma gelecekte 
daha basarılı kamu yönetimi için atılması gereken adımlardan da bahsetmektedir. 
 
Raporun bahsettiği en önemli konular şunlardır: çalışanların motivasyonu, daha basarılı 
yönetim ve performans değerlendirme sistemi, bilgi ve iletişim teknolojisi, kamu 
yönetimini siyasetten bağımsızlaştırmak için kariyer sisteminin uygulanması, adliye 
reformlarının devamı, yolsuzluğa karşı savaş ve eşit temsil edilebilme hakkının sağlanması. 
Raporun devamında daha ayrıntılı bilgiler bulunabilinir.  
 
Çalışanların motivasyonu:İşçilerin motivasyonu için yapılan cabalar hiç ara vermeden 
durmaksızın devam etmelidir. Devlet Memurlari Kanunu’nun uygulanmasi icin daha 
büyük caba sarf edilmelidir 
 
Yönetim ve performansı değerlendirme sistemini düzeltme: Makedonya 
Cumhuriyeti’nde yönetim ve performansı değerlendirme sistemi  şu anda başlangıç 
safhasındadır.Yönetim ve değerlendirme sistemini anlamada hala yetersizlik vardır: 
devletin yönetim mekanizmaların bu konu ile ilgili kapasitesi çok düşüktür, yeteri 
gelişmemiştir. Daha basarılı bir performansı değerlendirme yönetim sistemi için ihtiyaç 
vardır. Performansı iyilestirmek için en önemli olan sistemdeki değişikliklerin yapılması ve 
hedefi ifade edebilecek bir koordinasyon yönetiminin oluşmasıdır. 
 
Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT): Makedonya’nın başarılı ve düzenli bir altyapıya 
ulaşmasi için uzun bir yol sürecinden geçmelidir.Avrupa Birliği’nin bilgi ve iletişim 
teknolojisi ile koymuş olduğu standara ulaşmak için bazı adımlar atılmıştır. Onlardan en 
önemli olanı bilgi ve iletişim teknolojisinin uygulanmasının önemini ve oradaki 
değişikliklerin takip edilmesinin ihtiyacını artık kamu kurumlarınca da kabul edilmiş bir 
gerçektir. Konunun uygulanması için en acil gerekli olan adımlar personelin bilgi ve 
iletişim teknolojileri kullanmak için eğitilmesi ve aynı zamanda on-line ve diğer 
hizmetlerinin vatandaşa sunmasıdır.   
 
Kamu yönetimini siyasetten bağımsızlastırmak için kariyer sisteminin 
uygulanması: 
Makedonya’da kamu yönetimi ve devlet memurlarının daha başarılı olmaları için kariyeri 
ve pozisyonu baz alan sistemin uygulanması ile olabilecektir. Bundan oturu 
Makedonya’da en önemli hedef Devlet Memurları Kanunu’nun uygulanması ve sistemin 
çalışması için yeni kuralların getirilmesidir. 
 
 



Adliye reformalarının devamı: Makedonya başlamış olduğu adliye reformalarını devam 
etmelidir.Idari Mahkeme’nin kapasitesinin gelişmesi (insan ve altyapı) ve genel siyasi ortak 
göruşu sağlamak başarılı bir adliyenin en önemli kriterleridir. 
 
Yolsuzluğa karşı savaş: Yolsuzlukla savaşan kurumların siyasetten bağımsız olarak 
faaliyet göstermesi ve devlet memurlarında Etik kodeksinin ve Yolsuzluğu Önleme 
Kanunu’nun uygulanmasını sağlamak Makedonya.ana hedefi olmalıdır. Sözü geçen kanun 
yolsuzluk ile ilgili olan bütün göstergeleri içermektedir. 
 
Kamu yönetiminde eşit temsil edilebilme hakkı: 2001 yılından başlayarak eşit temsil 
edilebilmek emin adımlarla duzelmektedir.Ancak, bu surece hızlanmalıdır, çünkü Avrupa 
Komisyo’nun (AK) raporunda da vatandaşa yönelik kamu yönetimi sisteminin kurulması 
kriter olarak belirtilmiştir. 


