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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Kamu Yönetimi ders notları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde
okuyan farklı bölümlerdeki Kamu Yönetimi Dersini alan öğrencileri için hazırlanmıştır. Kitapta
da görüleceği üzere iki amaç gerçekleştirilmeye çalışılmıştır: Birincisi okuyuculara kamu
yönetimi formasyonu kazandırmak; ikincisi ise teferruata girmeden olabildiğince yalın ancak
konuların esasını veren bir yaklaşımla Türk Kamu Yönetimi sistemi hakkında okuyucuları
bilgilendirmek. Şüphesiz ders kamu yönetimine giriş niteliği taşımaktadır. Kitapta da çokça
vurgulandığı üzere kamu yönetimi hem olgu hem de bilim dalı olarak çok dinamik ve hızla
değişen, gelişen bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle de değişimler üzerinde durulmaya ve
giderek hâkim hale gelen yeni kamu yönetimi anlayışının okuyucularca anlaşılmasına yardımcı
olunmaya çalışılmıştır. Türk kamu yönetimi sistemi de incelenirken yapısal özellikleri ile
zaman içindeki değişimi ve bu değişimin yeni kamu yönetimi anlayışıyla olan ilişkileri de
belirtilmeye gayret edilmiştir. Sadece Türkiye’de değil dünyada da günümüzde ve gelecekte
etkin olacağı anlaşılan yeni kamu yönetimi perspektifinin anlaşılması kamu yönetimi
alanındaki gelişmeleri kavranılması ve analiz edilebilmesi için önemli bir analitik araç, bir
imkân sağlayacaktır.
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1. KAMU YÖNETİMİ TANIM VE UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Yönetim
1.2. Kamu Yönetimi
1.2.1. Kamu Yönetimi niteliği ve Gelişmesi
1.2.2. Kamu Yönetimin Unsurları
1.3. Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Yönetim olgusu nedir? Özellikleri nelerdir?

2Yönetimsiz bir toplumsal hayat mümkün mü? Her zaman ve her yerde bir
yönetime ihtiyaç var mıdır?
3-

Toplumsal ihtiyaçların görülmesinde yönetim nasıl bir rol oynar?

4-

Yönetim bir araç mıdır, amaç mıdır?

5-

Kamu yönetiminden ne anlaşılmaktadır?

6-

Kamu yönetimi hangi unsurlardan oluşur?

7Kamu yönetimi ve özel yönetim neden birbirinden farklıdır? Bu farklılıkların
nitelikleri nelerdir?
8Kamu yönetimi ve özel yönetim anlayışlarının gelişmesi ve birbiriyle ilişkisi
nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yönetim

Yönetim
olgusunun
anlaşılması ve tanınması

Yönetim
değişmeler

olgusundaki Yönetim
olgusunun
niteliğinin değişiminde rol
oynayan
faktörlerin
anlaşılması?

Kamu yönetimi
Kamu yönetimin unsurları

Kamu ve özel
anlayışlarının
karşılaştırılması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Anlatım ve örnekleme ile
konuların kamu yönetimi ile
ilgisinin kurulmasıyla
Anlatım ve örnekleme ile
konuların kamu yönetimi ile
ilgisinin kurulmasıyla

Kamu yönetimi olgusunun Anlatım ve örnekleme
konuların kamu yönetimi
anlaşılması ve tanınması
ilgisinin kurulmasıyla
Kamu yönetimini oluşturan Anlatım ve örnekleme
konuların kamu yönetimi
unsurları/elementlerin
ilgisinin kurulmasıyla
öğrenilmesi ve anlaşılması

ile
ile
ile
ile

yönetim Kamu ve özel yönetim Anlatım ve örnekleme ile
anlayışlarının
fark
ve konuların kamu yönetimi ile
benzerliklerinin öğrenilmesi ilgisinin kurulmasıyla
ve farkına varılması.
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Anahtar Kavramlar
 Yönetim
 Organizasyon
 Rol ve statü
 Formel ve informel organizasyonlar
 Özel yönetim
 Kamu yönetimi
 Halk
 Kamu politikaları
 Norm düzeni
 Mali kaynak
 Kamu görevlileri
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Giriş
Bu bölümde yönetim olgusu anlatılacak, yönetimin fonksiyonları, kamu yönetiminin
tanımı, niteliği, unsurları ve tarihsel olarak gelişmesi üzerinde durulacak, kamu yönetimi ile
özel yönetim arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırmalı olarak gösterilecektir.

1.1. Yönetim
Yönetim olgusu sosyal bir olgudur ve nasıl ki iki kişinin olduğu yerde sosyallik
(toplumsallık) söz konusu ise yönetim olgusu da söz konusudur. Yönetim için en az iki kişinin
olması gerekiyorsa; burada iki kişinin bir araya gelmesi organizasyonu, örgütlenmeyi;
aralarında görev dağılımı yapmaları işbölümünü; iş bölümünde verilen görevleri, üst-ast,
hiyerarşi, emir komuta ilişkisi, içinde yerine getirilmesi sevk ve idare etmeyi; uygulamaların
amaçlarla karşılaştırılması da denetimi ifade etmektedir.
Bir başka ifade ile yönetim denildiğinde iki özellikten bahsedilmektedir: Yapı ve
fonksiyon.
Yönetimin yapısı örgüt, teşkilat, organizasyondur. Sosyolojik açıdan örgütler de iki
şekilde karşımıza çıkmaktadır. Formel/biçimsel veya informel/biçimsel olmayan, biraz daha
eski ifadeyle resmi ve gayri resmi örgüt/teşkilat/organizasyon. Buradaki resmi ve gayri resmi
nitelemeleri yasal, hukuki olup olmamakla ilgili değildir. Biçimsel veya şekli olarak belirli bir
yapıya sahip olup olmamakla alakalıdır. Meselâ; devlet, ticari sicil kaydı olan bir şirket, dernek,
vakıf, hastane, okul vs. gibi yapısı üçüncü kişilerce bilinen, kayıt altındaki örgütler resmi
örgütlere örnektir. Diğer yandan arkadaş grubu, mahalle çocuklarının futbol takımı gayri resmi
örgütlere örnektir.
Yönetimin fonksiyonu denildiğinde ise şu 5 fonksiyon akla gelir:
1-

Planlama

2-

Örgütlenme

3-

Sevk ve idare

4-

Koordinasyon

5-

Denetleme

Örgüt, teşkilat, organizasyon belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için oluşturulur.
Amacın gerçekleştirilmesinde organizasyonun nasıl hareket edeceği ise fonksiyonlarınca
belirlenir. Organizasyonun kendisi bir örgüt olduğu gibi fonksiyonlarını görürken de, örgüt
içindeki üyelerin yine örgütün belirlediği amaçlar için organize edilmesi yani örgütlenmesi
gerekir. Bu sebeple örgütlenme ile organize olma iç içe olmaktadır. Hangi örgütten ya da
örgütlenmeden bahsedildiği ancak muhtevadan çıkarılabilir. Aynı şekilde organizasyon içinde
organizasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan iç organizasyonlarda yine yukarıda
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belirtilen fonksiyonları görürler. Burada örgütlenmeler arasında nicel ve nitel farklılıklar
olduğu ancak işin tabiatı açısından bir farklılık olmadığına dikkat edilmelidir.
Bu açıdan konuya yaklaşıldığında yönetimin niteliğini belirleyen hususun onun
amacıyla sıkı sıkıya bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim teknik olarak suç şebekesi, spor
kulübü, dernek, vakıf, öğrenci kulübü, belediye, il, devlet, uluslararası kuruluşlar vs hepsi bir
örgüttür. Bunları birbirinden ayıran husus örgülerin amaçları, uğraş konularıdır. Amaçlarını
yerine getirirken yukarıda belirtilen fonksiyonları da ona göre ifa etmek durumundadırlar. Bir
başak deyişle yapacakları işin gereği olarak fonksiyonların yerine getirilmesinde kullanılacak
araçlar ve uyacakları kurallar farklılaşacaktır. Örneklemek gerekirse ordu, yasama organı, milli
eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı içinde yer alan talim terbiye kurulu, bu kurulun içinde
yer alan örneğin ders kitapları inceleme komisyonu, Halk Ekmek A.Ş., buranın muhasebe
birimi veya hammadde tedarik birimi vs. hepsi birer örgüt, yani yönetimdir ve hepsi de aynı
fonksiyonları ifa ederek amaçlarını gerçekleştirirler.
Yönetimin üç anlamı şu şekilde özetlenebilir:
- Örgüt/organizasyonda mevcut olan materyal ve insan gücü kaynaklarını, bunlar
üzerinde otorite kurarak, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek üzere harekete geçirmesi ve
yönlendirmesine yönetimin sevk ve idare anlamı/boyutu;
- Yönetim yapısal yönüyle bir kuruluşun, bir örgütün kendisi anlamına gelir.
- Yönetim bir başka yönüyle de örgüt, organizasyonun işlevleri/faaliyetleri/idari
etkinlikler anlamına gelir.
Türkçede yönetim denildiğinde, niteleme yapılamadığı sürece ancak muhtevadan
hareketle hangi tip ya da tarzda bir yönetimden bahsedildiği anlaşılamaz. Bu sebeple, yönetim,
işletme yönetimi, şirket yönetimi, vakıf yönetimi, devlet yönetimi, kamu yönetimi vs. gibi
nitelemelerle birlikte kullanılmakla açıklık kazanmaktadır. Buna karşılık, her ne kadar, her tip
yönetim veya organizasyon tipi için henüz birer isimlendirme Batı dünyası için de söz konusu
olmamakla beraber en azından kamu ve özel sektör yönetimleri için ayrı kelimeler
kullanılmaktadır. Örneğin İngilizcede administration ve management her ikisi de yönetim
anlamında olmakla beraber ıstılah olarak administration kamu kesimi; management ise özel
sektör yönetimi için kullanılmaktadır. Bugün, Türkçede yönetim kelimesi hangi alanla ilgili ise
o alanın adı ile nitelenerek kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum gelecekte her bir
alan için farklı isimlerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir zemindir. Bu çerçevede “kamu
yönetimi” sadece bir tamlama olmayıp ıstılahî anlama sahip bir kavramdır.
Yönetimin özellikleri olarak şu hususlar öne çıkmaktadır:
Yönetim bir grup fonksiyonudur. Yani birden çok insanın birlikte hareket etmesi
gerekmektedir. Tek kişilik yönetimden söz edilemez.
Yönetim; planlama, örgütleme, kaynakların tedariki, yönlendirme, koordinasyon ve
denetim fonksiyonlardan müteşekkil bir süreçtir.
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Yönetimin yapısında yer alan her üye statü ve rol sahibidir. Yönetim, üyelerinin statü
ve rollerinin bir örgüsü olarak da tanımlanabilir. Statü üyenin yapı içindeki konumunu, rol ise
bu konum uygun olarak beklenen davranışı ifade eder.
Yönetim yapı olarak amacını gerçekleştirmeye yönelik düzenli fonksiyonlarda bulunur.
Fonksiyonların birbiriyle uyumlu ve koordineli olarak gerçekleştirilmesi gerekir.
Yönetim belli bir amacı gerçekleştirmek için var olan yapılardır. Amaç yönetimin varlık
sebebidir. Amacın yok olması veya gerçekleşmemesi, giderek gerçekleşme umudunun
kaybolması yönetimin de varlığının ortadan kalkmasına yol açar. Ancak, bazen yönetimler
amaç değiştirerek de varlıklarını devam ettirebilirler. Elbette bu durum, yönetimin amacıyla,
niteliğiyle ilgilidir. Örneğin siyasi birliğini koruyamayan bir devlet yani yönetim yok olur. Bu
durumdaki bir devletin/yönetimin bir başka siyasi gücün amacını kendine amaç edinmesi söz
konusu olamaz, olsa bile o takdirde kendisi olmaktan çıkacağı için o artık başka bir devlettir.
Buna karşılık kâr veya sosyal hizmet amacı güden bir yönetim iş veya hizmete ihtiyaç kalmayan
alanlardan çıkarak yeni iş veya hizmet alanlarında faaliyet göstererek hayatiyetini devam
ettirebilir.

1.2. Kamu Yönetimi
1.2.1. Kamu Yönetimi Niteliği ve Gelişmesi
Yönetim olgusunun sosyal bir olgu olduğu ve özellikleri yukarıda belirtilmişti. Bu
sebeple kamu yönetimi, kavram olarak her ne kadar yeni sayılsa da; konusu itibariyle insanlık
tarihi kadar eskidir. Burada açıklanması gereken husus “kamu”dan ne anlaşıldığı veya ne
anlaşılmak gerektiğidir. Yönetim olgusu insanlık tarihi kadar eski olmakla beraber yönetimle
ilgili düşünce ve fikirler -sosyal ve ekonomik alanlardan çok- ülke yönetimi, ordu ve şehir
birimleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla tarihsel olarak özellikle ülke yönetimi ve ordu
üzerine üretilmiş düşüncelere her kültürde rastlamaktayız. Yönetim ilkeleri açısından da devlet
eksenli (ordu, yargı ve vergi toplama vs. gibi) fonksiyonların gerçekleştirilmesi için ortaya
konulmuş ilkeler, devlet dışı diyebileceğimiz yapılara kıyaslanmayacak kadar fazla yer
tutmaktadır. Buna karşılık, modern dönemde, özellikle kamu hukuku, siyaset bilimi ve
sosyoloji bilim dalları devlet ve devlet fonksiyonlarına ilişkin yoğun bir inceleme eğilimine
girmiştir.
Yönetim olgusuna ilişkin çalışmaların seyrinde zaman içinde değişim olmuştur: 16yy
ile 20. yy arasında devlet ya da kamu eksenli araştırmalar hâkim yaklaşım iken 19. yy
sonlarından itibaren özel sektörü eksen alan yaklaşımlar etkin olmuştur. Ancak günümüze
doğru yaklaştıkça giderek özel ve kamu ayrımından uzaklaşılmış, çalışmalar pür yönetim
olgusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yaklaşım farklılaşması devlet/kamu yönetimi üzerine
yapılan çalışmaları da etkilemiş, niteliğini değiştirmiştir. Sonuçta, yönetim alanındaki
araştırmalar, daha önce kamuya benzer bir yönetim anlayışı arayışlarına öncülük ve yol
göstericilik ederken, zamanla bu eğilim tersine dönerek özel kesimde geliştirilen yönetim
anlayışları kamu kesimine örnek olmaya başlamıştır.
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Özel ve kamu kesiminde 1970 ve 1980’lere kadar hâkim olan yönetim yaklaşımları
geleneksel yönetim yaklaşımları olarak adlandırılmaktadır. Buna karşılık, 1970 ve 1980’lerden
sonra öncelikle özel sektörde hayat bulan yeni yönetim yaklaşımları giderek kamu kesimini de
etkilemiş ve buraya da sirayet etmiştir. Son on yıllarda ülkeler, şu veya bu oranda, yeni yönetim
yaklaşımlarının etkisi altında kamu yönetimlerini şekillendirmeye çalışmaktadırlar. Bu konu,
önemine binaen, ayrı bir başlık altında incelenecektir. Bu sebeple, yeni ya da post modern kamu
yönetimi anlayışına geçmeden bugün hala etkisini sürdüren ve baskın olan klasik/geleneksel
kamu yönetimi anlayışının iyi anlaşılması gerekmektedir. Mevcut yapı ve değişimin daha iyi
anlaşılması için de bu değerlendirme önem arz etmektedir.
Kamu yönetiminden ne anlaşılmak gerekmektedir? Kamu yönetiminin kapsam ve
fonksiyonlarının belirlenmesi kamu yönetiminin olgusal olarak algılanmasını sağlayacaktır.
Kamu Yönetiminin konusu, nesnesi nedir? Kamu yönetiminin kapsama alanı nedir? Bu
soruların cevabı doğrudan doruya siyasal alanla ilgilidir. Siyasi hâkimiyet alanına giren her şey
(insan ve maddi unsurlar) doğrudan veya dolaylı olarak kamu yönetiminin de konusudur. Çok
sade bir düşünceyle her ülkede yasal düzenlemeler bütün ülke için çıkarılır. Yani, yasalar tüm
ülke vatandaşlarına ve eşya unsuru itibariyle de bütün coğrafyaya uygulanır. Yasaları
uygulamak, yasaların gereklerini, kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla, yerine getirmek hem
yapı hem de fonksiyon olarak kamu yönetiminin bir görevidir. Kamu yönetiminin bir boyutunu
siyasal gücün istek ve arzularının tüm ülkede varsa ülke dışında gerçekleştirilmesi; ikinci
boyutunu ise siyasal güç ve otoriteden bağımsız olarak, var olan ülke halkının, insan olmak ve
birlikte yaşamak hasebiyle, toplumsal ihtiyaçlarının giderilmesi ve talep edilen hizmetlerin
verilmesidir. Her iki kriter de yönetimin fonksiyonel tanımı içine girer. Bu fonksiyonları
görecek olan yapı ise, kamu yönetimi teşkilatı, örgütü veya organizasyonu olarak yönetimdir.
Kamu yönetiminin bu iki boyutu onu bir taraftan siyasal gücün bir aracı yaparken diğer
yandan da ondan bağımsız olarak halka günlük yaşantısını düzen, güvenlik ve huzur içinde
devam ettirmek imkânı vermektedir. Kamu yönetiminin bu özelliğinden dolayı toplumlar,
siyasal çalkantı, iktidar değişikliği, hatta işgal gibi durumlarla karşılaşma halinde bile günlük
olağan hayatlarını devam ettirmeleri mümkün olabilmektedir.
Kamu yönetiminin günlük hayatla bu denli iç içe olması aşağıda belirtileceği üzere
toplumsal hayatın zaman içerisinde nicelik ve nitelik olarak değişmesi ile alakalıdır. Tarihsel
açıdan bakıldığında toplumda kamu tarafından halka karşı yerine getirilmesi gereken
görevlerin/sorumlulukların (yani kamu hizmetlerinin) zaman içinde değiştiğini görüyoruz.
Değişimin özünde toplumsal düşüncelerdeki değişmeler yanı sıra sosyo-ekonomik, kültürel,
teknolojik pek çok faktörün etkisi olmuştur. Bunlardan toplumsal düşüncelerdeki değişimler
yanında “sanayi devrimi” sonuçları itibariyle en köklü etkiyi yaptığı açıktır. Sanayi devrimi ile
şehirleşmelerin ve nüfusun artması, toplumsal yapıların ekonomik ve siyasal olarak da
dönüşümün geçekleşmesi gibi insan-tabiat-tolum ilişkisini de değiştirmiştir. Toplumsal
örgütlenmeleri köklü şekilde değiştiren sanayi devrimi devletin davranışlarını da değiştirmiş
kamu hizmetlerinin nicel olarak artmasına nitel olarak da değişmesine sebep olmuştur. Her
şeyden önce geniş kitlelerin tarımsal yapılardan koparılması, şehre göç ve şehirlerin anonim
hale gelmesi toplumsal yapıların niteliklerini değiştirmiştir. Toplumsal yapının önemli oranda
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cemaatten cemiyete dönüşmesi toplumsal talepleri de nitelik ve nicelik olarak değiştirmiştir.
Toplumun yanı sıra siyasal güçlerde yeni toplumsal yapının dayattığı koşullar ve taleplere
kayıtsız kalmamış siyasal algılar ve siyasal beklentiler de değişmiştir. Çok genel olarak 19. yy
kadar devletin (kamu) vazifeleri vergi toplamak, güvenliği ve adaleti sağlamak gibi sınırlı iken
bugün gelinen nokta kamu hizmeti alanına girmeyen neredeye çok az bir alan kaldığı
görülebilir. Kamu yönetiminin yapılanmasında da görüleceği üzere devletlerin kamu
hizmetlerini karşılamak için oluşturdukları birimler nerdeyse toplumsal bütün fonksiyonlara
tekabül eder/karşılık gelir hale gelmiştir. Yani kamunun ilgilenmediği hiç bir toplumsal alan
yoktur. Bu durum giderek artan bir özellik göstermektedir. İnsanın küçük dünyasının sınırları
bile bu aşamada sorgulanır hale gelmiş neredeyse insanın özel hayatı kalmamıştır. Kamu
hizmetinin alanı genişlemiş, hizmetler çeşitlenmiş ve nicel olarak da artmıştır. Örneğin eğitim
bir kamu hizmeti olarak verilmesi 19 yy, sağlık, yoksullukla mücadele 19yy sonlarına, çevre
korunması 20yy son çeyreğine kamu hizmetleri olarak görülmeye başlanmıştır. Örneğin
başlangıçta okuma yazma öğrenilmesi için ilkokul zorunlu bir kamu hizmeti iken önce
ilkokullar bütün ülkeye yaygınlaştırılmış, daha sonra eğitim seviyesi yükseltilmesi zorunluluğu
doğmuştur. Ancak bütün bunlar yetmemiş bugün eğitimin bütün vatandaşlara ulaştırılması,
eğitimin sürekli hale getirilmesi, hayat boyu sürdürülmesi bir kamu hizmeti olarak
algılanmaktadır. Daha tipik bir örnek olarak toplum sağlığının korunması bir kamu hizmeti
olarak yeni olmakla beraber genel sağlık sigortası yaygınlaştırılmaya çalışılmış ve bugün pek
çok ülkede açık alanlarda sigara içme yasağına kadar düzenlemeler yapılmaktadır. Bu örnekler
kamu hizmeti anlayışını nicelik ve nitelik olarak ne kadar değiştiğini ortaya koymaktadır.

1.2.2. Kamu Yönetimin Unsurları
Yukarıda çerçevesini çizmeye çalıştığımız kamu yönetimi olgusunu Eryılmaz “Kamu
yönetimi, devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretilip halka sunulmasına ilişkin bir sistemdir.”
(Eryılmaz, 8) olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan hareketle kamu yönetimini oluşturan
unsurları: Halk, örgüt, kamu politikaları, norm düzeni, mali kaynak ve kamu görevlileridir.
Bunları kısaca açıklamakta yarar var:
- Halk: Devletin insan unsuru: Devletin olabilmesi için halk, ülke ve bağımsız bir
idare gerekmektedir. Kamu yönetimi devletin insan unsuruna hizmet için vardır. Dolayısıyla
halksız bir devlet olamayacağı gibi halksız bir kamu yönetimi de olamaz. Halk kamu hizmetini
varlık sebebidir. Burada halk sadece birey/vatandaş olarak değil, bireylerin/vatandaşların
oluşturdukları grup, birlik ve tüzel kişilikler (işletme, sosyal, siyasal vs amaçlı ) de halk unsuru
içinde değerlendirmek gerekir.
- Kamu Politikaları: Yönetenler (siyasal iktidar) ve yönetilenlerin (halkın) ihtiyaçları
ile taleplerinin siyasal veya idari karar alma süreçlerinden geçtikten sonra devlet/kamu adına
hareket etme yetkisi olan kişi veya kurumlarca (karar vericilerce) ortaya konan iradeler kamu
politikalarıdır. Kamu politikaları kamu yani devletin yetkili kişi veya organlarınca
kararlaştırılan ve uygulanan politikalardır. Bu açıdan tek yönlü olarak siyasal güç tarafından
oluşturulabileceği gibi demokratik katılım gibi yollarla vatandaşların (birey veya kurum olarak)
katılımı ile de oluşturulabilir. Bu ülkenin siyasal rejimi ile alakalı bir durumdur. Kamu
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politikaları kapsam itibariyle çok geniştir. Hangi nitelikte olursa olsun (uluslararası, milli,
mahalli, eğitim, sağlık, toprak kayması, deprem, ekonomik verimlilik, kalkınma, kredi, salgın
hastalık vs.) halkı veya devleti ilgilendiren her konu kamu politikaları için bir düzenleme
konusudur. Devletin düzenleyici ve sosyal niteliği arttıkça kamu politikaları da nicelik ve
nitelik olarak artmaktadır. Örneğin iki yüzyıl önce eğitim veya istihdam bir kamu politikası
değilken bugün kamu yönetiminin merkezinde yer almaktadırlar.
- Örgüt (teşkilat, organizasyon): Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere insan ve maddi
varlıkların bir araya getirilip ve bunların sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. Bu yapıya örgüt,
eski tabirle teşkilat denir. Örgüt tabiatı gereği konulan amacı gerçekleştirmek için vardır.
Uygulayıcı bir karaktere sahiptir. Burada da devlet, kamu politikalarını uygulamak,
halka/vatandaşlara hizmet vermek için kamu hizmetini görecek bir yapı/örgüt oluşturur,
örgütsel yapını gerektirdiği insan ve maddi unsurları da sağlar. Örgütlenme merkezi, yerel,
yerinden hizmet kuruluşları gibi ülkelerin siyasi, iktisadi ve tarihsel geçmişlerine göre farklı
şekillerde olabilir. Her ne kadar kamu yönetimi denildiğinde, bu yapı, tek bir örgüt gibi
algılanıyorsa da, esas da, kamu yönetimi devletçe bu amacı gerçekleştirmek üzere kurulan pek
çok örgütten müteşekkildir.
- Norm düzeni: Devlet her işini belirli kurallara göre yapar. Kurallar yazılı veya yazısız
(gelenek, görenek, adet, örf, töre) olabilir. Bugün, yazılı kurallar yazısız kuralların önüne
geçmiştir. Hukuk devleti anlayışı geliştikçe de yazılı kurallar baskın hale gelmiştir. Kamu
yönetimi de belirli bir hukuk düzeni içinde yürütülür. Yönetenlerin (idareyi temsil eden kişi ve
kurum/kuruluşlar) gerek kendi aralarındaki ve gerekse vatandaşlarla olan ilişkilerde açıklık,
güven, hak ve sorumlulukların belirlenmesi ancak devletin/kamu Yönetimin/idarenin bir hukuk
düzeni içinde hareket etmesiyle mümkün olabilir. Kamu yönetimi gerek örgütsel/yapısal açıdan
gerekse işlevsel açıdan düzenlenmiş hukuk normları çerçevesinde hareket eder. Bugünkü kamu
yönetimi anlayışında başıboşluk veya keyfilik kabul edilemez olgulardır.
- Mali kaynak: Mali kaynak, kamu yönetiminin gerçekleşmesi için gerekli olan
bütçedir. Mali kaynak esasen örgüt unsuru içinde yer alması gerekirken devlet yönetimindeki
öneminden dolayı ayrı bir unsur olarak ele alınmaktadır. Bazı kamu örgütlerinin kendileri mali
kaynak oluşturma imkânına sahip olmakla beraber, kamu örgütlerinin amacı, ilke olarak, mali
kaynak yaratmak değil, kendilerine sağlanan mali kaynakla belirli bir kamu hizmetinin
gerçekleştirmektir. Kamu örgütlerinin ihtiyacı olan mali kaynaklar bütçeden verilerek
karşılanır. Bu sebeple, bütçe politikası kamu politikalarının öncelikleri hakkında siyasal
otoritenin tercihleri ortaya koyan metinler niteliğindedir.
-Kamu görevlileri: Kamu yönetiminin insan unsurudur; kamu hizmetlerini sevk ve
idare eden, kamu politikalarını uygulamaya geçiren, her seviyedeki kamu yönetimi örgütlerinde
yer alan insanlardır. Kamu görevlileri ya da kamu personeli, kamu çalışanları olarak da
adlandırılan bu unsur tarihsel olarak kral ya da sultanın adına hareket ederken bugün halk adına
halka hizmet eden bir özellik göstermektedir. Kamu personeline uygulanacak kurallar konusu,
düşünce ve politikaların uygulanmasını sağlayan güç olduğundan, ayrı bir önem
kazanmaktadır. Sayı, nitelik ve hiyerarşik yapısı, kadro vs. gibi insan kaynakları yönetimi
açısından ülkelere ve ülke içinde çok çeşitlilik gösterebilmektedir. Yaptıkları işin nitelikleri ve
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kendi konumları açısından tarihsel olarak çoğu kez ayrıcalıklı olarak değerlendirilen kamu
görevlilerinin bugün statüleri tartışmaya açılmış olmakla beraber fiilen işi yapanlar (kamu
hizmetini ifa edenler) olmaları sebebiyle kamu yönetiminin önemli bir unsuru olmaya devam
etmektedir.

1.3. Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim
Yukarıda yönetim ve kamu yönetiminin tanım ve nitelikleri üzerinde durulurken esasen
özel ve kamu sektörü arasında sürekli bir karşılaştırma yapıldı. Gerçekten, serbest piyasa
ekonomisini benimsemiş toplumlarda ihtiyaçların giderilmesi ancak iki yolla mümkün
olabilmektedir: Piyasa ve kamu sektörü. Buna karşılık merkezi ya da komünist/sosyalist
toplumlarda ilke olarak sadece kamu sektörü var, serbest piyasa ise yoktur. Sovyetler Birliğinin
1990 da çökmesiyle Doğu Bloğuna üye ülkeler bu sistemden vazgeçtiler. Bugün, Fidel
Castro’nun Küba’sı ile Kuzey Kore ve kısmen de Çin’de bu ikinci sistem uygulanmaktadır. Bir
üçüncü model, karma ekonomik modeldir. Bu modelde, serbest piyasa, kamu sektörü ve serbest
piyasanın yapması gereken pek çok ekonomik aktivitenin kamu eliyle yapıldığı bir yapı söz
konusudur. Genellikle ekonomik kalkınma politikaları çerçevesinde gelişmekte olan ülkeler ile
sosyal refah hizmetlerinin yerine getirilmesinde gelişmiş ülkelerin uyguladıkları bu sistem,
1980’lere kadar kabul görmüş, ancak ikinci bölümde inceleneceği gibi, ortaya çıkardığı
problemler sebebiyle ekonominin yapısal dönüşüme sokulması ile özelleştirmelerle kamu
sektöründeki ekonomik kurum ve kuruluşlar özel sektöre aktarılmıştır.
Kamu yönetimi ve özel yönetim, yönetim ve organizasyon olarak benzer özellikler
taşımaktadırlar. Özellikle, yeni kamu yönetimi anlayışının gelişmesiyle bu benzerliklerin daha
fazla artmasını beklemek gerekir. Çünkü yeni yaklaşım sadece bir hizmet verme yöntemiyle
alakalı değildir, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesiyle alakalı bir paradigma değişikliği söz
konusudur. Yeni paradigma post modern toplumsal beklentilerle de ilgili olması sebebiyle
kamu hizmetlerinin veriliş tarzının çeşitlendirilmeleri ve özel sektörün bu sürece daha fazla
sirayet etmesini mümkün kılabilecektir.
Bugün, geleneksel yönetim anlayışından miras kalan ve hala kabul gören özel sektör ve
kamu sektörü arasındaki farkları üç grupta toplayabiliriz:
1- Yönetim faaliyetinin amaçları kamuda bütün halkı, vatandaşları ilgilendiren kamu
yararı olmasına karşılık; özel sektörde amaç özel kazanç sağlamaktır.
2- Kamu gücünü kullanma. Özel sektörde kişiler arasındaki ilişkiler eşitlik ve rızaya,
sözleşmeye dayanır. Buna karşılık kamuda eşitlik yönetim yararına bozulmuştur. Kamuda
yönetim faaliyetlerini ifa ederken kamu gücünü kullanır. Yönetime kamu yararı için ayrıcalıklar
tanınmıştır. Yönetim tek yanlı karar alabilir.
3- Örgütsel yapılanma, görev ve istihdam kuralları açısından farklar vardır. Örgütün
kuruluşu, değiştirilmesi, çalışanların istihdamı, çalışma şartları, özlük hakları gibi konularda
özel sektör kamu sektöründen farklı olarak serbest ve genel yasal düzenlemelere tabidir. Kamu
ise bu konulara ilaveten mal ve hizmetin sağlama yol ve yöntemleri konularında da özel yasal
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düzenlemelere ve siyasal karar organlarına bağlı hareket eder. Özel sektör sahip olduğu esnek
yapı ile çevre değişikliklerine hızlı ve rasyonel cevap verme kudreti daha yüksektir. Kamu
sektörü ise yapısal olarak içinde bulunduğu karar alma süreçleri ve katı düzenlemeler sebebiyle
çevre şartlarına değişime kendisini uyarlaması çok güç olmakta veya çok geç kalınmaktadır.
Yukarıda üç ana başlık altında topladığımız kamu ve özel sektör arasındaki farklar
aşağıda tablo halinde ve daha ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tabloda 12 kritere göre kamu ile
özel sektör arasındaki farklar ortaya konulmuştur.
Tablo 1: Kamu Yönetimi - Özel Yönetim Farkı
KAMU YÖNETİMİ

ÖZEL YÖNETİM

AMAÇ

Kamu
Hizmeti-toplumsal Özel kazan, Kâr maksimizasyonu,
yarar- kamu yararı
büyüme

ÜRETİM

Kamusal/yarı-kamusal mal ve
hizmet (yararı ülke geneline
yayılmış,
bölünemeyen,
kullanıcılara
göre
ücreti
değişmeyen, fiyatın piyasa
değil
siyasi
organlarca
belirlendiği mal ve hizmetler)

YÖNELTİ
BELİRLEME

Yasalar ve kamu yararı İşletme sahibi ve yöneticisinin
çerçevesinde Bakanlar Kurulu takdirindedir.
ve hükümet belirler

ÇERRÇEVE

Siyasal sistem, yönetim ve Özgürlük, özerklik ve serbestlik,
toplumsal baskılar
piyasa koşulları, serbest rekabet

HUKUK

Anayasa, yasalar, idare ve Özel hukuk çerçevesine uygunluk
kamu hukukuna sıkı bağlı

HİZMET EDİLEN

Vatandaş

EŞİTLİK

Tek taraflı üstünlük. Karşı Tarafların hukuksal eşitliği
tarafın rızası ve iradesi dikkate
alınmaz

KURULMA
BÜYÜME
ORTADAN
KALKMA

Yasalara sıkı sıkıya bağlılık. İsteğe bağlı
Siyasal yönetim kararı ve
yasam organının kararıyla
mümkün

Özel mal ve hizmetler(yararı
bireysel ve bölünebilir, ancak ücreti
ödeyenlerin yararlanabileceği ve
fiyatının
piyasa
koşullarında
belirlendiği mal ve hizmetler)

Müşteri
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PERSONEL

Her türlü hak, sorumluluk ve Karşılıklı
ödev tek taraflı yasayla personel
belirlenmiş memurlar ve diğer
kamu görevlileri

anlaşmayla

çalışan

ÇALIŞMA
KOŞULLARI

Her türlü hak, ödev ve Yasalar çerçevesinde anlaşarak
sorumluluk
yasayla belirlenir, güvence yok, ücretler
belirlenmiş. Güvence var, görece daha iyi
ücretler yetersiz

MOTİVASYON

Prestij, otorite

HAKEMLİK

Çatışan toplumsal
arasında var

Kâr, rekabet, büyüme
çıkarlar Yok

Kaynak: Barça, M., Nohutçu, A. “Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim ve Türk Kamu
Yönetiminde Stratejik Planlama Uygulanmasına Eleştirel Bir Bakış”, Kamu Yönetiminde
Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed. Balcı, A. vd.), 2.bs., Seçkin Yayıncılık, 2008, s.340.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yönetim olgusu ve tarifi, kamu yönetimi unsurları, kamu yönetiminin
tarihsel süreç içerisindeki gelişimi, kamu ve özel yönetim arasındaki fark ve benzerlikler
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin artmasında sosyal olguların ortaya
çıkmasına yol açan ana faktördür?
a) Sanayileşme
b) Siyasal ideolojiler
c) Devlet yöneticilerinin arzusu
d) Uluslararası etkileşim
e) Eğitimin artması
2) Aşağıdaklerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?
a) Planlama
b) Örgütlenme
c) Koordinasyon
d) Yapı
e) Denetleme
3) Aşağıdakilerden hangisi informel örgütlenme olarak adlandırlabilir?
a) Üniversitenin tiyatro kulübü
b) İstanbulu sevenler topluluğu
c) Milli istihbarat teşkilatı
d) Lige katılan futbol kulüpleri
e) Ülkelerin olimpik yüzme takımı
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4) “Bir ülkede siyasal güç ve otoriteden bağımsız olarak var olan ve ülke halkının, insan
olmak, birlikte yaşamak nedeniyle, toplumsal ihtiyaçlarının giderilmesi ve halkın talep edilen
hizmetlerin verilmesi” ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
a) Vatandaşlık hakkı
b) Siyaset kurumu
c) Kamu yönetimi
d) Sosyal politika
e) Hukuk kurumları
5) Tarihsel olarak bakıldığında kamu hizmetlerinin artması sırasıyla ne şekilde
olmaktadır?
a) Önce nitelik, sonra nicelik artışı şeklinde
b) Önce somut, sonra soyut artış şeklinde
c) Önce nicelik, sonra nitelik artışı şeklinde
d) Önce soyut, sonra somut artış şeklinde
e) Önce özel, sonra kamuda artış şeklinde
6) Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin halk unsuru içinde yer almaz?
a) Vatandaşlar
b) Gruplar
c) Birlikler
d) Özel kişilikler
e) Tüzel kişilikler
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7) Kamuda yönetim faaliyetlerini ifa ederken kamu gücünü kullanılmasının kaynağı
nedir?
a) Kamu görevlisinin şahsi tutumu
b) Kamu görevlisinin kamu otoritesini kullanması
c) Alınan hizmetin tekel niteliğinde oluşu
d) Kamunun tekel olarak hizmet vermesi
e) Hizmet alan vatandaşın tutumu
8) Yönetimin fonksiyonları açısından kamu ve özel sektör yönetimi karşılaştırıldığında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kamu yönetimi daha fonksiyonel bir yapıya sahiptir
b) Özel sektör daha fonksiyonel bir yapıya sahiptir
c) Kamu verimlilik, özel sektör ise kâr amacı güder
d) Her iki yönetimin muhatabı da vatandaştır
e) Kamu kesimi kamu yararı, özel sektör ise kâr amacı güder
9) Hangi sektörde kişiler arasındaki ilişkiler eşitliğe, rızaya ve sözleşmeye dayanır?
a) Sadece kamu sektöründe
b) Sadece özel sektörde
c) Özel ve kamu sektöründe
d) Kamu ve özel yönetimden bağımsız olarak hizmet sektöründe
e) Kamu ve özel yönetimden bağımsız olarak sosyal hizmetlerde
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10) Aşağıdakilerden hangisi “örgütsel yapılanma, görev ve istihdam kuralları açısından”
özel ve kamu yönetimleri arasındaki farklardan biri değildir?
a) Özel sektörün serbest ve genel yasal düzenlemelere tâbi olması
b) Kamu sektörünün siyasal karar organlarına bağlı hareket etmesi
c) Özel sektörün çevre değişikliklerine çabuk cevap verebilmesi
d) Kamu sektörünün özel yasal düzenlemelere tabî olması
e) Kamu ve özel sektörün istihdam politikaları açısından farkları yoktur

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) b, 4) c, 5) c, 6) d, 7) b, 8) e, 9) b, 10) e.
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2. KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNİN GELİŞMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı
2.2. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı
2.2.1. Ortaya Çıkışı
2.2.2. Özellikleri
2.3. Geleneksel ve Yeni Yaklaşımların Karşılaştırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Kamu Yönetimi ile ilgili farklı modeller, anlayışlar var mıdır?

2-

Geleneksel kamu yönetimi anlayışının özellikleri nelerdir?

3-

Geleneksel kamu yönetimi neden ve niçin değişime uğramıştır?

4-

Yeni kamu yönetimi anlayışını ortaya çıkaran nedenler nedir?

5-

Yeni kamu yönetiminin özellikleri nelerdir?

6-

Geleneksel ve yen kamu yönetimi arasındaki farklar nelerdir?

7-

Yeni kamu yönetiminin amacı nedir?

8-

Yeni kamu yönetimi amaçlarına ulaşmak için nasıl bir yol izlemektedir?

9Geleneksel ve yeni kamu yönetimi anlayışları ile toplumsal modeller
/paradigmalar arasında bir ilişki var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Geleneksel
yönetimi anlayışı

Yeni kamu
anlayışı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
kamu Kamu yönetimi anlayışlarının
Anlatım ve uygulama
ilki olan geleneksel kamu örnekleri ile konu arasında
yönetimi anlayışının nitelikleri ilişki kurulması
ve unsurlarının öğrenilmesi ve
anlaşılması

yönetimi Yeni kamu yönetimi anlayışının
Anlatım ve uygulama
ortaya çıkışı ve gelişmesi ile yapı örnekleri ile konu arasında
ve unsurlarının, niteliklerinin ilişki kurulması
öğrenilmesi ve anlaşılmasının
sağlanması

Bürokrasi

Bürokrasi
olgusunun
Anlatım ve uygulama
niteliklerinin
ve
kamu örnekleri ile konu arasında
yönetimindeki
konumunun ilişki kurulması
anlaşılması, tanınması.

Refah devleti

Refah devletini anlamı ve kamu
Anlatım ve uygulama
yönetimi fonksiyon ve gelişmesi örnekleri ile konu arasında
açısından
ilişkilerin
ortaya ilişki kurulması
konulması

Sosyal devlet

Sosyal devletini anlamı ve kamu
Anlatım ve uygulama
yönetimi fonksiyon ve gelişmesi örnekleri ile konu arasında
açısından
ilişkilerin
ortaya ilişki kurulması
konulması

Modern ve post modern Toplumsal yapılar ile kamu
toplumlar
yönetimi anlayışları arasındaki
ilişkinin ortaya konulması ve
geleneksel
kamu
yönetimi
anlayışından yeni kamu yönetimi
anlayışına
geçişin
anlamlandırılması
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Anahtar Kavramlar


Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı



Yeni kamu yönetimi anlayışı



Bürokrasi



Minimal devlet



Etkinlik



Verimlilik



Yeni üretim ve yönetim teknikleri



Sosyal devlet



Refah devleti



Sosyal/refah devletinin krizi



Modernizm paradigması/modeli



Postmodernizm paradigması/modeli



Özelleştirme
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Giriş
Modern devlet anlayışının hızla geliştiği, nicelik ve nitelik olarak değişmeye başladığı
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kamu yönetimi de bu gelişmelerin ihtiyaçlarına göre
organizasyon ve işlev olarak tabii bir şekilde yapılanma sürecine girdi. Liberal devlet
anlayışının hâkim olduğu anlayış çerçevesinde, sınırlı devlet sorumluluklarını yerine getirmek
üzere kurulmuş ve gelişmiş kamu hizmet birimleri 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında
iyice şekillenmiş olan ilkelere göre yapılanmış ve fonksiyonlarını görmüştür. 20. yüzyıl
boyunca önce sosyal devlet sonra refah devleti anlayışının yaygınlaşmasıyla kamu hizmetleri
geçmişle kıyaslanmayacak kadar artmış ve çeşitlenmiştir. Bu süreçte kamu yönetimi anlayışı
da zamanla belirli bir nitelik kazanmıştır. 20. yüzyılın son çeyreğine kadar hâkim yaklaşım olan
ve hala etkisini devam ettiren kamu yönetimi anlayışı geleneksel kamu yönetimi olarak
nitelenmektedir. Geleneksel olarak nitelendirilmesi kamu yönetimi anlayışında 1980’lerden
sonra İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde başlatılan ve giderek diğer ülkelerde tesirini
gösteren yeni anlayışın yavaş yavaş bilinen bu kamu yönetimi anlayışını yerini almaya
başlamasından dolayıdır. Burada önce geleneksel sonra da yeni kamu yönetimi anlayışlarının
özellikleri verilerek aralarındaki farklar ve yeni yaklaşımın özellikleri ortaya konacaktır.

2.1. Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı
Geleneksel kamu yönetimi ortaya çıkış ve gelişme döneminde (19 yy sonları ve 20. yy
başları) iki temel anlayış üzerine ilkelerini oluşturmuştur: Siyaset ve yönetimin ayrılığı ile
bürokrasi. Bu dönemde kabul edilen anlayışa göre siyaset ve yönetim birbirinden farklı
alanlarda görev yaptıkları, siyasetin alanının kamu politikalarını belirlemek olduğu; yönetimin
ise teknik bir alan olarak bu kararları hayata geçiren bir yapı olduğu anlayışı kabul edilmiştir.
İkinci temel kabul ise bürokratik örgütlenme modelinin rasyonel ve etkin bir yönetim modeli
olduğudur. Bu temel kabuller üzerine oluşturulan geleneksel kamu yönetimi anlayışının
özellikleri şunlardır:
i- Geleneksel kamu yönetiminin örgüt yapısı bürokrasiye dayanır. Bürokratik
örgütlenme Alman sosyolog Max Weber tarafından geliştirilmiş bir yönetim-organizasyon
modelidir. Bürokratik model o dönem için en gelişmiş örgütlenme modelidir. Bugün de yeni
gelişmelere uyum sağlatılarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Bürokratik modelin ayırt edici
özellikleri merkeziyetçi, hiyerarşik, açık ve ayrıntılı kuralların var olduğu, ilişkilerin biçimsel
ve kişilerden bağımsız (gayri şahsi) oluşudur. Bürokrasinin etkin ve verimli bir yönetim tarzı
olduğu kabul edilmiştir. O dönem için bürokrasi gelişmiş ve ileri bir yönetim organizasyon
modelidir. Özellikle, kamu hizmetlerinin coğrafi olarak yaygın ve çok sayıda insanın sevk ve
idaresi ile gerçekleştirilmesinin söz konusu olduğu bir dönem için.
ii- Devletin, adalet, savunma gibi devletin bizzat yapmak zorunda olduğu hizmetler
dışında kamu hizmetlerini doğrudan üretme ve yerine getirme anlayışı. Bu yaklaşım,
özellikle devletin zamanla üstlendiği sosyal amaçlı ekonomik faaliyetlerin de bürokratik
yollarla yapılması baş edilmesi güç sorunlara yol açmıştır. Devletin bu yola gitmesi şüphesiz
en liberal ülkelerde bile özel sektörün henüz yeterince gelişmiş ve yaygınlaşmamış olmasıdır.
Bu durum gelişmekte olan ülkeler için bir kat daha gerçek ve etkilidir. Bu ülkelerde kamu
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hizmetlerinin özel sektör eliyle yerine getirilmesini bir yana bırakalım özel sektörden
bahsetmek bile mümkün değildi. Ancak bu durum zamanla verimsiz bir hal almış ve kamuya
bir yük olmaya başlamıştır ki, bu, yeni yaklaşımların doğuşunun da en önemli sebebidir.
iii- Geleneksel yaklaşım siyaset ve yönetim alanlarını birbiriden ayırır. Siyaset, yani
neyin ne şekilde yapılacağına ilişkin politikaların belirlenmesi siyasi karar vericilerin görevidir.
Yönetim bu kararları yerine getirmekle sorumludur. Burada kamu yönetimi siyasi kurumlarının
kontrolü ve denetimi altındadır ve kamu yönetimi de siyaset kurumuna karşı sorumludur.
iv- Kamu sektörünün özel sektörden farklı olduğu kabul edilir. Bu sebeple kamu
sektörü özel sektör gibi yönetilemez. Bu yaklaşım, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
görevlilerine yönelik ayrıcalıkları da beraber getirmiştir. Kamu personelinin özlük hakları özel
sektörde çalışanlara oranla daha avantajlı olarak düzenlenmiş, istihdam garantisi sağlanmıştır.
İdare siyasilerden bağımsız olmakla tarafsız ve her iktidarla beraber çalışan profesyonel bir
kurum niteliğinde olması beklenirken zamanla siyasilere bağımlılığı artmış, toplumsal talep ve
beklentiler yerine siyaset kurumunun isteklerini yerine getiren bir yapı haline gelmiştir.

2.2. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı
2.2.1. Ortaya Çıkışı
Geleneksel ve yeni kamu yönetimi anlayışları birbirinden farklı iki
paradigmayı/modeli temsil eder: Modern ve post modern paradigmalar/modeller
vurgulandığı üzere siyasal alanda devlet ve fonksiyonları özellikle refah devleti anlayışının
yaygınlaştığı II. Dünya savaşı sonrası dönemde giderek artmış fakat bu gidiş 1970lerde büyük
bir krizle karşılaşmaya başlamıştır. Bu krizin kaynağında ekonomik açıdan sosyal refah
hizmetlerinin ekonomik yükünün artık kaldırılamayacak boyutlara gelmesiydi. Bütçe sıkıntısı
ve sosyal güvenlik harcamalarında giderek artan devasa açıklar ülkeleri sıkıntıya sokuyor, bu
durumun devamı halinde toplumsal çöküşün yaşanabileceği endişesini artıyordu. Bu olumsuz
gelişmelerin kaynağında ekonomik açıdan Batı ülkelerin daralması yatmaktaydı. 1970’lerde
ortaya çıkan I. ve II. Petrol şokları, ekonomik durgunluk ve enflasyon (stagflasyon), uluslararası
ekonomik rekabette Batı’nın gerileyişi 1950 ve 1960’lı yıllardaki kadar sosyal harcamalarda
cömert davranmasına engel olmaya başlamıştır. Bu olumsuz gelişmeler neticesinde 1980
yılında İngiltere’de iktidara gelen Margaret Thatcher ve ABD de iktidara gelen Ronald Reagan
ekonomide liberal politikalara yönelerek yeni kamu yönetimi politikalarının gelişmesini
sağladılar.
Yeni yaklaşımların amacı kamu hizmetlerinin sağlanmasında ekonomik etkinliği,
etkililiği ve verimliliği artırmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için;
1- Devletin küçültülmesine, özellikle kamunun ekonomik faaliyetlerden uzaklaşmasına
(özelleştirmeye)
2- Organizasyonlarda ekonomik boyutun ve fonksiyonelliğin öne çıkarılmasına,
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3- Özel sektör uygulamalarında görülen yönetim, organizasyon, insan kaynakları gibi
yeni üretim ve yönetim tekniklerinden yararlanılmasına yönelinmiştir.
Ekonomik boyutla başlayan yeni kamu yönetimi yaklaşımı daha sonra Sovyetler
Birliği’nin çökmesiyle birlikte sosyal ve siyasal boyutta da yeni yaklaşımlar geliştirmiştir.
Gerçekten SSCB’nin (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) çöküşü Batı ülkelerinin bazı
sosyal ve siyasal konularda daha rahat hareket etmelerine, hızla yükselen küreselleşme
olgusunu yönlendirmeye, şekillendirmeye sevk etmiştir. Bu durumu bir taraftan yeni kamu
yönetiminin niteliklerinin zaman içerisinde belirginleştirilmesi yanı sıra yeni yaklaşımların
globalleşme çerçevesinde ileri sürülen yeni toplumsal yapılanma modelleri (post modern
devlet, toplum gibi) ile uyumlu olmaları göstermektedir.
Yeni kamu yönetimi modelinin gelişme aşamaları da bu durumu ortaya koymaktadır:
i- Birinci aşamada özelleştirme ve deregulasyon yer almaktadır. Bununla dönüşümün
örgütsel ve yasal alt yapısı gerçekleştirilmiştir.
ii- İkinci aşamada ise yeni yönetim ve teknikleri kamu kurum ve kuruluşlarına transfer
edilme sürecine sokulmuştur. Kamu hizmetinde, toplam kalite uygulamaları, ilgililerin
süreçlere katılımı, müşteri/vatandaş odaklılık, hesap verilebilirlik, yönetişim, esnek
organizasyon ve yönetim teknikleri gibi uygulamalar yer bulmaya başlamıştır. Geleneksel
yaklaşımdan farklı olarak sadece siyaset kurumuna yüzünü dönmüş bir yapıdan, yüzünü
topluma dönmüş olan yeni bir anlayış bu dönemde ortaya çıkan bir anlayıştır.

2.2.2. Özellikleri
Yeni kamu yönetimi yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak üzere bir dizi yapısal ve
fonksiyonel değişikliğe yönelmiştir. Gerek teoride gerekse bu güne kadar yapılan
uygulamalardan yeni kamu yönetim anlayışını özellikleri de belirgin hale gelmiştir. Bu
özellikler ana hatlarıyla şunlardır:
i- Devletin rolünün yeniden tanımlanması ve faaliyet alanının daraltılması: Yeni
kamu yönetimi anlayışı liberal görüşlerin (siyasal ve özellikle ekonomik) etkisiyle ortaya
çıkmıştır. Bu sebeple hem devletin faaliyet alanlarını tespitinde ve hem de kamu yönetimi
içinde kalan örgütlerin işleyişinde liberal anlayış belirleyici olmuştur. Liberal anlayış minimal
devleti, yani en az hükümet eden devletin en iyi devlet olduğunu, savunur. Kamunun üstlendiği
pek çok faaliyetin esasta devletin görevi olması gerekmediğini, bu hizmetlerin özel sektör eliyle
yapılabileceğini savunur. Kamu hizmetlerinin doğrudan kamu yönetimi kurum ve
kuruluşlarınca üretilmesi ve halka sunulmasının tek yol olmadığını, bu usulün de esasen
enflasyona, maliyet artışına, verimsizliğe ve kırtasiyeciliğe yol açtığını savunmaktadır.
Devletin doğrudan mal ve hizmet üretmek yerine bunları piyasadan tedarik etmenin idari ve
ekonomik açıdan daha uygun olduğunu savunmaktadır. Devlet doğrudan mal ve hizmet
üretmek yerine piyasanın daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak tedbirler, yöntemler
üzerinde durması ve rekabeti gerçekleştirmesi gerekmektedir. Devlet yeni bir yaklaşımla
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sorunların çözümünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum ve özel sektörü birlikte
değerlendirmektedir.
Devletin rol ve sınırları özet olarak şunlar olmalıdır:
-

Devlet piyasada rekabeti gerçekleştirmelidir.

-

Bürokrasi yerine vatandaşlar devleti kontrol etmelidir.

-

Devlet performans yönetiminde sonuç odaklı olmalıdır.

- Kamu örgütleri misyonlarına göre hareket etmelidir. Kurallar ve düzenlemeler değil
misyon belirleyici olmalıdır.
-

Kamu örgütleri hizmet verdiği kesimleri çevreyi müşteri olarak tanımlamalıdır.

-

Problemler çıkmadan önlenmelidir.

- Kamu örgütleri sadece kendilerine tahsis edilen bütçeyi harcamak yerine gelir
getirici bir çaba içinde de olmalıdır.
-

Kamu örgütleri desantralize olmalıdır.

-

Bürokratik mekanizmalar yerine piyasa mekanizması tercih edilmelidir.

- Kamu örgütleri sadece kendi görevlerini yapmakla kalmamalı, toplumsal güçleri,
yani sivil toplum kuruluşlarını da yönlendirmelidir.
- Kamu yöneticileri, kaynak tüketen yerine kaynak üreten, girişimci ruha sahip
insanlar olmalıdır.
ii- Kamu yönetiminin halka karşı olan sorumluluğunu müşahhas hale getirilmesi
de yeni yaklaşımın özelliklerinden biridir. Burada söz konusu olan geleneksel yaklaşımın
siyaset ve idare ayrımının hayatta çok da gerçekçi olmadığının, bu kabulün geçersiz olduğunun
ifadesidir. Kamu yönetim örgütleri, zamanla, kendilerini halktan ziyade siyaset kurumu ve
siyasetçilere hesap veren, onların talep ve tekliflerini öncelikli hale getirilen ve zamanla halktan
kopan, sadece kural ve düzenlemelere uyan adeta halka karşı bağımsız bir olgu gibi hareket
eden bir konuma getirmişlerdir. Yeni yaklaşım, kamu örgütlerine, siyaset kurumu kadar halka
karşı da sorumlu tutmaktadır. Vatandaşların taleplerine açık olmak, yönetimde bilgi edinme
hakkını genişletmek, ilgili taraflarla müzakere ederek yönetime katılımı sağlamak, kısacası
varlık sebebi olan halkın daha fazla ve doğrudan karar alma ve denetim süreçlerinde yer
almasını sağlamak yeni yaklaşımın özelliklerindendir.
iii- Bir diğer özellik ise yeni yaklaşımlarda piyasa eksenli bir anlayışın işleyiş ve
örgütlenmedeki ilke ve uygulamalarının kabul görmesidir. Geleneksel yaklaşım
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özel sektör ile kamu sektörünün farklı olduğunu ve özel sektörde cari olan yaklaşımların
kamuda geçerli olamayacağını bir ilke olarak kabul etmiş ve kamu yönetimin gerek
örgütlenmesini gerekse işlemesinde özel sektörden uzak durmuştur. Ancak geçen yüz yıllık
tecrübe özel sektörde geliştirilen yönetim-organizasyon teknik ve bilgilerinin
organizasyonlarda verimlilik, etkinlik ve etkililik açısından daha başarılı olduklarını ortaya
koyduğu gibi özel sektörün işletme-müşteri ilişkilerinde kamu yönetimi-halk ilişkilerinden
daha başarılı olunduğunu müşteri memnuniyetinin sağlandığı ancak halk memnuniyetinin
sağlanamadığını da ortaya koymuştur. Bazı özel sektör işletmelerinin, kamu yönetimi örgütleri
gibi, dev cüsseli olmalarına karşılık bu yönetim ve organizasyon tekniklerini kullanarak başarılı
olduklarının, krizleri atlattıklarının gözlenmesi özel sektör uygulamalarına olumlu bakılmasını
sağlamıştır. Bir diğer açıdan da liberal anlayışın hâkim hale gelmesi devletçi anlayış yerine
çoğulcu piyasa anlayışının kabul edilmesini de zorunlu kılmıştır. Bir başka ifadeyle siyasal
liberalizm, ekonomik liberalizmle tamamlandığı gibi örgütlenme ve örgüt fonksiyonlarında da
çoğulcu bir yaklaşımın bu tabloyu tamamlayacağı, sistemin uyumlu çalışacağı kabul edilmiştir.
Özel sektördeki uygulamalardan stratejik yönetim ve toplam kalite yönetimi yaklaşımları kamu
sektörüne aktarılan ve kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilmesi istenen hedefler
arasında yer almıştır. Şüphesiz özel sektörde uygulanan bu yönetim ve organizasyon teknikleri
saf halleriyle kamu kesiminde uygulanmaları söz konusu değildir. Temel ilke ve işleyiş mantığı
korunmakla beraber kamu yönetiminin özel sektörde olmayan nitelikleri de dikkate alınarak bir
anlamda adapte edilerek bu yaklaşımlar kamuya aktarılmıştır. Nitekim toplam kalite, stratejik
yönetim ve insan kaynaklarının kamuda uygulanmasına yönelik bilimsel çalışmalar bu
dönemde hızla artmıştır.
iv- Bürokratik örgütlenme modelinden uzaklaşılması. Kamu yönetiminde piyasaya
yönelinmesinin bir sonucu da geleneksel kamu yönetiminin üzerine bina edildiği bürokratik
örgütlenme modelinin gücünü kaybetmesi ve gözden düşmesidir. Bürokratik örgütlenme
zamanla ortaya çıkan verimsizlik, hantallık ve kırtasiyeciliğe engel olamamış ve bütün
olumsuzlukların da kaynağı olarak öne sürülmüştür. Adeta, kamu yöneticileri ya da siyasetçiler
başarısızlıklarının günah keçisi olarak bürokrasiyi göstermişlerdir. Bürokratik örgütlenme
modelinin başarısız yönetici ve üyelerini saklama kabiliyeti, risk almaya fırsat vermemesi,
değişme ve çevre şartlarına karşı hızlı cevap verme, hızlı yeniden organize olma gücünün zayıf
olması, kendi içinde bürokrasiler üretmesi gibi özelliklerinden dolayı yeni yönetim anlayışıyla
bağdaşmamaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışının büyük ölçek yerine optimal ölçek, katı
örgütlenme ve istihdam güvencesi yerine esnek organizasyon yapılanması ve esnek işgücü
istihdamı, dikey yerine yatay örgütlenme modeli, merkeziyetçiliğin mümkün olduğunca
azaltılması ve ademi merkeziyetçiliğin güçlendirilmesi tercihleri bürokratik örgütlenme
modelinden uzaklaşmayı da beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte, bugün, hala, bürokrasi
kamu yönetimindeki ayrıcalıklı yerini büyük oranda korumaya devam etmektedir. Bürokrasinin
tasfiyesi de yine bürokrasi ile yapılmaktadır, bu sebeple dönüşüm daha çok zaman alacak gibi
görünmektedir.
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2.3. Geleneksel ve Yeni Yaklaşımların Karşılaştırılması
Yukarıda geleneksel ve yeni kamu yönetimleri yaklaşımlarının özellikleri verilmeye
çalışıldı. Konunun anlaşılabilmesi için zaman zaman metin içinde iki yaklaşımın özellikleri
birbiriyle kıyaslandı. Ancak bu kıyaslama tüketici bir özellik taşımamaktadır. Aşağıda her iki
yaklaşımın özellikleri bir tabloda (Tablo 2.1.) verilmiştir. Bu şekilde bir kıyaslamanın akılda
kalıcılığı daha fazla olacaktır.
Geleneksel ve yeni kamu yönetimi anlayışları birbirinden farklı
paradigmayı/modeli temsil eder: Modern ve post modern paradigmalar/modeller.

iki

Daha önce de kısmen değinildiği gibi geleneksel kamu yönetiminin 20. Yüzyılda
kazandığı özellikleri sanayi devriminin bir sonucu olan “sanayi toplumlarının yapısal
özellikler” ve “soysal devlet/refah devleti” anlayışları ile 20. yüzyılda ortaya çıkan diğer
toplumsal ve uluslar arası ilişkiler alanındaki gelişmelerin bir sonucu olarak görmek gerekir.
Sanayi devrimi, her şeyi kitleselleştirdiği gibi, kamu hizmetlerini ve bunları yerine getirecek
kamu yönetim örgütlerini ve yönetimini de kitleselleştirmiştir. Bürokrasi geniş kitlelerin sevk
ve idaresini mümkün kılan bir organizasyon modelidir. Bürokrasi, bu özelliğiyle, kitleleşmiş
kamu hizmetlerini yerine getirecek örgütlenme modeli olarak uygun bir nitelik göstermiştir.
Ayrıca, bürokrasi, dönemin siyasal ve ekonomik yaklaşımına da uygun düşmüştür. Bir taraftan
siyaset alanında demokratikleşmeler devam etmekle beraber henüz kitleleşmemiş, sınırlı
kalmıştır. Geçen yüzyılın (20 yy) önemli bir kısmında soğuk savaşın yaşandığı; toplumlarda
siyasal çatışma ve kamplaşmanın yüksek olduğu bir ortamda, kamu yönetim örgütlerinin,
nesnel ya da tarafsız kalmalarının sağlanması için halka değil siyaset kurumuna karşı sorumlu
olması da anlam kazanmaktadır.
Diğer yandan ekonomik açıdan da devletlerin çoğu doğrudan üretim ve dağıtım
faaliyetlerinde bulunuyordu. Sosyal ve refah devletlerinin hızla gelişmeleri devletlerin bir nevi
karma ekonomik model tercih etmelerine sebep olmuştur. Böyle bir yapıda bürokrasi uyumlu
bir örgütsel model olmuştur. Yine 20 yy. toplumların tarihsel olarak toplumsal pek çok yeni
olguyla karşılaştıkları bir yüzyıl olmuştur. Toplumsal kurumlar ve tarihsel olaylar insanlığı bir
öğrenme sürecine sokmuş ve ilk defa yaşanmışlık alternatif yollar üretmeyi geciktirmiştir.
Yukarıda değinildiği üzere soğuk savaş durumu da toplumların yeni girişimlere teşebbüs
etmesini de engellemiştir. Nitekim, soğuk savaş biter bitmez, toplumlarda her alanda, yeniden
yapılanmalar hız kazanmıştır.
Belirtilen tarihsel süreç içinde 20. yy üçüncü çeyreğinden sonra gelişmiş toplumlarda
açıkça görülmeye başlanan bilgi toplumuna geçiş süreci de bu değişimde dikkate alınmalıdır.
Nitekim bilgi çağına geçemeye başlayan toplumlarda işgücünün yapısı ve niteliği değişmiştir.
Bunlar yanı sıra sanayi sektörü yerine hizmet sektörü öne çıkmaya başlamıştır. Ekonomik
hâkim sektörün sanayiden hizmetlere geçmesi bir yandan kitleselden bireysele bir değişmeyi
de beraberinde getirmiş diğer yandan da yeni yönetim ve organizasyon ve insan kaynakları
yönetimi tekniklerinin gelişmesine yol açmıştır. Burada uluslar arası ekonomik rekabetin
artması ve işletmelerin 1970 ve 1980’lerde piyasa şartlarına uyum sağlamak, hızlıca çevre
değişmelerine cevap verebilmek için katı, bürokratik ve maliyetli olan organizasyon ve yönetim
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teknikleri yerine yeni esnek üretim ve yönetim tekniklerinin ile insan kaynakları yöntemlerine
yönelinmiştir. Burada sanayi ötesi toplumsal dönüşüm veya bilgi çağının özelliklerine göre
toplumsal yapının yeniden dizayn edilmesi yeni bir paradigma oluşturulması demektir. Bu
paradigma içinde de kamu yönetimi geleneksel anlayıştan çıkmış ve yeni bir yaklaşım içine
girmiştir. Bu süreç aynı zamanda modern ve post modern dönemler olarak
değerlendirilmektedir. Kısacası sanayi toplumundan sanayi ötesi/bilgi toplumuna veya modern
toplumsal yapılardan post modern toplumsal yapılara geçiş, kamu yönetimi örgütlenme ve
işleyişinde geleneksel ve yeni kamu yönetimi yaklaşımlarının da kaynağı olmaktadır.
Geleneksel kamu yönetimi ve yeni kamu yönetimi yaklaşımları, paradigmalar esas alınarak,
modern kamu yönetimi ve post modern kamu yönetimi yaklaşımları olarak da
adlandırılabilirler.
Tablo 2.1: Geleneksel Yönetim ile Yeni yönetim Anlayışının Karşılaştırılması

Yapı

Roller

İlkeler

Politikalar

Geleneksel Yönetim

Yeni Yönetim

▪ Katı Örgüt Yapısı

▪ Esnek Örgüt Yapısı

▪ Merkeziyetçi

▪ Adem-i Merkeziyet

▪ Katı Hiyerarşi

▪ Yumuşak Hiyerarşi

▪ Geniş Merkez

▪ Dar Merkez-Geniş Çevre

▪ Hizmet Devleti

▪ Minimal Devlet

▪ Büyük Ölçekli Yapı

▪ Küçük Ölçekli Yapı

▪ Bürokrasi yönetimi

▪ Piyasa Yönelimli

▪ Yönetim (Administration)

▪ İşletme (Management)

▪ Örgüt Merkezli

▪ Müşteri-Vatandaş Merkezli

▪ Kurallara Bağlı Yakından ▪ Performans Hedefli Denetim
Kontrol
▪ Yönetişim
▪ Sevk ve İdare
▪ Performansa Bağlı Ücret
▪ Sabit Ücret
▪ Girişimci Yönetici
▪ Bürokrat tipi Yönetici
▪ Yetkilendirilmiş Yönetici
▪ Az yetkili Yönetici
▪ Şeffaflık
▪ Gizlilik
▪ Hizmetlerde Kalite
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▪ Hizmetlerde Nicelik
▪
Üst
Yöneticiye
değerlendirme

▪ Çok Yönlü Değerlendirme
Bağlı ▪ Açık Enformasyon Kanalları

▪ Kapalı Enformasyon Kalanları
▪ Yetkiyi Toplayan
▪ Risk Almakta İsteksiz
▪ Kuralcı ve Kırtasiyeci
▪ Girdi ve Süreç Odaklı

▪ Yetkiyi Paylaşan
▪ Risk Almakta İstekli
▪ Vizyon Sahibi ve Esnek
▪ Çıktı ve sonuç Odaklı
▪ Ekip Yönetimi

▪ Birey Yönetimli
Kaynak: Eryılmaz, B., Kamu Yönetimi, 3.bs. Okutman Yayıncılık, 2010, s. 25-26
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yönetim olgusu tanımlanmış, yönetimin fonksiyonları anlatılmış, kamu
yönetiminin tanımı, niteliği, unsurları ve tarihsel olarak gelişmesi üzerinde durulmuş, kamu
yönetimi ile özel yönetim arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırmalı olarak
gösterilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) 19. Yüzyılda hâkim olan devlet anlayışı hangisidir?
a) Sosyal devlet
b) Refah devleti
c) Sosyalist devlet
d) Milli devlet
e) Liberal devlet
2) Yeni kamu yönetimi anlayışı ne zaman ortaya çıkmıştır?
a) 17. yüzyılda
b) 18. yüzyılda
c) 19. yüzyılda
d) 20. yüzyılda
e) 21. yüzyılda
3) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel kamu yönetimi anlayışının özelliklerinden biri
değildir?
a) Bürokratik örgütlenme esastır
b) Otoriter anlayış meşrudur
c) Kamu sektörü özel sektörden farklıdır
d) Siyaset ve yönetim birbirinden farklıdır
e) Kamu hizmetlerinin doğrudan devlet tarafından üretilir
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4) Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetiminin anlayışının bir özelliği değildir?
a) Organizasyonlarda ekonomik boyutun ve fonksiyonelliğin öne çıkarılması
b) Özel sektörde görülen yeni üretim ve yönetim tekniklerinden yararlanma
c) Kamu politikalarının siyaset kurumu tarafından belirlenmesi
d) Devletin küçültülmesi
e) Kamunun ekonomik faaliyetlerden uzaklaşması
5) Yeni kamu yönetimini ortaya çıkmasında etkili olan ülkeler hangisidir?
a) ABD
b) İngiltere
c) ABD ve İngiltere
d) ABD ve Fransa
e) İngiltere ve Almanya
6) Minimal devlet aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
a) Sosyal devlet
b) Otoriter devlet
c) Refah devleti
d) Liberal devlet
e) Faşist devlet
7) Yeni kamu yönetimine geçişte hangi faktör en fazla rol oynamıştır?
a) Refah devleti anlayışının krize girmesi
b) Hizmetler sektörünün gelişmesi
c) Bilgi toplumuna geçiş
d) Özel sektör yönetim uygulamalarının başarısı
e) Minimal devletten vazgeçilmesi
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çıkar?

8) İnsan kaynakları yönetimi hangi kamu yönetimi paradigmasında daha fazla öne
a) Geleneksel kamu yönetimi
b) Bürokratik kamu yönetimi
c) Skolâstik kamu yönetimi
d) Yeni kamu yönetimi
e) Post modern kamu yönetimi

9) Fonksiyonları adalet, savunma ve vergi toplama görevleriyle sınırlı olan devlet ne
olarak adlandırılır?
a) Arkaik devlet
b) Feodal devlet
c) Jandarma devlet
d) Liberal devlet
e) Klasik devlet
10) Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımına oranla yeni kamu yönetimi anlayışlarında
daha fazla baskın olan faktör hangisidir?
a) Kamu görevi
b) Adalet
c) Ekonomik etkinlik
d) Bürokratik örgütlenmenin güçlenmesi
e) Eşitlik

Cevaplar
1) e, 2) d, 3) b, 4) c, 5) c, 6) d, 7) a, 8) d, 9) c, 10) c.
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3. KAMU YÖNETİMİNİ İNCELEME YAKLAŞIMLARI VE
İLGİLİ BİLİM DALLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
3.1. Kamu Yönetimine Yakın Bilim Dalları
3.1.1. Siyaset Bilimi
3.1.2. Sosyoloji
3.1.3. İdare (Yönetim) Hukuku
3.1.4. Tarih
3.1.5. İşletme Yönetimi
3. 2. Kamu Yönetimini İnceleme Yaklaşımları
3.2.1. Yasal Yaklaşım
3.2.2. Kurumsal-Yapısal Yaklaşım
3.2.3. Sosyo-psikolojik Yaklaşım
3.2.4. Sistem Yaklaşımı
3.2.5. Durumsallık Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1Kamu yönetimi anlayışındaki değişimi ile kamu yönetimini ilgilendiren bilim
dalları arasında bir ilişki var mıdır?
2Yeni Kamu yönetiminin ortaya çıkmasında hangi bilim dalındaki gelişmeler
etken olmuştur?
3-

Kamu yönetimini ilgilendiren bilim dallarında sınırlama olabilir mi?

4oluştur?

Kamu yönetimi ile ilgilendirilen bilim dallarının kamu yönetimine katkısı nasıl

5doğmuştur?

Kamu yönetimini incelemede neden farklı yaklaşımlar kullanma ihtiyacı

6-

Toplumsal ihtiyaçların görülmesinde yönetim nasıl bir rol oynar?

7-

Durumsallık yaklaşımını diğer yaklaşımlardan ayıran temel kabul nedir?

8Kamu yönetimini incelemede kullanılan yaklaşımlar ile organizasyon teorileri
alanındaki gelişmeler arasında bir ilişki var mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kamu Yönetimi ile ilgili
Bilim Dalları

Kamu Yönetimini İnceleme
Yaklaşımları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Yönetim olgusuyla ilgili Anlatım ve örnekleme ile
siyaset bilimi, sosyoloji,
çeşitli bilim dallarının kamu
yönetiminin
konularıyla
İdare (yönetim) Hukuku, ilişki kurulmasıyla.
tarih, işletme ve diğer sosyal
ve
tabii
bilimlerin
niteliklerinin
ve
kamu
yönetimine
katkı
ve
öneminin farkına varılması,
anlaşılması.
Kamu Yönetiminin yapı ve
fonksiyonları ile unsurlarının
öğrenilmesi, anlaşılmasının
sağlanması

Anlatım ve örnekleme ile
kamu yönetimi yapı, unsur
ve fonksiyonlarıyla ilişki
kurulması
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Anahtar Kavramlar


Siyaset Bilimi



Sosyoloji



İdare (Yönetim) Hukuku



Tarih



İşletme Yönetimi



Kamu Yönetimini İnceleme Yaklaşımları



Yasal Yaklaşım



Kurumsal-Yapısal Yaklaşım



Sosyo-psikolojik Yaklaşım



Sistem Yaklaşımı



Durumsallık Yaklaşımı
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Giriş
Kamu yönetimi giderek kompleks (mürekkep) bir nitelik kazanmıştır. Liberal veya
jandarma devlet anlayışı ile sınırlı devlet fonksiyonlarından hızla uzaklaşan modern devlet,
kazandığı yeni kamu yönetimi anlayışıyla insan ve toplum hayatında oynadığı rol nitelik ve
nicelik olarak değişmiştir. Değişimin tamamlanması veya durması söz konusu değildir.
Toplumsal yapıdaki değişimlere paralel olarak yeni ihtiyaçlara göre kamu yönetiminin yapı ve
fonksiyonları da değişmektedir. Toplumların sahip oldukları ekonomik, sosyal veya siyasi
rejimlerin nitelikleri değişimleri engelleme gücü kalmadığı gözlenmektedir. Yakın dönmede
Sovyetler Birliğinin kendi kendini tasfiye etmesi ve Komünist Çin’in komünizmden hızla
uzaklaşarak kapitalist ekonomiye geçmeyi bir program dâhilinde uygulamaya koyması da
rejimlerden bağımsız olarak bir değişimin söz konusu olduğunu göstermektedir. Değişimler
toplumsal ihtiyaçların daha iyi karşılanması ve kamu yönetimi fonksiyonlarının sosyal,
ekonomik, hukuki ve siyasal açıdan daha iyi şekilde yerine getirilmesini amaçlamaktadır.
Kamu yönetimi niteliği gereği kompleks bir yapıya sahiptir. Konusunun özünde insan
ve grup hayatını organize edilmesi, yönetilmesi yer almaktadır. Kamu yönetimi özel sektörden
farklı niteliklere sahiptir. Kişilerden bağımsızdır. Yasalarla, mevzuatla örülü bir yapıya sahiptir.
Bütün bu özellikler kamu yönetimini bütün toplumsal bilimlerle ilgili kılmaktadır. Bu sebeple
kamu yönetiminin incelenmesinde siyaset bilimi, sosyoloji, idare hukuku, işletme yönetimi ve
tarih bilim dallarıyla sıkı bir ilişkisi vardır.
Diğer yandan yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı yasal, yapısal, sosyo-psikolojik,
sistem ve durumsallık yaklaşımları açısından incelemeye tabi tutulmuştur. Bu yaklaşımları her
biri farklı kriterlere/ölçütlere ve amaçlara göre kamu yönetiminin değerlendirilmesi demektir.
İncelemede başvurulan yaklaşımlar kamu yönetimi anlayışı ve yapılandırılmasında değişen
yaklaşım ve ihtiyaçları da ortaya koyan bir niteliğe sahiptir. Aşağıda kamu yönetimi
incelemelerinde başvurulan bilimler ve inceleme yaklaşımları hakkında bilgi verilecektir.

3.1. Kamu Yönetimine Yakın Bilim Dalları
3.1.1. Siyaset Bilimi
Kamu yönetimi ile en çok ilgisi olan ve bu sebeple de kamu yönetimi ile en çok
karıştırılan bilim dalı siyaset bilimidir. Kamu yönetiminin incelediği merkezi ve yerel
yönetimler, bölgesel ve yerel kuruluşlar, hükümetlerin fonksiyonları, bürokrasi ve kamu
politikaları gibi konular siyaset biliminin de incelediği konular arasındadır. Buna karşılık kamu
yönetimi, yönetim ve örgütlenme ilkeleri, insan kaynakları, yönetimin denetlenmesi, bürokratik
yapı ve bürokratik davranış konuları ve bunların incelenmesine verdiği ayrıcalık, önem
nedeniyle siyaset biliminden ayrılmaktadır.
Siyaset bilimini, siyasal kurumlar ve olguları, bireylerin ve grupların davranış
kalıplarını inceleyerek, bunlar arasındaki ilişkileri ve nedensellik bağlarının ortaya koyma
amacını güden bir bilim dalıdır. Siyaset biliminin konusu siyaset olarak tanımlanabilir. Siyaset
ise birden çok tanıma sahiptir. Siyasetin en yaygın tanımları şunlardır.
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atoplumsal değerlerin (toplumda üretilen maddi -mal ve hizmetlerin- ve manevi
–statü ve güç gibi- değerlerin) otoriteye ilişkin olarak dağıtımı,
b-

devlet, ülke yönetim

c-

toplum hakkında nihai, bağlayıcı kararların alınması sürecidir.

Tanımlardan anlaşılacağı üzere siyaset bütün toplumu ve kurumları ilgilendiren bir
kurumdur. Siyaset bilimi bu açıdan kamu yönetiminden farklılaşmaktadır. Örneğin sendika,
siyasal partiler, dernekler veya siyasal amaç güden oluşumlar, siyaset kurumlarının ve siyaset
biliminin doğrudan ilgi alanına girmesine karşılık kamu yönetimi bunlarla dolaylı olarak siyaset
kurumlarının aldığı kararlar çerçevesinde uygulayıcı aygıt olarak ilgilenir. Bir başka deyişle
yapılacak işlerin belirlenmesi ya da izlenecek politikaların belirlenmesi siyaset dolayısıyla
siyaset biliminin, alınan kararların uygulanması ve yürütülesi kamu yönetiminin dolayısıyla
kamu yönetim biliminin konusu olmaktadır. Siyasal yöneticiler ülkede uygulanacak politikaları
belirlerler. Kamu yöneticileri ise bu politikaları hayata geçirecek ikincil derecede politika
üreterek yönetsel kararlar alır ve uygularlar. Siyaset ve kamu yönetimi bir paranın iki yüzü
gibidir, birbirine bağımlıdır.
Kamu yönetimi ile siyasetin alanlarının karıştığı alanlardan en önemlisi kamu
politikalarının oluşturulması sürecidir. Kamu politikaları, toplumsal sorunlara veya konulara
ilişkin alınan önlemler tedbirleri ifade eder. Günümüzde, önceki derslerde de ifade edildiği
üzere, eğitim, sağlık, ekonomi, çevre sorunları, haberleşme, ulaşım, afetler vs toplumsal olan
her alan kamu politikalarının konusu olmaktadır. Kamu yönetiminin giderek teknik bir alan
haline gelmesi ile elde ettiği güç (teknokrasi) kamu politikalarının oluşumu, belirlenmesi
sürecine daha fazla katılması sonucunu doğurmuştur.
Kamu yönetimi, siyaset kurumunun inceleme alanlarından yasama, yürütme ve yargının
dışında olmakla beraber, bu kurumların sevk idaresi bakımından kamu yönetimin alanı içinde
oldukları da gözden uzak tutulmamalıdır.

3.1.2. Sosyoloji
Sosyoloji toplumsal hayatı bir bütün halinde inceleme amacını güden bir bilim dalıdır.
Toplumsal olan her şey sosyolojinin konusu içine girer. Her toplumsal kurum, olgu ve olayın
sosyolojik olarak incelenmesi söz konusudur. Bu sebeple sosyoloji teorik sosyoloji yanı sıra,
kurumlar sosyolojisi olarak da gelişmiş bir bilim dalıdır. İktisat sosyolojisi, yönetim sosyolojisi,
hukuk sosyolojisi, çalışma-endüstri sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, tarım, köy, şehir sosyolojisi,
kültür sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, din sosyolojisi gibi pek çok alt dalı vardır. Kamu yönetimi
toplumun tümünü her yönüyle ilgilendirmesi sebebiyle en çok ilişkide bulunduğu bilim
dallarından birini sosyoloji teşkil etmektedir. Özellikle kamu politikalarının belirlenmesi ve
uygulanması sürecinde sosyolojik verilerin dikkate alınması vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti
ve kamu politikalarının başarısı açısından önem taşımaktadır. İnceleme alanı devlet, iktidar,
güç ve bürokrasi olan siyaset sosyolojisi kamu yönetimi ve kamu yönetimi bilimi için öne çıkan
sosyoloji dalıdır.
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3.1.3. İdare (Yönetim) Hukuku
Hukukun bir dalı olarak idare hukuku kamu yönetimi bilimiyle ilgilidir. Kamu yönetimi
keyfi bir yönetim değildir. Hukuka uygun hareket etmek zorundadır. Günümüzde ulaşılan
hukuk devleti anlayışı bunu zorunlu kılmaktadır. Hukuk devleti kanun devletinden öte bir
anlayıştır. Kanun devletinde yazılı kurallar esas alınmasına karşılık hukuk devletinde devlet,
hukukun temel ilkelerine göre hareket eder.
İdare ya da yönetim hukuku modern dönemde devletin kamu yönetiminin hukuka uygun
olarak yürütülmesi ihtiyacı sonucu ortaya çıkmıştır. Bir yandan yönetimin kendi iç işleyişi diğer
yandan da yönetim aygıtı ile vatandaşlar arasındaki ilişkilerin hukuka uygun olarak
gerçekleştirilmesinin sağlanması idare/yönetim hukukunun amacıdır. Özünde kamu/halk ile
devlet adına hareket eden kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkilerin farklı nitelikte
olduğunun kabulü yatmaktadır.
Bir başka açıdan hukuka uygun davranış yönetimin eylem ve davranışlarını
meşrulaştırır, keyfilik ve belirsizliği kamu hayatından uzaklaştırır. Koyduğu kural ve ilkeler
sayesinde, idare hukuku, kamu hizmetlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını önceden
bilinmesinin sağlar.

3.1.4. Tarih
Kamu yönetimi tarih bilimine çokça başvuran, onunla içice olan bir alandır. Her şeyden
önce kamu hayatı toplumun yaşı kadar eski olan bir özellik gösterir. Kamu hayatındaki
süreklilik tarihsel sürekliliğe bağlıdır. Tarih toplumun hafızasıdır. Kamu yönetimi kayıt üzerine
kurulur. Toplumsal birikimler kuşaklar arasında el değiştirirken bu kayıtlar hak ve adaletin
gerçekleşmesini sağlayan en önemli belgelerdir. Hemen her toplumda ortaya çıkan toplumsal
veya bireysel uyuşmazlıklarda tarihsel belge ve evraklar kullanılır. Bu açıdan tarihsel veriler,
kayıtların tutulması, korunması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bir başka açıdan kamu politikalarının yapılmasında toplumsal geçmişin bilinmesi
gerekmektedir. Kamu politikaları boşlukta oluşturulmaz. Bütün kamu politikaları geçmiş
mirasın üzerine bina edilir. Toplum, yönetimin geçmişteki uygulamalarına bakarak geleceği
değerlendirir. Tarih toplumsal olayların laboratuarıdır. Kamu yönetiminde doğru ve
uygulanabilir politikaların üretilmesi tarihsel birikimin bilinmesi ve yeterince algılanmasıyla
mümkündür.
Tarih bizatihi kamu yönetiminin organizasyonu ve hizmetlerin örgütlenmesiyle de
alakalıdır. Geçmişte bürokrasinin niteliğinin bilinmesi organizasyon/yönetim yapısı olarak da
kamu yönetiminin geliştirilmesi ve kendini rasyonelleştirmesi açısından yarar sağlar. Kamu
kurum ve kuruluşlarının tarihi kadar bu kuruluşların verdikleri hizmetlerin çeşit ve kalite olarak
niteliklerinin verilmesi ve kamu hizmeti sunumundaki ilke ve uygulamaların bilinmesi de ancak
tarih bilimiyle mümkündür. Tarihin yönetimin yapısı ve fonksiyonları açısından gösterdiği
önem dolayısıyla yönetim tarihi bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır.
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3.1.5. İşletme Yönetimi
Son on yıllarda kamu yönetimin en çok etkilendiği bilim dalarlının başında işletme
yönetimi gelmektedir. İkinci bölümde yeni kamu yönetimi düşüncesinin gelişmesini incelerken
işletme yönetimi alanındaki gelişmelerin kamu yönetimini nasıl etkilediği anlatılmıştı. İşletme
yönetiminde ortaya çıkan ve geliştirilen yeni yönetim ve üretim tekniklerinin kamu yönetimine
adapte edilmesi (uyumlandırılması) süreci hızla devam etmektedir. İşletme yönetimi Frederic
Taylor’un 19. yy. sonu 20. yy. başında ortaya koyduğu bilimsel yönetim anlayışı üzerine bina
edilen seri üretim ya da kitle üretimi (Fordist üretim) anlayışını terk ederek, müşteri
merkezli, kişi veya sipariş esaslı üretime yönelmesi post Fordist üretim tarzını benimsemiştir.
Bu yaklaşımda ortaya konulan müşteri esaslı üretim yaklaşımı kamu yönetiminde adına
yönetişim denilen vatandaş merkezli kamu yönetimi anlayışının gelişmesini sağlamıştır.
İşletme yönetiminde geliştirilen yönetim ve organizasyon teknikleri de kamu
yönetimine aktarılmaktadır. Bu gelişmeler yeni kamu yönetimi anlayışı içinde
gerçekleşmektedir. İşletme yönetimini, özel sektörde, piyasa ekonomisi içinde, işletmelerin
rekabetlerini sağlamak, kârlılık ve verimliliklerini artırmak amacıyla geliştirdiği yöntem ve
teknikler kıt kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması için imkânlar sunmaktadır.
Kamu ve özel sektörün yapısal farklılıkları ve amaçları dikkate alınarak yeni yönetim
tekniklerinin adapte edilmesi daha dinamik ve verimli bir kamu yönetiminin oluşmasına katkı
sağlayacaktır. İşletme yönetimi kaynaklı gelişmelerin kamu yönetimine katkısı ikinci bölümde
ayrıntılı olarak incelenmiş ve bölüm sonunda bir tablo halinde gösterilmiştir. İkinci bölüme
burada bahsedilen perspektiften bakılması konunun anlaşılması açısından da yararlı olacaktır.
Burada belirtilen bilim dalları dışında iktisat, psikoloji, sosyal psikoloji, antropoloji,
maliye, kültür çalışmaları vs. de kamu yönetimine yardımcı olan disiplinlerdir. Kamu
yönetiminin dinamik ve değişken özelliği bilimsel gelişmeleri ve toplumsal değişmeleri
izlemeyi zorunlu kılmaktadır. Kamu yöneticilerinin, bu özelliklerin farkında olarak,
bürokrasinin insan unsurunun, yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmasını sağlamaları etkin
ve verimli bir kamu yönetimi ve hizmeti için bir gerekliliktir. Kamu yönetimi bilimi de bu
gelişmeleri ortaya koymak ve çok disiplinli bir alan olarak kendini yenilemelidir.

3. 2. Kamu Yönetimini İnceleme Yaklaşımları
3.2.1. Yasal Yaklaşım
Kamu yönetimi incelemelerinde kullanılan en eski yaklaşımdır. Bu yaklaşımda kamu
yönetiminin yasal çerçevesi esas alınır ve olması gereken ile olan arasındaki fark ve bu farkın
kaynakları tespit edilmeye sorunlar çözülmeye çalışılır. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere
burada konu bir hukuk sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu durumda sorunlara bulunacak
çözümlerde hukuk çerçevesinde olacaktır. Oysa kamu yönetiminin ilgilendiği bilim
alanlarından söz ederken kamu yönetiminin ne kadar çok boyutu olduğunu ortay koymaya
çalıştık. Yasal yaklaşım kamu yönetiminin diğer alanlarını ihmal etmesi sebebiyle yetersiz bir
yaklaşım durumundadır. Son zamanlarda özellikle yeni kamu yönetimi yaklaşımının
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gelişmesiyle bu yaklaşım güç kaybetmiştir. Kıta Avrupası’nda yaygın olan bu yaklaşım AngloSakson ülkelerinde de henüz kısmen yeni girmiştir.

3.2.2. Kurumsal-Yapısal Yaklaşım
Bu yaklaşımda kamu yönetimi organizasyon ve yönetimin örgütlenişi üzerinde
durmakta ve kurumsal olarak organizasyon ve fonksiyonlar incelenmektedir. Kamu yönetimi
örgütlenmesinde hakim olan bürokratik örgütlenme modeli içinde sınırlı kalınarak klasik
organizasyon teorileri açısından incelemeler yapılmaktadır. Bu yaklaşım yapı üzerinde durduğu
için organizasyonda görev alan üyelerin davranışları ve ikinci olarak da organizasyon ile çevre
arasındaki ilişkiler üzerinde durmadığı için tenkit edilmiştir.

3.2.3. Sosyo-psikolojik Yaklaşım
1925’lerde Amerika Birleşik Devletlerinde Hawthorne Araştırmaları sırasında ortaya
çıkan sosyal faktörlerin çalışma ve verimlilik üzerindeki etkilerinin tespit edilmesiyle başlayan
beşeri ilişkiler akımı çerçevesinde organizasyonlar ve organizasyonlarda yer alan bireylerin
davranışları sosyoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji disiplinleri açısından incelemeye konu
olmuştur. Beşeri ilişkiler akımı olarak da bilinen bu yaklaşımda kamu yönetimin iki unsuru
(organizasyon ve üyeleri) sosyal, psikolojik ve sosyal psikolojik açılardan incelemeye tabi
tutulmuştur.

3.2.4. Sistem Yaklaşımı
Sistem yaklaşımı kamu yönetimin bir bütün olarak ele alır. Kamu yönetimini oluşturan
her bir unsur sistemin bir parçası olarak kabul edilir. Bu unsurlar; organizasyon, organizasyon
üyeleri, hizmet alanlar, kamu politikası yapıcıları, yasal-mali düzenlemeler, eğitim seviyesi,
süreçler vs. olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sistem tek olabileceği gibi pek çok alt
sistemden de oluşabilir. Sistem birbiriyle anlamlı ilişkiler içerisinde bulunan unsurların bir
bütün oluşturacak şekilde bir yapı halini almasıdır. Bir sistemde dört unsur bulunur:
1-

Sistemin girdileri

2-

Dönüşüm süreci

3-

Sistemin çıktıları ve

4-

Geri besleme (feedback)

Her sistemde siteme yönelik her türlü talep - ister organizasyonun içinden ister dışından
olsun- ve sistemin işlemesi için gerekli unsurlar sistemin girdilerini oluşturur.
Sistemin girdileri sitemin değerlendirme organları tarafından karar alma süreçlerinden
geçirilir ve bir sonuca bağlanır yan kararlar alınır. Bu süreçler sistemin dönüşüm süreci olarak
adlandırılır.
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Dönüşüm süreci sonucu ortaya çıktılar çıkar. Çıktılar esas itibariyle dönüşüm
sürecinde alınan kararlardır. Çıktılar: mal, hizmet veya bir başka sonuç olabilir. Bu sistemin
seviyesi ya da yapısıyla ilgilidir. Sistem makro ölçeğe yaklaştıkça siyasal nitelikli yerel ya da
mikro düzeye de ise daha çok mal veya hizmet nitelikli olur.
Sistemin son bileşeni veya unsuru geri beslemedir (feedback). Geri besleme, girdiler ile
çıktılar arasındaki ilişkileri ortaya koyan bir süreçtir. Geri beslemeyle girdiler ile çıktılar
arasında adeta bir muhakeme yapılır. Olan ile olması gereken mukayese edilir.
GİRDİLER ---------->

DÖNÜŞÜM SÜRECİ---------------> ÇIKTILAR -------

>


----------------------------------------------------------------- ---------------------
FEED BACK /GERİ BESLEME
Şekil: Sistem Yaklaşımı ve Unsurları

3.2.5. Durumsallık Yaklaşımı
Durumsallık yaklaşımı prensip olarak her yerde ve her zaman geçerli organizasyon
yaklaşımlarının olmadığını kabul eder. Bu kabulden hareketle, organizasyonun içinde
bulunduğu durumlara göre farkı şeklide olabileceği ve farklı davranışlar göstereceğinin kabul
eden yaklaşım çevre şartlarının bağımsız değişken buna karşılıklı organizasyonu ise bağımlı
değişken olarak görmektedir. Organizasyonlar içinde bulundukları şartlara kendilerini
uyarlayarak stratejiler üretirler.
Durumsallık yaklaşımının düşünceleri şu kabullere dayanır:
1- Her hal ve durumda geçerli, uygulanabilen yönetim tek bir yönetim organizasyon
ilkesi/ilkeleri yoktur. Duruma göre organizasyonun yaklaşımı değişir.
2- Organizasyonun nasıl olacağı dış
organizasyonun yapısı bağımlı bir değişkendir.

faktörlerce

belirlenir.

Bu

sebeple,

3- Farklı durumlara göre farklı organizasyon ve yönetim yapısı daha verimlidir. Bu
sebeple strateji seçimi önemlidir.
4- Organizasyon ile organizasyonunda yer alan insan unsuru ve maddi unsurlar
arasındaki ilişkilerin ne olduğu ve nasıl olması gerektiğine dair bilimsel çalışmalar yapılar.
Durumsallık yaklaşımının son önemli ve meşhur temsilcisi Peter Drucker’dır. Drucker,
tek doğru organizasyon ve tek doğru yönetim anlayışının olmadığını, farklı çevre şartlarına
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uygun değişik organizasyon yapılarının olabileceğini görüşündedir. Bununla birlikte
organizasyonlar için bazı temel kuralların var olması gerektiğini de savunmaktadır. Ona göre:
1- Organizasyonlarda çalışanlar, yer alanlar, organizasyon hakkında, kendi konumları
ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyeceklerdir. Bunun için organizasyonların açık
ve şeffaf olması gerekmektedir.
2- Organizasyonların her bir faaliyet alanında nihai kararı verecek bir otoritenin
bulunması gerekir.
3- Organizasyonlarda/kurumlarda çalışanlar üzerinde otorite sahibi olan bir tek üst
makam veya kişi olmalıdır. Diğer bir ifade ile otorite karmaşasına yol açacak bir yapı
olmamalıdır.
4- Organizasyonlarda yatay örgütlenme modelleri tercih edilmeli, hiyerarşik yapı
mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

50

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önce kamu yönetimi ile ilgili bilim dallarının nitelikleri ve kamu
yönetimine yaptıkları katkılar üzerinde durulmuş, sonra da kamu yönetiminin incelenmesinde,
analizinde kullanılan yaklaşımların özellikleri ve hangi açılardan kamu yönetiminin
incelenmesine katkı yaptıkları açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Kamu yönetimi ile siyaset alanlarının karıştığı alanlardan en önemlisi hangisidir?
a) Bürokratik gücün kullanma süreci
b) Kamu politikalarının oluşturulması süreci
c) Hükümetlerin oluşma süreci
d) Kamu politikalarının uygulama süreci
e) Sosyal politikaların uygulama süreci
2) Yasama, yürütme ve yargı siyaset biliminin konusu içine girmektedir. Bu kurumlar
hangi açıdan kamu yönetiminin ilgi alanına girer?
a) Bu kurumların oluşumları
b) Bu kurumların iç yönetimlerinin oluşturulmasında
c) Bu kurumlarda hizmet politikalarının oluşturulması sürecinde
d) Bu kurumların sevk idaresi bakımından
e) Bu kurumların birbiri ile olan ilişkileri açısından
3) Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji bilim dalının kamu yönetimine sağladığı katkı
dışında kalır?
a) Kamu politikalarının belirlenmesi
b) Kamu politikalarının uygulanması
c) Kamu hizmetinin muhatabı olan vatandaş gruplarının analizi
d) Vatandaşların kamu hizmeti ihtiyaçlarının tespiti
e) Kamu hizmetinin ekonomik etkinliğinin ölçülmesi
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4) Aşağıdakilerden hangisi siyaset sosyolojisinin ilgi alanı dışında kalır?
a) Devlet
b) Ülke
c) Güç
d) İktidar
e) Bürokrasi
5) Kamu yönetimi kurum ve personeli ile doğrudan ilgili hukuk dalı hangisidir?
a) Ceza hukuk
b) Medeni hukuk
c) Kamu hukuku
d) İdare hukuku
e) Borçlar hukuku
6) Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tecrübenin kamu yönetimine aktarılmasıyla
ilgilidir?
a) Edebiyat
b) Tarih
c) Sosyoloji
d) Mitoloji
e) Metodoloji
7) İşletme yönetimi ile kamu yönetimi arasında ilişki kurulmasına yol açan faktör
hangisidir?
a) Ekonomik etkinlik
b) Üretim teknikleri
c) Yönetim teknikleri
d) Fordist üretim tarzı
e) Post Fordist üretim tarzı
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8) Kamu yönetiminin incelenmesinde kullanılan ilk yaklaşım hangisidir?
a) Durumsallık Yaklaşımı
b) Sosyo-psikolojik Yaklaşım
c) Kurumsal-Yapısal Yaklaşım
d) Yasal Yaklaşım
e) Sistem Yaklaşımı
9) Kamu yönetiminin incelenmesinde kullanılan son yaklaşım hangisidir?
a) Durumsallık Yaklaşımı
b) Sosyo-psikolojik Yaklaşım
c) Kurumsal-Yapısal Yaklaşım
d) Yasal Yaklaşım
e) Sistem Yaklaşımı
10) Sosyo-psikolojik Yaklaşım kamu yönetiminin hangi unsurlarını inceler?
a) Sadece organizasyon unsurunu
b) Sadece insan unsurunu
c) Organizasyon ve insan unsurunu
d) Organizasyonun yapısal unsurunu
e) Sosyal ilişkiler unsurunu

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) e, 4) b, 5) d, 6) b, 7) a, 8) d, 9) a, 10) c
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4. KAMU YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ: MERKEZİ
YÖNETİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Merkezden Yönetim
4.1.1. Merkezden Yönetimin Yararları
4.1.2. Merkezden Yönetimin Sakıncaları
4.1.3. Merkezden Yönetim Kuruluşlarının Örgütlenme Biçimleri
4.1.4.Kurumların İç Yapısı
4.1.5. Yetki Genişliği, yetki devri ve imza yetkisi
4.2. Yerinden/Yerel yönetim (Mahalli İdareler)
4.2.1.Temel İlkeler
4.2.2. Yerinden Yönetim
4.2.3. Yerinden Yönetimin Amacı ve Özellikleri
4.2.3.1. Yerinden Yönetimin Amaçları
4.2.3.2. Yerinden Yönetimin Özellikleri
4.2.4. İdari Yerinden Yönetimin Çeşitleri
4.2.5. Desantralizasyon
4.3. Türk Kamu Yönetiminin Örgütlenmesinin Temel Özellikleri
4.3.1. Türk Kamu yönetiminin Örgütlenmesi
4.3.2. Kamu Yönetimin Örgüt Yapısı
4.3.2.1. Anayasada belirtilen kriterlere göre
4.3.2.2. Bütçelerine göre Kamu yönetimi
4.3.3. Türk Kamu Yönetiminin Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Kamu yönetiminin örgütlenmesinde neden farklı yöntemlere başvurulur?

2Merkezden yönetim anlayışındaki değişimi ile kamu yönetimini ilgilendiren
bilim dalları arasında bir ilişki var mıdır?
3Kamu hizmetlerinin merkezi ve yerel yönetim kurumları arasında bölüşümünde
hangi kriterlere başvurulur?
4-

Yer yerinden yerel yönetim ne demektir?

5-

Hizmet yönünden yerel yönetim ne demektir?

6ulaşılabilir?

Merkezi yönetimlerin sakınca ve yararları karşılaştırıldığında ne gibi bir sonuca

7ulaşılabilir?

Yerel yönetimlerin sakınca ve yararları karşılaştırıldığında ne gibi bir sonuca

8-

Merkezi ve yerel yönetimlere yaklaşım her ülke için aynı mıdır?

9Merkezi yönetimin uygulanmasında yerel hizmetleri gereğince verilebilmesi
için ne gibi mekanizmalar üretilmiştir?
10-

Desantralizasyon ile yeni kamu yönetimi arasında ne gibi bir ilişki vardır?

11-

Türk kamu yönetiminin örgütlenmesinde ne gibi özellikler görülmektedir?

12-

İdarenin yasallığı ya da kanuniliği ne demektir? Ne gibi bir öneme sahiptir?

13-

Dünyada kamu yönetiminin örgütlenmesindeki eğilimler ne yönde olmaktadır?
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Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Siyasi ve idari merkezden yönetimin Anlatım ve örnekleme ile
özelliklerinin olumlu ve olumsuz konuların kamu yönetimiyle
yönlerinin öğrenilmesi anlaşılması ve ilişkilerinin kurulmasıyla
kavranılması

Konu
Merkezden
yönetimin

Yerinden yönetim Siyasi ve idari yerinden yönetimin Anlatım ve örnekleme ile
özelliklerinin olumlu ve olumsuz konuların kamu yönetimiyle
yönlerinin öğrenilmesi anlaşılması ve ilişkilerinin kurulmasıyla
kavranılması
Yetki genişliği

Yetki devri
İmza yetkisi

Anlamının öğrenilmesi ve yönetim Anlatım ve örnekleme ile
açısından değerinin öğrenilmesi ve konuların kamu yönetimiyle
anlaşılması.
ilişkilerinin kurulmasıyla
ve Anlamının öğrenilmesi ve yönetim Anlatım ve örnekleme ile
açısından değerinin öğrenilmesi ve konuların kamu yönetimiyle
anlaşılması.
ilişkilerinin kurulmasıyla

Desantralizasyon

Anlamı, kriterleri ile merkezi ve yerel Anlatım ve örnekleme ile
yönetim açısından sahip olduğu konuların kamu yönetimiyle
değerinin öğrenilmesi ve anlaşılması. ilişkilerinin kurulmasıyla

Kamu
kurumlarında
örgütlenme
yöntemi
Türk
kamu
yönetiminin
Yapısı

Kamu kurumlarının örgütlenmede Anlatım ve örnekleme ile
kullanılan kriterlerin öğrenilmesi ve konuların kamu yönetimiyle
anlaşılması
ilişkilerinin kurulmasıyla

Türk
kamu
yönetiminin
örgütlenmesinin
özellikleri

Türk kamu yönetiminin yapısının Anlatım ve örnekleme ile
örgütlenme özelliklerinin teknik, tarihi konuların kamu yönetimiyle
ve sosyolojik özelliklerinin anlaşılması ilişkilerinin kurulmasıyla
ve öğrenilmesi.

Anayasa
kriterlerine
ve
bütçe Anlatım ve örnekleme ile
kriterlerine göre kamu yönetiminin konuların kamu yönetimiyle
teşkilatlanmaların
örenilmesi
ve ilişkilerinin kurulmasıyla
anlaşılması
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Anahtar Kavramlar


Siyasi merkezden yönetim



İdari merkezden yönetim



Siyasi yerinden yönetim



İdari yerinden yönetim



Yetki genişliği



Yetki devri



İmza yetkisi



Yerindenlik



Ölçek ekonomisi



Vesayet denetimi



Hiyerarşik denetim



Merkeziyetçilik



Asli fonksiyon



Yardımcı fonksiyon



Kurmay fonksiyon



İdarenin bütünlüğü



Türk idari örgüt yapısı
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Giriş
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan insan ve maddi unsurların (araç,
gereç vs.) organizasyonundan ibaret olan kamu yönetiminin organizasyonu iki amacı
gerçekleştirmek üzere organize edilir. Birinci amaç, devletin üstlendiği fonksiyonların etkin ve
verimli şekilde yerine getirmektir. İkinci amaç ise, bu amacı gerçekleştirmek için oluşturulan
yönetim birimlerinin yetki ve sorumluluklarının sınırlarını belirlemek ve bunların denetimini
(siyasal ve yargısal denetim) sağlamaktır.
Kamu hizmetlerinin organizasyonunun yaygın olarak iki şekilde yapıldığını
görmekteyiz: Merkezi yönetim ve yerinden yönetim. Bu ayrımda genel olarak merkezi
yönetimden beklenen genel nitelikte ve bütün ülkeyi kapsayan hizmetlerin yerine getirilmesi
iken; yerinden yönetimden bölgesel veya yerel nitelikli hizmetlerin ise yerel yönetim ve
kurum/kuruluşlarca gerçekleştirilmesidir. Tarihsel olarak ve bugün bütün toplumlarda bu iki
organizasyon şeklinin birlikte kullanıldığını görüyoruz.
Bu bölümde kamu yönetiminde merkezden ve yerinden yönetim örgütlenmenin anlamı,
ilkeleri, bunların özellikleri (olumlu ve olumsuz yönleri) ile Türk kamu yönetiminin
örgütlenmesinin temel ilkeleri, özellikleri, yapısı ve tasnifi üzerinde durulacaktır.

4.1. Merkezden Yönetim
Kamu hizmetlerinin merkezden yönetimi ile gerçekleştirilmesiyle
i- Kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğün sağlanması,
ii- Kamu hizmetleriyle ilgili kararların ve uygulamaların merkezi hükümetlerce
yapılması ve yine merkezi hükümete bağlı organizasyonlarca yürütülmesinin
amaçlanmaktadır.
Merkezden yönetim siyasi ve idari olarak iki anlamda kullanılmaktadır. Siyasi açıdan
merkezden yönetim denildiğinde siyasi otoritenin ve hukuki birliğin tamamen merkezdeki
otoritenin kontrolünde olması anlaşılmaktadır. Bu şekilde yapılanan devletler üniter devlet
olarak adlandırılmaktadır (Ör: Türkiye, Fransa). Buna karşılık idari açıdan merkezden yönetim
ise kamu hizmetleriyle ilgili karar ve uygulamaların merkezi otorite tarafından alınması ve
merkezi yönetime bağlı organizasyonlarca (kamu kurum ve kuruluşları) yapılması demektir.
Tanımlar ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere merkezden yönetimin üç
özelliği ortaya çıkmaktadır:
iKamu hizmetine ilişkin politika ve kararlar ile bu kararların uygulanması
merkezi yönetimin kontrolündeki organizasyonlar tarafından gerçekleştirilir.
ii-

Kamu hizmetlerinin bütçesi merkezi yönetim tarafından sağlanır ve yönetilir.

61

iiiKamu hizmetini görecek personelin işe alınması, terfi ve görevlendirilmeleri
gibi personele ilişkin kararların alınması merkezi yönetimce yapılır.

4.1.1. Merkezden Yönetimin Yararları
Merkezden yönetimin başlıca altı yararı vardır:
1- Merkezden yönetim merkezi otoritenin (hükümetin) siyasi ve idari açıdan güçlü
kılar ve yönetimde birlik ve bütünlüğü sağlamaya imkân verir.
2- Merkezden yönetim kamu hizmetlerinin ülke genelinde adil olarak dağıtılması ve
gerçekleştirilmesine imkân sağlar.
3- Merkezden yönetimle kamu hizmetlerinin verilmesi yönetimin bölgesel veya yerel
etkiler altında kalmadan idarenin tarafsız ve adil olarak hizmet vermesine imkân sağlar.
4- Ülke savunması gibi bölünmeyen ve bütün ülkeyi ilgilendiren kamu hizmetlerinin
sağlanması ancak merkezden yönetimle mümkün olabilir.
5- Hizmetlerin maliyetlerini azaltıcı bir rol oynar.
6- Kamu hizmetlerinin görülmesi için gerekli olan uzmanlık ve mali olanaklar merkezi
yönetimce daha kolay sağlanır.

4.1.2. Merkezden Yönetimin Sakıncaları
1Kamu hizmetlerinin
karşılanamamasına sebep olabilir.

gecikmesine

ve

yerel

ihtiyaçların

yeterince

2Merkezden yönetimin yükünün fazla olması asıl yapması gereken hizmetlerin
yerine getirilmesine engel olabilir.
34artırabilir.

Merkezden yönetim demokrasinin gelişmesini engelleyebilir, yavaşlatabilir.
Kararların merkezden alınması ve uygulamaların yürütülmesi kırtasiyeciliği

5Merkezde siyasal gücü elinde tutanlar kamu hizmetlerinin dağıtımında kendi
seçim bölgelerine öncelik verme yoluna gidebilirler.
6Yetki ve gücün merkezde olması taşrada görev yapan kamu görevlilerinin
inisiyatif kullanmalarının önleyebilir, hizmetlerin yerine getirilmesinde ilgi ve isteksizlik
doğurarak olumsuz sonuçlara yol açabilir.
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4.1.3. Merkezden Yönetim Kuruluşlarının Örgütlenme Biçimleri
Merkezi yönetim, hükümet, bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşları ifade
eder. Merkezi Yönetim Kuruluşlarının örgütlenme biçimleri hizmet verilen kitlenin
özelliklerine göre; amaç, kişiler, alan ve sahip olunan uzmanlık esasına göre dört türde
gerçekleşir. Ancak zaman zaman kurum ve kuruluşlar birden fazla özelliğe de sahip olabilir.
Örneğin
i- Amaca göre örgütlenme/teşkilatlanma: Devletin vazifesi olarak ortaya konulan
eğitim, sağlık, tarım, güvenlik vs gibi hizmetlerin yerine getirilmesi anlaşılmalıdır. Amaçlara
göre örgütlenme örgütlerin birbirinden kolayca ayırt edilmesini sağlar. Milli Eğitim, Sağlık,
Milli Savunma ve Adalet Bakanlıkları gibi.
ii- Hizmet verilen vatandaş grubuna göre örgütlenme: Engelliler, gençler, çocuklar,
kadınlar, emekliler, öğrenciler, ücretliler, yaşlılar vs. gibi toplumsal kategorilere göre
örgütlenme söz konusudur. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Esirgeme
Kurumu vs.
iii- Hizmetin kapsadığı alana göre örgütlenme: Kamu hizmetinin coğrafi alanlara
bölünerek örgütlenmesidir. Örneğin bölge, il, ilçe kuruluşlarının oluşturulması gibi. İl
Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi.
iv- İhtisasa dayalı örgütlenme: Farklı amaçlara sahip merkezi yönetim birimlerine
uzmanlık hizmeti verecek şekilde hizmetin örgütlenmesidir. Bu tip örgütlenmeyle teknik
uygulamalarda düzenlilik kazandırmak, yeterli uzman istihdam edebilmek ve hizmetin ifasında
verimlilik artışını sağlamaktır. Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası gibi.

4.1.4. Kurumların İç Yapısı
Kurum ve kuruluşların örgütlenmesi üç fonksiyona göre gerçekleştirilmektedir: Asli,
yardımcı ve kurmay.
i- Kurumların asli fonksiyonları ya da işleri onların varlık sebebi olan, vazgeçilmesi
mümkün olmayan işlerdir. Örneğin devletin adalet, huzur, güven sağlamak, para basmak, kent
planlaması yapmak, kentin alt yapısı, fiziki ihtiyaçlarının yapılması, çöp toplamak, yangın
tedbirleri almak gibi fonksiyonlar.
ii- Yardımcı fonksiyonlar kurum ve kuruluşların amaçlarını gerçekleştirmek için
gerekli olan hizmetlerdir. Varlıkları amaçların mevcudiyetine bağlıdır. Ör. Kamu hizmetlerinin
yerine getirilmesi için vergi toplamak, personel istihdam etmek, bina ve diğer büro eşyaları ve
ulaşım araçları almak vs.
iii- Kurmay fonksiyonlar uzman kişilerden oluşan kurmay personel tarafından yerine
getirilir. Yönetimin ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık hizmetleri kurmay fonksiyonlar
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arasındadır. Bu hizmet kurmay memurları, müşavir, danışman ve uzmanlar tarafından verilir.
Örnek: Bakanlıkların Hukuk Müşavirlikleri, Teftiş Kurulları, Strateji Geliştirme Başkanlıkları.
Kurmay personeli, yürütmeyle alakalı işlerlerle doğrudan ilgilenmemeleri gerekirken
uygulamada kurmay personel yürütme işleriyle alakalı işlere karıştırılmaktadır. Kurmay
fonksiyonlar kamu politika ve programlarının belirlenmesiyle alakalı olduğu için daha çok
siyasi fonksiyonlara yakındır.

4.1.5. Yetki Genişliği, Yetki Devri Ve İmza Yetkisi
Yetki genişliği (tevsi-i mezuniyet) merkezden yönetimin yumuşatılmış bir biçimidir.
Yetki genişliği ilkesi ile genel yönetimin taşra kuruluşlarında görevli kamu görevlilerine
belli konularda karar alma ve uygulama yetkisi tanınır. Bir diğer ifadeyle, yetki genişliğinde
kararlar, merkez yönetimi adına merkez yönetimin taşradaki bir görevlisi tarafından
alınmaktadır.
Yetki genişliği fonksiyonel ve coğrafi yetki genişliği olmak üzere ikiye ayrılır.
Fonksiyonel yetki genişliği herhangi bir kurumda (merkezi veya yerel) alt birimlere karara
alma ve uygulama yetkisinin verilmesini ifade eder. Buna karşılık coğrafi yetki genişliğinde ise
merkezi idarenin karara alma ve uygulama yetkisinin taşradaki birimlere verilmesi
anlaşılmaktadır. Örneğin bakanlık yetkisinin valilik veya bölge müdürlüklerine verilmesi
durumu gibi. Yetki genişliğinde yetki merkez adına kullanılır, merkezin hiyerarşik denetimi söz
konusudur.
Yetki genişliği yanı sıra yetki devri ve imza yetkileri de yönetimin işleri daha etkin hale
getirmek için uygulanan yöntemlerdir. Yetki devri mevzuat çerçevesinde, idari işlem
yapılarak, yetkili makamlar, bazı yetkilerini daha alt seviyedeki makamlara devredebilirler.
Mevzuat hangi yetkilerin nasıl ve kime devredilebileceğini belirlemiştir. Yetki devrinde karar
alma ve sorumluluk her ikisi de devredilmiş olmaktadır. Bununla birlikte yetki devrinde
devreden amirin sorumluluğu ortadan kalkmaz.
İmza yetkisi ise karar alma yetkisi ve sorumluluk imza yetkisini veren makamda kalır.
İmza yetkisi yasaklanmadığı alanlarda idari işlemle yapılabilmektedir, ayrıca bir yasal
düzenleme gerekmemektedir.

4.2. Yerinden/Yerel Yönetim (Mahalli İdareler)
4.2.1. Temel İlkeler
Kamu Yönetiminin tek elden merkezi olarak gerçekleştirilememesi yönetimde farklı
yollara, yöntemlere başvurulmasına yol açmıştır. Özellikler devletin coğrafi olarak yaygınlığı,
genişliği, nüfus hacmi, tarihsel koşullar ve siyasal tercihleri yönetim şekilleri üzerinde etkili
olmakta merkezi idarenin yanı sıra merkezin dışında merkeze bağlı veya özerk idare yapıları
ortaya çıkarmıştır. Yerel yönetimler merkezi idare ile birlikte kamu yönetiminin
gerçekleştirilmesini sağlar. Yerel yönetimlerin nitelikleri her ülkenin kendi özel şartlarına göre
64

farklı özellikler taşır. Özellikle üniter devlet ile federal devlet yapılarında bu farklılık daha açık
şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin karakterinin şekillenmesinde yukarıda
belirttiğimiz faktörler çerçevesinde yönetimin demokratikleşmesi ve yönetimin
fonksiyonelliğinin sağlanması öne çıkan iki faktördür.
Kamu işleri merkezi devlet kuruluşları ile yerel yönetimler arasında paylaşılarak
gerçekleştirilir. Milli nitelikte olanlar merkezi devletçe yerel nitelikte olanlar ise yerel
yönetimlerce gerçekleştirilir. “Yerel”in tanımlanmasında “yer”den hareket edildiği, “yer”e ait
hizmetlere ilişkin bir tasnif ve ayrıştırmadan söz edildiği unutulmamalıdır. Yerel Yönetimler
yerine kullanılan “mahalli idareler”deki “mahalli”den kastedilen de belli bir “mahal/yer”deki
hizmetlerdir. Belediye kelimesi de “belde” ile ilgilidir. Kısacası mahal/yer vurgusu coğrafi
sınırı önemli ve ayırt edici bir ölçüt olarak ortaya çıkarır. Yerel nitelikteki kamu hizmetleri,
devletten ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan, karar organları seçimle oluşan ve belli bir
coğrafi alanda örgütlenmiş olan yerel yönetimlerce gerçekleştirilir.
Bütün kamu hizmetleri, milli savunma ve diplomasi gibi açıkça milli nitelikte ve çevre
temizliği gibi açıkça yerel nitelikte değildir. Kamu hizmetlerinin hangisinin milli, hangisinin
ise yerel olduğunun belirlenmesinin açık ve kesin bir ölçütü yoktur. Kamu hizmetlerinin milli
ya da yerel olup olmadıklarının belirlenmesinde şüphesiz ekonomik, sosyolojik, teknolojik,
coğrafi vs. faktörler olmakla birlikte nihai kararı ülkenin tek siyasi karar örgütü olan devlet
verir. Devlet, hangi işleri merkezi, hangi işlerin de yerel, organlarca yapılacağına karara verir.
Devletin bu iş bölüştürmesinde ülkenin tarihsel geçmişi, siyasal hafızası, siyasal, ekonomik,
sosyal ve coğrafi vs. şartlar ile siyasal tercihler rol oynar. Bu faktörler sebebiyle bazı ülkelerde
yerinden yönetimin bazı ülkelerde ise merkezi yönetimin ağır bastığı yönetimlerin ortaya
çıkmasına yol açar. Yine bu faktörlerdir ki bir ülkede yerel hizmet olarak kabul edilen bir kamu
hizmeti diğer bir ülkede merkezi yönetime ait milli bir kamu hizmeti olarak karşımıza
çıkabilmektedir.
Fonksiyonellik olarak da adlandırabileceğimiz yapılan kamu hizmetinin yararının etki
alanı/coğrafyası içinde kalan hizmetleri yerel nitelikteki hizmetler olarak tasnif edebiliriz. O
coğrafyaya/yere ait olduğu belirlenen bir hizmetin ayrıca teknolojik ve ekonomik olarak da
gerçekleştirilebilirliği o hizmetin “yerelliği”ni belirleyen bir özelliktir. Bu kriterlerden
hareketle belli bir coğrafi alanda yaşayanların yararlanabileceği hizmetler aynı zamanda
ekonomik ve teknolojik olarak da o coğrafyada organize edilebiliyorsa bu hizmetler “yerel”
hizmetler olarak tanımlanabilir. Kamu hizmetlerinin merkezi ve yerel yönetimler arasında
bölüşümüne yönelik bu genel tanımın yanı sıra “yerindenlik”, “hizmetin fayda ve maliyet
alanı” ve “ölçek ekonomisi” kriterleri de ayırt edici ölçütler olarak kullanılmaktadır.
iYerindenlik kriteri hizmetlerin yerine getirilmesinde halka yakın olan
yönetimin (yerel yönetimin) esas sorumlu yönetim olduğunu kabul etmekte ve hizmetin daha
başka bir kuruluşça verilmesi halinde bu kuruluşun ekonomik ve yetkinlik açısından
gerekçelendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir.
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iiHizmetin fayda ve maliyeti ölçütü yukarıda belirttiğimiz hizmetin coğrafi
olarak belli bir belde/mahal/yere ait olması konusudur. Bu kriterde esas olanın hizmetin
faydasının hangi coğrafyayı ilgilendirdiğidir.
- Hizmet, ülkenin tamamının ilgilendiriyorsa milli,
- Belirli coğrafi alanı ilgilendiriyorsa yerel hizmet olarak kabul edilmektedir.
- Ancak, hizmet yerel olmakla birlikte dışsallığa sahipse yani hizmetin yapılması
veya yapılmaması durumunun diğer coğrafi alanları belde/mahal/yerleri ilgilendiriyorsa,
etkiliyorsa bu durumda hizmet, yerel yönetimleri aşan bir durum ortaya çıkardığından
merkezi yönetimler tarafından yerine getirilir.
iiÜçüncü kriter olarak kullanılan ölçek ekonomisi kriteri hizmetin yerine
getirilmesini belli bir büyüklükle ilişkilendirmektedir. Ekonomik olarak hizmetin belli bir sayı
altındaki insana verilmesi maliyetlerin yükselmesine neden olduğundan hizmetin verilmesinde
asgari bir sayının tespit edilmesi ve hizmetin bu sayıya göre organize edilmesi daha rasyonel
olduğu kabul edilmektedir. Bu kriterlere karşılık, kamu hizmetini paylaşımında kararın devletçe
verildiği ve yukarıda da belirtildiği üzere ekonomik ölçütler yanında sosyolojik, tarihi faktörler
ile siyasal tercihlerin rol oynadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim, yeni belediyeler
kanununda Türkiye’de belediye kurulması için gerekli nüfus şartının 2500 kişi yerine 5000
kişiye çıkarılması yukarıdaki ölçek ekonomisi kriterini bir yansıması olduğu kabul
edilmektedir. 1982 Anayasasının 127. maddesinde yer alan “ Mahalli idareler; il, belediye veya
köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere …” ifadesi Anayasanın
hizmetlerin merkezi ve yerel yönetimler arasında dağılımında coğrafi/yerel ya da mekân
ölçütünü öne çıkardığı göstermektedir.
Yerinden yönetimlerin demokrasiyle kurulan ilişkisi halkın doğrudan doğruya yönetime
katılmasının sağlanmasıyla ilişkilidir. Vatandaşların merkezi yönetim üzerindeki siyasal etkisi
ülke genelinde verilen hizmetlerle ilgili politikaların tayin ve denetimi açısından önem taşır.
Bununla birlikte ülkenin coğrafi büyüklüğü demokratik bir yapının yaygınlaşmasına engel
olabilir. Buna karşılık yerel yönetimler halkın daha kolay ulaşabileceği, kararlara katılabileceği
ve denetimde bulunabileceği bir alan olarak kabul edilmektedir. Siyasal etkinin, siyasal
katılımın yaygınlaşması, siyasal süreçlerin demokratikleştirilmesinin sağlanması, siyasal gücün
dağıtılması ve siyasal sistemin çoğulculaşmasını beslemesi nedenleriyle yerel yönetimler
ülkenin demokratikleşmesinde önemli rol oynarlar. Burada daha önceki derslerde yapılan yerel
yönetimler ile merkezi yönetimlerin karşılaştırmalarına tekrar bakmakta yarar vardır.

66

4.2.2. Yerinden Yönetim
Merkezi idarenin siyasi ve idari yetkilerinin merkezi otorite dışındaki otoritelere
devredilmesi anlamına gelen yerinden yönetim anlayışında devredilen yetkinin niteliğine bağlı
olarak siyasi veya idari yerinden yönetimden söz edebiliriz.
A- Siyasi yerinden yönetim; siyasi gücün (yasama ve yargı yetkisinin) merkezi ve
yerel/mahalli yönetimler arasında bölüştürülmesidir. Bu yapılar federal siyasi sistemlerin
ortaya çıkmasına imkân sağlar. Üniter devletlerde kamu hizmetlerinin örgütlenmesi merkezi
idare ile yerel/mahalli idareler olarak iki şekilde karşımıza çıkmasına karşılık federal
sistemlerde merkezi idare, eyalet idaresi ve yerel idare olmak üzere üçlü bir yapı vardır.
B- İdari Yerinden Yönetim; kamu hizmetlerinin bir kısmının yerel idari hizmet
birimlerince veya yerel yönetim kuruluşlarınca yerine getirilmesidir.

4.2.3. Yerinden Yönetimin Amacı ve Özellikleri
4.2.3.1. Yerinden Yönetimin Amaçları:
Bütün ülkelerde yaygın olarak kullanılan yerinden yönetimin amacı;
a- Merkeziyetçiliği ortaya koyduğu sakıncaları ortadan kaldırmak,
b- Halkın yönetime katılmasını sağlamak
c- Yerel ihtiyaçlarla mahalli hizmetler arasında denge kurmak
d- Kamu hizmetlerinde verimlilik ve etkinliği artırmaktır.

4.2.3.2.Yerinden Yönetimin Özellikleri:
Yerinden yönetimin özellikleri beş grupta toplanabilir:
i- Yerinden yönetim kuruluşları özerk bir nitelik taşır. Özerklik, yerinden yönetim
kurumlarının yönetim ve mali alanda sahip oldukları serbestçe hareket edebilme
imkânını gösterir. Özerklik bağımsızlık demek değildir ve bu kurumlar üzerinde merkezi
yönetimin denetimi söz konusudur.
ii-Yerel yönetim kuruluşları devlet tüzel kişiliği dışında tüzel kişiliklere sahiptirler, hak
ve borç sahibi olurlar.
iii- Yerinden yönetim kuruluşlarını kendilerine özgü bütçeleri vardır.
iv- Yerinden yönetim kurumları kendi organları eliyle görevlerini yürütürler. Yerinden
yönetim kuruluşlarının yönetim organları seçimle oluşturulur. Buna karşılık hizmet yerinden

67

yönetim kuruluşlarında hizmetin niteliğine göre seçimle olabileceği gibi Kamu İktisadi
Teşekküllerinde olduğu üzere hükümet de atayabilir.
v- Yerinden yönetim kurumları merkezi yönetimin vesayet denetimi altındadır. Vesayet
denetimi ile ülke yönetimde birliği sağlamak amaçlanmıştır. Vesayet denetimi ile özerklik
arasında ters orantı vardır: Özerklik artıkça vesayet azalır, vesayet arttıkça özerklik azalır.

4.2.4. İdari Yerinden Yönetimin Çeşitleri
İdari yerinden yönetim hizmet/fonksiyonel ve coğrafi yerinden yönetim olarak iki
çeşittir.
a) Hizmet/Fonksiyonel Yerinden Yönetim
Kamu hizmetlerinin fonksiyonu veya hizmetin niteliği gereği özerk yerinden yönetim
kurumlarınca yerine getirilmesidir. Üniversiteler, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Ticaret ve Sanayi
Odaları bunlara örnektir. Hizmet yerinden yönetimlerinin gelişmelerinin üç sebebi vardır:
Teknik, siyasi ve idari.
iTeknik sebep, hizmetlerin yürütülmesinde verimlilik ve etkinliğin
sağlanmasıdır. Geleneksel kamu yönetiminin bu alanlardaki eksikliklerini gidermenin bir
yöntemi olarak hizmet/fonksiyonel yerinden yönetime yönelme olmuştur.
iiSiyasi sebep, siyasal etkilerden uzak olarak kamu hizmetlerinin bütün
vatandaşlara ulaştırılması, demokratik değerlerin korunması, güçlendirilmesi, eşit ve tarafsız
hizmet sunulması.
iiiİdari sebep, üst düzey kamu yöneticilerinin dış baskılardan uzak otarşik (kendi
kendine yeterli) birimlerden oluşan bir yönetimin gerek idari, ekonomik açıdan daha uygun
olacağı kanaati yanı sıra çevre şartlarındaki değişikliklere daha çabuk uyum sağlayacağına dair
yöneticilerin beklentileri.
b) Coğrafi Yerinden Yönetim
Kamu hizmetlerinin bir kısmının, merkezi idareye bağlı olmayan, belli mekânlarda
faaliyet gösteren alanlarda örgütlendirilmesi ve hizmetin vatandaşlara sunulması coğrafi
yerinden yönetim demektir. Coğrafi alan il, ilçe, köy veya bölge olabilir. Coğrafi alanın takdiri
siyasal bir tercihtir, karardır.
Coğrafi yerinden yönetimle karar alma ve yürütme sorumluluğu demokratik usullere
göre organları oluşturulmuş olan yerel yönetimlere verilmiştir. Coğrafi yerinden yönetimde çok
sayıda görev ve fonksiyonun yerine getirilmesi söz konusudur. Bu yönüyle tek fonksiyona sahip
hizmet/fonksiyonel yerinden yönetimden de ayrılır.
Coğrafi yerinden yönetim belli coğrafi alanda yaşayan vatandaşlar arasında birlik ve
yardımlaşma duyguları ve tutumlarının gelişmesine katkı sağlar. Bununla birlikte yerinden
yönetimde aşırı gidilmesi durumunda ülkede birlik ve beraberliğin, bütünlüğün bozulması ve
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bölgeler arasında dengesizliklerin ortaya çıkmasına, hizmetlerin eşitsiz dağılımına da sebep
olabilir.

4.2.5. Desantralizasyon
Ülkede yetki, görev ve kaynakların merkezi idareden yerel yönetimlere aktarılması
anlamına gelen desantralizasyonun klasik anlamı son yıllarda değişerek merkezi idarenin
yetkilerinin bir kısmının merkezi idare dışındaki kurum ve kuruluşlara (yerel yönetimler, taşra
teşkilatı, meslek kuruluşları, özerk kurumlar, dernek ve vakıflar vs.) aktarılması merkezi
idarenin küçülmesi anlamına gelmektedir. Desantralizasyon daha önce incelenen yeni kamu
yönetimi anlayışının doğuşuna sebep olan faktörlerin bir neticesidir. Aynı faktörleri burada
değerlendirebiliriz. Geniş makro toplumsal ve ekonomik değişmelerle alakalı olan
desantralizasyonu ortaya çıkaran sebepler şunlardır:
artması

i- Merkezi idarenin fonksiyonlarını artması, karmaşıklaşması ve dolayısıyla iş yükünün

ii- Hizmetlerin etkinliklerini sağlanması için veri toplama ve karar alama
sorumluluğunun alt birimlere aktarma ihtiyacı
iii- Yerel özerklikler için artan siyasal talepler
iv- Genel politikaların yerel ihtiyaç ve şartlara adapte edilmesi.
Desantralizasyon düzeyinin belirlenmesinde kullanılan kriterler/ölçekler ise kısaca
şunlardır:
i. Ülkede gerçekleştirilen hizmetlerin (işlerin/görevlerin) merkezi ve yerel idareler
arasındaki dağılımı
ii. Kamu harcamaları içinde yerel yönetimlerin oranı (savunma ve dış işleri hariç)
iii. Kamu gelirleri içinde yerel yönetimlerin gelirlerinin oranı
iv. Yerel düzeyde alınan kararların ne kadarının ya da ne ölçüde merkezi idarenin
onayına tâbi olduğu.
v. Kamu görevlilerinin/çalışanlarının merkez, taşra ve yerel yönetimler arasındaki
dağılımı.

4.3. Türk Kamu Yönetiminin Örgütlenmesinin Temel Özellikleri
Türk kamu yönetiminin örgütlenmesi ve işleyişi yönetim politikaları ve kamu
hizmetlerinin arzıyla ilgili olarak hukukun yanı sıra diğer soysal, siyasal ve iktisadi alanla ilgili
olmakla beraber hukukiliğin öne çıktığı ve ana hukuk metinlerinde yer aldığının görüyoruz.
Nitekim ilk anayasamız olan ve 1876 yılında kabul edilen Kanuni Esasi’den bu yana kabul
edilen bütün anayasalarda kamu yönetimi “anayasal ilkeler” konularak düzenlenmiştir. Aşağıda
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gerek anayasal gerekse kamu yönetimini ilgilendiren mevzuat dikkate alınarak Türk kamu
yönetiminin özellikleri kısaca gösterilecektir. Burada 1982 Anayasası ile kurulan hukuki yapı
ve bugüne kadar olan tarihi birikim esas alınacaktır.

4.3.1. Türk Kamu yönetiminin Örgütlenmesi
Türk kamu yönetiminin örgütlenmesi ve idarenin/yönetimin işleyişi konusu 1982
Anayasasında iki katlı olarak karşımıza çıkmaktadır: Birincisi Anayasanın temel ilkeleri
açısından diğeri ise doğrudan Anayasanın ikinci bölümünde yönetimle alakalı
düzenlemelerdir.
Anayasanın temel ilkeleri açısından Türk kamu yönetimin düzenlenmesinde
Anayasasının 4. maddesine göre değiştirilemez ve değiştirilmesi de teklif edilemeyecek olan
aşağıdaki temel düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu çerçevede 1982 Anayasası’nda
1. maddede belirtilen “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” ilkesi,
2. maddede “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel
ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir” olarak belirtilen
cumhuriyetin nitelikleri,
3. maddede belirtilen “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili
Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı
“İstiklal Marşı”dır Başkenti Ankara’dır” hükümleri Türk kamu yönetiminin organizasyon ve
işleyişinin çerçevesinin oluşturmaktadır.
Bu maddelere ilaveten Anayasanın 5. maddesinde “Devletin temel amaç ve görevleri,
Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” şeklinde belirtilen devletin
temel amaç ve görevleri de Türk kamu yönetimin organizasyon olarak amacını ortaya koyması
açısından bağlayıcı hükümler ortaya koymaktadır. Ancak yine burada, 5. maddenin 4. madde
içine alınmaması da burada belirtilen amaçların -1., 2., ve 3. maddelere aykırı olmamak şartıyla
değişebileceği de kabul edilmektedir. Bu amaçların değişebileceğinin kabulü daha önce
belirttiğimiz kamu yönetiminin dinamik yönünü ve ihtiyaçların değişen özelliklerine göre, daha
uygun yeniden örgütlenmeye/örgütsel değişmeye imkân vermektedir.
Anayasada yer alan ikinci kategori düzenlemeler ise doğrudan doğruya kamu
yönetimini ilgilendiren anayasanın ikinci bölümünde yer alan hükümler ile bu bölümün altında
yer alan “IV. İdare” başlığı altında yer alan hükümlerdir. Yürütme bölümü ve idare başlığı
altında Türk kamu yönetimi organları, örgüt, görev, yetki ve işleyişleri düzenlenmiştir.
Anayasada idare kavramı yerine göre “yönetim”, “örgüt”, idari/yönetsel faaliyet”, ve “sevk
ve idare” manalarına gelecek şekilde çoğul anlamlı olarak kullanılmıştır.
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İdare başlığı altında Anayasanın 123. maddesinde
“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.
İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına
dayanır.
Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak
kurulur.” denilmektedir. Bu maddede yer alan ilkeler şunlardır:
1- Bu maddede birinci fıkrasında idarenin yani yönetimin bütünlüğü ilkesi
vurgulanmaktadır. Bütünlük devlet içinde kurulmuş olan bütün örgütlenmeleri kapsamaktadır.
Bu örgütlenmelerin merkezden, yerinden veya özel statülü olması bir ayrıcalık taşımamaktadır.
Kamu yönetimi içinde yer alan kurum ve kuruluşların bütünlüğü iki idari kurum yoluyla
sağlanmaktadır: Hiyerarşik denetim ve idari vesayet.
a) Hiyerarşik denetim: Ast-üst ilişkisi içinde örgütlenmiş bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının kendi içindeki bütünlüğü sağlar.
sağlar.

b) Vesayet denetimi: merkezden ve yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü

2- İkinci ilke yasal yönetim ya da idarenin kanuniliği ilkesidir. Buna göre kamu
yönetimini oluşturan bütün kurum ve kuruluşlar ancak doğrudan kanunla veya kanunların
açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. Tüzel kişiliği kanunla veya kanun verdiği yetkiye
dayanılarak kurulan bu örgütlerin görev ve işleyişleri de yine kanunlarda belirtilen yetkilere
dayanılarak düzenlenir.
3- 123. madde de belirtilen bir diğer ilke de idarenin örgütlenme ve görevlerini yerine
getirmesinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayandırmasıdır.
Merkezden ve yerinden yönetim ilkelerinin özellikleri konusunda bilgi verilmişti. Bu ilkeler
çerçevesinde Türk kamu yönetiminin örgütlenmesi siyasal sistemin ve yasa koyucunun bir
tercihi olarak anayasada yer almıştır.
4- Anayasanın 126. maddesinde düzenlenen merkezi idare başlığı altında illerin idaresi
için söz konusu edilen yetki genişliği ilkesidir. Yetki genişliği merkezden yönetimin
yumuşatılmış bir şekli olup merkezi yönetimin taşra örgütü yöneticilerine kendiliğinden karar
alma ve uygulama yetkisinin verilmesidir.

4.3.2. Kamu Yönetimin Örgüt Yapısı
Her ülkenin kendi iç ve dış şartlarına göre oluşturulan kamu yönetim örgütünün
ülkemizde örgütlenmesi iki ayrı kritere göre sınıflandırılabilir: Birincisi anayasada belirtilen
ilkelere göre; ikincisi ise kamu mali yönetim mevzuatına göre.
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4.3.2.1. Anayasada Belirtilen Kriterlere Göre
Türk kamu yönetimi merkezden yönetim ve yerinden yönetim kuruluşları olarak iki
gruba ayrılmaktadır. Merkezden yönetim kuruluşları da yine kendi içinde “başkent veya
merkez” ve “taşra” örgütleri olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Merkez veya başkent
örgütünde Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar, Bakanlıklarla ilgilendirilmiş “bağlı”
kuruluşlar ve merkezi kuruluşlar arasında yer alan diğer “yardımcı” kuruluşlar yer almaktadır.
Merkezi yönetimde bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kuruluşlar yer alır. Merkez yönetimin
taşra örgütünde ise “il”, “ilçe”, “bucak”, ve “bölge kuruluşları” yer almaktadır.
Yerinden yönetim kuruluşları ise yerel yönetimler (mahalli idareler), Kamu iktisadi
teşebbüsleri, TRT, kamu kurumu özelliğine sahip meslek kuruluşları, YÖK ve üniversiteler
örnek gösterilebilir.
Şekil 4.1: Türk Kamu Yönetiminin Yapısı

Kaynak: Eryılmaz, B., Kamu Yönetimi, 3.bs. Okutman Yayıncılık, 2010, s. 92.
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4.3.2.2. Bütçelerine Göre Kamu Yönetimi (Şekil 5.2)
Burada kriter kamu kurumlarının dahil oldukları bütçe türüne göre sınıflandırılmaktadır.
Bu sınıflandırmaya göre kamu kurumları genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri
tasnifi altında “merkezi yönetim”, “sosyal güvenlik kurumları” ve “mahalli idareler” yer
almaktadır.
Merkezi yönetim bütçesi içinde “genel bütçe kapsamındaki “kamu idareleri”, “özel
bütçe idareleri”, ve “denetleyici” ve “düzenleyici kurumlar” yer almaktadır.
Genel bütçe, devlet tüzel kişiliğine dahil olan TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Yargı
organları, Başbakanlık, Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı kamu kurumlarının bütçeleridir.
Buna karşılık özel bütçe bir kamu hizmetini yürütmek üzere bakanlıklara bağlı veya ilgili
statülerinde kurulan kendilerine bütçe tahsis edilen, harcama yetkisi verilen ve çalışma esasları
özel yasalarla düzenlenen kamu idareleri ile YÖK, üniversiteler ile diğer özel bütçeli olan bütün
idareleri kapsamaktadır.
4.2. Bütçelerine Göre Türk Kamu Yönetimi Örgütü

Kaynak: Eryılmaz, B., Kamu Yönetimi, 3.bs. Okutman Yayıncılık, 2010, s. 93.
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4.3.3. Türk Kamu Yönetiminin Özellikleri
Türk kamu yönetiminin sahip olduğu özellikler siyasi, hukuki, sosyal, kültürel, tarihi ve
yönetim vs. açısından ayrı ayrı inceleme ve değerlendirmelere konu olmaktadır. Uzun devlet
geçmişi olan Türk devlet geleneği içinde güncellenmiş olan Türk kamu yönetimi anlayışının
bütün özelliklerini burada ayrıntılı olarak vermek mümkün değildir. Bununla birlikte anlatılan
konularla bağlantı kurmak ve başka zaman ve kaynaklarla da kendinizi geliştirmek amacıyla
ana başlıklar altında Türk kamu yönetiminin özellikleri olarak (bir kısmı yukarı da açıklanmış
olmakla beraber) şunları belirtebiliriz:
1Parlamenter demokrasi gereği yürütme organı/hükümet TBMM içinden kurulur
ve TBMM’ye karşı siyasi olarak sorumludur.
2Tanzimattan günümüze Türk kamu yönetiminde hâkim yönetim ilkesi
merkeziyetçiliktir. Merkeziyetçilik coğrafi ve örgütsel ya da yetki merkezciliği ile idari ve
mali merkeziyetçiliği de kapsamaktadır.
3Türkiye’de kamu yönetimi üniter devlet sisteminin bir gereği olarak kuruluş ve
görevleriyle bir bütündür.
4Türk kamu yönetimi örgüt yapısı merkezden yönetim ve yerinden yönetim
kuruluşları olarak iki gruba ayrılır.
5Türkiye’de idare “idari rejim açısından” ayrı bir hukuka “idare hukuku”na
tabidir. Yargı denetimi açısından da “idari yargı” düzeni söz konusudur.
6Türk kamu yönetimi tarihsel olarak içinden çıktığı Osmanlı Devleti’nde var
olan (Danıştay, Sayıştay, Yargıtay, bakanlık ve yerinden yönetimler gibi) kurumları da içinde
barındırarak devlette devamlılık anlayışına sahip olduğunu göstermektedir.
7Türk kamu yönetim örgütü/bürokrasisi biçimselliğin ve sadakatin önem
verildiği bir geleneğe sahiptir. Max Weber’in hukuki- rasyonel bürokrasi modelinde öngördüğü
“patrimonial (geleneksel)” bürokrasi özelliklerini taşır.
8Son yıllarda, özellikle, 1980 sonrası başlayan kamu yönetimdeki reformlar ile
birlikte vizyon, misyon, açıklık, hesap verebilirlik, verimlilik, katılım, halkın memnuniyeti,
etkinlik ve verimlilik, kalite, hizmet standartları, stratejik plan, performans vs. gibi yeni kamu
yönetimi anlayışını yansıtan pek çok yeni anlayış Türk kamu yönetiminde yerini almaya
başlamış ve önemli mesafeler de alınmıştır.
9Yönetimde saydamlık ilkesi Türk kamu yönetimin bir ilkesi haline gelmiştir.
2003 yılında kabul edilen Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile yönetimde saydamlık ilkesine
geçilmiştir. Vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarına başvurarak kurumun çeşitli iş ve
eylemleri hakkında bilgi alabilmektedir. Bu düzenleme öncesinde yönetim “gizlilik” ve “resmi
sır” ilkelerine göre hareket etmiştir.
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10Kamu yönetiminde görev alan personelinin istihdamı yani kamu personel
rejimi yasal bir düzene tabidir. Kamu personel rejiminde sınıflandırma, kariyer, liyakat ve
tarafsızlık ilkeleri yer almaktadır. 657 sayılı devlet Memurları Kanunu 36. maddesinde
memurların yaptıkları işleri 10 hizmet sınıfına ayırarak düzenlemiştir. Türk kamu personel
rejimine göre memurluk bir kariyer yani meslektir. Memurluğa girişte ve girdikten sonra
yükselişlerde yani terfide liyakat esasına göre hareket edilir. Liyakat, bilgi, ehliyet, yetenek ve
diplomayı esas alan bir yaklaşımdır. Liyakat ilkesiyle kamu hizmetini en ehil şekilde yerine
getirecek olan kimselerin istihdamı amaçlanmıştır. Görevin gerektirdiği nitelikler sahip olmak
esastır. Bu ilke aynı zamanda tarafsızlık ilkesiyle de ilişkilidir. Kamu hizmetinin verilmesinde,
kamu hizmetlilerinin yani memurlar ve diğer personelin görevlerini yerine getirirken ırk, dil,
din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ayrımı yapmaları yasaklanmıştır.
11Türk kamu yönetiminde istihdam edilen personelin, yani memurların, sosyoekonomik özellikleri incelendiğinde orta tabakaya dâhil oldukları görülmektedir. Memurluk
kamu gücünü kullanmak itibariyle toplumda yüksek bir statüye sahiptir. Pek çok ülkede ya üst
tabakalardan kimselerin ya da elit tabakaların yer aldığı bir meslektir. Türkiye’de seçkinci
olamayan, eşitlikçi bir yaklaşımın hâkim olduğunu görüyoruz.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu yönetiminde merkezden ve yerinden yönetim örgütlenmenin anlamı,
ilkeleri, bunların özellikleri (olumlu ve olumsuz yönleri) ile Türk kamu yönetiminin
örgütlenmesinin temel ilkeleri, özellikleri, yapısı ve tasnifi öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) 19. Yüzyılda hâkim olan devlet anlayışı hangisidir?
a) Sosyal devlet
b) Refah devleti
c) Sosyalist devlet
d) Milli devlet
e) Liberal devlet
2) Yeni kamu yönetimi anlayışı ne zaman ortaya çıkmıştır?
a) 17. yüzyılda
b) 18. yüzyılda
c) 19. yüzyılda
d) 20. yüzyılda
e) 21. yüzyılda
3) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel kamu yönetimi anlayışının özelliklerinden biri
değildir?
a) Bürokratik örgütlenme esastır
b) Otoriter anlayış meşrudur
c) Kamu sektörü özel sektörden farklıdır
d) Siyaset ve yönetim birbirinden farklıdır
e) Kamu hizmetlerinin doğrudan devlet tarafından üretilir
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4) Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetiminin anlayışının bir özelliği değildir?
a) Organizasyonlarda ekonomik boyutun ve fonksiyonelliğin öne çıkarılması
b) Özel sektörde görülen yeni üretim ve yönetim tekniklerinden yararlanma
c) Kamu politikalarının siyaset kurumu tarafından belirlenmesi
d) Devletin küçültülmesi
e) Kamunun ekonomik faaliyetlerden uzaklaşması
5) Yeni kamu yönetimini ortaya çıkmasında etkili olan ülkeler hangisidir?
a) ABD
b) İngiltere
c) ABD ve İngiltere
d) ABD ve Fransa
e) İngiltere ve Almanya
6) Minimal devlet aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
a) Sosyal devlet
b) Otoriter devlet
c) Refah devleti
d) Liberal devlet
e) Faşist devlet
7) Yeni kamu yönetimine geçişte hangi faktör en fazla rol oynamıştır?
a) Refah devleti anlayışının krize girmesi
b) Hizmetler sektörünün gelişmesi
c) Bilgi toplumuna geçiş
d) Özel sektör yönetim uygulamalarının başarısı
e) Minimal devletten vazgeçilmesi
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çıkar?

8) İnsan kaynakları yönetimi hangi kamu yönetimi paradigmasında daha fazla öne
a) Geleneksel kamu yönetimi
b) Bürokratik kamu yönetimi
c) Skolâstik kamu yönetimi
d) Yeni kamu yönetimi
e) Post modern kamu yönetimi

9) Fonksiyonları adalet, savunma ve vergi toplama görevleriyle sınırlı olan devlet ne
olarak adlandırılır?
a) Arkaik devlet
b) Feodal devlet
c) Jandarma devlet
d) Liberal devlet
e) Klasik devlet
10) Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımına oranla yeni kamu yönetimi anlayışlarında
daha fazla baskın olan faktör hangisidir?
a) Kamu görevi
b) Adalet
c) Ekonomik etkinlik
d) Bürokratik örgütlenmenin güçlenmesi
e) Eşitlik

Cevaplar
1) e, 2) d, 3) b, 4) c, 5) c, 6) d, 7) a, 8) d, 9) c, 10) c.
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5. TÜRK KAMU YÖNETİMİNININ YAPISI I: MERKEZİ
YÖNETİM (BAŞKENT ÖRGÜTÜ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Taşra Örgütü
6.2. İl Yönetimi
6.2.1. Vali
6.2.2. İl Müdürleri
6.2.3. İl İdare Kurulu
6.3. İlçe Yönetimi
6.4. Bölge Yönetimi
6.5. İl Yönetiminin Tarihi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Merkezi yönetimin taşra örgütü ne demektir?

2.

Mülki yönetim hangi yönetim birimlerini kapsar?

3.

Merkezi yönetimin il idaresi ile yerel yönetim olarak il idareleri nelerdir?

4.
Vali olarak atanmak için kamu görevlisi olmaya gerek var mı? Ya da valilik bir
meslek memurluğu mudur?
5.

Bakanlıkların il ve ilçelerdeki temsilcileri kimlerdir?

6.

Neden il idaresinde sadece bazı il müdürleri yer alır?

7.
Kamu görevlisi olarak kaymakam ile validen hangisi hukuki olarak daha güçlü
bir konumdadır?
8.
Merkez yönetimin ifa ettiği hangi nitelikteki hizmetler bölge yönetimleri olarak
teşkilatlandırılabilir?
9.
Türkiye cumhuriyeti yönetim sisteminde Osmanlı Devletin yönetim sistemi
arasında bir bağ var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Merkezi yönetimin taşra Kamu yönetiminin başkent Anlatım ve örnekleme ile
örgütü
örgütünü
oluşturan konuların kamu yönetimi
kurumlar (İl, ilçe, ve bölge ile ilgisinin kurulmasıyla
yönetimleri) yapıları ve
fonksiyonlarının
öğrenilmesi ve anlaşılması
İl yönetiminin tarihi
İl yönetimi anlayışının Anlatım ve örnekleme ile
Türkiye’de gelişmesi ve konuların kamu yönetimi
geçirdiği
serüvenin ile ilgisinin kurulmasıyla
öğrenilmesi ve anlaşılması
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
 Taşra örgütü
 Mülki yönetim
 Vali
 İl müdürü
 İl idare kurulu
 Kaymakam
 İlçe yönetim kurulu
 İlçe müdürü
 İstisnai memurluk
 Meslek memurluğu
 Napolyon sistemi
 Kadı
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Giriş
Bu bölümde Türk kamu yönetiminin merkez yönetimin taşra örgütünü oluşturan il, ilçe,
bucak ve bölge yönetimlerinin yapıları, organları, fonksiyonları ile il yönetimin tarihi konuları
incelenecektir.

6.1. Taşra Örgütü
Merkezden Yönetim kuruluşlarının “Başkent Örgütü” ve “Taşra Örgütü” olmak üzere
iki kategoriye ayrıldığı daha önce belirtilmiş ve geçen haftaki derste Başkent Örgütü
incelenmişti. Burada ise Merkezi yönetimin Taşra Örgütü incelenecektir.
Merkezi yönetimin Taşra Örgütünde: İl ve ilçe yer almaktadır. İlk iki yapı birbiriyle
ortak özellikler göstermesine karşılık üçüncü yapı farklı bir nitelik taşımaktadır. İl ve ilçe
yönetimleri “mülki yönetim” olarak adlandırılır.
Merkezi yönetimin taşra örgütlenme birimi “il”dir. İl yönetim yapısında başkent
örgütünün her birinin bir temsilcisi vardır. İl adeta merkez başkent örgütünün küçük ölçekli bir
örneğidir. İl’in yanı sıra merkezi yönetim kuruluşları taşrada “bölge” kuruluşları
kurabilmektedir. Taşrada il örgütlenmesi esas; bölge örgütlenmesi ise istisnai bir nitelik taşır.
Bu özellikler çerçevesinde merkezi hükümetin taşra teşkilatı
-

Valiye bağlı il kuruluşları,

-

Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları

-

Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlardan oluşmaktadır.

Bu açıdan değerlendirildiğinde “İl” yönetiminin yapısında vali ve valiye bağlı
bakanlıkların iz düşümü olan il ve şube müdürlükleri ile bunların altında şeflik ve memurlar
vardır.
Merkezi yönetim dışında taşrada kurulan “bölge” idareleri Müdürlük ( X Kuruluşu
Bölge Müdürlüğü), Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik (X Kuruluşu Şube Müdürlüğü),
Şeflik veya Mühendislik (X Kuruluşu Şefliği) olarak hiyerarşik şekilde yapılanır.
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Tablo 6.1: İl Teşkilat Yapısı
İldeki en üst makam

Vali
(Devletin

ve

bütün

Bakanlıkların

temsilcisi)
Bakanlıkların iz düşümü olan

İl Müdürlükleri
(Milli

Müdürlükler

Eğitim,

Maliye,

İçişleri

Bakanlıkları vs.)
İl

Müdürlüklerinin

alt

Şube Müdürlükleri

birimleri
Şubelerin alt birimleri
Şefliklere

bağlı

Şeflik
kamu

Memurlar

görevlileri
6.2. İl Yönetimi
İller yasa ile kurulur. İllerin büyük bir kısmı tarihsel olarak kurulmuş ve bugüne gelmiş
illerdir. İl sayısı sabit değildir. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne il sayıları zaman zaman
değişikliklere uğramıştır. 1925 yılında 74 olan il sayısı 1933 de 57’ye düşmüş, 1957’de 67
olarak belirlenmiş uzun süre bu sayıda kalan il sayısı daha sonra 1989, 1990 yıllarında yapılan
değişiklikle sayı 73’e, 1996 ve 1999 yıllarında yapılan değişikliklerle il sayısı 81’e çıkmıştır.
Bugün Türkiye’de 81 il vardır.
İl yönetimi ikili bir yapıdan oluşmaktadır: Valilik ve il özel idaresi.
i-

Valilik, merkezi yönetimin taşra teşkilatı olarak il yönetimi,

ii-

İl özel idaresi, merkezi yönetimden ayrı tüzel kişiliğe sahip yerel yönetim
birimi.

6.2.1. Vali
İldeki bütün devlet kuruluşlarının devletin temsilcisi olan tek bir yönetici altında
toplamak il yönetim anlayışının bir amacıdır. İl yönetimin başı validir. Vali, yetki genişliği
esasına göre “il”i yönetir. İlde cumhurbaşkanını temsil eder. Cumhurbaşkanı,
cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar valiye emir ve talimat verme hakkına sahip.
87

Bakanlıkların il kuruluş ve memurları valinin hiyerarşik denetimi altındadır. Bunların
faaliyetlerinin yönetimi, sevk ve idaresi ile koordinasyonu valilini sorumluluğundadır. 2
Temmuz 2018 tarihli KHK ile yapılan yasal düzenlemelere göre valiler sadece “idari yürütme
vasıtası” haline gelmiştir. Valiler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanırlar.

10.07.2018 tarihli Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Atama Usûllerine Dair 3 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamede valiler kararname ekindeki (I)
sayılı cetvelde yer almıştır. Atanma şartları ve görev süreleri 3 ve 4. Maddelerde
düzenlenmiştir:
Kararnamenin 3. Maddesinde yer alan hükümlere göre valiler aşağıdaki şartlara sahip
olanlar arasından atanırlar:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.
c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslar
arası kuruluş-lar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.
Yine aynı kararnamenin 4.maddesinde valilerin görev süreleri düzenlenmiştir. Buna göre:
a) Valilerin görev süresi atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev
süresini geçemez.
b) Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar,
yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder.
c) Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir.
d) Valiler, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir.
Görüldüğü üzere, valilerin görev süresi kendisini atayan cumhurbaşkanının görev süresi
ile sınırlıdır. Ayrıca cumhurbaşkanı valilerin görevden alınması ve tekrar atanmasında da tek
yetkili makamdır.
Mevcut yasal düzenlemelere göre valilerin sadece “idari yürütme vasıtası” olarak
tanımlanmış olması eskiden var olan valinin hem devletin hem de hükümetin ildeki temsilcisi
olma statüsünün devam ettirip ettirmediği hususunu tartışmaya açmıştır. Burada sorun alanı
siyasal iktidarın meclise karşı sorumlu olan başbakan ve bakanlardan oluşan hükümet sistemi
yerine cumhurbaşkanlığı sistemi ile iktidarın cumhurbaşkanına verilemiş olması ile ortaya
çıkan devletin temsili ile siyasal iktidarın temsilinin aynı makam ve kişide birleşmesinden
kaynaklanmaktadır. Ancak kanaatimizce valinin bu fonksiyonlarında bir değişiklik olmamıştır.
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Çünkü cumhurbaşkanınca doğrudan atanan vali cumhurbaşkanın ildeki temsilcisi ve hiyerarşik
astı olması nedeniyle hem devleti temsil eden cumhurbaşkanı hem de siyasal iktidarı temsil
eden cumhurbaşkanını temsil etmektedir. Bu çerçevede valilerin eskiden olduğu gibi devleti
temsili açısından “idari”, cumhurbaşkanını temsili açısından “siyasi” nitelikte iki fonksiyonu
yerine getirir. Bu sebeple “istisnai memurluk” statüsüne sahiptir. Bunun bir sonucu olarak,
valilerin atanmaları ve özlük hakları diğer kamu görevlilerinden ayrı olarak düzenlenmiştir.
Valinin siyasi rolü valinin iktidar ile halk arasında bir ara kurum görevi görmesidir.
Siyasal iktidarların aldığı kararların uygulanmasında vali önemli bir rol oynar. Bu amaçla
toplumsal kesimlerin temsilcileriyle ilişkilerde bulunmak durumundadır. İktidarlar doğal olarak
valinin kendisine mutlak bağlılığını ister. Valinin şahsi düşüncesi farklı olabilir. Ancak, alınan
tedbirlerin veya politikaların uygulanmasından valinin sorumlu olması böyle bir sonucu
doğurmaktadır. İktidar politikalarının uygulanmasında problem yaşanması iktidarı zor duruma
sokacağı açıktır. Bu sebeple valilerin atanması ve görevden alınmaları istisnai memurluk olarak
düzenlenmiştir. Valilerin atanması ve görevden alınmaları yürütmenin yani cumhurbaşkanının
takdirine bağlıdır. Bu sebeple valiler siyasal konjonktürden, iktidar değişikliklerinden hızla
etkilenirler.
Valilerin atanmalarındaki bu serbestlik ve yasal konumlarındaki özellik sebebiyle
valilik bir meslek değildir. Cumhurbaşkanı mülki idare dışından kimseleri de vali olarak
atayabilir. Yasal olarak bu imkân olmasına karşılık uygulamada özellikle askeri yönetimler
dışında mülki idarede görev yapanlar (kaymakamlar, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığındaki
üst düzey yöneticiler vs.) arasından vali atanmaktadır. Bu açıdan valilik meslekleşmiştir
denebilir. Buna karşılık vali yardımcısı olmak için en az altı yıl kaymakamlık yapmak şartı
vardır.
Valinin sevk ve idare, yönetim ve koordinasyon görevi gereği olarak bütün il kuruluşları
faaliyet ve işlemlerinden valiyi bilgilendirmekle (gerekli bilgi ve belgeler dâhil) sorumludurlar.
Bunun bir sonucu olarak bütün yazışmaların validen geçmesi gerekmektedir. Vali gerekli
gördüğü alanlarda ilgili görevlilere imza yetkisi verebilir.
Valinin ildeki kuruluşların en yüksek amiri olmakla ildeki devlet memurlarının hem
hiyerarşik, hem de sicil amiridir. İldeki memurların bir kısmının da ataması da vali tarafından
yapılır. Bununla birlikte valinin otoritesi ildeki bütün kuruluşları kuşatmaz. Örneğin askeri
birlikler ile mahkemeler bu gruptadır. Yine valinin yerel yönetimler üzerindeki etkisi ise idari
vesayet sınırları içindedir.
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Valinin görevleri beş grupta toplanabilir. Bunlar:
1- Yukarıda belirtilen siyasal temsil görevi,
2- Protokole ilişkin görevleri
3- Kamu düzenin sağlanması görevi,
4- İl düzeyinde devlet faaliyetlerinin yönetilmesi görevi ve
5- Yerel yönetimlerin denetlenmesi (vesayet yetkisi) görevleridir.
Beş grupta toplanan valinin görevleri 1949 tarihli İller idaresi Kanununun “II VALİLERİN HUKUKİ DURUMLARI, GÖREV VE YETKİLERİ” ve “III - VALİLERİN
TEFTİŞ VE DENETLEME YETKİLERİ” bölümlerinde 9 ile 20. maddelerinde ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir.
6.2.2. İl Müdürleri
5442 sayılı il idaresi Kanunu’nun BÖLÜM II: İL İDARESİ başlığı altında yer alan 4.
maddesinde “İl genel idaresinin başı ve mercii validir. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre
illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilatın her birinin başında bulunanlar il idare şube
başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilat
valinin emri altındadır.” denmektedir. Burada sözü edilen konu bakanlıkların il seviyesinde
kendi hizmetlerini yerine getirmek amacıyla “il kuruluşları” olarak teşkilatlanmalarıdır. Bu
amaçla kurulan il kuruluşlarının yöneticilerine “il müdürleri” denir. İl müdürleri yasada da yer
aldığı üzere kuruluşlarının işlem ve eylemlerinden valiye karşı sorumludurlar. Vali yılda dört
defadan az olmamak üzere yönetiminde birliği, etkinliği ve verimliliği sağlamak amacıyla il
müdürleriyle toplantı yapar. Kararların uygulanması ve takibi il müdürlerince yerine getirilmesi
gereken bir sorumluluktur.
6.2.3. İl İdare Kurulu
5442 sayılı il idaresi Kanunu’nun BÖLÜM V: İL VE İLÇE İDARE KURULLARI
başlığı altında yer alan düzenlemede Madde 57 de il idare/yönetim kurulu tanımlanmıştır. Bu
maddeye göre il idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli
eğitim, çevre ve şehircilik, sağlık, gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlerinden oluşmaktadır.
Kurula vali başkanlık eder ancak vali, isterse, idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali
muavinini görevlendirebilir.
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İl idare/yönetim kurullarında kurula dâhil olmayan idare şubelerinin başkanları kendi
idarelerine ait idari ve istişari işlerin görüşülmesinde üye sıfatıyla çağrılarak o iş hakkında
gerekli açıklamaları yapar, bilgi veriri ve oyla maya katılırlar. İdare kurulları,
- idari (yönetsel) ve
- istişari (danışma) görevleri vardır.
İl idare kurulunun görev alanı 1980 sonrası yapılan düzenlemelerle oldukça
sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede yönetsel ve danışma ile ilgili görevleri dışındaki var olan
“yargısal fonksiyonu” da sona ermiştir. Aşağıdaki konularda il idare kurullarının görüşüne
başvurulur:
-

İlçelerin kurulması, kaldırılması, bağlı oldukları ilin değiştirilmesi, sınırlarının
değiştirilmesi,

-

Köyleri kurulması, yerlerinin ve adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi
veya ayrılması.

İl idare kurulları, bir üst kurul gibi, ilçe idare kurullarında verilen kararlara karşı itiraz
yapılan kurullardır.
6.3. İlçe Yönetimi
Merkezi yönetimin taşra teşkilatının ikincisi ilçelerdir. İdari İl genel yönetimin bir alt
kademesini oluşturur. İlçeler yasa ile kurulurlar. İlçelerde de ilde olduğu gibi merkezi yönetim
kuruluşları teşkilatlanması söz konusudur.

“İl kuruluşları” yerini “ilçe kuruluşları”; “il

müdürleri” yerini de “ilçe müdürleri” almıştır.
10.07.2018 tarihli Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Atama Usûllerine Dair 3 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamede kaymakamlar kararname
ekindeki (II) sayılı cetvelde yer almıştır.
Kaymakam: İlçe yönetiminin başında kaymakam bulunur. Kaymakamlık, valilik gibi
istisnai memurluk değil, bir meslek memurluğudur. Kaymakam cumhurbaşkanı tarafından
onaylanmış içişleri bakanın kararı ile atanır. Kaymakam, valinin gözetim ve denetimi altında
görev yapar. Kaymakam valiler gibi idari ve siyasi değil sadece idari temsilleri söz konusudur.
Kaymakamların görev süresi ne kaymakamı atayan bakan ne de atamaya onay veren
cumhurbaşkanının görev süresi ile sınırlıdır.
Her ilde birden fazla ilçe vardır. Bu ilçelerden biri il yönetiminin yer aldığı il merkezinin
olduğu ilçedir. Buna merkez ilçe denir. Büyükşehir yapısında olan il merkezlerinde birden fazla
ilçe vardır ve her biri ayrı bir yönetim birimi olarak kaymakamlarca yönetilir (İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Bursa vs. buna örnektir). Büyük şehir yapısında olmayan tek ilçeli il
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merkezlerindeki ilçe tektir (merkez ilçe) ve yöneticisi de kaymakam değil doğrudan doğruya
validir (Edirne, Erzincan, Bolu, Artvin, Giresun, Tekirdağ, Muğla vs. gibi).
Kaymakamın görevleri 5442 sayılı İller İdaresi Kanunun 31-40. maddelerinde
düzenlenmiştir. Buna göre kaymakamların görevleri ilçede yasaların uygulanması, idari
birimlerin denetimi ve koordinasyonun sağlanması olarak üç grupta toplanır. İlde valinin
görevleri ile ilçede kaymakamın görevleri arasında bir paralellik söz konusudur; benzer
görevleri yaparlar. (OKUMA II)
İlçe yönetim Kurulu: İldeki il yönetim kuruluna benzer bir yapı ilçede de
bulunmaktadır. İlçe idari/yönetim kurulu olarak adlandırılan bu kurulun başkanlığını
kaymakam yapmaktadır. Kurulun üyeleri ise yazı işleri müdürü (tahrirat kâtibi), sağlık müdürü,
milli eğitim müdürü, mal müdürü ve gıda tarım ve hayvancılık müdüründen oluşmaktadır. İlçe
idare kurulunun görevleri il idare kurulunun görevleri gibi yönetim ve danışma görevleridir.

6.4. Bölge Yönetimi
Bölge yönetimi merkezi yönetimin taşra teşkilatının dördüncü şeklidir.

1982

Anayasasında Merkezi idareyi düzenleyen 127. maddesinde merkezi yönetimin taşra
teşkilatlanmasında illerin esas olduğu belirtilmiştir. Yetki genişliği esasına göre illerin idaresini
öngören Anayasa ayrıca “Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak
amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve
yetkileri kanunla düzenlenir” demek suretiyle illerin dışında kamu hizmetlerinin verilmesi için
teşkilat/örgüt kurulabileceğini ifade etmiştir. Düzenlemenin bu şeklinden bölge yönetiminin
esas olmadığı sadece ihtiyaca binaen ve tamamen kamu hizmetlerinin verilmesinde verim ve
uyum sağlamak amacıyla birden çok ili kapsayacak bir teşkilatlanmaya gidilebileceği hüküm
altına alınmıştır.
Burada Anayasanın bölge kavramının kullanmaması dikkat çekicidir. Bölge kavramının
kullanılmaması bölge yönetimi anlayışının benimsenmediğini göstermektedir. Nitekim 1983
yılında Bölge Valiliği ihdas eden Kanun Hükmündeki Kararname TBMM tarafından
reddedilmesinde de bu gerekçeden hareketle Anayasanın il yönetimim üzerinde bir idari
(mülki) yapılanmaya imkân vermediği anlayışı ileri sürülmüştür. Bu sebeple, Anayasada
kurulmasına izin verilen birden çok ili kapsayan teşkilatlanmalar idari yapının içinde hiyerarşik
bir kademe olmayıp istisnaî bir durumu ifade etmektedir. Ayrıca, bölge müdürlüklerinin
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bölgeleri ve örgütlenme şekilleri de standart değildir. Her kuruluşun özelliğine göre
teşkilatlanma ve bölge alanı farklıdır.
Bölge kuruluşlarının ortaya çıkmasında hizmetin özellikleri, teknik ihtiyaçlar,
hiyerarşiyi azaltmak ve anayasada belirtilen verimin artırılması ve birçok ili ilgilendiren kamu
hizmetinin verilmesinde uyumun sağlanması veya kanun koyucunun kabul edeceği başka
faktörler rol oynayabilir. Esasen anayasanın böyle bir izni vermesi çevresel ya da hizmetlerin
sunumunda ihtiyaç duyulan esnek yapılanmaya ihtiyaç hissedilmesi halinde merkezi yönetimin
etkin bir şekilde organize olmasına da imkân tanımaktadır.
İstisnai bir yapılanma olarak bakanlıklar ile merkez yönetimin “bağlı” ve “ilgili”
kuruluşlarının bölge esasına göre teşkilatlanmaları/örgütlenmeleri söz konusudur. Bu durumun
kuruluş kanununda yer alamsı gerekmektedir. Bölge örgütlenmelerinin başında “bölge
müdürleri” bulunur. Bölge örgütlenmelerine örnek olarak Bakanlık bölge örgütlenmeleri
Ulaştırma bakanlığı 12 taşra teşkilatı ulaştırma bölge müdürlüğü şeklindedir. Bağlı
kuruluşlardan Vakıflar genel müdürlüğü 25 bölge müdürlüğüne sahiptir. Yine bağlı
kuruluşlardan Türkiye İstatistik Kurumu taşra teşkilatı da 26 bölge müdürlüğünden
oluşmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün de ikisi geçici olmak üzere toplam 26
bölge müdürlüğü vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları da 7 bölge müdürlüğü
olarak teşkilatlanmış bulunmaktadır.
6.5. İl Yönetiminin Tarihi:
Türkiye’de uygulanan yönetim yapısı ve anlayışı köklerini Osmanlı Devleti’ndeki
uygulama ve yasal düzenlemelerde bulmaktadır. Tarihsel bağları ortaya koymak için ve idari
kurumların daha iyi anlaşılması açısından kısaca burada merkez ve taşra yönetiminin
serüveninden söz edilecektir.
İlk defa Napolyon döneminde Fransa’da uygulanan il ya da eski deyimi ile vilâyet
sistemi “Napolyon Sistemi” olarak da bilinmektedir. İl veya vilayet sistemi 1864 yılında
Tanzimat öncesi Osmanlı Devleti’nde mevcut olan eyalet sisteminin yerini almıştır. Eyalet
sisteminde ülke vergi, askerlik, güvenlik ve toprak yönetimi ihtiyacına göre eyaletlere bölünür.
Eyaletleri yönetenlere başlangıçta verilen “eyalet beyi” unvanı zaman içinde değişmiş ve önce
“beylerbeyi” sonra da “vali” unvanı verilmiştir. Eyalet sayısı Kanuni döneminde 30’a kadar
çıkmıştı.
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Eyaletler merkez yönetimin taşra teşkilatları olarak faaliyet yönetilmiştir. Eyalet
yöneticileri merkezdeki sadrazam gibi fonksiyon görürlerdi. Yetki genişliği esasına göre
hareket eden eyalet yöneticileri mahallin ileri gelenlerinin de katıldıkları “divan” kurarak
halkın şikâyet ve dertlerini dinler ve çözüm bulmaya çalışırlardı. Eyalet sisteminde halk
tarafından seçilen ayanlar da valilere yardımcı olurdu.
Eyalet sisteminde genel güvenlik ve askerlik valilerin; yargı, belediye hizmetleri ve
kolluk hizmetleri “kadı”nın sorumluluğundaydı. Kadının bir anlamda sivil idareyi temsil ettiği
de söylenebilir. II. Mahmut döneminde idari yapının yeniden yapılanması gerçekleştirilmiş
valilerin yetkileri sınırlandırılmış, maaşları nakdi olarak verilmeye başlanmış ve sabitlenmiştir.
Reformla merkezin otoritesini güçlendirmek ve yönetimi daha etkin hale getirmek
amaçlanmıştı. Bakanlar Kurulu şeklindeki idari yapılanma da II Mahmut döneminde olmuştur.
Mülki işlerden sorumlu “Kethüda” yerini “Umur-u Mülkiye Nezareti”ne (yani İçişleri
Bakanlığı); dış işlerine bakan “Reis-ül Küttap”lık da “Hariciye Nezareti”ne (yani Dışişleri
Bakanlığı) bıraktı. Bakanlık teşkilatlanmasında en üst memur olan “müsteşarlık” da bu
dönemde ihdas edildi.
Merkezi yönetim ve taşra yönetimi arasındaki problemlerin giderilmesi, halkın
yönetime katılmasının sağlanması, merkeziyetçiliğin azaltılması, taşra teşkilatlarının yeniden
düzenleme isteği ve Batılı ülkelerin baskılarının bir sonucu olarak 1864 yılında “Vilâyet
Nizamnamesi” adındaki Kanun çıkarılarak “eyalet” sisteminden “vilâyet” ya da “il” sitemine
geçildi. Taşra teşkilatı vilâyet, sancak, kaza ve karye/köy birimlerine ayrıldı. Vilâyetlerin
yönetimine “vali”, sancak yönetimine “mutasarrıf”, kaza yönetimine “kaymakam” ve
karye/köy yönetimine ise “muhtar” görevlendirildi.
Yeni kurulan vilayet ya da il yönetiminde vilayet idare meclisi ve vilayet umumi
meclisi(il genel meclisi) adı altında iki meclis oluşturuldu. Vilâyet İdare Meclisi bugünkü “il
idare meclisi”ne karşılık gelmektedir. Eyalet meclisinin de bir devamı niteliğinde olan Vilâyet
Meclisin üyelikleri seçilmiş ve tabii üyelerden oluşmaktaydı. Buna karşılık Vilâyet Umumi
Meclisi bugünkü il genel meclisinin yani il özel idaresinin kaynağıdır. Tamamen halkın
temsilcilerinden oluşan bu meclis yönetime halkın katılımını amaçlayan halkın taleplerini
yönetime ileten ve ayrıca yönetime danışmanlık yapan bir niteliğe sahipti.
1871 yılında yapılan değişiklikle kaza ile köy arasında “nahiye” adında bugünkü bucak
yönetimine karşılık gelen yeni bir yönetim birimi daha kuruldu ve yönetim kademesi beşe
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çıkartılmış oldu. 1871 yılında yayınlanan Vilâyet Nizamnamesi ile İstanbul dışındaki yerleşim
yerlerinde de belediyeler kurulması yasal olarak zemin sağlandı. Tanzimat döneminde ayrıca
ülke ordu bölgelerine ayrılarak (Rumeli ve Anadolu da 2 şer Arabistan da 1 olmak üzere toplam
5) başına “müşir” getirilerek ülkede askeri ve mülki/idari yapı birbirinden ayrılmıştır. Vilâyet
yöneticileri yani valiler “mülki amir” haline gelmiştir.
1876 “Kanun-i Esasi”nin (Anayasa) yürürlüğe girmesiyle vilayetlerin yönetimi ile ilgili
yasalaştırma girişimleri olduysa da sonuçlandırılamadı. Ancak, 1908 II Meşrutiyetin ilanıyla
birlikte başlayan yeni çalışmalar sonucu “İdare-i Umumiye-i Vilâyet Kanun-u Muvakkat”
adıyla 1913 de geçici bir yasa olarak kabul edildi. Bu yasa ile valiler güçlendirildi ve taşra
teşkilatı beş kademeli olarak devam etti. Bunlara ilave olarak “merkez kazası (merkez ilçe)”
ihdas edildi. Bu yasanın bir diğer yeniliği de mahalli idarelere/yerel yönetimlere gerçek
anlamda geçişin sağlanmasıdır.
Cumhuriyete geçiş sürecinde 1921 yılında sancakların (livaların) il yapılmasıyla
yönetim kademesi dörde düşmüş ve Osmanlı Devleti’nden kalan yasal düzenlemelere göre
yönetim devam etmiştir. 1924 Anayasası çerçevesinde 1949 yılında çıkarılan 5442 sayılı “İl
İdaresi Kanunu” bugüne kadar gelmiştir. Bugünkü taşra teşkilatlanmasının esasının bu yasa
oluşturmaktadır. 1924 Anayasasının illerin alt kademelerini belirtmesine karşılık, 1961 ve 1982
Anayasaları illerin alt kademelerini saymak yerine “iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır”
demek suretiyle illerdeki alt kademelerin değiştirilebilmesini mümkün hale getirilmiştir. Bir
başka ifade ile Anayasaya göre il dışındaki taşra teşkilatları (ör. ilçe) yasal düzenlemelerle
yeniden yapılandırılabilir niteliktedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk kamu yönetiminin merkez yönetimin taşra örgütünü oluşturan il, ilçe,
bucak ve bölge yönetimlerinin yapıları, organları, fonksiyonları ile il yönetimin tarihi konuları
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Merkezi yönetimin taşra örgütünde hangi birimler yer almaktadır?
a) İl ve ilçe
b) İlçe ve bucak
c) İlçe ve köy
d) İl, ilçe ve bölge
e) İl, ilçe ve köy
2) Mülki yönetim kavramı ne için kullanılır?
a) Merkezin başkent örgütü için
b) Merkezin taşra örgütü için
c) Merkezin üst örgütleri için
d) İl yönetimi için
e) Valilik sistemi için
3) Taşra örgütlenmesinde istisnai nitelik taşıyan örgütlenme modeli nedir?
a) İl örgütlenmesi
b) ilçe örgütlenmesi
c) Bucak örgütlenmesi
d) Köy örgütlenmesi
e) Bölge örgütlenmesi
4) Merkezi yönetimin taşra teşkilatı olan il yönetimi hangisidir?
a) Valilik
b) İl özel idaresi
c) İl merkez yönetimi
d) İl taşra yönetimi
e) İl bölge yönetimi
5) Kamu görevliliği statüsü açısından vali ile kaymakam karşılaştırıldığında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Valilerin görevden alınması kaymakamların görevden alınmasına oranla daha
kolaydır
b) Siyasi iktidara karşı valiler kaymakamlara oranla daha fazla kırılganlığa
sahiptir
c) Valilik ve kaymakamlık asli memurluktur
d) Valiler hükümeti ve devleti temsil eder
e) Kaymakamlar sadece devleti temsil eder
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6) İl müdürlerinin başında bulundukları kuruluşlarının işlem ve eylemleri için
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İl müdürleri doğrudan bakanlara bağlıdırlar
b) İl müdürleri valilerden emir almazlar
c) İl müdürleri il idare kuruluna karşı sorumludurlar
d) İl müdürlerinin eylem ve işlemleri il idare kurulunda oylanır
e) İl müdürleri valiye karşı sorumludurlar
7) Kaymakamlık nasıl bir memurluktur?
a) İdari memurluk
b) İstisnai memurluk
c) Olağan memurluk
d) Meslek memurluğu
e) Temsili memurluk
8) Merkez ilçeyi kim yönetir?
a) Kaymakam
b) Vali
c) Vali yardımcısı
d) İl idare kurulu
e) Bakan temsilcisi
9) Türkiye’de il sayısı kaçtır?
a) 57
b) 67
c) 81
d) 83
e) 79
10) Bakanlıkların bölge örgütlenmelerine gitmelerinde rol oynayan ana etken
nedir?
a) Bakanlıkların bağımsız davranma istekleri
b) Kamu hizmetlerinin sadece o bölgeye has olması
c) Kamu hizmetinin maliyetini düşürme arzusu
d) Kamu hizmetinin birden fazla ili kapsaması
e) Yerel halkın bölge örgütlenmesi şeklindeki talepleri
Cevaplar
1) d, 2) b, 3) e, 4) a, 5) c, 6) e, 7) d, 8) b, 9) c, 10) d.
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6. TÜRK KAMU YÖNETİMİNININ YAPISI II: MERKEZİ
YÖNETİMİN TAŞRA ÖRGÜTÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Taşra Örgütü
6.2. İl Yönetimi
6.2.1. Vali
6.2.2. İl Müdürleri
6.2.3. İl İdare Kurulu
6.3. İlçe Yönetimi
6.4. Bucak Yönetimi
6.5. Bölge Yönetimi
6.6. İl Yönetiminin Tarihi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Merkezi yönetimin taşra örgütü ne demektir?

2.

Mülki yönetim hangi yönetim birimlerini kapsar?

3.

Merkezi yönetimin il idaresi ile yerel yönetim olarak il idareleri nelerdir?

4.
Vali olarak atanmak için kamu görevlisi olmaya gerek var mı? Ya da valilik bir
meslek memurluğu mudur?
5.

Bakanlıkların il ve ilçelerdeki temsilcileri kimlerdir?

6.

Neden il idaresinde sadece bazı il müdürleri yer alır?

7.
Kamu görevlisi olarak kaymakam ile validen hangisi hukuki olarak daha güçlü
bir konumdadır?
8.
Merkez yönetimin ifa ettiği hangi nitelikteki hizmetler bölge yönetimleri olarak
teşkilatlandırılabilir?
9.

Bucak yönetimine neden ihtiyaç kalmamıştır?

10.
Türkiye cumhuriyeti yönetim sisteminde Osmanlı Devletin yönetim sistemi
arasında bir bağ var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Merkezi
örgütü

yönetimin

İl yönetiminin tarihi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
taşra Kamu yönetiminin başkent Anlatım ve örnekleme ile
örgütünü oluşturan kurumlar konuların kamu yönetimi ile
(İl, ilçe, bucak ve bölge ilgisinin kurulmasıyla
yönetimleri) yapıları ve
fonksiyonlarının öğrenilmesi
ve anlaşılması
İl
yönetimi
anlayışının Anlatım ve örnekleme ile
Türkiye’de gelişmesi ve konuların kamu yönetimi ile
geçirdiği
serüvenin ilgisinin kurulmasıyla
öğrenilmesi ve anlaşılması

103

Anahtar Kavramlar


Taşra örgütü



Mülki yönetim



Vali



İl müdürü



İl idare kurulu



Kaymakam



İlçe yönetim kurulu



İlçe müdürü



İstisnai memurluk



Meslek memurluğu



Bucak müdürü



Bucak komisyonu



Bucak meclisi



Napolyon sistemi



Kadı
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Giriş
Bu bölümde Türk kamu yönetiminin merkez yönetimin taşra örgütünü oluşturan il, ilçe,
bucak ve bölge yönetimlerinin yapıları, organları, fonksiyonları ile il yönetimin tarihi konuları
incelenecektir.

6.1. Taşra Örgütü
Merkezden Yönetim kuruluşlarının “Başkent Örgütü” ve “Taşra Örgütü” olmak üzere
iki kategoriye ayrıldığı daha önce belirtilmiş ve geçen haftaki derste Başkent Örgütü
incelenmişti. Burada ise Merkezi yönetimin Taşra Örgütü incelenecektir.
Merkezi yönetimin Taşra Örgütünde: İl, ilçe ve bucak yer almaktadır. İlk iki yapı
birbiriyle ortak özellikler göstermesine karşılık üçüncü yapı farklı bir nitelik taşımaktadır. İl,
ilçe ve bucak yönetimleri “mülki yönetim” olarak adlandırılır.
Merkezi yönetimin taşra örgütlenme birimi “il”dir. İl yönetim yapısında başkent
örgütünün her birinin bir temsilcisi vardır. İl adeta merkez başkent örgütünün küçük ölçekli bir
örneğidir. İl’in yanı sıra merkezi yönetim kuruluşları taşrada “bölge” kuruluşları
kurabilmektedir. Taşrada il örgütlenmesi esas; bölge örgütlenmesi ise istisnai bir nitelik taşır.
Bu özellikler çerçevesinde merkezi hükümetin taşra teşkilatı
-

Valiye bağlı il kuruluşları,

-

Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları

-

Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlardan oluşmaktadır.

Bu açıdan değerlendirildiğinde “İl” yönetiminin yapısında vali ve valiye bağlı
bakanlıkların iz düşümü olan il ve şube müdürlükleri ile bunların altında şeflik ve memurlar
vardır.
Merkezi yönetim dışında taşrada kurulan “bölge” idareleri Müdürlük ( X Kuruluşu
Bölge Müdürlüğü), Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik (X Kuruluşu Şube Müdürlüğü),
Şeflik veya Mühendislik (X Kuruluşu Şefliği) olarak hiyerarşik şekilde yapılanır.
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Tablo 6.1.: İl Teşkilat Yapısı
Vali
İldeki en üst makam
(Devletin ve bütün Bakanlıkların temsilcisi)

Bakanlıkların iz düşümü olan
Müdürlükler

İl Müdürlükleri
(Milli Eğitim, Maliye, İçişleri Bakanlıkları
vs.)

İl Müdürlüklerinin alt birimleri

Şube Müdürlükleri

Şubelerin alt birimleri

Şeflik

Şefliklere bağlı kamu görevlileri

Memurlar

6.2. İl Yönetimi
İller yasa ile kurulur. İllerin büyük bir kısmı tarihsel olarak kurulmuş ve bugüne gelmiş
illerdir. İl sayısı sabit değildir. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne il sayıları zaman zaman
değişikliklere uğramıştır. 1925 yılında 74 olan il sayısı 1933 de 57’ye düşmüş, 1957’de 67
olarak belirlenmiş uzun süre bu sayıda kalan il sayısı daha sonra 1989, 1990 yıllarında yapılan
değişiklikle sayı 73’e, 1996 ve 1999 yıllarında yapılan değişikliklerle il sayısı 81’e çıkmıştır.
Bugün Türkiye’de 81 il vardır.
İl yönetimi ikili bir yapıdan oluşmaktadır: Valilik ve il özel idaresi.
iii-

Valilik, merkezi yönetimin taşra teşkilatı olarak il yönetimi,

iv-

İl özel idaresi, merkezi yönetimden ayrı tüzel kişiliğe sahip yerel yönetim

birimi.

6.2.1. Vali
İldeki bütün devlet kuruluşlarının devletin temsilcisi olan tek bir yönetici altında
toplamak il yönetim anlayışının bir amacıdır. İl yönetimin başı validir. Vali, yetki genişliği
esasına göre “il”i yönetir. İlde her bakanı ayrı ayrı temsil eder. Bakanlar bakanlıklarına ait işler
için doğrudan valiye emir ve talimat verirler. Bakanlıkların il kuruluş ve memurları valinin
hiyerarşik denetimi altındadır. Bunların faaliyetlerinin yönetimi, sevk ve idaresi ile
koordinasyonlu valilini sorumluluğundadır. Bu çerçevede vali hem devletin hem de hükümetin
ildeki temsilcisidir. Valiler İçişleri Bakanlığı’nın teklifi, Bakanlar Kurulu’nun kararı ve
Cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar. Vali olabilmek için yasalarda özel şartlar
öngörülmemiştir.
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Vali bakanlıkların temsilcisi olmakla beraber iç işleri bakanlığı ile ayrı bir ilişkisi vardır.
Bu ilişki her şeyden önce valinin kadro olarak iç işleri bakanlığına bağlı olmasından
kaynaklanır. Ayrıca, valinin esas görevinin ilde kamu güvenliğini sağlamak olması da valinin
iç işleri bakanlığının bir görevlisi gibi algılanmasına da yol açmaktadır. Ancak bütün bunlar
valinin bütün bankalıkların ve devletin temsilcisi olduğu gerçeğini değiştirmez.
Devleti temsili açısından “idari”, hükümeti temsili açısından “siyasi” nitelikte iki
fonksiyonu yerine getirir. Bu sebeple “istisnai memurluk” statüsüne sahiptir. Bunun bir
sonucu olarak, valilerin atanmaları ve özlük hakları diğer kamu görevlilerinden ayrı olarak
düzenlenmiştir.
Valinin siyasi rolü valinin hükümet ile halk arasında bir iletişim organı görevi
görmesidir. Hükümetin aldığı kararların uygulanmasında vali önemli bir rol oynar. Bu amaçla
toplumsal kesimlerin temsilcileriyle ilişkilerde bulunmak durumundadır. İktidardaki hükümet
doğal olarak valinin kendisine mutlak bağlılığını ister. Valinin şahsi düşüncesi farklı olabilir.
Ancak, alınan tedbirlerin veya politikaların uygulanmasından valinin sorumlu olması böyle bir
sonucu doğurmaktadır. Hükümet programlarının uygulanması hükümetleri zor duruma
sokacağı açıktır. Bu sebeple valilerin atanması ve görevden alınmaları istisnai memurluk olarak
düzenlenmiştir. Valilerin atanması ve görevden alınmaları hükümetin takdirine bağlıdır. Bu
sebeple valiler siyasal konjonktürden, iktidar değişikliklerinden hızla etkilenirler.
Valilerin atanmalarındaki bu serbestlik ve yasal konumlarındaki özellik sebebiyle
valilik bir meslek değildir. Hükümet mülki idare dışından kimseleri de vali olarak atayabilir.
Yasal olarak bu imkân olmasına karşılık uygulamada özellikle askeri yönetimler dışında mülki
idarede görev yapanlar (kaymakamlar, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığındaki üst düzey
yöneticiler vs.) arasından vali atanmaktadır. Bu açıdan valilik meslekleşmiştir denebilir. Buna
karşılık vali yardımcısı olmak için en az altı yıl kaymakamlık yapmak şartı vardır.
Valinin sevk ve idare, yönetim ve koordinasyon görevi gereği olarak bütün il kuruluşları
faaliyet ve işlemlerinden valiyi bilgilendirmekle (gerekli bilgi ve belgeler dâhil) sorumludurlar.
Bunun bir sonucu olarak bütün yazışmaların validen geçmesi gerekmektedir. Vali gerekli
gördüğü alanlarda ilgili görevlilere imza yetkisi verebilir.
Valinin ildeki kuruluşların en yüksek amiri olmakla ildeki devlet memurlarının hem
hiyerarşik, hem de sicil amiridir. İldeki memurların bir kısmının da ataması da vali tarafından
yapılır. Bununla birlikte valinin otoritesi ildeki bütün kuruluşları kuşatmaz. Örneğin askeri
birlikler ile mahkemeler bu gruptadır. Yine valinin yerel yönetimler üzerindeki etkisi ise idari
vesayet sınırları içindedir.
Valinin görevleri beş grupta toplanabilir. Bunlar:
6- Yukarıda belirtilen siyasal temsil görevi,
7- Protokole ilişkin görevleri
8- Kamu düzenin sağlanması görevi,
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9- İl düzeyinde devlet faaliyetlerinin yönetilmesi görevi ve
10- Yerel yönetimlerin denetlenmesi görevleridir.
Beş grupta toplanan valinin görevleri 1949 tarihli İller idaresi Kanununun “II VALİLERİN HUKUKİ DURUMLARI, GÖREV VE YETKİLERİ” ve “III - VALİLERİN
TEFTİŞ VE DENETLEME YETKİLERİ” bölümlerinde 9 ile 20. maddelerinde ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir. (OKUMA I)

6.2.2. İl Müdürleri
5442 sayılı il idaresi Kanunu’nun BÖLÜM II: İL İDARESİ başlığı altında yer alan 4.
maddesinde “İl genel idaresinin başı ve mercii validir. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre
illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilatın her birinin başında bulunanlar il idare şube
başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilat
valinin emri altındadır.” denmektedir. Burada sözü edilen konu bakanlıkların il seviyesinde
kendi hizmetlerini yerine getirmek amacıyla “il kuruluşları” olarak teşkilatlanmalarıdır. Bu
amaçla kurulan il kuruluşlarının yöneticilerine “il müdürleri” denir. İl müdürleri yasada da yer
aldığı üzere kuruluşlarının işlem ve eylemlerinden valiye karşı sorumludurlar. Vali yılda dört
defadan az olmamak üzere yönetiminde birliği, etkinliği ve verimliliği sağlamak amacıyla il
müdürleriyle toplantı yapar. Kararların uygulanması ve takibi il müdürlerince yerine getirilmesi
gereken bir sorumluluktur.

6.2.3. İl İdare Kurulu
5442 sayılı il idaresi Kanunu’nun BÖLÜM V: İL VE İLÇE İDARE KURULLARI
başlığı altında yer alan düzenlemede Madde 57 de il idare/yönetim kurulu tanımlanmıştır. Bu
maddeye göre “İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli
eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdürlerinden teşekkül eder.”
Kurula vali başkanlık eder ancak vali, isterse, idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali
muavinini görevlendirebilir.
İl idare/yönetim kurullarında kurula dâhil olmayan idare şubelerinin başkanları kendi
idarelerine ait idari ve istişari işlerin görüşülmesinde üye sıfatıyla çağrılarak o iş hakkında
gerekli açıklamaları yapar, bilgi veriri ve oyla maya katılırlar. İdare kurulları,
- idari (yönetsel),
- istişari (danışma) ve
- kazai (yargılama) olmak üzere üç türlü karar alırlar.
İdare kurullarının kazai, idari ve istişari görüşmeleri mürettep üyenin [üye tam
sayısının] yarısından bir fazlası hazır olmadıkça yapılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın
bulunduğu taraf çokluk sayılır. Yasada üç fonksiyonla ilgi düzenlemelere ayrıca yer verilmiştir.
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İl idare kurulunun görev alanı 1980 sonrası yapılan düzenlemelerle oldukça
sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede yönetsel ve danışma ile ilgili görevleri dışındaki görevi yani
yargısal fonksiyonu oldukça budanmıştır. İl idare kurulları aşağıdaki konularda görüşüne
başvurulur:
- İlçelerin kurulması, kaldırılması, bağlı oldukları ilin değiştirilmesi, sınırlarının
değiştirilmesi,
-

Bucakların kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi,

- Köyleri kurulması, yerlerinin ve adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi
veya ayrılması.
İl idare kurulları, bir üst kurul gibi, ilçe idare kurullarında verilen kararlara karşı itiraz
yapılan kurullardır.

6.3. İlçe Yönetimi
Merkezi yönetimin taşra teşkilatının ikincisi ilçelerdir. İdari İl genel yönetimin bir alt
kademesini oluşturur. İlçeler yasa ile kurulurlar. İlçelerde de ilde olduğu gibi merkezi yönetim
kuruluşları teşkilatlanması söz konusudur. “İl kuruluşları” yerini “ilçe kuruluşları”; “il
müdürleri” yerini de “ilçe müdürleri” almıştır.
Kaymakam: İlçe yönetiminin başında kaymakam bulunur. Kaymakamlık, valilik gibi
istisnai memurluk değil, bir meslek memurluğudur. Yani, valiliğin aksine, kaymakam
olabilmek için gereken şartlar yasal olarak belirlenmiştir. Kaymakam içişleri bakanlığının onayı
üzerine “ortak kararname” ile yani, İçişleri Bakanı’nın, Başbakan’ın ve Cumhurbaşkanı’nın
imzasını taşıyan kararname ile atanır. Kaymakam, valinin gözetim ve denetimi altında görev
yapar. Kaymakam valiler gibi idari ve siyasi değil sadece idari temsilleri söz konusudur.
Her ilde birden fazla ilçe vardır. Bu ilçelerden biri il yönetiminin yer aldığı il merkezinin
olduğu ilçedir. Buna merkez ilçe denir. Büyükşehir yapısında olan il merkezlerinde birden fazla
ilçe vardır ve her biri ayrı bir yönetim birimi olarak kaymakamlarca yönetilir (İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Bursa vs. buna örnektir). Büyük şehir yapısında olmayan tek ilçeli il
merkezlerindeki ilçe tektir (merkez ilçe) ve yöneticisi de kaymakam değil doğrudan doğruya
validir (Edirne, Erzincan, Bolu, Artvin, Giresun, Tekirdağ, Muğla vs. gibi).
Kaymakamın görevleri 5442 sayılı İller İdaresi Kanunun 31-40. maddelerinde
düzenlenmiştir. Buna göre kaymakamların görevleri ilçede yasaların uygulanması, idari
birimlerin denetimi ve koordinasyonun sağlanması olarak üç grupta toplanır. İlde valinin
görevleri ile ilçede kaymakamın görevleri arasında bir paralellik söz konusudur; benzer
görevleri yaparlar. (OKUMA II)
İlçe yönetim Kurulu: İldeki il yönetim kuruluna benzer bir yapı ilçede de
bulunmaktadır. İlçe idari/yönetim kurulu olarak adlandırılan bu kurulun başkanlığını
kaymakam yapmaktadır. Kurulun üyeleri ise yazı işleri müdürü (tahrirat kâtibi), hükümet
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tabibi, ilçe milli eğitim müdürü, mal müdürü ve tarım ve köy işleri müdüründen oluşmaktadır.
İlçe idare kurulunun görevleri il idare kurulunun görevleri gibi yönetim ve danışma
görevleridir.

6.4. Bucak Yönetimi
Merkez yönetimin taşara teşkilatının en son kademesi olan bucak birimi 1871 yılında
“nahiye” olarak yönetim sistemimize girmişlerdir. Bugün etkin olmayan bir nitelik taşımakla
beraber bucaklar yasal olarak varlığını devam ettirmektedir. Nitekim, 2013 yılı itibariyle yasal
olarak 632 bucak var olmasına karşılık 2008 yılında son aktif bucak olan Ankara Yenikent
Bucağının lağvedilmesiyle birlikte bu tarihten sonra aktif bucak kalmamıştır. (Küçükyağcı,
2016, s.31
- İl idaresi kanununun 41. maddesinde bucak, coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli
hizmet bakımlarından aralarında münasebet bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen bir
idare bölümü olarak tanımlanmaktadır. Bucaklar, bucak müdür tarafından yönetilir. Kaymakam
ile vali arasındaki ilişkilerin bir benzeri, daha kısıtlı olmak üzere, kaymakam ile bucak
müdürleri arasında olduğu söylenebilir. Bucak müdürleri bucaktaki en büyük Hükümet memuru
ve temsilcileridir. Bucak müdürlerin bucağın genel idaresinden sorumludur. (OKUMA III)
Bucak müdürlerinin atama kriterleri de İller İdaresi Kanununda belirtilmiştir. En az lise
veya dengi okuldan mezun olmak, askerliği yapmış olmak ve ülkenin her yerinde görev yapacak
sağlıkta olmak, 30 yaşını geçmemek ve memur olmak için gerekli diğer şartları sağlaması
gerekmektedir. Adaylar eğitimi başarıyla tamamlamaları halinde atanabilirler. Bucak müdürleri
altı sınıfa ayrılır.
Bucak yapılanması içinde yasa, bucak müdürünün başkanlığında bucak meclisi ve
bucak komisyonu adında iki kurumu öngörmektedir. Bucak sınırları içindeki köy ve
kasabaların mahalli mahiyette müşterek ihtiyaçlarını düzenlemek ve kanun ve tüzüklerle
kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirirler.
Bucak meclisleri, bucağa bağlı belediye meclisleri ve köy ihtiyar kurulları tarafından
kendi aralarından veya kendi köy ve kasabaları halkından olmak üzere hariçten seçecekleri birer
üyeden teşekkül eder. Bucağın sabit veya gezici doktoru, "doktoru olmayan yerlerde" sağlık
memurları, veterineri, ziraat muallimi, sabit ve gezici başöğretmenleri meclisin tabii
üyeleridirler. Bu meclis ve komisyonların başkanlık ve üyelikleri fahridir. Bucak meclisi yılda
bir defa Ekim ayının başında toplanır. Meclise seçilen üyelerin görevleri dört yıl sürer, yeniden
seçilmeleri mümkündür.
Bucak meclisi, bir yıl süre ile kendi üyeleri arasından dört üyeden müteşekkil bir bucak
komisyonu seçer. Bu komisyonun başkanı bucak müdürüdür. Bucak komisyonu, en az ayda
bir kere toplanarak bucak meclisinin toplantı halinde olmadığı zamanlarda meclis görevini
yapar.
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6.5. Bölge Yönetimi
Bölge yönetimi merkezi yönetimin taşra teşkilatının dördüncü şeklidir. 1982
Anayasasında Merkezi idareyi düzenleyen 127. maddesinde merkezi yönetimin taşra
teşkilatlanmasında illerin esas olduğu belirtilmiştir. Yetki genişliği esasına göre illerin idaresini
öngören Anayasa ayrıca “Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak
amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve
yetkileri kanunla düzenlenir” demek suretiyle illerin dışında kamu hizmetlerinin verilmesi için
teşkilat/örgüt kurulabileceğini ifade etmiştir. Düzenlemenin bu şeklinden bölge yönetiminin
esas olmadığı sadece ihtiyaca binaen ve tamamen kamu hizmetlerinin verilmesinde verim ve
uyum sağlamak amacıyla birden çok ili kapsayacak bir teşkilatlanmaya gidilebileceği hüküm
altına alınmıştır.
Burada Anayasanın bölge kavramının kullanmaması dikkat çekicidir. Bölge kavramının
kullanılmaması bölge yönetimi anlayışının benimsenmediğini göstermektedir. Nitekim 1983
yılında Bölge Valiliği ihdas eden Kanun Hükmündeki Kararname TBMM tarafından
reddedilmesinde de bu gerekçeden hareketle Anayasanın il yönetimim üzerinde bir idari
(mülki) yapılanmaya imkân vermediği anlayışı ileri sürülmüştür. Bu sebeple, Anayasada
kurulmasına izin verilen birden çok ili kapsayan teşkilatlanmalar idari yapının içinde hiyerarşik
bir kademe olmayıp istisnaî bir durumu ifade etmektedir. Ayrıca, bölge müdürlüklerinin
bölgeleri ve örgütlenme şekilleri de standart değildir. Her kuruluşun özelliğine göre
teşkilatlanma ve bölge alanı farklıdır.
Bölge kuruluşlarının ortaya çıkmasında hizmetin özellikleri, teknik ihtiyaçlar,
hiyerarşiyi azaltmak ve anayasada belirtilen verimin artırılması ve birçok ili ilgilendiren kamu
hizmetinin verilmesinde uyumun sağlanması veya kanun koyucunun kabul edeceği başka
faktörler rol oynayabilir. Esasen anayasanın böyle bir izni vermesi çevresel ya da hizmetlerin
sunumunda ihtiyaç duyulan esnek yapılanmaya ihtiyaç hissedilmesi halinde merkezi yönetimin
etkin bir şekilde organize olmasına da imkân tanımaktadır.
İstisnai bir yapılanma olarak bakanlıklar ile merkez yönetimin “bağlı” ve “ilgili”
kuruluşlarının bölge esasına göre teşkilatlanmaları/örgütlenmeleri söz konusudur. Bu durumun
kuruluş kanununda yer alamsı gerekmektedir. Bölge örgütlenmelerinin başında “bölge
müdürleri” bulunur. Bölge örgütlenmelerine örnek olarak Bakanlık bölge örgütlenmeleri
Ulaştırma bakanlığı 12 taşra teşkilatı ulaştırma bölge müdürlüğü şeklindedir. Bağlı
kuruluşlardan Vakıflar genel müdürlüğü 25 bölge müdürlüğüne sahiptir. Yine bağlı
kuruluşlardan Türkiye İstatistik Kurumu taşra teşkilatı da 26 bölge müdürlüğünden
oluşmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün de ikisi geçici olmak üzere toplam 26
bölge müdürlüğü vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları da 7 bölge müdürlüğü
olarak teşkilatlanmış bulunmaktadır.
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6.6. İl Yönetiminin Tarihi:
Türkiye’de uygulanan yönetim yapısı ve anlayışı köklerini Osmanlı Devleti’ndeki
uygulama ve yasal düzenlemelerde bulmaktadır. Tarihsel bağları ortaya koymak için ve idari
kurumların daha iyi anlaşılması açısından kısaca burada merkez ve taşra yönetiminin
serüveninden söz edilecektir.
İlk defa Napolyon döneminde Fransa’da uygulanan il ya da eski deyimi ile vilâyet
sistemi “Napolyon Sistemi” olarak da bilinmektedir. İl veya vilayet sistemi 1864 yılında
Tanzimat öncesi Osmanlı Devleti’nde mevcut olan eyalet sisteminin yerini almıştır. Eyalet
sisteminde ülke vergi, askerlik, güvenlik ve toprak yönetimi ihtiyacına göre eyaletlere bölünür.
Eyaletleri yönetenlere başlangıçta verilen “eyalet beyi” unvanı zaman içinde değişmiş ve önce
“beylerbeyi” sonra da “vali” unvanı verilmiştir. Eyalet sayısı Kanuni döneminde 30’a kadar
çıkmıştı.
Eyaletler merkez yönetimin taşra teşkilatları olarak faaliyet yönetilmiştir. Eyalet
yöneticileri merkezdeki sadrazam gibi fonksiyon görürlerdi. Yetki genişliği esasına göre
hareket eden eyalet yöneticileri mahallin ileri gelenlerinin de katıldıkları “divan” kurarak
halkın şikâyet ve dertlerini dinler ve çözüm bulmaya çalışırlardı. Eyalet sisteminde halk
tarafından seçilen ayanlar da valilere yardımcı olurdu.
Eyalet sisteminde genel güvenlik ve askerlik valilerin; yargı, belediye hizmetleri ve
kolluk hizmetleri “kadı”nın sorumluluğundaydı. Kadının bir anlamda sivil idareyi temsil ettiği
de söylenebilir. II. Mahmut döneminde idari yapının yeniden yapılanması gerçekleştirilmiş
valilerin yetkileri sınırlandırılmış, maaşları nakdi olarak verilmeye başlanmış ve sabitlenmiştir.
Reformla merkezin otoritesini güçlendirmek ve yönetimi daha etkin hale getirmek
amaçlanmıştı. Bakanlar Kurulu şeklindeki idari yapılanma da II Mahmut döneminde olmuştur.
Mülki işlerden sorumlu “Kethüda” yerini “Umur-u Mülkiye Nezareti”ne (yani İçişleri
Bakanlığı); dış işlerine bakan “Reis-ül Küttap”lık da “Hariciye Nezareti”ne (yani Dışişleri
Bakanlığı) bıraktı. Bakanlık teşkilatlanmasında en üst memur olan “müsteşarlık” da bu
dönemde ihdas edildi.
Merkezi yönetim ve taşra yönetimi arasındaki problemlerin giderilmesi, halkın
yönetime katılmasının sağlanması, merkeziyetçiliğin azaltılması, taşra teşkilatlarının yeniden
düzenleme isteği ve Batılı ülkelerin baskılarının bir sonucu olarak 1864 yılında “Vilâyet
Nizamnamesi” adındaki Kanun çıkarılarak “eyalet” sisteminden “vilâyet” ya da “il” sitemine
geçildi. Taşra teşkilatı vilâyet, sancak, kaza ve karye/köy birimlerine ayrıldı. Vilâyetlerin
yönetimine “vali”, sancak yönetimine “mutasarrıf”, kaza yönetimine “kaymakam” ve
karye/köy yönetimine ise “muhtar” görevlendirildi.
Yeni kurulan vilayet ya da il yönetiminde vilayet idare meclisi ve vilayet umumi
meclisi(il genel meclisi) adı altında iki meclis oluşturuldu. Vilâyet İdare Meclisi bugünkü “il
idare meclisi”ne karşılık gelmektedir. Eyalet meclisinin de bir devamı niteliğinde olan Vilâyet
Meclisin üyelikleri seçilmiş ve tabii üyelerden oluşmaktaydı. Buna karşılık Vilâyet Umumi
Meclisi bugünkü il genel meclisinin yani il özel idaresinin kaynağıdır. Tamamen halkın
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temsilcilerinden oluşan bu meclis yönetime halkın katılımını amaçlayan halkın taleplerini
yönetime ileten ve ayrıca yönetime danışmanlık yapan bir niteliğe sahipti.
1871 yılında yapılan değişiklikle kaza ile köy arasında “nahiye” adında bugünkü bucak
yönetimine karşılık gelen yeni bir yönetim birimi daha kuruldu ve yönetim kademesi beşe
çıkartılmış oldu. 1871 yılında yayınlanan Vilâyet Nizamnamesi ile İstanbul dışındaki yerleşim
yerlerinde de belediyeler kurulması yasal olarak zemin sağlandı. Tanzimat döneminde ayrıca
ülke ordu bölgelerine ayrılarak (Rumeli ve Anadolu da 2 şer Arabistan da 1 olmak üzere toplam
5) başına “müşir” getirilerek ülkede askeri ve mülki/idari yapı birbirinden ayrılmıştır. Vilâyet
yöneticileri yani valiler “mülki amir” haline gelmiştir.
1876 “Kanun-i Esasi”nin (Anayasa) yürürlüğe girmesiyle vilayetlerin yönetimi ile ilgili
yasalaştırma girişimleri olduysa da sonuçlandırılamadı. Ancak, 1908 II Meşrutiyetin ilanıyla
birlikte başlayan yeni çalışmalar sonucu “İdare-i Umumiye-i Vilâyet Kanun-u Muvakkat”
adıyla 1913 de geçici bir yasa olarak kabul edildi. Bu yasa ile valiler güçlendirildi ve taşra
teşkilatı beş kademeli olarak devam etti. Bunlara ilave olarak “merkez kazası (merkez ilçe)”
ihdas edildi. Bu yasanın bir diğer yeniliği de mahalli idarelere/yerel yönetimlere gerçek
anlamda geçişin sağlanmasıdır.
Cumhuriyete geçiş sürecinde 1921 yılında sancakların (livaların) il yapılmasıyla
yönetim kademesi dörde düşmüş ve Osmanlı Devleti’nden kalan yasal düzenlemelere göre
yönetim devam etmiştir. 1924 Anayasası çerçevesinde 1949 yılında çıkarılan 5442 sayılı “İl
İdaresi Kanunu” bugüne kadar gelmiştir. Bugünkü taşra teşkilatlanmasının esasının bu yasa
oluşturmaktadır. 1924 Anayasasının illerin alt kademelerini belirtmesine karşılık, 1961 ve 1982
Anayasaları illerin alt kademelerini saymak yerine “iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır”
demek suretiyle illerdeki alt kademelerin değiştirilebilmesini mümkün hale getirilmiştir. Bir
başka ifade ile Anayasaya göre il dışındaki taşra teşkilatları (ilçe, bucak) yasal düzenlemelerle
yeniden yapılandırılabilir niteliktedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk kamu yönetiminin merkez yönetimin taşra örgütünü oluşturan il, ilçe,
bucak ve bölge yönetimlerinin yapıları, organları, fonksiyonları ile il yönetimin tarihi konuları
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Merkezi yönetimin taşra örgütünde hangi birimler yer almaktadır?
a) İl ve ilçe
b) İlçe ve bucak
c) İlçe ve köy
d) İl, ilçe ve bölge
e) İl, ilçe ve köy
2) Mülki yönetim kavramı ne için kullanılır?
a) Merkezin başkent örgütü için
b) Merkezin taşra örgütü için
c) Merkezin üst örgütleri için
d) İl yönetimi için
e) Valilik sistemi için
3) Taşra örgütlenmesinde istisnai nitelik taşıyan örgütlenme modeli nedir?
a) İl örgütlenmesi
b) ilçe örgütlenmesi
c) Bucak örgütlenmesi
d) Köy örgütlenmesi
e) Bölge örgütlenmesi
4) Merkezi yönetimin taşra teşkilatı olan il yönetimi hangisidir?
a) Valilik
b) İl özel idaresi
c) İl merkez yönetimi
d) İl taşra yönetimi
e) İl bölge yönetimi
5) Kamu görevliliği statüsü açısından vali ile kaymakam karşılaştırıldığında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Valilerin görevden alınması kaymakamların görevden alınmasına oranla daha
kolaydır
b) Siyasi iktidara karşı valiler kaymakamlara oranla daha fazla kırılganlığa
sahiptir
c) Valilik ve kaymakamlık asli memurluktur
d) Valiler hükümeti ve devleti temsil eder
e) Kaymakamlar sadece devleti temsil eder
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6) İl müdürlerinin başında bulundukları kuruluşlarının işlem ve eylemleri için
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İl müdürleri doğrudan bakanlara bağlıdırlar
b) İl müdürleri valilerden emir almazlar
c) İl müdürleri il idare kuruluna karşı sorumludurlar
d) İl müdürlerinin eylem ve işlemleri il idare kurulunda oylanır
e) İl müdürleri valiye karşı sorumludurlar
7) Kaymakamlık nasıl bir memurluktur?
a) İdari memurluk
b) İstisnai memurluk
c) Olağan memurluk
d) Meslek memurluğu
e) Temsili memurluk
8) Merkez ilçeyi kim yönetir?
a) Kaymakam
b) Vali
c) Vali yardımcısı
d) İl idare kurulu
e) Bakan temsilcisi
9) Türkiye’de il sayısı kaçtır?
a) 57
b) 67
c) 81
d) 83
e) 79
10) Bakanlıkların bölge örgütlenmelerine gitmelerinde rol oynayan ana etken
nedir?
a) Bakanlıkların bağımsız davranma istekleri
b) Kamu hizmetlerinin sadece o bölgeye has olması
c) Kamu hizmetinin maliyetini düşürme arzusu
d) Kamu hizmetinin birden fazla ili kapsaması
e) Yerel halkın bölge örgütlenmesi şeklindeki talepleri
Cevaplar
1) d, 2) b, 3) e, 4) a, 5) c, 6) e, 7) d, 8) b, 9) c, 10) d.
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7. YEREL YÖNETİMLER I: TEMEL İLKELER VE İL ÖZEL
İDARESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Anayasada Yerel Yönetimler
7.2. Türkiye’de Yerel Yönetimler
7.2.1. İl Özel İdaresi
7.2.1.1. Görevleri
7.2.1.2. Organları
7.2.1.3. İl Özel İdaresi Teşkilatı
7.2.1.4. İl Özel İdaresinin Denetimi
7.2.1.5. İl Özel İdaresinin Bütçesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yerel yönetim ne demektir?
2. Yerel yönetimler nasıl tasnif edilebilir?
3. Yerel yönetimlerin tanımlanmasında kullanılan kriterler hangileridir?
4. Yer yönünden yerel yönetimler hangileridir?
5. İl özel idareleri ile il genel yönetimi arasında nasıl bir ilişki vardır?
6. Büyükşehir belediyeleri ile il özel idareleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
7. İl özel idareleri hangi illerde varlıklarını sürdürmektedirler?
8. İl genel meclisinin üyeleri nasıl seçilir?
9. İl encümeni ne demektir?
10. Valilerin il özel idaresindeki statüsü il genel yönetimindeki statüsü karşılaştırıldığında
aradaki fark nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
yerel Anlatım ve örnekleme ile
ilişkin konuların kamu yönetimi ile
ve ilgisinin kurulmasıyla

Anayasada
yerel Anayasada
yönetimlerin düzenlenişi
yönetimlere
yaklaşım
düzenlemelerin
öğrenilmesi ve anlaşılması
Türkiye’de
Yerel Yerel yönetim çeşitleri ve Anlatım ve örnekleme ile
Yönetimler
sayılarının öğrenilmesi
konuların kamu yönetimi ile
ilgisinin kurulmasıyla
İl özel idaresi
Yerel yönetim olarak il Anlatım ve örnekleme ile
özel
idaresinin konuların kamu yönetimi ile
organlarının (il genel ilgisinin kurulmasıyla
meclisi, il encümeni ve
vali),
yapısı
ve
fonksiyonları ile il özel
idaresinin
denetiminin
öğrenilmesi ve anlaşılması
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Anahtar Kavramlar









İl özel idaresi
İl genel meclisi
İl encümeni
Vali
İl özel idaresi sekreteri
İl özel idaresi denetimi
İdari vesayet
İl özel idaresi bütçesi
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Giriş

Bu bölümde Türk kamu yönetiminde yerel yönetimlerin Anayasal temelleri ve yerel
yönetimlerin dağılımı konuları işlenecek ve il özel idarelerinin örgütsel yapısı, görevleri,
organları, denetimi ve bütçesi anlatılacaktır.
7.1. Anayasada Yerel Yönetimler:
1876 tarihili Kanun-i Esasi’den bugüne yapılan bütün anayasalarda yerel yönetimler yer
almıştır. 1982 Anayasası diğer Türk anayasalarına göre yerel yönetimleri daha kapsayıcı olarak
düzenlemiştir. 1982 Anayasası’nın “İkinci Bölüm Yürütme” altında “C.İdarenin kuruluşu” alt
başlığı altında 126. maddede “merkezi idare”, 127. maddede “Mahalli idareler” ile ilgili
hükümler yer almaktadır. Anayasada merkezi idareye oranla mahalli idarelere daha fazla yer
verilmiştir. Bu durum

yerel

yönetimler/mahalli

idareler üzerindeki

tartışmalardan

kaynaklanmaktadır.
1982 Anayasasında yer alan düzenlemelere göre yerel yönetimlerin özellikleri şu
şekilde sıralanabilir:
1- Yerel yönetimler il, belediye ve köy yerleşim yerlerinde kurulabilir.
2- Yerel yönetimlerin kuruluş amacı bu yerlerdeki halkın mahalli/yerel ortak
ihtiyaçlarını karşılamaktır.
3- Kuruluşları, görev ve yetkileri yerel yönetim ilkelerine uygun olarak kanunla olur.
4- Karar organları seçimle iş başına gelir.
5- Yerel yönetim kuruluşları tüzel kişiliğe sahiptir.
11- Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin
itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur.
12- Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan
mahallî idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir
tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.
13- 8- Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü
ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum
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yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla,
kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.
14- Yerel yönetimler, kendi aralarında cumhurbaşkanının izni ile birlik kurabilirler
15- Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir.
16- Yerel yönetimlere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

7.2. Türkiye’de Yerel Yönetimler:
Türkiye’de yerel yönetimler yer yönünden (coğrafi) ve hizmet yerinden yönetimler
olmak üzere iki gruba ayrılır. Yer yönünden yerinden yönetim birimleri “İl Özel İdaresi”,
“belediye” ve “köy” olmak üzere üç türdür.

Tablo 7.1. Türkiye Mülki İdare Bölümleri Envanteri
İl Sayısı:

81

İlçe Sayısı:

921

Büyükşehir
Belediyesi Sayısı:
İl Belediyesi Sayısı:
Büyükşehir
Belediyesi Sayısı:

Mahalle
Sayısı:

18336

Bağlı Sayısı:

23964

İlçe

İlçe Belediyesi Sayısı:

32036

Köy Sayısı:

30

Belde

Belediyesi

Sayısı:
Sayısı

Toplam
1398

51
519

402

396

Belediye

https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx (3.12.2018)

7.2.1. İl Özel İdaresi:
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Merkezi idarenin taşra örgütü olarak incelenen “il” aynı zamanda devletten ayrı bir tüzel
kişiliğe sahip, özel kanunla kurulmuş, organları, görev ve yetkileri belirlenmiş bir yerel yönetim
birimidir. Diğer bir deyişle “il” iki ayrı yönetim birimini içerir: İl genel idaresi/yönetimi ve il
yerel yönetimi. İl yerel yönetimi “il özel idaresi” adını taşır. İl özel idaresini kurulması il genel
idaresinin kurulmasına bağlıdır. Herhangi bir alan il olarak tanımlandığı andan itibaren il özel
idaresi de kurulmuş olmaktadır. Nitekim, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 4. maddesi “İl
özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği
sona erer” hükmünü, Madde 5. madde de” İl özel idaresinin görev alanı il sınırlarını
kapsar” hükmünü getirmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere il idaresi ile il özel idaresinin
coğrafi olarak kapsam/yetki alanı aynıdır. Aynı zamanda il özel idaresinin başı da il genel
idaresinde olduğu gibi “vali”dir. İl genel idaresi ve il özel idaresi bir paranın iki yüzü gibidir.
Birbirinden ayırt etmek zor olabilmektedir.
Yerel yönetimler kapsam itibariyle belli alanlara hizmet vermekte ya da belli coğrafi
alanda yetkili olmalarına karşılık il özel idaresi bütün il sınırları içinde yetkili olmakla daha
geniş bir kapsama sahiptir. İl özel idaresi içinde çok sayıda yerel yönetim olabilmektedir. Bu
açıdan bakıldığında il özel idaresi yerleşim alanı içinde kalan ve kalmayan bütün ili
kapsamaktadır.
Cumhuriyet döneminde belediyeler ve köyler ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmasına
karşılık il özel idarelerinin yasal dayanağı çok uzun yıllar 1913 tarihinde çıkarılan “İdare-i
Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkat” teşkil etmiştir. Bununla birlikte, il özel idaresi, Fransız
örneğinden hareketle 1864 tarihli “Vilayet Nizamnamesi” ile oluşturulmuştur. İl özel
idarelerinin tüzel kişilik kazanmaları ise İkinci Meşrutiyet döneminde yani 1913 yılında
çıkarılan yukarıda belirttiğimiz Kanun-u Muvakkat (geçici kanun/kanun hükmünde kararname)
ile gerçekleşmiştir. Bu kanun-u muvakkat 2005 yılında çıkarılan 5302 sayılı “İl Özel İdaresi
Kanunu” ile yürürlükten tamamen kaldırılmıştır. Böylece, Osmanlı Devleti’nden yapılan ve
yüz yıla yakın yürürlükte kalan yasa güncellenmiştir. Yasanın güncellenmesi yerel
yönetimlerdeki yaklaşımlarındaki gelişme ve değişimleri yansıtması, içermesi açısından da
önem taşımaktadır.

7.2.1.1. Görevleri:
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5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” il özel idarelerinin görev ve sorumluluklarını
üçüncü bölümde düzenlemiştir. Madde 6 da “İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak
şartıyla” hizmet alanının belirlenmesinde belediye sınırları bir kıstas olarak kullanılmıştır. Buna
göre il özel idarelerinin görevleri;
a- Belediye sınırları içinde ve
b- Belediyelerin sınırları da dâhil olmak üzere bütün il sınırları içinde
Olmak üzere iki büyük gruba ayrılmaktadır.
İl özel idarelerinin il içindeki görevleri (madde 6/a):
- Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret;
- Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç olmak üzere ilin çevre
düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat,
turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve
yetiştirme yurtları; ve
- İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile
diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler oluşturmaktadır.
Buna karşılık il özel idarelerinin belediye sınırları dışında kalan coğrafi alanlarda
vermek yükümlülüğünde olduğu görevleri ise (madde 6/b):
- İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma,
- Orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin
hizmetler,
- Sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tesisler hariç olmak üzere
belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine
ruhsat vermek ve denetlemektir.
Bunların dışında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılında ortadan
kaldırılarak bu kuruluşa bağlı kuruluşların il özel idarelerine bağlanmış olmaları köylere
yönelik hizmetlerin il özel idareleri tarafından gerçekleştirilmesine yol açmıştır.
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7.2.1.2. İl Özel İdaresinin Organları:
5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” il özel idarelerinin organlarını “il genel meclisi”,
“il encümeni” ve “vali” olarak üç organ olarak belirlemiştir.

a) İl Genel Meclisi:
İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ildeki seçmenler tarafından ilçeler
adına seçilen üyelerden oluşur. Meclisin üye sayısı ilçe sayısına ve nüfus oranına göre ilden ile
farklılık gösterir. İl genel meclisi seçimleri tek dereceli, nispi temsil yöntemiyle, serbest, gizli
oy, açık sayım usullerine uyularak beş yılda bir yapılır. Buna göre meclis üyelerinin görev
süresi beş yıldır.
İl genel meclisine, kendi üyeleri arasından seçilmiş meclis başkanı başkanlık eder. İl
genel meclisi, kendi belirleyeceği bir ay dışında her ay toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem
başı toplantısıdır.
Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi
en çok beş gündür.
İl genel meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt
çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye
gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek
yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis
kararları yürürlüğe girmez. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar kesinleşmiş olur.
İl genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş
kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plân ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık
komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir.
Meclisin feshi yargı kararıyla olabilmektedir. Yasanın 22. maddesinde il genel
meclisinin;
a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il
özel idaresine ait işleri aksatırsa,
b) İl özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa,
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İçişleri Bakanlığı’nın bildirisi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilir.
Ancak, yine, yasa, İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair
bildiri ile birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay,
toplantıların ertelenmesi hususunu en geç bir ay içinde karara bağlar.
Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.
Yasa 23. maddesinde de boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesinin ne şekilde
olacağını düzenlemiştir. Buna göre;
İl genel meclisinin;
a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi,
b) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı
düşmesi,
c) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması,
d) Meclis üye tamsayısının yarıdan fazlasının tutuklanması,
Durumlarında, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya
kadar il genel meclisi görevi, encümenin memur üyeleri tarafından yürütülür
- İl genel meclisinin öne çıkan görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile
belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
d) Borçlanmaya karar vermek.
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e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar
vermek.
f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesisine karar vermek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya
yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin
özelleştirilmesine karar vermek.
i) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
j) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas,
iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
k) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı
işbirliği yapılmasına karar vermek.
l) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya
ayrılmaya karar vermek.
Yasa ayrıca il genel meclisinin feshi ve meclisin çalışmalarını aksatabilecek durumları
da gözeterek düzenlemeler yapmıştır.
.
b) İl Encümeni:
İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi
üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki
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üyeden, yani toplam 7 (yedi) üyeden oluşur.1
Encümenin çalışma şekli:
- Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır.
Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Valinin katılamadığı encümen
toplantısına genel sekreter başkanlık eder.
- Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali
tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
- Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt
çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk
sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
- Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif
edebilir.
- Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar.
- Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen
kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar
ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur
ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz
Danıştay’ca en geç altmış gün içinde karara bağlanır.
- Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın
hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.

- Encümenin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a)

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel

meclisine görüş bildirmek.

1

2012 yılında yapılan yasal değişiklik öncesi toplam üye sayısı 11 olup, valinin yanısıra, diğer
encümen üyelerinin yarısını il genel meclisinin seçtiği 5 üye (seçilmiş), diğer yarısını
valinin seçtiği ise 5 üye (atanmış) oluşturmakta idi.
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b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.
c)

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e)

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f)

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan

ihtilafların sulhen halline karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak,
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini
belirlemek.
i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
c) Vali:
Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Valinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare
etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plân ve
programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce
de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar.
c) Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel
meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
d) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
e) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
f) İl encümenine başkanlık etmek.
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e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
g) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
h) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
i) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
j) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları
yapmak.
k) İl özel idaresi personelini atamak.
l) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
m) Şartsız bağışları kabul etmek.
n) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
o) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
ö) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
p) Vali, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, vali yardımcılarına,
yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile ilçelerde kaymakamlara devredebilir.
r) Valinin çalışmaları il genel meclisi tarafından denetlenir.

7.2.1.3. İl Özel İdaresi Teşkilatı
İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan
kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. Bunlar dışında, ilin nüfusu, fiziki ve coğrafi
yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm
kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya
birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler illerde müdürlük şeklinde kurulur.
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Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat
hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve
politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla
il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve
sağlar.
Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.
Yasaya göre, toplam nüfusu 3.000.000'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki,
nüfusu bunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas
edilebilir. Ancak, yasanın bu hükmüne karşılık, Büyükşehir belediyelerinin kurulduğu illerde il
özel idarelerinin kalkması nedeniyle ancak merkez ilçelerin olduğu illerde il özel idareleri
olabilmektedir. Bu nedenle de genel sekreter yardımcısı sayısı en fazla iki olabilecektir.
İlçelerde, özel idare işlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare
teşkilâtı oluşturulabilir.
Vali, yukarıda da belirtildiği üzere, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü
takdirde, vali yardımcılarına, yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile ilçelerde
kaymakamlara devredebilir.

7.2.1.4. İl Özel İdarelerinin Denetimi:
İl özel idarelerinin denetimi; faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı
olmak, çalışanların ve il özel idaresi teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin
geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve
sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite
standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı
olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.
İl özel idarelerinde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin
-

hukuka uygunluk,

-

malî ve

-

performans bakımından denetimini kapsar.
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Dış denetim Sayıştay, İçişleri Bakanlığı (vesayet), uluslar arası denetim standartları vs.
tarafından yapılır.
Yolsuzlukların önlenmesinde denetim etkin bir rol oynar.
Ayrıca, il özel idaresinin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, idarenin
bütünlüğüne ve kalkınma plânı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, vali
veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir.
Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.

7.2.1.5. İl Özel İdaresinin Bütçesi
5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunu’nun “Beşinci Kısım”ı il özel idarelerinin mali
hükümleri ihtiva etmektedir. Bu gelirler 3 grup altında toplanabilir:
i- Özgelirler: Vergiler, harçlar, ücretler, yasal katkılar, yatırım ve aktivite gelirleri,
taşınır-taşınmaz mal gelirleri, ortaklıklar ve banka gelirleri ve diğer özgelirler,
ii- Devlet Gelirlerinden ve Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar: 2008
tarihli “5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden
pay Verilmesi Hakkında Kanun”a göre il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden
%1.15oranında verilen pay nüfus esasına göre dağıtılmaktadır.
iii- Diğer gelirler: Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler ve alınacak
bağışlar, borçlanma, para cezaları vs.

İl özel idarelerinin giderleri ise kısaca aşağıdaki şekildedir:
i- Kanunlarla verilen yerel hizmet ve sorumluluklarını yerine getirmek için yapılan
giderler,
ii- İdari ve personelle ilgili giderler,
iii- Özel kanunlar, kararlar, ortaklıklar, ödemeler ve benzeri harcamalar,
iv- Mülkleri için vergiler, harçlar, ücretler ve sigortalar.
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g) İl özel idarelerinin yurtdışı ve diğer kuruluşlarıyla ilişkileri
Tüzel kişiliğe sahip olması sebebiyle,
i)

il özel idaresi, il genel meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili

konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye
olabilir, bu teşekkül ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
Ancak, bu şekilde yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun
olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.
ii)

Benzer şekilde il özel idareleri diğer kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla da

ilişkiler gerçekleştirebilirler: Yasanın 64. maddesinde geniş olarak düzenlenen bu ilişkilerle
ilgili olarak “İl özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak
görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini
bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir
ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen
kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
b) Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina
ve tesisler ile arsa ve aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel
görevlendirebilir.
c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir.
d) Kendilerine ait taşınmaz malları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak ve süresi
yirmibeş yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilir. Bu
taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması durumunda, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis
süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara
kiraya da verilebilir.
(b) ve (d) bentleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına il özel idarelerince karşılanan
veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.” hükümleri
yer almaktadır.
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iii)

Yasanın 66. maddesinde ise il özel idarelerine kamu kurum ve kuruluşlarıyla

doğrudan yazışma yetkisi verilmiştir.

h) İl özel idarelerinin Bütçe ve Borçlanması:
Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı il encümenine sunulur. Encümen, bütçeyi
inceleyerek görüşüyle birlikte il genel meclisine sunar. İl genel meclisi bütçe tasarısını
yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder.
- İlin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, il özel idaresinin malî yıl ve
izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve
harcamaların yapılmasına izin verir.
- Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.
- Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.
- Bütçe dışı harcama yapılamaz.
- Vali ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu
ve yerinde harcanmasından sorumludur.
- İl özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst
yöneticisi harcama yetkilisidir. İlçelerde bu yetki kaymakam tarafından kullanılır.
- İlçelere gönderilecek ödeneklerin, il özel idaresi malî kontrol yetkilisi tarafından vize
edilmesi yeterlidir. Bu ödeneklerin harcanması sırasında ayrıca harcama öncesi kontrol işlemi
yapılmaz.
İl özel idareleri, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilir; özel
gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığı’nın izniyle bütçe içi işletme kurarak
yapabilir.
Yasa 51. maddesinde il özel idarelerinin, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri
karşılamak amacıyla yasada açıkça belirtilen usul ve esaslara göre iç ve dış borçlanma
yapabileceklerini ve tahvil ihraç edebileceklerini ifade etmiştir. Yasa, ayrıca, dış
borçlanmanın 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında
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Kanun hükümleri çerçevesinde ve sadece il özel idaresinin yatırım programında yer alan
projelerin finansmanı amacıyla yapılabileceğini de açıkça hükme bağlamıştır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk kamu yönetiminde yerel yönetimlerin anayasal temelleri ve yerel
yönetimlerin dağılımı konuları ile il özel idarelerinin örgütsel yapısı, görevleri, organları,
denetimi ve bütçesi konuları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) İl genel yönetimi ile il yerel yönetiminin eş anlamlıları sırasıyla aşağıda hangi
şıkta yer almaktadır?
a) İl idaresi-büyükşehir belediyesi
b) Valilik-Belediye
c) İl özel yönetimi-valilik
d) Valilik- il özel yönetimi
e) Belediye-valilik
2) İl özel idaresinin görev sınırları nedir?
a) Merkez ilçe belediye sınırları
b) İlçe belediyelerinin toplam sınırları
c) İl genel idaresinin sınırları
d) İl belediyelerinin sınırları
e) Merkez ilçe ve diğer ilçelerin sınırları
3) İl özel idaresinde karar organı hangisidir?
a) İl genel meclisi
b) İl encümeni
c) Vali
d) İl özel meclisi
e) İl idare kurulu
4) İl özel idaresi teşkilatı asgari hangi birimlerden oluşur?
a) İl genel meclisi başkanı, mali işler, sağlık, tarım, imar ve hukuk işleri birimleri
b) Vali, mali işler, sağlık, imar, insan kaynakları ve hukuk işleri birimleri
c) Vali yardımcısı, mali işler, tarım, imar, insan kaynakları ve hukuk işleri
birimleri
d) Genel sekreterlik, mali işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları birimleri
e) Genel sekreterlik, mali işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları ve hukuk işleri
birimleri
5) Büyükşehir belediyelerinin var olduğu illerde il özel idareleri için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Büyükşehir belediye meclisi il genel meclisinin yerini alır
b) Vali yerine Büyükşehir belediye başkanı il özel idaresi başı olarak görev yapar
c) Büyükşehir belediye genel sekreteri aynı zamanda il özel idaresi genel
sekreteridir
d) Büyükşehir belediyelerinin kurulduğu illerde il özel idareleri ortadan kalkar
e) Büyükşehir belediyelerinin çizdiği sınırlar içinde il özel idareleri hizmetlerini
yerine getirir
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6) İl genel meclisi kim tarafından fesih edilebilir?
a) Anayasa Mahkemesi
b) Yargıtay
c) Sayıştay
d) Danıştay
e) Türkiye Büyük Millet Meclisi
7) İl özel idaresi organlarından il encümeni üyelerinin yapısı dikkate alındığında
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İl encümeninin üyeleri seçilmişlerden oluşur
b) İl encümeninin üyeleri atanmış görevlilerden oluşur
c) İl encümeninde seçilmiş üyeler atanmış üyelerden çoktur
d) İl encümeninde seçilmiş üyeler atanmış üyelerden azdır
e) İl encümeninde seçilmiş üyeler ile atanmış üyeler eşit sayıdadır
8) İl özel idareleri için aşağıdaki hangi denetim söz konusu değildir?
a) Hiyerarşik denetim
b) İç denetim
c) Mali denetim
d) Performans denetimi
e) Hukuka uygunluk denetimi
9) Anayasaya göre, merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin
idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin
sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması
amacıyla hangi yetkiye sahiptir?
a) Hiyerarşik denetim yetkisi
b) İdarî vesayet yetkisi
c) Siyasal denetim yetkisi
d) Hukukî vesayet yetkisi
e) Yargısal vesayet yetkisi
10) 1982 Anayasasına göre mahallî idareler kimlerin mahallî müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulabilir?
a) İl, ilçe ve bucak halkının
b) İl ve ilçe halkının
c) İl, ilçe veya köy halkının
d) İl, ilçe veya belediye halkının
e) İl, belediye veya köy halkının
Cevaplar
1) d, 2) c, 3) a, 4) e, 5) d, 6) d, 7) d, 8) a, 9) b, 10) e.
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8. YEREL YÖNETİMLER II: BELEDİYELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Belediyeler
8.2. Belediyelerin Görevleri
8.3. Belediyenin Organları
8.3.1. Belediye Meclisi
8.3.2. Belediye Encümeni
8.3.3. Belediye Başkanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Belediyeleşme oranı ne demektir?

2-

Belediyelerin görevleri nelerdir?

3-

Belediyelerin organları nelerdir? Nasıl oluşturulur?

4-

Belediye organlarının görevlerine son verilebilir mi?

5-

Yeni belediyeler kanunu ne zaman ve niçin çıkarılmıştır?

6-

Yeni Belediyeler Kanunu mahalleleri nasıl düzenlemiştir?

7-

Hemşehrilik ne demektir? Yeni yasada nasıl düzenlenmiştir?

8-

Belediyelerin görevlerinin tayininde hangi ilkeler kullanılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Belediyeler

Belediyelerin niteliklerinin
ve yeni belediyeler yasasını
getirdiği değişikliklerin
anlam ve öneminin
kavranması ve öğrenilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Anlatım ve örnekleme ile
konuların kamu yönetimi ile
ilgisinin kurulmasıyla

Belediyelerin Görevleri
Belediyelerin görevlerinin
görevlerin öğrenilmesi ve
anlaşılması

Anlatım ve örnekleme ile
konuların kamu yönetimi ile
ilgisinin kurulmasıyla

Belediyelerin yönetim
organlarının (Belediye
Belediyenin Organları

Meclisi, Belediye Encümeni
ve Belediye Başkanı),

Anlatım ve örnekleme ile
yapısı ve fonksiyonları ile bu konuların kamu yönetimi ile
ilgisinin kurulmasıyla
organların denetiminin
öğrenilmesi ve anlaşılması

146

Anahtar Kavramlar


Belediye



Belediyeleşme oranı



Hemşehrilik



Sayma ilkesi



Yetki ilkesi



Liste ilkesi



Belediye Meclisi,



Belediye Encümeni



Belediye Başkanı
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Giriş
Bu bölümde Türk kamu yönetiminde yerel yönetim birimlerinden belediyeler
incelenecek, belediyelerin örgütsel yapıları, organları ve görevleri analiz edilecektir

8.1. Belediyeler
Yerel yönetim dendiğinde ilk akla gelen yönetim belediyelerdir. Belediyeler yerel
yönetim birimleri içerisinde özel bir öneme sahip olan kuruluşlardır. Günümüzde Türkiye’de
nüfusun önemli bir bölümü (%80’den fazla) belediye sınırları içerisinde yaşamaktadır. Bu
nedenle, yerel halkın beklentilerine cevap verebilecek en yakın idari birim belediyeler
olmaktadır. Belediye, şehir ve o şehirde oturanların yerel nitelikteki ihtiyaçlarını yerine
getirmek üzere örgütlenmiş bir yerel yönetim örgütüdür. Belediyeler de diğer yerel yönetimler
gibi kanunla kurulur. 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Türkiye’deki
belediyelerin kuruluş, görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.
Belediyeleşmeyi en iyi ölçen kriter belediyeleşme oranıdır. Belediyeleşme oranı
belediye sınırları içerisinde yaşayan nüfusun, toplam nüfusa oranınıdır. Bu oran tarihsel olarak
tüm ülkelerde artmıştır. Gelişmiş ülkelerde istikrara kavuşan bu oran gelişmekte olan ülkelerde
ise değişkenlik göstermekte ve bu ülkelerde toplumsal coğrafi hareketliliğe bağlı olarak sürekli
artmaktadır. Türkiye’de de belediyeleşme oranı coğrafi hareketlilikten yani kırdan kente göçten
dolayı sürekli artmaktadır. Ülkemizde 1960- 1993 döneminde hızlı bir artış meydana gelmiş ve
hızlı bir belediyeleşme süreci yaşanmıştır. Kentleşme süreci ile beraber belediyeleşme süreci
ivme kazanmıştır, il ve ilçe sayısının hızlı artışı da belediyeleşme oranını artıran bir faktör
olmuştur. Bir beldenin belediye olmasıyla beldeye daha fazla hizmetin geleceği, istihdam
imkânlarının artacağı kanaati hâkimdir. Bu sebeple çoğu yerleşim yeri belediye olma şartlarını
suni de olsa sağlama yarışına girmekte hatta suni nüfus transferi bile yapılmaya çalışılmaktadır.
Bir yerleşim alanında belediye kurulabilmesi için,
- Yeterli bir nüfus,
- Ekonomik, toplumsal ve idari nedenler
- Yerel gelirlerinin belediye görevlerini yapmasına yeterli olması gerekmektedir.
Türkiye’de belediyelerin kökleri, diğer yerel yönetim kuruluşları gibi, Osmanlı
Devleti’ne uzanmaktadır. Osmanlı dönemindeki düzenlemeler Cumhuriyetin ilk yıllarında da
mevcudiyetini korumuştur. Cumhuriyet döneminde 1933’e kadar devam eden bu durum 1933
tarihli 1580 sayılı “Belediye Kanunu” ile yenilenmiştir. 75 yıl yürürlükte kalan 1580 sayılı yasa
2005 yılında yerinin 5393 sayılı “Belediyeler Kanunu”na bırakmıştır. Yeni yasa Türk
belediyecilik tarihinden aldığı dersleri, yeni kamu yönetimi anlayışı ve siyasal tercihleri
yansıtmaktadır. Bunun yansımalarından birisi Türkiye’de iki tür belediyeciliğin olmasıdır:
Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler. Büyükşehirlerin, metropol alanların özelliklerinden
dolayı büyükşehirlerdeki belediye kuruluşları ve belediye hizmetlerinin verilmesi özel bir yasa
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ile düzenlenmiş ve bunlar diğer belediyelerden ayrıştırılmıştır. Burada önce tüm belediye
kuruluşlarının kapsayan Belediye Kanunu ele alınacak daha sonra büyükşehir belediyeleri
incelenecektir. Büyükşehir belediyesi özel, istisnai bir durum olmak itibariyle Büyükşehir
belediyeleriyle ilgili düzenlemelerde yer alamayan hususlar için Belediye Kanunu’ndaki
hükümler geçerlidir.
2005 tarihli 5393 sayılı yasa ile belediyeciliğe yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Bu
yaklaşımda yukarıda değinildiği gibi ülke ve dünyada kazanılan tarihsel birikim, yeni kamu
yönetimi yaklaşımı anlayışı ve geleceğe yönelik tercihler etkili olmuştur. Yasanın getirdiği yeni
yaklaşımları ve hükümleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:2
1. Belediyenin kuruluş şartları yeniden düzenlenmiş ve belediye olmak için gerekli
nüfus kriteri 2000 kişiden 5000 kişiye çıkarılmıştır. Ancak bu kriter il ve ilçe merkezleri için
geçerli değildir. Yasa, il ve ilçe merkezlerinde belediye kurulmasını nüfus kriterinden bağımsız
bir zorunluluk olarak belirtmiştir. Buna ilaveten bir diğer sınırlayıcı kriter de nüfusuna
bakılmaksızın,
- İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve
- Meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan
yerleşim yerlerinde belediye kurulamayacağını hüküm altına alınmış olmasıdır.
Bir anlamda yasada belediye kurulmasını zorlaştıran ve dağınık yerleşim yerine
yerleşim alanlarının birleşmesini teşvik eden, ölçek ekonomisinden yararlanmayı amaçlayan
bir politikanın yer aldığı görülmektedir. Bu çerçevede “Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının
birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim
yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000
ve üzerinde olması gerekir” düzenlemesi getirilmiştir.
Bu paralelde bir düzenleme de, Belediye Kanunu’ndan sonra çıkan, 2008 tarihli 5747
sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik yapılması Hakkında Kanun”la yapılmıştır. Bu kanuna göre nüfusu 2000 altına düşen
862 belde belediyesi tüzel kişiliği kaldırılarak köy statüsüne dönüştürülmüş, 50 bucak
kaldırılmış, 43 yeni ilçe kurulmuş ve köy ve mahallelerin birleştirilmesi gerçekleştirilerek yeni
ilçeler kurulmuş ve ilçe belediyeleri artırılmıştır.
2. Yeni yasa belediyeyi “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve
malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi…” olarak tanımlayarak idari ve mali özerklik ilkesini
getirmiştir.

2

Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 3. Baskı, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 151-4.
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3. Kanunda belediyelerin yetki ve görevleri eski düzenlemenin aksine liste olarak değil,
konu olarak belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile yeni yasada belediyelerin görev ve yetkileri liste
usulü sayma (tadadi) ilkesi ile genel yetki ilkesinin ortak olarak benimsenmiştir.
4. Mahalle, belediyenin bir yönetim birimi haline getirilmiştir. Yasanın 9.
maddesinde “Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek,
mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla
ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği
yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlü…” olduğu belirtilmiştir. Aynı
madde de “Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının
çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında
mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına
uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır” hükmü getirilerek belediyeye sorumluluk
verilmiştir.
5. Hemşehrilik hukuku yeniden tanımlanarak genişletilmiştir. Yasa eski yasada yer
alan “hemşehriliği" vatandaşın kayıtlı olduğu “nüfus kütüğü” ile ilgilendirmesine karşılık
yeni yasa vatandaşın “ikamet” ettiği yerle hemşehrilik arasında ilişki kurmuş ve
Anayasa’daki düzenlemeye paralel şekilde hemşehrilerin sadece haklarını değil ödev ve
sorumluluklarını da kayıt altına almıştır. Yasanın 13. maddesine göre; “Herkes ikamet ettiği
beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye
faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları
vardır.” Aynı madde de “Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin
geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar… Belediye
sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan
kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarını ödemekle yükümlüdür” hükümleri yer almaktadır.
6. Belediyelerin yerel hizmetler konusundaki yetki ve görevleri artırılmıştır.
Belediyecilikte belediyeyi yönetmekten kent yönetimine yönelen bir anlayış öne çıkarılmış ve
belediyecilik sadece alt yapı ile uğraşan bir kuruluş olmanın ötesinde eğitim, sağlık, sosyal
yardım, kültür, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi geniş alanda yetkili ve görevli hale
getirilmiştir.
7. Belediye yönetiminde demokratikleşme ve yönetime katılmaya artırılmaya
çalışılmıştır. Örneğin belediye meclisinin toplantı sayısı yılda üç olağan toplantısı yerine her
ay düzenli olarak toplanması, meclisin bilgi edinme ve denetleme fonksiyonlarının artırılması,
mahalle muhtarlarının, ilde bulunan kamu kuruluşları amirlerinin, kamu kuruluşu niteliğindeki
meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vs. nin meclis ihtisas kurulu
çalışmalarına (oy hakkı olmaksızın) katılabilmeleri, görüş bildirebilmeleri ve kent ve kentin
hak ve hukukunun korunması, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma,
hesap verme, katılım, yerinden yönetime ilkelerini hayata geçirme amacını taşıyan “Kent
Konseyi”nin kurulması buna örnek olarak verilebilir.
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8. Belediyelerde örgütlenmede esneklik sağlanmıştır. Belediye teşkilatında yazı
işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimleri zorunlu olmakta bunun dışında beldenin
ihtiyaçlarına göre norm kadro ilkeleri çerçevesinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları,
hukuk işleri gibi diğer birimler meclis kararıyla kurulmasına imkân tanınmıştır.
9. Belediye yönetiminde norm kadro sistemine geçilmiş, personel istihdamında
verimlilik ve etkinliğe dayalı bir politika izlenmesine imkân tanınmıştır. Norm kadroya
uygun olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi, memurlara ikramiye verilebilmesi, personel
giderlerinin belediyenin gelirlerinin %30 geçmemesi sınırlaması getirilmiştir.
10. Belediye hizmetlerinin görülmesinde gönüllü katılıma dayalı çalışmalara
imkân vermiştir. Kanunun 77. maddesinde “Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal
hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara,
özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve
katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü
kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.” Hükmüne yer vermiştir.
11. Denetimde idari vesayet ve özerklik arasında bir denge kurulmaya çalışılmış
ve denetimin içeriği yeniden tanımlanmıştır. Kanunun 54. maddesinde denetimin amacını
“Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak,
çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli,
güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve
sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite
standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı
olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmak… olarak
açıklanmıştır.
12. Denetimin kapsamını hukuka uygunluk, mali ve performans denetimi
oluşturmaktadır. Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
hükümlerine göre iç ve dış denetimin yapılacağı; ayrıca belediyenin malî işlemler dışında kalan
diğer idarî işlemlerinin, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından da İçişleri Bakanlığı
tarafından da denetleneceği yasada yer almıştır. Denetime ilişkin sonuçların kamuoyuna
açıklanması ve meclisin bilgisine sunulmasının da yasal yükümlülük haline getirilmesi,
şeffaflaşma ve hesap sorulabilirliğe imkân verilmesi, belediyede gerçekleşen iş süreçlerinin
hemşehriler tarafından denetimine imkân vermesi açısından değer taşımaktadır.

8.2. Belediyelerin Görevleri
Belediyelerin yetki ve görevlerinin tespitinde ülkelere ve zamana göre değişen ilkeler
kullanılmaktadır. Bununla birlikte yetki veya görevlerin tasnifinde üç yoldan birine
gidilmektedir: Genel yetki ilkesi, yetki ilkesi ve liste ilkesi. Genel yetki ilkesinde belediyeler
ülkedeki asıl yönetim olarak algılanır ve başka kurum veya kuruluşlara verilmeyen ve yasal
olarak yasaklanmayan bütün işlerde belediyelerin yetkili olduğu kabul edilir. Örneğin Almanya
ve Hollanda bu tip ülkelerdir. Buna karşılık liste ilkesinde yasama organının açıkça
yetkilendirdiği alanlarda faaliyet gösterebilirler. İngiltere buna örnektir. Liste ilkesine göre ise,
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belediyeler mevzuatta açıkça yer alan, tek tek sayılan (eski tabirle tadad edilen) işleri yapmaya
yetkilidirler, bunun dışında bir yetkileri yoktur. Ülkemizde uzun süre yürürlükte kalan 1930
tarihli 1580 sayılı Belediye Kanunu genel yetki ve liste ilkesine göre hareket etmiştir. Yeni yasa
ise genel yetki ve yetki ilkelerini benimsemiştir. Bu anlayış çerçevesinde Yasanın 14.
maddesinde belediyelerin müşterek nitelikte olmak şartıyla görevleri şu şekilde yer
almaktadır:
- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;
- Coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
- Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık;
- Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;
- Şehir içi trafik;
- Defin ve mezarlıklar;
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
- Konut;
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor;
- Sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
- Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar
için koruma evleri açar.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
- Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği,
her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
- Gıda bankacılığı yapabilir.”
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Yasanın güvence altına aldığı diğer hususlar ise belediyenin hizmet/görev alanı,
hizmetlerin yerine getiriliş ve tarz ve usulüdür. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı
belediye sınırları içinde geçerlidir. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye
hizmetleri götürülebilir. Belediyeler bu hizmetleri yerine getirirken belediyenin malî durumu
ve hizmetin ivediliği dikkate alınır, hizmet vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna
uygun yöntemler uygulanır.

8.3. Belediyenin Organları
5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye
encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi Kanunu
da benzer bir düzenleme öngörmüştür.

8.3.1. Belediye Meclisi
Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve
usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Üyeler nispi temsil yöntemine göre seçilir. Meclisin
üye sayısı beldenin nüfus yapısına göre 9-55 arasında değişir. Belediye başkanının
başkanlığında toplanır
Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının
başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, birinci ve ikinci
başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan
sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.
Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Meclise belediye başkanı, katılamaması
durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili
başkanlık eder. Ancak, yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan
vekilinin başkanlığında yapılır. . Meclisin çalışması ve katılıma ilişkin esas ve usuller İçişleri
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye
meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Meclis toplantıları bütçe görüşmelerinde en çok
yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis, üyeler ve halk önceden
bilgilendirilmek şartıyla belediye sınırları içinde istenilen yerde toplanabilir. Meclis
görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır.
Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. Meclis
toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine,
toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.
Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda
üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır.
Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak
duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren
konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.
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Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt
çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli
oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda
meclis başkanı tarafından kur'a çekilir.
Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde
başkan, en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam
sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır. Üyeler oylarını bizzat kullanır.
Oylama gizli, işaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser şeklinde
olur. Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki toplantıda
üyelere dağıtılır.
Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek
yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi
istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen
kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren
en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine
gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar
aleyhine idarî yargıya başvurabilir. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde
uygun araçlarla halka duyurulur.
Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas
komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı
aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız
üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl
ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar
komisyonlarının kurulması zorunludur. Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının
amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve
gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi
görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına
katılabilir ve görüş bildirebilir.
5393 sayılı Kanunun 18. maddesinde Belediye meclisinin görev ve yetkileri ayrıntılı
olarak düzenlenmiştir. (Bkz. Okuma I)
Yasa meclisin sağlıklı işlemesi ve karar alabilmesi için bir dizi önlem almış ve
düzenleme yapmıştır. Öne çıkan bu özellikler şunlardır:
- Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve
kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.
- Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl
süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl
154

süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde
giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.
- Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden
istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.
- Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan
toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye
tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.
- Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin
bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir.
Kanun ayrıca meclisin feshi ve görevini yerine getirmemesi durumlarını da ayrıca
düzenlemiştir. Buna göre:
i) Belediye meclisinin feshinin yargı kararıyla olacağının hüküm altına almıştır.
Belediye meclisi;
a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum
işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa,
b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa,
İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilir.
İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte,
karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç
bir ay içinde karara bağlar.
Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.
ii) Belediye meclisinin boşalmasına ve görevlerini yerine getirememesi hallerine yol
açan aşağıdaki durumların
a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi,
b) Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması,
c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı
düşmesi,
d) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması,
ortaya çıkması hallerinde meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi
yapılıncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütülür.
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8.3.2. Belediye Encümeni
Belediyenin yürütme ve karar organı olan belediye encümeni, belediye başkanının
başkanlığında;
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin
her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri
ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi
kişiden,
b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için
gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri
arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği
başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına
gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı
olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte
toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Çekimser oy
kullanılamaz.
Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının
uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Encümene havale edilen konular bir hafta
içinde görüşülerek karara bağlanır. Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci
derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen
toplantılarına katılamazlar. Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından
imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.
Belediye encümeninin görev ve yetkileri de 5393 sayılı Kanunun 34. maddede
belirtilmiştir. (Bkz. Okuma II)

8.3.3. Belediye Başkanı
Belediye Kanunu’nun 37. maddesinde belirtildiği üzere, belediye başkanı, belediye
idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, belde sınırları
içinde yaşayan seçmenler, hemşehriler tarafından tek dereceli ve çoğunluk sistemi ile beş yıllık
bir süre için seçilmektedir. Belediye başkanının belde halkı tarafından doğrudan seçilmesi 1963
yılından itibaren gerçekleşmiştir. 1963 öncesinde, halk tarafından seçilen belediye meclisi
üyeleri kendi aralarından belediye başkanının seçmekteydi.
Mevcut yasal düzenlemede belediye başkanına getirilen önemli sınırlamalar vardır.
Belediye başkanı
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i- Görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında
görev alamaz;
ii- Profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde
bulunamaz.
Belediye başkanının görev ve yetkileri: 5393 sayılı Kanunun 38. maddesinde
sayılmıştır. Görevlerinden öne çıkanlar şunlardır:
“a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay
vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik
hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.”
157

Belediye başkanı gerektiğinde yetki devri yapabilir, vekil görevlendirebilir. Belediye
başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan
belediye görevlilerine devredebilir. Ayrıca, belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir
sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere,
belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir. Başkan vekili,
başkanın yetkilerine sahiptir.
Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Bunlar dışında,
43. maddeye göre belediye başkanının;
“a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu
durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi,
b) Seçilme yeterliğini kaybetmesi,
c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık
raporuyla belgelenmesi,
d) Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması,
Hâllerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu
üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.”
Yasanın 45. ve 46. maddelerde ise belediye başkanlığının boşalması durumunu
düzenlemiştir. Maddelere göre; “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması
durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde… toplanarak;
a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu
hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,
b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak
biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, Seçer.
Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla
seçilir. … Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi
ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da
tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.
Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya
başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye
başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali
tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme
yeterliğine sahip olması şarttır.
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OKUMA I:
Belediye meclisinin görev ve yetkileri (5393 sayılı Kanunun 18. maddesi) :
“a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde
il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde
il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan
Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin
isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu
olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına
veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı
kurulmasına karar vermek.
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine
karar vermek.
k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini
seçmek.
l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal
ve değiştirilmesine karar vermek.
m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması,
kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek;
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
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o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya
ayrılmaya karar vermek.
p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî
idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik
ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler
gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama
veya tahsis etmeye karar vermek.
r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek
kabul etmek.”
OKUMA II:
Belediye encümeninin görev ve yetkileri (5393 sayılı Kanunun 34. madde):
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye
meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının
anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak;
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk kamu yönetiminde yerel yönetim birimlerinden belediyeler
incelenmiştir. Belediyelerin örgütsel yapıları, organları ve görevleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Belediyeleşme oranı nedir?
a) Bir ülkedeki belediye kurumlarının merkezi kurumlara oranıdır.
b) Bir ülkede belediye sınırları içerisinde yaşayan nüfusun, toplam nüfusa oranıdır
c) Bir ülkede il sınırları içerisinde yaşayan nüfusun, belediye sınırları içinde yaşayan
nüfusa oranıdır
d) Bir ülkede belediyelerde çalışan nüfusun, toplam çalışan nüfusa oranıdır.
e) Bir ülkede belediyelerde verilen hizmet miktarının ülkede verilen toplam hizmet
miktarına oranıdır.
2) Türkiye’de Belediyeler Yasasına göre belediye kurulması için (il, ilçe merkezleri
hariç) gerekli olan nüfus miktarı nedir?
a) 2000 kişi
b) 2500 kişi
c) 3000 kişi
d) 5000 kişi
e) 7000 kişi
3) Belediyelerin denetimi hangi konularda olabilmektedir?
a) Etkinlik ve hiyerarşik denetim
b) Hukuka uygunluk, mali ve performans denetimleri
c) Hiyerarşik ve mali denetim
d) Hukuka uygunluk ve hiyerarşik denetimi
e) Mali ve performans
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4) Belediye meclislerinin toplantı süreleri olağan olarak en çok beş gündür. Bütçe
görüşmelerinde bu süre en çok kaç güne çıkabilir?
a) 8 gün
b) 12 gün
c) 15 gün
d) 20 gün
e) 25 gün
5) Belediye meclislerinin aldıkları kararlar için aşağıdakilerden hangi ifade doğrudur?
a) Kararlar alındığı andan itibaren yürürlüğe girer
b) Kararlar belediye başkanının onayı ile birlikte yürürlüğe girer
c) Kararlar mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilmeden yürürlüğe giremez
d) Kararlara karşı ancak Anayasa Mahkemesinde itiraz edilebilir.
e) Kararlar belediyelerin iç denetim birimlerince denetime tâbi tutulur
6) Belediye meclisinin feshine kim karar verebilir?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi
b) Bakanlar Kurulu
c) Cumhurbaşkanı
d) Yargıtay
e) Danıştay
7) Belediyelerde kim profesyonel spor kulüplerinde başkanlık yapamaz veya bu
kulüplerin yönetiminde bulunamaz.
a) Belediye encümen üyeleri
b) Belediye Meclisi başkan vekili
c) Belediye Meclisi üyeleri
d) Belediye başkanı
e) Belediye başkan yardımcısı
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8) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde belediye encümeni
kaç üyeden oluşur?
a) 5 üye
b) 7 üye
c) 9 üye
d) 11 üye
e) 13 üye
9) Belediyelerin organları tam olarak aşağıda hangi şıkta yer almaktadır?
a) Belediye Meclisi, belediye encümeni ve ihtisas komisyonları
b) Belediye Meclisi, belediye encümeni ve vali
c) Belediye Meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı
d) Belediye encümeni ve belediye başkanı
e) Belediye Meclisi, belediye encümeni ve profesyonel belediye çalışanları
10) Belediye başkanlarını kim seçer?
a) Belediye Meclisi seçer
b) İl genel meclisi seçer
c) Halk doğrudan seçer
d) Seçilenler arasından vali tarafından atanır
e) Seçilenler arasından yüksek seçim kurulu tarafından belirlenir.

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) b, 4) d, 5) c, 6) e, 7) d, 8) b, 9)c, 10) c.
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9. YEREL YÖNETİMLER III: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ,
BELEDİYELERİN MALİ YAPILARI VE BELEDİYELERİN HİZMET
VERMEDE İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Büyükşehir Belediyesi
9.1.1. Büyükşehir Belediyelerinin Yerel Yönetimler İçindeki Yeri ve Gelişmeleri:
9.1.2. Büyükşehir Belediyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
9.1.3. Büyükşehir Belediyesinin Organları
9.1.4. Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı:
9.2. Belediyelerin Mali Yapıları
9.2.1. Genel Olarak Belediyeler
9.2.2. Büyükşehir Belediyeleri
9.3. Belediyelerin Hizmet Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler arasında ne fark vardır?

2-

Büyükşehir belediyelerinin görevleri nelerdir?

3-

Büyükşehir belediyelerinin organları nelerdir? Nasıl oluşturulur?

4-

Belediye organlarının görevlerine son verilebilir mi?

5-

Büyükşehir belediyesi olmanın kriterleri nelerdir?

6-

Büyükşehir belediyesi teşkilatının unsurları ve yapısı nasıldır?

7-

Belediyelerin bütçeleri ne gibi özellik taşır?

8-

Belediyeler hizmetlerini hangi yöntemlerle verebilirler?

9-

Emanet yöntemi ne demektir?

10-

İmtiyaz yöntemi ne demektir? Emanet yönteminden farkı nedir?

11-

Yap işlet, yap işlet devret yöntemleri kamuya ne gibi faydalar sağlar?

12-

Gönüllü olarak kamu hizmetleri kimler tarafından ve nasıl yerine getirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Büyükşehir Belediyesi

Büyük Belediyelerinin niteliklerinin
ve yeni Büyükşehir belediyeler
yasasını getirdiği değişikliklerin
anlam ve öneminin kavranması ve
öğrenilmesi

Büyükşehir
Belediyelerinin
Görevleri

Belediyelerin görevlerinin görevlerin
öğrenilmesi ve anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Anlatım ve örnekleme ile
konuların kamu yönetimi
ile ilgisinin kurulmasıyla

Anlatım ve örnekleme ile
konuların kamu yönetimi
ile ilgisinin kurulmasıyla

Belediyelerin yönetim organlarının
(Büyükşehir Belediye Meclisi,
Büyükşehir
Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediye Encümeni ve
Büyükşehir Belediye Başkanı),
yapısı ve fonksiyonları ile bu

Anlatım ve örnekleme ile
konuların kamu yönetimi
ile ilgisinin kurulmasıyla

organların denetiminin öğrenilmesi
ve anlaşılması
Norm kadro esaslarına uygun olarak
Büyükşehir Belediyesi

genel sekreterlik, daire başkanlıkları

Teşkilâtı:

ve müdürlüklerden oluşan
Büyükşehir belediyesi teşkilâtının

Anlatım ve örnekleme ile
konuların kamu yönetimi
ile ilgisinin kurulmasıyla

öğrenilmesi ve anlaşılması
Belediye ve büyükşehir
Belediyelerin Mali

belediyelerinin gelir ve giderlerinin

Yapıları

gelir ve gider kalemlerinin
anlaşılması ve öğrenilmesi

Belediyelerin Hizmet

Belediyelerin verdikleri hizmetlerin

Yöntemleri

yöntemlerinin öğrenilmesi.

Anlatım ve örnekleme ile
konuların kamu yönetimi
ile ilgisinin kurulmasıyla
Anlatım ve örnekleme ile
konuların kamu yönetimi
ile ilgisinin kurulmasıyla
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Anahtar Kavramlar


Büyükşehir Belediyesi



Büyükşehir Belediye Meclisi



Büyükşehir Belediye Encümeni



Büyükşehir Belediye Başkanı



Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri



Belediyelerin öz gelirleri



Belediye vergileri



Belediye harçları



Harcamaya katılma



Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay



Devlet yardımları



Vergi gelirlerinin “çıkış yeri” kriterine göre dağıtımı



Vergi gelirlerinin “nüfus” kriterlerine göre dağıtımı



Emanet yöntemi



Yönetimler arası işbirliği yöntemi



İhale-sözleşme yöntemi



İmtiyaz yöntemi



Yap-işlet devret yöntemi



Belediye şirketleri ve ortak girişimleri



Gönüllü organizasyonlar



Kendi kendine hizmet



Hizmet sübvansiyonu



Fiyatlandırma yöntemi



Kupon yöntemi



İntifa Hakkının Devri Yöntemi
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Giriş
Bu bölümde Türk kamu yönetiminde istisnai yerel yönetim birimlerinden olan
büyükşehir belediyeleri incelenmiştir. Büyükşehir belediyelerinin yerel yönetimleri içindeki
konumu üzerinde durulmuş, büyükşehir belediyelerinin örgütsel yapıları, organları ve görevleri
anlatılmıştır. Ayrıca belediyelerin mali yapıları ile belediyelerin hizmet verme yöntemleri
hakkında da bilgi verilmiştir.

9.1. Büyükşehir Belediyesi
9.1.1. Büyükşehir Belediyelerinin Yerel Yönetimler İçindeki Yeri ve
Gelişmeleri
Ülkemizdeki belediyeler 1984 yılına kadar ilçe ve belde belediyeleri olarak
örgütlenmiştir. O dönemde cari olan 1580 sayılı Belediyeler Kanunu belediye kurulması için
öngördüğü nüfus eşiği 2000’dir. Nüfusu 2000’den fazla olan yerleşim yerleri belediye
olabiliyordu. Belediyeler ilçe, belde, köy ve mahallelerde kurulabiliyordu. Kanun yerleşim
yerlerinin nüfusları açısından herhangi bir ayrım getirmemişti. Ancak bu durum nüfusu yüz
binleri ve milyonu aşan şehirlerin problemlerini çözmeye yetmemiş, gerek örgütlenme gerekse
hizmetlerin verilmesinde problemlerin doğmasına yol açmıştır. Büyük şehirlerde de yukarıda
belirtilen dört tür belediye örgütlenmesinin varlığı belediye hizmetlerinde bir parçalanmışlığı
da beraberinde getirmektedir. Özellikle birden fazla belediyeyi ilgilendiren konularda bu durum
çok açık olarak ortaya çıkmıştı. Örneğin her ilçenin farklı imar planın olması,
koordinasyonsuzluk, şehir ulaşım sisteminin her ilçe veya belde belediyesi tarafından ayrı ayrı
organizasyonunun doğurduğu problemler gibi. Oysa, dünyanın pek çok ülkesinde büyük
şehirler için ayrı yönetim şekilleri (Paris, Londra, New York, Tokyo gibi) uygulamaları
geliştirilerek bu problemler asgari düzeye indirgenmeye çalışılmıştır.
Büyükşehirlerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek amacıyla ilk defa 1981
yılında Askeri İdare döneminde Milli Güvenlik Kurulu “Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki
Yerleşim Yerlerinin Ana Belediyelere Bağlanmaları Hakkında Kanun”unun kabulü ile nüfusu
300000’den fazla olan büyük şehirlerin çevresindeki belediyeler ve köyler şube ya da mahalle
haline getirilerek anakent ile bütünleştirilmiştir. Uygulamada, kısa zamanda, bu yöntemin
çözüm yönünde yetersiz olduğu ortaya çıkmıştı. 1982 Anayasası’nın 127. maddesinde yer alan
“Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir” hükmünden
yararlanılarak 1984 yılında “Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” çıkarılmıştır. Bu KHK, 3030 sayılı “Büyükşehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”
olarak yasalaşmıştır. Yeni düzenlemeyle o dönemde nüfusu milyonu aşan üç büyük şehir için
(İstanbul, İzmir ve Ankara) “Büyükşehir Belediyeleri” kuruldu. Daha sonra yasa ile başka
şehirlerde büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. 2012 yılına kadar Büyükşehir belediyelerinin
sayısı ise 16 olmuştur. Bunlardan İstanbul ve Kocaeli bütünşehir (il sınırı ile büyükşehir
belediye sınırlarının aynı olması) statüsündedir. 6 Aralık 2012 tarihli 6360 sayılı “On Üç İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
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Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte; 13 ile daha büyükşehir
statüsüne kavuşmuş, toplam 29 olan büyükşehirlerde il özel idareleri ortadan kaldırılmış, 27 il
2004 yılından bu yana İstanbul ve Kocaeli illerinde uygulanmakta olan bütünşehir modeli
kapsamına alınmıştır. Böylece bu statüye sahip illerin sayısı 29 olmuştur. Bu yasa ile birlikte
büyükşehirlerde 1032 belde belediyesi ile 16.082’i köyü kaldırılmış ve büyükşehir olmayan
illerde 559 belde belediyesi ortadan kalkmıştır. Bir başka ifadeyle il özel idarelerinin yüzde
36’sı, belediyelerin yüzde 53’ü, köylerin yüzde 47’si kapanacaktır. Yasanın gerekçesinde
"etkin, etkili, vatandaş odaklı, katılımcı, saydam ve olabildiğince yerel bir yönetim anlayışı"
vurgusu yapılmaktadır.
Türkiye’nin yönetim sistemini radikal bir biçimde değiştirmekte olan bu yasanın
getirdiği değişiklikleri özet olarak şu başlıklar altında sıralanabilir:
- 13 yeni büyükşehir kurulmaktadır:
- Büyükşehir sınırları il mülki sınırı olacak biçimde genişletilmektedir:
- Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi il sınırıdır.
- Nüfusun % 75’i (56 milyon kişi) 29 büyükşehir/bütünşehirde yaşamaktadır.
- İlçe belediyelerinin
genişletilmektedir:

sınırları,

ilçelerin

mülki

sınırı

olacak

biçimde

- 13 yeni büyükşehirde 26 ilçe kurulmuştur. Büyükşehir (il) sınırları içinde yer alan ilçe
belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.
-Yasa, 29 ili bütün-il belediyesi ve bütün-ilçe belediyeleri olmak üzere iki kademeli
belediye modeli ile yönetmeyi hedeflemektedir:
-Köyler ve belde belediyeleri kapatılmaktadır:
- Büyükşehirlerin tümünde (29 ilde) il özel idareleri kapatılmıştır:
- Büyükşehir belediyeleri tarım ve hayvancılığı destekleyecektir:
- Köyde yaşayan vatandaşlar yeni vergi, harç ve faturalarla tanışacaktır:
- Kadın ve çocuklar için konukevi açmada nüfus koşulu 50.000’den 100.000’e
yükseltilmektedir:
- 29 ilde İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı olarak “Yatırım, İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı” kurulmaktadır:
- Genel bütçe vergi gelirlerinden verilen pay oranları değiştirilmektedir:
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- Kanun, 29 ilde büyük bir tasfiye, devir, tahsis, paylaştırma ve personel nakli
işlemlerini beraberinde getirmektedir.3 Ordu ilinin de büyükşehir olarak yasa ile kabulü
neticesinde toplam büyükşehir sayısı 30 olmuştur. (Geniş bilgi için bölüm sonunda yer
alan “OKUMA: 6360 Sayılı Yasa ile Getirilen Düzenlemeler” bakılabilir)
Tamamen büyük şehirlerin problemlerinin çözülmesine yönelik olan bu yapılanma ile
bir yandan ilçe belediyelerin varlıklarının korunmasıyla belediyelerin demokrasi içindeki yeri
korunmuş, halkın demokratik yollarla yönetime katılması sağlanmış diğer yandan da ölçek
ekonomilerinden yararlanma yoluna gidilmiştir. Özellikle, Anakente bağlı çok sayıda
belediyeler arasında hizmetlerin koordinasyonun sağlanması ekonomik açıdan olduğu gibi
hizmetlerin yaygınlaştırılması, adil ve eşit dağılımının sağlanması, etkin ve verimli olarak
yerine getirilmesi ve modern kent anlayışına uygun olarak metropollerin yapılandırılması
açılarından da çok olumlu katkılar sağlamıştır. Büyükşehir belediyelerine ilişkin 1984 tarih ve
3030 sayılı yasa yerini 2004 tarihinde çıkarılan ve hala yürürlükte olan 5216 sayılı “Büyükşehir
Belediyesi Kanunu” çıkarılmış, bu Kanun’a 2008 yılında 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi
Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun”la bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle daha önce büyükşehir
belediyelerine bağlı belediye çeşitleri yani ilçe ve belde belediyeleri sadece “ilçe belediyeleri”
olarak bire indirgenmiştir

Yeni düzenlemeler ile büyükşehir belediyesinin kurulabilmesi için büyükşehir
belediyesi kurulacak yerin;
- İl olması,
- Yerleşim yerinin nüfusunun son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla
olması gerekmektedir.
5216 s. Büyükşehir Yasa’sı (md.3) Büyükşehir belediyesini şu şekilde tanımlamaktadır:
"Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe
belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla
verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler
tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi…”dir. Bu nitelikleriyle büyükşehir
belediyeleri istisnai belediyelerdir.
Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı ilçe belediyeleri ile ilgili yasal düzenlemeler
esas itibariyle 5216 ve 5747 sayılı yasalar olmakla beraber, bu yasaların özel olarak
düzenlemediği durumlarda gerek büyükşehir belediyesi gerekse bunlara bağlı ilçe belediyeleri
2005 tarih ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu” ve ilgili diğer yasaların hükümlerine tabidir.
3

http://www.yayed.org/id287-incelemeler/buyuksehir-kanunu-ne-getirmektedir.php (01.01.2013)
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9.1.2. Büyükşehir Belediyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları 5216 sayılı Yasada (madde 7-11)
ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Öne çıkan görev ve sorumluluklar şunlardır:
- Büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve
bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- Nazım imar plânını yapmak,
- İşyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek
yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak
- Meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak,
- Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak;
- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve
denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve
işletmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini
yerine getirmek.
- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek,
işlettirmek veya ruhsat vermek.
- Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat
bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri
yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; sporu ve sporcuları desteklemek
- Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak,
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak,
- Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek
- Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek,
- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin
ile ilgili hizmetleri yürütmek.
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- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya
işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer
hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak;
- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek,
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak,
işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek
liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları
insandan tahliye etmek ve yıkmak.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyonunu yapmak
- Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık
hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütmek
- Trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemek
- İlçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemek
- İlçe belediyeleri arasındaki ihtilafları çözmek
- Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için uyum ve koordinasyonu sağlamak.
Bunlar dışında kalan inşaatlar ruhsat verme, tali yol ve meydanları yapma, yeşil alan ve
spor tesisleri, yaşlılara, özürlüler, kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal hizmetler,
mesleki eğitim ve beceri kursları, umuma açık dinlenme ve eğlence yerleri, sokak temizliği gibi
hizmetler ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. İlçe belediyelerin görevlerinin bir kısmı,
bedeli karşılanmak ve istemek koşuluyla ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyelerince
yapılabilir.
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9.1.3. Büyükşehir Belediyesinin Organları4
i- Büyükşehir Belediye Meclisi: Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir sınırları
içerisindeki ilçe belediye meclislerinin üyelerinin beşte biri ile, bu belediyelerin başkanlarından
oluşur. Meclisin başkanı, büyükşehir belediye başkanıdır. Büyükşehir belediye meclisi,
büyükşehir belediyesinin karar organıdır Meclis her ayın ikinci haftası toplanır. Büyükşehir
belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer
belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.
Meclisler kararlarında üye sayısının salt çoğunluğuyla direnebilirler. Bu takdirde meclis
kararları kesinleşir. Büyükşehir belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar
aleyhine idari yargıya başvurma hakkı bulunmaktadır. Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe
belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en
büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe
girmez. Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargı mercilerine
başvurabilir
ii- Büyükşehir Belediye Encümeni: Büyükşehir belediye encümeni, belediye
meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla
seçeceği beş üye ile; genel sekreter ve biri mali hizmet birim amiri olmak üzere belediye başkanı
tarafından her yıl birim amirleri arasından seçilecek 5 üyeden oluşur. Encümene belediye
başkanı, katılamadığı durumlarda genel sekreter, başkanlık yapar.
iii- Büyükşehir Belediye Başkanı: Başkan doğrudan seçmenler tarafından beş yıllığına
seçilir. Görevleri diğer belediye başkanları gibi olmakla beraber büyükşehir sınırları
içerisindeki diğer belediyeler arasında birlik ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.
Büyükşehir ilçe belediye meclislerinin bütçe ve imar dışındaki kararları büyükşehir belediye
başkanına gönderilir. Başkan, hukuka aykırı gördüğü kararları yedi gün içinde gerekçesini
belirtmek kaydıyla bir kez daha görüşülmesini isteyebilir. Meclisler kararlarında üye sayısının
salt çoğunluğuyla direnebilirler. Bu takdirde meclis kararları kesinleşir.

9.1.4. Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı
Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik,
daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya
birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. Genel sekreter, belediye
başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Büyükşehir belediyesi personeli
büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı
bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere
yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı atanabilir.
Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve
4

http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Mahalli/BldYonetimi.aspx (18.11.2010)
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sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına
ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır.
Büyükşehir belediyesinin ana hizmet birimleri dışında tüzel kişiliğe sahip belediyeye
bağlı kuruluşlar da olabilir. Bu kuruluşlar belediye meclisi kararı ile olur. Bu kuruluşların
bütçeleri belediyenin bütçesinin dışındadır. Örneğin büyükşehir belediyeleri su idaresi,
kanalizasyon idareleri, İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmesi (EGO) Ankara
Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletmeleri) gibi. Bu kuruluşların kendi yönetim organları vardır.
Örneğin İSKİ’nin yönetimi “genel kurul”, “yönetim kurulu”,
“genel
müdürlük”
ve
“denetim” den oluşmaktadır. Büyükşehir Belediye başkanı da bu kuruluşlarda görev alabilir.
Ör. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İSKİ’nın yönetim kururlu başkanıdır.

9.2. Belediyelerin Mali Yapıları
9.2.1. Genel Olarak Belediyeler
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 59. maddesinde Belediyenin gelirlerini:
“a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde
edilecek gelirler.
e) Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet
karşılığı ücretler.
f) Faiz ve ceza gelirleri.
g) Bağışlar.
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
i) Diğer gelirler” olarak hükme bağlamıştır.
Yine aynı maddede, “Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırları ve mücavir
alanları içinde belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe …
belediyeleri tarafından alınır. Bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye ayrıca pay
kesilmez” hükmünü açıkça koyarak büyükşehir ve bağlı ilçe belediyeleri ve diğer yerel yönetim
kuruluşu il özel idaresi arasında çıkması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçilmiş ve ilçe
belediyelerince toplanan emlak vergilerinin vergiyi toplayan ilçeye ait olduğu belirtilmiştir.
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Belediye gelirlerini belediyelerle ilgili yasal düzenlemeler (Belediye Kanunu, Belediye
Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu vs.) dikkate alındığında dört ana grup olarak
sınıflandırabiliriz. Bunlar: 5
1. Öz gelirler
2. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar
3. Devlet yardımları
4. Borçlanmalar, cezalar ve diğer gelirler.
1. Öz gelirler: Mevzuatta öngörülen vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları,
diğer paylar ve ücrete tabi işlerden elde edilen gelirlerdir. Bunlar:
i- Belediye Vergileri: belediyelerin tahsile yetkili olduğu vergiler:
-İlan ve Reklam Vergisi
-Eğlence Vergisi
-Çeşitli Vergiler (Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın
Sigortası Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi)
ii- Belediye Harçları: belediyelerin tahsile yetkili olduğu harçlar:
- İşgal Harcı
- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
- Kaynak Suları Harcı
- Tellallık Harcı
- Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı
- Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
- Bina İnşaat Harcı
- Çeşitli Harçlar (Kayıt ve suret harcı, İmar ile ilgili harçlar, İşyeri açma izni harcı,
Muayene, ruhsat ve rapor harcı, Sağlık belgesi harcı)
iii- Harcamalara Katılma Payı: Belediye Gelirleri Kanunu dâhilinde belediyelerin
tahsile yetkili olduğu harcamalara katılma payları şunlardan oluşmaktadır:

5
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- Yol harcamalarına katılma payı
- Kanalizasyon harcamalarına katılma payı
- Su tesisleri harcamalarına katılma payı
iv- Ücrete Tabi İşler: Mevzuatta harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve
ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince
düzenlenecek tarifelere göre almaya yetkili oldukları ücretler.
2. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar:
i- 1981 yılında çıkarılan 2380 sayılı Yasa ile genel bütçe gelirleri tahsilâtının belli bir
yüzdesi belediyelere ayrılmaktadır
ii- Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan
sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % 5'i
belediye payı olarak ayrılır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden
işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten
yıllık satış tutarının % 0,2'si nispetinde belediye payı ayrılır.
3. Devlet yardımları: Hem Maliye Bakanlığı bütçesine hem de diğer bakanlıkların
bütçesine mahalli idarelere yardım amacıyla ödenek konulup, mahalli idarelere gönderilmesi
söz konusudur.
4. Borçlanmalar, cezalar ve diğer gelirler. İç ve dış finans kaynaklarından alınan
krediler, yasalarca öngörülen cezalar ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen sair gelirler.

9.2.2. Büyükşehir belediyeleri
Büyükşehir belediyelerinin finansman yapısı bazı farklılıklar göstermektedir.
Büyükşehir belediyeleri finansmanı
a) vergi gelirleri
b) vergi dışı gelirler ve
c) borçlanma şeklinde olmaktadır.
a) Vergi gelirleri belediye vergileri ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylardan
oluşmaktadır.
i- Büyükşehir belediyesi, genel bütçeden vergi gelirlerinin “çıkış yeri” ve “nüfus”
kriterlerine göre pay alır: Büyükşehir belediye sınırları içinde toplanan genel bütçe vergi
gelirlerinin toplamının %5’i (bu oran Bakalar Kurulu kararıyla %10’a kadar artırılabilir)
büyükşehir belediyelerine ayrılır. %5’lik payın %70’i verginin toplandığı şehrin büyükşehir
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belediyesine (vergini çıkış yeri); %30’u ise ülkedeki tüm büyükşehir belediyeleri arasında,
nüfuslarına göre, pay edilir (nüfus kriteri).
ii- Büyükşehir belediyesi, genel bütçe vergi gelirlerinden ilçe belediyelerine ayrılan
%2.5’luk payın %30’u anakent belediyesi olarak pay alır.
b) Vergi dışı gelirler grubunda harçlar, harcamalara katılma payları, belediye
tarafından yönetilen kurum ve teşebbüsler ile bunlar dışında elde edilen gelirler yer almaktadır.
c) Borçlanma ise iç ve dış finansman kaynaklarından elde edilen kredilerdir.
Belediye gelirlerinin kaynakları itibariyle dağılımına bakıldığında yıllar itibariyle
değişiklikler olmakla beraber son otuz yılda genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın %40
ile %57 arasında değiştiği, son yıllarda %45’ler civarında oranlarında olduğu; iç ve dış borç
oranlarının %7’lerden %20’ye çıktığı; belediyelerin öz gelirlerinden oluşan yerel vergi ve vergi
dışı gelirlerden oluşan oran % 30-40 arasında dalgalandığı son yıllarda ise %35 civarında
olmuştur. Bu verilerden hareketle, bugünkü durumda, belediye gelirlerinin ilk sırada genel
bütçe ve vergilerden alınan payların (yaklaşık %45); ikinci sırada belediyelerin kendi
topladıkları yerel vergi ve vergi dışı diğer gelirlerin (yaklaşık %35) ve üçüncü sırada
borçlanmanın (yaklaşık %20) olduğu görülmektedir. Ağırlıklı olarak hala belediyelerin merkezi
genel bütçeden ayrılan paylarla hizmetlerini gördükleri ortaya çıkmaktadır.

9.3. Belediyelerin Hizmet Yöntemleri
Belediyeler hizmetlerini yerine getirirken izleyebilecekleri yöntemlere yasaların çizdiği
sınırlar içinde başvurabilirler. Esas itibariyle kamu kurum ve kuruluşları kamu hizmetini ya
kendileri bizatihi yerine getiriler ya da gözetim ve denetimlerinde dışarıya yaptırırlar. Zaman
içinde yeni hizmet sunma imkân ve yöntemleri geliştikçe yasalar bu yöntemlerden
faydalanılmasının sağlamak üzere değişiklikler yapmaktadırlar. Dolayısıyla geçmişe oranla
bugün Dünyada ve Türkiye’de belediyeler ve diğer yerinden yönetim kuruluşları hizmet verme
yöntemlerini zenginleştirmişlerdir. Hizmet sunumunda daha etkin, verimli, kaliteli ve uygun
fiyat hizmet yönteminin de tercih sebebidir. Elbette bu yöntemler her tür kamu hizmeti için söz
konusu değildir. Örneğin ülke savunmasının, güvenliğin veya diplomatik ilişkilerin asli kamu
kurumu dışında bir kuruma yaptırılması hizmetin niteliği gereği mümkün değildir. Bu gibi özel
durumlar dışında kamu hizmetlerinin sunumundaki yöntemler çok çeşitlidir. Burada belediyeler
esas alınarak bu yöntemler hakkında kısaca bilgi verilecektir. Belediyelerin hizmet yöntemleri:
-

Emanet,

-

Yönetimlerarası işbirliği

-

İhale-sözleşme

-

İmtiyaz

-

Yap-işlet devret
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-

Belediye şirketleri ve ortak girişimler

-

Gönüllü organizasyonlar

-

Kendi kendine hizmet

-

Hizmet sübvansiyonu

-

Fiyatlandırma yöntemi

-

Kupon yöntemi

-

İntifa Hakkının Devri Yöntemi

Bu yöntemlerden Türk belediyelerince uygulanan, öne çıkan yöntemler:
1- Emanet yöntemi: Kamu hizmetinin, bir başka kurum araya girmeksizin, doğrudan
doğruya kamu kuruluşunun kendisini gerçekleştirmesidir. Burada hizmeti ya kuruluşun
kendisi gerçekleştirir ya da işi bölerek alt taşeronlara vererek hizmeti gerçekleştirir. Hizmetin
niteliğine göre karar verilir.
2 Yönetimlerarası İşbirliği yöntemi: Belediyelerin diğer kamu kurum ve kuruluşları
(merkezi ya da yerel) ile işbirliği yaparak hizmeti gerçekleştirmeleri bu yönteme girer. Burada
amaç kamu kuruluşlarının sahip olduğu alt yapı ve teknolojiden azami ölçüde faydalanmaktır.
Örneğin her belediyenin asfalt üretmesine gerek yoktur. Asfalt üreten belediye ile işbirliği
yapılarak bu hizmet yerine getirilebilir. Yönetimler arası işbirliği özellikle büyük şehir
belediyeleri başta almak üzere diğer belediyelerde hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması
açsından da yararlı olduğu açıktır.
Yönetimlerarası işbirliğine 5393 sayılı Belediye Kanununda izin verilmiştir. Ayrıca
1982 Anayasa’sı 127.maddesi de “Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi
amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları…”na izin vermiştir. Bu
çerçevede çıkarılan 2005 tarihli 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu da Köye Hizmet
Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri ve Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri’ni ayrıca
düzenlemiştir.
3- İhale-sözleşme yöntemi: Kamu hizmetinin bir sözleşmeyle özel sektör kuruluşuna
yaptırılmasıdır. İşin hangi özel kuruluşa verileceği ihale ile belirlenir. İhaleler işin niteliğine ve
4734 sayılı İhale Kanunu’na göre “açık ihale usulü”, “pazarlık usulü”, “doğrudan temin”
usullerinden birine göre yapılır.
4- İmtiyaz yöntemi: Bu yöntemde görülecek kamu hizmeti özel sektör kuruluşlarına
ihale ile verilir. Ancak, burada gaz, su, enerji gibi tekel olan bir hizmetin verilmesi söz
konusudur. İmtiyaz yöntemiyle hizmetin yaptırılabilmesi için açıkça yasal düzenlemenin
olması gerekmektedir. İmtiyaz yöntemini ihale yönteminden ayırıcı farkı, ihalede hizmetin
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bedeli doğrudan kamu kuruluşu tarafından ödenmesine karşılık imtiyaz yönteminde hizmetin
bedeli hizmeti alan vatandaşlarca doğrudan imtiyaz sahibi kuruluşa ödenmesidir.
5- Yap-işlet devret modeli: Bir tür imtiyaz yöntemi olan bu usulde, kamu kuruluşu
herhangi bir mali yükümlülük altına girmeden kamu hizmetinin özel sektör eliyle yapılması,
belirlenen sürede işletmesi ve süre bitiminde ise işletmeyi her türlü donanımıyla birlikte kamu
kuruluşuna verilmesi esastır. Mali yükümlülük açısından sağladığı imkânlar sebebiyle son
yıllarda, özellikle de büyük finans gerektiren işlerde, giderek artan bir şekilde bu yönteme
başvurulmaktadır. Mali engelleri aşamanın bir yöntemi gibi görülmektedir.
6- Belediye şirketleri: Burada kamu hizmetlerinin kamu kurumu tarafından kurulacak
şirketler tarafından yerine getirilmesi söz konudur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70.
maddesi “Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen
usullere göre şirket kurabilir” hükmüyle belediyelerin şirket kurarak hizmet vermesine imkân
tanımıştır. Buna dayanarak belediyeler şirketler kurmuşlar ve Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT)
gibi Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT) adını almışlardır. Belediyelerin kurdukları şirketlere
örnek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurduğu şirketlerden bazıları şunlardır: AĞAÇ
A.Ş., BELBİM A.Ş., BELTUR A.Ş., BİMTAŞ, HALK EKMEK A.Ş. HAMİDİYE A.Ş.,
KİPTAŞ A.Ş., İSPARK A.Ş
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OKUMA: 6360 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenlemeler

BÜTÜNŞEHİR KANUNU NE GETİRMEKTEDİR?
(YAYED - 18 Kasım 2012)
13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12 Kasım 2012 günü
TBMM’de kabul edildi. İçişleri Bakanlığı’nca hazırlandığı belirtilen kanun tasarısı, 8 Ekim
2012 tarihinde TBMM’ye sevk edilmişti.
Türkiye’de … [Kanun çıkmadan önce] 2 bütünşehir (İstanbul ve Kocaeli), 14
büyükşehir, 65 il, 892 ilçe ve 1977 belde belediyesi olmak üzere toplam 2950 belediye
bulunmaktadır.
Söz konusu Kanun;
13 ile daha büyükşehir statüsü vermekte,
27 ili 2004 yılından bu yana İstanbul ve Kocaeli illerinde uygulanmakta olan
bütünşehir modeli kapsamına almakta,
29 ilde il özel idarelerini kapatmakta,
Büyükşehir olmayan illerde 559 belde belediyesini kapatmakta,
Büyükşehirlerde 1032 belde belediyesi ile 16.082’i köyü kaldırmaktadır.
Bir başka ifadeyle il özel idarelerinin yüzde 36’sı, belediyelerin yüzde 53’ü, köylerin
yüzde 47’si kapanacaktır.
Kanun metni 37 ana ve 2 geçici maddeden oluşmaktadır; bu bölüm 21 sayfa
uzunluğundadır. Kanun, 64 sayfa uzunluğunda 27 ek liste içermektedir.
Türkiye’nin yönetim sistemini radikal bir biçimde değiştirmekte olan bu yasanın
getirdiği değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz:
_______________________
 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121206-1.htm (02.01.2013)
 Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği
13 yeni büyükşehir kurulmaktadır:
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Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla,
Tekirdağ, Trabzon, Ordu, Şanlıurfa ve Van illerinde bulunan il belediyeleri büyükşehir
belediyesine dönüştürülmüştür.
Büyükşehir sınırları il mülki sınırı olacak biçimde genişletilmektedir:
2004 yılından bu yana İstanbul ve Kocaeli’de uygulanmakta olan bütünşehir modeli,
27 ile yaygınlaştırılmaktadır. “Pergel” olarak tanımlanan 20-30-40 ve 50 km’lik yarıçaplar
içinde varlığını sürdüren büyükşehirler yerine, ilin genelinde görev ve yetki sahibi
büyükşehirler kurulmaktadır. Yukarıda sayılan ve yeni büyükşehir olan 13 ille birlikte, halen
büyükşehir belediyesi bulunan 14 ilde daha büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki
sınırları haline getirilmiştir: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum,
Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun.
Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi il sınırıdır.
Nüfusun % 75’i (56 milyon kişi) 29 büyükşehir/bütünşehirde yaşamaktadır.
İlçe

belediyelerinin

sınırları,

ilçelerin

mülki

sınırı

olacak

biçimde

genişletilmektedir:
13 yeni büyükşehirde 26 ilçe kurulmuştur. Büyükşehir (il) sınırları içinde yer alan ilçe
belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.
Yasa, 29 ili bütün-il belediyesi ve bütün-ilçe belediyeleri olmak üzere iki kademeli
belediye modeli ile yönetmeyi hedeflemektedir:
“Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon,
katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri,
mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve
taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları
komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.”
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Köyler ve belde belediyeleri kapatılmaktadır:
Yukarıda sıralanan 27 ile bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde
belediyeleri kapatılmıştır. Köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle
olarak birlikte bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. İstanbul ve Kocaeli il mülki
sınırları içerisinde bulunan köyler de kapatılmıştır. Bunlar bağlı bulundukları ilçe
belediyesine mahalle olarak katılmıştır.
Büyükşehir olmayan illerde nüfusu 2.000'in altında kalan beldelerin tüzel kişiliği
kaldırılarak köye dönüştürülmüştür. Buna göre büyükşehir statüsündeki iller dışında 559
belde belediyesi kapatılmıştır. Düzenleme ilk mahalli idareler genel seçiminden itibaren
geçerli olacaktır.
Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için
belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun
20.000'den az olmaması şarttır.
Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamayacaktır.
Büyükşehirlerin tümünde (29 ilde) il özel idareleri kapatılmıştır:
Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği
kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili
kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve
bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış sayılır. Tüzel kişiliği kaldırılan il özel
idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla
verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından
kullanılır ve yerine getirilir. Söz konusu il özel idarelerinin mahkemelerde süren davaları ile
il özel idaresi olarak faaliyet 5 gösterdikleri dönem ve yapılan işlemlere ilişkin olarak
açılacak davalarda muhatap, devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve kuruluştur.
Büyükşehir belediyeleri tarım ve hayvancılığı destekleyecektir:
2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “Büyükşehir ve İlçe
Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı maddesine şu hüküm eklenmiştir:
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“Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü
faaliyet ve hizmette bulunabilirler.”
Köyde yaşayan vatandaşlar yeni vergi, harç ve faturalarla tanışacaktır:
Kanunda, mahalleye dönüşen köylerde, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki
işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın,
kahve, lokanta, pansiyonlar ve büfeler işletme ruhsatı almış sayılacaktır. Bu işletmelerin
bulunduğu binalardan, kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar da
ruhsatlandırılmış sayılacaktır. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi, Belediye
Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle
alınmayacaktır. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret, 5 yıl süreyle en
düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir.
Kadın ve çocuklar için konukevi açmada nüfus koşulu 50.000’den 100.000’e
yükseltilmektedir:
Belediye Kanunu’nda nüfusu 50.000 üzerindeki belediyelerde çocuk ve kadınlar için
koruma evleri açılması öngörülüyordu. Bütünşehir yasası nüfus koşulunu 100.000’e
çıkarmakta ve “koruma evleri”nin adını “konuk evleri” olarak değiştirmektedir: “Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk
evleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.”
29 ilde İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı olarak “Yatırım, İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı” kurulmaktadır:
Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım
ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil
yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi
idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil,
tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve
kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye
bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuşur.
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Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde
yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık
aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince
yapılacak kaynak transferleri ödenek aktarması suretiyle, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarınca yapılacak kaynak transferleri ise tahakkuk işlemleri ile gerçekleştirilir. Genel
bütçe kapsamındaki kamu idarelerince aktarılan tutarlardan yıl içerisinde harcanmayan
kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye; diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
aktarılan tutarları bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Bakanlık
bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını
ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Yatırım
izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında
taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların
stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor, valinin
değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa
gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar
yukarıdaki mercilere gönderilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, afet yardım,
acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler
kurabilir. Gerektiğinde geçici birimler kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıklarının çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.
Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali
tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. Maliye
Bakanlığınca, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve sorumluluklarını
yerine getirebilmesi için her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.
Genel bütçe vergi gelirlerinden verilen pay oranları değiştirilmektedir:
Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki
belediyelere, yüzde 4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel
idarelerine ayrılır. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I)
sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere,
büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının
yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe
belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır.” Yüzde
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6’lık büyükşehir belediye payının; yüzde 60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına
aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’i nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü esasına göre
büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılır.”
Kanun, 29 ilde büyük bir tasfiye, devir, tahsis, paylaştırma ve personel nakli
işlemlerini beraberinde getirmektedir:
Yasanın gerekçesinde "etkin, etkili, vatandaş odaklı, katılımcı, saydam ve
olabildiğince yerel bir yönetim anlayışı" vurgusu yapılmaktadır. Oysa il özel idaresi,
belediye, köy ülkemizdeki üç yerel yönetim türüdür ve yasa, 29 il özel idaresini, 1591 belde
belediyesini, 16.082 köyü kaldırmaktadır. Bir başka ifadeyle il özel idarelerinin yüzde 36’sı,
belediyelerin yüzde 53’ü, köylerin yüzde 47’si yerel halka sorulmadan ortadan
kaldırılmaktadır.
Türkiye’de belediye sayısı 2000 yılında 3.228 düzeyindeyken, 2009 yılı yerel
seçimleri sonrasında, 2010 yılında Büyükşehir Yasası ve Belediye Yasası’nda yapılan
değişikliklerle 2.950’ye indirilmiştir. TBMM’den geçen son düzenlemeyle 1.591 (559’u
büyükşehir dışında, 1032’si büyükşehirlerde bulunuyor) belediye daha kapatılmakta,
belediye sayısı 1.359’a indirilmektedir. Bu sayıya yeni kurulan ilçe belediyelerinin
eklenmesiyle sayı 1.384 olmuştur.”
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk kamu yönetiminde istisnai yerel yönetim birimlerinden olan
büyükşehir belediyelerinin yerel yönetimleri içindeki konumu, büyükşehir belediyelerinin
örgütsel yapıları, organları ve görevleri ile belediyelerin mali yapıları ve belediyelerin hizmet
verme yöntemleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Büyükşehir belediyelerini kurulmasının hukukî dayanağı nedir?
a) Anayasa
b) Yasalar
c) Hükümet
d) Cumhurbaşkanı
e) Türkiye Büyük Millet Meclisi
2) Büyükşehir belediyesinin kurulması için ilin nüfusu en az kaç kişiden oluşmalıdır?
a) 500.000 kişi
b) 750.000 kişi
c) 1000.000 kişi
d) 1500.000 kişi
e) 2000.000 kişi
3) Büyükşehir belediye başkanının yardımcısı kimdir?
a) Büyükşehir belediyesi başkan yardımcısı
b) Büyükşehir belediyesi meclis başkanı
c) Büyükşehir belediyesi genel sekreteri
d) Büyükşehir belediyesi encümen başkanı
e) Büyükşehir belediyesi insan kaynakları müdürü
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4) Büyükşehir belediyesi başkanını belediye başkanlarının görevleri yanı sıra
aşağıdakilerden hangi görevi yapar?
a) Büyükşehir sınırları içerisindeki diğer belediyeler üzerinde vesayet denetimi yapar
b) Büyükşehir sınırları içerisindeki diğer belediyelerin görev dağılımını yapar
c) Büyükşehir sınırları içerisindeki diğer belediyeler ile merkezi hükümet arasında
iletişimi sağlar.
d) İlçe belediye meclislerinin kararlarının onaylar
e) Büyükşehir sınırları içerisindeki diğer belediyeler arasında birlik ve koordinasyonu
sağlamakla görevlidir
5) Büyükşehir belediyelerinde genel sekreter kim tarafından atanır?
a) Büyükşehir belediye başkanı
b) Büyükşehir belediyesi meclis
c) Büyükşehir belediyesi encümeni
d) İçişleri bakanı
e) Bakanlar Kurulu
6) Büyükşehir belediyesi, genel bütçeden hangi kriterlere göre pay alırlar?
a) Vergi gelirlerinin “çıkış yeri” ve “nüfus” kriteri
b) Ekonomik “etkinlik” kriteri
c) Toplam “nüfus” kriteri
d) Vergi gelirlerinin “çıkış yeri” kriteri
e) Belediyenin “gelir durumu” kriteri
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7) Belediyelerin diğer kamu kurum ve kuruluşları (merkezi ya da yerel) ile işbirliği
yaparak hizmeti gerçekleştirmelerine ne ad verilir?
a) Yap-işlet devret
b) Yönetimler arası işbirliği
c) İhale-sözleşme
d) Belediye şirketleri ve ortak girişimler
e) Gönüllü organizasyonlar
8) Kamu hizmetinin, doğrudan doğruya kamu kuruluşunun kendisi tarafından
gerçekleştirmesi ne olarak adlandırılır?
a) İhale-sözleşme
b) Emanet,
c) İmtiyaz
d) Yap-işlet devret
e) Kendi kendine hizmet
9) Emlak vergileri hangi belediyenin geliridir?
a) Büyükşehir belediyesine aittir
b) Büyükşehir ve diğer belediyeler arasında paylaşılır
c) Emlak vergilerini toplayan ilçe belediyesinin geliridir
d) Merkez belediyelerin geliridir
e) Emlak vergileri merkezi bütçeye aktarılır ve bütün belediyelere pay edilir
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10) Sermaye sıkıntısı çeken belediyeler için hizmet yöntemi olarak en uygun olanı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yönetimler arası işbirliği
b) Yap-işlet devret
c) Belediye şirketleri ve ortak girişimler
d) İhale-sözleşme
e) İmtiyaz

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) e, 5) d, 6) a, 7) b, 8) b, 9) c,10) b.
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10. YEREL YÖNETİMLER IV : KÖY VE HİZMET YERİNDEN
YÖNETİM KURULUŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Köy Yerinden Yönetimi
10.1.1. Köy Yönetimi
10.1.2. Köy Bütçesi ve Gelirleri
10.2. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları
10.2.1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri
10.2.2. Mesleki Kamu Kurumları
10.2.2.1. Genel Özelikleri
10.2.2.2. Ticaret ve Sanayi Odaları
10.2.2.3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
10.2.2.4. Odalar ve Borsalar ve Birliklerin Faaliyetlerinin Son Verilmesi
10.2.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Köylerin yönetim organları nelerdir?

2-

Muhtarlık seçimlerinde siyasi partiler aday gösterebilir mi?

3-

Köyün bütçesi nelerden oluşur? Kamu yardımı var mıdır?

4Hizmet yerinden yönetim kurumları ile neo-liberal politikalarının uygulanması
arasında bir ilişki var mıdır?
5-

Özelleştirme hizmet yerinden yönetim kurumlarını nasıl etkilemiştir?

6-

Ticaret ve Sanayi Odaları ne tip yerinden yönetim kuruluşlarıdır?

7-

Düzenleyici ve denetleyici üst kurumlar ne tür yerinden yönetim kurumlarıdır?

8-

Düzenleyici ve denetleyici üst kurumları taşra teşkilatı kurabilirler mi?

9Düzenleyici ve denetleyici üst kurumlar fonksiyonlarını görmek için kaynak
yaratmak gücüne sahip midirler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Köy Yönetimi

Köy yönetiminin yapısı, organları
(köy derneği, ihtiyar meclisi ve
muhtar) ve görevlerinin,
öğrenilmesi ve anlaşılması.

Köy Bütçesi ve Gelirleri

Köy bütçesi ile imece ve salmanın
nitelik ve öneminin anlaşılması.

Hizmet Yerinden Yönetim
Kuruluşları

Hizmet ya da fonksiyonel yerinden
yönetim kurumlarının (Kamu
İktisadi Teşebbüsleri, Mesleki
Kamu Kurumları, Ticaret ve
Anlatım ve
Sanayi Odaları, Türkiye Odalar ve
örnekleme ile konuların
Borsalar Birliği Odalar ve Borsalar
kamu yönetimi ile
ve Birlikleri, Düzenleyici ve
ilgisinin kurulmasıyla
Denetleyici Kurumlar)
niteliklerinin, yapı ve organlarının
öğrenilmesi ve anlaşılması.

Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar

Hizmet yerinden yönetim
kurumları içerisinde yer alan ve
Yeni Kamu Yönetimi anlayışı
çerçevesinde Türk Kamu
Yönetiminde 1980’li yıllardan
sonra giderek ağırlıkları artan
Düzenleyici ve Denetleyici
kurumların nitelik, yapı ve
organları ile fonksiyonlarının
öğrenilmesi ve anlaşılması

Anlatım ve
örnekleme ile konuların
kamu yönetimi ile
ilgisinin kurulmasıyla
Anlatım ve
örnekleme ile konuların
kamu yönetimi ile
ilgisinin kurulmasıyla

Anlatım ve
örnekleme ile konuların
kamu yönetimi ile
ilgisinin kurulmasıyla
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Anahtar Kavramlar


Köy



Köy Derneği



İhtiyar heyeti



Muhtar



İmece



Salma



Hizmet yerinden yönetim kurumları



Kamu İktisadi teşebbüsleri



İktisadi devlet teşekkülleri



Ticaret ve sanayi odaları



Mesleki kamu kurumları



Odalar ve borsalar



Odalar ve borsalar birlikleri



Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
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Giriş
Bu bölümde Türk kamu yönetiminde yer yönünden yerel yönetim birimlerinden olan
köy yönetiminin örgütsel yapıları, organları, görevleri ve bütçeleri ile hizmet yerinden yönetim
kuruluşlarının nitelikleri, yapıları, organları ve görevleri hakkında bilgi verilmiştir.

10.1. Köy Yerinden Yönetimi
Köy yönetimi en az nüfus barındıran yerleşim birimi fakat sayı itibariyle en yaygın olan
yönetim birimidir. Tarihsel olarak tarımsal ekonomilerin ağırlıklı olduğu bütün toplumlarda
olduğu gibi Türkiye’de köy nüfusu 1920’li yıllarda toplam nüfusun %75’ini oluşturmasına
karşılık bugün bu oran terse dönmüş ve köylerde yaşayanların oranı %25; şehirlerde
yaşayanların oranı ise %75 olmuştur. Tarihi olarak kökleri çok eskilere giden köyler ile ilgili
ilk düzenleme 1864 yılında çıkarılan "Vilayet Nizamnamesi"dir. Bu düzenleme Cumhuriyetin
ilk yıllarında kabul edilen 1924 tarihli 442 sayılı yasa ile değişmiş ve ayrıca köyler tüzel kişiliğe
kavuşmuşlardır 2007 tarihi itibariyle köy sayısı 34000 üzerindedir.

10.1.1. Köy Yönetimi
“Köy tüzelkişiliğinin organları; Köy derneği, ihtiyar meclisi ve muhtarıdır. Bunlardan
muhtar yürütme organı, ihtiyar meclisi ve köy derneği danışma ve karar organlarıdır.
a) Köy Yönetiminin Görevleri
Köy Kanunu’nda, köyün görevlerini ayrıntılı bir biçimde belirtilmiştir. Bunlar "İsteğe
bağlı" ve "zorunlu" olmak üzere iki kümede toplanmıştır.
Köyün, sağlık, temizlik, yol, su ve okul işleri zorunlu; köye hamam, çamaşırlık, pazar
yeri, çarşı yapmak gibi hizmetler köyün isteğe bağlı görevleri arasında yer almıştır.
Aslında köyle ilgili hizmetlerin çoğu ya doğrudan doğruya, ya da köyle işbirliği halinde
genel yönetim tarafından yürütülmektedir. Köyle ilgili işler kamu yükümlülüğüdür ve
yapmayanlar cezalandırılır. Ancak bu hükümler artık büyük ölçüde uygulanamamaktadır.
b) Köy Derneği
Köy derneği, köyde bulunan kadın, erkek bütün seçmenlerin oluşturduğu bir kuruldur.
Köy derneği ile köylünün doğrudan yönetime katılması sağlanır. Bu model doğrudan
demokrasinin yerel yönetimlerde uygulandığı, ilk uygulamadır.
Köy derneği, yalnız muhtarı ve ihtiyar meclisi üyelerini seçmekle kalmaz bazı yönetsel
kararlar da alır. Örneğin isteğe bağlı işler, zorunlu hale köy derneği kararı ile gelir.
c) İhtiyar Meclisi
İhtiyar meclisi, belediye encümeni gibi iki tür üyeden oluşur. Bunlardan bir kısmı
"Seçilenler" diğeri "Doğal" üyelerdir. Seçilenler beş yıl için köy derneği tarafından seçilirler.
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Bu seçimde adaylığını koyma yöntemi yoktur. Siyasi partiler de aday gösteremezler. Üye sayısı
nüfusu 1000den az olan köylerde 8, fazla olanlarla 12’dir. Bunların yarısı asıl, yarısı yedektir.
Seçimde en çok oyu alanlar arasından asıl ve yedekler saptanır. Seçimler beş yılda bir yapılır.
Köy öğretmeni, köy imamı ihtiyar meclisinin "doğal" üyeleridir. İhtiyar meclisi haftada
en az bir kez toplanır. İhtiyar meclisinin görevleri Köy Kanunu’nda gösterilmiştir. Buna göre
köy ihtiyar heyeti, köy işlerini sıraya koyar; imece ve salmaya karar verir; Köy muhtarının
harcamalarını denetler; köy bütçesini kabul eder; köylüler arasındaki uyuşmazlıkları uzlaştırma
yolu ile gidermeye çalışır; köyün zorunlu işlerini yapmayanlara, y ada paylarını ödemeyenlere
para cezası verir.
İhtiyar meclisince alınan bazı kararlar bağlı olduğu kaymakam ya da Valinin onayı ile
yürürlüğe girer.
d) Muhtar
Köy yönetiminin başı muhtardır; köy derneği tarafından seçilir. Muhtar seçiminde de
siyası partiler aday gösteremezler. Muhtarların görev süresi beş yıldır.
Muhtar köy tüzel kişiliğini temsil eder. İhtiyar heyeti ile birlikte köy işlerini yürütür
Aynı zamanda muhtar, genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükümet emirlerini
halka duyurur, köy içinde dirlik ve düzenliği sağlar Genel yönetimle ilgili işlerin köyde
uygulanmasına yardımcı olur.
Daha önceleri köy muhtarlarının ve köy imamlarının ücretleri köyce ödenirken daha
sonra çıkarılan yasalarla bu ücretler genel bütçeden ödenmektedir.
Görevini gereği gibi yapmayan muhtarlar köyün bağlı olduğu ilçe idare kurulu kararı ile
görevden uzaklaştırılabilir. Muhtarın köy yararına olmayan kararını vali veya kaymakam
bozabilir. Ancak mülki amirler, muhtarların yerine karar alamazlar; bozma sebeplerini
gerekçesiyle açıklarlar.
e) Köy Yönetimindeki Diğer Görevliler Köy Yönetiminde diğer görevliler imam, köy
korucusu ve köy kâtibidir.”6

10.1.2. Köy Bütçesi ve Gelirleri
“Köy bütçesi, ihtiyar meclisi ile muhtar tarafından hazırlanarak köyün bağlı olduğu
mülki idare amiri tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Köy gelirleri arasında imece ve salma önem taşır. İmece köye özgü bir kurumdur.
Köyün zorunlu işlerinin yapılması için, köy halkının ortaklaşa çalışmalarına imece denir. Köy
Kanunu, imece ile yapılabilecek işler konusunda muhtar ve ihtiyar meclisine geniş bir yetki

6

http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Mahalli/KoyYonetimi.aspx (18.11.2010)
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tanımıştır. Köy Kanunu, bütün köylüyü imece ile yükümlü kılmaktadır. Kimlerin ne kadar ve
ne gibi işte çalışacaklarını ihtiyar meclisi saptar.
Köy gelirlerinden olan salma bir aile vergisidir. Salmanın yükümlüsü, köyde
oturanlardır. Köyde oturmamakla beraber köy ile maddi ilişkisi olanlar da salma mükellefidir.
Köyde oturanlar bireysel olarak değil aile olarak yükümlüdür. Salma, köy ihtiyar meclisi
tarafından salınır. Salma salınırken yükümlünün mali durumu da dikkate alınır. Köyün salma
ve imece dışında kalan diğer öz kaynakları, köylere yeter derecede gelir getirecek nitelikte
değildir.”7

10.2. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları
Yerinden yönetim kuruluşları içinde bir başka yönetim çeşidi daha var: Hizmet
yönünden ya da fonksiyonel yerinden yönetim kuruluşları. Hizmet yerinden yönetim
kuruluşları kamu yönetim yapısı içinde üçüncü bir yönetim çeşidi olarak gören yaklaşımlar da
vardır. Ancak, yerinden yönetim denmesi esasen bu yönetim kuruluşlarının merkezi ve
yerinden yönetimlerin tamamen dışında bir üçüncü grup değil; yerel yönetimin bir şekli
olduğunu kabulünün de birlikte getirmektedir. Gerçekte hizmet yerinden yönetim
kuruluşlarının ortaya çıkış sebebi ortaya konulduğunda ki bu sebeplerin başında
-

merkezi yönetimin hizmet yükünün artması

-

kamu hizmetlerini daha verimli, etkin ve tarafsız yerine getirilmesi amacı,

-

ülkedeki demokratik ortamın oluşmasına katkıda bulunulması

olduğu dikkate alınırsa bu kuruluşların esasen merkezi idarenin fonksiyonlarıyla
ilgilendirmek daha anlamlı olacaktır. Esas amacın merkezi idarenin üstlendiği bir fonksiyonun
merkezi idarenin hiyerarşik yapısı dışında örgütlendirerek yerine getirilmesidir. Bu niteliğiyle
hizmet yerinden yönetim kuruluşları il özel idaresine yakın bir anlayışı sergilemektedir.
Hizmet yerinden yönetim kuruluşların üç fonksiyon etrafında toplandığı görülmekte
1- İktisadi amaçlı hizmet yerinden yönetim kuruluşu (Kamu İktisadi Teşekkülleri)
2- Yönetim amaçlı hizmet yerinden yönetim kuruluşu (Üniversiteler, TRT, )
3- İdari amaçlı hizmet yerinden yönetim kuruluşu (Düzenleyici ve Denetleyici
Kuruluşlar)
Hizmet yerinden yönetim kuruluşu özellikleri:

7

http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Mahalli/KoyButceGelir.aspx (18.11.2010)
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-

Genel müdürlük, kurum, kurul, oda, ofis ve başkanlık biçiminde örgütlenmişlerdir.

-

Merkezi yönetimin dışında örgütlenmişlerdir.

-

Tüzel kişiliğe sahiptirler.

-

Kendi organlarınca yönetilirler.

-

Kanunla veya kanuna dayanarak kurulurlar.

-

Üst kurullar hariç diğer kurullar vesayet denetimine tabidirler.

-

Tek amaçlı örgütlerdir.

-

Kamu yararına yönelik çalışırlar.

10.2.1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hizmet yerinden yönetim kuruluşu en yaygın olanlarından biri KİT’ler teşkil etmiştir.
Bugün, liberal politikaların yaygınlaşması ve devletin ekonomik hayattan, doğrudan
üretici/aktör olması anlayışından uzaklaşılması neticesinde giderek azalan KİT’ler devletin
ekonomiye müdahalesi ve devletin ekonomik kalkınmada öncü rolü olduğu anlayışının yaygın
olduğu dönemlerde en etkin ve en çok bilinen hizmet yerinden yönetim kuruluşlarıdır.
- KİT’ler devletin iktisadi işletmeleridir. KİT’lerin kurulmasının ekonomik, soysal ve
sebepleri bu sebepler içerisinde öne çıkanlar şunlardır:
- Devletin ekonomiyi kontrol etme ve yönlendirme amacı
- Ekonomik kalkınmayı hızlandırma amacı
- Özellikle gelişmekte olan ülkelerde özel sektöre yol göstericilik yaparak gelişmesini
sağlamak.
- Özel sektörün yatırım yapmakta geri kaldığı veya hiç yapamadığı yerlerde iktisadi
faaliyetleri gerçekleştirmek ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak
- Piyasada tekel gücünün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak
- Stratejik mal ve hizmetlerin üretilmesinin sağlamak.
- Kamu yararını ve sosyal politika amaçlarının gerçekleştirmek.
- Devletin ekonomi üzerinde hâkimiyet kurarak siyasi gücün artırılması.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri iki çeşittir:
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1- Sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri (İDT) ve
sermayesinin tamamı devlete ait olup ticari esaslara göre faaliyet gösteren KİTler (Ziraat
Bankası, PETKİM, Toprak Mahsulleri Ofisi, Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu)
2- Sermayesinin tamamı devlete ait olan tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu
yararı gözeterek üreten Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) ( örneğin; PTT, TCDDY).
KİTler;
- Sermayesinin tamamına sahip oldukları işletme veya işletmelerden yani müesseseler;
- Sermayesinin %50 den fazlasına sahip oldukları işletme veya işletmelerden yani
anonim şirketler;
- Sermayesinin en az %15 en fazla % 50 sahip oldukları işletme veya işletmeler yani
iştiraklerden oluşmaktadır.
KİTler, devletin yönetim yapısı içinde “ilgili kuruluşlar” olarak adlandırılmaktadır ve
ait olduğu bakanlık Başbakan’ın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile belirlenir.
KİTlerin yönetimi, yönetim kurulu ve genel müdürlükten ibarettir. Yönetim kurulu
bir başkan beş üyeden oluşur; yetkili ve sorumlu en üst karar organıdır. Genel müdür yönetim
kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır; yeniden atanabilirler.
Yönetimin başlıca görevi işletmenin politikalarını belirlemektir. Genel müdürlük, genel müdür,
genel müdür yardımcıları ve bağlı alt birimlerden oluşur.
KİTler özerk bütçeli kuruluşlardır. İşletme bütçeleri, yönetim kurulunca kararlaştırılır.
Yıllık genel yatırım ve finansman programları Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanır.
KİTler olarak kendi içlerinde hiyerarşik denetime; vesayet makamı olan ilgili bakanlık
tarafından da hukuka uygunluk denetimine tabidir. TBMM ve Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu KİT’lerle ilgili esas denetimi yaparlar. Yüksek Denetleme Kurulunun
raporuna göre mecliste 35 kişilik KİT Komisyonu, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi ya da
edilmemesine karar verir.
KİTler neo-liberal ekonomi politikalarının tercih edilmesine başlanması ve daha birçok
gerekçe ile son on yıllarda bütün dünyada ve Türkiye’de özelleştirilmeye tabii tutulmaktadır.
Özelleştirme dar ve geniş anlamda olmak üzere iki çeşittir. KİTlerin mülkiyetlerinin özel
sektöre devredilmesi dar anlamda; KİTlerin mülkiyetlerinin devredilmesi yanı sıra devletin
ekonomideki rolünün sınırlandırılması geniş anlamda özelleştirmedir.
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10.2.2. Mesleki Kamu Kurumları
10.2.2.1. Genel Özelikleri
Anayasa’da yer alan bu kurumlar meslek mensuplarının temsili, örgütlenmesi,
problemlerin çözümünün kolaylaştırması ve yönetime katılmanın sağlanmasıyla ilgilidir. Bütün
meslek sahiplerinin üyeliği zorunludur. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu
meslek kuruluşları ve meslek kuruluşları adlarıyla da anılırlar.
1982 Anayasası’nın 135. maddesinde Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları başlığı altında yer alan düzenlemeye göre: “Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile
kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı
gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde
çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.
Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasî partiler aday
gösteremezler.
Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar
kanunla düzenlenir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının
görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme
kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.
Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını
önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir
merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu
merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını
kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.”
Maddede yer alan düzenlemeden kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
nitelikleri başlıklar halinde şunlardır:
-

Anayasal kuruluşlardır.
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- Bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetleri
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun gelişmesini sağlamak, ilişkilerde dürüstlüğü
ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak amacını taşırlar.
-

Kanunla kurulurlar.

-

Tüzel kişiliğe sahiptirler.

-

Yöneticiler seçimle işbaşına gelir.

-

Kendi organlarınca yönetilirler.

-

Kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler.

-

İdari vesayet denetimine tabidirler.

-

Seçimlerde siyasi partilere dayalı adaylık olmaz.

-

Zorunlu üyelik ilkesi geçerlidir.

10.2.2.2. Ticaret ve Sanayi Odaları
İktisadi faaliyetlerde bulunan tacir, sanayici ve deniz ticareti ile iştigal eden gerçek ve
tüzel kişilerin örgütlenmesini öngören ve bu örgütlenmeyi düzenleyen 5174 sayılı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereği bir ilde ticaret siciline kayıtlı
1000 tacirin bulunması halinde illerde ticaret odaları kurulması için tacirlerin Birliğe (Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği) başvurmaları gerekmektedir. Bir ilde oda bütün tacir ve sanayicileri
içinde barındırıyorsa "ticaret ve sanayi odası” adını alır. Ancak, sanayi ve deniz ticareti ile
iştigal edenlerin en az yarısı tarafından müracaat edilerek ticaret odalarından bağımsız olarak
hem sanayi ve hem de deniz ticaret odaları da kurulabilir. Sanayicilerin, Kanunda öngörülen
usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla, müstakil sanayi odası kurması halinde, o ildeki ticaret
ve sanayi odası, ticaret odası adını alır.
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 4.
maddesine göre; “Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının
birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî
disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara
verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.”
Yasaya göre odaların görevleri, amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
- Meslek ahlakı ve dayanışmayı korumak,
- Meslekle ilgili incelemeleri ve çalışmaları yapmak,
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- Meslekle ilgili belgeleri düzenlemek ve onaylamak,
- Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,
- Yasal düzenlemeler konusunda ilgili makamlarla işbirliği yapmak,
- Ticari teamülleri belirleyip örf ve adet haline getirmek,
- Mesleki kararlar almak.
Odaların yönetimine ilişkin olarak Kanun (madde 13) dört organ öngörmüştür:
a) Meslek komiteleri.
b) Meclis.
c) Yönetim Kurulu.
d) Disiplin Kurulu
a) Meslek Komiteleri: Meslek gruplarınca seçilen 5 veya 7üyelerden oluşur. Görev
süresi 4 yıldır. Meslek komiteleri oda meclisi için iki üye seçer.
b) Oda Meclisi: Meslek Komitelerince seçilen ikişer (veya 3er,4er veya 5er) üyeden
oluşur. Meclisin görev süresi 4 yıldır. Bir başkan ve iki başkan vekili ile yönetim kurulu
üyelerini oda meclisi kendi içinden seçer.
c) Yönetim Kurulu: Meclisçe dört yıl için seçilen 5-11 kişiden oluşur. Haftada en az bir
defa toplanır. İcra organıdır.
d) Oda disiplin kurulu: Oda meclisince, odaya kayıtlı olanlar arasından, 4 yıl için 6 asil
6 yedek disiplin kurulu üyesi seçilir.

10.2.2.3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kurulan oda ve borsaların üst kurumu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
amacını ve niteliklerini 5174 sayılı Kanun 55. maddesi şu şekilde ortaya koymaktadır: “Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek,
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının
meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin
kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu Kanunda belirtilen
hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde
meslek üst kuruluşudur.
Birliğin kısa adı TOBB’dur ve merkezi Ankara’dadır.”
Kanuna göre (madde 60) Birliğin organları şunlardır:
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a) Genel Kurul.
b) Oda ve Borsa Konseyleri.
c) Yönetim Kurulu.
d) Yüksek Disiplin Kurulu.
a) Genel Kurul: Oda ve borsa meclislerinin kendi üyeleri arasından dört yıl için
seçecekleri delegelerden oluşur. Genel Kurulda her oda ve borsa en az bir delege (oda veya
borsa yönetim kurulu başkanı) ile temsil edilir. İlave delegelerin belirlenmesinde seçmen
listelerinde yer alan üye sayısı ile oda ve borsaların Birliğe fiilen ödedikleri aidatlar esas alınır.
Oda ve borsalardan üye sayısı, ikibinden beşbine kadar olanlar bir; beşbinden onbine
kadar olanlar iki; onbinden otuzbine kadar olanlar üç; otuzbinden ellibine kadar olanlar dört;
ellibinden fazla olanlar beş ilave delege seçerler. Üye sayısı ellibini aşan oda ve borsalar, beş
ilave delegeye ek olarak ellibinin üzerindeki her fazla ellibin üye için ayrıca bir ilave delege
seçerler.
b) Oda ve borsa konseyleri (madde 63): “Genel Kurulda, ilgili delegelerce kendi
aralarından dört yıl için ve her biri otuz üyeden oluşan ticaret ve sanayi odası konseyi, ticaret
odası konseyi, sanayi odası konseyi, deniz ticaret odası konseyi ve borsa konseyi olmak üzere
beş ayrı konsey seçilir. Ayrıca, her konsey için asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Ancak,
konsey üye sayısı, genel kurulda temsil edilen ilgili delege sayısının yarısını geçemez.
seçer.

Her konsey, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı

Konsey başkanları, kendi aralarından ilk bir yıl için genel kurul başkanını seçerler.
İzleyen yıllarda konsey başkanları en yaşlı olandan başlamak üzere sırasıyla genel kurul başkanı
olurlar. Diğer konsey başkanları da genel kurul başkan yardımcısı sıfatıyla Genel Kurul
Divanını teşkil ederler.”
c) Birlik Yönetim Kurulu (madde 65):
“Birlik Yönetim Kurulu, dört yıl için seçilen, başkan dahil onbeş üyeden oluşur.
Genel Kurul tarafından delegeler arasından seçilen Birlik Başkanı, aynı zamanda
Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Yönetim Kurulu’nun ondört asıl ve aynı sayıda yedek üyesi, Genel Kurul’ca delegeler
arasından seçilir. Yönetim Kurulu’nda, her oda ve borsa grubundan en az bir temsilci bulunur.”
d) Yüksek Disiplin Kurulu (madde 68): Delegeler arasından Genel Kurul’ca dört yıl
için seçilen altı üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir.
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10.2.2.4. Odalar ve Borsalar ve Birliklerin Faaliyetlerinin Son
Verilmesi
Organların görevlerine son verilmesi ve faaliyetten men edilmesi Kanun’da belirtilen
acil durumlarda idareye yetki vermekle beraber nihai karar ancak yargı kararıyla
kesinleşebilmektedir. Bir başka ifadeyle odalar ve borsalar ve bunların üst örgütü Birlik olan
faaliyetlerinin son verilmesine yasal güvence getrilmiş, idarenin hiyerarşik kontrolüne imkân
verilmemiştir.
Kanun’un 94. maddesindeki düzenlemeye göre; “Kuruluş amaçları veya Kanunda
belirtilen asli görevlerini Bakanlığın yazılı uyarısına rağmen yerine getirmeyen oda, borsa veya
Birlik organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçtirilmesine,
Bakanlığın veya bunların bulundukları ildeki Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, o yerdeki
asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır ve
en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.
Görevlerine son verilen organların yerine, bu Kanundaki usul ve esaslara göre, en geç
bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler, eskilerin görev süresini tamamlar.
Bu organların, görevlerine son verilmesine neden olan ve mahkeme kararında belirtilen
tasarrufları hükümsüzdür.
Yeni organ seçimleri yapılıncaya kadar rutin iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, oda ve
borsalar için Birlik, Birlik için Bakanlıkça belirlenir.
Millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin
yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde, gecikmede sakınca varsa, oda ve borsalarda vali,
Birlikte Bakanlar Kurulu, organların faaliyetten men edilmesine karar verebilir ve bu durumu
Bakanlığa bildirir.
Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içerisinde yetkili hâkimin onayına sunulur;
hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar. Aksi takdirde, bu idarî karar kendiliğinden ortadan
kalkar.
Faaliyetten men kararı, organın görevlerine son verilmesi isteminin nihaî olarak karara
bağlanmasına kadar geçerlidir.
Yukarıda belirtilen veya kanunlarda öngörülen haller dışında, oda, borsa veya Birlik
organlarının görevlerine son verilemez, bu organlarda yer alanlar görevden alınamaz.”
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10.2.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Kamu yönetimi alanına Türkiye’de görülen gelişmelerin en önemlilerinden biri Kamu
yönetiminde giderek ağırlığı artan düzenleyici ve denetleyici kurumlardır. Anglo-Sakson
yönetim geleneğinin bir ürünü olan bu yöntem bağımsız “idari otoriteler, bağımsız düzenleyici
kurumlar, düzenleyici kurullar, özerk kurullar” olarak da adlandırılmakla beraber Ülkemizde
“düzenleyici ve denetleyici kurumlar” olarak tanınmaktadır.
1970’li yılarda başlayan ve İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri’nin öncülüğünde
başlayan karma ekonomiden liberal ekonomiye dönüşümünün, artan liberalizmin etkisiyle,
gelişme ve kurumsallaşmalarının hızlandırdığı bu kurul ve kurumlar ekonomik aktörlerin
kontrolden çıkmasını önlemeye yönelik yapılanmalardır. Özellikle özelleştirmeler sebebi ile
devletin işletmeci olarak piyasadan çekilmesi; düzenleyici ve denetleyici olarak da rolünün
yeniden yapılandırılması gerekmiştir. Bu yapılanmanın diğer bir boyutu, yeni şartlar içerisinde
siyasal otoritelerin piyasaya müdahalesinin önlenmesini de gerektirmesiydi. Bu sayede piyasa
mekanizmasının işlemesi arzu edilmekte ve siyasal otoritelerin popülist politikalar gütmeleri
imkânı ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Kısaca bu kurullarla:
ekonominin giderek teknik ve karmaşık olması sebebiyle bürokratik bakanlık
yapısının yeni sisteme uygun olmayışı,
devletin hem hakem hem de oyuncu olarak piyasada bulunmasının devletin
aldığı kararlara ilişkin olumsuz yaklaşımlardan daha tarafsız ve adil olmaları beklenen kurullara
geçilmesi, sitemin kuralları açısından piyasada uzun dönemli istikrarın yakalanması,
siyasal etkilerden uzak olarak kararların alınmasının sağlanması ve bu sayede
istikrara kavuşulması amaçlanmaktadır.
Temelde piyasa mekanizmasını korunmasına yönelik bu yapılanmalar küreselleşmenin
yaygınlaşmasıyla birlikte Anglo-Sakson ülkeler dışına da hızla yayılmıştır. Bu süreçte Dünya
Bankası ve IMF de telkin yoluyla katkıda bulunmuştur.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar sadece ekonomik alanda sınırlandırılmış değildir.
Ekonomik hayatın yanı sıra örneğin idareye yönelik de olabilir. Nitekim Türkiye’de bulunan
üst kurullardan RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) idarenin keyfiliğini önlemeye yönelik
bir üst kuruldur. 1980 sonrası Türkiye’de yaygınlaşan üst kurullar şunlardır:
-

Yüksek Öğretim Kurulu (1981)

-

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurulu (1964)

-

Sermaye Piyasası Kurulu (1981)

-

Radyo Televizyon Üst Kurulu (1994)

-

Rekabet Kurumu (1994)
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-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (1999)

-

Telekomünikasyon Kurumu (2000)

-

Enerji Piyasalarını Düzenleme Kurumu (2001)

-

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurumu (2002)

-

Kamu İhale Kurumu (2002)

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların özellikleri ve öne çıkan problemler ana
başlıklar halinde şöyledir.8 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar;
1- Fonksiyonel ya da hizmet yerinden yönetim kuruluşlarıdır.
2- Kanunla kurulurlar.
3- Tüzel kişiliğe sahiptirler.
4- İdari ve mali özerkliğe sahiptirler.
5- Görev ve yetkileri izin verme, kural koyma, izleme, denetleme, yaptırım uygulama,
kamuoyunu bilgilendirme, uyuşmazlık çözme, bilgi isteme ve araştırma-geliştirme vs.
şeklindedir. Kuruluş kanunlarında her bir kurul için açıkça yer almaktadır.
6- Kararlarını kurul olarak alırlar. Kurulun üye sayısı kuruma göre 5 ile 11 arasında
değişmektedir. Kurul üyelerinin görev süreleri de 4 ile 6 yıl arasında değişmektedir.
7- Bütçeleri merkezi yönetim bütçesi kapsamındadır, “düzenleyici ve denetleyici
kurum bütçesi” olarak ayrı bir kategoriyi oluşturmaktadırlar Sayıştay’ın denetimine tabidirler.
8- Gelirlerinin büyük bir kısmını kendi ilgili oldukları sektörden sağlamakta ve
harcamalarını da kendi gelirlerinden yapmaktadırlar.
9- Örgütsel yapıları karar organı=kurul, yürütme organı=başkanlıktır. Kurullar,
hizmet birimlerinden oluşmakta ve genellikle de daire başkanlığı şeklinde
örgütlenmektedirler.
10- Merkezleri Ankara’dadır, taşra teşkilatı da kurabilirler.
11- Karar ve işlemlerine karşı idari yargı yoluna başvurulur.
12- Hiyerarşi ve vesayet denetimine tabi değillerdir.
13- Devlet Denetleme Kurulu ve Kamu Görevlileri Etik Kurulunun denetimi söz
konusudur.

8

Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetmi, 3. Baskı, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2010, s.208-211.

211

Üst kurullarda problem alanları olarak da şu konular öne çıkmaktadır.
1- ilgili veya ilişkili bakanlıkla olan ilişkilerinde, özellikle bağımsız ve tarafsızlık
kriterleri açısından problem yaratan konular:
a) kurul üyelerinin atanması konularında,
b) faaliyet raporlarının bakanlığa sunulması ve bazı konularda uygun görüş alınması
c) hükümet ve parlamento ile ilişkilerin yürütülmesi,
d) kurul üyelerine yönelik suç iddiaları karşısında soruşturma açılması için 4483 sayılı
kanuna göre ilgili bakanın izin alınmasıdır.
2- Kurul üyelerinin tarafsız davranmalarını tartışmalı hale getiren bir diğer özellik de
kurul organlarını oluşturan üyelerin atanmasında hükümete tanınan yetkiler konusudur.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk kamu yönetiminde yer yönünden yerel yönetim birimlerinden olan
köy yönetiminin örgütsel yapıları, organları, görevleri ve bütçeleri hakkında bilgi sahibi
olunmuştur. Ayrıca, yine bu bölümde, hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının nitelikleri ile
yapıları, organları ve görevleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Köy yönetiminin organları hangileridir?
a) Köy Derneği ve muhtar
b) Muhtar ve ihtiyar meclisi
c) İhtiyar Meclisi ve köy encümeni
d) Köy Derneği, muhtar ve ihtiyar meclisi
e) Muhtar, ihtiyar meclisi ve köy encümeni
2) Köye yapılan harcamaları karşılamak üzere köyde yaşayanlardan hane başına
toplanan paraya ne ad verilir?
a) Vergi
b) İmece
c) Salma
d) Haraç
e) Ortaklaşma
3) Gördükleri fonksiyonlar itibariyle hizmet yerinden yönetim kurumları için ne
söylenebilir?
a) Çok fonksiyonlu kurumlardır
b) Tek fonksiyonlu kurumlardır
c) Değişken fonksiyonlu kurumlardır
d) Bağımsız fonksiyonlu kurumlardır
e) Gizli fonksiyonlu kurumlardır
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4) Kamu İktisadi Teşekkülleri ne amaçla kurulmuş olan hizmet yerinden yönetim
kuruluşlarıdır?
a) Yönetim amaçlı
b) İdari amaçlı
c) İktisadi amaçlı
d) Siyasi amaçlı
e) Sosyal amaçlı
5) Kamu İktisadi Teşekküllerinin mülkiyetlerinin özel sektöre devredilmesi nasıl bir
özelleştirme olarak adlandırılır?
a) Dar anlamda özelleştirme
b) Geniş anlamda özelleştirme
c) Siyasal anlamda özelleştirme
d) Hukukî anlamda özelleştirme
e) İdarî anlamda özelleştirme
6) İhtiyar meclisinin tabi üyeleri kimlerdir?
a) Sağlık müdürü ve köy korucusu
b) Tarım şefi ve öğretmen
c) Köy imamı ve öğretmen
d) Sağlık müdürü ve tarım şefi
e) Köy imamı ve köy korucusu
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7) Ticaret ve sanayi odaları gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ne tip
kuruluşlar olarak adlandırılır?
a) Yer yönünden yerinden yönetim kuruluşlarıdır
b) Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarıdır
c) Kamu hizmeti gören ilgili kuruluşlardır
d) Kamu hizmeti gören bağlı kuruluşlardır
e) Merkeze bağlı yerel yönetim kuruluşlarıdır
8) Hangi yerel yönetim kurumları taşra teşkilatı kurabilir?
a) Kamu iktisadi teşekkülleri
b) Ticaret ve sanayi odaları
c) Odalar ve borsalar birliği
d) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
e) Fonksiyonel ya da hizmet yerinden yönetim kuruluşları
9) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin organlarından biri
değildir?
a) Genel Kurul
b) Oda ve Borsa Konseyler
c) Yönetim Kurulu
d) Yüksek Disiplin Kurulu
e) Birlik başkanı
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10) Yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte hızla yaygınlaşan yerel yönetim kurumları
hangisidir?
a) Yer yönünden yerel yönetimler
b) Ticaret ve sanayi odaları
c) Odalar ve borsalar birliği
d) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
e) Hizmet yerinden yönetim kuruluşları

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) c, 5) a, 6) c, 7) b, 8) d, 9) e, 10) d.
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11. KAMU İNSAN KAYNAKLARI (PERSONELİ) YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları
11.2. Kamu Personel/Memurluk Sistemleri
11.2.1. Açık memurluk ya da pozisyon sistemi
11.2.2. Kapalı memurluk ya da kariyer/meslek sistemi
11.3. Kamu İnsan Kaynakları/Personel Rejimi
11.3.1. Sınıflandırma
11.3.2. Kariyer
11.3.3. Liyakat
11.4. Türk Kamu Yönetimi’nde İnsan Kaynakları/Personel Rejiminin Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Kamu yönetiminde insan kaynakları ne anlama gelmektedir?

2-

Kaç çeşit memurluk sistemi vardır?

3-

Açık memurluk ya da pozisyon siteminin özellikleri nelerdir?

4-

Kapalı memurluk ya da kariyer sisteminin özellikleri nelerdir?

5-

Türk kamu personel rejiminin dayandığı ilkeler nelerdir?

6-

Kamu personel sisteminde liyakat ilkesi hangi aşamalarda dikkate alınır?

7-

Eğitim ve kıdem Türk kamu personel sisteminde önemli midir?

8-

Osmanlı Devleti’nde kamu görevlileri kaç gruba ayrılır?

9-

Türk Kamu Yönetimi’nde insan kaynakları rejiminin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kamu yönetiminde
kaynakları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
insan Kamu
yönetiminde Anlatım ve örnekleme ile
istihdamın nitelikleri ile özel konuların kamu yönetimi ile
sektördeki
istihdamın ilgisinin kurulmasıyla
niteliklerinin ayırt edilmesi,
kamu personeli ve kamu
görevlilerinin özelliklerinin
öğrenilmesi ve anlaşılması.

Kamu personel/memurluk Kamu personel rejim ya da
sistemleri
sistemlerinin
(Açık
memurluk/pozisyon sistemi,
kapalı memurluk/ kariyermeslek sistemi) çeşitleri ve
özelliklerinin öğrenilmesi ve
anlaşılması
Kamu
insan Türk
kamu
personel
kaynakları/personel rejimi
rejiminin teknik açıdan
incelemesi
ve
temel
ilkelerinin
(sınıflandırma,
kariyer
ve
liyakat)
öğrenilensi ve anlaşılması

Anlatım ve örnekleme ile
konuların kamu yönetimi ile
ilgisinin kurulmasıyla

Anlatım ve örnekleme ile
konuların kamu yönetimi ile
ilgisinin kurulmasıyla

Türk Kamu Yönetimi’nde Türk Kamu Yönetimi’nde Anlatım ve örnekleme ile
insan
kaynakları/personel personel rejiminin tarihi ve konuların kamu yönetimi ile
rejimi
sosyolojik
özellikleriyle ilgisinin kurulmasıyla
birlikte değerlendirilmesi ve
öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar
 Kamu personeli
 Kamu görevlisi
 İdare hukuku
 Açık memurluk/pozisyon sistemi
 Kayırma/ganimet sistemi
 Kapalı memurluk/kariyer/meslek sistem
 Sınıflandırma
 Kariyer
 Liyakat
 Pozisyon
 Kadro
 Rütbe
 Mülkiye sınıfı
 İlmiye sınıfı
 Seyfiye sınıfı
 Kalemiye sınıfı
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Giriş
Bu bölümde teorik olarak kamu yönetiminde personel yönetimi/insan kaynakları
üzerinde durulacak, memurluk sistemleri ile Türk kamu yönetimi personel rejiminin temel
ilkeleri ve özellikleri anlatılacaktır.

11.1. Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları
Kamu yönetiminin insan unsurunu kamu personeli ya da kamu görevlileri oluşturur.
Kamu yönetiminin yapılanması yani organizasyonu, organizasyon unsurlarının sevk ve idaresi
veya yönetimini sağlayan öge insan unsuru, yani kamu personelidir. Kamu personeli olmaksızın
organizasyonun ve içinde yer alan unsurların harekete geçmesi, organizasyonun amaçlarının
yerine getirmesi beklenemez. Bu durumda gerek kamu yönetiminin örgütlenmesi, gerekse
örgütlenen kamu yönetiminin sevk ve idaresinin başarısı, kalitesi ve hizmetlerin yerine
getirilmesi ya da amaçların gerçekleştirilmesi kamu personelinin yapısına ve niteliklerine bağlı
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Kamu görevlileri veya personeline yaklaşım yakın zamana kadar “personel yönetimi”
adı altında yapılan analizlere dayanmaktaydı. Günümüzde, daha önce sözünü ettiğimiz kamu
yönetiminde yeni yaklaşımların 1980’lerden sonra yaygınlaşmasının bir sonucu olarak kamu
sektöründe de -özel sektörde olduğu gibi- “insan kaynakları” yaklaşımının yer etmeye
başladığını görüyoruz. Bu dönüşümün arkasında 20. yy boyunca insan kaynakları alanında özel
sektörde elde edilen tecrübeler ve organizasyonlarda etkinlik, verimlilik ve kalite alanlarında
ulaşılan başarılar yatmaktadır. Bununla birlikte kamu sektörünü özel sektörden farklı kılan
nitelikler dikkate alındığında topyekûn bir dönüşümden ziyade özel sektör uygulamalarının
kamu sektörüne bir uyarlanmasından, adapte edilmesinden söz etmek daha doğru olacaktır. Bu
durum, özellikle kamu yönetiminin ayrı bir hukuka, idare hukukuna, tabi olduğu ülkeler için
daha doğru bir yaklaşımdır. Kamuda hizmetinin kendisi ve kamu hizmetini yerine getirenlerin
niteliklerinden kaynaklanan farkların dikkate alınması gerekmektedir. Türkiye’de de kamu
yönetiminde yeni yaklaşımlar çerçevesinde, insan kaynakları anlayışına göre kamu
görevlileri/personelini yapılandırmaya yönelik girişimler gündemde olmakla beraber, kısmi
olarak mevcut yasalar doğrultusunda kısmi düzenlemeler veya uygulamaya yönelik
değişiklikler yapıla gelmekle beraber köklü bir değişiklik henüz gerçekleştirilmemiştir. Kamu
personel rejiminde reform konusu hükümetler ve çeşitli kesimlerce gündemde tutulmakta
olmasına karşılık henüz yasalaşma konusunda bir gelişme olmamıştır.

11.2. Kamu Personel/Memurluk Sistemleri
Kamu personeli veya memurluk sistemi Dünyadaki uygulamaları esas itibariyle ikiye
ayrılmaktadır:
i- Açık memurluk ya da pozisyon sistemi ve
ii- Kapalı memurluk ya da kariyer/meslek sistemi.
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11.2.1. Açık Memurluk Ya Da Pozisyon Sistemi
Açık memurluk sisteminde idarece tanımlanmış görevler ya da pozisyonlara uygun
işgücünün atanmasıdır. Bu şekilde kamu görevine atanan kişi görev veya sözleşme süresinin
sonlaması ile kamu görevinden ilişiği de kesilir. İdare istihdam ettiği kişilere meslekte ilerleme
garantisi vermez. Bu sistemde her yaşta ve her mevkide kamu görevine girmek mümkündür.
Kişi kamu görevi ile özel sektör arasında git-gel yapabilir. Açık memurluk sistemi, adını,
sistemin her zaman ve her mevkide kamu görevi alma imkânı vermesinden almaktadır.
Memuriyete girme yaş vs. gibi kriterlerle kısıtlanmamıştır.
Açık memurluk sisteminin en iyi örneği Amerika Birleşik Devletleri’nde görülmüştür.
Bu sistemde istihdam ilişkisi hizmet sözleşmesiyle kurulur. Özel sektörde çalışanlar ile kamu
görevlileri aynı hukuk sistemine dâhil olurlar. İdare, organizasyonu değiştirmede ve istihdam
konusunda büyük bir esnekliğe sahiptir. İhtiyaçlarına göre personel planlamasını kolaylıkla
gerçekleştirir. Bu sitemde memur/kamu görevlisi özel ve kamu kesimi arasında git-geller
yaşadığı için toplumsal hayatla sıkı bir ilişkisi olur. Sistemin diğer bir özelliği ise memurların
siyasallaşması, devlet yerine hükümet politikalarına bağlı olarak kamu görevlileri kadrolarının
değişmesidir. Her hükümet değişikliğinde, iş başına gelen her yeni iktidar kendi politikalarını
en iyi şekilde uygulayacak personelle çalışmak isteyeceğinden kamu görevlileri önemli oranda
değişecektir. Bir başka ifade ile hükümetler kadroları ile gelecek, kadroları ile gidecektir.
Sistemin bu özelliğinden dolayı açık memurluk sisteminin diğer bir adı da kayırma ve ganimet
sistemleri olarak da adlandırılır. Bugün bu sistem, ABD’de dahi mutlak şekilde
uygulanmamakta, yaşanan tecrübeler ışığında, kariyer sistemi ile yumuşatılmış şekilde
uygulanmakta ve sitsem daha çok üst düzey bürokratlara uygulanmaktadır.

11.2.2. Kapalı Memurluk Ya Da Kariyer/Meslek Sistemi
Kamu görevliliği ya da memurluğun bir meslek/kariyer haline geldiği sistem kapalı
memurluk sistemidir. Kamu görevine girenler/memurlar bir meslek olarak vazifelerini icra
ederler. Hükümetlerden bağımsız olarak yönetimde görev alırlar. Memur olarak istihdam
edinenler bütün çalışma hayatlarını kamuda geçirirler. İş/görevde süreklilik esastır. Zamanla
idari tecrübelerin artması söz konusudur. Bu yönüyle memurun işini benimsemesini sağlayan
bir özellik taşır. Memurluğa girişte yeterliliğe sahip adaylar arasından seçim yapılır, yarışma
ile eleman alınır. Memurlar tarafsız ve iktidarlardan bağımsız olarak görev yaparlar bu sebeple,
görevdeki memurlar ayrıcalıklı düzenlemelere tabi tutulur, güvence sağlanır.
Bu sistemin olumsuz yönleri olarak, zamanla kendi içine kıvrılan bir memur kitlesinin
oluşması, istihdam garantisinin memurları tembelliğe itmesi, korunmuş olduklarından halk ve
iktidarın programına karşı duyarsız hale gelmeleri ve yüksek kademelere de kıdeme dayalı
yükselmeden dolayı yaşlı memurların gelebilmeleri dile getirilmektedir.
Türkiye Osmanlı Devleti’nden miras aldığı yönetim anlayışı içinde memurluğu bir
meslek olarak kabul etmiş ve yasalarda da bu şekilde yer almıştır.
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11.3. Kamu İnsan Kaynakları/Personel Rejimi
Belirtilen memurluk ya da kamu görevliliği sistemleri esas itibariyle kamuda insan
kaynakları yönetimi sistemleri olarak düşünülebilir. Özel sektörde insan kaynaklarının
algılanması hemen hemen tek olmasına karşılık kamuda böyle bir teklik algısı olduğunu
söylemek veya olabileceğini beklemek aşırı bir beklenti olabilir. Esas itibariyle özel sektörde
her türlü yapılanmanın, örgütlenmenin ve davranışın arkasında yatan ana sebep “piyasa” ve
“piyasa mekanizmasıdır”. Buna karşılık kamu, “kamu hizmeti” vermekle sorumlu olan bir
kurum olmak itibariyle kamu hizmetinin hem niteliklerinden hem de bu hizmetin yerine
getirilmesindeki özellikler sebebiyle özel sektörden farklı şekilde yapılanmak ve davranmak
zorunluluğundadır. Bir başka ifadeyle özel sektörde ekonomik faktörler davranışların
arkasındaki esas faktör olmasına karşılık kamu sektöründe esas faktör yönetime ilişkin olmak
vesilesiyle siyasaldır. Siyasal örgütlenmeler de, şüphesiz, organizasyon olarak ekonomik
faktörleri dikkate almak zorundadır. Ancak, bu hiçbir zaman esas ve ana, belirleyici faktör
olamaz. Bir örnek vermek yerinde olacaktır. İnsan canının bedeli yoktur. Oysa, insanlar
canlarını ülkeleri uğruna feda etmektedir. Acaba, buradan hareketle, ülke savunması insan
canına mal oluyor, öyleyse ülke savunmasından vaz geçelim denilebilir mi? Herhalde, bu, hür
ve bağımsız yaşamak isteyen bir kişi için düşünülmesi mümkün olmayan bir durumdur. Ülke
savunması bir kamu hizmetidir ve bu örnekte olduğu gibi piyasa mekanizması veya ekonomik
faktörler belirleyici olamaz. Bununla birlikte, kamu hizmetinin çok boyutlu olduğu ve bazı
kamu hizmetlerinin piyasa mekanizması içinde yerine getirilebilmesi mümkündür. Bu konulara
daha önce değinilmişti. Bu kısa hatırlatma ve değerlendirmeden hareketle kamu sektöründe
insan kaynaklarının özel sektördeki gibi algılanmaması gerektiği daha açık hale gelmiştir.
İnsan kaynakları ya da eski yaklaşımla personel yönetiminde amaç organizasyonların
amaçlarını yerine getirmek için istihdam edilecek insan gücünün/personelin tabi olacağı ilke ve
kuralların belirlenmesidir. Kamu hizmetlerinin sınıflandırılması iş ve görev tanımlarının
yapılması ile bu işleri görecek olan insan gücünün tedariki, seçimi, eğitimi, çalışma şartlarının
belirlenmesi, ücretleri, kariyer planlaması, terfi/yükseltmeleri, değerlendirmeleri, hak ve
ödevlerin yükümlülüklerin belirlenmesi insan kaynaklarının fonksiyonudur. Bu fonksiyonların
yerine getirilmesi elbette rast gele olmaz. Bütün organizasyonlarda olduğu gibi devlet de belirli
ilke ve kurallara göre bu insan kaynakları politikasının oluşturur. Türkiye’de devlet insan
kaynakları yönetiminde/personel politikasında sınıflandırma, kariyer ve liyakat ilkelerini
esas almıştır.
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11.3.1. Sınıflandırma
Memurluk sistemi nasıl olursa olsun her birinde kamu görevlileri/memurlar
sınıflandırılır. Sınıflandırma, kamu hizmetlerinin verilişinin organizasyonu çerçevesinde
görülecek işlerin ya da görevlilerin ortak özelliklerine göre birbiri ile ilişkilendirilmeleri,
farklı özelliklerine göre de ayrıştırılmalarını ifade eder. Sınıflandırmada memurluk sisteminin
özellikleri belirleyici kriterdir: Pozisyon sisteminde pozisyonlar, kariyer sisteminde ise
memurlar sınıflandırılır.
a) Sınıflandırmanın Yararları:
Sınıflandırmada hizmetin özellikleri ile hizmeti yerine getirecek olan
insangücü/personel arasında ilişki kurmak, uyum sağlamaktır. Sınıflandırma ile personelin işe
alınması, görevlendirilmesi ve çalışma düzenin belirlenmesinde objektif esaslara göre
hareket edilmesini sağlar. Sistemin açık ve anlaşılır olmasını, iş yükü, yükümlülük ve
ücretlendirmede eşit ve adil davranılmasını sağlar; karışıklık ve belirsizliği ise ortadan
kaldırır. Ayrıca, kariyer sisteminin kurulmasını da mümkün kılar.
Sınıflandırma bir anlamda hem yapılacak görevlerin/işlerin hem de bu işleri yapacak
kamu görevlilerinin/personelin, standartlaştırılması demektir. Günümüzde devletin verdiği
kamu hizmetleri ve istihdam ettiği kamu görevlilerinin nitelik olarak çeşitliliği ve nicelik olarak
çokluğu nedeniyle, sınıflandırma, gerek karmaşıklaşan kamu hizmetlerinin düzenli ve
beklenildiği gibi verilmesi gerekse bu hizmetleri verecek olanların işe alınmaları, eğitimleri,
ücretlendirilmeleri, hak ve sorumluluklarının belirlenmesi gibi konularda problemleri gideren
bir sonuç doğurur. Devlet görevlilerinin sınıflandırması her çağda önem taşımıştır. Örneğin
Osmanlı Devleti’nde kamu görevlileri dört gruptan oluşmuştur:
i- Mülkiye sınıfı: Sivil ve askeri yöneticilerden oluşan grup. (Vezirler, Beylerbeyi,
Sancak Beyi gibi.) Bunlar genellikle Enderun’da eğitim görmüşlerdir.
ii- İlmiye sınıfı: Yargı, hukuk, din ve eğitim alanlarında görev alanlar. Şeyhülislam,
müftüler, kazaskerler gibi. En üst düzeyde eğitim görenler arasından sınavla seçilenler.
iii- Seyfiye sınıfı: Rütbeli askeri personel
iv- Kalemiye sınıfı: Kayıt tutma ve yazışma işlerinde istihdam edilenler. En az
ilköğretime sahip olanlar arsından sınavla seçilip yetiştirilenler.

b)- Sınıflandırmanın Şekilleri:
Sınıflandırma yukarıda da değinildiği gibi memurluk sistemine göre ya kadro ve
pozisyona göre ya da görev yerleri veya niteliklerine göre yapılmaktadır.
i- Pozisyon, kadro veya görev yeri sınıflandırılması:
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Göreve göre yapılan sınıflandırmadır. ABD örnek uygulamadır. Görev yeri, kadro
anlamına gelen pozisyon bir kişiye verilen ödev ve sorumlulukların tümüdür. Kadro kişiden
bağımsızdır. Boş, dolu veya sürekli veya geçici nitelikte olabilir. Görev, yetki ve sorumluluk
açısından birbirine benzeyen pozisyonlar/kadrolar ayrı ayrı sınıflandırılır. Görevlerin tasnifinde
öncelikle uzmanlık alanlarına göre benzer hizmetler bir araya getirilerek hizmet kümeleri
oluşturulur (Ör.: Hukuk, sağlık, muhasebe, bütçe, mühendislik gibi). Hizmet kümeleri içinde
de uzmanlıklara göre alt birimler oluşturulur. Örneğin mühendislik hizmet kümesi içinde
elektrik, inşaat, makine endüstri mühendislikleri yer alır. Bunlar sınıf serileri adı verilir. Sınıf
serileri içinde de işin niteliğine göre yapılmış ayrımlarla ayrı ayrı görev (pozisyon/kadro)
sınıfları bulunur. Kısaca kamu hizmetleri hizmet kümelerine, hizmet kümeleri sınıf serilerine,
sınıf serileri de görev (pozisyon/kadro) serilerine bölünmüş olur.
ii- Personel sınıflandırılması:
Görevin değil görevlilerin sınıflandırılmasına dayana bu sisteme “rütbe”
sınıflandırılması ya da “rütbe” sistemi de denir. Kariyer sistemiyle ilgilidir. Kişinin yetişmesi
esastır. Bu sınıflandırmada her sınıf içinde bir rütbe hiyerarşisi vardır. Kamu görevlileri,
memurlar bu hiyerarşi içinde yükselirler. Örneğin öğretmenler ve subaylar arasındaki
sınıflandırma böyledir. Memurlar yükselerek elde ettikleri mevkide statüde hakkı vardır.
Ulaşılan bu hak normal şartlarda geri alınamaz. Mülki idare sınıfı içinde sıralama maiyet
memuru, kaymakam, mülkiye müfettişi ve vali şeklindedir. Bu örnekte de görüldüğü üzere bir
yanda hizmet/görev diğer
yandan da bu hizmete/göreve karşılık
gelen
görevliler(personel/memurlar) sınıflandırılır.

11.3.2. Kariyer
Karıştırılan bir kavram olarak kariyer iki anlamda kullanılmaktadır. Kariyer esas olarak
meslek anlamına gelmektedir. Diğer bir kullanımı ise kişisel olarak insanların kendilerini
yetiştirdikleri, uzmanlaştıkları alan anlamında kullanılmaktadır. Konumuz açısından kariyer,
memurluğun bir meslek durumuna getirilmesidir. Memurluk mesleğine girenlerin görevleriyle
ilgili bir uzmanlık kazanmaları ve bunu çalışma hayatı boyunca sürdürmeleri onların kariyerleri
olarak anlaşılmaktadır. Burada kısaca kariyer meslek anlamında kullanılmaktadır.
Memurluğun kariyer/meslek olması memuriyete giren bir kişinin hayatı sonuna kadar o
işte çalışabilme, oradan emekli olabilme imkânını, hakkını vermektedir. Çalıştığı süre içinde de
istihdam garantisi ve yükselme hakkının da kişilere sağlanması kariyer ilkesinin bir sonucudur.

11.3.3. Liyakat
Liyakat yapılacak işe layık olma, yeterli olma anlamlarını taşımaktadır. Dar ve geniş
anlamda olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır. Dar anlamda Personel/insan kaynakları
yönetiminde yeterlilik öz itibariyle “işe uygun insanın” seçilmesidir. Dar anlamda liyakat kamu
görevlerine en yetenekli kişilerin seçilmesidir. Kayırmaları önleyerek yarışma ve seçim yoluyla
uygun kişilerin kamu görevlisi olmasını sağlamak amacındadır.
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Liyakat, geniş anlamda kullanıldığında ise, sadece kamu görevine girişte değil görev
süresince de ilerleme ve yükselmelerde de liyakate göre hareket edilmesidir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Temel İlkeler başlığı altında Kanunun dayanak
aldığı üç ilkeyi açıkça belirtmiş ve tanımlamıştır. Kanununun 3. maddesi sınıflandırma, kariyer
ve liyakat temel ilkelerini şu şekilde tanımlamıştır:
“Sınıflandırma:
A) … Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını
görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.
Kariyer:
B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına
uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.
Liyakat:
C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi,
görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla
uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.”

11.4. Türk Kamu Yönetimi’nde İnsan Kaynakları/Personel Rejiminin
Özellikleri
Türk tarihinin sürekliliği dikkate alındığında köklü bir devlet geleneğine sahip olan Türk
Devleti’nin kamu insan kaynakları yönetimi veya personel rejimi de kendine ait, köklü ve
yerleşik özellikler taşımaktadır. Bu özellikler ana hatalarıyla şunlardır:9
“Türk personel rejimi, kökeni Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan yönetim
geleneğinin ürünüdür. Tanzimat’tan sonra yeniden biçimlenen Osmanlı yönetim yapısındaki,
merkeziyetçi, gelenekçi ve kuralcı nitelikler insan kaynakları sistemini de etkilemiştir.
Günümüzdeki insan kaynakları rejiminin, yasalar, siyasalar ve uygulamalardan kaynaklanan
özellikleri şöyle sıralanabilir.
1. Memurluk kapalı bir kariyer düşüncesine dayanır: Kişi memurluğa alınmakla ömür
boyu sürecek bir mesleğe girmiş olmaktadır. Bu nedenle memurluğa genç yaşta girilmekte,
emekli oluncaya kadar çalışılmaktadır. Hiç memurluk yapmamış kişilerin, bürokrasinin orta ve
üst basamaklarında görev almaları mümkün değildir. Dolayısıyla özel sektörden kamu
kurumlarına personel geçişleri söz konusu olmaz ya da çok sınırlıdır. Olsa bile bu “memur”
statüsünde değil, “sözleşmeli” statüde gerçekleştirilebilir.
2. Memurluğa girişte genel öğrenim esastır: Kamu kurumları belirli bir iş için değil,
genel bir meslek ve hizmet alanı için personel almaktadır. Bu nedenle hizmete giriş sınavları,
9

Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 3. Baskı, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2010, s.272-3.

229

genel kültüre ve okul bilgisine dayanır. Adayların uzmanlık bilgisini ölçmeye dayalı sınavlar,
belirli bazı meslek dalları (hâkimlik, kaymakamlık, uzman yardımcılığı vb.) ile sınırlıdır.
Sistemin bu niteliği, tüm alanlarda uzmanlığa dayalı eleman alınmasını önlemektedir. Bu
sistemde genellikle işin gerektirdiği bilgi ve becerilerin hizmet içinde kazanılacağı
varsayılmıştır.
3. Hizmete giriş merkezi bir sınav sistemiyle gerçekleştirilir: Her bakanlık veya kamu
kurumu, alacağı personelin sayısını ve niteliğini, hükümet politikaları çerçevesinde devletin
ilgili kurumlarıyla ( Devlet Personel Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı gibi) birlikte
kararlaştırılır. Personelin sınavları da ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.
Yerleştirmeler, yine ya ÖSYM başkanlığı ya da kurumların bilgi-işlem merkezlerince yapılır.
Personel, hizmete girdiği kurumda çalışma hayatına devam eder, başka bir kuruma geçiş, ancak
çalışmakta olduğu kurumun izni ile mümkündür.
4. Yükselmelerde kıdem ve öğrenim düzeyi belirleyici bir ölçüttür: Diploma, kişinin hem
hizmete giriş derecesini hem de hizmet içinde yükselebileceği üst dereceyi belirler. Memurlar,
göreve başladığı derece ve kademede belirli bir süre çalıştıktan sonra, bir üst derecede çalışma
hakkı elde ederler. Halen devlet memurları, 15 dereceli rütbe hiyerarşisi içinde görev
yürütmektedirler. 9.derecenin 1. kademesinde göreve başlayan bir memurun, 1. derecenin 4.
kademesine yükselebilmesi için normal koşullarda 28 yıl görev yapması gerekir. Görüldüğü
gibi sistem, yetenekli ve başarılı memurların kısa zamanda daha üst basamaklara yükselmesini
önlemektedir.
5. Aylıklar ve ücretler sınıf ve derece esasına göre düzenlenmiştir: Memurların aylıkları,
eğitim durumu, sınıfı ve kıdemlerine göre belirlenmektedir. Ancak aynı eğitim durumuna ve
kıdeme sahip olduğu halde, farklı kurumlarda ve değişik statülerde çalışan memurlar arasında
önemli ücret farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde maaş ve ücretlerin belirlenmesi, büyük
ölçüde siyasi iktidarların kararıyla sonuçlanmaktadır.
6. Memurluk güvenceli bir statüdür: Memur, görevden atılmayı gerektiren disiplin suçu
işlemediği sürece, emekli oluncaya kadar çalışma hayatına devam eder. Ehliyetsizlik ve
yetersizlik sebebiyle memurların görevlerine son verilmesi olağan bir işlem değildir. Memurluk
statüsü, yasalarca güvence altına alınmıştır.
7. Memurluk gelenekçi ve şekilci bir statüdür: Memurluk, öteden beri, itibarlı ve
okumuş kimselerin uğraş alanı olarak algılanmıştır. Bu, bir ölçüde Osmanlı geleneğinin bir
devamıdır. Osmanlılarda memurun itibarı, onun ekonomik gücünden, yetki ve otoritesinden
kaynaklanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti 1950’ye kadar bu çizgiyi devam ettirdi. Söz konusu
dönemde memurluk, hukuk bakımından güvenceli, ekonomik yönden çekici, toplumsal
saygınlığı yüksek, kendi içinde disiplinli, halka ilişkilerinde otoriter, hizmet açısından kuralcı
ve şekilci bir sitem görünümündeydi. Geleneksel memurluk anlayışı, büyük ölçüde,
hizmetlerde verimlilik, etkinlik ve hızlılık gibi çağdaş yönetim değerlerinden daha fazla,
işlemleri yazılı normlara ve bürokratik değerlere uydurmaya dayanmaktadır.
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8. Memurluk rejimi yasalarla düzenlenmektedir: Memurların özlük işleriyle ilgili en
küçük ayrıntılar bile yasalarda yer almaktadır. Anayasa’ya göre; memurların ve diğer kamu
görevlerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve
ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.
9. Kamu personelinin yargısal denetimi özel kurallara bağlanmıştır: Bu konuda
Fransa’dan alınan “idari yargı” sistemi, yargılanabilmesi için idareden “izin alma” koşulu, insan
kaynakları hukukunun gelişmesi ve şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.”
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde teorik olarak kamu yönetiminde personel yönetimi/insan kaynakları
hakkında bilgi sahibi olunmuş ve memurluk sistemleri ile Türk kamu yönetimi personel
rejiminin temel ilkeleri ve özellikleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Kamu yönetiminde “personel yönetiminden” “insan kaynakları yönetimine” geçiş
aşağıdakilerden gelişme ile ilgilidir?
a) Refah devleti anlayışının yaygınlaşması
b) Sanayi devriminin oluşması
c) Kentleşmenin yoğunlaşması
d) Geleneksel kamu yönetimi anlayışındaki gelişmeler
e) Yeni kamu yönetimi anlayışının gelişmesi
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi memurluk sistemlerini adlarından biri değildir?
a) Açık memurluk
b) Pozisyon sistemi
c) Kapalı memurluk
d) Kariyer sistemi
e) Hiyerarşi sistemi
3) Özel sektörde çalışanlar ile kamu sektöründe çalışan memurlarına aynı hukuk
sistemine dâhil olduğu memurluk sistemi hangisidir?
a) Açık memurluk
b) Pozisyon sistemi
c) Kapalı memurluk
d) Kariyer sistemi
e) Hiyerarşi sistemi
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4) Aşağıdakilerden hangisi kariyer/meslek memurluk sisteminin bir özelliği değildir?
a) Memurluğa girişte yeterliliğe sahip adaylar arasından seçim yapılır
b) Memurlar hükümetlere bağımlı olarak yönetimde görev alırlar
c) Memurlar ayrıcalıklı düzenlemelere tabi tutulur
d) Memurlar tarafsız ve iktidarlardan bağımsız olarak görev yaparlar
e) Bütün çalışma hayatlarını kamuda geçirirler.
5) Özel sektörde ekonomik faktörler davranışların arkasındaki esas faktör olmasına
karşılık kamu sektöründe esas faktör yönetime ilişkin olmak vesilesiyle nasıl bir nitelik taşır?
a) Sosyal
b) Medenî
c) Kültürel
d) Siyasal
e) Hukukî
6) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları ya da personel yönetiminin amaçları içinde
yer almaz?
a) Organizasyonun ihtiyacı olan insan gücünü tedarik etmek
b) İstihdam edilecek insan gücünü eğitmek
c) İstihdam edilecek insan gücünün çalışma şartlarını belirlemek
d) İstihdam edilecek insan gücünün/personelin tabi olacağı ilke ve kuralları belirlemek.
e) İstihdam edilen insan gücü arasındaki uyuşmazlıklarda yargılama yapmak
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7) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a) Pozisyon/kadro sınıflandırması= görevlilerin sınıflandırılması
b) Personel sınıflandırması=görevlilerin sınıflandırılması
c) Personel sınıflandırması= görev yerlerinin sınıflandırma
d) Pozisyon/kadro sınıflandırması=görevlilerin sınıflandırılması
e) Personel sınıflandırması= Pozisyon/kadro sınıflandırması
8) Kamu hizmetlerinin verilişinin organizasyonu çerçevesinde görülecek işlerin ya da
görevlilerin ortak özelliklerine göre birbiri ile ilişkilendirilmeleri, farklı özelliklerine göre de
ayrıştırılmalarını ifade etmek üzere 656 sayılı Devlet Memurları Kanununda hangi teknik terim
kullanılmaktadır?
a) Kümelendirme
b) Gruplandırma
c) Saflaştırma
d) Sınırlandırma
e) Sınıflandırma
9) Türkiye’de memurluk sistemi nasıl düzenlenmektedir?
a) Bakanlar Kurulu kararı ile
b) İdari İşlemlerle
c) Yasalarla
d) Danıştay kararlarıyla
e) Sayıştay kararlarıyla
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10) Osmanlı döneminde Enderun’da yetiştirilen kamu görevlileri hangisidir?
a) Mülkiye sınıfı
b) İlmiye sınıfı
c) Kalemiye sınıfı
d) Seyfiye sınıfı
e) Enderun sınıfı

Cevaplar
1) e, 2) e, 3) a, 4) b, 5) d, 6) e, 7) b, 8) e, 9) c, 10) a.
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12. KAMU GÖREVLİLERİ/PERSONELİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Kamu Görevlileri/Kamu Personeli
12.2. Kamu Görevlileri Tanımları
12.2.1. Anayasa ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre
12.2.2. Ceza Kanunu’na göre Memur Tanımı
12.3. Kamu Görevlilerinin Sınıflandırılması
12.4. Memurların Sınıflandırılması
12.5. Kamu Hizmetlerine/Memurluğa Giriş
12.5.1. Memurluğa Alma İlkeleri
12.5.2. Kamu görevlilerinin hizmete alınmasında takip edilen politika
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Türk kamu personel rejiminde kamu görevlisi kimlere denir?

2-

Dar ve geniş anlamda kamu görevlisi ne demektir?

3-

Kamu görevlisi yanımı 1982 Anayasasında nasıl tanımlanmıştır?

4-

Türk Ceza Yasasında kamu görevlisi tanımı neden farklı şekilde yapılmıştır?

5-

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurluk nasıl tanımlanmıştır?

6657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu hizmetleri kimler tarafından
yerine getirilebilir?
7657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu kamu görevlilerinin sınıflandırması
hangi özellikleri taşımaktadır?
8657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu kamu görevlilerini kaç grup olarak
sınıflandırmıştır?
9-

Kamu görevlilerinin hizmete alınmasında takip edilen politikalar nelerdir?

10-

Memurluğa Girişte Aranan Şartlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kamu Görevlileri/

Türkiye’de kamu yönetiminde istihdam
edilen personelin (kamu personeli/kamun
görevlisi) nitelikleri çeşitleri (memur,
sözleşmeli personel, geçici personel ve
işçiler) ile dar ve geniş anlamda kamu
görevlileri ayrımının öğrenilmesi ve
anlaşılması

Kamu Personeli

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Anlatım ve örnekleme
ile konuların kamu
yönetimi ile ilgisinin
kurulmasıyla

Kamu görevlilerinin Türk kamu personel rejiminde Anayasa ile
tanımları
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve
Ceza Kanununa göre kamu görevlileri ve
memurların tanımlanmasının öğrenilmesi
ve anlaşılması
Kamu görevlilerinin Türk kamu personel rejiminde hizmete
sınıflandırılması
alınma şekli, ücretleri, hizmet süreleri,
hizmette asli veya yardımcı eleman olma
durumları ve bağlı oldukları hukuka göre
kamu görevlilerinin sınıflandırılmasının
öğrenilmesi ve anlaşılması.

Anlatım ve örnekleme
ile konuların kamu
yönetimi ile ilgisinin
kurulmasıyla

Memurların

Anlatım ve örnekleme
ile konuların kamu
yönetimi ile ilgisinin
kurulmasıyla

Sınıflandırılması

Kamu hizmetlerine/
memurluğa giriş

Türk kamu personel rejiminde Devlet
Memurları Kanununa göre memurların
sınıflandırılması
ve
özelliklerinin
öğrenilmesi ve anlaşılması

Anlatım ve örnekleme
ile konuların kamu
yönetimi ile ilgisinin
kurulmasıyla

Türk kamu personel rejiminde memurluğa Anlatım ve örnekleme
alımda izlenen ikeleri ile kamu görevine ile konuların kamu
girişte, memur adaylarında aranan şartların yönetimi ile ilgisinin
öğrenilmesi ve anlaşılması
kurulmasıyla

Kamu görevlilerinin Kamu görevlilerini hizmete alınmasında Anlatım ve örnekleme
hizmete alınmasında izlenen yöntemler (kurumsal, merkezi ve ile konuların kamu
takip edilen politika
karma yöntem) ile hizmete giriş sınavı ile yönetimi ile ilgisinin
adaylık ve asli memurluğa atanma kurulmasıyla
konularının öğrenilmesi ve anlaşılması
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Anahtar Kavramlar


Kamu hizmeti



Kamu görevlisi



Dar anlamda kamu görevlileri



Geniş anlamda kamu görevlileri



Memur



Sözleşmeli personel



Geçici personel



İşçi



Ceza Kanunu’na göre memur



Kurumsal yöntem



Merkezi yöntem



Karma yöntem



Kamu hizmetine giriş sınavı



Aday memurluk



Asli memurlu



Memurluğa giriş şartları



Memurluğa girişte özel şartlar
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Giriş
Bu bölümde Türk kamu yönetimde kamu görevlilerinin nitelikleri, örgütlenme yapısı ve
yasal düzenlemeleri ile memurların sınıflandırılması, memurluğa giriş yöntemleri
anlatılacaktır.

12.1. Kamu Görevlileri/Kamu Personeli
Kamu görevlileri kamu yönetiminin insan unsurunu oluşturmaktadır. Genellikle kamu
personeli olarak adlandırılırlar. Ayrıca, kamu hizmetinde çalışanlar olmaları sebebiyle kamu
görevlilerinin diğer bir adları da kamu hizmeti görevlileridir. Kamu hizmetinde çalışanların
farklı isimlendirilmelere sahip olmaları onların niteliklerinden hareketle statülerinin açıklığa
kavuşmasını sağlama amacını da taşımaktadır. Nitekim, görüleceği üzere kamu görevlileri
işgücü içinde ayrı bir kategori oluşturmakla beraber mesela “işçiler” denildiğinde akla gelen
homojenliğe sahip değillerdir. Kamu hizmeti görmeleri kamu görevlilerinin ortak özellikleri
olmakla beraber hepsini kuşatan bir niteliğe sahip değildir. Bu hizmeti görenlerin aynı zamanda
bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyor olması da gerekmektedir. Mesela noterler,
avukatlar, doktorlar kamu hizmeti yapmalarına karşılık kamu görevlisi değillerdir. Bir avukat
veya bir doktor ancak bir kamu kuruluşunda çalışıyorsa kamu görevlisi olabilmektedir. Bir özel
okulda görevli öğretmen de kamu hizmeti yapmakta ancak kamuda çalışmadığı için kamu
görevlisi sayılmamaktadır.
Kamu görevlilerinin tek kategori olmadıkları belirtilmişti. Kamu görevlileri iki grupta
incelenmektedir: Geniş ve dar anlamda kamu görevlileri. Geniş anlamda kamu görevlisi
kavramı, kamu kesiminde yer alan hukuki statüsü farklı olan bütün görevlileri kapsar.
Cumhurbaşkanı, yasama, yargı, yürütme organları ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarında
görev yapan memurlar, sözleşmeli çalışanlar, memurlar, işçiler vs. hepsi kamu görevlisi olarak
adlandırılmaktadır. Buna karşılık, dar anlamda kamu görevlisi ise devletin siyasal organları ya
da yapısı dışında kalan kamu görevlilerini kapsamaktadır. Bunlar içinde de farklı hukuki
statüler sahip olanlar vardır. Örneğin subaylar, yargıçlar, memurlar, işçiler gibi.

12.2. Kamu Görevlileri Tanımları:
12.2.1. Anayasa ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre
Kamu yönetimi hiç şüphesiz bir yasal çerçeve içerisinde analiz edilmek zorundadır. Bu
sebeple, kamu görevlilerinin de kim oldukları ancak yasal zeminde nasıl tanımlandığı tespit
edilerek ortaya konulabilir.
1982 Anayasa’sı “D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler” başlığı altında
128 ve 129 maddelerde kamu görevlileriyle ilgili düzenlemelere yer vermiştir. 128. madde
de “genel ilkeler”, 129. madde de ise, “görev ve sorumlulukları, disiplin
kovuşturulmasında güvence” konuları düzenlenmiştir.
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Anayasa’nın 128. maddesinde genel ilkeler olarak “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri
ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu
hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak,
malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.
Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak
düzenlenir.” Hükümleri yer almaktadır. Bu hükümlerden hareketle Anayasa’nın
- Kamu görevlileriyle ilgili bir tanım yapmadığı, ancak, geniş anlamda kamu görevlisi
kavramını benimsediği kamu görevlilerinin;
- Genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerinde istihdam edilebileceklerini
ve
- Aslî ve sürekli görevlerin (yani kamu kuruluşlarına yapılması için verilen ve geçici
olmayan görevler) de bunlar eliyle yerine getirilebileceğini,
- Durumlarının kanunla düzenleneceğini,
- Malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme yapabileceklerini,
- Ayrıca, “üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak
düzenlenir” demek suretiyle bunlara özel bir statü oluşturduğu, bunlara memur ve diğer kamu
görevlilerinden farklı bir “değer” verdiği söylenebilir.
Buna karşılık, bu alanda tanımlamalar yapan kanun, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu (DMK)’dur. Kanun doğrudan bir kamu görevlisi tanımı yapmamıştır. Ancak, kamu
görevlilerinin, kamu hizmetini gören kişiler olarak ele alındığında ki, Anayasa da bu hizmeti
ancak kamu görevlilerinin görebileceklerini hüküm altına almıştır, Kanunun 4. maddesinde
kamu hizmetlerini yerine getirecek kimseleri sayarak esasen kamu görevlilerinin de kimler
olduklarını da belirlediğini söyleyebiliriz. Bir başka açıdan Anayasa kamu görevlilerinin
çerçevesini çizmemiş, onları belirlememiş, ancak, onların kamu hizmetlerini
görebileceklerinden söz etmiştir. DMK’nun 4. maddesinde kamu hizmetlerinin memurlar,
sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler olmak üzere dört grup vasıtasıyla yerine
getirilebileceğini ifade etmekte ve her bir grubu ayrı ayrı tanımlamaktadır. Kanunun 5.
maddesinde ise “Bu Kanuna tabi kurumlar, … dört istihdam şekli dışında personel
çalıştıramazlar” kesin hükmü ile açıkça bir başka şekilde istihdam etmeyi yasaklamıştır.
DMK’ya göre memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler şu şekilde
tanımlanmıştır:
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A) Memur:
DMK’nun 4. maddesini a fıkrasında “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet
ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu
hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma,
planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur
sayılır” denmektedir.
Burada “memur”un tanımı yapılmıştır. Kamu hizmetinde istihdam edilen bir kişinin
memur sayılabilmesi için;
a)
Devlet
ya
da
diğer
kamu
tüzel
kişiliklerinde
b) Genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerini ifa etmesi,

çalışacak,

c) Gördüğü hizmetin asli veya sürekli kamu hizmeti niteliğinde olması ve
d) Bu hizmetleri yerine getirmek için atanmış olması gerekmektedir.
B) Sözleşmeli Personel:
DMK’nun 4. maddesinin b fıkrasında sözleşmeli personeli “Kalkınma planı, yıllık
program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi,
işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir
meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet
Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici
olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti
görevlileri…” olarak tanımlamaktadır. Tanımda yer alan özelliklere göre bir kişinin kamuda
sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmesi için ilke olarak;
- Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin
hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere
mahsusu olması,
- Özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde çalışmış olması,
- Bakanlar Kurulunca geçici olarak çalışmalarına karara verilmiş olunması ve
- İşçi sayılmamış olan kamu hizmetinde çalıştırılan görevlilerdir.
Yasada “36ncı maddenin II - Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde
yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz” hükmü bir parantez
olarak yer almaktadır. Bu hükümle tanımda yer alan “geçici” olma özelliği bu sınıfa giren
işlerde istihdam edilen kamu görevlileri için söz konusu olmamaktadır. Bu ilave fıkra ile
sözleşmeli personel kapsamı genişletilmiştir.
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Ayrıca, yine fıkrada çalıştırılmalarına karar veren makam yani Bakanlar Kurulu’nca
sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınavlar, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst
sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin
esas ve usûllerin kararlaştırılacağı hüküm altına alınmıştır.
C) Geçici Personel:
DMK’nun 4. maddesini c fıkrasında “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet
olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar
Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile
çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimseler…” olarak tanımlanmaktadır. Bu hükümden geçici
personelin belirleyici iki niteliği öne çıkmaktadır: İşin geçici olması (mevsimlik iş veya bir
yıldan az süren iş) ve sözleşmeli olmaları. Bunların da haklarında, sözleşmeli personelde olduğu
gibi, Bakanlar Kurul karar alır.
D) İşçiler:
DMK’nun 4. maddesini d fıkrasında “(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında
kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş
sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman
yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan
az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında bu
Kanun hükümleri uygulanmaz.

12.2.2. Ceza Kanunu’na göre Memur Tanımı
2004 yılında kabul edilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kamu görevlisini kendi
açısından tanımlamıştır. Kanunun Tanımlar başlığı altında altıncı maddenin c ve d
paragraflarında
“c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme
yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,
d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve askerî
mahkemeler üye ve hâkimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar” tanımlamalarını
yapmaktadır. Dikkat edilirse Kanun, memur veya diğer kamu görevlisi kategorilerinden
bahsetmemiş, geniş anlamda kamu görevlisi tanımı yapmış, kamu hizmeti yerine de kamusal
faaliyeti kriter olarak almıştır.
“… 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6. maddesinin 3. fıkrasında, kamu görevlisi
tanımı yapılmış, eski Kanuna göre daha anlaşılır bir ifadeye yer verilmiştir. Bu maddeye göre
“kamu görevlisi kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi
bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi”dir. Bu maddenin gerekçesinde;
“… tanıma göre, kişinin kamu görevlisi sayılması için aranacak yegâne ölçüt, gördüğü
işin bir kamusal faaliyet olmasıdır.
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Bilindiği üzere kamusal faaliyet, anayasa ve Kanunlarda belirlenmiş olan usullere göre
verilmiş olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu adına yürütülmesidir. Bu faaliyetin
yürütülmesine katılan kişilerin maaş, ücret veya sair bir maddi karşılık alıp almamalarının, bu
işi sürekli süreli veya geçici olarak yapmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan
örneğin mesleklerinin icrası bağlamında avukat veya noterin kamu görevlisi olduğu hususunda
bir tereddüt bulunmamaktadır. Keza kişi, bilirkişilik tercümanlık ve tanıklık faaliyetinin icrası
kapsamında bir kamu görevlisidirler. Bu bakımdan örneğin bir suç vakıasına müdahil olan, bir
tutuklu veya hükümlünün naklini gerçekleştiren jandarma subay ve erleri de kamu
görevlisidirler.” denilmektedir.
Kanunun gerekçesinden anlaşılacağı üzere, bir kişinin kamu görevlisi sayılması, o
kişinin kamusal faaliyet yapması şartına bağlanmıştır. Kamusal faaliyet; sınırlarını yasaların
belirlediği devlete ait iktidar ve yetkilerin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen faaliyetlerdir.
Bir kişinin bir kamusal faaliyeti gerçekleştirirken atama seçilme veya herhangi bir surette bu
işi yapıyor olması önemli değildir.
5237 sayılı Kanunda karşımıza çıkan en büyük sorun, kamusal faaliyetin kapsamının ne
olacağıdır. Kamusal faaliyet, eski kanundaki kamu görevi kavramı yerine mi geçecek yoksa
daha geniş anlamlar içeren kamu görevi kavramını da içine alan yeni bir kavram mı
oluşturacaktır. Bu soruların yanıtları Yargıtay içtihatları ve doktrinde aranacaktır. Yalnız, bir
işin kamusal faaliyet olup olmadığının objektif bir kriteri bulunmamaktadır. Burada, her olayın
ayrı ayrı ele alınıp kamusal faaliyet olup olmadığı değerlendirilmelidir.
Yeni Ceza Kanunu’nun memur tanımlaması çok geniş bir çerçeveyi içine almaktadır.
Kanun metninde, kamusal faaliyet ölçüsü konmuş ve kamusal faaliyet yapanlar Ceza
Kanunu’nun uygulanmasında kamu görevlisi sayılmıştır. Kanımızca, kamusal faaliyet ölçüsü
çok geniş bir kavramdır. Burada bir sınırlama getirilmemiş olması, kamu görevlisi kavramının
özel kişiler anlamında da yaygın olarak kullanılabileceğini göstermektedir.”10

12.3. Kamu Görevlilerinin Sınıflandırılması
Kamu görevlileri çeşitli açılardan ortak niteliklerine göre gruplandırılmakta ve
sınıflandırılmaktadır. Bu kriterler arasında kamu görevlilerinin hizmete alınmaları, ücretleri,
hizmet süreleri, gördükleri hizmette asli veya yardımcı eleman olma durumları ve kamu
görevlilerinin bağlı oldukları hukuk yer almaktadır.

Adil Ceylan, “Memur, Kamu Hizmeti Ve Kamu Görevi Kavramlarının 5237
Sayılı Türk Ceza Yasası Da Dikkate Alınarak Açıklanması”, Maliye ve Sigorta Yorumları,
Ocak
1-15.2007-Sayı:479-480”,
http://www.milliemlak.org/cmakale/detay/14/
(09.12.2010)
10
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aHizmete alınmaları açısından kamu görevlileri: Ayrımda temel kriter kamu
hizmeti gören kamu görevlisinin kendi isteği ile mi yoksa zorla mı yaptığıdır. İlke olarak kamu
hizmetinin görülmesinin kendi arzu ve isteğiyle talip olan ve bu amaçla istihdam edilenlerce
yerine getirilmesidir. Ancak, bazı kamu hizmetlerine kişiler zorla alınabilmektedir. Bunlara
“ödevli” denmektedir. Örneğin savunma veya daha genel olarak askerlik alanlarında buna
rastlanılmaktadır. Sivil alanlarda da örneğin orman yangınlarında da ödevlilerden
yararlanılmaktadır.
bÜcret yönünden kamu görevlileri: Ücretle çalışanlar ve ücretsiz çalışanlar. Kamu
görevlileri ilke olarak bulundukları kadroda, gördükleri hizmet karşılığı bir ücret alırlar.
Bununla birlikte bazı çalışanlara ücret ödenmesi söz konusu olmayabilir. Örneğin seçimle
işbaşına gelen bazı görevliler ile ödevlilere ücret ödenmez. Gerek “isteğe bağlı olmadan”
hizmete alınma gerekse “ücretsiz çalıştırma” Anayasanın 18. maddesinde yer alan “Hiç kimse
zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükmüne karşı gibi algılansa da yine Anayasa’nın aynı
maddesinde “Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri
içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke
ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir
çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.” Denmek suretiyle bu durumlarda vatandaşlara kamu
hizmeti yaptırılması hukuki bir açıklık getirilmiştir.
cHizmet süreleri bakımından ayrım: Kamu görevlileri “sürekli” ve “ geçici”
olarak ikiye ayrılır. Burada söz konusu olan asli ve sürekli işleri görmek açısından sürekli ve
geçici olma durumudur; işlerin niteliği gereği geçici veya sürekli olma durumu değil. Daha çok
seçimle belli bir dönem için iş başına gelenler ile ödevliler bu durumdadır. Görev süresinin sona
ermesiyle seçilmiş olanların görevi de bitmiş olur. Benzer şekilde ödevlilerin de görevleri,
hizmet tamamlanınca sona ermiş olur.
dKamu hizmetinin asli veya yardımcı elemanı olma yönünden kamu görevlileri:
Bu ayrımda kamu görevlileri asli ve yardımcı eleman olarak ikiye ayrılmaktadır. Kamu
görevlileri açısından mevcut mevzuatta bu ayrım yer almamaktadır. 657 sayılı DMK öncesinde
yer alan Memurin Kanunu’na göre memurlar asli; hizmetliler ise yardımcı elman olarak
tanımlanmıştır. 657 sayılı DMK esas itibariyle hizmetleri asli ve yardımcı hizmetler olarak
ikiye ayırmakta fakat bu hizmetleri görenleri asli ve yardımcı olarak ayırmamaktadır. Buna
paralel olarak da, her iki hizmetin de memurlar eliyle yapılacağını kabul etmektedir.
eBağlı oldukları hukuk açısından kamu görevlileri: Kamu görevlilerinin görevleri
ve özlük hakları ya özel ya da idare hukuku (yönetim hukuku) kurallarına göre belirlenir,
görevlilerinin statüsüne göre değişir. Kamu görevlilerinin statüsü idare veya özel hukuk
kurallarından hangisinin kendilerine uygulanacağını belirler. Ancak, bu ayrımda, kanun
koyucunun tercihinin belirleyici olduğu unutulmamalıdır. Örneğin Türkiye’de 657 sayılı
Kanun’da istihdam şekilleri sayıldığında da belirtildiği üzere memurlar dışında kalan gruplar
(sözleşmeli, geçici ve işçiler) özel hukuk kurallarına tabidirler. Yine, herhangi bir kamu tüzel
kişiliğinde çalışanların hukuki statüsü belli değilse, ilke olarak, o tüzel kişiliğe uygulanan hukuk
kuralları uygulanır.
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12.4. Memurların Sınıflandırılması
Türkiye’de memurların sınıflandırma girişimleri DMK ile gerçekleştirilebilmiştir.
Kanun rütbe sistemine ağırlık veren kadro sistemine de fırsat tanıyan bir nitelik taşımasına
karşılık, Kanun’un benimsediği sınıflandırma
sistemi
uygulanamadan
değişikliğe
uğramış ve bugünkü halini almıştır. Bu gün yürürlükte olan sınıflandırma sisteminin özellikleri
taşımaktadır:
a- Hizmetler on sınıf olarak belirlenmiştir.
b- Sınıflar yasa ile kayıt altına alınmıştır.
c- Sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edilemez.
d- Kadrosuz memur çalıştırılamaz.
e- Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri
tablo halinde gösterilmiştir.
Bu düzenlemeye göre, memurluğa başlama ve görevde yükselebilme en üst kademe ve
dereceler eğitim seviyesi belirlemektedir.
DMK 36. maddesinde yer alan memurların sınıfları şunlardır:
1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
2- Teknik Hizmetler Sınıfı
3- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
6- Din Hizmetleri Sınıfı
7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı
8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı
9- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
10- Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı
Yasa, bu sınıflara giren memur ve memur gruplarını ayrıntılı olarak liste halinde
belirtmiştir. (OKUMA I)

249

12.5. Kamu Hizmetlerine/Memurluğa Giriş
12.5.1. Memurluğa Alma İlkeleri
Personel yönetiminde en önemli konulardan biri kurum ve kuruluşların ihtiyaç
duydukları “en uygun” personeli istihdam etmektir. Uygun personelin seçiminde bazı ilkeler
kullanılmaktadır. Bu ilkeler Anayasa’da yer almaktadır:
Anayasa 70. maddesinde “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez”
denilmektedir.
Bu hükümle kamu hizmetine girme konusunda
- vatandaşların serbest olduğu, isterlerse girebilecekleri,
- vatandaşlar arasında hiçbir şekilde (cinsiyet, etnik, dini, siyasi görüş farkı, özürlü vs.)
ayrımcılığın yapılamayacağını ve
- hizmete almada sadece ve sadece hizmetin gerektirdiği nitelikler açısından
değerlendirme yapılabileceği vurgulanmaktadır.
Bu kriterler çerçevesinde DMK’da kamu hizmetinde istihdam edilecek personelin nasıl
seçilecekleri, nitelikleri ve özlük hakları düzenlenmiştir. Memurluğa girişte adaylarda genel ve
özel şartlar aranmaktadır.
A- Memurluğa Girişte Aranan Şartlar:
Kanunun 48. maddesinde Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel
şartlar sayılmıştır. Maddede belirtilen genel şartlar:
1- Vatandaşlık: Memur olabilmek için Türk vatandaşı olmak gereklidir. Vatandaşlığın
nasıl kazanıldığının bir önemi yoktur. Kanunun bu tercihi genel, evrensel bir eğilimi
yansıtmaktadır. Her ülkede kamu görevi sadece vatandaşlara hasredilen bir haktır. Vatandaş
olmayanların kamu görevinde bulunabilmeleri ise ancak özel düzenlemelerle mümkün
olmaktadır. Türkiye’de de ancak sözleşme ile ve belirli alanlarda yabancı uyruklular istihdam
edilebilmektedir.
2- Yaş: İlke olarak Kanun 18 yaşını tamamlayanlar memur olabilirler. Bununla birlikte,
bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olan ve yargı kararı ile
erginlik kararı alanlar Devlet memurluklarına atanabilirler.
3- - Öğrenim Durumu: Kanun’a göre, genel olarak ortaokulu bitirenler memur
olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenler de memur
olabilirler. Ayrıca, ihtiyaç duyulan işin niteliğine göre daha yüksek bir eğitime sahip olma
koşulu da getirilebilir. Bazı hizmetler için gereken eğitim şartı özel yasalarda yer alır. Örneğin
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yargıç olmak, öğretim elemanı olmak, kaptan olmak, uzman olmak veya meslek içi veya
meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar
konulabilir.
4- Sağlık: Memur adaylarının sağlıklı olması gerekmektedir. Bazı alanlarda Ülkenin her
yanında görev yapacak olması hali gibi durumlarda ayrıca bu husus belirtilmektedir. Bununla
birlikte DMK ve diğer yasalarda engellilerin de memur olmalarına imkân verilmektedir.
5- Kısıtlılık: Memur adaylarının kamu haklarından yoksun olmamaları gerekmektedir.
Kamu haklarından yoksunluk yaratacak bir suçtan dolayı ceza ile mahkûm olanlar memur
olamaz. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis, 6 aydan fazla hapis cezası, zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hısızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olması
gerekir.
6- Askerlik Durumu: Memur adaylarının askerlikle ilişiği olmaması gerekmektedir.
Ya askerliğini yapmış, bitirmiş, ya askerliği gelmiş ise ertelenmiş olması gerekmektedir.
B- Memurluğa girişte aranan özel şartlar:
Özel şartlar doğrudan doğruya görevin gerekleriyle ilgili olarak konulan şartlardır. Bu
şartlar DMK ile görev yapılacak kuruluşların kuruluş yasalarında, ilgili yönetmeliklerde
düzenlenir. DMK her memurun hizmet edeceği her sınıf için belli bir eğitim ve mesleğe sahip
olma koşulunu getirmiştir. Örneğin kamuda uzman yardımcısı olabilmek veya mühendis
olabilmek için belirli fakültelerden mezun olmak şartı gibi.

12.5.2.
Politika

Kamu Görevlilerinin Hizmete Alınmasında Takip Edilen

Kamu görevlilerinin hizmete alınması süreci hizmete almaya yetkili makam ve hizmete
giriş sınavı, adaylık ve asli memurluğa atama olarak dört aşamada gerçekleşir.
A- Hizmete almaya yetkili makam: Kamu görevliliğine kimlerin atanacağına karar
verecek birim ülkelere göre farklılaşmaktadır. Hizmete alma yetkisi ülkelerin kabul ettiği
sisteme göre değişmektedir. Bu alanda üç sistem vardır:
1- Kurumsal yöntem: Hizmete alma yetkisinin hizmeti veren (adayı istihdam edecek
olan) kurum veya bakanlık tarafından yapılması. Bu sistemde Bakanlıklar veya kamu kurumları
ihtiyacı olan görevlilerle ilgili sınav ve seçme işlemlerini kendileri yaparlar. Bu sistemin siyasal
ve kişisel kayırmacılığa açık olması, sistemin olumsuz yönü olarak vurgulanmaktadır.
2- Merkezi yöntem: Hizmete alma yetkisinin hizmeti veren kurum dışında merkezi
bir organ veya birim tarafından yapılması. Bu sistemde kurumlar ihtiyaçlarını hizmete alma
göreviyle görevlendirilmiş olan bağımsız merkezi organa veya birime bildiriler. Bu organ
gerekli sınav ve seçme işlemini gerçekleştirir. Hizmete alınmada ayrımcılık ve kayırmacılığı
önlemek; eşitlik ve liyakat hususunda taviz vermemek isteği bu sistemi savunanlarca ileri
sürülmektedir.
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3- Karma yöntemler: Kurumsal ve merkezi yöntemleri belli oranlarda sürece dâhil
edildiği yöntemler. Merkezi sistem ile kurumsal sitemin birlikte değerlendirildiği karma
sistemlerde sınav ve seçme işlemelerinde bakanlıklar, kurumlar ve merkezi organ belli
oranlarda yer alırlar. Örneğin sınavın merkezi organca yapılması, yeterli olanlar arasından
seçimin kurum tarafından yapılması gibi. Ya da genel yeterliğin merkezi organca yapılması
daha sonra bakanlık veya kurumca doğrudan mesleki yeterlik ve seçme işleminin yapılması
gibi.
Türkiye’de 1999 yılına kadar kurumsal yöntem uygulanmaktaydı. Bu tarihten sonra ise
merkezi sınav yöntemine geçildi.
B- Hizmete giriş sınavı:
Prensip olarak memuriyete sınavla girilir. Memur ya da kamu görevlisi ihtiyacı önceden
belirlenir ve boş kadrolar ilan edilir. Sınav ile ilana başvuranlar arasından kadroları dolduracak
kadar adaylar arasından seçim yapılır. Sınavda adayların sayısı ilan edilen boş kadrolardan fazla
ise sınavların fonksiyonu adayların yeterliklerini tespit ve en uygun olanlarını belirlemeye
yönelik yarışma niteliğini taşır. Adayların sayısı ilan edilen boş kadrolardan az ise bu durumda
adaylar arasında yarışma olamayacağından sadece adayların yeterlikleri tespit edilmeye
çalışılır.
Türkiye’de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile merkezi sınav yöntemiyle
memurluğa giriş sınavı gerçekleştirilmektedir.
Gönüllü memurluğa girenler dışında mecburi hizmet yükümlülüğü olanlar ile istisnai
memurluklar için sınav yapılması söz konusu değildir.
C- Adaylık ve asli memurluğa atama:
Memurluk sınavı sonucunda başarılı olanlar memur “aday”ı olarak atamaları yapılır.
Adaylık süresi DMK’na göre bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu zaman zarfında memurlar
temel ve mesleki eğitime tabi tutularak, stajları yaptırılarak yetiştirilirler ve denenirler.
Aday memurlar bu süreçleri başarıyla tamamladıktan sonra asli memur olarak atanırlar. Bunla
en geç bir ay içinde “sadakat yemini” eder, metni imzalar ve göreve başlarlar.
Başarısız olan, uyumsuz veya hal ve hareketlerinde uygunsuz olan memur adaylarının
memuriyetle ilişkileri kesilir.

252

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk kamu yönetimde kamu görevlilerinin nitelikleri, örgütlenme yapısı ve
yasal düzenlemeleri ile memurların sınıflandırılması, memurluğa giriş yöntemleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Türk kamu yönetiminde bir kişinin kamu görevlisi olarak adlandırılması için kamu
hizmeti yapmanın yanı sıra hangi kritere de sahip olması gerekir?
a) Kamu yararına çalışıyor olmak
b) Kamu gücünü kullanıyor olmak
c) Kamu kurumunda çalışıyor olmak
d) Siyasal bir konumda bulunmak
e) Kamu yönetimi eğitimi almış olmak
2) Devletin siyasal organları ya da yapısı dışında kalan kamu görevlileri hangi grup
kamu görevlileri içinde yer alır?
a) Dar anlamda kamu görevlisi
b) Geniş anlamda kamu görevlisi
c) İdari anlamda kamu görevlisi
d) Yasal anlamda kamu görevlisi
e) Sivil anlamda kamu görevlisi
3) Türkiye’de kamuda çalışan işçiler hangi hukuk sistemine tabidir?
a) Kamu hukuku
b) İdare hukuku
c) Özel hukuk
d) Medeni hukuk
e) Borçlar hukuku
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4) 657 s. Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu hizmetleri kimler tarafından yerine
getirilebilir?
a) Memur, daimi personel, geçici personel ve işçiler
b) Memur, sözleşmeli personel ve geçici personel ve işçiler
c) Memur, sözleşmeli personel ve işçiler
d) Memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler
e) Memur, sözleşmeli personel ve geçici işçiler
5) Türk Ceza Kanunu’na göre “kamu görevlisi kamusal faaliyetin yürütülmesine atama
veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi”
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada bir kişinin kamu görevlisi sayılabilmesi aranan kriter
nedir?
a) Kişinin kamusal faaliyette bulunması
b) Kişinin atama yoluyla göreve gelmesi
c) Kişinin seçilme yoluyla göreve gelmesi
d) Kişinin sürekli olarak göreve atanmış olması
e) Kişinin geçici olarak göreve atanmış olması
6) Sözleşmeli personelin kamuda istihdamına karar veren kimdir?
a) Başbakan
b) Bakanlar Kurulu
c) Vali
d) Genel müdür
e) Danıştay
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7) Sözleşmeli personel istihdamı esas olarak geçici nitelik taşıyan istihdam şeklidir.
Bununla birlikte 657 s. Devlet Memurları Kanunu hangi sınıfta yer alan memurlar için “işin
geçici olma” şartını kaldırmıştır?
a) Genel idare hizmetleri sınıfı
b) Teknik hizmetler sınıfı
c) Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı
d) Avukatlık hizmetleri sınıfı
e) Yardımcı hizmetler sınıfı
8) Kamu hizmetine sınavla girmek esastır. Sınavlar adayların hangi niteliklerini tespit
etmek için yapılır?
a) Adayın yeterliliğini
b) En uygun adayın seçimi
c) Adayların yeterlik ve uygunluklarını
d) Adayların kararlılıklarını
e) Adayların samimiyetlerini
9) 657 sayılı DMK esas itibariyle hizmetleri asli ve yardımcı hizmetler olarak ikiye
ayırmakta fakat bu hizmetleri görenleri asli ve yardımcı olarak ayırmamaktadır. Bu durumda
yasa asli ve yardımcı hizmetlerin kimler eliyle yapılmasını düzenlemiştir?
a) Memurlar
b) Sözleşmeli personel
c) Geçici personel
d) İşçiler
e) Bürokratlar
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10) Engelli vatandaşlar memur olabilir mi?
a) Hayır, memur adaylarının sağlıklı olması gerekmektedir.
b) Evet, ancak, engelli kişiler belirli alanlarda memur olabilirler
c) Evet, her vatandaş koşulsuz memur olabilir
d) Evet, engellilerin memur olma durumu yasalarla özel olarak düzenlenmiştir
e) Hayır, memur adaylarını sağlıklı olması gerekmektedir.

Cevaplar
1) c, 2 a), 3) c, 4) d, 5) a , 6) b, 7) b, 8) c, 9) a, 10) d.
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13. KAMU GÖREVLİLERİNİN / MEMURLARIN STATÜSÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Memurların Ödev ve Sorumlulukları
13.2. Memurlara Yönelik Yasaklar
13.4. Memurların Değerlendirilmeleri ve Yükselmeleri
13.4.1. Değerlendirilme
13.4.2. Yükseltme
13.5. Memurların Disiplin İşleri
13.5.1. Disiplin
13.5.2. Disiplin Cezaları ve uygulama ilkeleri
13.5.3. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar
13.5.3.1. DMK’ya göre, disiplin cezası vermeye yetkili üstler
13.5.3.2. Disiplin Cezalarına İtiraz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara ödev ve sorumlulukları

2Memurlar amirlerinin verdiği her emre uymak ve bu emirleri yerine getirmek
zorunda mıdır?
3Mal bildiriminde bulunmak kamu görevlileri için neden bir zorunluluktur ve
nasıl olmaktadır?
45nelerdir?

Cumhurbaşkanı mal bildiriminde bulunmak zorunda mıdır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara yönelik yasaklar

6-

Memurlar toplu eylemde bulunabilir mi? Grev yapabilirler mi?

7-

Memurlar ticari kazanç sağlayacak faaliyetlerde bulunabilirler mi?

8-

Memurlar hediye alabilir mi?

9-

Memurların yükseltilmesi ne şekilde olmaktadır?

10-

Kademe ilerlemesi ne demektir?

11-

Derece ilerlemesi ne demektir?

12-

Disiplin cezası ne demektir? Kimlere uygulanabilir?

13-

Disiplin cezaları kaç tanedir?

14-

Disiplin cezalarını kimler verebilir?

15-

Disiplin cezalarına karşı yargı yoluna başvurulabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Memurların ödev ve Devlet Memurları Kanununda yer alan
sorumlulukları
memurların ödev ve sorumlulukların (sadakat,
tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve
işbirliği, emirlere uymak, işbaşında bulunmak,
devlet malını korumak, mal bildiriminde
bulunmak, resmi belge, araç ve gereçleri geri
vermek, kıyafet düzenine uymak) öğrenilmesi
ve anlaşılması
Memurlara yönelik Devlet Memurları Kanununda yer alan ve
yasaklar
memurlara yasaklanan eylemlerin (toplu eylem
ve hareketlerde bulunma, grev, ticaret ve kazanç
getirici faaliyetlerde bulunma, hediye alma ve
menfaat sağlama, gizli bilgileri açıklama, ikinci
görev yasağı, siyasi partilere girme yasakları)
öğrenilmesi ve anlaşılması.
Memurların
Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan
değerlendirilmeleri
memurları değerlendirilmesi terfi ve yükseltme
ve yükselmeleri
kriterlerinin öğrenilmesi ve anlaşılması

Memurların hakları

Kazanımın nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Anlatım
ve
örnekleme
ile
konuların kamu
yönetimi
ile
ilgisinin
kurulmasıyla

Anlatım
ve
örnekleme
ile
konuların kamu
yönetimi
ile
ilgisinin
kurulmasıyla
Anlatım
ve
örnekleme
ile
konuların kamu
yönetimi
ile
ilgisinin
kurulmasıyla

Memurları Devlet Memurları Kanunu’nda yer
alan haklarının (güvenlik, ceza kovuşturmasında
özel güvence, isnat ve iftiralara karşı korunma,
müracaat, şikâyet ve dava açma, izin ve sosyal
hakları ile emeklilik hakkı) öğrenilmesi ve
anlaşılması

Anlatım
ve
örnekleme
ile
konuların kamu
yönetimi
ile
ilgisinin
kurulmasıyla

Memurların disiplin Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan
işleri
memurların disiplinleri ile ilgili konuların
disiplin
suçlarının
nitelikleri,
disiplin
cezalarının çeşitleri ve disiplin cezalarına itiraz
ile disiplin cezalarını vermeye yetkili
makamların öğrenilmesi ve anlaşılması

Anlatım
ve
örnekleme
ile
konuların kamu
yönetimi
ile
ilgisinin
kurulmasıyla
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Anahtar Kavramlar


Yönetim



Organizasyon



Sadakat



Tarafsızlık ve devlete bağlılık



Davranış ve işbirliği



Emirlere uymak



Kanunsuz emir



İşbaşında bulunmak



Devlet malını korumak



Mal bildiriminde bulunmak



Resmi belge, araç ve gereçleri geri vermek



Kıyafet düzeni



Toplu eylem ve hareketler



Grev yasağı



Ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma



Hediye Alma ve menfaat sağlama



Gizli bilgileri açıklama



İkinci görev alma



Siyasi partilere üyelik



Kademe ilerlemesi



Derece ilerlemesi



Ceza kovuşturması



İsnat ve iftira



Aylık
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Yolluk



İzin



Sosyal hak



Emeklilik



Uyarma



Kınama



Aylıktan kesme



Kademe ilerlemesinin durdurulması



Devlet memurluğundan çıkarma
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Giriş
Bu bölümde Türk kamu yönetimde memurların ödev ve sorumlulukları, hakları,
memurlara yönelik yasaklar ile memurların disiplin işleriyle ilgili konular incelenecektir.

13.1. Memurların Ödev ve Sorumlulukları
DMK memurların ödev ve yükümlülüklerini ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Oldukça
hacimli olan bu konu burada ana başlık ve özet niteliğinde bilgilendirmede bulunulacaktır.
Ödev ve sorumluluklar şu başlıklar altında toplanabilir:
1- Sadakat
2- Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık
3- Davranış ve İşbirliği
4- Emirlere Uymak
5- İşbaşında Bulunmak
6- Devlet Malını Korumak
7- Mal Bildiriminde Bulunmak
8- Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Geri Vermek
9- Kıyafet Düzeni
10- İkamet Mecburiyeti (Kalktı)
1-Sadakat:
“Devletmemurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle
bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyetikanunlarını sadakatle uygulamak
zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en
geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları
yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak … "Yemin Belgesi"ni imzalayarak göreve
başlarlar.” (DMK md.6)
2- Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık: “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar,
herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta
bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din
ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve
eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.
Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve
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bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir
faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya,
teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.” (DMK md.7)
3- Davranış ve İşbirliği: “Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve
güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar.
Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.” (DMK md.8)
4- Emirlere Uymak: “Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen
esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve
görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik
hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir
emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak
emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse
sorumluluktan kurtulamaz.
Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen
istisnalar saklıdır.” (DMK md.11)
5- İşbaşında Bulunmak: Memurlar, günlük çalışma saatlerinde işbaşında bulunmak ve
hizmeti bizzat yapmaları onların bir ödevidir. DMK’nın 99, 100 ve 101. maddelerine göre
“Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak
tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı
çalışma süreleri tespit olunabilir.
Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini
Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.
Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve
hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur.
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti:
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının
çalışma saat ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alındıktan
sonra kurumlarınca düzenlenir.”
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6- Devlet Malını Korumak:“Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine
getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde
bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara
uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.”
(DMK md.12)
7- Mal Bildiriminde Bulunmak: Anayasa’nın 71. maddesi konumu ve sıfatı, görevi ne
olursa olsun (Cumhurbaşkanından sıradan bir kamu hizmetlisine bütün kamu hizmeti yapan
kişiler) istisnasız bütün kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmalarını hüküm
altına almıştır. Ayrıca, Anayasa’nın emri uyarınca DMK md.14 de “Devlet memurları,
kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak
ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler” açık
hükmüyle konuyu düzenlemiştir.
8- Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Geri Vermek: “Devlet memurları görevleri ile ilgili
resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde
kullanamazlar.
Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri
görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına
da şamildir.” (DMK md.16)
9- Kıyafet Düzeni: 1982 yılında DMK’na eklenen Ek Madde 19’ye göre; “Devlet
memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak
mecburiyetindedirler.” Kılık kıyafet hususunda ayrıca 1982 yılında çıkarılan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik” de ayrıntılı olarak
memurların kılık kıyafetlerini düzenlemiş ve kapsamını çok geniş tutmuştur.
10- İkamet Mecburiyeti: “…25.02.2011 tarihi itibariyle kalktı…”(DMK md. Ek Md.
20 )

13.2. Memurlara Yönelik Yasaklar
1- Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı
2- Grev Yasağı
3- Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı
4- Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
5 - Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı
6- İkinci Görev Yasağı
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7- Siyasi Partilere Girme Yasağı
1- Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı: DMK’nun “Müracaat, şikâyet ve
dava açma” başlığını taşıyan 21. maddesinde;
“Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat;
amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı
şikâyet ve dava açma hakkına sahiptirler.
Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile
şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.
Müracaat ve şikâyetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve
şikâyetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir”
denmektedir. DMK md.26’da madde 21’e atıfta bulunduktan sonra;
“Bu Kanunun 21 nci maddesi ile hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden fazla
Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikâyetleri yasaktır.
Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak
birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin
ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde
bulunmaları yasaktır.” denmektedir.
2- Grev Yasağı: Anayasaya göre memurlar sendika kurabilirler ve toplu sözleşme
yapabilirler. Memur sendikalarını düzenleyen 4688 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile
sendikalaşma ve 2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle (md. 128’de) kamu
görevlilerinin sendikalarının “toplu sözleşme” yapabilecekleri hükmü referandum ile kabul
edilmiştir. “Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu
yolda propaganda yapmaları yasaktır.
Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi
destekleyemez veya teşvik edemezler.” (DMK md.27)
3- Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı: “Memurlar Türk
Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette
bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil
veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli
oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla
kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel
kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
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Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan
memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,” (DMK
md.28)
4- Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı: “Devlet memurlarının doğrudan
doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama
amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az
genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini
gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.”(DMK md.29)
Ayrıca, “Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu
kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa
olsun bir menfaat sağlaması yasaktır”. (DMK md.30)
5- Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı: “Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili
gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça
açıklamaları yasaktır.” (DMK md.31)
6- İkinci Görev Yasağı: DMK (md.87),
“Memurlara;
a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar
ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,
c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve
kuruluşlarda,
ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin
yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile
vücut bulan kurumlarda,
İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve
yarar sağlanamaz.
Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem,
tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları,
özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul,
komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu
Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle
ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca
gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler
saklıdır.” Madde hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere Kanun ilke olarak memurların “ikinci
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görev” de bulunmalarının yasaklamıştır. Ancak, Kanun bu maddeyi takip eden maddelerde
istisnaları belirtmiştir.
7- Siyasi Partilere Girme Yasağı: Anayasa’nın 68. maddesinde siyasal partilerle ilgi
düzenlemede “Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları, kamu
kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi
niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim
öncesi öğrencileri siyasî partilere üye olamazlar” denmektedir. Bu çerçevede, DMK’nun 7.
maddesine göre de; “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti,
kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar…”.
Bunların dışında istisnai olarak Anayasa yine aynı 68. madde de “Yükseköğretim
elemanlarının siyasî partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu
elemanların, siyasî partilerin merkez organları dışında kalan parti görevi almalarına cevaz
veremez ve parti üyesi yükseköğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarında uyacakları
esasları belirler” hükümleri yer almaktadır.

13.3. Memurların Hakları
1- Güvenlik Hakkı
2- Ceza Kovuşturmasında Özel Güvence
3- İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı
4- Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı
5- İzin Hakkı (Yıllık İzin, Mazeret İzni, Hastalık İzni, Aylıksız İzin)
6- Memurların Sosyal Hakları (Aile Yardımı, Doğum Yardımı, Ölüm Yardımı, Tedavi
Yardımı)
7- Emeklilik Hakkı
1- Güvenlik Hakkı: Memurluk bir meslek olarak kabul edilmektedir. Memurların
görevlerini yerine getirirken bir güven ortamı içinde bulunmaları gerekmektedir. Bu hem
görevliler açısından hem de hizmet açısından gereklidir. Memurların görevlerine keyfi olarak
son verilemez. Memuriyete girişlerinde olduğu gibi görevlerine son verme de ancak yasaların
verdiği yetki ve sınırlar içinde olabilir. DMK da 18. maddesinde bu durumu vurgulamıştır:
“Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve
başka hakları elinden alınamaz.” Memurluktan çıkarma halleri şunlardır: DMK Md. 98:
- Memurluktan çıkarma cezasının gerektiren bir disiplin suçu işlemek,
- Memurluğa giriş şartlarını gerçekte taşımıyor olduğunun tespit edilmesi veya bu
şartları daha sonra kaybetmesi,
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- Memurluktan kendi isteğiyle ayrılması (çekilme)
- İstek, yaş vs. sebepten dolayı emekliye ayrılması,
- Memurun ölmesi hali.
2- Ceza Kovuşturmasında Özel Güvence: Memurlar da dâhil olmak üzere kamu
görevlilerinin görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için yetkili
makamların izin vermesi gerekmektedir. Bu durum “4483 sayılı memurlar ve Diğer Kamu
Görevlileri’nin Yargılanması Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir.
3- İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı: “Devlet memurları hakkındaki ihbar ve
şikâyetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve
soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı
takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında
kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.” (DMK md.25)
4- Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı: Hak arama hürriyeti ülkede tüm
vatandaşların sahip oldukları bir haktır. Anayasanın 36. maddesinde hak arama hürriyeti şu
şekilde düzenlenmiştir: “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı
mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına
sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.”
DMK da müracaat, şikâyet ve dava açma hakkını madde 21 de düzenlemiştir: “Devlet
memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya
kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava
açma hakkına sahiptirler.
Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile
şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.
Müracaat ve şikâyetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve
şikâyetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.”
5- İzin Hakkı (Yıllık İzin, Mazeret İzni, Hastalık İzni, Aylıksız İzin): DMK Md.
23’e göre;
“Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.”
İzinler dört gruptur:
i- Yıllık İzinler: Yıllık izin ve kullanılış şekli 102 ve 103. maddelerde
düzenlenmiştir:
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Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil)
olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu
sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.”
Yıllık izinler şu şekilde kullanılabilir: “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı
zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni
bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl
hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer
mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine
ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.”
ii- Mazeret izni: “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten
itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde,
doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu
takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir.
Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen
süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir.
… Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının,
eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.
… Yukarda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde
valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi
amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle
memurlara 10 gün izin verilebilir.
Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa
aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.
Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz.
Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.”
iii- Hastalık izni: “Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek
lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.
A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,
C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren
hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,izin verilir.
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Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri,
tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile
tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen
memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden
kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde,
eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.
Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve
görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar,
iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli
keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate
alınır.”
“… maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda
işe başlıyabilmek için, iyileştiklerine dair raporunu (Yurt dışındaki memurlar için mahalli
usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar.”
“Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları
tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık ve Sosyal Yardım,
Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarının mütalaaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel
Başkanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir.”
iv- Aylıksız izin: “Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat
etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin
ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla
belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız
izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde
memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin
verilebilir. …
Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen
sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.
Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen
öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine
memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar
aylıksız izin verilebilir. …
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Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde,
memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız
izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar. …”
6- Memurların Sosyal Hakları: Memurlara aylıkları dışında bir dizi sosyal yardım da
yapılmaktadır. Bu yardımlardan bazıları Aile Yardımı, Doğum Yardımı, Ölüm Yardımı, Tedavi
Yardımı, Cenaze giderleri vs. Sosyal haklar, DMK Kısım VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
başlığı altında detaylıca yer almaktadır.
7- Emeklilik Hakkı: Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde
kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik
kanunlarıyla düzenlenir.” (DMK md. 187)
8- Aylık ve Yolluk hakkı: Memurların mali hakları konusunda DMK md 146 da
kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil
ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, bir kısım memurlar ise özel kanunlardaki
hükümlere tabidir.
Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler
karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz.”

13.4. Memurların Değerlendirilmeleri ve Yükselmeleri
13.4.1. Değerlendirilme
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memurlar sicil yoluyla değerlendirilmesini
düzenlemişti. Bu düzenlemeye göre de kamu personelinin hizmete alınmasından hizmetten
ayrılmasına kadar geçen zaman içinde, kişisel durumu, çalışması, mesleki ve moral değerleri,
sicil amirlerince tutulan sicil dosyalarında kayıt altına alınmaktaydı. Ancak, 2011 tarihli 6111
sayılı Kanun’la Devlet Memurları Kanunu’ndaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten
kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeyle memurlar hakkında sicil raporu doldurma usulüne 2011
yılından itibaren son verilmiş, geçmiş yıllara ait sicil raporlarının da 01.01.2011 tarihinden
itibaren beş yıl muhafaza edilmesi hüküm altına alınmıştır. Bu uygulamayla sicil dosyası yerine
“özlük dosyası” tutulmasına geçilmiş, personele ilişkin evrak bu dosyada muhafaza edilmeye
başlanılmıştır. Ancak, 611 sayılı yasa devlet memuruna sicil verme usulüne dayalı
değerlendirme sistemi yürürlükten kaldırmasına karşılık yeni bir değerlendirme sistemi
getirmemiştir. Bugüne kadar da konu ile ilgili sadece ödüllendirme ile ilgili düzenlemeler
yapılmış başka bir düzenleme ise yapılmamıştır. Bu durum, kamuda, yönetiminin önemli bir
fonksiyonu olan personeli değerlendirme fonksiyonunu yerine getirememesi sonucunu
doğurmaktadır.
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13.4.2. Yükseltme
Yükselme kademe ilerlemesi ve derece ilerlemesi şeklinde olur. Devlet memurları 15
dereceli sistem içinde her derecede yer alan 9 kademeli bir sistem içinde yükselir. Derece
yukarı, kademe yatay olarak gider. 9 kademe bittiğinde üst dereceye çıkılır.
1) Kademe ilerlemesi (Yatay ilerleme):
Kademe
ilerlemesinin
- Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak.

şartları:

- O yıl içinde olumlu sicil (kalktı) almak.
- Bulunduğu derecede ilerleyeceği bir kademenin bulunması.
- Onay mercileri kademe
2) Derece ilerlemesi (Dikey İlerleme):

ilerlemesi

verme

yetkisini

devredebilirler.

Derece ilerlemesinin şartları:
- Üst derece de boş bir kadronun bulunması
- İçinde bulunduğu derecede en az 3 yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl
çalışmış olmak
- Yükselinecek kadronun tahsis ettiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması

13.5. Memurların Disiplin İşleri
13.5.1. Disiplin
Bir kurumda çalışan personelin, kurumun düzenini bozucu davranışlarına karşı
uygulanan yaptırımlara “disiplin cezaları” denir.
Disiplin cezalarının, Ceza Kanunu’nda düzenlenen cezalardan farkları:
Ceza Kanunu ile “toplum düzenini” bozucu davranışlar cezalandırıldığı halde, disiplin
cezalarıyla, bir kurumun kendi içindeki kurallara aykırı olarak yapılan fiiller cezalandırılır.
Ceza Kanunu’ndaki hükümler, suç işleyen herkese, disiplin cezaları, yalnızca
memurlara uygulanır.
Ceza Kanunu’nun getirdiği yaptırımlar, disiplin cezalarına göre daha ağırdır.
Ceza Kanunu’ndaki hükümler, yalnızca hâkimler tarafından uygulanır. Disiplin cezaları
ise üstler ve disiplin kurulları tarafından verilir. DMK’nun Bölüm: 7 Disiplin başlığı altında
124 - 136. maddelerinde disiplin ve disiplin suçlarına yönelik düzenlemeler yer almaktadır.
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13.5.2. Disiplin Cezaları Ve Uygulama İlkeleri:
DMK md. 124 disiplinsiz davrananlara; “Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini
sağlamak
amacı
ile
kanunların,
tüzüklerin
ve
yönetmeliklerin
Devlet
memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını
zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve
ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir”
demektedir.
124. maddenin atıf yaptığı disiplin cezaları 125. maddede “Devlet memurlarına
verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller” başlığı altında
ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Yasa hükmünde disiplin cezaları 5 çeşit olarak düzenlemiştir.
Hafiften ağıra doğru bu cezalar şunlardır:
1Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması
gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
2Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile
bildirilmesidir.
3Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti
yapılmasıdır.
4Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun,
bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 ile 3 yıl arasında durdurulmasıdır.
5Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak
üzere memurluktan çıkarılmasıdır.
Bu cezaları gerektiren fiil/eylem ve davranışlar DMK 125. maddede ayrıntılı olarak
belirtilmiştir. (Bu eylem ve davranışlar için bakınız Okuma I)
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların tekerrüründe bir
derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle
verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan memurlar için verilecek
cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
Yasada 125. md. sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik
ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan
Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren
hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü-1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.
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DMK dışında özel kanunlarla disiplin suçları ve cezaları da konabilir. Bu cezalar o
kanun kapsamı alanında geçerlidir.
Ayrıca, yasaya göre, bir kamu görevlisi hakkında yazılı disiplin kovuşturmasının
yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza
kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

13.5.3. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar
13.5.3.1. DMK’ya Göre, Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Üstler
Disiplin cezası vermeye yetkisi seviyeye göre kişi veya kurula verilmiştir. Bunlar:
i- Disiplin amiri
ii- Atamaya yetkili amir
iii- Disiplin Kurulu
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin
kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler tarafından verilir.
Devlet memurluğundan çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun
bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
İki türlü disiplin kurulu vardır:
- Her ilde ya da bölgede bulunan disiplin kurulu
- Her kurumun merkezinde bulunan yüksek disiplin kurulu
Disiplin cezaları, memurun özlük dosyasına işlenir. Memur, uyarma ve kınama
cezalarının uygulanmasından beş yıl, diğer cezaların uygulanmasından on yıl sonra atamaya
yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

13.5.3.2. Disiplin Cezalarına İtiraz
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı
disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna
itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi
içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve
eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir
veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.
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OKUMA I
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezasını gerektiren fiil ve
haller (DMK 125. madde)
“A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin
yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç
ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz
davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk
etmek,
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile
bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç
ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli
faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
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f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede
bulunmak,
h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
j) Verilen emirlere itiraz etmek,
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
l) Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.
m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon
kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
C - Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev
mahallinde kurumlarca
belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için
kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,
h) Toplu müracaat veya şikâyet etmek,
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.
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D - Kademe ilerlemesinin durdurulması :
Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl
durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve
hareketler yapmak,
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz
kullanmak veya kullandırmak,
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
g) …
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici
faaliyetlerde bulunmak,
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya
bunları tehdit etmek,
m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep
göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve
davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu
ödemeden yurda dönmek,
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak
üzere memurluktan çıkarmaktır.
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Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini
bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya
bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda
bulunmak,
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart,
bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine
asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasi partiye girmek,
d) Özürsüz olarak (...) (1) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerinverdiği görev
veya emirleri yapmamak,
f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici
hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum
ve davranışlarda bulunmak,
k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri
işlemek.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından
silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı
gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü
uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil
alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve
ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan
Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren
hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.
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Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.
Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler
kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil
etmez.”
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk kamu yönetimde memurların ödev ve sorumlulukları, hakları,
memurlara yönelik yasaklar ile memurların disiplin işleriyle ilgili konular öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Memur amirinin emirlerine her hal ve şartta uymalıdır.
b) Memur amirinin emrini mevzuata aykırı görürse hiçbir şekilde uygulayamaz
c) Memur konusu suç teşkil etmeyen emri yazılı emir dahi olsa yerine getiremez
d) Memur konusu suç teşkil eden emri yazılı emir dahi olsa yerine getiremez
e) Memur konusu suç teşkil etmeyen ancak yasal olmayan emri yazılı emir dahi olsa
yerine getiremez
2) Memurların ödev ve sorumlulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Sadakat
b) Tarafsızlık ve devlete bağlılık
c) Davranış ve işbirliği
d) İşbaşında bulunmak
e) İkamet mecburiyeti
3) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanununda yer alan ve memurlara
yasaklanan eylemler içinde yer almaz?
a) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma
b) İkinci görev yasağı
c) Ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma
d) Hediye alma ve menfaat sağlama
e) Kamu görevlileri sendikalarına üye olmak
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4) DMK’na göre “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna
son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” ifadesi aşağıdaki hangi hak ile ilgilidir?
a) Ceza kovuşturmasında özel güvence
b) Güvenlik hakkı
c) İsnat ve iftiralara karşı korunma hakkı
d) Emeklilik hakkı
e) Müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı
5) Devlet memurlarına sağlanan izinler tam olarak hangi şıkta sayılmıştır?
a) Yıllık izin, mazeret izni ve hastalık izni
b) Yıllık izin, günlük izin, hastalık izni ve aylıksız izin
c) Yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, aylıksız izin ve ihtiyaç izni
d) Yıllık izin, mazeret izni ve aylıksız izin
e) Yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve aylıksız izin
6) Memurların isnat ve iftiraya uğramaları halinde memurların haklarını korumak için
illerde hangi makam isnat ve iftirada bulunanlar için kamu davası açılmasının ister?
a) Memurun kendisi
b)Memurun Genel Müdürü
c) Bakan
d) Vali
e) Kaymakam
7) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a) Kademe ilerlemesi = dikey ilerleme
b) Derece ilerlemesi = dikey ilerleme
c) Kademe ilerlemesi = derece ilerlemesi
d) Derece ilerlemesi = yatay ilerleme
e) Derece ilerlemesi = kıdem
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8) Disiplin cezaları ile Ceza Kanunu’ndaki cezalar arasındaki fark hangi şıkta ifade
edilmiştir?
a) Ceza Kanunu ile “toplum düzenini” bozucu davranışlar cezalandırılır
b) Disiplin cezalarıyla, bir kurumun kendi içindeki kurallara aykırı olarak yapılan fiiller
cezalandırılır.
c) Ceza Kanunu’ndaki hükümler, suç işleyen herkese, disiplin cezaları, yalnızca
memurlara uygulanır.
d) Ceza Kanunu’nun getirdiği yaptırımlar, disiplin cezalarına göre daha ağırdır.
e) Ceza Kanunu ve disiplin cezalarındaki hükümler hâkimler tarafından uygulanır
9) Disiplin cezalarının en hafifi hangisidir?
a) Aylıktan kesme.
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Devlet memurluğundan çıkarma
d) Uyarma
e) Kınama
10) Disiplin cezalarına karşı yargı yoluna başvurma ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a) Bütün disiplin cezaları için yargı yoluna başvurulabilir
b) Hiçbir disiplin cezası için yargı yoluna başvurulamaz
c) Uyarma ve kınama için başvurulamaz
d) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan
çıkarma için başvurulabilir
e) Sadece devlet memurluğundan çıkarma için başvurulabilir

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) e, 4) b, 5) e, 6) d, 7) b, 8) e, 9) d, 10) a.
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14. KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM

288

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kamu Yönetimi ve Denetim
14.2. Denetim Yöntemleri
14.2.1. İdari/Yönetsel Denetim
14.2.1.1. Hiyerarşik Denetim
14.2.1.2. Vesayet Denetimi
14.2.2. İdari/Yönetim Dışı Denetim Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Kamu yönetiminde denetimin fonksiyonu nedir?

2.

Kamu yönetiminde denetim yöntemleri/türleri nelerdir?

3.

İdari denetim türleri nelerdir?

4.

Hiyerarşik denetimin niteliği nedir?

5.

Vesayet denetiminin niteliği nedir?

6.

İdari yapı dışında kalan denetim mekanizmaları nelerdir?

7.

İdari yapı dışı denetimlerin gelişmesi nasıl bir tarihi seyir izlemiştir?

8.

İdarenin açıklığı, şeffaflığı nasıl bir denetim sağlamaktadır?

9.

Karar alma süreçlerine katılım denetim için de bir imkân oluşturur mu?

10.
Kamu yönetimde etik kuralların yaygınlaştırılması kamu yönetimi denetimini
nasıl etkiler?
11.
vardır?

Demokratikleşme ile kamu yönetiminin denetlenmesi arasında nasıl bir ilişki
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kamu
yönetimi
denetim

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ve Kamu yönetiminde denetimin Anlatım ve örnekleme ile
anlamı ve önemi, kriterleri ve konuların kamu yönetimi ile
gelişmelerin
öğrenilmesi, ilgisinin kurulmasıyla
kavranılması ve anlaşılması.

İdari/Yönetsel Denetim

Kazanım

Kamu yönetiminde denetim Anlatım ve örnekleme ile
yöntemlerinden idari/yönetsel konuların kamu yönetimi ile
denetimin niteliği ve çeşitlerinin ilgisinin kurulmasıyla
(hiyerarşik
ve
vesayet
denetimleri) öğrenilmesi ve
anlaşılması

İdari/yönetim
dışı Kamu yönetiminde denetim Anlatım ve örnekleme ile
denetim yöntemleri
yöntemlerinden idari/yönetsel konuların kamu yönetimi ile
denetim dışında kalan denetim ilgisinin kurulmasıyla
niteliği ve çeşitlerinin (siyasal,
yargısal, ombudsman, baskı
grupları ve kamuoyu, yönetimde
açıklık ve kamu yönetiminde etik
denetimi)
öğrenilmesi
ve
anlaşılması
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Anahtar Kavramlar


Denetim



Yozlaşma



İç denetim



Dış denetim



Etkinlik



Kişi(görevli) üzerinde denetim



İşlemler üzerinde denetim



Organlar üzerinde denetim



Görevliler üzerinde denetim



Hiyerarşik denetim



Vesayet denetimi



Siyasal denetim



Yargısal denetim



Ombudsman denetimi



Baskı grupları ve kamuoyu denetimi



Yönetimde açıklık denetimi



Kamu yönetiminde etik
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Giriş
Bu bölümde kamu yönetiminde denetimin anlamı, kriterleri ve yöntemleri ile kamu
yönetiminde denetim yöntemlerinden idari/yönetsel denetim ile bunlar dışında kalan
denetimlerin nitelikleri ve çeşitleri (siyasal, yargısal, ombudsman, baskı grupları ve kamuoyu,
yönetimde açıklık ve kamu yönetiminde etik denetimi) incelenecektir.

14.1. Kamu Yönetimi Ve Denetim
Kamu yönetiminin toplumun tamamını kuşatan özelliği kamu yönetimini gerçekleştiren
organizasyon ve insan unsurunun iş ve eylemlerinin toplum ve birey hayatını yakından
ilgilendirmesi, yapılan bu iş ve eylemlerin amaca uygunluğu konusunun sürekli göz önünde
tutulmasını gerektirmektedir. Bir başka ifade ile genel olarak organizasyonlar amaçlarının ne
kadarının gerçekleştiğini, ne kadar başarılı olduklarını ölçmek durumundadırlar. Amaçlara
ulaşmanın ölçümü içinde amaçları gerçekleştirmek üzere kullanılan yol ve yöntemlerde dâhil
edilmektedir. Kamu yönetimi de bir organizasyon olarak bu yaklaşıma sahip olarak hareket
eder. Kamu yönetiminde amaçlar toplumun istek ve arzuları ile siyasal iktidarların ortaya
koydukları amaçlardan ibarettir. Kamu yönetimi açısından bu amaçlar yazılı kurallar ve kararlar
halinde ortaya konulmuştur. Bir uygulama aygıtı olarak kamu yönetimi organlarının bu kural
ve kararlara uygun olarak hareket etmeleri ve amaçları gerçekleştirmeleri beklenir. Denetim
amaçların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespiti ve eğer varsa amaçlardan sapmanın
ortadan kaldırılmasına, işleyişin düzeltilmesine yönelik bir fonksiyondur. Görüldüğü üzere
denetim işleminde iki süreç birlikte yer almaktadır: Amaçlardan sapmanın tespiti ve sapmanın
düzeltilmesi. Daha açık bir ifadeyle bu süreçler:
a) Kamu yönetimi aygıtını oluşturan organizasyonlar ve bu organizasyonlarda yer alan
görevlilerinin (yani kamu kurum ve kuruluşları ile kamu görevlileri) önceden konulan ve
ulaşılması arzu edilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının tespit edilmesi ve
b) Yapılan tespitler doğrultusunda yönetimin, amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek
üzere öngörülen usuller doğrultusunda hareket ettirilmesini, yani, organizasyon ve görevlilerin
kendilerini düzeltmelerini sağlamak ve işlerin gerektiği şekilde yapılmasını gerçekleştirme
süreci.
Kamu yönetiminde denetim konusu giderek önem kazanan ve yönetim süreçlerinde
daha fazla yer alan bir işlev olmaya başlamıştır. Bunu arkasında yatan sebep kamu yönetiminde
görülen nicel ve nitel değişmelerdir. Kamu hizmetlerinin zamanla nicel ve nitel olarak daha
karmaşık hale gelmesi, kamu yönetiminin giderek karmaşıklaşmasına, organizasyon olarak
büyümesine ve kamu görevlilerinin hem sayı hem de çeşit olarak artmasına yol açmıştır.
Bunlara ilave olarak kamu yönetiminin karmaşıklaşması süreci giderek daha hızlı şekilde
artmaktadır. Kamu yönetimin sadece bir organizasyon olmaktan öte kamunun yani halkın
yönetime devrettiği haklarının siyasal iktidarlar (yönetim) üzerinden kamu yönetim kurum ve
kuruluşları vasıtasıyla yine bir bumerang gibi kendisine gelmesi de denetim fonksiyonunun
olağan organizasyonlardan farklı olarak algılanması ve değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.
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Diğer bir ifade ile demokrasi ve yönetime katılma gibi siyasal olgularla birlikte ele alınması,
kamu yönetimini olağan bir yönetim fonksiyonu olmaktan çıkarmaktadır.
Denetim işlevi bir yönetim fonksiyonudur. Dolayısıyla kamu yönetimi organizasyonu
da bir yönetim olduğu için kamu yönetiminde de bir “denetim fonksiyonu” gören birimleri
olacaktır. Bu şekilde organizasyonun kendi içinde denetimin gerçekleştirilmesi “iç denetim”
olarak adlandırılır ve bir anlamda kendi kendini düzene koyma fonksiyonudur. Aynı zamanda
organizasyonların organizasyon dışı birimler veya kurumlarca denetlenmesi de olmaktadır. Bu
denetim ise “dış denetim” olarak adlandırılır. Dış denetimin daha tarafsız olduğu genellikle öne
çıkan bir düşüncedir.
Denetimle yapılmak istenen idarenin düzgün, yerinde ve etkili iş görmesini sağlamaktır.
Düzgünlük idari işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesidir. Denetimle idarenin
hukuka uygun davranması, hukuk dışına çıkmasının önlenmesi ve eğer hukuk dışına çıkılmışsa
hukuka uygun hale getirilmesi amaçlanır. Yerindelik ve etkinlik açılarından denetim de idarenin
işlem ve eylemlerinin uygun şekilde, yani, zaman, yer ve durumun gereklerine uygun olarak
yapılıp yapılmadığının tespitidir. Etkililik ise işlem ve eylemlerin yapılış tarzı, usulleri ve en az
maliyetle yapılıp yapılamasıyla ilgidir. Denetimde bu amaçlardan bir veya birkaçı söz konusu
olabilir. İdari denetimde her üç amaç üzerinde durulurken hukuki denetimde yalnızca işlem ve
eylemlerin hukuka uygun olup olmadığı yani düzgünlüğün denetimi söz konusudur.
Denetim arzu edilen ile gerçek durum arasındaki farkın ortaya konulması işlemi olması
sebebiyle esasen düzeltici, önleyici ve yapıcı fonksiyon görür. İdarenin yanlışlarının
yaptırımlarla ortadan kaldırılması düzeltici, idarenin yanlış yapmaktan kaçınmasını
sağlamasından dolayı önleyici ve idarenin yanlışlarının ortadan kaldırıcı bir yöne sevk
etmesinden dolayı da yapıcı fonksiyon gördüğü söylenebilir.
Denetim üç aşamalı olarak gerçekleştirilir:
Birinci aşamada öngörülen, olması gereken amaçlarla mevcut durum arasındaki
farklar, sapmalar tespit edilir.
-

İkinci aşamada tespit edilen sapmaların kaynakları araştırılır, sebepler ortaya

konur.
Üçüncü aşamada ise yapılan tespitler doğrultusunda, hatalar ve aksaklıkları
giderecek çözümler ortaya konulu, teklif edilir.
Denetimi iç ve dış denetim olarak ikiye ayrıldığını belirtmiştik. Bunun dışında farklı
denetim türleri vardır. Denetim; idari/yönetsel denetim ve idari /yönetim dışı denetimler olarak
iki ana gruba ayrılmaktadır. İdari denetim hiyerarşik ve vesayet denetimini içerir. İdari/Yönetim
dışı denetim ise siyasal denetim, yargısal denetim, kamuoyu denetimi, baskı grupları denetimi,
yönetimde açıklık denetimi.
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Tablo 14.1: Denetim Yöntemleri
İdari/Yönetsel Denetim

İdari/Yönetim Dışı Denetim
Yöntemleri

1-Hiyerarşik Denetim

1- Siyasal denetim

2-Vesayet Denetimi

2- Yargısal denetim
3- Ombudsman denetimi
4- Baskı grupları ve Kamuoyu
denetimi
5- Yönetimde açıklık denetimi
6- Kamu yönetiminde etik

14.2. Denetim Yöntemleri
14.2.1. İdari/Yönetsel Denetim
Kamu örgütlerinin kendilerince yapılan denetim idari denetimdir. İdari denetim kamu
kuruluşunun kendi kendine yapması halinde iç denetim; bir başka kamu kuruluşu tarafından
denetlenmesi ise dış denetim olmaktadır. Hiyerarşik denetim iç; vesayet denetimi ise dış
denetimdir. Dış denetim devletin özel denetim kuruluşlarınca (Sayıştay ve Devlet Denetleme
Kurulu) yapılan denetimleri de kapsamaktadır.

14.2.1.1. Hiyerarşik Denetim
Kamu kurumlarındaki yapılanma bürokratik organizasyon modeli gereği ast-üst
hiyerarşi zincirinin kurulmasının gerektirir. Dolayısıyla, ast üstün altında görev yapar.
Sorumluluk üst görevinde bulunan makam veya kişidedir. Ast, üste tabi olarak görev yapar.
Astın yaptığı bütün işlerden üst sorumludur. Bu sebeple üst astın işlem ve eylemlerini
denetlemek hakkına sahiptir. Üstün bu şekilde yaptığı denetime “hiyerarşik denetim” adı verilir.
Üstlerin astlar üzerindeki denetimi ya kişi(görevli) ya da işlemler üzerinde olmaktadır.
a) Üstlerin astlar üzerinde kişisel denetimi: Üstler, astların kişisel durumlarıyla ilgili
hiyerarşik yetkilere sahiptirler. Bu haklara örnek olarak
- atama,
- yükseltme,
- disiplin cezası uygulama ve
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- hizmet yerini değiştirme gibi durumlar sayılabilir.
b) Üstlerin astların yaptıkları işlemler üzerindeki denetimi: Kişiden bağımsız olarak
üstlerin astların yaptıkları işlemler üzerindeki denetimleridir. İşlemler üzerindeki
denetimin başlıca özellikleri şunlardır:
- Emri altında bulunan personelin işlemlerini her zaman denetlemek ve onlara yön
verme durumundadırlar.
- Üstler astların işlemlerini yapılmadan denetleyebileceği gibi yapıldıktan sonra da
denetleyebilir.
- Üstlerin astları üzerinde denetim yapabilmesi için yasal bir dayanağa ihtiyaç yoktur.
- Üstlerin sevk ve idare etme görevi astları denetleme yetkisini de birlikte içerir.
- Astlar, üstlerinin emirlerini yerine getirirken yasalarla birlikte üstlerin yönetim anlayış
ve politikaları doğrultusunda hareket ederler.
- Hiyerarşik üstler, astları üzerinde hukuka uygunluk, yerindelik, verimlilik, tutumluluk,
etkinlik, hükümet politikaları, kalkınma planlarındaki hedef ve ilkeler yönünden denetim
yetkisine sahiptirler.
- Üstler hiyerarşik denetim vasıtasıyla astların işlemlerini ya onaylar, ya uygulanmasını
geciktirir ya da iptal edebilir. Üst, astın görevine giren konularda, astın yerine geçerek karar
alamaz. Ancak üst asta emir verebilir. Konusu suç teşkil etmeyen, hukuka uygun emirler
doğrultusunda astlar karar alırlar.

14.2.1.2. Vesayet Denetimi
Vesayet denetimim yerinden yönetim kuruluşlarının kendileri dışındaki başka idari
kuruluşlar tarafından yasalar çerçevesinde denetlenmesine vesayet denetimi denir. Vesayet
denetimi ülke yönetiminin uyumlu ve bir bütün halinde gerçekleştirilmesi için merkez ve yerel
yönetimler arasında kendine has bir hukuki statüdür. Vesayet denetimi, kelimenin çağrıştırdığı
gibi özel hukuktaki küçükler üzerindeki vasilik ile bir ilişkisi yoktur. Vesayet denetimi de
hiyerarşik denetim gibi vesayet altındaki yerel yönetim kuruluşlarının organları veya
görevlileri ile yerinden yönetim kuruluşlarının yaptıkları işlemler üzerinde olabilir.
Vesayet denetimi yasal bir yükümlülük ve haktır. Bu sebeple vesayet denetimi ancak
yasayla vesayet yetkisi verilen makamlar tarafından yerine getirilebilir. İlke olarak vesayet
denetimi yetkisi genel yönetim ya da genel yönetim içerisinde yer alan kuruluşlarca yapılabilir.
Vesayet yetkisi başkasına devredilemez. Yetkiyse sahip olan kamu görevlisince bizzat
kullanılmak zorundadır.
Vesayet denetimi de iki şekilde yapılmaktadır: Organlar ve görevlileri ile işlemler
üzerimde.
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Organlar veya görevliler üzerindeki vesayet denetimi: Yerinden yönetim
kuruluşlarının organların veya görevlilerin seçilmeleri, atanmaları, görevlerinin sona ermesi
alanlarında olmaktadır. Bununla birlikte vesayet denetimi yargı kuruluşlarına verilmiştir. Yerel
yönetimlerden örneğin belediye ve il genel meclisinin feshi konularında yetki Danıştay’a
verilmiştir.

İşlemler üzerindeki vesayet denetimi: İdari vesayetin yerel yönetimlerin
işlemleri üzerinde yapılan denetimdir. Bu denetim işlem yapılmadan önce veya sonra
yapılabilir. Denetim işlemlerin onanması, bozulması ya da uygulamanın geciktirilmesi gibi
yollarla gerçekleştirilmektedir. Hiyerarşik denetimde olduğu gibi yerel yönetimlerin işlemleri
üzerindeki vesayet denetiminde de vesayet makamları yerel yönetim kuruluşlarının yerine
geçerek onlar adına karar alamazlar.

14.2.2. İdari/Yönetim Dışı Denetim Yöntemleri
- Siyasi Denetim
Kamu Yönetiminin siyasi denetimi genel olarak yasama organı tarafından
yapılmaktadır. Bu denetimin yolu ve yöntemi, Anayasa ile ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir.
Hükümet ve bakanlar, yasama organına karşı sorumludurlar. Yasama organı, yönetimi dolaylı
olarak hükümet veya bakan aracılığı ile denetlemektedir. Yasama organı, kurulmasına müsaade
edeceği teşkilat, personel, ödenek ve genelde bütçe ile ilgili kanunlarla idareyi dışarıdan
denetim altında tutmaktadır. Parlamentodaki çeşitli komisyon ve komitelerin yapacakları
araştırmalar, parlamento soruşturmaları, parlamento üyelerinin bakanlara soru sormaları siyasi
denetimin örnekleridir. Siyasi denetim olgusu, her ülkede farklılıklar göstermektedir.
Türkiye’de, yasama organının hükümeti denetleme aracı olarak 1982 Anayasası soru,
genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması ve gensoru olmak üzere toplam beş yol
öngörmüştür. Bunların ilk üçü hükümetin düşmesine yol açmayan usullerdir. Bu nedenle
etkililikleri oldukça sınırlı olmaktadır. Meclis soruşturması usulü, Başbakanın veya bir bakanın
düşmesine yol açabilmektedir. Ancak, meclis soruşturması usulü, Başbakan ve bakanların
siyasi değil, cezai sorumlulukları ile ilgili olduğu için, Yasama organının hükümeti siyasal
anlamda denetlemesine imkân vermemektedir. Türkiye’de, asama organının, Hükümeti siyasal
anlamda etkili bir şekilde denetlemesinin ve Hükümetin Yasama organı karsısındaki siyasal
sorumluluğunu gerçekleştirmenin tek yolu gensoru olmaktadır.
Siyasi denetim, merkezde yasama organı tarafından yapılırken, yerel düzeyde, yerel
yönetim kuruluşlarının organları, yerel yönetim birimlerinin çalışmalarını çeşitli şekilde siyasi
denetime tabi tutmaktadırlar. Bu tür denetim, yerel yönetimlerin seçilmiş organları tarafından
yapılmaktadır.”
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-Ombudsman Denetimi
Ombudsman, aslı İsveç’çe eski bir sözcük olup, “temsilci, sözcü, delege, avukat,
görevli, koruyucu” anlamlarına gelmektedir. Ombudsman, “yönetimin eylem ve işlemleri
sonucu doğan şikâyetleri soruşturarak haklı gördüklerine çare arayan özel bir kamu görevlisi”
olarak tanımlanmaktadır.
Ombudsman terimi, çeşitli bürokratik yapılarca kendi islerine ilişkin olarak yapılan
işlemler hakkında halkın şikâyetlerini götürdüğü özel bir büro ya da özel bir memuru
anlatmaktadır. İdare ile halk arasında bir tür ara bulucu olan ombudsman, bağımsız bir kamu
görevlisi olarak, halkın idareye olan şikâyetlerini dinlemekte, araştırma ve soruşturma yaparak
bunun sonucunu ilgililere ve kamuoyuna duyurmaktadır.
Ombudsman, araştırma, eleştirme ve düzeltici eylemler önerme ve bulgularını
kamuoyuna duyurma yetkisine sahiptir. Ancak resmi bir yaptırım yetkisi yoktur.” Genellikle
yargı birliği sisteminin uygulandığı ülkelerde yönetimin hukuka uygunluğunu sağlamak için
“ombudsman” denilen dilimize “kamu deneticisi” olarak çevrilebilen bir kuruma yer
verilmektedir. İskandinav ülkelerinde doğan ve Anglo–Sakson ülkelerde kullanılmaya başlanan
bu kurum ile idarenin eylem ve işlemleri denetlenmektedir. Ombudsmanın yetki alanı, ülkeden
ülkeye değişmektedir. İsveç ve Finlandiya’da idarenin yanında mahkemeleri de denetleme
yetkisine sahipken, İngiltere’de sadece genel idarenin denetimini yapmakta, yerel yönetimlerin
denetimi ombudsmanın denetim yetkisi dışında kalmaktadır. Yerel yönetimlerin denetiminden
sorumlu ayrıca yerel yönetim ombudsmanları bulunmaktadır.
Ombudsman, idarenin yargı denetiminin gelişmediği, parlamenter rejimin uygulandığı
ülkelerde gelişmiş bir kurumdur. Ombudsman yetkisini parlamentodan almakla birlikte moral
olarak büyük bir otoriteye sahip bulunmaktadır. Doğrudan doğruya meclise başvurabilmekte,
idarenin hukuka uyguluğunu sağlamak için kamuoyuna çağrıda bulunabilmektedir.
Günümüzde geleneksel yargı denetimi sistemini tamamlama yolunda önemli gelişmeler
kaydetmektedir. (Tortop, 1974: 39) Halkın yönetime karşı korunmasında önemli görevler
üstlenmiş bulunan ombudsman kurumu, ülkemizde uzun çabalar sonucunda Kamu Denetçiliği
Kurumu Kanunu ile “Kamu Denetçiliği Kurumu” adı altında uygulamaya sokulmuştur.
Kamu Denetçiliği Kurumu, gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili
şikâyetlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin
her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına
saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye
önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuştur. Kurum, Başdenetçilik ve Kuruldan oluşmaktadır.
Kurumda, bir başdenetçi ve en fazla on denetçi ile genel sekreter, uzman, uzman yardımcıları
ve diğer personel görev yapmaktadır. Cumhurbaşkanının tek basına yaptığı işlemler ile re'sen
imzaladığı kararlar ve emirler, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı
faaliyetlerine ilişkin işlemler ile yargı mensuplarının işlem ve eylemleri, Türk Silâhlı
Kuvvetleri’nin salt askerî hizmete ilişkin faaliyetleri, kurumun görev alanı dışında kalmaktadır.
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- Yargı Denetimi
Demokratik bir toplumda, yönetimin kendisini hukuk kuralları ile bağlı kabul etmesi,
hukuk kurallarının dışına çıktığında kendini bir yaptırım karşısında bulması, hukuk devleti
anlayışının zorunlu bir unsuru ve aynı zamanda doğal bir sonucu olmaktadır. Yönetim ile
yönetilenler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasında en etkili yol, yargı
yerlerinin yönetimin eylem ve işlemlerini yargı denetimine tabi tutmaları olmaktadır. Yargı
denetimi, yönetilenleri devlete karsı koruyan, yönetimi hukuk sınırları içinde faaliyet
göstermeye zorlayan bir denetim türü olmaktadır.
1982 Anayasası’nın 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerinden
biri hukuk devleti olmasıdır. Yönetimin tesis ettiği bütün eylem ve işlemlerin yargı denetimine
tabi olması, hukuk devletinin en önemli gereklerinden birini teşkil etmektedir. Anayasanın 125.
maddesinde ise, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karsı yargı yolunun açık olduğu hüküm
altına alınmıştır. Yönetimin yargı denetimine tabi olması, yargının yönetime müdahalesi
anlamına gelmemektedir. Yönetimi hukuka bağlı kalmaya, yönetilenlerin haklarını gözetmeye
özen göstermeye sevk etmenin bir yolu olmaktadır. İdarenin yargısal denetiminin en önemli
amacı, idarenin keyfi uygulamalarına karşı bir güvence oluşturmaktır. Yönetimin yargısal
denetimi ile yönetimin keyfi davranışları için önleyici tedbirler almak ve idare edilenlerin
haklarını teminat altına almak hedeflenmektedir.
Yönetimin yargısal denetimi yapılırken, yargı yerlerinin, hukukilik denetiminin
ötesinde yerindelik denetimi yapmaması gerekmektedir. Yargı yerlerinin, idarenin takdir
hakkını ortadan kaldıracak şekilde, yönetsel işlem niteliğinde karar vermekten çekinmesi
gerekmektedir.
- Baskı Grupları ve Kamuoyu Denetimi
Baskı grupları, ortak menfaatler etrafında birleşen ve bu ortak menfaatlerini
gerçekleştirmek için siyasi ve idari otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlü ve bilinçli
gruplardır. Baskı grupları, amaçlarına ulaşmak için çeşitli faaliyetler yapmakta ve bu amaçla
değişik yöntemlere başvurmaktadırlar. Baskı grupları devlet dairelerinin yürüttüğü faaliyetlerle
ilgilenmekte ve üyelerini bu faaliyetlerden haberdar ederek kamu politikasının oluşturulmasını
ve yürütülmesini etkilemeye çalışmaktadırlar. Doğrudan doğruya yönetimi etkilemeye
çalıştıkları gibi, dolaylı olarak da kamuoyunu etkilemeye çalışmaktadırlar.
Kamuoyu, dernekler, sendikalar, siyasi parti üyeleri ve basın gibi araçlarla ortaya
çıkmaktadır. Bunların, yönetsel tedbirler, usuller, formaliteler ve çeşitli yükümlülükler
karsısındaki tepkileri nazara alındığı ölçüde, vatandaşlarla devlet yönetimi arasındaki işbirliği
ahenge kavuşmaktadır. Hür ve tarafsız olan bir basın, halka hizmet etmeyi iyi bir görev kabul
eden devlet örgütü için önemli bir yardımcı unsur olmaktadır. Basın, halkın isteklerinin devlet
yönetimine aktarılmasında önemli bir aracı kurum oluşturmaktadır.
Gücünün farkında olan, uyanık bir kamuoyu, yönetimi denetlemede etkili bir araç
olmaktadır. Kamuoyunun gücünün ve etkisinin yönetim tarafından bilinerek kabul edilmesi,
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yönetimin kanunlara aykırı hareketlerini kısıtlamakta, yönetimin diğer denetleme yollarına
duyulan gereksinimini azaltmaktadır.
- Yönetimde Açıklık
Kamu yönetiminin denetlenmesinde, denetim yöntemleri içinde yönetimde açıklık,
özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük önem kazanmaya başlamıştır. Önceleri,
devletin güvenliği, milli savunma, diplomasi, özel hayatın gizliliği, ticari ve mali sırların
korunması gibi amaçlarla ortaya çıkan gizlilik ve dışa kapalılık uygulamaları ise, zamanla
yönetimin bütün alanlarına yayılmıştır. Yönetimde gizlilik ve dışa kapalılık uygulamaları
sonucunda yönetilenler, yönetimin faaliyetlerini izleyememekte, resmi bilgi ve belgelere
ulaşamamakta, yönetsel kararların alınmasına katılamamaktadırlar. Ancak, yönetilenler
yönetimin faaliyetlerini izlemek, kararların alınmasına katılmak, resmi bilgi ve belgelere
ulaşmak onu denetlemek istemektedirler. Bunun gerçekleşmesi ise yönetimde açıklık
uygulamalarıyla mümkün olmaktadır.
Kamu yönetiminin birçok alanda günlük hayatı düzenleyen hizmetleri, tarihi gelişim
içinde toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısındaki değişmelerle birlikte sürekli olarak
artmaktadır. Kamu yönetiminin yürüttüğü bu hizmetlerin kalitesi ve hizmetlerin
yürütülmesinde ortaya çıkan aksaklıklar, hizmeti talep eden toplumu doğrudan etkilemektedir.
Yönetimin yapısında veya fonksiyonlarını icra eden organlarında ortaya çıkan olumsuzluklar
yönetimi ilgilendirdiği kadar onun muhatabı olan yönetilenleri de ilgilendirmektedir.
Dolayısıyla, kamu yönetiminin denetimi, yönetimin geliştirilmesi ve hizmet kalitesi açısından
hem yönetim hem de yönetilenler için bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Yönetimde açıklık ile, halkın yönetim faaliyetlerini izlemesi ve kontrol etmesi
kolaylaşmakta, buna bağlı olarak ta halkın yönetime olan güveni artmaktadır. Yönetilenlerin
kararların alınması sürecine katılması, yönetimin daha iyi islemesine ve kararlarının
uygulamaya geçirilmeden önce denetiminin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla,
yönetimde açıklık kamu yönetiminin bireyler tarafından denetlenmesine imkân tanımakta
denetimde verimlilik ve etkinliğin artmasına katkı sağlamaktadır.
Kamu yönetiminin denetlenmesinde yönetimde açıklık ve katılım etkili birer araçtır.
Yönetilenlerin kamu yönetiminin karar ve eylemleri hakkında bilgi sahibi olması, onları
etkilemesi ve denetlemesi için kamu yönetiminin faaliyetlerini kamuoyuna açıkça aksettirmesi
ve katılım kanallarını açık tutması gerekmektedir. Ancak, yönetimde açıklık ve katılım
imkânlarının mevcut olması tek başına yeterli olmamaktadır. Bunun yanında oldukça gelişmiş
bir yurttaşlık duygusu, kentlilik kültürü ve bilinci halkın kamu yönetimine etkili bir biçimde
katılmasının ön koşulu olmaktadır.
Halkın yönetime katılma imkânlarının en elverişli olduğu yerel yönetimlerde bile yerel
halkın yerel yönetim meclisi toplantılarına ilgisiz kaldığı, toplantılara çok düşük oranlarda
katıldığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de kamu yönetimi alanında,
gelişmiş, yaygın ve sağlıklı kamuoyu denetimi olmadığı gibi, kurumsallaşmış bir demokratik
ve bürokratik kültür geleneğinin de bulunmadığı söylenebilir. Bu durum, yasal ve kurumsal
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düzenlemelerin yapılmasının tek basına yeterli olmadığını, halkın eğitilmesinin ve bilinçli kent
kültürüne sahip kılınmasının önemini ortaya koymaktadır. Demokratik ülkelerle uyum
sağlamak, halkın yönetime olan güvenini artırmak, yönetimin denetiminde etkinliği
gerçekleştirmek için ülkemizde de yönetimde açıklığın yasal düzenlemelerde kalmaması,
gerçek anlamda uygulamaya geçirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk teşkil etmektedir.” İnaç ve
Ünal, 2017, http://sbe.dpu.edu.tr/18/41.pdf)
- Kamu yönetiminde etik
Kamu yönetiminde önemli sorun alanlarından biri yönetimin yozlaşmasıdır. Yozlaşma
ile birlikte, yönetimde görev alan kamu görevlilerinin, kamu yönetiminde bulunmanın
kendisine sağladığı güç ve imkânları kamu yararı yerine kendi amaçları için kullanmak, şahsi
çıkar elde etmek için kullanmaya çalışmaları söz konusudur. Kamu görevlisi olmak, insanlara,
statüsüne göre değişmekle birlikte, toplumdaki diğer vatandaşlara oranla daha güçlü ve
ayrıcalıklı bir mevki kazandırır. Kamu görevlileri içinde bu farklılığı suiistimal etmek ve kendi
amaçlarına göre bu ayrıcalıktan yararlanmak eğilimine girenler çıkmaktadır. Yozlaşma bireyler
yanı sıra çıkar gruplarının doğmasına ve bunların birbirleriyle çatışmalarına yol açar.
Tarihte ve bugün bütün toplumlarda yozlaşma şu ya da bu oranda olagelmiştir.
Yönetimlerin iyileşmeleri nispetinde yolsuzluklar azalmakta aksi durumlarda ise yolsuzluklar
artmaktadır. Hatta bazı toplumlarda kurumsallaşabilmektedir. Yozlaşma sadece kamu
örgütlerinde değil aynı zamanda siyasi partiler, seçilmişler, kamu görevlileri, çıkar ve baskı
grupları ile seçmenler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkabilmektedir. Yozlaşma sadece hukuki
olarak hakların kötüye kullanımı değil aynı zamanda toplumsal ahlaka (etik) aykırı hareket
etmek demektir. Oysa toplumdaki bütün ilişkiler toplumsal ahlak üzerine inşa edilir. Toplumsal
ahlakın zaaf içinde olması toplumun geleceğinin tehlikeye atan bir sonuç doğurmaktadır.
Yozlaşma çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Yozlaşmaya karşı öteden beri
hukuki tedbirler alınmakta özellikle kamu görevlilerini ilgilendiren yasalarda ve ceza
yasalarında konuya ilişkin hükümler konmaktadır.
Kamu yönetiminde karşımıza çıkan yozlaşmalardan bazı örnekler şunlardır.
a- Adam kayırmacılığı
b- Nepotizm (Akraba, eş-dost kayırmacılığı)
c- Hemşehricilik,
d- Siyasal kayırmacılık
e- Rant kollama ve vurgunculuk
f- Rüşvet ve irtikâp
g- Zimmet ve ihtilas
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h- Hediye alma
i- Verimsizlik, etkinsizlik, israf
j- Sorumluluktan kaçma
k- Sorumluluğu yayma, anonimleştirme
l- Aracılar yoluyla işlerin yürütülmesi
Yozlaşmanın ortaya çıkardığı olumsuz bazı sonuçlar şunlardır:
a- Siyasal açıdan: Yönetime karşı güven krizi, yabancılaşma ve meşruiyet sorunu,
demokrasi ve hukuk devletinin zayıflaması
b- İktisadi açıdan: Verimsizlik, israf, mali kriz, hizmetlerin pahalılaşması, gelir
dağılımında bozulma; etkinsizlik, ekonomik gelişmenin zayıflaması.
c- Kamu personeli açısından: Kamu görevlilerin liyakatsizliği ve sosyal statü kaybı.
d- Ahlaki açıdan: Ahlaki (etik) değerlerin itibardan düşmesi, toplumda güven
duygusunun ortadan kalkması
e- Sosyolojik açıdan: Sosyal dokunun zayıflaması, toplumsal çözülmeyi tetiklemesi.
Kamu yönetiminde yozlaşmayı önlemek ve ahlaki bir kamu yönetimin sağlamak için
gerekli unsurlar konusunda OECD’nin 1996 yılında yayınlanan Kamu Yönetiminde Etik
Raporu’na göre, bir etik altyapının sekiz kilit unsuru bulunmaktadır. Bunlar;
a- Etkili bir yasal alt yapı,
b- Siyasi irade,
c- Etkin hesap verme mekanizmaları,
d- Uygulanabilir davranış kuralları,
e- Mesleki sosyalleştirme mekanizmaları,
f- Kamu yönetiminde uygun çalışma koşulları,
g- Etik konularda eş güdüm sağlayan bazı kuruluşların varlığı ve
h- Kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplumdur (medya dâhil)
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Yozlaşama ve etik konusu pek çok ülke gibi Türk kamu yönetiminin de en büyük
sorunlarından birisi olmaya devam etmektedir. Türk kamu yönetiminin hızlı gelişen kamu
hizmetlerinin nicel ve nitel yapısı ile kamu görevlilerinin hızlı artan sayısı, çeşitliliği ve
istikrarsızlık; bürokraside davranış standardı eksikliği, denetimdeki zayıflıklar, kurumsal ve
hukuki yetersizlikler vs. kamu yönetiminde ahlak probleminin artmasına kaynaklık etmiştir.
Problemin çözümüne yönelik olarak yasal düzenleme yoluna gidilmiş ve 25.5.2004 tarih ve
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ile Kamu Görevlileri
Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çıkartılmış
bulunmaktadır.
Yasa ile Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. Kamu görevlilerinin
uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme
gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek kurulun görevleri arasında yer
almaktadır. Kurulun yetki ve görevlerini dört grupta toplanmaktadır:
Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken davranış
ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek,



Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak
başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makama
bildirmek,

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya
yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak.


Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya
eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her
takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.


Kamu kurum ve kuruluşlarında etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin
görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun
davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde
adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik
yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak,
toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek
ve Etik Kurulu’na başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla çıkarılan yönetmelik
13.4.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmelikle birlikte kamu görevlileri "Etik Sözleşmesi" (Şekil 14.2.) belgesini üç
ay içerisinde imzalamakla yükümlü tutulmuşlardır. Adeta bir yemin niteliğini taşıyan Etik
Sözleşmesi ile bir kamu etiği oluşturmak istenmektedir. Birey, kurum kültürü, kamu hizmeti
anlayışını oluşturmaya ve yozlaşmaya karşı yeni bir kültür ve ahlak inşa etmek bu yasal
düzenlemelerin amacı olarak karşımıza çıkmaktadır.
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OKUMA
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ*
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin
halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli
biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için
çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap
verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine
getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet
ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden
tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye
almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir
özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında
kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı
davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı
ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik
davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
T.C. Kimlik No

:

Adı Soyadı

:

Unvanı

:

Birimi

:

İmza

:

Tarih

:

* Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik (13.4.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete).
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu yönetiminde denetimin anlamı, kriterleri ve yöntemleri ile kamu
yönetiminde denetim yöntemlerinden idari/yönetsel denetim ile bunlar dışında kalan
denetimlerin nitelikleri ve çeşitleri (siyasal, yargısal, ombudsman, baskı grupları ve kamuoyu,
yönetimde açıklık ve kamu yönetiminde etik denetimi) öğrenilmiştir.

306

Bölüm Soruları
1) Yönetim bilimi açısından denetim işlevi nasıl bir fonksiyondur?
a) Kamu gücünün bir fonksiyonudur
b) Yönetimin fonksiyonudur
c) İnsan kaynaklarını bir fonksiyonudur
d) Yasal bir fonksiyondur
e) Sosyal ilişkilerin bir fonksiyonudur
2) Denetimin aşamaları tam olarak hangi şıkta sayılmıştır?
a) Sapmaların tespiti ve çözüm önerileri
b) Sapmaların tespiti, sapmaların nedenlerini tespiti ve çözüm önerileri
c) Sapmaların nedenlerini tespiti ve çözüm önerileri
d) Sapmaların tespiti ve sapmaların nedenlerini tespiti
e) Sapmaların tespiti, işlerin analizi ve çözüm önerileri
3) Denetimin amacı idarenin düzgün iş yapmasını sağlamaktır. Düzgünlük ne anlam
ifade eder?
a) Düzgünlük idari işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesidir
b) Düzgünlük idari işlemlerin ekonomik olarak gerçekleştirilmesidir
c) Düzgünlük idari işlemlerin etkin olarak gerçekleştirilmesidir
d) Düzgünlük idari işlemlerin siyasal tercihlere uygun olarak gerçekleştirilmesidir
e) Düzgünlük idari işlemlerin idarenin amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmesidir
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4) Hiyerarşik denetimde üstlerin astlar üzerindeki denetimi astların neleriyle ilgili
olabilir?
a) Astın kişisel durumuyla ilgili olabilir
b) Astın yaptığı işlemlerle ilgili olabilir
c) Astın kendisi ve yaptığı işlemlerle ilgili olabilir
d) Astların diğer memurlara olan ilişkileriyle ilgili olabilir
e) Astların üstleriyle olan ilişkileriyle ilgili olabilir
5) Vesayet denetimi kim tarafından gerçekleştirilebilir?
a) Hiyerarşik üst tarafından
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından
c) Bakanlar Kurulu tarafından
d) Yasayla vesayet yetkisi verilen makamlar tarafından
e) Devlet Denetleme Kurumu tarafından
6) Kamu yönetiminin siyasi denetimi yasal olarak hangi organ tarafından
yapılamaktadır?
a) Bakanlar Kurulu
b) Yürütme organı
c) Yargı organı
d) Anayasa Mahkemesi
e) Yasama organı
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7) Aşağıdakilerden hangisi idari denetim yöntemidir?
a) Ombudsman denetimi
b) Yönetimde açıklık ilkesi
c) Siyasal denetim
d) Hiyerarşik denetim
e) Kamu yönetiminde etik denetimi
8) Aşağıdakilerden hangisi bir yozlaşma örneği değildir?
a) Siyasal kayırmacılık
b) Rant kollama, köşe dönmecilik
c) Rüşvet ve irtikâp
d) Sorumluluğu yayma, anonimleştirme
e) Dezavantajlı gruplara yapılan ayrımcılık
9) Yeni kamu yönetimi anlayışı ile kamu yönetiminde mevcut olan hangi prensip yerini
açıklık ilkesine bırakmıştır?
a) Korumacılık
b) Ayrımcılık
c) Gizlilik
d) Şahsilik
e) Şeffaflık
10) Türkiye’de Etik Kurul hangi tarihte kurulmuştur?
a) 1982
b) 1998
c) 2000
d) 2004
e) 2012
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Cevaplar
1) b, 2) b, 3) a, 4) c, 5) d , 6) e, 7) d, 8) e, 9) c, 10) d.
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