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ÖNSÖZ

‘Kamu Personel Yönetimi” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan
Eğitim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Bu derste, Kamu
Yönetiminin insan unsuru olan kamu görevlileri ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Çalışmada, ilk
olarak Türk kamu personel yönetiminin tarihçesi incelenecektir. Ardından ise genel bazı
kavramlar ve Türkiye’de kamu personel sistemine hâkim olan ilkelerden bahsedilecektir.
Çalışma 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki sırayı takip ederek, mevcut kanunun kamu
personeline ilişkin getirdiği düzenlemeler, ayrıntılı olarak ele alacaktır. İleri de önemli bir
kısmının kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacağını düşündüğümüz öğrencilerimizin
Devlet Memurları Kanununu bu ders aracılığı ile ayrıntılı şekilde öğrenmeleri ileriki meslek
hayatlarında önemli fayda sağlayacaktır. Son olarak çalışmada yararlanılan kaynaklar kitabın
sonunda verilmiştir.
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personelin mesleğe başlamasından, kılık kıyafetine; izinlerden aylık haklarına kadar tüm
konular ayrıntılı kurallara bağlanmıştır ve memur mesleğe başladığı andan itibaren bu kurallarla
bağlıdır. Kamuda personele ilişkin temel kanun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur. Bu
çalışmada da ağırlıklı olarak bu kanun üzerinden konular incelenecektir. Öğrencilerimizin
Devlet Memurları Kanunu’nu bu ders aracılığı ile ayrıntılı şekilde öğrenmeleri ileriki meslek
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1. TÜRK KAMU PERSONEL YÖNETİMİNİN TARİHÇESİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde, Osmanlı imparatorluğu Döneminde Kamu Personel Sistemi; Yükselme
Dönemi, Duraklama ve Gerileme Dönemleri çerçevesinde incelenecektir. Bu dönemlerin yanında
Osmanlı İmparatorluğu (Tanzimat Öncesinde) dönemindeKamu Personel Sistemi ve 19231980 arası Türkiye’de Kamu Personel Sistemindeki Gelişmeler sırası ile ele alınacaktır. Bu
bölümün hazırlanmasındaki amaç Türk Kamu Personel Sisteminin tarihsel kökenlerinin nereye
dayandığının anlaşılmasının sağlanmasıdır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı devletin yükselme dönemindeki kamu personeli var mıdır?
2. Osmanlı devletin duraklama dönemindeki kamu personel sistemi nasıl olmuştur?
3. 1980’den sonraki kamu personel sisteminde yaşanan değişim nelerdir?
4. Osmanlı imparatorluğu Döneminde (Tanzimat Öncesinde) Kamu Personel sistemi nasıl
işlemiştir?
5.Taşeron sistemi nedir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Osmanlı Dönemi
Personel Sistemi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kamu Osmanlı dönemindeki kamu Kazanım okuyarak ve
personel
sisteminin araştırarak geliştirilecektir.
anlaşılması

Cumhuriyet Dönemi Kamu Cumhuriyet dönemi kamu Kazanım okuyarak ve
Personel Sistemi
personel
sistemindeki araştırarak geliştirilecektir.
gelişmelerin anlaşılması
1980 Sonrası Kamu Personel 1980 sonrası kamu personel Kazanım okuyarak ve
Sisteminde Dönüşüm
sisteminde
yaşanan araştırarak geliştirilecektir.
değişimlerin anlaşılması

4

Anahtar Kavramlar
Kamu Personel Yönetimi, Ikta sistemi, Taşeron, Geçici istihdam

5

Giriş
Türk kamu personel yönetiminin tam olarak anlaşılabilmesi için OsmanlıDevleti
dönemindeki durumu incelemek gerekir. Çünkü Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Cumhuriyet
yönetimi, Osmanlı Devleti'nin kamu personelini olduğu gibi devralmıştır. Cumhuriyetin
getirdiği yeni yapılanmayı gerçekleştirmek zorunda olan Cumhuriyet yönetiminin, Osmanlı
Devletinden devraldığı yetersiz ve düzensiz bir kamu personeli ve yönetim yapısı karşısında,
ne kadar zorluklar çektiği hemen gözlemlenebilir. Bilindiği gibi, gerek savaşlar ve özellikle
İstiklal Savaşı, gerek toprak kayıpları nedenleriyle, Türkiye’de gerçekten yetişmiş, aydın,
bürokrasiyi bilen, halka kamu hizmetlerini gereği gibi sunabilecek ve Cumhuriyet rejiminin
erdemlerine inanmış nitelikte çok az kamu personeli bulunmaktaydı. Gerçekten Cumhuriyet
yönetimi, uygulamaya koyduğu ilkelerini ve devrimlerini ve bunların doğal sonucu olarak yeni
yönetim biçimini benimseyecek, bunları halka anlatabilecek ve uygulamaları ile yeni yönetime
destek olabilecek bir insan gücüne daha doğrusu kamu personeline gereksinim duyuyordu. Bu
gerçekler

karşısında

Cumhuriyet

yönetimi,

toplumun

ekonomik,

kültürel,

siyasal

gereksinmelerine yanıt verebilecek yeni bir devlet örgütü kurmak ve bu örgütte de Cumhuriyet
ilkelerine ve devrimlerine inanmış halka hizmet edebilecek nitelikte yeni bir personel rejimi
kurma zorunluluğu ile karşı karşıya kalıyordu. Bu nedenlerle, bir giriş oluşturmak üzere,
Osmanlı Devleti döneminde kamu yönetimi örgütünün ve kamu personelinin durumunu kısaca
irdelemekte yarar vardır1.

Tayfun Akgüner, Kamu Personel Yönetimi, Der Yayınları, İstanbul, 2009, s.3.

1
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1.1.Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kamu Personeli: Yükselme
Dönemi
Osmanlı Devleti’nde, esas olarak, merkezi bir yönetim ve buna bağlı olarak sıkı bir
otorite egemen bulunuyordu. Bunun sonucu olarak tımar, kul sistemi gibi kurumlara, ulema
gibi sınıflara ve feodal düzene benzer bir yapıya dayalı bir kamu personel yönetimi göze
çarpıyordu.Selçuklu Türk devletinin kalıntıları üzerinde kurulan bu devletin Müslümanlardan
değil, Bizans'tan elde ettiği toprakların (arazi hariciye), mülkiyeti devlete ait olmak üzere (ıkta
sahipleri)'ne tefviz olunuyordu. Ikta, Osmanlılardan önceki Türk devletlerinde tımar düzenine
verilen isimdi. Ikta sahipleri, devlet namına, toprağın köylüler tarafından tasarrufunu
denetliyorlardı. Osmanlılar bu düzeni daha da geliştirerek, Müslüman Anadolu beyliklerinden
ve Hıristiyanlardan alınan bütün toprakları miri arazi düzenine bağladılar. Yeni fethedilen
topraklar, fetihte etkin bir görev üstlenen komutan ya da gazilere, devlet namına işletilmesi için,
"cânibi miriden bir kimseye" veriliyordu. Ayrıca, bu topraklara değişik özendirme önlemleriyle
ve yerleştirme politikalarıyla köylüler yerleştiriliyor ve bu köylüler toprağı işliyorlardı.
Köylüler, kazançlarının kanunla saptanan belli bir kısmını (bedel-i care'yi), bir tür gelir vergisi
olarak devlete ödüyorlardı. Müslüman köylülerden para olarak alınan vergiye çift resmi, ürün
olarak alınan vergiye de, öşür (üşür) adı veriliyordu. Hıristiyan köylülerden ise, para olarak
alınan vergilere, harâc-ı muvazzaf arazinin ürününden onda birinden yarısına kadar alınmak
üzere saptanan ürün miktarına da harâc-ı mukassem deniyordu. Miri topraklar, hâs, zeâmet ve
tımâr olarak kümelendirilmişti. Hâs (Hâss), sözcük olarak bir "tahsis "i (özgülemeyi) ifade eder.
Mülkiyeti devlete ait olan ve ancak yararlanma hakkı kişilere verilmiş olan (tefviz edilen) miri
arazinin, öşür, harâc, ferağ, intikal, harç ve rüsum gibi devlete ait gelirlerin, yüksek makam
sahibi devlet adamlarına özgülenmesine has denir. Hâs olarak anılan toprakların, zeamet ve
tımar dışında, biraz önce belirtilen harç ve rüsumun oranına göre, yurtluk ve ocaklık gibi
isimlerle nitelendirilmesi de olanaklıydı. Devletin yaptığı bu özgülemeye, geçim aracı
(medartaayyüş) anlamında dirlik adı verilirdi. Kendisine bu tür çıkarlar sağlanan kişiye de,
"sahibi arz" denirdi. Bu tür arazi sahibi, eğer arazisini satmak isterse, sahibi arzın iznini alması
ve onun önünde takrir vermesi gerekirdi. Sahibi arz, dirliği içinde bulunan bir araziyi ve tarım
yapılmayan herhangi bir yeri, eğer isteyen olursa, bu kişilere tefviz edebilir; ancak, kendi
sorumluluğunda (uhdesinde) tutamaz ve başka ilçe halkına satamazdı. Hâs, yıllık geliri yüz
akçeden fazla olan topraklara verilen isimdi. Sancakbeyleri, beylerbeyi, vezirler ve saltanat
ailesinden kişilere verilirdi. Yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe olan topraklara zeâmet
denirdi. Zeametin yıllık geliri elli bin akçeden yukarı ise, buna ağır zeâmet adı verilirdi. Zeâmet
sahibi ise, zâim olarak anılırdı. Zâim savaş zamanında, yıllık gelirinin ilk beş bin akçesinden

7

sonra, her beş bin akçe için yanında savaşmak üzere silahlı bir süvari (cebeli) götürürdü. Zeamet
devletin ileri gelenlerine verildiği gibi, gelişen ve büyüyen bir tımar sahibine de verilebilirdi.
Herhangi bir toprak parçasının ya da birden çok toprak parçasının, yılda yirmi bin akçeden az
olan gelir miktarının, belli bir görev ve hizmet karşılığında ve belli koşullarla bir kişiye tek
başına ya da birden çok kişiye ortaklaşa özgülenmesine “tımâr” denirdi. Bu düzen, Batı'da
görünen feodal yapıya benzerse de, tam bir feodal düzen olarak nitelendirilemez. Çünkü Batı'da
toprak sahipleri, sadece toprağın gelirini almakla yetinmeyip, yönetsel, yargısal ve parasal
bağımsızlığa da sahip bulunur; merkezdeki kralı sadece büyük senyör ya da birinci şövalye
olarak tanımlayıp, savaş zamanlarında yanında kendi güçleriyle yer alırlardı. Merkezin, bu
yapılanmada, feodal beyler üzerindeki otoritesi ve yetkileri oldukça zayıf olup, bunları azil ya
da değiştirme yetkisi bulunmazdı. Üstelik feodal beyler tüm hakları, veraset yoluyla
kendilerinden sonra gelen mirasçılarına devredebilirdi. Osmanlı İmparatorluğunda ise, tımar
sahipleri devlet memuru statüsünde idiler. Görevlerini yerine getirmezlerse, azledilirlerdi.
Yönetsel, yargısal ve parasal bağımsızlıkları bulunmadığı gibi, hakları veraset yoluyla
mirasçılarına geçemezdi. Feodal düzenle tımar düzeninin kimi benzerlikleri de vardır. Örneğin,
elde edilen gelirin devlet hazinesine girmeyip, doğrudan doğruya toprak sahibinde olması gibi...
Ayrıca, tımar sahipleri, savaş zamanında, yanlarında yıllık gelirleriyle orantılı olarak silahlı
süvari de götürürlerdi. Tımar genellikle, Osmanlı ordusunun belkemiğini oluşturan sipahilere
verilir ve bunlara tımârlı sipahi denirdi2.Kul (köle, abd, bende) düzeni de, savaş tutsaklarından
ve para ile satın alınan kölelerden ve devşirme yöntemiyle Rumeli'nin köylerinden ve
kasabalarından alınan, eğitilen Hıristiyan erkek çocuklardan oluşuyordu. Devşirme yöntemiyle
alınan çocuklardan yetenekli olanlar, Enderun olarak anılan saray okullarına giderler ve daha
sonra devletin çeşitli kademelerinde önemli görevler alırlardı. Kul'un en büyük özelliği
padişaha salt bir bağlılık içinde olmasıydı.
Ulema'ya gelince, bunlar, kazaskerler, kadılar, müftüler ve müderrislerden oluşurdu.
Kazasker, Divan adı verilen ve bugünün Bakanlar Kurulu karşılığı olan bir yapı içinde, yargısal
işleri yürütmekle görevli olan kişidir. Kadılar, şer'i (şeriatla ilgili) ve hukuksal bütün
uyuşmazlıkları çözen, medrese bitirmiş yargıçlardı. Osmanlı devletinde şer'i ve hukuksal tüm
uyuşmazlıklar, Hanefi mezhebinin kurallarına göre çözümlenirdi. Osmanlı devletinde şer'i
mahkemeler dışında başka yargı yeri yoktu. Kadılar, uyuşmazlıkları çözmek dışında, noterlik
ve belediye işlerini de yaparlar; alım-satım işlemlerini düzenlerler ve merkezin yolladığı
fermanları uygularlardı. Kadılar, yaptıkları işler nedeniyle, iş sahiplerinden belli bir oranda
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rüsum (vergi) alırlardı. Müftüler, Osmanlılarda dört ehl-i sünnet mezhebinden Hanefi fıkhı
üzerine kendisine sorulan genel ve özel şer'i (dinsel) ve hukuksal sorunlara ilişkin gene dinsel
kurallara uyarak karar veren kişidir. Müderrislerise, medreseyi bitirince Osmanlı toplumunda
önemli yerler işgal ederler ve iki işlevi yerine getirirlerdi: Bir yandan halka İslami kuralları
(şeriatı) öğretirler ve halkın padişaha bağlılıklarını sağlarlar; öte yandan da, padişahın şeriat
hukukuna uygun davranıp davranmadığını saptarlardı. Bu saptama, ulemanın başında bulunan
ve Şeyhül-İslam olarak adlandırılan kişinin vereceği fetvalar yoluyla olurdu. Kentlerdeki bilim
adamlarının en bilinen ve saygın olanına Şeyhül-İslam denirdi. XIII. yüzyılda Selçuklu
kentlerinde görülen bu şeyhülislamlar, Osmanlı İmparatorluğunda bir tane idi ve başkentte
otururdu. Fetva verme yetkisi sadece bu şeyhülislâma aitti3.
Kanuni Sultan Süleyman, XVI. yüzyıl ortalarına doğru, şimdi İstanbul Üniversitesi'nin
bulunduğu yerin ve çevresinin (eski saray olarak bilinen bu yer İstanbul’un yedi tepesinden
biri olan Süleymaniye tepesindedir) Kuzeyinde, Haliç'e bakan tepede, Mimar Sinan'a, camisiyle
birlikte medrese ve başka kimi tesisler yaptırmıştır. Bu tarihsel gerçek, İstanbul Üniversitesi'ni
dünyanın en eski

üniversiteleri arasına

sokmaktadır.

Gerçekten,

dünyanın

çeşitli

üniversitelerinde yapılan ve üniversite protokolünün uygulandığı toplantılarda, İstanbul
Üniversitesi temsilcileri, her zaman protokolde, dünyaüniversitelerinin temsilcileri arasında
yerlerini almışlardır. Kanuni'nin yaptırdığı Süleymaniye Sitesi'nde, Dârül-hadis, tıp,
tıbbiye, riyaziye ve öbür dinsel, hukuksal ve yazınsal öğretim yapmak için altı medrese ile
hastahane, tabhane (yetimlerin, sakatların, yaşlıların kabul edildikleri yardım evi), hamam
ve başka ekler bulunuyordu. Padişah (sultan), Osmanlı beyliklerinde "bey", "gazi" ya da
"han" olarak da anılırdı. Daha sonra, imparatorluk büyüyünce padişah sözcüğü yerine sultan
sözcüğü kullanılmaya başlamıştır. Padişah, yasama yetkisini tek başına elinde bulundurur
ve egemenliğin sahibi de tek başına kendisi olduğu için, bu yetkiyi kendisi açısından kişisel
bir hak olarak görürdü. Yürütme yetkisi ve görevi de, bir emir verme yetkisi olarak kendisine
aitti. Padişah, yasama yetkisini, "ferman", "irade", "hüküm" ya da "hatt-ı hiimayun"
isimleri altında kullanırdı. Zaman zaman çıkaracağı yasaları yürürlüğe sokmadan
önce, Şeyhülislâma yollar ve ondan fetva alırdı. Ancak, fetva almak için, herhangi bir
yasal zorunluluk da yoktu. Padişahın yetkisinin tek sınırışer'i (şeriata ilişkin, dinsel)
hukuktu. Padişah, devlet işlerini yürütmekte görevli personeli, doğrudan kulları arasından
atar ve bunlardan kendisine kesin bağlılık arardı. Aksi durumda, bu görevlilerin yaşamları,
malları ve saygınlıkları, padişahın bir emri ile yok edilebilirdi.Bu dönemde, Osmanlı
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imparatorluğu yönetsel açıdan "eyalet", "sancak", "kaza", "nahiye" ve "köylere
bölündüğü için, bu yönetsel birimlerde görevli personel de değişik isimler altında
anılırlardı. En büyük yönetsel birim olan eyaletin başında "iley/erkvi" bulunurdu. Osmanlı
İmparatorluğu'nun ilk zamanlarında tek beylerbeyi vardı ve bu kişi Padişah'tan sonra en çok
sözü geçen görevliydi. Tüm askeri işlerden bu beylerbeyi sorumlu olurdu. İlk beylerbeyi
olarak bilinen kişi, Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa'dır. I. Murat döneminde Vezir Çandarlı
Halil Hayrettin Paşa'nın ordu işlerini eline alması üzerine, beylerbeyliği eskiye göre önemini
yitirdi. Rumeli'nin fethinden sonra, beylerbeyliği ikiye ayrılarak "Anadolu ve Rumeli
Beylerbeylikleri" oluştu. Beylerbeyliği kurumuOsmanlılara, Selçuklulardan geçmiştir.
Selçuklular bu kuruma, "Melik-ül(İmera" adını verirlerdi. Beylerbeyliklerin zamanla sayısı
artmış ve etkisi azalmıştır. Beylerbeylerinin genellikle, has derecesinde (800.0001.200.000) akçe arasında dirlikleri ve iki tuğları(beylik âlemetleri) bulunurdu. Beylerbeyleri
yükselerek vezir ünvanı alabilirlerdi. Sancakları ise, beylerbeyi gibi, yönetsel, askersel ve
parasal açılardan tek yetkili üst kurul olarak, "Sancakbeyi" yönetirdi. Sancakta ayrıca,
"kadı" da bir üst görevli olarak yer alırdı. Sancaklar "kazalara bölündüğü için kazaların
başında "kadılar" görev yapardı. Nahiyelerde "Naib", köylerde de "sipahi " en üst yetkili
olarak kamu personel yönetiminde yer alırlardı.Sonraları Osmanlı İmparatorluğu'nun
topraklarını genişletmesi ve gördüğü hizmetlerin çoğalması nedenleriyle, idare içinde yer
alan kamu personeli dört kümeye ayrılmıştı: "Mülkiye", "İlmiye", "Seyfi-ye" ve
"Kalemiye".Mülkiye sınıfını, Osmanlı devletinin en yüksek sivil ve askeri yöneticileri
oluştururdu. Sadrazamlar, vezirler, beylerbeyleri ve sancak beyleri gibi kişiler mülkiye
sınıfındandı.İlmiye sınıf, din, eğitim ve yargı hizmetleriyle ilgilenen sınıftı. Şeyhülislâmlar,
müftüler ve kadılar bu küme içinde yer alırlardı.Seyfiye sınıfı da, üst düzey askeri yetkililer
dışında kalan, yeniçeriler, humbaracılar gibi askeri bir sınıftı.Kalemiye sınıf ise, devletin
arazisine ilişkin gerekli kayıtları tutan ve devlet iletişimini idare eden görevlilerdi. Bu
bürokratlara "(hoca, kalem efendisi)" adı verilirdi4.

1.2. Duraklama ve Gerileme Dönemi
Osmanlı İmparatorluğu'nun, duraklama ve gerileme dönemine girmesi, toprak düzeninin
bozulması ile başlamıştır. Osmanlıların, Avrupa'daki siyasal, sosyal, teknik, ekonomik ve
kültürel gelişmeleri yakından izleyememeleri sonucunda, güçlenen Avrupa orduları karşısında
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aldıkları yenilgiler, dış kaynakları toplayamaz duruma düşmeleri ve hazinenin yükünü iç
kaynaklardan karşılama durumunda kalmaları, kaçınılmaz olarak toprak düzenini de bozmuştur.
Toprak değerinin artması, devlet arazisinin özel kişilere ve özel mülkiyete devredilmesini
gerektirmiştir. Böylece, toprak düzenine dayalı kamu personel yönetimi değişerek, ortaya
yeteneksiz ve bilgisiz yöneticiler çıkmıştır. Sonuç olarak, merkezdeki otorite ve hiyerarşi gücü
etkisini yitirince, kamu yöneticiliği görevleri, toprağa ödedikleri paradan daha çok para elde
etmek amacıyla hareket eden kimi kişilerin eline geçmiştir. III. Selim (1786-1807), kimi
reform hareketlerine giriştiyse de, pek başarılı olamamıştır. II. Mahmut (1808-1839), Osmanlı
kamu personel yönetimine yeni bir biçim vermeye çalışmış ve onun bu hareketi, daha sonra
"Tanzimat" döneminin ortaya çıkmasına nedenolmuştur. Bu dönemde yapılan reform
çabaları, yeniden merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelikti. II. Mahmud, bakanlıklar kurarak,
Şeyhülislâm ve Sadrazamda toplanan yetkilerin bir bölümünü bu bakanlıklara verdi. Dahiliye
Nezareti (İçişleri Bakanlığı), Hariciye Nezaret (Dışişleri Bakanlığı) ve Maliye Nezareti (Maliye
Bakanlığı) gibi bakanlıklar kuruldu. Tanzimat döneminin açılmasıyla başlayan yenileştirme
hareketlerinin bir sonucu olarak, bir yandan güçlü bir merkez otoriteye inanan sivil-asker
memurlardan oluşan kamu personeliortaya çıkmış; öte yandan, bu personelin merkezi
otoriteye karşı mesleksel güvencelere kavuşması gereği hissedilmiştir. Tanzimat Fermanı
bu doğrultuda hükümler içermekteydi. Sivil-asker bürokrasi kesimi, devlete egemen olma ve
sahip çıkma gibi çabalar gösterirken, Padişahın sahip olduğu salt yetkilerin bir bölümünü de
ellerine geçirmeye çalışıyorlardı. Merkezden yönetim kuruluşları Fransa ve Prusya örneklerine
bakarak geliştirilmeye çalışılırken, Şuarayı Devlet (Danıştay-1868) ve Divanı Muhasebat
(Sayıştay-1868) gibi kuruluşlar kuruldu. Taşra yönetimi ise, gene Fransız örneğine göre
oluşturulurken, belediye ve il özel idaresi gibi mahalli (yerel) idare birimleri meydana getirildi5.

1.3.Osmanlı İmparatorluğu Döneminde (Tanzimat Öncesinde)
Kamu Personeli
Osmanlı İmparatorluğu'nun kamu yönetimi yapısını, İlhanlı devlet örgütünden aldığı
belirtilmektedir. Özellikle, İlhanlı devleti bürokrasi defterleri ile Osmanlı İmparatorluğu'nun
mali bürokrasisinde kullandığı defterler arasında büyük benzerlikler görülmektedir. Osmanlı
devlet yönetiminde bürokratik işlemleri, Orhan Gazi'den başlayarak, "Divan-ı Hümayün"
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yürütüyordu. (XV)'inci yüzyılda, mali işlerle ilgilenmek üzere, "Defterdarlık" kuruldu.
Bürokrasinin üçüncü ayağını ise, Fatih döneminde kurulan "defterhane-i amire"
oluşturmaktaydı. Osmanlı bürokrasisinde çalışan memurlar "katip (yazman)" olarak anılırdı.
İlk yıllarda, medrese eğitiminden geçmemiş kadı ya da müderris kadrosu
bulamayan kişiler, katip olarak çalışmışlar;(XVI)'ıncı yüzyıl ortalarından başlayarak
elemanların yetişmesi üzerine, profesyonel memurlar görev yapmışlardır. Bürokrasideki bürolar,
"kalem" adıyla anılırlardı. Osmanlı esnaf örgütlerindeki ve tarikatlardaki duruma koşut olarak
kalemler, kendi memurlarını yetiştirirlerdi. Önce, 8-10 yaşlarındaki yetenekli çocuklar "şakird
(çırak)" olarak işe alınırlar; kalemdeki "usta (kıdemli)" memurların yanına yetiştirilmek üzere
verilirlerdi. Şakirdlere, "kitabet (yazı yazma)", "inşa (nesir-düzyazı)", "yazı türleri",
"hesap ve defter tutma" yöntemleri öğretilirdi. Bu yöntemleri öğreninceye kadar şakirdler
(çıraklar), kalemde getir-götür işleri (ayak işleri) yaparlardı. Tek başına yazı yazabilecek
konuma gelen şakirde, kayıtlarda kullanacağı "mahlas (rumuzişaretler-simgeler)"
verilirdi. Böylece, kalemde yapılan işlemin hangi memur tarafından yapıldığı anlaşılırdı. Yetişen
bir şakird, "kâtip (halife)" konumuna yükselir ve eğer başarıları sürerse, zamanla kalemde
denetim işleri ile uğraşan "kisedâr (parayı toplayan ve hesabını tutan, vekilharç)", "malikâne
halifesi (miri araziden malikânelerin denetimini yapan ve hesaplarını tutan)", "zimmet
halifesi (devlet alacaklarının tahsili işleriyle meşgul olan)" vb. görevlere gelirdi. Daha
sonra da, kendi kalemi dışına çıkıp, başka makamlara geçebilirdi. Bürokrasinin seçkin kişileri
arasına girebilmek için "hacegân (kalem amiri)" olmak gerekiyordu. Memurun bürokraside
yükselebilmesi için, daha sonra "defterdar (Osmanlı'da mali işlerin en üst amiri)",
"sedaretkethüdası (Başbakanlık kâhyası-Sadrazamın maiyetinde ve onun direktifleri ile
ayrıntılı işlerde çalışan kişi)", "Reisülküttap (kâtiplerinbaşı-Dışişleri Bakanı gibi)"
makamlarda görev yapması ve "sadrazam (Hükümetin başı-Başbakan-Sultanın vekili)"
olması olanaklıydı. Osmanlıda memurluk bir aile uğraşısıydı. Kalemde çalışan bir memur
ayrıldığında, eğer yetenekliyse, onun büyük oğlu babasının kadrosunu alırdı. Bu bir kanundu.
Kadro bulunamazsa, oğul kadrosuz çalışır; daha sonra kendisine kadro bulurdu. Kadrolar
"gedik" olarak adlandırılır ve kadrolu memurlara "gedikli" denirdi. Gedikli katiplerve
şakirdler, büyük gelirli zeâmet (geliri en az yirmi bin ve en çok 99.999 akçe olan toprak parası)
alırlardı. Emekli olduktan sonra da, zeametlerinin tümü ya da önemli bir bölümü üzerinde
tasarrufları devam ederdi6.
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Büro amirlerine "hace (hoca)" denirdi. Bürokrasi büyüdükçe, yeni kalemler ve
amirlikler kurulmuştur. Hace'ler atama ve azil işlerinde söz sahibi idiler. Görevine devam
etmeyen memurlar, amirleri olan "Hacegânın" arzı ile görevden uzaklaştırılırlardı.
Memurların dürüstlüğünden, ilerlemelerinden ve maaş artışlarından sorumluluk da, gene büro
amirine aitti. Devlet hacegân olanlara, vergi toplama, askeri kimi görevleri üstlenme ya da
denetim gibi ek görevler de verebilirdi. Büro amiri olarak atanacak kişilerin, kuramsal olarak
dürüst, deneyimli, yasalara bağlı (kanunşinas) olmaları gerekiyordu. Hacegân olacakların
atanmalarında "hiyerarşi " ve "liyakat" kısmen dikkate alınıyordu. Özellikle, atamalarda, üst
düzey devlet yetkilileri ile yakın ilişkilerinin bulunması ön-planda tutuluyordu.16. yüzyıl
bürokratları medrese mezunu idiler ve iyi eğitim almışlardı. Ancak bürokrasi deneyimleri azdı.
Ancak, anılan yüzyılın sonunda, deneyimli ve meslekten gelen bürokratlar yetişmişti. (1590)
yılından sonra sık sık görülen sadrazam değişiklikleri ve memurluk isteyenlerin çoğalması
üzerine, bürokratların görev süresi görülmemiş biçimde kısalmaya başlamıştır. Sadrazamlığa
gelenler, kendi çevresindeki bürokratların patronaj sistemi uygulayarak, iltimas ve koruma
çerçevesinde atıyorlardı. Memurların son atama kararı padişah tarafından imzalanırdı.
Bürokraside çalışan bürokratların büyük bir çoğunluğu Türk kökenli idi. Devşirme kökenliler
çoğunluk oluşturamazdı. (XVI)'ıncı yüzyıldan itibaren Osmanlı merkez örgütünde çalışan
memur sayısı (20-30) kişi olarak ifade edilirken, anılan yüzyılın sonunda bu sayı ( 100)
kişiyi geçmiştir.Osmanlı İmparatorluğunda memurlar yaşam boyu çalışırlardı. Ağır hasta
olmadıkça, görme gücünü kaybetmedikçe ya da iş göremeyecek duruma gelmedikçe,
görevlerinde kalırlardı. Görev yapamadıkları, hekimbaşı ve çavuşbaşı tarafından kontrol
edilirdi. Memurlar, elde ettikleri gelirin bir bölümü ile emekli edilirlerdi7.
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1.4.1923-1945 Arası Kamu Personel Sistemindeki Gelişmeler
Batı tipi kamu personel sistemimizin tarihi Tanzimat ile başlamıştır. Türkiye
Cumhuriyeti, hukuksal ve siyasal yönlerden olduğu kadar bürokratik olarak da Osmanlı
İmparatorluğu'nun bir devamıdır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, Osmanlı kamu personel
sistemi devralınmış, ancak sistem, yeni kurulan Devletin ilkelerine göre tekrar inşa
edilmiştir. Yeniden inşa edilen kamu personel sistemi, Batı Avrupa kapitalist ülkeleri kamu
personel sistemlerinin ve 1876 sonrası Osmanlıda oluşturulan kamu personel sisteminin
izlerini taşımaktadır8.
Liberal kamu personel rejiminin unsurları, şöyle sıralanabilir:
(a)Memurun genel statü güvencesi zayıf olup, siyasal iktidarın isteğiyle işten atılabilme
olanaklıdır. Henüz yargısal güvenceler yoktur.
(b)Merkezi bir personel kurumu olmayıp, her kurum, kendi personel rejimini
düzenlemektedir. Liyakat sistemi sınırlı bir şekilde kabul edilmiştir. Merkezi personel
kurumunun yokluğu, liyakat sisteminin her kurum tarafından kendi düzenini kurmasına
yol açmış, yarışma sınavı yerine yeterlilik sınavı öngörülmüştür. Kurumların birbirinden
bağımsız olarak personel kadrolarını ve derecelerini belirlemeleri ve merkezi personel
kurumunun olmaması düzensizlik yaratmıştır.
(c)Hizmete giriş, kurumsal düzeyde memurun aldığı eğitime göre ve üst yönetim ve
siyasilerin takdirine göre yapılmaktadır.
(d)Yükselmede, kıdem ve üst makam takdiri etkilidir.
(f)Maaş rejimi kıdeme göre belirlenirken, eşitsiz ve yelpazenin mutlak olarak açık olduğu
bir görünüm arz etmektedir.
(e)Disiplin aracı olarak kullanılan bir sicil sistemi kurulmuştur.
(g)Düzenli ve kurumsal hizmet içi eğitimi yoktur. Hizmet içi eğitime yer verilmemesi, kariyer
sistemi ve uzmanlaşmayı olumsuz etkilemiştir. Osmanlı'dan devralınan personelin
büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu ve eğitim görmemişlerden oluşması hizmet içi
eğitiminin önemini daha da artırmıştır. Kariyer sisteminin temeli olarak, ona süreklilik
sağlayan sınıflandırma sisteminin olmaması da eksikliktir.
(f)Sendikal örgütlenmenin yasal alt yapısı yoktur.

Nihat Kayar, Kamu Personel Yönetimi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2013, s.6.
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(e)Yalnızca memurlara tanınan bir emeklilik sistemi kurulmuştur. Bu ise, memuriyet sonrası
için güvence olarak, kariyer sistemini olumlu etkilemiş ve devlet memuriyetine olan güveni
sağlamıştır9.
Bu dönem, yeni devletin personel sisteminin yasal altyapısının oluşturulma yılları
olmuştur. 1924 Anayasası 92. maddesinde, "Hukuku siyasiyeyi haiz her Türk ehliyet ve
istihkakına göre Devlet memuriyetlerinde istihdamolunmak hakkını haizdir", 93.
maddesinde, "Bilûmum memurların evsafı, hu-kuku, vezaifi, maaş ve muhassasatı ve sureti
nasp ve azilleri ve terfi ve terakkileri kanunu mahsus ile muayyendir" hükmünü getirmiştir.
1926 yılında Cumhuriyetin memur hukukuna ilişkin ilk kanunu olan 788 sayılı Memurin
Kanunu yürürlüğe girmiştir.' 788 sayılı Kanun, "hukuk yönünden güvenceli ve ekonomik
yönden çekici" bir memurluk statüsü yaratmıştır. 1965'e kadar Türkiye'de memurluk rejimi,
hukuksal açıdan güvenceli, ekonomik açıdan çekici, disiplinli, halkla ilişkilerde otoriter ve
`vesayetçi' , hizmete giriş açısından 'diplomaya' , yükselme açısından ise `kıdem'e dayalı,
kuralcı, biçimci ve ağır aksak işleyen bir sistem görünümü kazanmıştır.
788 sayılı Kanun'da, memur tanımı yapılmış, Kanunun askeri personel hariç bütün
memurlara uygulanacağı belirtilmiş, memur ve müstahdem olabilme koşulları, adaylık,
memurların hak ve sorumlulukları ile tarafsızlıkları, sicil, seçme, atanma, terfi, takdir, ceza,
yer değiştirme, çalışma, yardım sandığı, emeklilik, izin ve rapor gibi konular düzenlenmiştir.
Bu dönem, memuriyete giriş koşullarının belirlendiği, kadınların ilk defa memur olarak
alındıkları (m.6), memurluğa alınanların bir adaylık döneminden geçmesinin zorunlu olduğu,
öğrenim durumlarına göre girebilecekleri aylık derecelerinin belirlendiği, terfilerde kıdemin
esas alındığı, çeşitli disiplin cezaları ve bu cezaların verilmesini gerektiren durumların
belirtildiği, "idareten azil" uygulamasının yürürlükten kaldırıldığı (m.59) ve memurların görev
başındayken yaptıkları eylem ve hareketlerden dolayı yargılanmalarının özel hükümlere
bağlanmak suretiyle güvence altına alındığı bir süreci başlatmıştır.
Memurin Kanunu, memur maaşları konusunda özel kanunlar çıkarılmasını da
emretmiştir. Bu amaçla ilk olarak 02.07.1927 tarih ve 1108 sayılı Maaş Kanunu çıkarılmıştır.
1108 sayılı Kanun, memurların maaşlarının verilmesi, kesilmesi, açık maaşları, naklen
atananların maaşları, atamaların tebliği, izinlilerin maaşları, saymanların devir süreleri,
vekalet maaşları, ek görevler, makam ödenekleri, ücretlilerin mali statü ve hakları, işten el
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çektirilenlerin maaşları ve hakları, yargılanan ve tutuklananların maaşları, adayların maaşları
gibi konuları düzenlemiştir. Çıkarılan ikinci kanun, 18.05.1929 tarih ve 1452 sayılı Devlet
Memurları Maaşatının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanunudur. 1452 sayılı Kanunla ilk kez
barem sistemi uygulanmaya başlanmış, tek tip maaş sistemi ve İkinci Dünya Savaşı’nın
getirdiği ekonomik kriz ve aylıkların yetersizliği nedeniyle 28.01.1942 tarih ve 4178 sayılı
Memur ve Müstahdemlere Verilecek Fevkalede Zam Hakkında Kanunla'', olağanüstü
durumların devamı süresince ek zam yapılarak, 25 yıl yürürlükte kalan 3656 sayılı Barem
Kanunu ile getirilen maaş sistemi ilk kez bozulmuştur. Daha sonra çıkarılan 21.6.1944 tarih
ve 4598 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında
Kanun ve 03.08.1944 tarih ve 4644 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit Ve
Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna Ek Kanun bu konuda değişiklikler getirmiştir10.

1.5. 1945-1980Arası Kamu Personel Sistemindeki Gelişmeler
1945-1980 arası kamu personel sistemindeki en önemli değişiklik 1965’te Devlet
Memurları Kanunu’nun kabul edilmesidir. 1949 yılında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla, 1930 tarihli Askeri ve Mülki Tekaüd Kanunu
yürürlükten kalkmıştır. Emekli Sandığı yasası ile sayısı 75’e ulaşan emeklilikle ilgili yasa ve 85
çeşitli kanunun emeklilikle ilgili hükümleri kaldırılarak tüm kamu kurum ve kuruluşları bu kanun
kapsamına alınmıştır. 11 5434 sayılı Yasa emeklilik hakkının genişletilmesini amaçlamış, bu
doğrultuda olarak, müteferrik müstahdemlere de emeklilik hakkı tanınmıştır. Bu yasa ile bazı
KİT'lerin, Merkez Bankası çalınanlarının, il özel idaresi ile belediye memurlarının tekaüt sandıkları
Emekli Sandığına devredilerek, emeklilik rejimi tek elde toplanmış ve merkezi olarak
düzenlenmiştir12 . 1952’de Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kurulan, 1958’de 7163
sayılı Örgüt Yasası çıkarılan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'yle (TODAİE),
merkezi olarak memurların eğitimi ve üst düzey yönetici yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu dönemde,
Memurlar Yasası’nda doğrudan hizmet içi eğitimeilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Memurların
hizmet içi eğitimi belirli bir düzenlilik arz etmemekte ve genellikle kurumlar tarafından yerine
getirilmekte, hizmet usta-çırak ilişkisiyle öğretilmektedir. TODAİE’nin kurulması ile hizmet içi
eğitim, merkezi ve kurumsal bir yapı kazanmıştır. Enstitü, bu temel işlevinin yanında kamu
yönetimi alanında araştırma etkinliklerinde bulunacaktır. 1960’a kadar olan dönemde, memurların
10
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iş güvencesi temel tartışma alanını oluşturmuştur. Bu döneme kadar yürürlüğe giren 5439, 6422 ve
6435 sayılı Yasalar, 1961 Anayasası ve 657 sayılı Kanundaki güçlü memur güvencesine
kaynaklıketmiştir. 5439 sayılı Yasa ile hükümete, kadroları kaldırma yetkisi verilmiştir. 6422
sayılı Yasayla, yaş kaydına bakılmaksızın 25 yılını doldurmuş memurların idare tarafından
resen emekliliğe sevki mümkün hale getirilmiştir. 6435 sayılı Yasayla da, bakanlıklara memur,
müstahdem ve üniversite personelini neden göstermeden ve disiplin kararı gerekmeden işten
uzaklaştırma yetkisi tanınmıştır13. Bu sebeplerden dolayı, 1961 Anayasası ve 657 sayılı Kanun
ile bu düzen tersine çevrilmiş, 1960 sonrasında güçlü memur güvencesi kurulmuştur. Bu
güvence, idari yargı denetimiyle de desteklenmiştir. Bu doğrultuda olarak, Anayasa, 1924
Anayasası’na oranla memurlara ilişkin daha ayrıntılı hükümlere yer vermiştir. Kamu
hizmetlerini yürütmede aslî istihdam biçiminin memurluk olduğuna ilişkin 117. madde ile
memur güvencesine ilişkin ifadeler ön plana çıkmaktadır. Disiplin sürecini anayasal esaslara
bağlayan ve bütünüyle yargı denetimine alan 118. maddenin yanısıra, kamu hizmetlerine girme
hakkını siyasi haklar ve ödevler başlığı altında düzenleyen ve bu hakkın kullanımında görevin
gerektirdiği niteliklerden başka bir koşulun söz konusu olmadığına ilişkin 58. madde de kamu
hizmetine girme hakkını bütün yurttaşlar için siyasal bir hak olarak tanımış ve bütün bu
maddeler kamu personel rejiminin anayasal zeminini ortaya koymuştur. Özetle; kamu personeli
açısından memurluk, güvenceli yapıya sahip temel bir istihdam biçimidir. Üstelik, kamu
yararına yönelik olarak yürütülecek olan ve kesintisiz olması gereken kamu hizmetleri de ancak
statü hukukuna tâbi olan kamu personeli, yani memurlar eliyle yürütülecektir14. Yeni rejimin
inşasında önemli bir kurumsal düzenleme, 27 Mayıs’ın hemen ertesinde Aralık 1960’da kurulan
Devlet Personel Dairesi’dir. James M. Barker başkanlığında Milletlerarası Kalkınma Bankasına
mensup bir heyet tarafından “Kalkınma Planı için Tahlil ve Tavsiyeler” isimli rapor halinde
1951 yılında Türk hükümetine sunulan Barker Raporu doğrultusunda kurulan Devlet Personel
Dairesi, bütün kamu personelini kapsayacak biçimde, personel politikalarını belirlemek,
uygulamaları tek elden yürütmek ve birleştirmek amacıyla merkezi düzeyde kurulmuştur15 .
Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Devlet Personel Dairesi, genel sorumlu kuruluş olarak
devletin personel rejiminin yönetimiyle görevlendirilmiştir. Cumhuriyetin başından beri kamu
personel yönetiminden sorumlu kuruluş Maliye Bakanlığı iken, 1960’dan sonra Devlet Personel
Dairesi ile bakanlık sorumluluğu paylaşmışlardır. Maaşa ilişkin konularda Maliye Bakanlığı,
Birgül Ayman Güler, Kamu Personeli: Sistem ve Yönetim, Ankara: İmge Kitabevi, Kasım
2005, s. 167.
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kadro alanında her iki kurum ortak görev yapmakta, geriye kalan konularda ise Devlet Personel
Dairesi yetkilidir. 160 sayılı Yasada kurumun amacı şöyle ifade edilmiştir; “personel rejimini
memleketin iktisadi, mali ve sosyal şartlarına ve hukuki esaslara uygun bir şekilde düzenlemek;
bu düzeni değişen şartlara göre ayarlamak ve idame ettirmek. Kurum, 1960’da öncelikle
personel

rejiminin

yeniden düzenlenmesi,

bu çerçevede

yeni

personel

yasasının

hazırlanmasıyla görevlendirilmiştir16. Kamu personel rejiminin yeniden inşası iki temel yasa
ile büyük ölçüde sonuca ulaşmıştır. 1965 yılında birbirinin peşi sıra çıkarılan, 624 sayılı Devlet
Personeli Sendikaları Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile personel rejimi
yeniden yapılanmıştır.
Türkiye’de kamu personel rejimi, 1960 sonrasında yeni bir nitelik kazanmıştır. 1961
Anayasası’nın 117. maddesi, memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve
yükümlülükleri, aylık ve ödenekleriyle diğer özlük işlerinin kanunla düzenlenmesini hükme
bağlamıştır. Anayasa’nın bu hükmü çerçevesinde Devlet Personel Kanunu Tasarısı hazırlık
çalışmalarına başlanılmıştır

17

.Kamu personel yönetimi açısından en önemli gelişme,

14.07.1965 tarihinde kabul edilen ve bugün de yürürlükte bulunan 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu olmuştur. Devlet Memurları Kanunu, 788 sayılı Kanunun çağdaş ilkeler ve değişen
koşullara uyum sağlayabilecek düzenlemeler içermemesi nedeniyle, kamu personel düzeninde
başlatılan reform çalışmaları sonucunda 1962 yılında hazırlanan ve kısa adı MEHTAP (Merkezi
Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi
Yönetim Kurulu Raporu) olan raporda belirtilen ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır18 . 657
sayılı Yasa, çıkarıldığı 1965 yılından itibaren büyük bir dirençle karşılaşmış ve ancak 1970
yılında çıkarılan 1327 sayılı Yasa ile uygulanma olanağı bulmuştur. Kabul edildiği günden
itibaren birçok kanun ve kanun hükmünde kararname ile değişikliğe uğrayan DMK, Türk hukuk
mevzuatında en çok değişikliğe uğrayan kanun olma özelliğini taşımaktadır 19 . Her yeni
düzenlemenin belli bir direnişle karşılaşmasının bir gereği olarak, bürokrasi de ilk etapta,
DMK’ya direnç göstermiştir. 788 sayılı Kanuna göre memur statüsü dışında kalan müteferrik
müstahdemler, geçici hizmetliler, yevmiyeli teknik personel ve barem içi ücretliler 657
rejiminin memur statüsü içine yerleştirilmiştir. Müteferrik müstahdem ve geçici hizmetlilerin
memurluk statüsüne sokulmasıyla bu kesimlerin güvenceleri ve hakları genişlediği için, bu
kesimlerden tepki gelmemiştir. Memurluk statüsüne geçmede en büyük direnç, yevmiyeli

Devlet Personel Başkanlığı, “Kamu Personel Yönetiminin Tarihçesi” (http://www.dpb.gov.tr/trtr/kurumsal/tarihce/tarihce-ve-sunus), Erişim Tarihi: 27.08.2014.
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teknik personelden gelmiştir. Bu grup, göreli yüksek ücretlerinin ve genel rejimden ayrı
statülerinin eşitlikçi bir rejim içine sokulmasına tepki göstermişlerdir. Üst düzey bürokrasi de
gösterge ve katsayı hesabı ile ödeme yapan tek maaş sistemine direnç göstermiştir. Bu durum,
1970’den sonra tazminat adı altında oluşturulan ödeme kalemleriyle kısmen çözüme
kavuşturulmuştur20.
1965 yılında çıkarılan ve 6 yıl uygulama olanağı bulamayan 657 Sayılı DMK’nın hayata
geçirilmesi için 1970 tarih ve 1322 Sayılı Genel Kadro Kanunu çıkarılmış, daha sonra da
DMK’nın pek çok maddesini değiştiren ve aynı kanuna 4 yeni madde, 5 yeni ek madde, 6 ek
fıkra ve 37 ek geçici madde ekleyen 1970 tarih ve 1327 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi ve Bir Kısım
Hükümlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun 14 Ağustos 1970 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir21.Bu tarihten sonra, Maliye Bakanlığı’nın rejim üzerindeki
etkisi gittikçe genişleyecektir. Bu etki, 1980 sonrasında da devam etmiştir. 1327 sayılı Yasa ile
Devlet Memurları Yasasının hükümlerinin yaklaşık yarısı değişikliğe uğramı ya da
kaldırılmıştır.Anayasada yer alan, memurların istihdam biçimlerinin yasa ile düzenlenmesi
ilkesi doğrultusunda 657 sayılı DMK, memurluk rejimini düzenlemiştir. 12 Mart sonrasında
yürütmeye (Kanun Hükmünde Kararname) KHK çıkarma yetkisinin verilmesiyle, yasa ile
düzenleme ilkesi, KHK ile düzenlemeye dönüşmüştür22. 1961 Anayasası’nın getirdiği yargı
güvencesi doğrultusunda, Anayasa Mahkemesi kurularak rejime ilişkin yasalar yargı
denetimine açılmış, idari düzenleme ve uygulamalar idari yargı organlarının genişleyen yargı
denetimiyle karşı karşıya kalmıştır.1961 Anayasasının memurluğu temel istihdam biçimi olarak
düzenlemesi doğrultusunda, Türkiye’de kamu personel rejimi, memurluk üzerine kurulmuştur.
Anayasa, asli ve sürekli görevlerin memurlar eliyle görüleceğini temel ilke olarak
benimsemiştir. 657 sayılı Yasada da Anayasanın bu ilkesi çerçevesinde, temel istihdam biçimi
olarak memurluk kabul edilmiştir. Kamu personel rejiminin genel yasası olan Devlet Memurları
Yasası, rejimi tekçi istihdam biçimi üzerine kurmuştur. Buna göre, memurluk te3mel istihdam
biçimidir, diğer statüler istisnaidir.
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1.6. 1980 Sonrası Kamu Personel Sistemindeki Gelişmeler23
Kamu personel rejiminin 1980 sonrası dönemdeki anayasal ilkelerinden ilki metalaşma
ilkesidir. Bu ilke, 1945 – 1980 arası dönemde, memurların asli ve yaygın statü olarak, bütün
devlet işlerini yerine getirmesi ilkesinin tersine çevrilmesidir. Kamu personel rejiminde başat
kategori memurluk olmaktan çıkarılarak, bu alan metalaşma aracılığıyla iki yeni kategoriye
açılmaktadır. Bu iki kategori, kamu görevlilerinin devlet tarafından sözleşme ile çalıştırılması
(sözleşmeli istihdam), diğeri ise kamu hizmetinin bir parçasının ya da bütününün ihale ile özel
kişilere gördürülmesidir (taşeronlaşma).
Sözleşmeli İstihdamıntemel özellikleri, bireyin işteki veriminin işe devam edip
etmeyeceğinde belirleyici olması ile devletin sözleşme koşullarını ihlal etmeden tek taraflı
olarak sözleşmeyi feshedebilmesidir. Böylece devlet, personel politikalarında bir esneklik
kazanmış olmaktadır. 1945-1980 arası dönemden farklı olarak tekçi düzenlemenin yerini
bireysel iş sözleşmeleri almaktadır.
Taşeron istihdamda, devlet üst işverendir, personel alt işverene (asıl işverene) bağlı
olarak görev yapar. Devlet bir kamu hizmetini ihale ya da kiralama yoluyla alt işverene
devreder. Alt işveren de taşeron personel kullanarak bu hizmeti yerine getirir. Taşeron istihdam
biçimi, sözleşmeli personel gibi ilk nüveleri 1945 – 1980 arası aşamada veya sonraki geçiş
döneminde ortaya çıkmamış, bütünüyle 1980 sonrası aşamada ortaya çıkmış bir istihdam
biçimidir. Öte yandan, taşeron personel, sözleşmeli personel gibi özel hukuka bağlı olarak
çalıştırılmaktadır. Bu istihdam biçiminde, kamunun açtığı satın alma ihalesi sonrasında, ihale
özel işveren tarafından alınır. İhaleyi kazanan işveren, kamu hizmetinin bir parçasını ya da
bütününü yapma işini üzerine alır. İşveren, hizmeti yapmak için gerekli personeli işe alır,
devlet, ihalede öngörülen miktarı işverene verir, devlet, bunun dışında işin yalnızca sonucuyla
ilgilenir. Bütün sorumluluk ihaleyi kazanan işverendedir.
Kamu personel rejiminin 1980 sonrası hakim olan ilkelerden bir diğeri esnekliktir.
Statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilen memurların yerine, sözleşme ilişkisi ve
taşeronlaşma ile personel istihdamı esnek istihdama işaret eder. Statüye dayalı ilişkinin yerini,
sözleşmeye dayalı ilişki almıştır. Bu istihdam ilişkisi, statü hukukunun bir parçası olan yasa ile
düzenleme ilkesinin yerine geçerek, objektif düzenleyici işlem yerine, sübjektif bireysel
işlemlere bağlı olarak rejimin düzenlenmesini doğurmaktadır. Kamu personel rejiminin yasa
ile düzenlenmesi ilkesinin yerini, idari düzenleyici işlemler ve sözleşmeler üzerinden
23
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düzenleme almıştır. İdari düzenleyici işlem ve bireysel sözleşmeye bağlı olmak, esnekliğin
temel koşuludur.
Yasa ile düzenleme ilkesinin geriye çekilmesiyle, kamu personel rejimi içerisinde yargı
güvencesi bir yandan biçim değiştirirken, diğer yandan da daralmıştır. Esnek istihdam
biçimlerinin kamu hukuku yerine, özel hukuka bağlı olması, yargı güvencesinin biçim
değiştirmesini doğurmuştur. İdari rejimin var olduğu ülkelerde, idare mahkemelerinde çözülen
uyuşmazlıklar, adli mahkemelerde görülmeye başlanmıştır. Esneklik ile yargı güvencesi bir
yandan da daralmaya başlamıştır. Bu durumun en tipik örneği, performansa dayalı
ücretlendirmede ve hizmette kalma durumlarının kabul edilmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Personelin hizmette kalma ve ücretinin miktarını belirleyecek olan performans değerlendirme
düzeninin iç mantığı yargı sürecini kabul etmez. Buna göre, performans değerlendirme
düzeninin kurulmasıyla, değerlendirme sürecinin öğelerine ve kararlara karşı yargıya gitme
güvencesi kaldırılmaktadır. Personelin yargı güvencesi, güvencesiz istihdam biçimleriyle bir
başka yönden fiilen daraltılmaktadır. Esnek kamu personel rejiminde, sözleşmeyle veya taşeron
personel olarak güvencesiz olarak istihdam edilen personel kategorileri,

hizmette kalıp

kalmamaları ya da ücretleri bütünüyle amirinin sübjektif değerlendirmesi (performans
değerlendirmesi) esaslarıyla belirlenmektedir. Yaşam kaynağı (ücret miktarı ve işi) bütünüyle
amirin takdirine bağlı olan sözleşmeli ve taşeron personelin, amirinin kendi hakkında verdiği
kararlara karşı, yargıya gitmekten çekineceği açıktır. Bu durumda, kamu çalınanlarının, yargı
güvencesi fiilen ellerinden alınmakta, 1980 sonrası aşamada, kamu personel rejiminin bu
anayasal ilkesi fiilen ortadan kaldırılmaktadır. Bu tarihsel aşamada, memurların özel yargılama
yöntemlerine bağlı olması da bütünüyle ortadan kalkmaya başlamıştır. Kamu hizmetinin sürekli
ve düzenli olarak görülmesinin bir koşulu olarak, memur ve memur statüsündeki diğer kamu
görevlilerinin özel yargılama yöntemine bağlı olması 1980 sonrası aşamada bütünüyle ortadan
kalkma yoluna girmiştir. Bu konuda özel yargılama yöntemine bağlı olan hakimlerin ve
askerlerin durumu ise, genel olarak korunmaktadır24.
1980 sonrası kamu personel rejimi, güvencesiz ve sözleşmeye dayalı memurluk
üzerine kurulmuştur. Bu aşamada kamu personel rejiminin ilk temel niteliği, memurun yaşam
boyu istihdam ilkesine dayanan iş güvencesinin bütünüyle ortadan kaldırılarak, belirli süreye
bağlı ve çalışma performansına göre işini korumasıdır. Yine 1980 sonrasında, kamu personel
yönetimi hizmetleri metalaşmıştır. Bu dönemde kamu personel rejiminin ikinci temel niteliği,
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rejimin bütün iç süreçlerinin metalaşmaya açılmasıdır.(Uluslar Arası Para Fonu)IMF ve Dünya
Bankası, küresel düzeyde az gelişmiş ülkelerde kamu personel rejimini esneklik yönünde
biçimlendiren aktörlerdir. Az gelişmiş ülke kamu personel rejimleri, IMF ve Dünya Bankası
tarafından esneklik temelinde biçimlendirilmektedir. Az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan
esneklik uygulamaları, gelişmiş ülkelerle kimi farklılıklar gösterse de özünde kurulan sistem,
gelişmişlerde ortaya çıkan ile yakın öğeler taşımaktadır. Ancak az gelişmiş ülke kamu personel
rejimleri, dışarıdan iki aktör tarafından dönüştürülmektedir25. 1980 sonrasında kamu personel
rejimi, 1945-1980 arası dönemin yaşam boyu istihdam ilkesi yerine, memurun sözleşmeli
istihdamı ilkesi üzerine kurulmuştur.

Memur, belirli süreli hizmet sözleşmeleriyle işe

alınmaktadır. Bu sözleşmenin devam edip etmeyeceği, düzenli aralıklarla yapılan performans
değerlendirmelerine göre saptanmaktadır.1980 sonrası dönemde personel rejimi, diğer yandan,
merkezi değil, kamu kurumlarının niteliklerine göre farklılaşmış ve parçalanmış niteliğiyle
yerellik üzerine kurulmuştur. Merkezi düzeyde rejimin ilkeleri en genel olarak belirlenmekte,
kamu kurumları genel ilkeler çerçevesinde kendi personel rejimlerini kurmaktadırlar. Rejimin
genel niteliği, yerel, çok biçimli, parçalıdır. 1945-1980 arası aşamadaki tek bir memurluk rejimi
yerine, her kamu kurumunun kendi memurluk rejimi ortaya çıkmıştır.Esnek hizmete alma
düzeni, bir yandan merkezi sınav sisteminin yanında kurumsal sınavda kendini göstermekte
iken; bir yandan da sözleşmeli istihdamla sınav koşulunu kaldırarak işe almada serbestleme
yönünde ivme kazanmıştır.1980 sonrası dönemde, eğitim ve kıdemi temel alan kariyer nitelikli,
düzenli otomatik yükselme yerine, başarı, yükselmede en temel etmendir. Bu aşamada,
memurun, performansdeğerlendirilmesinde başarılı olması kaydıyla, genç yaşlarda kariyerin en
üstüne kadar çıkabilmesi olasıdır ve bunun için hızla yükselme mekanizmaları yaratılmıştır.
Kariyerin esnetilerek ortadan kaldırılmasının yolunu açan yeni yükselme rejimiyle, memurun
kıdemi ve aldığı eğitim geri plan düşmüştür. Memurun yaptığı işi başarması, en önemli
yükselme ölçütüdür.Performansa dayalı ödeme rejimi, çalınanlar arasındaki rekabeti
artırmaktadır. Ödeme düzeninin rekabetçi niteliğinin temel sonucu, yoğun eşitsizliktir. Aynı
görevi yapan memurlar performanslarına göre, farklı maaşlar alabilmektedir. Rejimde aynı
görevi yapanlar arasında performans temelinde ortaya çıkan fark dışında, rejimde bir bütün
olarak maaş yelpazesi açıklığı artmıştır. En az maaş alan memur ile en çok alan arasındaki fark,
1945-1980 arası aşamada yaklaşık 5-8 kat bandında iken, 1980 sonrası aşamada gelişmiş
ülkelerde 15, en az gelişmiş ülkelerde 30 kata kadar yükselmiştir26.
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1980 sonrası aşamada, kafa ve kol emeğinin birleştiği uzman-profesyonel memur
tipi, yeni memur modelini oluşturmuştur. Bürokrasinin ana unsuru olarak doğrudan
hiyerarşiden kurtarılmış uzman memurlar, kafa emeği yanında teknolojik ilerlemeyle kol
emeğinin gerektirdiği işleri de yerine getirmektedirler. Çoklu nitelikli uzman memur, diğer
yandan çekirdek bürokrasinin odağına yerleşmiştir. Uzman memur, bir yandan alt düzey
memurların yaptığı işleri üzerine almakta, diğer yandan orta düzey yöneticiye gereksinimi
ortadan kaldırarak doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak çalınmaktadır. 1945-1980 arası
dönemdeki, kafa ve kol emeğini ayrı ayrı kullanan farklı memurlar yerine, düşünme ve eylem
emeklerinin aynı memurda toplandığı, uzman memur tipi esnekliğin yaşamsal parçası olmuştur.
Böylece, 1980 sonrası aşamada, memurların ayrı zihinsel kapasitesi ya da bedeni değil, bir
bütün olarak beyni ve bedeni kullanılmaya başlanmıştır27.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

24

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı Devleti kamu personel yapısı incelenmiştir. Osmanlı Devleti’nden
sonra Cumhuriyet dönemi kamu personel yönetimi sistemi ele alınmıştır. Son olarak
1980’lerden itibaren kamu personel sistemindeki yaşanan değişimler ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Osmanlılardan önceki Türk devletlerinde tımar düzenine verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Has
b)Zeamet
c)Ikta
d)Harc
e)Vergi

2. Osmanlı döneminde yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe olan topraklara ne ad verilir?
a)Has
b)Zeamet
c)Ikta
d)Harç
e) Vergi

3) Osmanlı döneminde Herhangi bir toprak parçasının ya da birden çok toprak parçasının,
yılda yirmi bin akçeden az olan gelir miktarının, belli bir görev ve hizmet karşılığında ve belli
koşullarla bir kişiye tek başına ya da birden çok kişiye ortaklaşa özgülenmesine ne denir?
a)Has
b)Zeamet
c)Tımar
d)Harç
e) Vergi
26

4) Devletin üst işveren, personelin de alt işverene (asıl işverene) bağlı olarak görev yaptığı
istihdam tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sözleşmeli İstihdam
b) Taşeron istihdam
c) Sabit istihdam
d) Esnek İstihdam
e) İstihdam

5) Bireyin işteki veriminin işe devam edip etmeyeceğinde belirleyici olması ile devletin
sözleşme koşullarını ihlal etmeden tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilmesi aşağıdaki
istihdam tiplerinden hangisine aittir?
a) Sözleşmeli İstihdam
b) Taşeron istihdam
c) Sabit istihdam
d) Esnek İstihdam
e) İstihdam

6. Zeâmetin yıllık geliri elli bin akçeden yukarı ise, bu sisteme ne ad verilir?
a) Has Zeamet
b) Ağır Zeâmet
c) Sade Zeamet
d) Yüksek Zeamet
e) Orta Zeamet
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7. Zeâmet sahibi kişilere verilen ad nedir?
a) Zaim
c) Zeâmetçi
c) Zeâmetçilik
d) Toprak sahibi
e) Has sahibi

8. “Divan” kurumunun bugünkü karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Milli Güvenlik Kurulu
b) Bakanlar Kurulu
c) Sayıştay
d) Danıştay
e) Kurultay

9. Osmanlı’da şer'i (şeriatla ilgili) ve hukuksal bütün uyuşmazlıkları çözen, medrese bitirmiş
yargıçlara ne ad verilir?
a) Kazasker
b) Kadı
c) Müftü
d) Müderris
e) Şeyhülislam
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10.Osmanlı’da devletinde arazilere ilişkin gerekli kayıtları tutan ve devlet iletişimini idare
eden görevliler aşağıdaki sınıflardan hangisine mensuptur?
a) Şeriye Sınıfı
b) Kalemiye Sınıfı
c) İlmiye Sınıfı
d) Müderris Sınıfı
e) Şeyhülislam Sınıfı

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)c, 4)b, 5)a, 6)b,7)a,8)b,9)b,10)b

29

2.KAMU PERSONEL YÖNETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde genel olarak “Kamu Personeli” kavramı üzerinde durulacaktır. Bu
çerçevede öncelikle “Kamu Personeli Kimdir” sorusu üzerine yoğunlaşılacaktır.
Sonrasında Türkiye’de Kamu Personel Sistemine Hakim Olan İlkeler (Tarafsızlık (Yansızlık)
İlkesi, Kariyer İlkesi, Liyakat İlkesi, Sınıflandırma İlkesi, Adil ve Yeterli Ücret İlkesi, Hizmetiçi Eğitim İlkesi ve Uzman Kişilere Başvurma İlkesi) incelenerek açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Kamu istihdamı kavramı nedir?
2.Kamu personeli kavramı nedir?
3. Tarafsızlık (Yansızlık) İlkesini nedir?
4. Kariyer İlkesi İlkesini nedir?
5. Liyakat İlkesi İlkesini nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kamu Personeli Tanımı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kamu personelinin anlamı Kazanım okuyarak ve
öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.

Türkiye’de Kamu Personel Türkiye’de Kamu Personel Kazanım okuyarak ve
Sistemine
Hakim
Olan Sistemine
Hakim
Olan araştırarak geliştirilecektir.
İlkeler
İlkeler öğrenilecektir.
Kamu İstihdamı

Kamu istihdamı
öğrenilecektir.

kavramı Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Kamu İstihdamı, Tarafsızlık, Liyakat, Kamu Personeli,Meritokrasi
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Giriş
Bu bölümde kamu personel sistemine genel bir giriş yapılacaktır. Bu kapsamda kamu
personeli kimdir? Sorusu cevaplanacaktır. Sonrasında kamu istihdamı kavramı incelenecektir.
Son olarak Türkiye’de Kamu Personel Sistemine hakim olan ilkeler açıklanacaktır.
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2.1.Personel Sisteminin Tarihçesine Genel Bir Bakış
Personel, Türkçeye Batılı dillerden gelen bir terimdir. Kişi, birey anlamına gelen
`person' sözcüğüne eklenmiş ‘ner’ sonekiyle türetilen sözcük, İngilizcede bir işe ya da örgüte
bağlı çalışanlar anlamına gelen çoğul bir sözcüktür. Türkçeye aktarımında sözcükteki ikinci 'n'
düşürülerek olduğu gibi alınmıştır. Türkçede personel yerine kimi zaman işgören, görevli,
çalışan, emekçi, bağımlı çalışan gibi sözcüklerin kullanıldığı görülmektedir.
Personel yönetimi terimi, Osmanlıcaya ‘zat işleri’ olarak çevrilmiştir. İkinci Dünya
Savaşı'na kadar, kamu yönetiminde personel işlerini yöneten birimler "zat işleri birimi" olarak
adlandırılmıştır. Bu Osmanlıca kullanım, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yerini personel işleri
deyişine bırakmıştır. ‘Zat işleri’ terimi Türkçeleştirilerek 'Özlük İşleri’ne dönüştürülmüş, ancak
bu terim personel yönetiminin çalışanlara ilişkin kayıtlarını tutma işlemlerini anlatan dar bir
anlam yüklenmiştir. Bu süreçte Batılı "personel" sözcüğü galip gelmiş, kamu yönetiminde ilgili
birimler "personel müdürlüğü", "personel daire başkanlığı" olarak adlandırılırken, özlük işleri
terimi bu birimlerin bir alt biriminin adı olarak geriye çekilmiştir. Bir bilgi alanı olarak personel
yönetimi, bir örgütte çalışanların, genel yönetim sistemi içinde ayrı ve kendi başına bir
yönetme konusu olarak kabul edilmesiyle doğan uzmanlık alanıdır. Personel yönetimi,
en genel tanımıyla, bir örgüt bünyesinde emek gücünü örgütün amaçlarına uygun olarak
kullanma ve yönetme sürecinin bilgisidir. Tanımın gösterdiği üzere bilginin öznesi yöneticiyöneten unsurdur; örgütte çalışanlar ise yönetilen konumunda bilginin nesnesini
oluştururlar. Bu alandaki çalışmalarla üretilen bilginin amacı, "çalışanların zamanları ile
emekleri, yönetimin amaçlarına erişmek için, yönetim tarafından azami derecede nasıl
kullanılabilir?" sorusuna yanıt bulmaktır. Personel yönetimi, Amerikan kökenli biçim ve
içeriği ile "personneladministration" karşılığı kullanılmaktadır. Alanın ayrı bir ilgi konusu
oluşu 20. yüzyılın başlarına, bir akademik disiplin olarak kuruluşu ise, İkinci Dünya Savaşı
sonrasına rastlar. Terimin Türkçede 'personel idaresi' biçiminde, yönetim eyleminin bir
bölümünü tanımlamak ve bir bilimsel disiplini anlatmak üzere ilk kullanılışı 1950'li yılların
başlarına denk düşer.Aynı kaynağın konuyu tanımlayışına bakılınca, kuruluş yıllarında
kamu personel yönetiminin uygulama öncelikli bir çalışma alanı olarak algılandığı
görülmektedir. Konunun önemi de kamu personel sisteminin tarihsel-toplumsal
konumuna değil, örgütteki insanın yönetilmesi pratiğine dayandırılmıştır. “Personel idaresi
devlet hizmetlerine en ehliyetli elemanların tedariki, bunların hizmet sırasında geliştirilip
tekâmül ettirilmesi ve kendilerinden en iyi şekilde faydalanılması ilefaaliyetlerin heyeti
mecmuasıdır. Bu tarif, aynı zamanda personel idaresinin gayelerini de ihtiva etmektedir. Bahis
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konusu gayeler şunlardır: (1) En ehliyetli elemanların bulunup hizmete alınması, (2) Bu
elemanlardan en geniş ölçüde faydalanma, (3) Memurların azami ölçüde geliştirilmesi. Şu
kısa izahattan da kolaylıkla anlaşıldığı üzere, personel idaresi, "amme idaresi" adını verdiğimiz
disiplinin en ehemmiyetli konusudur. "İdare her şeyden önce insanların idaresi olduğuna göre,
personel idaresi, idare ameliyesinin ve idare ilminin sıklet merkezini teşkil eder28.”
Disiplinin kuruluş yıllarındaki bu tanımlama, zaman içinde kamu personel yönetimi
incelemelerinde "kamu" kısmının düşmesine, kamu personel yönetiminin özel işletmeleri
temel alan personel yönetimi başlıkları içinde giderek erimesine olanak vermiş
görünmektedir. Gerçekten de böyle bir çerçevenin, kamu boyutunu elde ve önde tutmaya
yardımcı olması pek mümkün değildir.Personel yönetiminin, bir örgütte çalışan kişilerin yönetilmesi işinin kendi başına bir inceleme alanı olarak ortaya çıkışı görece yenidir.
Bununla birlikte, bir işe ya da otoriteye bağlı çalışma durumu tarihte çeşitli toplumlarda
görülebilir. Örneğin Roma İmparatorluğu’nda köleler, kölesahiplerinin mülkü olarak tam
bir bağlı çalışma durumunda olan insanlardı. Osmanlı İmparatorluğu’nda reaya tımar
sahibine, genel olarak askeri [yönetici] sınıfa bağlı çalışan köylüydü. Ya da Batı Avrupa
ülkelerinde lord ya da senyör ünvanlı toprak sahiplerine bağlı çalışan serfler yaşamıştı.
Zanaatkarlık yapanlar, lonca sistemi içinde kurulu hiyerarşinin bağlı çalışanları olarak iş
görüyorlardı. Kapitalizmle birlikte ise, işçi adı verilen bireyler kapitaliste ait üretim araçlarını
kullanarak yine kapitaliste ait işe bağlı çalışanlar olmuşlardır. Ancak, personel terimi ile
kastedilen şey, toplumsal sistemin ana unsurları oluşturan bu sosyolojik sınıfsal
kategoriler değildir 29.
Personel, yönetsel bir terimdir; bir kuruma ya da bir örgüte bağlı olarak çalışanları,
işgörenleri anlatır. Bu anlamda bir işgören kategorisinin Eski Mısır'ın vergi memurlarıyla
kanal bekçileri, Çin'in üst düzey devlet görevlileri demek olan mandarinleri, Osmanlı
devlet sisteminde ilmiye, seyfiye, kalemiye sınıfında çalışanlar, Batı Avrupa'nın katolik
kilisesi mensupları örneklerinde bulabileceğimiz üzere zengin bir tarihsel varlığa sahip
olduğu düşünülebilir. Gerçekten de bu örneklerde sözü edilenler, belli bir işe ya da kuruma
bağlı çalışanları anlatmaktadır. Üstelik bunların tümü "kamu personeli" olma özelliği
taşımaktadır. Özel sektör, şirket personeli, tarihsel gelişmenin son üç yüzyıllık dilimi

Birgül Ayman Güler, Kamu Personeli: Sistem ve Yönetim, Ankara, İmge Kitabevi, Kasım
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için söz konusudur; kapitalizm öncesinde buna benzer bir personel türü bulmak mümkün
değildir.
Mısır'dan Çin'e, Roma'dan Osmanlı'ya, farklı toplumlarda kamu işlerinde belli bir
egemene bağlı olarak çalışan kişiler, bugünkü kamu personelinin atalarıdır. Ama 'kendisi'
değildir. Aralarındaki başlıca fark, modern toplumda personelin "birey" ya da "grup"
olarak kendilerine gerçek ya da tüzel kişilik hakları verilmiş olmasıdır. Tarihsel
örneklerde işgörenler, kudretinin bir parçasını kullandıkları kişi ya da kurumdan ayrı
tutulmamış; tek tek çalışanlar birer gerçek kişi, oluşturdukları grup ise bir taraf olarak
kabul edilmemiş; işgörenlerin kazançları parasal değil artı-üründen pay alma biçiminde
ödenmiştir. Kullandıkları yetki ise lütfedenin iradesine doğrudan doğruya bağlı
tutulmuştur. Kapitalizmin kurumlaşmasıyla birlikte ortaya çıkmış askeri-sivil, kamusalözel, dünyevi-dinsel her türlü örgütte bağlı çalışanlar ise, öbür tarihsel örneklerden farklı
olarak, belli bir ücret karşılığında işgüçlerini satan bireylerdir. İşgücünün satışı hem
satan hem satın alan bireylerin özgür iradeleriyle gerçekleşmekte, iki taraf hukuksal
olarak birbirlerine eşit haklara sahip sayılmaktadır. Kamu alanında askeri-sivil devlet
örgütleri, sanayi alanında fabrikalar, ticarette şirketler, kapitalizmin tüm örgütleri,
hukuksal olarak özgür ve eşit bireylerin ortak mekânıdır. Taraflar karşılıklı olarak hak
ve yükümlülük sahibidir ve bunlar hukuksal güvence altına alınmıştır. İşveren, satın
aldığı işgücünü kendi amaçları doğrultusunda, ancak bu sınırlara göre k ullanma hakkına
sahiptir. Personel yönetimi, işte bu hakkın doğrudan kullanıldığı modern toplum
örgütlerine ait yönetim sürecine ve bu süreci araştırma işine verilen addır 30.
Çağdaş toplumlarda bir örgüt bünyesinde insan emeğini kullanma ve yönetme
olarak personel yönetimi, gerçekleştirildiği zaman ve toplumdan bağımsız değildir.
Yirminci yüzyılda, personel yönetimi işlevine yaklaşım, zamandizinsel olarak üç farklı
aşamadan geçmiştir. Başlangıç, yönetime mekanik yaklaşım olarak bilinen Taylorist okul
tarafından yapılmıştır. Bu okula göre, sorun insanın "çalışma gücü"nü kullanma
sorunudur. İkinci aşama, yönetimde insan ilişkileri yaklaşımı olarak bilinen davranış“
okulun savlarıyla ortaya çıkmıştır. Buna göre sorun insanın doğrudan çalışma gücünü
değil, bunu daha yoğun seferber etmeyi sağlayacak olan çalışma arzusunu biçimlendirme
sorunudur. Üçüncü yaklaşım, neoliberal politikaların personel yönetimi deyişini "insan
kaynakları" ve "insan sermayesi" deyişiyle değiştiren sermayeleştirme yaklaşımıdır.
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Buna göre çalışanlardan azami yararı elde etmek, ilk iki okulun üzerinde durduğu
yollarla, yani insanların çalışma gücü ile arzusunu biçimlendirerek yeterince eserin
gerçekleştirilemez.

Yapılması
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varlığını

bir

bütün

olarak

biçimlendirmektir. 2000'li yıllarla birlikte sonuncu yaklaşım yaygınlaşmış ve alana
'personel yönetimi' yerine 'insan sermayesi yönetimi" adı verilmeye başlanmıştır.Bu üç
uğraklı gelişme çizgisi, oldukça yaygın yapılan bir değerlendirmeye göre, işi öncelikli
sayan anlayıştan, insanı öncelikli sayan anlayışa doğru bir açılımdır. Bu, yanlış değildir.
Ancak, sözcüklere yüklenen anlamlara dikkat etmek gerekir. Bakışı iş odağından insan
odağına kaydırmak, yönetimin çalışana insancıl bir şefkat, güven ve hoşgörü ile
yaklaşmaya yöneldiği anlamına gelmez. Yaklaşımlarda giderek artan insan odaklılık,
insandaki her türlü değeri örgüt/şirket tarafından kullanılabilir hale getirmek için
yapılması gerekenleri keşfe dönük bir hareket tarzıdır. Personeli yönetmede insana
odaklanmak, insanın sahip olduğu tüm kapasiteyi, yönetimin amaçları için harekete
geçirmek anlamına gelmektedir. Ödüllendirme, güdüleme, katılımı sağlama, karar verme
yetkisini genişletme gibi uygulamaların tümü bu amaca hizmet ettiği oranda değerli kabul
edilir. Bu, herhangi bir hammaddenin üretim sürecinden en az posayla çıkarılması ve en
yüksek oranda kara dönüştürülmesi amacına benzer bir amaçtır. İnsan kaynakları ve insan
sermayesi yaklaşımlarını doğru biçimde anlamak için, "insan her şeydir", "insan
önemlidir”, “insana değer verilmelidir” önermelerini ahlaki çağrışım ve gündelik
yargılarımızdan kurtulup kurumsal bağlamları içinde düşünmek gerekir 31.

2.2. Kamu Personeli Kimdir?
Kamu personeli, kamu görevlisi, devlet personeli, devlet görevlisi, bürokrat, memur,
işgören, kamu çalışanı, kamu emekçisi gibi farklı deyişler zaman zaman birbirinin yerine
kullanılarak, zaman zaman da ayrı anlamlar ifade ettikleri üzerine tartışmalar açılarak kafa
karıştırmaktadır. İşgören, Latince kökten gelen personel sözcüğüne Türkçe karşılık olarak
önerilmiş, zaman zaman yine Arapça ‘emr’ kökeninden türetilmiş memur sözcüğünün karşılığı
olarak da kullanılmıştır. Ancak hukuk dilinde kendine yer bulamamış, teknik bir terim haline
gelememiştir. Kamu emekçisi ile kamu çalışanı, kamu kesimindeki farklıistihdam türlerinin
varlığına karşı çıkışı temsil eden deyişlerdir. İlk de yişle kamuda çalıştırılan herkesin
işgücünü satarak geçinen işçi sınıfının bir parçası olduğu vurgulanırken, ikinci deyişin
ardında kamu kesiminde istihdamın özel kesimdeki istihdamdan farklı olmadığı
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varsayımı yatar. Bu kullanımlar daha çok memur ve işçi sendikaları tarafından
benimsenmiştir. Kamu [devlet] görevlisi [personeli] deyişleri ise günlük kullanımda kamu
kesiminde istihdam edilenleri anlatmakla birlikte, memur sözcüğüyle birlikte hukuksal
metinlerde kullanılmaları nedeniyle biraz daha sorunlu bir durum yaratmaktadırlar.Bürokrat,
yalın anlamıyla devletlerin, hükümete bağlı olarak işleyen, büro ve birimlerden kurulu
yönetim cihazında seçimle değil atamayla görevlendirilerek çalıştırılan kişi anlamına gelir.
Ancak sözcüğün kullanılışı, her zaman bundan daha fazla anlam yüklü olmaktadır. Genellikle
büroda, ama üst kademelerde yönetici olarak görev yapanları işaret eden sözcüğe, çoğu
zaman da kurallara sıkı sıkıya bağlılık ve yazçizcilik davranışını çağrıştıran bir anlam yüklenmiştir32.
Kamu görevlisi terimi,genellikle doğrudan bir kamu kurumunda 'personel' olarak
çalışanlarla, kamu otoritesini kullanarak işgören kişileri kapsayan geniş bir içerikte kullanılmaktadır.

Bu
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tümü

kastedilebilmektedir. Bir kamu kurumunda herhangi bir biçimde istihdam edilen memur,
işçi, sözleşmeli tüm çalışanlarla, örneğin bakan, belediye başkanı, yerel meclis üyeleri gibi
bulundukları göreve seçim yoluyla gelenler kamu görevlisi olarak adlandırılabilmektedir.
Bununla birlikte, terimin yalnızca atanmışlarla sınırlı biçimde, kamu personeli terimine
özdeş anlamda [terimin Türkçeleşmiş hali olarak] kullanıldığına da rastlanmaktadır.Kamu
personeliterimi, görece daha açık bir içeriğe sahiptir; bir kamu kurumunda (seçimle değil)
atama işlemiyle istihdam edilenleri anlatmaktadır. Bu anlamda kamu personeli, "bürokrat"
terimiyle aynı içeriğe sahiptir. Ancak, "bürokrat" terimi üst düzey yöneticileri
çağrıştırırken, "kamu personeli" teriminin kapsamı alt kademe çalışanlara doğru genişler.
Burada sorun çıkmakta, kamudaki işçilerin terim kapsamına girip girmeyeceği tartışma
konusu olabilmektedir. Tartışmayı yaratan şey, işçilerin kamuda istihdam edilseler de
devlet personel rejimi kurallarına değil iş hukuku kurallarına bağlanmış olmalarıdır. Buna
karşılık, Türkiye'de kamu istihdam politikasını belirleyen belgelerde kamu işçiliği politika
kapsamı dışında bırakılmamakta, işçiler kamu personeli kavramı kapsamında sayılmaktadırlar. Hukuksal ve hukukun alt dalları bakımından yapılan tartışma bir yana
bırakılarak, kamu personeli kamuda istihdam edilenlerin bütünü olarak tanımlanabilir.Bu
tartışmanın farklı bir değerlendirmeyle sonuçlandığı terim, devlet görevlisi (personeli)
deyişidir. Kamu yerine devlet sözcüğü geçtiğinde, genel olarak kastedilen, doğrudan
kamu otoritesi kullanan memur personeldir. Hatta yine çağrışım ve kullanım kaynaklı
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olarak, Türkiye'de özellikle 1974'e kadar devlet görevlisi deyişi, yerel yönetimlerde
çalışanları dışarıda bırakan bir kapsama ve çağrışıma sahip olmuştur.Memur, kamu
görevlisi ve kamu personeli halkalarının odağını, en küçük halkasını ya da çekirdeğini
oluşturan, varlığı kamu hizmeti ve otoritesi ile bütünleşmiş, kariyere bağlı kesim anlamına
gelmektedir. Arapça kökenli olan sözcük "emir almış, görevlendirilmiş" anlamına
gelir.Terimlere ilişkin sınır ve tanım belirsizlikleri, genel olarak başka ülkeler için de
geçerlidir. Tanımlar netleştirildiğinde ise, her ülke yönetiminin tarihsel gelişimi ve kamu
hizmetlerinin örgütleniş özelliklerine bağlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Almanya'da
merkezi ve yerel yönetimlerde kamu personeli iki sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan biri
beamte, öbürü angestellteolarak adlandırılmaktadır. Beamte –memur-, resmi karar alma ve
resmi dokümanlar aracılığıyla bunları uygulamaya koyma yetkisiyle devlete ait
görevleri üstlenmiş, devlet iradesini temsil eden, kariyer sistemine bağlı kişilerdir. Bu
statüde çalışanlar hemen hemen mutlak işgüvencesine, kamusal sağlık ve emeklilik
sistemine, güvenceli ve yüksek gelirlere sahiptir. Kamu hizmeti görevleri “beamte”
statüsünde olanlarca sürdürülmektedir. Yargıç, polis, kimi öğretmen ve mesleki hizmetler
de bu statüye açılmıştır. Angestelte, kariyer sistemi dışında istihdam edilen personeli içeren
ikinci halka kamu personelini kapsamaktadır. İngiltere'de merkezi yönetimde (civil service)
kariyer sistemine bağlı olarak istihdam edilenler civilservant -memur olarak adlandırılırken,
bu statü dışında çalışanlar publicservant/employee-kamu görevlisi/personeli olarak
anılmaktadır. Bunlar dışında kalanlar, işçilere denk gelecek biçimde ouvriersd'Etat(kamu
işçileri) olarak adlandırılmaktadırlar33.

2.3. Kamu İstihdamı Nedir?
Kamu istihdam, kamu hizmetlerini görmek üzere, bir kamu kurum ve kuruluşunda
belli bir ücretle, belirlenmiş bir kadro ya da pozisyonda çalıştırılan kişilerin toplamı demektir.
Bu kişilerin hangi statülerde istihdam edilebilecekleri yasada belirlenmiştir. Türkiye'de
istihdam, yukarıda yasal tanımlama başlığında belirtildiği gibi 657 sayılı kanunun 4. maddesi
gereğince memur, sözleşmeli, geçici personel ve işçilerden ibarettir.Genel olarak sözü edilen
kesim sivil kamu yönetimidir, istihdam tartışmasında askeri personel kapsam dışında
bırakılmaktadır.Tanım, geleneksel olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihale yoluyla
gördükleri hizmetler sırasında çalıştırılan kişileri de kapsam dışında bırakır. Çünkü bunlar
hizmete belli bir süre ve belli bir iş için, genellikle bir özel hukuk tüzelkişisi (şirket) üzerinden
geçici olarak bağlanan kişilerdir; istihdamın sorumluluğu kamu kesiminde değil, özel hukuk
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hükümlerine göre çalışan şirketlerdedir.Ancak, 1980'li yıllardan bu yana uygulanan
özelleştirme politikası, geleneksel çalışma sistemini büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu politika,
kamu hizmetinin tamamlayıcısı ya da uzantısı niteliğindeki işleri değil, doğrudan kamu
hizmetinin kendisinin kamu istihdamı dışına çıkarılmasına neden olmuştur. Uygulama, (1)
vakıflaşma, (2) projeci çalışma, (3) hizmetleri ihaleyle üçüncü kişilere yaptırma yöntemleriyle
ortaya çıkmıştır. Kimi zaman kurumun politikasını belirleme gibi en temel işlevlerden biri bir
proje ekibine verilmiş, kurulan vakıflara kurumların ana hizmetlerinden bazılarını görme
yetkileri devredilmiştir. Buna karşın vakıflarda ve projelerde çalışanlar, kamu istihdamı dışında
sayılmaya devam edilmiştir. En geniş kapsamlı uygulama ise, geleneksel kamu hizmetlerinden
bazılarını ihaleyle görme yolunun açılmasıyla gerçekleşmiştir34.
657 sayılı kanunun 36. maddesinde yardımcı hizmetler sınıfı fıkrasına 1988 yılında ve sağlık
hizmetleri sınıfı fıkrasına 2003 yılında eklenen iki paragrafla, memurlarca görülen işler
hizmet satın alma yoluyla özelleştirmeye açılmıştır. Böylece, yardımcı hizmetler sınıfındaki
kamu personeli tarafından görülen yemekhane, temizlik, bakım işlerini görenler kamu
istihdamı kapsamı dışına çıkarılmıştır. Benzer biçimde, "sağlık hizmetleri sınıfında çalışan
hekim ve yardımcı sağlık personelince görülen hizmetler, kamu istihdamı dışında sayılan
kişilerden alınmaya başlanmıştır. Uygulamanın alanı giderek genişleme eğilimindedir. Bu
durumda, kamu istihdamının geleneksel tanımlanış tarzına bağlı kalınırsa, kamu
hizmetlerinin gerçekte kaç personelle görüldüğünü bilmek ve hizmetlerin ne hacimde
personel gerektirdiğini öngörmek ve giderek güçleşmektedir.Kamu hizmetlerini görme
usulündeki bu değişiklik, kamu hizmeti ile hizmeti üstlenen personeli gerçeğe uygun
biçimde birlikte değerlendirme gücümüzü zayıflatmaktadır. Taşeron istihdam türü
kapsamında işe koşulan kişi sayısı ve niteliklerine ilişkin bilgi yoktur. Yetkili kurumlar bu
istihdam türüyle ilgili bilgileri derlemeyi, kamu istihdamının geleneksel tanımı nedeniyle
görevalanları dışında saymaktadır 35.

2.4.Türkiye’de Kamu Personel Sistemine Hâkim Olan İlkeler
Kamu personel yönetiminin (rejiminin) tanımı şöyle yapılabilir: kamu hizmetlerini yerine
getirmekle görevli olan kişilerin bağlı oldukları temel ilkeler, kurallar ve uygulamalardır.
Böylece, kamu personel rejimi, kamu görevlilerinin (kamu personelinin), kamu hizmetleri ve
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devletle olan ilişkilerini, hukuksal durumunu (statülerini) içermektedir.Çağcıl (modern) kamu
personel yönetimine egemen olan ilkeleri aşağıdaki biçimde açıklamak olanaklıdır36:

2.4.1. Tarafsızlık (Yansızlık) İlkesi
Tarafsızlık (yansızlık) ilkesi dendiğinde, kamu görevlilerinin, hükümetle ve siyasal
partilerle ilişkileri akla gelir. Bu ilke irdelendiğinde, kamu görevlilerinin hükümetle ve siyasal
partilerle ilişkilerinde, genellikle üç düzenin uygulandığını görürüz: Bu düzenlerden en
çokkabul edileni ve uygulananı, kamu yönetimlerini, personel düzeni yönünden yansızlık ilkesine
uymaya zorlayanıdır. Memuru, tüm siyasal çalışmaların dışında tutan bu birinci düzene,
"memurun kısırlaştırılması"adı verilir. Buna göre, memur, görevi başında bulunduğu sürece,
siyasal etkinliklerde bulunamaz ve siyasal kanısını açıklayamaz. Başka bir deyişle, siyasal
düşüncesini içinde saklar ve ancak seçimlerde, seçmen olarak sandık başında açıklayabilir.
Seçimlerde, eğersiyasal düşüncesine uyuyorsa, iktidar partisine ya da muhalefet partilerine de
oy verebilir. Ancak, devlet memuru, görevini yaparken, kamu hizmetlerini yerine getirirken,
hiyerarşi kurallarına uyarken, "tarafsızlık" (yansızlık) ilkesine göre, kamu hizmetini sunduğu
yurttaşlar arasında, hizmet sunduğu kişi kendi düşüncesine ve yaşam biçimine uymadığı
gerekçesi ile siyasal bir ayırım yapamaz ve kam hizmetinin yerine getirilmesinde bir ayrım
yaratamaz. Bu düzen, İngiltere, Fransa ve Türkiye'de uygulanmaktadır. Gerçekten, 657
sayılıDevlet Memurları Kanunu'nun 2670 sayılı Kanunla değişik 7.maddesi, devlet
memurlarının yansız davranmalarını öngörmektedir. Anılan madde aynısıyla şöyledir: "Devlet
memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararlı'',
veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerin getirirlerken dil, ırk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde
siyasi ve ideolojik amaçla beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar."Bu
konuda ikinci düzen, memuru hükümetteki siyasal partiye bağlılığa ve o parti lehine hareket
etmeye zorlayan "bağımlı kılma" sistemidir. 1937 tarihli Hitler Almanya’sında kabul edilen
bir kanunla, memurlar Führer ve Reich'a bağlı davranmak zorundaydılar.Son olarak da,
memurun sadece belli bir siyasal partiye girmesini yasaklayan "sınırlı tarafsızlık" (sınırlı
yansızlık) diyebileceğimiz üçüncü düzeni görebiliriz. Örneğin, (1950) tarihinde (Amerika
Birleşik Devletleri) ABD'de kabul edilen McCarran Kanunu, kamu görevlilerinin komünist
partileregirmelerini yasaklıyordu37.
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2.4.2. Kariyer İlkesi
Kariyer ilkesi, memurlara, yerine getirdikleri kamu hizmetleri için gerekli bilgilere ve
yetişme koşullarına uygun biçimde, sınıflar içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme olanağı
sağlayan (düzenli ilerleme olanağı veren) bir anlayıştır. Böylece, bir kişi, genç yaşlarda
ilerlemek amacıyla girdiği memurluk mesleğinde, koşulların uygun olmasıyla, emekli olana
kadar çalışmaya devam edecektir. Kişinin seçtiği uğraş, ömür boyu sürecek bir iştir. Bu
"kariyer ilkesinin geniş anlamı"dır. "Dar anlamda kariyer ilkesi" ise, devlet örgütünde belli
özellikler gösteren, nesne ve genel kurallarla saptanan ve uzmanlaşmış meslek ve hizmet
sınıflarını içine alır. Uzman kişi sadece memurdeğildir; aynı zamanda bir kariyer ya da
uzmanlık sahibidir. Bu bölümde sözünü edeceğimiz kariyer ilkesi geniş anlamdadır.Kariyer
ilkesi, sınıflandırma ve liyakat ilkeleri ile birlikte Türk kamu personel yönetiminin
omurgasını oluşturur. Bu ilkeye göre, memurluk bir meslek olarak kabul edilir ve bu meslekte
ilerleme de, memurluk statüsünü düzenleyen kurallara uyma koşuluyla, zamana bağlı
kalınarak ve sürekli olarak elde edilebilir.
Kariyer ilkesinin temel özellikleri şu biçimde sıralanabilir:
I. Kariyer düzeninde, personelin hukuksal yapısı tek yanlı, kanunlardan ve düzenleyici
işlemlerden doğan bir durumla belirlenir. Sözleşmelerle ya da çok yanlı kolektif nitelikli
işlemlerle kamu personelinin hukuksal durumu belirlenemez.
2. Uzmanlaşma, kariyer ilkesinin temel öğelerinden biridir. Devlet memurluğu kamu
hizmetlerinin çeşitliliği nedeniyle, genel olarak bukamu hizmetlerini yerine getirmek
amacıyla, ayrı ayrı meslekler düzenlendiği için, iyi yetiştirilmiş ve uzman memurlar, kamu
hizmetlerini daha iyi yerine getirirler. Bunun için de devlet, "hizmet süresi”, adaylıksüresi
içinde" ve "hizmetiçi eğitim" olmak üzere üç eğitim vererek memurların yetiştirilmesini ve
uzmanlaşmasını sağlanır.
3. Kıdeme (memurlukta geçen deneyimi ve süreyi dikkate almaya) önem verilir. Bir
görevde sürekli çalışma, memura deneyim ve bilgi kazandırır. Ayrıca kıdem, hiyerarşi
içinde memura ilerleme olanağı tanır. Ancak, ilerleme için sadece kıdem yeterli değildir.
4. Yukarıda da vurgulandığı gibi, kıdem yanında liyakate ve ehliyete de önem
verilmelidir. Kariyer düzenini sadece bir kıdem olarak görenlere karşı ve düzenin iyi çalışmasını
sağlamak açısından, liyakati ve ehliyeti de ön planda tutmak gerekir.Kariyer ilkesi, sürekli
ilerlemeye ve yükselmeye koşut bir ücret düzeninin uygulanmasını zorunlu kılar. Memur,
hizmeti süresince ilerleyip en yüksek dereceye çıkacağı için, bu ilerlemenin karşılığı olan
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ücretleri de (memuriyetin başlangıcındaki ücret ne kadar az olursa olsun),sonradan almak
durumundadır. Memurun alacağı aylık, kendisinin tüm memurluk yaşamınca görev yapacağı
düşünülerek hesap edilmeli ve bunun için de aylık skalası (ayarlaması) geniş tutulmalıdır.
6. Kariyer ilkesinin başka ayrılmaz bir parçası da, memurun sosyal ve parasal haklar
açısından güvenceli bir düzene sahip olmasıdır. Memurun mesleksel güvenceleri yanında,
ailesinin ve bakmakla yükümlü olduğu öbür kişilerin, parasal ve sosyal güvenceleri sağlanmalıdır. Birçok ülkede, memur hukukunu düzenleyen temel metinler, bu tür güvenceleri
sağlayacak düzenlemeler içermektedir. Özellikle, yargı organları ve üniversiteler gibi,
gördükleri kamu hizmetleri açısından özellikler ve bağımsızlık taşıyan kuruluşların personeline
(öbür devlet memurlarından daha çok olarak), azil edilememe, kapsamlı bir sosyal güvenliğe
kavuşma ve kariyer yapma olanakları tanınmalı; böylece, kariyer ilkesinin ön plana çıktığı bu
kurumlarda personele geniş hareket yeteneği verilmelidir.
7. Hizmet kümeleri (grupları) ve bunların sınıfları içinde memurların görevleri ve
sorumluluk dereceleri, personelin niteliklerine göre düzenlenmelidir. Sınıflar içindeki
dereceler ve kademeler ile bunlar arasındaki hiyerarşik bağlantılar sağlanarak, idarenin
kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğuna ilişkin "anayasal ilke"ye (m. 123) dikkat
edilmelidir38.

2.4.3. Liyakat İlkesi
Bu ilkeye göre devlet kamu hizmetlerini yerine getirirken, göreve alacağı kişilerin
memurluk mesleğine girmelerini, sınıflar içinde ilerlemelerini ve yükselmelerini ya da
görevlerinin sona erdirilmesini liyakat düzenine dayandırmak ve bu düzeni eşitlik içinde
uygulayarak memurları güvenliğe sahip kılmak konumundadır. Liyakat ilkesi, memurluk
görevini başarıyla yapabilme gücü verir. Anılan ilke, hem kamu hizmetini yerine getirmek
için yetenekli memurların seçilebilmelerine olarak verir; hem de, verimli, etkili ve güvenli bir
kamu personel yönetiminin oluşturulmasını sağlar.Kamu yönetiminde liyakat düzeni (yeterlilik
sistemi), memurların işe alınmalarında uygulanan iki düzenden bir tanesidir. Ötekisi ise,
kayırma düzen’idir.Liyakat ilkesi kim hizmet için gerekli liyakat (yararlık, yaraşırlık, layık,
uygun, yeterli olma) değer ve bilgiye sahipse, o kişinin siyasal partilere ve işbaşındaki kamu
görevlilerine yakınlığına bakılmadan işe alınması demektir. Kısaca liyakat ilkesi, kamu
hizmetini yerine getirme görevinin ehline (yeterli olanına) teslim edilmesidir. Bu düzen herkesin
hizmete girişinde ve ilerleyişinde, yeteneğini ve başarısını ön planda tutar. Liyakat düzeni, çalışma
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koşullarının, memura tanınan hakların, hizmetin düzeyine ve sürekliliğine katkıda bulunacak
biçimde düzenlenmesi olarak anılmaktadır39.
Liyakat düzeni, aynı zamanda, kamu hizmetinin gerekleriyle uyuşmayan tüm siyasal
kayırmacılığı ve her türlü ayrımcılığı reddeder.Çünkü kamu hizmetleri "yansız" ve "eşitlik"
içinde yerine getirilmelidir. Bunlar nesnel ölçütlerdir. Bu ölçütler yerine öznel ölçütler konursa,
iktidar değişimlerinde hem kamu hizmetlerinde "devamlılık" ve "süreklilik" ortadan kalkar;
hem de memur güvenliği zedelenir.Ayrıca,kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde
yerine

gerilmesi

idarenin

varoluş

nedenidir.

Bunun

için,

anılan

hizmetleri

yürütecekmemurların yeterli ve ehliyetli olmaları gerekir. Son olarak, kamu hizmetlerine
girme her Türk’ün temel hakkıdır (Anayasa, m.70). Bu hakkın kullanılışında, hizmete
girmede ehliyet, liyakat ya da yeterli dışında hiçbir ayırım yapılmasına izin verilmez; görevin
gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gösterilemez. Fırsat eşitliği ancakbu biçimde
sağlanabilir.Bu düzenin karşısında yer alan kayırma (ganimet, yağlama, patronaj) düzeni ise,
memurluğa girişte ve ilerleyişte siyasal kayırmanın, memurluk kadrolarının bir ganimet gibi
yağmalanmasının, hem siyasal ödüllendirmenin; hem de, partizan kadrolar oluşturmanın yolu
olarak bilinmektedir. Memurluklar, yeterlilikten çok siyasal partilere hizmet ölçüsüne göre
bir ödül olarak dağıtılmakta, seçimden başarılı çıkan bir siyasal parti, iktidara yandaşları ile
birlikte gelip gene onlarla birlikte gitmektedir62. Günümüzde (ABD)'de federal düzeyde (3) milyon memur bulunmaktadır. Bu memurlardan sadece (3) bini, memurluk dışı kadrolardan ve
liyakat düzeninden yararlanarak kamu görevi yapmaktadır. Bu az sayılabilecek düzeydeki
kadrolara, patronaj(yağma) uygulamalarından yararlanan politikacılar (başkana ya da
bakanlara yakın kişiler) atanmaktadırlar. 1833 yılında kabul edilen "Pendleton Kanunu",
liyakat düzenine geçişin ilk adımını oluşturmuştur. 1881 yılında iş arayan bir Amerikalının
Başkan Garfield'iöldürmesinden sonra, Amerikan Kongresi kamu personel rejiminde bir
reformun yapılması gerektiğine inanmış ve Pendleton Kanununu çıkarmıştır. Günümüzde,
(ABD)'de federal devlet kuruluşlarında çalışmak isteyen memurlar, "Office of Personnel
Management (OPM)" örgütünün yaptığı "merkezden sınava" girmek zorundadırlar.
(OPM)'nin bizdeki "Devlet Personel Başkanlığına (DPB 'ye)" benzer görev ve yetkileri
vardır. ABD'de memur aylıkları, genel hizmetler için saptanan (450) kadro türüne göre, (15)
derecenin karşılığına göre saptanır. Üniversite mezunları (5)'inci ya da (7)'nci dereceden
işegirerler. Yöneticiler ve profesyonel düzeyde olan memurlar, her ilerleme döneminde,
(11)'inci dereceye yükselene değin, her kez (2)'şer kademe ilerlemesi yaparlar. Daha sonraki
Akgüner,a.g.e., s.32.
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ilerleme dönemlerinde bir derece almaya başlarlar. Her derecenin içinde, bizde olduğu gibi,
kademeler vardır. Kademe ilerlemeleri, (52 ile 156) hafta arasında gerçekleşir. Federal düzeyde
kimi memurlar (mühendis, doktor, üniversite mensupları) işe alabilmek amacıyla, kendileri
ile sözleşme yapılabilir ve sözleşme karşılığı özel aylıklar ödenebilir. New York, Los Angeles,
San Fransisco gibi mega kentlerde çalışan memurlara, maaşlarının (%8)'i kadar "geçim farkı
tazminatı" ödenir. Polislere, koruma memurlarına ve yazı işlerinde çalışan memurlara da
özel ücretler verilir. (1949 tarihli ClassificationAct)'e göre, (ABD)'de memurluk kadrolarının
sınıflandırılması da yapılmaktadır. Merit düzen (patronagesystem) dışında kalan meslek
kümeleri ise, şunlardır: Doktorlar, dişhekimleri, hemşireler, bilim adamları, mühendisler,
avukatlar, din adamları, öğretmenler, uyuşturucu kolluğu mensupları, uzak ve yoksunluk
bölgelerinde

yan-zamanlı

IntelligenceAgency(CIA),

çalışanlar
Federal

ve

Bureau

mevsimlik
of

işçiler...

Investigation(FBI)

Ayrıca,
ve

Central

(Tennessee

ValleyAuthority) ve (Dışişleri Bakanlığı) gibi kuruluşların ayrı personel düzenlemeleri
vardır. Ancak, ABD'deki eğilim, ganimet sisteminden uzaklaşıp, liyakat sistemine ağırlık
verilmesi yönündedir40.
Türkiye'de yağma düzenini andıran ve "kadrolaşma" olarak anılan bir davranış vardır.
Atamaya yetkili kişilerin kendilerine yakın kişilerden bir kadro oluşturması anlamınagelen
kadrolaşma, 1950'den bu yana çok partili siyasal düzene geçilmesiyle başlamıştır ve açıkça
liyakat ilkesini çiğnemektedir. Özellikle, bakanlıkların üst düzey yöneticiliklerine, Kamu
İktisadi Teşekkülleri (KİT) yönetim kurullarına ve yerel yönetimlere yapılan memur atamaları
bu yaklaşımın örnekleridir. Üstelik bu tür uygulamalar verimi düşürmekte; sınıflandırma
sisteminden uzaklaşma ve bir statü kargaşası yaratmaktadır. Yolsuzluk olgusu da fiyat ilkesini
zedelemektedir.
Liyakat ilkesi Türk kamu yönetiminde ilk kez, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
(DMK) ile ve geniş boyutlarda kabul edilmiştir. Liyakatin gerektirdiği temel esaslar
şunlardır 41:
I. Memur alımında temel yaklaşım, toplumun tüm kesimlerinin kamu yönetiminde
temsilini sağlayan bir yöntem olmalıdır. Memur, uygun kaynaklardan ve nitelikli adaylar
arasından yapılacak bir seçim sonucunda alınmalıdır. Gerek hizmete girişte gerek hizmete
alındıktan sonrakiilerlemede, kişinin yeteneği, bilgisi, becerisi ve ehliyeti temel alınmalıdır. Liyakat
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da, herkesin eşit koşullar ve olanaklar altında katılabildiği, nesnel nitelikli yarışmalar ya da
sınavlar aracılığı ile ölçülmelidir.
2. Tüm memurlara din, renk, eğitim, milliyet, cinsiyet, medeni durum, yaş, sakatlık gibi
nedenlerle farklı davranılmamalı, Anayasanın10. maddesinde düzenlenen "kanun önünde
eşitlik" ilkesine göre hareket edilmelidir. Sınıflandırma, liyakat ve ehliyet ilkelerinin
uygulamaya

yansıyabilmesi,

idarenin

çeşitli

kuruluşlarında

bu

ilkelere

uyulup

uyulmadığını denetleme, idari etkinliklerde uyum ve düzeni sağlama ancak eşitlik ilkesi ile
olanaklı olur.
3. Tüm kamu görevlileri, karakter ve davranış üstünlüğü ile kamu hizmetlerini
yerine getirmenin amacı olan kamu yaran düşüncesine göre hareket etmelidirler.
4. Kamu hizmetlerinde çalışan kamu görevlileri, etkin ve verimli bir biçimde
kullanılmalı, bunların görevde kalmaları, başarıları ve yeterliliklerine göre saptanmalı,
belli standartlara (düzeye) ulaşamayan kamu görevlilerinin görevleri sona erdirilebilmeli ve
kamu görevlilerinin eğitimine ve öğretimine önem verilmelidir.
5. Kamu görevlileri, siyasal baskılara ve kişisel kayırmalara karşı korunmalıdırlar. Bu
kişiler, resmi yetkilerini herhangi bir kimsenin ya da kendilerinin siyasal geleceği ve
beklentileri için kullanmamalı, siyasal seçim sonuçlarını etkileyici ya da seçime müdahale
edici yönde hareket etmemelidirler.
6. Memurlar, resmi bilgileri ve belgeleri kanunlar izin verdiği ölçüde açıklamalı;
hukuka aykırı davranarak, idarenin zararına yol açmamalı, üçüncü kişilere karşı "usuli"
kimi güvencelerle korunmalıdırlar.
7. Nitelikli kamu görevlisi bulmak ve bunları memurluk mesleğinde tutabilmek için
ulusal ve yerel ölçekler dikkate alınarak (eşit işe eşit ücret) ödenmeli ve verilen ücretler,
kişileri memurluğa özendirici ve ödüllendirici nitelikte olmalıdır.Liyakat ilkesinin en etkili
güvencesi ve sağlam koruyucusu ise, bağımsız yargı denetimidir. Başka bir deyişle, idari yargı
mercileri tarafından memur lehine verilen kararlara ve genelde yargı denetimine inanan;
yargının memur lehine verdiği iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarına gecikmeden ve
tartışmasız uyan bir idarenin bu tutum ve davranışı, liyakat ilkesinin gerçekleşmesini sağlayan
en önemli araçtır; memur için en büyük güvencedir. Bu nedenle, memurun, yargı denetimine
başvurma yolları geçici de olsa engellenmemelidir. Üstelik bu başvuru yollarını, tümüyle
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ortadan kaldıran nitelikte ya da yargı kararlarının etkisiz kılma amacıyla yasal düzenlemeler
yapılamamalıdır42.
Sonuç olarak liyakat ilkesi ile kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine
getirilmesi için her pozisyona uygun kişilerin (bilgi ve beceri bakımından) getirilmesi, kayırma
sistemine karşı bir tür önlem alınması akıllara gelmektedir43.

2.4.4. Sınıflandırma İlkesi
Sınıflandırma; işe alma, ücret, eğitim, terfi ve emeklilik gibi personel işlemlerinin aynı
şartlara tabi tutulması gereken benzer nitelikteki hizmetlerden oluşmuş gruplardır 44.Başka bir
deyişle sınıflandırma, "görev" ve "personel" temel alınarak, hiyerarşi içinde birbiriyle
bağlantılı olan hizmet birimlerini bir kümede toplamadır. Sınıf, ortak eğitim ve meslek
niteliklerine sahip olan kamu personeli kümesidir. Ancak sınıflandırma yöntemi ile hizmet
ve insan arasında ilişki kurulabilir. Böylece, kamu personel rejimi kimi kurallara bağlanmış
olur. Devlet Memurları Kanunu (DMK), on hizmet sınıfı belirlemiştir (m. 36).Sınıflandırma
ilkesinin yararları aşağıdaki biçimde özetlenebilir:
1. Sınıflandırma, memurun aylık durumunu düzenleyen bir kümelendirme değildir.
Asıl amacı, kamu hizmetlerinin daha başarılı ve etkili bir biçimde yerine getirilmesini
sağlamak

için,

personelin

haklarınınve

yükümlülüklerinin,

hizmet

koşullarının

düzenlenmesi, güvencelerinin ortaya konmasıdır.
2. Devletin ekonomik ve sosyal görevlerini yerine getirebilmesi, kalkınma planları ile
buna göre çıkarılan yıllık programların yürütülebilmesi açısından, başarılı bir sınıflandırma
düzenine gereksinme vardır.
3. Sınıflandırma ilkesinin uygulandığı kamu personel düzenlerinde, kamu hizmetlerinin
yerine getirilmesi için gerekli personelin sağlanması ve bunların kadrolara yerleştirilmesi
kolaylıkla gerçekleşir.
3. Kariyer ilkesinin gerçekleşmesi ve gelişmesi için iyi bir sınıflandırma planı ve
uygulaması gereklidir. Nitelikleri aynı olan hiyerarşik kümeleri bir arada toplama, aynı zamanda
kariyer ilkesinin uygulanmasında da kolaylıklar sağlar.
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4. Son olarak, memur için yeterli ve sürekli bir ücret düzeninin geçerli olabilmesi
açısından, iyi bir sınıflandırma yapmak gereklidir45.
Yukarıda da vurgulandığı gibi, "kadro sınıflandırması" ve "personel sınıflandırması" adları
ile bilinen iki tür sınıflandırma yöntemi vardır. Personel sınıflandırması,"rütbe sınıflandırması"
adı da verilmektedir". Kadro sınıflandırmasında, sınıflandırmaya temel alınan kadroların
ödev, yetki ve sorumlulukları esas alınarak, bu kadrolara alınacak personelin nitelikleri ve
alacağı ücret belirlenir. Personel sınıflandırmasında ise, kariyer ilkesi ön-plana çıkarılarak,
kamu personelinin kişiliği ve statüsü dikkate alınır. Kamu personeli kendi niteliklerine uygun bir
sınıfta göreve başlayarak, kendi sınıfı içinde yükselir ve üst derecelere gelir. Bu iki düzen
arasında tercihte bulunurken, eğer eşit işe eşit ücret vermek istiyorsak, kadro sınıflandırmasını;
eğer kamu personelinin girişte tek tür olmasını istiyorsak personel sınıflandırmasını
uygulamamız gerekir. Bu tercihi de, doğal olarak, yasama organı bir kanunla yapacaktır.657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ilk biçiminde, personel sınıflandırmasına ağırlık vermiş; anılan
kanunda daha sonra yapılan birçok değişiklik, kadro sınıflandırması yapılmasına da olanak
tanımış; son değişikliklerle ise, eski barem düzenine benzer bir durum ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak kamu kurumlarının etkin işleyebilmesi için kamu personelinin iyi bir sistem
çerçevesinde gruplandırılması gerekmektedir. Bu grupların oluşmasında öncelikli olarak kamu
personeli seçerken liyakat sistemi göz önüne alınmalıdır. Liyakat sisteminden sonra ise iyi bir
sınıflandırma sistemi hayata geçirilmelidir46. Ancak bu şekilde etkin kamu hizmeti sağlanabilir.

2.4.5. Adil ve Yeterli Ücret İlkesi
Kamu personeline adil ve yeterli bir ücret (aylık) ödenmelidir. Yeterli ücretin
sağlanmasında, sadece ekonomik zorluklar ön planda tutulmalıdır. Sosyal refah devleti
"welfarestate" anlayışının, devlet tarafından dikkate alınması gerekir. Günümüzde, kamu
hizmetlerinin nitelik değiştirdiği ve devletin kamu kuruluşlarında personel istihdamını olanaklı
olduğunca ortadan kaldırması ve kamu personelinin aylıklarını belli bir düzeyde tutması
gerektiği ileri sürülüyorsa da, özellikle kamu hizmetlerinin düzenli ve aksamadan yerine
getirilmesi, bunun için de yeterli kamu personelinin işe alınmasının zorunlu oluşu, bunların
ücretleri, bu ücretin adil ve yeterli olması açılarından bu sayılar kabul edilemez. Kamu
personelinin aylıkları ya da ücretleri sınıflandırma ile saptanmalı, kişilerin satın alma gücündeki
değişiklikler yakından izlenmelidir. "Echelle mobile (oynak merdiven)" adı verilen düzenle,
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hareketli bir barem tablosu gerçekleştirmek yoluyla, ekonomideki fiyat artışları, otomatik olarak
(kendiliğinden) memur aylıkla yansıtılmalıdır. Gösterge ve katsayı yöntemi de, "yarı otomatik
oynak merdiven" denilen ve belli sürelerle yaşam pahalılığını aylıklara yansıtma yöntemi gibi,
memurlara adil ve yeterli bir aylık ödeyebilme yöntemidir. Ancak, parasal sıkıntılar içinde olan
siyasal iktidarların gösterge ve katsayı yönteminde, siyasal ve sosyal eğilimlerin de etkisi altında
kalarak, memur lehine gerekli düzenlemeleri yapmadıkları ortaya çıkmıştır. Aylık düzende,
açık, kolay hesaplanabilen ve uygulanabilen basit yöntemler yeğlenmeli; ek parasal olanaklar
adı altında kimi tazminatlar ödeyerek, ücret düzensizliği ve haksızlığı yaratılmamalıdır.
Memurlara ödenen aylıklarda kazanılmış hakları da korumak gereklidir47.
Türkiye'de memurlara ödenen aylıklarda ve ücretlerde bir adaletsizlik göze çarpmaktadır.
"Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında" (2001-2005),bu adaletsizliğin nedenleri belirtilmiştir:
"Kamu kesiminde ücret adaletsizliği temelde, asıl ücret ile ek ödemeler arasındaki oranın
giderek asıl ücret aleyhine değişmesi, çok sayıda ödeme türünün ortaya çıkmış olması ve ücret
öğelerinin tümünün vergi matrahı içine girmemesi gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.
Benzer nitelikteki ödeme türlerinin (öğelerinin) değişik isim ve biçimlerde ödenmesi, ücret
düzeninin karmaşık bir yapıya dönüşmesine ve ödeme öğeleri arasındaki bağlantıların
kaybolmasına neden olmuştur. Parasal ve sosyal hak ve yardımların tek ve ortak bir kanunda
yer almamış olması, Devlet Memurları Kanunu ve teşkilat kanunlarında ücretlerle ilgili
düzenlemelere yer verilmesi ve belirli sınıf ve statüler için zaman zaman yapılan özel
düzenlemeler, ücret düzenindeki karmaşıklığın daha da artmasına neden olmaktadır". Sekizinci
Beş Yıllık Kalkınma Planı, bu adaletsizliği gidermek amacıyla, norm kadrolara ve nesnel seçme
ölçütlerine dayalı bir istihdam politikasının izlenmesini, kariyer ve liyakat ilkelerinin esas
alınmasını ve sendikal hakların geliştirilerek, eşit işe-eşit ücret ilkesine dayalı bir aylık
düzeninin yaratılmasını öngörmektedir."Dokuzuncu Kalkınma Planı" (2007-2013), (5.6.3.
Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi) başlığı altında, kamu personelinin
gelişmesini olumsuz yönde etkileyen nedenlerden birini "ücrette dengesizlik, olarak
belirlemekte ve bununla yetinmektedir. İlgili bölüm, aynısıyla şöyledir: "Kamu kesiminde
görevde yükselme konusunun mevzuatta açık ve yeterli şekilde tanımlanmamış olması, etkili
bir ödüllendirme sisteminin bulunmaması ve ücret dengesizliği kamu çalışanlarının kendilerini
geliştirmesini olumsuz yönde etkilemektedir48.

Akgüner,a.g.e.s.39.
Akgüner,a.g.e.s.40.
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48
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2.4.6. Hizmet-içi Eğitim İlkesi
Liyakat ve kariyer ilkelerinin bir sonucu olarak hizmet-içi eğitime ağırlık verilmelidir.
İdarenin görevi kamu hizmetlerini yerine getirmek olduğuna göre, kamu hizmetinin değişen ve
gelişen toplumsal gereksinmelere uydurulması ve devamlı değişmesi, bu hizmetleri yerine
getiren kamu personelinin de değişikliklere ayak uydurmasını gerektirir. Memurların
yetiştirilmesi, verimliliklerinin arttırılması ve ileride kendilerine verilecek görevlere
hazırlanmaları açısından, hizmet-içi eğitim, çağdaş kamu personel yönetimlerinin çok önem
verdikleri bir konudur49.

2.4.7. Uzman Kişilere Başvurma İlkesi
Yönetici olarak çalışan kamu görevlileri, kamu hizmetlerini, uzman sayılan kişilerle
yakın bir ilişki içinde yerine getirmelidirler. Sınıflandırma ilkesi sonucu, uzmanlık ve
deneyim isteyen kadroların bu bilgiye ve deneyime sahip kişiler tarafından doldurulması ve
yönetici kadroların belirtilen kişilerle bir uyum içinde ve onların önerilerini dikkate alarak
hareket etmeleri gerekir. Bu yolla, halkın idareden beklediği kamu hizmetlerinin verimli ve
sağlıklı işlemesi ve böylece yönetici kadroların daha az hata yapmaları söz konusu olur 50.

49

A.e.
Akgüner,a.g.e.s.41.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu personeli ve kamu istihdamı kavramları incelenmiştir. Ayrıca
Türkiye’de Kamu Personel Sistemine hâkim olan ilkeler analiz edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) “Memur, görevi başında bulunduğu sürece, siyasal etkinliklerde bulunamaz ve siyasal
kanısını açıklayamaz” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
a)

Tarafsızlık

b)

Liyakat

c)

Sınıflandırma

d)

Kariyer

e)

Bağımsızlık

2)Devletin yerine getirdiği kamu hizmetlerini ve bu hizmetlerde çalışan devlet
memurlarını, hizmetin ve görevlerin gerekt i r d i ğ i mesleklere göre gruplara
(kümel ere) a yı rm ası na ne denir?
a) Tarafsızlık
b) Liyakat
c) Sınıflandırma İlkesi
d) Kariyer İlkesi
e) Bağımsızlık İlkesi

3)Devlet kamu hizmetlerini yerine getirirken, devletin göreve alacağı kişilerin
memurluk mesleğine girmelerini, sınıflar içinde ilerlemelerini ve yükselmelerini ya da
görevlerinin sona erdirilmesini ve bu düzeni eşitlik içinde uygulayarak memurları
güvenliğe sahip kılması aşağıdaki hangi ilkeyi tanımlar?
a) Tarafsızlık
b) Liyakat
c) Sınıflandırma İlkesi
d) Kariyer İlkesi
e) Bağımsızlık İlkesi
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4) “Kamu hizmetlerini görmek üzere, bir kamu kurum ve kuruluşunda belli bir ücretle,
belirlenmiş bir kadro ya da pozisyonda çalıştırılan kişilerin toplamı” olarak tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamu İstihdamı
b) Liyakat
c) Kamu Personeli
d) Kariyer İlkesi
e) Bağımsızlık İlkesi

5) Aşaıdakilerden hangisi Türkiye’de Kamu Personel Sistemine Hakim Olan İlkelerden
birisi değildir?
a) Sınıflama
b) Liyakat
c) Uzman
d) Kariyer
e) Bağımsızlık

6) “Bir örgüt bünyesinde emek gücünü örgütün amaçlarına uygun olarak kullanma
ve yönetme sürecinin bilgisidir” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamu İstihdamı
b) Personel Yönetimi
c) Kamu Personeli
d) Kariyer İlkesi
e) Bağımsızlık İlkesi

7) Liyakat düzenine geçişin ilk adımını aşağıdaki olaylardan hangisi oluşturmuştur?
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a)1833 yılında kabul edilen "Pendleton Kanunu"
b) ABD’de Devlet Personel Başkanlığının kurulması
c) ABD’de 1949 tarihli ClassificationAct
d) Tennessee ValleyAuthority kurulması
e) "Kanun önünde eşitlik" ilkesinin kabul edilmesi

8) Sınıflama ilkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Devletin ekonomik ve sosyal görevlerini yerine getirebilmesi, kalkınma planları ile
buna göre çıkarılan yıllık programların yürütülebilmesi açısından, başarılı bir
sınıflandırma düzenine gereksinme vardır.
b)Sınıflandırma, memurun aylık durumunu düzenleyen bir kümelendirmedir.
c)Kariyer ilkesinin gerçekleşmesi ve gelişmesi için iyi bir sınıflandırma planı ve
uygulaması gereklidir.
d)Memur için yeterli ve sürekli bir ücret düzeninin geçerli olabilmesi açısından, iyi bir
sınıflandırma yapmak gereklidir.
e)Sınıflandırma ilkesinin uygulandığı kamu personel düzenlerinde, kamu hizmetlerinin
yerine getirilmesi için gerekli personelin sağlanması ve bunların kadrolara yerleştirilmesi
kolaylıkla gerçekleşir.

9)Kaç tür sınıflandırma yöntemi vardır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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10)Türkiye'de memurlara ödenen aylıklarda ve ücretlerdeki adaletsizliğin nedeni
aşağıdaki kalkınma planlarının hangisinde belirtilmiştir?
a) 7.Kalkınma Planı
b) 8.Kalkınma Planı
c) 9.Kalkınma Planı
d) 5.Kalkınma Planı
e) 4.Kalkınma Planı

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)b, 4)a, 5)c, 6)b,7)a,8b),9)b,10)b
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3. KAMU GÖREVLİLERİ51

51

Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Kamu Personeli, Türkmen Kitapevi, 2012, ss.169-174.

59

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde “Kamu Görevlileri” kavramı üzerinde durulacaktır. Öncelikle “Kamu
Görevlisi”

kavramının

tanımı

üzerinde

durulacaktır.

Kavramın

tanımı

açıklığa

kavuşturulduktan sonra 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Kamu Görevlilerinin
türleri incelenecektir. Bu başlık altında Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler
ele alınacaktır. Son olarak bu bölümde “Memurluk” kavramı incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamu görevlisi nedir?
2. Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri nelerdir?
3. Kariyer ilkesi nedir ?
4. Liyakat ilkesi nedir ?
5. Devlet Memurları Kanununa Hâkim İlkeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kamu Görevlisi Kavramı

Kamu görevlisi
öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
kavramı Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Devlet Memurları Kanununa Devlet Memurları Kanununa Kazanım okuyarak ve
Hâkim İlkeler
Hâkim İlkeler öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.

Kamu Görevlilerinin Türleri

Devlet Memurları Kanununa Kazanım okuyarak ve
Göre Kamu Görevlilerinin
araştırarak geliştirilecektir.
Türleri öğrenilecektir.

62

Anahtar Kavramlar
Kamu Görevlisi, Memur, Sözleşmeli Personel,Sınıflandırma
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Giriş
Devletin kamu hizmetlerini yerine getirmesinde ve topluma sunmasında en önemli
sorumluluğu kamu personeli üstlenmiştir. İdarenin görevlerini yerine getirebilmesi için emrine
verilen taşınır ve taşınmaz mallar, idarenin maddi unsurunu; idarede görev yapanlar ise insan
unsurunu oluştururlar. İdarenin üstlendiği görevleri başarı ile ve gereği gibi yerine
getirebilmesi, insan unsurunun hem nicelik hem de nitelik yönünden yeterli kişilerden
oluşmasına bağlıdır. İnsan unsuru yeterli değilse, idarenin geniş ölçüde parasal ve maddi
olanaklara sahip olsa da görevlerini başarıyla ve gereği gibi yerine getirmesi mümkün olmaz.
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3.1. Kamu Görevlileri Tanımı52
Kamu yönetiminin insan unsurunu oluşturan kamu görevlilerine ‘kamu hizmeti
görevlileri’ veya ‘kamu personeli’ denilmektedir. 1982 Anayasası 128. maddesinde ‘kamu
hizmeti görevlileri’ kavramını kullanmıştır.
Kamu görevlisi kavramının dar ve geniş olmak üzere iki anlamı vardır. Fakat hangi
anlama gelirse gelsin, bir kişinin kamu görevlisi sayılabilmesi için, Devlet örgütünde ya da
kamu kesiminde yer alan bir örgüte bağlı olarak çalışması ön koşuldur. Mesela kanuna göre
avukatlar kamu hizmeti görürler. Ancak bu onların kamu görevlisi olduğu anlamına gelmez.
Kamu görevlisi diyebilmek için avukatlık hizmetini yerine getiren kişinin kamu kurumu ya da
kuruluşuna bağlı olarak çalışması gerekir.
Geniş anlamda kamu görevlileri, hukuksal statüleri, hiyerarşik durumları ne olursa
olsun kamu kesiminde çalışan herkestir. Buna göre devlet demiryollarında çalışan bir işçiden
Başbakana kadar herkes kamu görevlisidir.
Dar anlamda kamu görevlileri, Anayasanın 128. maddesinde de öngörüldüğü gibi,
kamu kurum ve kuruluşlarının genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten kişileri içine alır. Aynı maddede bu
kişilerin “devlet memurları” ve “diğer kamu görevlileri” olduğu vurgulanmıştır.
İki farklı anlamda kullanılabilse bile bir kişinin kamu görevlisi sayılabilmesi bir kamu
kurumunda çalışması ile mümkündür. Buna göre, kamu hizmeti görmelerine rağmen bir kamu
kurumuna tabi olarak çalışmayanlar kamu görevlisi değillerdir. Burada hizmetin niteliğine
bakılmaksızın hizmet görülen kurumun kamu kurumu olup olmaması, personelin “kamu
görevlisi” sıfatını taşıyıp taşımamasında belirleyicidir. Bir başka tanıma göre ise, kamu
personeli, devletin kamu hizmetlerini icra etmesinde ve topluma sunmasında en önemli görevi
üstlenmiştir. Kuruluş amacına ulaşması açısından İdare’yi destekleyen ve onun verimli
çalışmasını sağlamakla yükümlü olan kamu personeli, modern personel yönetiminin en önemli
konularından biridir. Devlet kamu hizmetlerini kamu personeli sayesinde yerine getirerek, bu
hizmetleri halka sunar ve bu süreç boyunca kamu personelinin performansı, işlemin
verimliliğinde rol oynamakta, hizmetlerin etkin ve etkili olup olmamasında önem arz
etmektedir. İdari personel boyutunda “kamu görevlisi” deyimi ağırlıklı olarak memurlardan
oluşmakta olup; sözleşmeli ve geçici personel ile işçileri kapsamaktadır. Buna göre; kamu

52

, a.g.e. s.169.
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görevlisi, memurları da kapsayan ve memur kavramına kıyasla daha geniş bir kavramdır. Her
memur bir kamu görevlisidir; ancak, her kamu görevlisi memur değildir.

3.2.Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) 53 , kamu görevlilerini üç kümede
toplamıştır. Yani kanun dört tür istihdam biçimi belirlemiştir. Bunlar, ‘memurlar’, ‘sözleşmeli
personel’, ‘geçici personel’ ve ‘işçilerdir’. Devlet memurları kanununun uygulandığı
kurumlarda bu dört çalıştırılma biçimi dışında kamu personeli çalıştırılamaz.

3.2.1.Memurlar54
Memur kelimesinin anlamının kapsamı oldukça geniştir. Kimi yasalar memur kavramını
tanımlamalarına rağmen yine kavramın içiriği ile tam örtüşecek bir tanım ortaya
çıkmamaktadır. Örneğin DMK’nın 4. Maddesinde memur “mevcut kuruluş biçimine
bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen
asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler memur sayılır” denmektedir. 55
Ayrıca, kurumlarda genel politikanın saptanması, araştırma, planlama, programlama, yönetim
ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur kabul edilir.
Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne göre, memur, ilk anlamıyla devlet hizmetinde aylıkla
çalışan kimse, görevli; ikinci anlamıyla bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlüdür. Hukukta ise
çeşitli memur tanımlamaları mevcuttur. Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu, memuru
kendilerine göre tanımlamışlardır. 1982 Anayasası’nın 128. maddesinde “Devletin KİT’ler ve
diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
görülür.” kuralı yer almış ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli
görevlerin, memurlar dışında diğer kamu görevlileri tarafından da yerine getirilebileceği hüküm
altına alınmıştır. Buna göre; genel idare esasları değil fakat özel yönetim usulleri ile yürütülen
kamu hizmetlerini gerçekleştirenlerin memur olamayacağı anlaşılmaktadır. Ancak, özel
yönetim usullerine göre yürütülen kamu hizmetlerini gerçekleştiren KİT’lerde memurlar görev
almaktadırlar. Bunun sebebi, KİT’lerin özel yönetim usullerine tabi olsalar bile,
53

R.G. Tarih: 23.07.1965, S.12056.
, a.g.e. s.170.
55
Ömer Bozkurt, Memurlar: Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü, TODAİE Yayınları,
Ankara,1980,s.42-43.
54
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gerçekleştirdikleri hizmetlerin, kamu gücü kullanılarak ve kamu yararı gözetilerek
gerçekleştirilmesidir. DMK’nın 4. maddesine göre, mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın,
devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli
kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler memurdur ve bunlara DMK hükümleri uygulanır.
Bu tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama,
programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur
sayılmaktadır. DMK’ya göre, Devlet memuru olmanın bazı özellikleri vardır. Buna göre,
memurların Devlet veya diğer kamu tüzel kişiliklerinde, genel idare esaslarına göre, asli ve
sürekli kamu hizmetini sürdürmek üzere görevlendirilmiş olmaları gerekir. Bir başka tanıma
göre ise, memur, bir kamu görevlisi olarak kamu görevine kadro ile bağlanmış, hiyerarşi düzeni
içinde tanımlanmış bir konuma sahip ve devlet bütçesinden sürekli ve düzenli geliri sağlanan
ve görev başında iken kamu yetkisini kullanma hakkına sahip kişidir. Memurların sözleşmeli
ve geçici personelden farkı, bir kadroya bağlanarak asli ve sürekli bir kamu hizmeti
görmeleridir. Memurluk bir meslek olarak benimsenmiştir.
Devlet memurları kanununa göre, bir kişinin memur sayılabilmesi için devlette ya da
diğer kamu tüzel kişiliklerinde ya da bunların denetim ve gözetimi altında kurulan ve çalışan
bir girişimde; genel idare esaslarına göre; asli ve sürekli kamu hizmetlerini sürdürmek için
görevlendirilmiş olması gerekir. 2010 verilerine göre bugün Türkiye’de kamu idarelerindeki
memur sayısı 1.776.412’dir.

3.2.2.Sözleşmeli Personel56
Türkiye’de sözleşmeli personel uygulaması 1980 sonrası yaygınlaşmıştır. Özellikle
devlet memuru olmak için belli bir yaş sınırı olması nedeniyle bu sınır üzeri olan uzmanlaşmış
kişileri çalıştırabilmek için bu yola başvurulmuştur. Bu kişilerin istihdam edilebilmeleri özel
durumlara göre yapılabilir.
1982 Anayasasında sözleşmeli personelle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
Mevzuatımızda sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkân veren ilk kanun DMK’dır. DMK’ya
göre sözleşmeli personel, 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, çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. Bu

56

, a.g.e. s.170.
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personel Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet
Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca onaylanan pozisyonlarda, mali
yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalışırlar.
Sözleşmeli personelin, ancak istisnai ve nadir olarak, özel bir meslek bilgisi ve
uzmanlığını gerektiren geçici işlerde, belli bir süre çalıştırılabileceği öngörülmüştür. Sadece
teknik işler için geçicilik şartı aranmamıştır. Daha sonra bu dar kapsam biraz genişletilmiş,
kalkınma planında yer alan önemli projelerin gerçekleşmesine yönelik işlerde de sözleşmeli
personel çalıştırılması kabul edilmiştir. 1982 Anayasası’nın yarattığı belirsizlik ortamında
sözleşmeli personel usulü hızla yaygınlaşmış olup; çok sayıda kurum ve teşkilat, kuruluş
kanunlarında değişiklik yaparak, yeni kurulanlar kuruluş kanunlarına doğrudan buna ilişkin bir
madde koyarak sözleşmeli personel çalıştırma olanağına sahip olmuştur. 2010 verilerine göre
bugün Türkiye’de kamu idarelerindeki sözleşmeli personel sayısı 262.555’dir.
Sözleşmeli personele ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ise Cumhurbaşkanınca
kararlaştırılır.
1 yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşkanınca karar verilen
görevlerde sözleşme ile çalışanlar da bu kategoride değerlendirilir.

3.2.3. Geçici Personel57
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 kimselerdir.
Özellikle yoğunlaşan ve artan iş dönemlerde personel ihtiyacını karşılamak için kullanılır.
Örneğin yaz mevsiminde yol yapımları arttığı için işçiye olan ihtiyaç artar. Belediyelerinde sık
kullandığı bir yöntemdir.
Bedensel çalışmalarının ön planda olduğu kısa süreli işlerde çalışan geçici personel,
DMK’nın çıktığı ilk halinde yer almamış ve 1974 yılında çıkan bir KHK ile Türk Hukuk
düzenine girmiştir. Bu personelin yerine getireceği hangi hizmetlerin geçici ya da mevsimlik
olduğuna ilişkin karar Bakanlar Kurulu tarafından verilir ve bu kararda geçici personelin sayısı
da belirlenir Geçici personelin yerine getireceği görevler asli ve sürekli nitelikte değil, geçicidir.
Bu sebeple geçici personel bir kadroya bağlı değildir; ancak, bir yıldan az süreli ya da
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mevsimlik hizmet için alınanların, kısa bir süre sonra daimi kadrolara geçtikleri görülmekte ve
uygulamada yaygın bir hal almaktadır. Ancak, geçici personel statüsü, Türk kamu personel
sisteminde yaygınlaşan bir statü olmasına rağmen bu statüye tabi personel, sahip oldukları
haklar ve çalışma koşulları yönünden sözleşmeli personelden geri durumdadır.

3.2.3. İşçiler58
İşçiler, memur, sözleşmeli personel ve geçici personel 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 (DMK. md.4/D). İş Kanunu hükümlerine
tabi olan işçiler, memur, sözleşmeli personel ve geçici personel dışında kalan kamu
görevlileridir. Haklarında DMK hükümleri uygulanamaz. DMK, kamu kuruluşlarında da özel
kesim kuruluşlarındaki gibi işçi çalıştırılabileceğini ve bunlar için ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç
olmadığı ilkesini benimsemiştir. Uygulamada ve öğretide tartışılan konulardan biri olan memur
ile işçi ayrımının nedenlerinden biri işçilere sağlanan hakların artması, işçilerin memurlara
kıyasla durumlarını düzeltmeyi amaçlayan imkânlara daha çok sahip olmalarıdır. Memurların
bazı haklar bakımından işçilerden geri durumda olması, “memur” sıfatının gerektirdiği
sorumlulukları taşımaları ve kendileri için öngörülmüş olan bazı yasaklara tabi olmaları ile
açıklanabilir. 2010 verilerine göre Türkiye’de kamu idarelerindeki sürekli işçi sayısı
226.820’dir

3.3. Devlet Memurluğu
1982 Anayasasında memurlara ilişkin bir düzenleme olmasına rağmen memur tanımı
yapılmamıştır. 128. maddede sadece kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin
kimler tarafından yerine getirileceği gösterilmiştir.
2004 tarihli yeni Türk Ceza Kanunun (TCK) tanımlar kenar başlığını taşıyan 6.
maddesinde, memur yerine kamu görevlisi deyimine yer vermekte ve bu deyimi şöyle
tanımlamaktadır. Kamu görevlisi “kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme
yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi”dir. Yeni
TCK’ya göre kamu görevlisi olmak için tek ölçüt belirlenmiştir: o da kişinin ‘gördüğü işin bir
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kamusal faaliyet olmasıdır. Görüldüğü gibi TCK’da yer alan kamu görevlisi kavramı,
DMK’daki memur kavramından daha geniştir.
Mevzuatta memuru en iyi tanımlayan kanun DMK’dır. DMK’ya göre, yukarıda da ifade
edildiği gibi, mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince
genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler
memur sayılır.

3.3.1. Devlet Memurları Kanununa Hâkim İlkeler59
DMK’na hâkim olan üç temel ilke vardır: sınıflandırma, kariyer ve liyakat.

3.3.1.2. Sınıflandırma
Devlet Kamu Hizmetleri Görevlerini ve bu görevde çalışan Devlet Memurlarını
görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. DMK on tane hizmet
sınıfı kabul etmiştir: Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıdaki
şekildedir.
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: DMK kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro
ve benzeri hizmetleri gören ve DMK’daki diğer dokuz sınıfa girmeyen memurlar Genel İdare
Hizmetleri sınıfını oluşturur.
Teknik Hizmetler Sınıfı: Mühendis, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi,
kimyager, matematikçi, istatistikçi, tekniker ve teknisyen benzeri teknik unvanlara sahip olan
memurlar bu sınıfı oluşturur.
Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: Bu sınıf, sağlık
hizmetlerinde mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim
gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizyoterapist, ebe,
hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler uzmanı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi,
sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuar,
eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı
teknisyeni dâhil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini
kapsar.
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Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı: Bu sınıf, DMK kapsamına giren kurumlarda
eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri ilköğretim müfettişlerini ve
yardımcılarını kapsar.
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre
avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercileri önünde temsil etme
yetkisine sahip olan memurları kapsar.
Din Hizmetleri Sınıfı: Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde
dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları (imam, müftü gibi) kapsar.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı: Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser yardımcısı,
komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve
emniyet müdürü gibi memurları kapsar.
Yardımcı Hizmetler Sınıfı: Bu sınıf, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve
toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme,
aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak
veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı
ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza
hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı görevlerde ve benzeri kamu hizmetlerini yapmak; bu
hizmetlerin görülmesine yardımcı olmak üzere çalışan ve işçi sayılmayan personelin toplandığı
sınıftır. Müstahdem, hastabakıcı, hizmetli gibi.
Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: Valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları
kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını
kapsar.
Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı: Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında
veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça
tespit edilen görevleri yerine getirenleri kapsar.
DMK bu sınıflar dışında memur kadrosu oluşturulmasını yasaklamıştır.

71

3.3.1.3. Kariyer
Kariyer, etimolojik olarak Fransızca “carriere”, İngilizce “career” kelimesinden
gelmektedir. Meslek, hayat boyu ilerleme, kişinin hayatının işi olarak seçtiği meslek anlamında
kullanılmaktadır. Kariyer, "Kişinin başlangıç yaptığı, yaşamının üretken yıllarını kullanarak
geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının sonuna dek sürdürdüğü iş ya da pozisyon" şeklinde
tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise kariyer, genellikle tek bir iş alanında,
dikey olarak ilerlenebilecek ve yapılan uğraşta uzmanlaşılacak işleri tanımlamaktadır. İnsanın
kendisini geliştirmesinin gerçekten sonu yoktur. Kariyer, yaptığı işte insanın kendisini sürekli
geliştirebileceğini düşündüğü alanları tespit edip, yaşam boyu bu alanda yoğunlaşarak kendini
mesleki, ekonomik, sosyal, fikirsel ve duygusal açıdan tatmin edebilmesidir. Kariyer, seçilen
bir iş ve meslek yolunda ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla deneyim kazanmak ve
yeteneklerini geliştirmek, daha fazla sorumluluk üstlenmek, daha fazla saygınlık elde etmektir.
Diğer yandan kariyer, kişinin çalışma hayatında, işe ilişkin tecrübeleri, aktivitesi ve hiyerarşik
pozisyonunu gösteren bir bileşke anlamını da taşımaktadır. Bireyler bir pozisyonda, yararlı
tecrübelerini biriktirirler, daha sonra yeteneklerini geliştirip daha üst bir pozisyona geçerler. Bu
anlamda kariyer, çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerini içeren bir süreçtir. Kariyer, iş ile
birlikte zaman boyutunu da içerisinde barındırmaktadır. Bu bağlamda, “bireyin yaşamı boyunca
ardışık iş deneyimleri” kariyer olarak tanımlanmaktadır. Tanım, “ilerleme” açısından
incelendiğinde “iş” ve “zaman” gibi iki temel boyutu içermektedir. Bu anlamda kariyer, bir
zaman çizgisi (timeline) üzerinde kişinin mesleğinde ilerlemesini ifade etmektedir. Kariyer,
koyulan hedefler doğrultusunda gerekli eğitimleri alıp, iş deneyimi kazanırken, mesleki ve
bireysel açıdan kişinin kendini gerçekleştirme sürecini ifade etmektedir. Bu bağlamda, kariyer,
insan ömrüyle sınırlı bir alanda mesleğinde sonuna kadar ilerlemektir. Kariyer, bir durum
tespitiyle kişinin kendi yeteneklerinin tespiti ve yeni yeteneklerinin keşfiyle başlayan ve belli
bir planla hedefler koyularak ve uygulama sonucunda hedeflere ne derece ulaşıldığı kontrol
edilerek mesleğinde sürekli gelişimdir. İnsanlar, yaşam düzeylerini kendileri belirler. Seçtikleri
mesleklerdeki ilerleme düzeyleri yaşam düzeylerinin göstergeleridir. Farklı mesleklerde farklı
yaşam düzeyleri olabildiği gibi aynı meslekte, en temel yaşam düzeyinden en yükseğine kadar
dağılmış yaşam düzeyleri görmek mümkündür. Mesela: Bir işletme öğrencisi, mezun
olduğunda, muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir olabilir. Bu mesleklerin her
birinde yaşam düzeyi de fark edecektir. Diğer mesleklerde de bunun gibi olacaktır. Ostim’de
küçük bir işletmede müdür olmak, İstikbal Mobilya’nın bölge müdürü olmak ve Ülker’in genel
müdürü olmak arasında, kariyer farkları olduğu gibi, pozisyonların meydana getireceği yaşam
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düzeyi farklılıkları da olmaktadır. Devlet Memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu
bilgilere ve yetişme şartlarını uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme
imkânını sağlamaktır60.

3.3.1.4. Liyakat
Liyakat, Latince meritum ile Yunanca kratein kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.
Meritum, yeterli ve değer anlamına; krotastan üreyen krasi ise güç, etki ve kuvvet anlamlarına
gelmektedir. Kelimeler birleşince ortaya çıkan kelime ise, toplumda değerlerin, seçkinlerin
güçlü ve etkili olmasını savunan bir görüşün adı olup, dolayısıyla üst kademelerde zekâ,
çalışkanlık ve diğer mesleki hünerleri bulunan kişilere yer verilmesi anlamına gelmektedir.
Liyakat sistemi siyasal kayırmacılık sisteminin uygulamada olumsuz sonuçlar vermesi
neticesinde ortaya çıkan bir sistemdir. İlke ilk defa 18. yüzyılda Prusya’da uygulamıştır.
Zamanın kralı Büyük Frederick 1742’de kamu görevlerine girebilmek için hukuk öğrenimi
görmüş olmayı ve giriş sınavlarında başarıyı zorunlu kılmıştır. Subvansiyon, siyasal partilerin,
seçim öncesinde kendilerine parasal destek sağlayarak seçim harcamalarını finanse eden kişi
ve kuruluşlara, aynı zamanda seçim çalışmalarına bizzat katılan partizanlara, iktidara geldikten
sonra çeşitli şekillerde özel menfaat sağlamaları (devlet ihalelerinde ayrıcalık sağlama, iş bulma
vs.) demektir. Sistem ABD’de 1883 tarihli “PendletonAct”ın uygulanmasıyla başlamıştır.
Kısacası liyakat, yönetim erkinin, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani liyakate
dayandığı yönetim biçimidir. Bu yönetim şeklinde idare erki üstün özellikler olduğu düşünülen
kişiler arasında paylaştırılmaktadır. Kayırma yoktur. Özellikle kamu yönetiminde daha bilgili
ve yetenekli kişilerin seçilmesi ve yine hizmet içindeki ilerleme ve yükselmelerin bilgi, başarı
ve yetenek kıstaslarına göre yapılmasını amaçlar Liyakat ilkesinin özellikleri bürokrasinin
karakterini belirlemektedir. Gerçekten de rasyonel işleyen bir bürokrasinin varlığı için liyakat
sisteminin tavizsiz uygulanması son derece önemlidir. Bu bakımdan liyakat ilkesinin varlığı
yeterli değildir. Önemli olan uygulamada ne derece dikkatli davranıldığıdır. Özellikle kamu
yönetiminde reform düşüncelerinin yoğun olarak tartışıldığı günümüzde hükümetin ve
bürokrasinin her seviyesinde liyakat ilkesinin nasıl oluşturulacağı ve korunacağı temel
sorunların başında gelmektedir. Liyakat sisteminin objektif olarak sürekli uygulanması bu
konuda başta gelen sorunlardan biridir. Liyakat kavramı literatürde dar ve geniş anlamda olmak
üzere iki farklı olguyu ifade etmek için kullanılmaktadır. Dar anlamı, işe en uygun kişinin
seçilmesidir. Diğer bir ifade ile liyakat, idarenin ihtiyaç duyduğu personelin seçiminde işe en

Kariyer Planlama ve Geliştirme El Kitabı, Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama Ve
Araştırma Merkezi (Karmer)Yayınları, Ankara, 2011, s.10-11.
60

73

uygun personelin belirlenmesidir. Geniş anlamı ise, belli özellikleri olan etkin ve verimli bir
personel sistemidir. İşe en uygun kişinin seçilmesi bakımından bilgi, görgü, kültür ve fiziksel
beceri önem arz eder. Belirtilen bu özelliklerin saptanabilmesi için açık yarışma sınavlarına
ihtiyaç duyulur. Personel sistemi olarak da adlandırılabilecek daha geniş bir anlamı ifade eden
liyakat sistemi ise, rasyonel bir personel sisteminin kurulmasını amaçlayan kural ve
uygulamaların bütünü olarak değerlendirilebilir. Başka bir ifadeyle geniş anlamda liyakat,
kamu görevlerine girişin ve hizmet içinde yükselişin “işe uygunluk” ve “performans” ölçütüne
bağlandığı, ücret ve diğer çalışma koşullarının hizmetin etkinliğine ve sürekliliğine katkıda
bulunduğu bir personel sistemidir61.
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. Bu ilke uyarınca, bireyler bilgi
ve yeteneklerine göre memurluk mesleğine girerler ve memur olduktan sonra da sınıflarındaki
ilerleme ve yükselmeleri hizmet süreleri ile birlikte yeteneklerine göre olur.

Mutlu YILDIRIM “Kamu Yönetiminin Kadim Paradoksu: Nepotizm ve Meritokrasi”, CBÜ Sosyal Bilimler
Dergisi, Yıl: 2013 Cilt:11 Sayı :2, s.360-361.
61
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu görevlisi kavramının tanımı ve Devlet Memurları Kanununa Göre
Kamu Görevlilerinin Türleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) “Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli
kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen kişi” bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Sözleşmeli personel
b)Memurlar
c) İşçiler
d)Uzmanlar
e) Teknik personel

2) 1980 sonrası yaygınlaşan personel tipi aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Sözleşmeli personel
b) Memurlar
c) İşçiler
d)Uzmanlar
e) Teknik personel

3) Aşağıdakilerden hangisi “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 tanımlanır?
a) Sözleşmeli personel
b) Memurlar
c) Geçici Personel
d)Uzmanlar
e) Teknik personel
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4) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’ndaki sınıflardan birisi değildir ?
a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
b) İşçi Sınıfı
c) Teknik Hizmetler Sınıfı
d) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
e) Teknik personel

5) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’ndaki sınıflardan birisi değildir?
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı
b) Din Hizmetleri Sınıfı
c) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
d) Tamir Hizmetleri Sınıfı
e) Teknik personel

6. “Hukuksal statüleri, hiyerarşik durumları ne olursa olsun kamu kesiminde çalışan herkes”,
Bu tanım aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a) Sözleşmeli personel
b) Memurlar
c) Geçici Personel
d)Uzmanlar
e) Geniş anlamda kamu görevlisi

7.“Mühendis, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi,
istatistikçi” gibi meslek gruplarını içerisinde barındıran sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
a)Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
b) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
c) Teknik Hizmetler sınıfı
d) Uzmanlar Sınıfı
e) Sağlık Hizmetleri Sınıfı
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8. “Öğretmenleri ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını” gibi meslek gruplarını içerisinde
barındıran sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
a)Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
b) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
c) Teknik Hizmetler sınıfı
d) Uzmanlar Sınıfı
e) Sağlık Hizmetleri Sınıfı

9.“Polis, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet
amiri”gibi meslek gruplarını içerisinde barındıran sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
a)Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
b) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
c) Teknik Hizmetler sınıfı
d) Emniyet Hizmetleri Sınıfı
e) Sağlık Hizmetleri Sınıfı

10.“Kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak
ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya
basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak” bu sınıf aşağıdakilerden hangisidir.
a)Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
b) Yardımcı Hizmetler Sınıfı
c) Teknik Hizmetler sınıfı
d) Uzmanlar Sınıfı
e) Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)c, 4)b, 5)d,6)e,7)c,8)b,9)b,10)b
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4. MEMURLUĞA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde “Memurluğa Giriş” konusu ele alınacaktır. Bu konu çerçevesinde öncelikle
Memurluğa Girişte Anayasal İlkeler açıklanacaktır. Sonrasında Memurluğa Girişte Aranan
Şartlar (Genel ve Özel Şartlar) incelenecektir. Memurluğa Girişte Genel Şartlar başlığı altında:
“Türk Vatandaşı Olmak, Yaş Şartı, Öğrenim Şartı, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Mahkûm Olmamak Şartı, Askerlik Şartı, Sağlık Şartı” başlıkları incelenecektir. Son olarak bu
bölümde memurların Adaylık Döneminden bahsedilecektir.

81

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Memurluğa Girişte Anayasal İlkeler nelerdir?
2.Memurluğa Girişte Aranan Genel Şartlar nelerdir?
3. Memurluğa Girişte Özel Şartlar nelerdir?
4. Memurluğa girişte serbestlik ilkesi nedir?
5. Aday Memur ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Memurluğa Girişte Anayasal Memurluğa Girişte Anayasal Kazanım okuyarak ve
İlkeler
İlkeler öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.
Konu

Memurluğa Girişte Aranan Memurluğa Girişte Aranan Kazanım okuyarak ve
Şartlar
Şartlar öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.
Memurluğa
Şartlar

Girişte

Özel Memurluğa Girişte
Şartlar öğrenilecektir.

Özel Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Eşitlik İlkesi, Serbestlik İlkesi, Yaş Şartı, Hizmet İçi Eğitim
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Giriş
Bu bölümde memurluğa giriş süreci analtılacaktır. Memurluğa girişteki genel ve özel
şartların neler olduğu incelenecektir.
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4.1. Memurluğa Girişte Anayasal İlkeler62
1982 Anayasasının 70. maddesi kamu hizmetlerine girme hakkını düzenlemiştir. Buna
göre “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin
gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez”. Bu madde çerçevesinde üç temel
ilke göze çarpar:
a. Serbestlik İlkesi: Hiç kimse devlet memurluğuna girmeye zorlanamaz. Bu ilke aynı
zamanda Anayasanın 18. maddesinde de “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır”
şeklinde ifadesini bulmuştur. Yani memur olma kişinin isteğine bağlıdır. Bunun istisnaları ise
vatan hizmeti (askerlik), olağanüstü hal ve sıkıyönetim zamanlarındaki durumlardır.
b. Eşitlik İlkesi: Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir, deniliyor. Bu aynı
zamanda Anayasanın 10. maddesinin bir sonucudur. Bu maddeye göre “herkes, dil, ırk, renk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin
kanun önünde eşittir”. Bir başka deyişle idare memur alımında eşitlik ilkesine uymalıdır. Eşitlik
ilkesi ancak görevin gerektirdiği niteliklere göre bozulabilir. Örneğin adli hakim olabilmek için
hukuk fakültesi mezunu olmak gerekir.
c. Görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelik aranmaması ilkesi: Bu ilke, memur
olmak isteyen kişilerde, devlet memurluğuna girişte aranılan özel ve genel koşulla dışında
başka niteliklerin aranmamasını öngörür.

4.2. Memurluğa Girişte Aranan Şartlar (Genel Şartlar)63
Devlet memurları kanununda memur olabilecek kişilerin taşıması gereken çeşitli
koşullar belirtilmiştir. Bu koşullar bir kişinin devlet memuru olabilmesi için taşıması gereken
kuralları içermektedir. Bu koşullar 2 çeşittir. Bunlar genel ve özel koşullardır. Bu koşullar
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilmektedir. Genel koşullar bir kişinin
memur olabilmesi için sahip olması gereken koşullardır. Özel koşullar ise kamu kurumlarının
kendi özelliklerine göre istediği özellikleri barındıran koşullardır.

62

, a.g.e. s.174-175.
, a.g.e. s.175-176.
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4.2.1. Türk Vatandaşı Olmak
Devlet memuru olabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekir. Anayasanın 66. maddesi
vatandaşlığı düzenlemiştir. Buna göre “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes
Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür”. Vatandaşlık ister doğumla, ister
kanuni başvurular çerçevesinde isterse de evlilikle kazanılmış olsun sonuç olarak TC
vatandaşlığına geçmiş bir kişi devlet memuru olabilir.

4.2.2. Yaş Şartı
Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Ayrıca, bir meslek
veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12
nci maddesine göre kazai rüşt (yargısal erginlik) kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına
atanabilirler.

4.2.3. Öğrenim Şartı
Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli
bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması mümkündür. Bir sınıfta belli görevlere
atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu
kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha
yükseköğrenim dereceleri veya belirli fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya
meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar
konulabilir. Örneğin kaymakam olabilmek için hukuk, siyasal bilgiler, işletme ya da iktisadi ve
idari bilimler fakültelerinden mezun olmak gerekir.

4.2.4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Devlet memuru olmak isteyen kişinin siyasal haklardan ve bu hakların kullanımından
mahrum bulunmaması gerekir.

4.2.5. Mahkum Olmamak Şartı
Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak
üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak gerekir.
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4.2.6. Askerlik Şartı
Memur adaylarının askerlikle ilgilerinin bulunup bulunmadığına bakılır. Yükümlü
olanlar için askerlik hizmetini yapılmış ya da erteletilmiş olması gerekir.

4.2.7. Sağlık Şartı
Bir kimsenin memurluğa girebilmesi için, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı bulunmaması gerekir.

4.3. Özel Şartlar64
Belirli memur grupları için genel şartlara ek olarak özel şartlar da aranır. Bu koşulların
neler olduğu, memur alan kuruluşların, kuruluş ve görev kanunlarında belirlenir.
DMK iki tane özel şart öngörmüştür. Bunlar:
1. Diploma Şartı: Memurun hizmet göreceği sınıf için, DMK’nın 36 ve 41’inci
maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olması
gerekir.
2. Kurumların Özel Kanun veya Diğer Mevzuatında Aranan Şartları Taşımak:DMK’ya
göre devlet memurluğuna girebilmek için kurumların kendi kanunları ve
yönetmelikleriyle başka özel şartlar da aranabilmektedir. Örneğin Dışişleri Bakanlığı
Sınav Yönetmeliğine göre, Dışişleri Bakanlığında meslek memuru olabilmek için
yabancı dil bilmek gerekir.

4.4.Memur İhtiyacının İdare Tarafından Tespiti ve İlanı65
Memurluğa girişte idare tarafından yapılacak ilk iş, boş kadroların saptanmasıdır.
İdarenin memura olan ihtiyacı üç biçimde ortaya çıkabilir: birinci ihtiyaç yeni bir kamu
hizmetinin kurulmasından kaynaklanabilir. İkinci ihtiyaç, mevcut bir kamu hizmetinin
genişletilmesi nedenine dayanabilir. Üçüncü ihtiyaç ise, idarenin elindeki ve daha önce
memurlar tarafından doldurulan kadroların, memurluğun sona erme durumlarından biri ile
(emeklilik, istifa, ölüm gibi) boşalmış olmasıdır.

64
65

, a.g.e. s.176.
, a.g.e. s.177.
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DMK, memurlar için kurumlarınca önerilen kadroların Maliye Bakanlığı, Devlet
Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte hazırlanmasını öngörmüştür. Kamu kurumları ve
kuruluşları, personel atamalarına gerek gördükleri boş kadroların sayılarını, sınıflarını,
ünvanlarını ve derecelerini belirterek, bir cetvel biçiminde Devlet Personel Başkanlığına ve
Maliye Bakanlığına bildirirler. Her yıl kamu kuruluşlarına ne kadar memur atanacağı, merkezi
yönetim bütçe kanunlarında saptanmaktadır.

Duyurma ise, Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM’nin boş kadroları kamuoyuna
bildirmesidir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihi, atama yapılacak boş kadroların
sınıfları ve dereceleri, kadroların bulundukları kurumlar ve yerleri, kadrolara alınacak
personelde aranacak genel ve özel şartlar, en son başvurma tarihi başvurulacak yerler, sınav
yerleri ile zamanları ve gerek gördüğü diğer bilgiler, başvurma süresinin bitiminden en az on
beş gün önce, Resmi Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan ve yüksek tirajlı ilk üç
gazetede duyurulur. Bu duyuru yöntemlerinden bugün sadece kurum ve kuruluşların kendi
duyurularını yapması yöntemi uygulanmaktadır.

4.5.Memurluğa Girişte Sınavlara Katılma66
İdarenin duyurduğu kadrolara girmek isteyenler, başvuru için önceden belirlenen
şartları yerine getirerek başvurularını yaparlar. İstenen şartlara sahip bulunmayanlar bu
sınavlara katılamazlar ve bu durum başvurulan merciler tarafından kendilerine bir yazı ile
bildirilir.
Devlet kamu hizmet ve görevlerine devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet
memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır. Sınavların yapılmasına dair usul
ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı
esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.
Bugün uygulanan yönetmelik 2002 yılında çıkartılan “Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliktir.67 Yönetmeliğin çıkarılış
amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve
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, a.g.e. s.177.
R.G. Tarih: 3.5.2002, Sayı: 24744.
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kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön
elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.
Ancak bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutulan bazı birimler vardır. Bunlar: Adalet
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve
Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri
Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında sayılanlar (Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri;
hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar,
Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin,
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin,
Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün
öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay
Mehteran Bölüğü Sanatkârları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera
ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuar ve orkestralarının sanatkâr memurları, uzman
memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; Spor-Toto Teşkilatında çalışan
personel; subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar ile Emniyet Teşkilatı
mensupları) ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları.
KPSS, ÖSYM tarafından yapılır. Başvuruların alınması, sınavın uygulanması ve
değerlendirilmesi ÖSYM tarafından gerçekleştirilir.KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir.
Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki
sınava kadar geçerli olmaya devam eder.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, memurluğa girişteki genel ve özel şartlar öğrenilmiştir. Bu çerçeve
memurluğu girişteki genel ve özel şartler ayrı ayrı başlıklar halinde incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) “Hiç kimse devlet memurluğuna girmeye zorlanamaz” bu tanım aşağıdaki ilkelerden
hangisinin bir sonucudur?
a) Görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelik aranmaması ilkesi
b) Serbestlik İlkesi
c) Eşitlik İlkesi
d) Liyakat İlkesi
e) Kariyer İlkesi
2) “Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir” bu tanım aşağıdakilerden hangisine
ile ilgilidir?
a) Görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelik aranmaması ilkesi
b) Serbestlik İlkesi
c) Eşitlik İlkesi
d) Liyakat İlkesi
e) Kariyer İlkesi

3) “Memur olmak isteyen kişilerde, devlet memurluğuna girişte aranılan özel ve genel koşulla
dışında başka özelliklerin aranmaması” bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelik aranmaması ilkesi
b) Serbestlik İlkesi
c) Eşitlik İlkesi
d) Liyakat İlkesi
e) Kariyer İlkesi
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4)Aşağıdakilerden hangisimemurluğa girişte aranan genel şartlardan birisi değildir?
a) Yaş
b) Askerlik
c) Türk Vatandaşı Olmak
d) Kamu haklarından mahrum bulunmak
e) Kariyer Şartı

5)Aşağıdakilerden hangisimemurluğa girişte aranan özel şartlardan birisidir?
a) Yaş
b)Diploma Şartı
c) Türk Vatandaşı Olmak
d) Kamu haklarından mahrum bulunmak
e) Kariyer Şartı

6) KPSS sonuçları kaç yıl süre ile geçerlidir?
a) 2
b)3
c) 4
d) 5
e) 6

7) Aşağıdaki suçlardan hangisiden mahkum olan kişi devlet memuru olabilir?
A) Kaçakçılık
B)Resmi İhale ve Alım Satımlara Fesat Karıştırma
C) Devlet Sırlarını Açığa Vurma
D) İnancı Kötüye Kullanma
E) Trafik Suçları
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8)Aşağıdakilerden hangisi memurluğa girişte aranan genel şartlardanbirisidir?
a) Yaş
b)Öğretim Şartı
c) Uzmanlık Şartı
d) Ehliyet Şartı
e) Kariyer Şartı

9)Aşağıdakilerden hangisi memurluğa girişte aranan genel şartlardanbirisi değildir?
a) Yaş
b)Ehliyet Şartı
c) Türk Vatandaşı Olmak
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
e) Sağlık Şartı

10)Aşağıdakilerden hangisi memurluğa girişte aranan genel şartlardansi değildir?
a) Yaş
b)Mahkum Olmamak Şartı
c) Türk Vatandaşı Olmak
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
e) Kariyer Şartı

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)a, 4)d, 5)b,6)a,7)e,8)a,9)b,10)e
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5. DEVLET MEMURLUĞUNA ATANMA68

68

, a.g.e. s 178-180.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümünde devlet memurluğuna atama süreci ele alınacaktır. Bu çerçevede
öncelikle: “Atama İşleminin Hukuki Niteliği, Atama İşleminde İdarenin Takdir Yetkisi, Atama
İşleminin Yargısal Denetimi, Adaylık Süresi ve Adaylık Süresi İçinde veya Sonunda,
Başarısızlık, Asli Memurluğa Atanma ve Şartları, Atamaya Yetkili Makam” konuları
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aday memur nedir?
2. Asli memur nedir?
3. Memuru atamaya yetkili makamlar hangileridir?
4. Devlet memuru adayı olarak geçirilen süre en az kaç yıldır?
5. Devlet memuru adayı olarak geçirilen süre en çok kaç yıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Memurların Atanması

Aday Memurluk

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Devlet memurlarının nasıl Kazanım okuyarak ve
atandığı öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.
Aday memurluk
öğrenilecektir.

süreci Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Memurları Atamaya Yetkili Memurları atamaya yetkili Kazanım okuyarak ve
Kurumlar
kurumların kimler olduğu araştırarak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.

99

Anahtar Kavramlar
Aday Memur, Memuriyete Atanma, Asli Memurluk,Atamaya Yetkili Makam
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Giriş
Türk Kamu Personel Sisteminin en önemli unsuru şüphesiz memurlardır. Memur
olmadan önce kişilerin bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu şartları taşıyıp gerekli
sınavları geçen kişiler aday memur olarak göreve başlamaktadır. Aday memurluk süresi
çerçevesinde görevini yapan ve gerekli başarıyı gösteren adaylar asli memurluğa atanmaktadır.
Bu süreç içerisinde çeşitli kuralları barındırmaktadır. Örneğin aday memuru asli memurluğa
kim atayacaktır? Ya da diğer memurluğa atanma süreçleri nelerdir? Bu sorular ekseninde bu
bölümde memuriyete atanma ele alınacaktır.
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5.1.Adaylık Dönemi
Sınavlarda başarılı olanlar kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Adaylık süresi içinde
memur hem denenir hem de yetiştirilir. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi
bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli
yapılamaz.
Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime,
ardından sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar. Temel eğitim bütün aday
memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, Devlet memurlarının ortak vasıfları
ile ilgili hususları kapsayan eğitimdir. Hazırlayıcı eğitim ise, aday memurların, atandığı kurum
veya kuruluşu, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimdir. Temel eğitim ile hazırlayıcı
eğitim aynı kurumda yapılır. Adayların devlet memuru olarak atanabilmeleri için bu eğitim
aşamalarında başarılı olmaları şarttır.
Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini,
eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esasları ve ilgili diğer hususları
belirlemek amacıyla 1983 yılında “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel
Yönetmelik” çıkarılmıştır. 69 Bu yönetmeliğe göre aday memurların eğitimi ile ilgili ilkeler
şunlardır:
a. Genel İlkeler
(1) Eğitimin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkılap ve ilkelerine,
Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine
bağlı kalarak uygulayacak yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici,
vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.
(2) Kamu görevlerinde istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği
bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden
en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.
(3) Eğitimleri başarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa
atanamazlar.
(4) Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj birbirini takip eden sıra içinde devam
eder.
(5) Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür.

69

R.G.Tarih: 27.06.1983, Sayı:18090.
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(6) Eğitimler kurum veya kuruluşların sorumluluğunda yapılır.
(7) Eğitim sürelerine sınavlar dâhildir.
b. Temel Eğitim İle İlgili İlkeler
(1) Temel eğitimin hedefi; Aday memurlara, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile
ilgili bilinmesi gereken, asgari bilgileri vermektir.
(2) Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dâhilinde ve aday
memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.
(3) Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok olamaz.
c. Hazırlayıcı Eğitim İle İlgili İlkeler
(1) Hazırlayıcı eğitimin hedefi; Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri
dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri
kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.
(2) Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz.
d. Staj İle İlgili Hedefler
(1) Stajın hedefi; Aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik
bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve
kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.
(2) Staj; Aday memurun görev ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluşa
yaptırılabilir.
(3) Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.
Aday memurların eğitiminin içeriğine bakıldığında ise şu konulardan oluştuğu görülür: Temel
Eğitim konuları; Atatürk ilkeleri, T.C. Anayasası, Genel olarak Devlet teşkilatı, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Yazışma-Dosyalama usulleri, Devlet malını koruma ve tasarruf
tedbirleri, Halkla ilişkiler, Gizlilik ve gizliliğin önemi, İnkılap tarihi, Milli Güvenlik Bilgileri,
Haberleşme, Türkçe Dilbilgisi Kuralları ve İnsan Haklarından oluşur. Hazırlayıcı Eğitim
Konuları, aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak; Kurum ve kuruluşun;
tanıtılması, görevleri, teşkilatı, ilgili mevzuatı ve diğer kurumlarla ilişkileri; Aday memurun
görevi ile ilgili hususlar ve Kurum veya kuruluşun uygun göreceği diğer konulardan oluşur.
Staj Dönemi Konuları ise ilgili kurum veya kuruluşlarca belirlenir.

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız
olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları,
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göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin70 teklifi ve atamaya yetkili amirin
onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel
Başkanlığına bildirilir.
Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış
olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. 71
İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Temel Eğitim hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple
görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık
sebebiyle kurumları ile ilişikleri kesilenler için bu şart aranmaz. Üç yıllık sürenin tespitinde
Başbakanlık Devlet Personel Dairesinde tutulan kayıtlar esas alınır.

5.2. Memurluğa Atanma
Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya
yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. 72 Asli
memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez. Bu tarih onay tarihidir.
DMK’nın 59. Maddesinde kimi görevler sayılmış ve bunlar istisnai memurluklar olarak
adlandırılmıştır. Bu görevlere devlet memurları kanununun hükümleriyle bağlı olmaksızın
memur atanabilir. Ancak istisnai devlet memurluklarına atanacak olanlarında devlet memurları
kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşıması gerekir. İstisnai memurluklardan
bazıları şunlardır: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği memurlukları, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin memurlukları, Bakan Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakan Müşavirlikleri,
Başbakanlık Basın Müşavirliği, Bakanlar Kurulu Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlükleri,
Valilik, Büyükelçilik, Elçilik, Daimi Temsilcilik, Milli İstihbarat Teşkilatı memurlukları, Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirlikleri, Bakanlar Kurulu Sekreterliği, Başkanlık
Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Din
İşleri Yüksek Kurulu Üyelikleri.

70
Disiplin amirleri ifadesi 2011 yılında yapılan yasal değişiklikle gelmiştir. İfade daha önce “sicil amirleri”
şeklindeydi. Bkz: R.G. Tarih: 25.02.2011, Sayı: 27857 (Mükerrer).
71
2011 yılında yapılan yasal değişiklik öncesi bu hüküm “adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru
olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri
kesilir” şeklindeydi. Bakınız: R.G. Tarih: 25.02.2011, Sayı: 27857 (Mükerrer). Ayrıca daha önce, adaylık
sürecinde, tüm disiplin cezaları ilişik kesme nedeniyken, 2014 yılında yapılan düzenlemeyle (10/9/2014 - 6552/67
m.) sadece aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ilişik kesme nedeni olabilecektir.
72
2011 yılında yapılan yasal değişiklik öncesi bu hüküm “Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve
olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak
üzere asli memurluğa atanırlar” şeklindeydi. Bakınız: R.G. Tarih: 25.02.2011, Sayı: 27857 (Mükerrer).
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Atama işlemi yapıldıktan sonra, bu işlem hakkında memura yazılı bildirimde bulunulur.
Memur atama emrini aldıktan sonra devlet memurları kanununda yazılı süreler içinde göreve
başlamak zorundadır. Buna göre aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine
tebliğ gününü; başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü
içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı
ile kısaltılabilir.
Bir göreve atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süreler
içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak
istihdam edilemezler.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde memurluğa atanmada yaşaşan süreçler ele alınmıştır. Bu çerçevede bir
kişinini memuriyete girdikten sonraki aday memurluk süreci ve bu süreç sonucunda memurluk
mesleğine nasıl ve hangi makam tarafından atanacağı incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Devlet memurluğu adaylık devresi içinde veya sonunda, ilişikleri kesilenler (sağlık
nedenleri hariç) kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
2)Devlet Memurluğunda adaylık süresi en çok kaç yıldır?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
3) Devlet Memurluğunda adaylık süresi en az kaç yıldır?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
4) Aday memurlara, hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve bulundukları
kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak
suretiyle tecrübe kazandırmak amacıyla geçirilen sürece ne denir?
a) İfa süresi
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b) Staj
c) Eğitim
d) Temel Eğitim
e) Kısaltılmış eğitim
5) Kamu İdareler, staj dönemde, aday memurları yazılı veya uygulamalı sınava tabi tutarak da
değerlendirebilirler; bu sınavlardan kaç puan alan aday başarılı olmuş sayılır?
a)50
b)60
c)70
d)80
e)90
6) ”Aday memurların bulundukları kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin
yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamak”
diye tanımlanan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temel Eğitim
b) Staj eğitimi
c) Hazırlayıcı Eğitim
d) Teorik Eğitim
e) Pratik Eğitim
7) “Aday memurlara, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari
bilgileri vermek” diye tanımlanan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temel Eğitim
b) Staj eğitimi
c) Hazırlayıcı Eğitim
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d) Teorik Eğitim
e) Pratik Eğitim
8) Devlet memurları asli Devlet memurluğuna atandıktan sonra en geç kaç ay içinde
kurumlarınca düzenlenecek merasimde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına
sadakatle bağlı kalmak ve kanunları sadakatle uygulayacaklarını yeminle belirler?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
9)2451 sayılı Kanuna göre, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kim Başbakanın veya
Devlet bakanının şifahi izinlerini almak koşuluyla dışişleri memurlarını yurtdışı teşkilâtından
merkeze, merkezden yurtdışı teşkilâtına, yurtdışı teşkilâtında bir ülkeden diğer bir ülkeye daimi
görevle gönderebilir?
a)Cumhurbaşkanı
b)Başbakan
c)Bakan
d)Dış İşleri Bakanı
e)Milletvekilleri
10)Memurun ilgili kanunlarda öngörülen süre içerisinde göreve başlaması gerekmektedir. 657
sayılı Kanuna göre belirtilen süreler içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir
ve bu kimseler kaç yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
Cevaplar1)c, 2)b, 3)a, 4)b,5)b,6)b,7)a,8)a, 9)d, 10)a
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6. MEMURLAR HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE DİSİPLİN
CEZALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde memurların disiplin soruşturması ve alabilecekleri disiplin cezaları
incelenecektir. Bu ana başlık altında: “Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları, Disipline İlişkin
Genel Hükümler, Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar, Zamanaşımı, Cezai
Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir arada Yürütülmesi” konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Disiplin amiri kavramı nedir?
2.Disiplin cezasını kimler verebilir?
3.Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının bir arada yürütülmesi nedir?
4.Kınama cezası hangi hallerde verilir?
5.Meslekten çıkarma cezası hangi hallerde verilir?

113

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Memurlarda
Soruşturması

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Disiplin
Memurlar Hakkında Disiplin Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
Soruşturması nasıl yapıldığı
öğrenilecektir.

Disiplin Cezaları

Memurlar hangi eylemleri
yaptıklarında hangi Disiplin

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Cezalarını alacakları
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Kınama, Uyarı, Aylıktan Kesme, Devlet Memurluğundan Çıkarma, Kademe İlerlemesinin
Durdurulması
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Giriş
Memurların birlikte bulunmasının ve düzenli olarak çalışmasının sağlanabilmesi için
uygulanan yaptırımlardan biri de disiplin cezalarıdır. Bir kurumda çalışan memurların,
kurumun düzenini bozucu davranışlarına karşı uygulanan yaptırımlara, disiplin cezaları denir.
Disiplin suç ve cezalarını, ceza kanununda düzenlenen suç ve cezalarla karıştırmamak
gerekir. Bunlar arasında önemli farklar vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir73:
-

Ceza kanunları, ülkede yaşayan herkese uygulanır. Disiplin suçları ve cezaları sadece
memurlara uygulanır.

-

Ceza kanunlarının öngördüğü yaptırımlar, toplumsal düzene karşı işlenen suçlara
uygulandığından, disiplin cezalarına göre daha ağırdır. Bu yaptırımlar, kişinin yaşam
biçimine, özgürlüğüne, toplumsal konumuna ve haklarına etki yaparlar. Buna karşılık,
disiplin cezaları, kişinin sadece mesleksel haklarına etki yapar.

-

Ceza hukuku ve kanunu sadece yargıç tarafından uygulanır. Disiplin cezaları ise,
hiyerarşideki üstler ya da idari kurullar tarafından uygulanır.

İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2006, s. 616- 617.

73
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6.1.1 Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları74
Disiplin amirleri DMK’nun 124. Maddesine göre“kurumların kuruluş ve görev
özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel
yönetmeliklerinde tayin ve tespit edilecek amirlerdir.” Disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde
uygulanacak esaslar DMK’nun 184. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca çıkarılan Disiplin
Kurulları ve Disiplin amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 16. Maddesinde
gösterilmiştir75.
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.
Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller:
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren
fiil ve haller şunlardır:
Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı
ile bildirilmesidir.
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
-

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,

-

Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini
terk etmek,

-

Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

-

Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,

74

, a.g.e., s.196.
Zehreddin Aslan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Disiplin Suç ve Cezaları,Alfa
Yayınları,Bursa,2001,s.95.
75
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-

Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

-

Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

-

Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

-

Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile

bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
-

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,

-

Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli
faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

-

Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

-

Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,

-

Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

-

Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

-

İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede
bulunmak,

-

İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

-

Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

-

Verilen emirlere itiraz etmek,

-

Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

-

Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

-

Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon
kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
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Aylıktan Kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır76:
-

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,

-

Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

-

Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için
kullanmak,

-

Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda
bulunmak,

-

Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

-

Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri
amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

-

Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,

Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun,
bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
-

Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

-

Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

-

Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

-

Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve
hareketler yapmak,

Daha önce, ”İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek; Toplu müracaat veya şikâyet etmek; Yasaklanmış
her türlü yayını görev mahallinde bulundurmakta aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller arasında sayılıyordu.
2011 yılında yapılan değişikliklerle bu fiiller maddeden çıkartılmıştır. R.G. Tarih: 25.02.2011, Sayı: 27857
(Mükerrer).
76
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-

Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

-

Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

-

Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici
faaliyetlerde bulunmak,

-

Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda
bulunmak,

-

Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

-

Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

-

Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak
veya bunları tehdit etmek,

-

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,

-

Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

-

Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
Devlet Memurluğundan Çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak

üzere memurluktan çıkarmaktır.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
-

İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini
bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma
ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek,
bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

-

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,

-

Siyasi partiye girmek,

120

-

Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

-

Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği
görev veya emirleri yapmamak,

-

Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

-

Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici
hareketlerde bulunmak,

-

Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

-

Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

-

Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum
ve davranışlarda bulunmak,

-

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri
işlemek.
6.1 Disipline İlişkin Genel Hükümler77

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 ödül veya başarı belgesi 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.

6.3. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar78
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı

77
78

, a.g.e., s.200.
, a.g.e., s.201.
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alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde
Valiler tarafından verilir.
Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun
bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur,
cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin
cezası vermekte serbesttirler.

6.4. Zamanaşımı
Disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve
hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında
bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın
tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası,
kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu,
dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya
ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren
azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.
Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli
gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan
bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya gıyabeten dinletmeye, mahallen keşif
yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.
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Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, soruşturma evrakını
incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili
vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere
verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma
hakkından vazgeçmiş sayılır.

6.5. Cezai Kovuşturma İle Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada
Yürütülmesi79
Yukarıda bahsedilen disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler
kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil
etmez.Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış
olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.
Memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin
cezasının uygulanmasına engel olamaz.
Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası
ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması
cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun
dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici
ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.
Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma
cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının
uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire
başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak
nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına

79

, a.g.e.,s.202.
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işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından silinmesinde ayrıca
disiplin kurulunun mütalaası alınmalıdır.
Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum
merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda
bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin
Kurulu bulunur. Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi
memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak
esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkartılan bir
yönetmelikle düzenlenmiştir.80
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
2010 Anayasa değişikliği öncesi memurlara verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı
idari yargı yolu kapalıydı. Bu cezalara karşı sadece bir üst disiplin amirine yoksa disiplin
kurullarına itiraz edilebiliyordu. Ancak, yapılan Anayasa değişikliği ile artık uyarma ve kınama
cezalarına karşı da idari yargı yolu açılmıştır. Değişiklik öncesi Anayasanın 129. maddesinin
3. fıkrası ‘uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi
dışında bırakılamaz’ şeklindeydi. Bu fıkra ‘disiplin kararları yargı denetimi dışında
bırakılamaz’ şeklinde değiştirilerek uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır.

80

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, RG. Tarih: 24.10.1982, Sayı: 17848.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde memurların cezai soruşturma sürecinin nasıl olduğu ve memurların hangi
eyleme karşı hangi cezayı alacakları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.“Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile
bildirilmesidir” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)Kınama
b)Uyarma
c)Meslekten Çıkarma
d)Kademe İlerlemesinin Durdurulması
e)İhraç

2.Aşağıdakilerden hangisi Uyarma cezasını gerektiren fiilerden birisi değildir?
a)Amirlere ve çalışma arkadaşlarına hakaret etmek
b)Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
c)Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,
d)Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
e)Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak

3.“Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.”tanımı
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)Kınama
b)Uyarma
c)Meslekten Çıkarma
d)Kademe İlerlemesinin Durdurulması
e)İhraç

4.“Aylıktan Kesme” cezası alan memurun brüt aylığından yüzde kaç oranında kesinti
yapılabilir?
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a)1/25 - 1/8
b)1/20 - 1/8
c)1/30 - 1/8
d)1/35 - 1/8
e)1/40 - 1/8

5.Aşağıdakilerden hangisi Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasını gerektiren fiillerden
birisi değildir?
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek
b) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
c) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
d)Özürsüz ve kesintisiz 3 - 7 gün göreve gelmemek
e) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler
yapmak,
6.Kademe ilerlemesinin durdurulması kaç yıl aralığında olur?
a)1-4
b)1-2
c)1-3
d)1-5
e)1-7
7. ”Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak”
aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir?
a)Kınama
b)Uyarma
c)Meslekten Çıkarma
d)Kademe İlerlemesinin Durdurulması
e)Aylıktan Kesme

8.”Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak” aşağıdaki cezalardan
hangisini gerektirir?
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a)Kınama
b)Uyarma
c)Meslekten Çıkarma
d)Kademe İlerlemesinin Durdurulması
e)Aylıktan Kesme
9.”Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” aşağıdaki cezalardan hangisini
gerektirir?
a)Kınama
b)Uyarma
c)Meslekten Çıkarma
d)Kademe İlerlemesinin Durdurulması
e)Aylıktan Kesme
10.“Siyasi partiye girmek” aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir?
a)Kınama
b)Uyarma
c)Meslekten Çıkarma
d)Develet Mmeurluğundan Çıkarılma
e)Aylıktan Kesme

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)a, 4)c, 5)d,6)c,7)e,8)a,9)e,10)d
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7. MEMURLARA SAĞLANAN HAKLAR81

81

, a.g.e. s.188-195.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde “Memurlara Sağlanan Haklar” incelenecektir. Bu başlık altında:
“Memurluğun Kanunla Düzenlenmesi (Uygulamayı isteme hakkı), Memur Güvencesi
(Güvenlik Hakkı),Hizmet Hakkı, Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı, Sendika Kurma Hakkı /
Toplu Sözleşme Yapma Hakkı, İzin Hakkı, Aylık (Maaş)Hakkı, Yolluk Hakkı, Diğer Sosyal
Haklar ve Yardımlar” Konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Memurların Güvencesi (Güvenlik Hakkı) hakkı nedir?
2. Memurların Yolluk Hakkı nedir?
3. Memurların Hizmet Hakkı nedir?
4. Memurların İzin Hakkı nedir?
5. Memurluğun Kanunla Düzenlenmesi (Uygulamayı isteme hakkı) nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Memurlara Kazanım okuyarak ve
Haklar araştırarak geliştirilecektir.

Memurlara Sağlanan Haklar

Bu bölümde
Sağlanan
öğrenilecektir.

İzinler

İzin Türleri ve
öğrenilecektir.

Süreleri Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Memur Güvencesi, Yıllık İzin, İzin Hakkı, Sağlık İzni
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Giriş
Kamu hizmetlerinin görülmesinde çalışan kamu görevlilerinin hakları yasalar çerçevesinde
korunmuştur. Memurların işlerini daha iyi yapmaları ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için
bazı haklara sahip olmaları gerekmektedir. Bu bölümde memurlara sağlanan haklar
incelenecektir.
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7.1. Memurlara Sağlanan Haklar82
Memurlara Anayasa ve kanunlarla bazı hak ve ayrıcalıklar verilmiştir. Bu hak ve
ayrıcalıklar şunlardır:

7.1.1. Memurluğun Kanunla Düzenlenmesi (Uygulamayı isteme
hakkı)
Devlet memurlarının statüsü, Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak
yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre belirlenmiştir. Memurların, memurluk statüsüne
ilişkin yürürlükteki kuralların, kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına
sahiptirler. Buna ‘uygulamayı isteme hakkı’ adı verilmektedir.

7.1.2. Memur Güvencesi (Güvenlik Hakkı)
Devlet memurluğu bir meslek olduğundan, bu mesleğe giren memurların belli bir
güvenliğe sahip olmaları gerekir. Bundan dolayıdır ki Devlet Memurları Kanunu, “kanunlarda
yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları
elinden alınamaz” diyerek bu güvenceyi ifade etmiştir.

7.1.3. Hizmet Hakkı
Memurlar için devlet hizmetinde çalışmak hem hak hem de ödevdir. Memurların
çalışma hakkı, kendi sınıfı içinde, kazanılmış hak derecesiyle herhangi bir görevde
çalışabilmesidir. Memurlar, belli bir görevde çalışma hakkına sahip değildirler. Memurun
göreceği hizmeti, hizmet yerini, hizmetin gereklerine göre idare belirler.
Devlet Memurları Kanunu, hiçbir memurun sınıfının dışında ve sınıfının içindeki
derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamayacağı ilkesini benimsemiştir. Ancak,
kanunla izin verilmiş olması şartıyla, idare, memurları, meslekleri ile ilgili sınıftan, genel idare
hizmetleri sınıfına ya da bu sınıftan, meslekleri ile ilgili bir sınıfa atama yetkisine sahiptir. Bu
gibi kişiler, işgal ettikleri kadrolarda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya
devam ederler.
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7.1.4. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı
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. Birden fazla devlet
memurunun toplu olarak söz veya yazı ile şikâyette bulunmaları yasaklanmıştır.

7.1.5. Sendika Kurma Hakkı / Toplu Sözleşme Yapma Hakkı
Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca
sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.
2010 Anayasa değişikliği ile memurlara ‘Toplu Sözleşme Yapma Hakkı’ da tanınmıştır.
1982 Anayasasının 53. maddesinde yapılan değişiklikle, memurlar, toplu sözleşme yapma ve
toplu sözleşmede anlaşılamadığı takdirde, aldığı kararları kesin ve hükümeti de bağlayacak olan
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunabaşvurma hakkına kavuşmuştur. Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

7.1.6. İzin Hakkı
1982 Anayasasının 5. maddesi dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu vurgulamış;
Devlet Memurları Kanunu da, çeşitli hükümlerinde, sadece dinlenmek için değil, değişik
nedenlerle memurlara çeşitli izin hakları tanımıştır. Bu izinler yıllık izin, mazeret izni, hastalık
izni ve aylıksız izin olmak üzere dörde ayrılır. Bu izinler kanunda aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir.

7.1.6.1. Yıllık İzin
Her memurun yıllık dinlenme izni vardır. Kanun yıllık izin süresini, memurların hizmet
sürelerine göre düzenlemiştir. Buna göre, Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir
yıldan on yıla kadar (On yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için
otuz gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım
kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Mevcut yıl ile bir önceki yıl
hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
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Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Öğretmenlere ayrıca
yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine
ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

7.1.6.2. Mazeret İzni83
Mazeret izinleri iki kısma ayrılır. Birinci kısmı kanundan kaynaklanır (doğum, ölüm,
evlilik izni gibi) ve bu izinleri verme konusunda idarenin takdir yetkisi yoktur. İkinci kısmı ise
idarenin takdirine bağlıdır. Mazeret izinleri şunlardır:
Analık ve süt izni:
Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam
onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık
analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine
kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur,
isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum
öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.
Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü
de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni
kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen
süre kadar izin verilir.
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni
verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın
memurun tercihi esastır.
Babalık izni
Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine on gün babalık izni
verilir.
Evlilik İzni
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Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde yedi gün izin
verilir.
Ölüm izni
Annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde yedi gün izin
verilir. Bu izin sadece burada sayılanların ölümü halinde verilir. Bunların dışındaki yakınlarının
ölümü halinde memur bu izinden yararlanamaz.84
Mazeret izinleriyle ilgili son düzenleme ise 2014 yılının şubat ayında yapılmıştır. Buna
görememurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun
(çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla)
hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından
kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni
verilir.
Bu izinlerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde
kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından (memurun üstünün
onayıyla), bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10
gün izin verilebilir. Zorunluluk halinde on gün daha aynı şekilde mazeret izni verilebilir. Bu
takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.
Yukarıda bahsedilen tüm bu izinler sırasında memurun mali haklar ile sosyal yardımlara
dokunulmaz.

7.1.6.3. Hastalık ve Refakat İzni85
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum
üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı
hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri,
hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
Yukarıda yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe
başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda,

Mazeret izni süreleri 2011 yılında yapılan değişikliklerle arttırılmıştır. (R.G. Tarih: 25.02.2011, Sayı: 27857
(Mükerrer). Daha önce evlilik ve ölüm izni beş; Eşi doğum yapan memurun izni ise 3 gündü.
84

Refakat izni ilk defa 2011 yılında yapılan değişikliklerle getirilmiştir. R.G. Tarih: 25.02.2011, Sayı: 27857
(Mükerrer).
85
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hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, yukarıda
belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik
hükümleri uygulanır.
Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit
edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri
hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir
meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde
hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza
geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin
verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

7.1.6.4. Aylıksız İzin86
Memura, refakat için verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla
belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. Doğum
yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise,
doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen
memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine,
çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme
tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her
iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi
geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler
de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına
gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle
yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar
ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile DMK 77.
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maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız
izin verilebilir.
Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması
ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla
kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir
afet hâli ilan edilen bölgelere DMK 72. madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere
zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra
hükmü uygulanmaz.
Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması
hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya
mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten
çekilmiş sayılır.
Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız
izinli sayılır.

7.1.7. Aylık (Maaş)Hakkı
Memurlara, Anayasa ve kanunlarla tanınmış en önemli parasal hak aylıktır (maaş). 1982
Anayasasının 55. Maddesinde “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde
etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” denilmektedir.
Kuşkusuz çalışanlar kavramının içine memurlar ve diğer kamu görevlileri de girmektedir.
Devlet Memurları Kanununda da maaş yerine aylık tabiri kullanılmış ve şu şekilde bir
tanım yapılmıştır: “Aylık, bu kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin
karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder”. Memurlar göreve
başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar.

7.1.8. Yolluk Hakkı
Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi memurlardan bir görevin yerine getirilmesi
nedeniyle sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanlara yolluk ödenir. Yolluk, gündelik
ve yol giderlerinden oluşur.
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7.1.9. Diğer Sosyal Haklar ve Yardımlar87
Devlet Memurları Kanununda yukarıda sayılan hakların yanında, memurlara başka bazı
sosyal haklar ve yardımlarda düzenlenmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:
Emeklilik Hakkı:
Emeklilik memurlar için bir haktır. Devlet memurları yaş haddi, malûllük ve idarenin
isteği üzerine emekli olurlar.
Aile yardımı ödeneği:
Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun
çalışmayan eşi ve çocukları için verilir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek
yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın
ödenir ve borç için haczedilemez. Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği;
çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak
kazanır.
Doğum yardımı ödeneği:
Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere doğum yardımı ödeneği verilir. Ana
ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Doğum yardımı
ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın derhal ödenir.
Bu yardım borç için haciz edilemez.
Ölüm yardımı ödeneği:
Devlet memurlarından memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu
ölenlere en yüksek devlet memuru aylığı tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri
ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve
babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek devlet memuru aylığının iki katı tutarında,
ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez.
Tedavi Yardımı:
Devlet memurları ile herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin
veya bakmakla yükümlü bulundukları ana baba ve ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine
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müstehak çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmî veya özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır.
Cenaze Giderleri:
Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri kurumlarınca ödenir.
Bu yardımların dışında bazı devlet memurları için giyecek ve yiyecek yardımı da
kanunda öngörülmüştür.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde memurlara sağlanan haklar ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)“Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve
başka hakları elinden alınamaz” Bu kavram aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a) Uygulamayı isteme hakkı
b) Sorumluluk Hakkı
c) Güvenlik Hakkı
d) Hizmet Hakkı
e) Sosyal Hizmet Hakkı

2)Aşağıdakilerden hangisi Memurlara Sağlanan Haklardan birisi değildir?
a) Uygulamayı isteme hakkı
b) Sorumluluk Hakkı
c) Güvenlik Hakkı
d) Hizmet Hakkı
e)Sosyal Hizmet Hakkı

3)Aşağıdakilerden hangisi Memurlara Sağlanan Haklardan birisi değildir?
a) Müracaat ve Şikâyet Hakkı
b) Sendika Kurma Hakkı / Toplu Sözleşme Yapma Hakkı
c) Dava Hakkı
d) İstem Hakkı

e)Sosyal Hizmet Hakkı
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4)Aşağıdakilerden hangisi memurun kullanabileceği izinlerden birisi değidir?
a)Yıllık İzin
b) Ziyaret İzni
c) Hastalık İzni
d)Mazeret İzni

e)Sosyal Hizmet Hakkı

5)Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (On yıl dâhil) olanlar
için kaç gündür?
a)10
b)15
c)20
d)25
e)35

6)Memurlara Toplu Sözleşme Yapma Hakkı hangi yıl tanınmıştır?
a)2009
b)2010
c)2011
d)2012
e)2013

7) Memurlar, toplu sözleşme yapma ve toplu sözleşmede anlaşılamadığı takdirde, aldığı
kararları kesin ve hükümeti de bağlayacak olan aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurabilir?
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a) Kamu Denetçiliği Kurumu
b)Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
c) Tüketici Hakem Heyetleri
d) Devlet Denetleme Kurumu
e) Başbakanlık

8) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti on yıldan fazla olanlar için olanlar için kaç
gündür?
a)10
b)15
c)20
d)25
e)30

9)Devlet memurlarının yıllık izin süresi zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok
kaç gün eklenir?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5

10)Aşağıdaki meslek gruplarından hangisine yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli
sayıldıkları için ayrıca yıllık izin verilmez?
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a)Mülki İdare Sınıfı
b) Öğretmenler
c) İşçiler
d) Mühendisler
e) Radyoloji Servisi Çalışanları

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)b, 5)c,6)b, 7)b,8)e,9)b,10)b
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8. DEVLET MEMURLARININ ÖDEVLERİ, SORUMLULUKLARI VE
BAĞLI OLDUKLARI YASAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları ile memurların bağlı oldukları
yasaklar incelenecektir. Bu başlık altında “Anayasa’ya ve Devlete Bağlılık, Tarafsızlık,
Uyumlu Davranma, Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir, Mal Bildiriminde Bulunma,
Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Yerinde Tutma, Mali Sorumluluk, kılık Kıyafet Yükümlülüğü”
anlatılacaktır. Memurların Bağlı Oldukları Yasaklar başlığı altında ise: “Toplu Eylem ve
Davranışlarda Bulunma Yasağı, Grev Yasağı, Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde
Bulunma Yasağı, Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı, İkinci Görev Yasağı, Gizli
Bilgileri Açıklama Yasağı, Basına Bilgi veya Demeç Vermeme Yasağı, Siyasi Partilere Girme
Yasağı” anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Memurların bağlı oldukları yasaklardan “Grev Yasağı” nedir? Bu yasağı demokrasi
kavramı çerçevesinde tartışınız.
2. Memurların “Siyasi Partilere Girme Yasağı” nedir?
3.Memurlar için “Tarafsızlık” ilkesi neden önemlidir?
4. “Anayasa’ya ve Devlete Bağlılık” ilkesi memurlar için neden önemlidir?
5. “Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı”nın ne gibi faydaları vardır? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Memurların
Ödev
Sorumlulukları

Kazanım
ve Memurların
ödev
sorumlulukları
öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ve Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Memurların Bağlı Olduğu Memurların bağlı olduğu Kazanım okuyarak ve
Yasaklar
yasaklar öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Tarafsızlık, Grev Yasağı,Mali Sorumluluk, Kılık Kıyafet Yükümlülüğü
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Giriş
Bu bölümde devlet memurlarının uymakla yükümlü olduğu ödev ve sorumluluklar
incelenecektir. Ayrıca devlet memurlarının bağlı olduğu yasaklar bu bölümde irdelenecektir.
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8.1.Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları88
Memur statüsündeki bir kişi, öteki kişilerden farklı olarak bir takım yükümlülüklere sahiptir.
Memurlar görevlerini yaparken anayasa ve kanunlarla kendilerine yüklenen ödevlere uymak ve
bunların hükümlerine dikkat etmek zorundadırlar. Devlet Memurları Kanunu bu ödev ve
yükümlülükleri şu şekilde belirlemiştir:
Anayasa’ya ve Devlete Bağlılık
Gerek 1982 Anayasasının 129. maddesinde gerekse Devlet Memurları Kanununun
6.Maddesindedevlet memurlarının, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunların
a sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti

kanunlarını

sadakatle uygulamak zorunda” oldukları ifade edilmiştir. Devlet memurları bu hususu "Asli
Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde yapacakları yeminle belirtirler ve
özlük dosyalarına konulacak "Yemin Belgesi"ni imzalayarak göreve başlarlar.
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 Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve
bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir
faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya,
teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.
Davranış ve İşbirliği
Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet
içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarından yabancı
ülkelerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda
bulunamazlar. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.

88

,a.g.e.,s.183-186.
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Emirlere Uyma
Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler
tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Memur üstünün emirlerine, hukuka
aykırı emre ilişkin kurallar saklı kalmak üzere, uymak zorundadır. Şöyle ki, 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. Bu hüküm aynı zamanda 1982 Anayasasının
137. maddesinde ‘Kanunsuz Emir’ kenar başlığı altında ifade edilmiştir.
İşbaşında Bulunma
Memurlar, günlük çalışma saatlerinde işbaşında bulunmak ve hizmeti kişisel olarak
yürütmek zorundadır. Devlet Memurları Kanunu günlük çalışma süresini saptamamış, çalışma
saatlerinin idare tarafından belirlenmesini öngörmüştür. Merkezde bu düzenleme Bakanlar
Kurulu kararı ile illerde valiler tarafından yapılır.
Devlet Memurları Kanunu, günlük çalışma saati saptama yerine haftalık çalışma saati
saptama yoluna gitmiştir. Buna göre, haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre
Cumartesi Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Görev Yerindeİkamet Mecburiyeti
Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme
merkezlerinde ikamet etmeleri esastır. Devlet memurlarının görevini aksatmamak şartıyla bu
sınırlar dışında ikamet etmelerine çalıştıkları kurumun yetkili amirince izin verilebilir.

Basına bilgi veya demeç verme
Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve
televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın
yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.
Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse
tarafından açıklanamaz.

156

Mal Bildiriminde Bulunma
Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları anayasal bir zorunluluktur.
Anayasal mecburiyetin yanı sıra Devlet Memurları Kanunu da devlet memurlarına,
kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak
ve borçları hakkında mal bildiriminde bulunmalarını öngörmüştür.89
Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Yerinde Tutma
Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen yerler dışına
çıkaramazlar, özel işlerinde kullanamazlar. Devlet memurları kendilerine teslim edilen resmi
belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar.
Kılık Kıyafet Yükümlülüğü
Devlet Memurları Kanunu Ek 19. maddeye göre devlet memurları, kanun, tüzük ve
yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler.90
8.2. Memurların Bağlı Oldukları Yasaklar91
Hem kamu hizmetlerinin görülme biçiminin bir gereği olarak; hem de, devlet memurlarının
içinde bulundukları statü nedeniyle, memurların, hizmet içinde ve dışında, kimi etkinliklerde
ve davranışlarda bulunmaları yasaklanmıştır. Memurların tabi olduğu yasaklar şunlardır:
İkinci Görev Yasağı
Devlet memurları kanunu kural olarak memurlara ikinci bir görev verilmesini yasaklamıştır.
Bu kuralın az da olsa bazı istisnaları vardır. Bu istisnalar kanunda sayılmıştır.
Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı
Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak
birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de devlet
hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve
hareketlerde bulunmaları da yasaktır.

Bu konuda ayrıntılı düzenleme 1990 yılında çıkartılan 3628 sayılı ‘Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’ ile yapılmıştır. R.G. Tarih: 19.04.1990, Sayı: 20508.
90
Ayrıntı için bakınız: ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’.
R.G. Tarih: 25.10.1982 Sayı: 17849.
91
,a.g.e.,s.186-188.
89
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Devlet memurları kanununda daha önce yer alan “… birden fazla devlet memurunun toplu
olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikâyetleri yasaktır” hükmü 2011’de yapılan değişiklikle
kaldırılmıştır.92
Grev Yasağı
Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev düzenlemeleri, ilan etmeleri, bu yolda
propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları kanunu, memurlara, herhangi bir greve veya
grev teşebbüsüne katılmayı, grevi desteklemeyi veya teşvik etmeyi yasaklamıştır.
Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı
Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir
faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alamaz, ticari temsilci veya ticari
vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.
(Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).
Eşleri, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar
bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,
Hediye Alma, 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.
Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı
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.
Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı
Devlet memurları görevlerinden ayrılmış bile olsalar, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri
yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.
Siyasal Partilere Girme Yasağı
1982 Anayasasının 68. maddesine göre memurlar diğer kamu görevlileri siyasi partilere üye
olmazlar. Ayrıca, Devlet Memurları Kanununda da memurların siyasi partiye üye
olamayacakları ve herhangi bir siyasi parti yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta

92

R.G. Tarih: 25.02.2011, Sayı: 27857 (Mükerrer).
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bulunamayacakları ifade edilmiştir. Memurlara getirilen bu yasak kamuda çalışan işçiler için
geçerli değildir. Kamuda çalışan işçiler siyasi partilere üye olabilirler
Ayrıca kamu görevlisi olmakla birlikte öğretim elemanlarına siyasi partilere üye olma izni
verilmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, yükseköğretim kurumlarının öğretim
elemanları, siyasi partilere üye olabilirler; yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini
aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları
ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler. Şu kadar ki, bu durumdaki
öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör,
dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına
seçilemezler.
Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları yükseköğretim kurumları içinde parti
faaliyetinde bulunamaz ve parti propagandası yapamazlar (2547 Sayılı kanun, m.59).
Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı
1982 Anayasasının 33. maddesine göre herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve
bunlara üye olma hürriyetine sahiptir. Ancak aynı madde de silahlı kuvvetler ve kolluk
kuvvetleri mensuplarının ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde devlet memurlarının dernek kurma
ve derneklere üye olma haklarının kanunla sınırlandırılabileceğinden bahsetmektedir.
Devlet Memurları Kanununda memurların derneklere üye olmasına engel genel bir hüküm
bulunmamaktadır. Ancak, bazı kamu görevlileri ilgili özel kanunlardaki hükümlerden dolayı
dernek kurması ya da derneklere üye olması sınırlandırılmıştır. Buna örnek olarak emniyet
teşkilatı personelini gösterebiliriz. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa göre “Emniyet
Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek kurucusu ve üyesi olamazlar. Ancak
spor derneklerine üye olabilir”.
Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı
Memurların görevden ayrıldıktan sonra, memurluk yetki ve imkânlarının kişisel çıkar için
kullanılmasını önlemek amacı ile bazı önlemler alınmıştır. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden
Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanuna göre memurlar görevlerinden
“ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve
kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve
kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak
görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar”.
Belirtilen yasaklara aykırı davrananlar, para cezası ya da hapis cezası ile karşı karşıya
kalabilirler.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde memurların sorumlu oldukları ödevler ve bağlı oldukları yasaklar öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisi memurun ödev ve sorumluluklarından birisi değildir?
a) Anayasa’ya ve Devlete Bağlılık
b) Serbestlik
c) Tarafsızlık
d) Uyumlu Davranma
e) Emirlere Uyma

2) Aşağıdakilerden hangisi memurun ödev ve sorumluluklarından birisi değildir?
a) Resmi Belgeleri Yerinde Tutma
b) Araç ve Gereçleri Yerinde Tutma
c) Disiplin sorumluluğu
d) Kıyafet Yükümlülüğü
e) Emirlere Uyma

3) Aşağıdakilerden hangisi memurun ödev ve sorumluluklarından birisi değildir?
a) Uyumlu Davranma
b) Mal Bildiriminde Bulunma
c) Emirlere Uyma
d) Amire Uyma
e) İş başında bulunma
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4)Aşağıdakilerden hangisi memurların bağlı oldukları yasaklardan birisi değildir?
a)Bağış yasağı
b) Grev Yasağı
c) Toplu Eylem ve Davranışlarda Bulunma Yasağı
d)Ticaret Yasağı
e) Menfaat Sağlama Yasağı

5) Aşağıdakilerden hangisi memurların bağlı oldukları yasaklardan birisi değildir?
a) Hediye Alma Yasağı
b) Menfaat Sağlama Yasağı
c) Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı
d) Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı
e) Ticaret Yasağı

6) “Kamu kuruluşları içinde yönetimin personele karşı objektif tutum ve davranış
sergilemesini” öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bağımsızlık İlkesi
b) Tarafsızlık İlkesi
c) Özgürlük İlkesi
d) Sendika İlkesi
e) Sübjektiflik ilkesi
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7) “Resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve
dışındaki davranışlarıyla göstermek zorunda olup; Devlet memurlarının işbirliği içinde
çalışmaları” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a) Bağımsızlık İlkesi
b) Davranış ve İşbirliği İlkesi
c) Özgürlük İlkesi
d) Sendika İlkesi
e) Emirlere Uyma

8) Aşağıdakilerden hangisi memurların bağlı oldukları yasaklardan birisi değildir?
a) Hediye Alma Yasağı
b) Menfaat Sağlama Yasağı
c)Gizli Bilgileri açıklama yasağı
d)İzin Yasağı
e)Toplu Eylem ve Davranışlarda Bulunma Yasağı

9) Memurların siyasi partilere girmeleri yasağı aşağıdaki ilkelerden hangisi ile bağlantılıdır?
a) İlkellik
b) Tarafsızlık
c) Bağımsızlık
d) Özgürlük
e) Dürüstlük
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10)Aşağıdakilerden hangisi memurların bağlı oldukları yasaklardan birisi değildir?
a)Üçüncü Görev Yasağı
b) Grev Yasağı
c) Toplu Eylem ve Davranışlarda Bulunma Yasağı
d)Ticaret Yasağı
e) Menfaat Sağlama Yasağı

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)d, 4)a, 5)d,6)b,7)b,8)d,9)b,10)a
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9. MEMURLUK STATÜSÜNÜN KISITLANMASI: KADRO AÇIĞI VE
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA93

93

Kayar,a.g.e. s.253-265.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde öncelikle “Kadro Açığı” kavramı ele alınacaktır. Kadro açığı kavramının
tanımı 657 sayılı devlet memurları kanununa göre öğrenilecektir. Sonrasında “görevden
uzaklaştırma” kavramı incelenecektir. “Görevden uzaklaştırma” kavramı tanımlandıktan sonra
görevden uzaklaştırma nedenleri ve görevden uzaklaştırmaya yetkili kişiler öğrenilecektir. Son
olarak ise “görevden uzaklaştırmaya” karşı dava ve itiraz yolu incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Görevden uzaklaştırma nedir?
2. Görevden uzaklaştırmaya yetkili amir kavramı nedir?
3. Kadro açığı nedir?
4. Görevden uzaklaştırmaya karşı itiraz nereye ve nasıl yapılır?
5. Görevden uzaklaştırma nedenleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kadro Açığı

Kadro
açığı
öğrenilecektir.

Görevden Uzaklaştırma

Görevden
uzaklaştırma Kazanım okuyarak ve
kavramı öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.

Görevden
Nedenleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
kavramı Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Uzaklaştırmanın Görevden uzaklaştırmanın Kazanım okuyarak ve
nedenleri öğrenilecektir
araştırarak geliştirilecektir.

169

Anahtar Kavramlar
Kadro açığı, Görevden Uzaklaştırma, Kadro Kısıtı, Atmaya Yetkili Amir
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Giriş
Kamu personel sisteminde bazı kurumların çeşitli kadroları boş kalabilmektedir. Kadro
kısıtı da denilen bu durum, boş olmayan kimi memur kadrolarının, yasal ve siyasal nedenlerle
veya kadrolara hareketlilik getirmek amacıyla kaldırılması ile ortaya çıkmaktadır. Ayrıca
memuriyette kısıntı yaratan bir diğer durum ise görevden uzaklaştırmadır. Bu gibi nedenlerle
ortaya çıkan kadro kısıtları ilgili amirlerce doldurulmaya çalışılmaktadır. Bu bölümde kadro
boşluğu ve bu boşluğa neden olan durumlar aktarılacaktır.
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9.1. Kadro Açığı94
Kadro açığı, boş olmayan kimi memur kadrolarının, yasal ve siyasal nedenlerle veya
kadrolara hareketlilik getirmek amacıyla kaldırılması ile ortaya çıkar. İşte kadrosu kaldırılan
fakat memurluk statüsünden henüz çıkmamış bulunan memurların durumuna "kadro açığı"
denir. Bu durum, dolu olan bir kadronun kaldırılması durumunda görülür. Görüldüğü gibi,
memurları geçici olarak statü dışına çıkaran, aylık ve diğer bazı özlük hakları bakımından zarara
uğratan bu uygulama, mevcut bazı kadroların bir kanunla ortadan kaldırılmasından
doğmaktadır. Böylesi bir durumda, açıktaki memurun memurlukla ilgisi kesilmemekle birlikte,
görev ve yetkileri elinden alındığı için hukuki yönden kısıtlanmıştır. Memur, yeniden
kadrolanmak bakımından bazı güvencelerle donatılmışsa da, kadrosuzdur ve açıktadır.
Kadro kaldırılmanın kolaylaştırılması, memur güvenliğini ağır bir biçimde zedeler. Bir
yasama işlemi ile memurun kadrosunun alınması ve kaldırılması, memur aleyhine yönetsel
takdire ağırlık verilerek esnek bir yöntem yaratırken, açıkta bırakılan memura da mali ve sosyal
yönden olanak tanımak suretiyle bir denge yaratılmaya çalışılmaktadır. Kadro açığında,
memurun kazanılmış haklarını koruyucu hükümler olmasına rağmen, açıktaki memurun tekrar
göreve alınmasına ilişkin kurallar, Bakanın onayı koşulu ve dışarıdan memur atanabilme
olanağı nedeniyle tam ' olarak uygulanamamıştır. 657 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden
önce 788 sayılı Memurin Kanunu döneminde, kadroları kaldırılan memurların görevlerinde
kısılma ve aylığında azalma olması nedeniyle 657 sayılı Kanun bu duruma ilişkin hüküm
getirmiştir. 657 sayılı Kanun'un "Kadroları kaldırılan devlet memurları" başlıklı 91. maddesinin
gerekçesinde bu durum açıkça belirtilmiştir,

9.2. 657 Sayılı Kanun'da Kadro Açığı95
Konu, "Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları", başlıklı 91. maddede düzenlenmiştir.
Kanun'un ilk düzenlemesine ilişkin madde gerekçesinde, bu düzenleme ile ilgili olarak,
kadrolarda yaratılacak hareketlilik sonucu açıkta kalması olası memurların durumunun göz
önünde bulundurulduğu ve bunlara diğer sınıflarda yeni görevler bulma olanağı yaratılmak
istendiği belirtilmiştir. İşlevini tamamlayan kurumların görevlilerinin diğer hizmet alanlarına
kaydırılması söz konusu olduğunda bu düzenlemenin, geniş bir uygulama alanı bulacağı ifade
edilmiştir. Madde gerekçesine göre, bu düzenleme ile her kanuna ayrı ayrı konulan hükümler
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yerine, 657 sayılı Kanuna hüküm konularak sürekli uygulanabilecek bir düzenleme
yapılmaktadır. Halen 4046 sayılı Kanunda, özelleştirilen kuruluşların nakle tabi personelinin
diğer kamu kurumlarına nakledilmesine yetki veren ve bu personelin özlük haklarını
düzenleyen özel bir düzenleme varken, teşkilat yapısının değişmesine bağlı olarak kadro
nitelikleri değişen kurumlarda açığa çıkan personelin ihtiyaç duyulan kurumlara nakline ilişkin
genel düzenleme bulunmamaktadır. DPB'ye verilen genel bir yetkiyle kamuda dengeli bir
personel dağılımının sağlanmasına yardımcı olunacaktır.
91. maddenin son şekline göre getirilen hükümler şöyledir:
- Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında' niteliklerine uygun bir
kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama ' imkânı bulunmaması halinde aynı süre
içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere DPB'ye bildirilir.
- Kadrosu kaldırılan memurlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine
uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait mali
haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.
- Kadrosu kaldırılan memurlar, eski kadrolarına ait en son ayda aldığı mali haklar kapsamında
fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına
ait mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından
fazla olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu
kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi
ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutad olarak yapılmayıp belirli
bir dönemi kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde
çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına ilave
edilir. Fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti
gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen
bu konumdaki memurların 190 sayılı KHK kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının
boş kadrolarından DPB tarafından tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından 45 gün
içinde ataması teklif edilir.
- DPB tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna
intikalinden itibaren otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin
yapılması zorunludur.
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- Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda
çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
Maddedeki düzenlemelere göre, memurun en geç altı ay içinde kendi kurumlarında veya
başka kurumlarda niteliklerine uygun bir kadroya atanmaları konusunda, yönetim için bağlı
yetki söz konusudur. Getirilen yeni hükümler, memurların özlük haklarında mevcut
düzenlemeye göre geriye gidiş ve kazanılmış hakların zayıflatılması anlamına gelmektedir.
Kadrosu kaldırılan memurların kendi istekleri dışında başka kurumlara nakledilmesinin önünün
açılması, yönetsel yargı mercilerine daha fazla dava açılması gibi bir sonuca yol açacaktır.
Bunun yanı sıra, eski hükme göre, bu memurların, "eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir
göreve atanmaları" söz konusu iken, yeni düzenlemede "niteliklerine uygun bir kadro"
ibaresinin getirilmesi, güvenceyi zayıflatan bir durum yaratmaktadır. Nitekim maddenin son
fıkrasındaki, "unvanları müdür ve daha üst olanlar İle danışma işlevlerine İlişkin kadrolarda
çalışanların, araştırmacı" kadrolarına atanabileceklerine ilişkin hüküm, bu düşünceyi
güçlendirici niteliktedir. Yeni düzenlemede, önceki düzenlemede olmayan kadroları kaldırıla
memurların atamalarının yapılması konusunda yönetime 6 aylık azami süre tanınmıştır.Süre
uzun olmasının yanında, "atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun
işlerde çalıştırılır" hükmü, "uygun iş"in belirlenmesi konusunda yönetime ucu açık ve belirsiz
bir takdir yetkisi vermek bir sakıncayı da taşımaktadır. Yeni düzenlemede, maddeye 1970
yılında 1327 sayılı Kanunla eklene sınıf değişikliği yapılabileceğine ilişkin hükme yer
verilmemesi, memurları kendi kurumlarında başka bir sınıftaki kadroya atamalarının yapılma
olasılığı zayıflatması nedeniyle olumsuz bir durumdur. Yönetim, örgütünde istemediği bir
memurun kadrosunu kaldırıp daha sonra eski sınıfındaki derecesine eşit de olsa, istemediği bir
kuruma veya sınıfa atamak suretiyle istifaya zorlama yoluna gidebilir. Bu nedenle, memurlara
d ha güvenceli bir sistem getirmek gerektiği açıktır. Getirilen yeni hükümler kamu
hizmetlerinin gerekleri dışında, siyasi mülahazalarla, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı
biçimde yapılacak atamalara olanak verecek bir öz taşımaktadır. Sözleşmeli olarak çalışmayı
kabul etmeyen personel ise, Banka tarafından DPB'ye bildirilecektir.
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9.3. Görevden Uzaklaştırma96
Memurluk statüsünde kısıntı yaratan durumlardan birisi olan görevden uzaklaştırma
memur güvenliği açısından son derece önemlidir. Bu yolla, kamu hizmetlerinin gerektirdiği
kimi durumlarda, görevi başında kalmasında sakınca görülen memurlar, geçici bir süre
görevlerinden uzaklaştırılabilmektedir. 657 sayılı Kanundan önceki dönemde, görevlerinde
kalması sakıncalı görülen memurlar hakkında, "vekalet (bakanlık, teşkilat) emrine alma" ve
"muvakkaten işten el çektirme" şeklinde iki yöntem uygulanmıştır. Memurin Kanunu'nun 60.
maddesi ile yabancı ülkelerdeki memurlar, Vali, Kaymakam ve Zabıta Amirlerinin görülen
lüzum üzerine, atanmalarındaki yönteme göre (usulde paralellik ilkesi/yöntemde koşutluk
İlkesi), bağlı oldukları bakanlıklar emrine alınmalar hükme bağlanmıştı.'" Bu düzenleme, önce
1777 ve sonra da 2919 sayılı Kanunlarla değiştirilmiştir.
6435 sayılı Bağlı Bulundukları Teşkilat Emrine Alınmak Suretiyle Vazife den
Uzaklaştırılacaklar Hakkında Kanun, bu hükümlerin tamamını yürürlükten kaldırmıştır. Bu
Kanun, "mensup oldukları vekalet, idare, müessese veya teşekkül emrine alınmak suretiyle
vazifeden uzaklaştırılma" adı altında bütün kamu personelini kapsayacak biçimde (Hakim,
subay, astsubay ve askeri memurlar hariç), "tayinlerindeki usule göre vazifeden uzaklaştırma"
olanağın yönetime tanımıştır. Kanuna göre, " ... on beş seneden aşağı hizmeti olanlar, dörtte
bir, on beş seneden yirmi seneye kadar hizmeti olanlara üçte bir ve yirmi seneden: fazla hizmeti
olanlara yarım maaşları nispetinde ve vazifeden uzaklaştırıldıkları tarihi takibinden ay başından
itibaren altı ay müddetle maaş verilir" Bu sürede kurumlarınca teklif edilen eski görevlerine eşit
veya bir aşağı derecedeki görevleri kabul etmeyenlerle, kendilerine her hangi bir vazife
verilmemiş bulunanlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanacaktır (m.1). Demokrat Parti
döneminde çıkarılan bu Kanun, "... ittihaz olunacak vazifeden uzaklaştırma karar ve
muamelelerinden dolayı bu muameleyi tatbik eder idare ve şahıslar aleyhinde hiç bir idari ve
adli kaza merciine müracaat olunamaz." hükmü (m.3) ile de hukuk devleti ilkesine aykırı ve
memur güvencesin ortadan kaldıran bir durum yaratmıştır. TODAİE'de (Birleşmiş Milletler)
BM Baş Müşaviri olarak bir süre çalışan Fransız yönetim ve personel uzmanı Maurice
ChaillouxDantel'in başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan "Türkiye'de Devlet Personeli
Hakkında Bir Araştırma" başlıklı Rapor’da bu Kanun ağır biçimde eleştirilmiştir. Anayasa
Mahkemesi, 3. maddeyi 14.11.1962’de iptal etmiştir. Mahkemeye göre, maddenin "hukuki
nizamımıza aykırı bulunduğunda tereddüt edilemez. Zira Anayasa,- Yalnız idarenin değil-
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bütün Devlet faaliyetlerinin denetim altında cereyanını emretmekte, yasama organının
faaliyetlerini dahi bu denetime tabi tutmaktadır."
657 sayılı Kanun bu düzenlemeleri kaldırarak hepsini tek bir isim altında toplamıştır
(Md. 137-145). Görevden uzaklaştırma, "vekalet emrine alma" ile ayni amacı taşımaktadır.
Bakanlık emrine alma, yönetimin memur üzerinde kullanabileceği yetkilerin ve alabileceği
önlemlerin en önemlilerindendir. Yönetimin bu tür "şart-tasarrufu", memurun mesleki yaşantısı
üzerinde büyük etkiler doğuran ve hatta memurluğuna son vermenin, memurluk statüsünden
çıkarılmanın başlangıcını oluşturur. "Muvakkaten işten el çektirme", ise bakanlık emrine alma
gibi, memurun fiilen görevinden uzaklaştırılmasıdır. Ancak, el' çektirme, geçici bir önlemdir.
Oysa bakanlık emrine alma, kesindir ve bu memurun bir kadroya tekrar bağlanması yeni bir
atama ile gerçekleşir. Bu durum, memur hakkında, ceza kovuşturmasının açılmış olması
nedeniyle yapılmaktadır, Çünkü memurun görevi başında kalması, bu kovuşturmayı
zorlaştırmakta ve bu nedenle de yetkili makamlar soruşturmanın sonuçlanmasına kadar memura
işten el çektirebilmektedirler. Ancak memur hakkında alınan bu önlem kararı, 657 sayılı
Kanun'da "görevden uzaklaştırma" şeklinde ifade edilmiştir. İlgili madde gerekçesine göre,
sistem basit ve uygulaması kolay olduğu kadar, sosyal adalete uygundur. Valiler gibi istisnai
nitelikteki belirli memurları bakanlık emrine almak şeklinde başlayan uygulama, 6435 sayılı
Kanunla bütün memurlara yaygınlaştırılmış, 657 sayılı Kanun da, getirdiği düzenleme ile bütün
memurların görevden uzaklaştırılabilecekleri hükmünü sürdürmüştür.

9.4. Görevden Uzaklaştırmanın Tanımı97
"İşten el çektirme" ve "açığa alma" olarak da bilinen görevden uzaklaştırma, görevi
başında kalmasında sakınca görülen memurlar hakkında tesis edilen ve atandıkları görevle
ilişkilerini geçici olarak kesen bir önlemdir (ihtiyati tedbir). Görevden uzaklaştırılan memurun
hukuken, kadrosu ile ilişkisi sürmekte ancak, görevden uzaklaştırma işlemi nedeniyle,
kadronun gerektirdiği görevleri fiilen yürütememektedir. 657 sayılı Kanun'un 137. maddesi de
görevden uzaklaştırmayı, kamu hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda, görevi başında
kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında soruşturmanın herhangi bir
aşamasında alınabilecek ihtiyati bir önlem olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla görevden
uzaklaştırma kararı, bir yaptırım değildir.
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Görevden uzaklaştırma, hakkında soruşturma açılan veya kovuşturma başlatılan
memurların, kamu hizmetlerinin esenlikle yürütülebilmesinin sağlanması amacıyla ve bu
amacın zorunlu kılması durumunda, geçici olarak fiilen görevlerinden alınmaları konusunda
yönetime olanak sağlayan bir önlemdir. Bu durumda, memurların akçan haklarına bazı
kısıtlamalar getirilmek ve çalışmasından yararlanılamamaktadır. Önlemin, kamu görevlilerine
maddi ve manevi olumsuz etkileri ile Devlete olan zararını en az düzeyde tutabilmek için,
özenle kullanılması, soruşturmanın sağlıklı, ama hızla tamamlanması; kovuşturma sırasındaki
uzatmaların da, bu titizlik içinde değerlendirilmesi gerekir. Bunlardan yola çıkarak görevden
uzaklaştırma ile ilgili olarak altı çizilmesi gereken hususlar şöyle sıralanabilir:
Kamu hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda, görevden uzaklaştırma söz konusu olabilir.
- Görevden uzaklaştırma kararının alınabilmesi için, memurun görevi başında kalmasında
sakınca yaratacak bir durum olmalıdır.
- Görevden uzaklaştırma kararı, soruşturma öncesinde veya soruşturmanın herhangi bir
aşamasında alınabilecek bir karardır. Bu karar ihtiyati bir önlem niteliğinde olup, yaptırım
biçiminde uygulanamaz. Bu karar ile memurun görevi ile ilişiği geçici olarak kesilmektedir.
Soruşturma sonucunda memurluktan çıkarılma dışında kalan bir disiplin cezası alan veya adli
yargılamanın söz konusu olması durumunda, memurluktan çıkarılmayı gerektirecek bir
biçimde hüküm giymeyen memur yönetim tarafında göreve başlatılmak zorundadır. Önceki
durumlarda takdir yetkisi söz konusu iken, bu son durumda yönetim için bağlı yetki söz
konusudur. Görevden uzaklaştırma süresince, memurun maaşında kesinti yapılmasına rağmen,
diğer memurluk haklarından yararlanmaktadır. Görevden uzaklaştırma işlemi, memurun
hukuksal durumunda geçici de olsa, hukuki sonuçlar yaratacak icrai nitelikte ve koşul işlem
olduğu içi yargısal denetime tabidir.

9.5. Görevden Uzaklaştırabilecek Yetkililer98
Görevden uzaklaştırma işlemi, sınırlı sayıda, yalnızca kanunla belirlenmiş kişiler
tarafından tesis edilebilir. Bu durum, memur güvencesinin zorunlu bir sonucu olup, görevden
uzaklaştırma işlemini tesis edecek makamların sayısının artması, bu işlemin alınmasını
kolaylaştırıcı bir sonuç yaratır ki, bu durum kamu hizmetlerinin gereklerine ve memur
teminatına aykırı bir durum yaratır. Yetkisiz makamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma
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kararları, yönetsel yargı mercileri tarafından, işlemin yetki unsurunda ortaya çıkan sakatlık
nedeniyle iptal edilir. 657 sayılı Kanun, "Yetkililer" başlıklı 138. maddesinde görevden
uzaklaştırmaya yetkili olan yönetsel makamları sınırlı bir biçimde belirlemiştir. Kanun, memur
güvenliği gereği görevden uzaklaştırma yetkisini her üste değil, ancak bu maddede belirtilen
amirlere tanınmıştır. Buna göre, yalnızca atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük
müfettişleri, illerde valiler ve ilçelerde kaymakamlar (ilçe idare şube başkanları hakkında
valinin muvafakati şarttır) bu işlemi tesis edebilirler. Ayrıca, valiler ve kaymakamlar tarafından
alınan

görevden

uzaklaştırma

önleminin,

memurun

kurumuna

derhal

bildirilmesi

gerekmektedir.

9.6. Görevden Uzaklaştırma Nedenleri99
Memurun görevden uzaklaştırılması konusunda yönetime takdir yetkisi tanınmıştır.
Ancak, bu yetki, bütün yönetsel işlemlerde olduğu gibi, hukuken geçerli bir nedene
dayandırılmak zorundadır. Aksi bir uygulama görevden alma işlemini, hukuka aykırı kılar. 657
sayılı Kanun, memurların, hizmet gerekleri ve memurun görevi başında kalmasının sakıncalı
bulunduğu durumlarda, bir disiplin soruşturmasına ya da ceza kovuşturmasına bağlı olarak,
soruşturmanın herhangi bir aşamasında (m.137) görevden uzaklaştırılabileceklerini belirtirken
bu duruma işaret edilmiştir. Görüldüğü gibi, görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilebilmesi
için, bir disiplin soruşturması ya da ceza kovuşturması söz konusu olmalı ve bunun yanı sıra,
hizmet gerekleri ve göreve devam, sakınca yaratacak unsurlar taşımalıdır. Dolayısıyla, disiplin
soruşturması ya da ceza kovuşturması, mutlaka görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilmesini
gerektirmez.
Görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanması, soruşturma veya kovuşturma konusu
olan eylemin, kamu personelinin görevi başında kalmasının kamu hizmeti yönünden sakınca
yaratması durumunda olanaklıdır. Soruşturma ve kovuşturma konusu eylemlerin niteliği,
görevden uzaklaştırma müessesesinin uygulanmasında önem taşımaktadır. Görevden
uzaklaştırma önleminin uygulanmasında takdir yetkisine sahip bulunan yönetim, bu yetkiyi
kullanırken soruşturma ve kovuşturma konusu

eylemlerin

niteliğini

göz

önünde

bulundurmalıdır. Çünkü bu karar, yalnızca yürütülen soruşturma ya da kovuşturma nedeniyle
suç delillerinin ortadan kaldırılmasını engelleyen bir önlem olmayıp, memurun işlediği ileri
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sürülen suçun niteliğine göre görevi başında kalmasının sakıncalı olduğu hallerde kamu
hizmetinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini amaçlayan geçici bir tedbirdir. Kanun
koyucunun delillerin toplanması evresi olan soruşturma süreci sonrasında kovuşturma sırasında
görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına olanak tanıması, bu önlemin kamu hizmetinin
güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik bir önlem olduğunu
göstermektedir. Disiplin Soruşturması.- Disiplin soruşturması nedeniyle, memurun görevde
kalmasının soruşturmanın gereği gibi yürütülmesi açısından zorunlu görülmesi durumunda,
yetkili kişiler geçici bir önlem olarak memuru görevden uzaklaştırılabilirler. Ceza
Kovuşturması.- Haklarında yargı organları tarafından cezai kovuşturma yapılan memurlar,
atamaya yetkili amirler tarafından geçici bir önlem olarak görevden uzaklaştırılabilirler. Ceza
kovuşturmasının görevle ilgili olup olmasının önemi yoktur (m.140).

9.7. Görevden Uzaklaştırmanın Sonuçları100
Görevden uzaklaştırma işlemi, bir takım sonuçlar yaratmaktadır. Buna göre, soruşturma
açılmadan görevden uzaklaştırma kararı alınması durumunda, mutlaka soruşturma açılması
gerekir. Ayrıca, memurla ilgili olarak "ilişik kesme" işlemi ve bu sürede maaşında kesinti
yapılması, ayrıca soruşturmanın belli bir sürede tamamlanması gerekir. Görüldüğü gibi,
görevden uzaklaştırma işlemi memurun hukuki durumunda kısıntı yaratırken, yönetime de kimi
yükümlülükler getirmektedir. Soruşturma Açma Zorunluluğu- Görevden uzaklaştırmanın
açılmış bir disiplin soruşturmasına dayanmadığı durumlarda, atamaya yetkili amir,
uzaklaştırma işleminden sonra en geç 10 iş günü içinde soruşturmayı başlatmak zorundadır.
Memuru uzaklaştırdıktan sonra, derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya
kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirlerin, hukuki,
mali ve cezai sorumluluğu söz konusu olur.
İlişik Kesme ve Sonuçları- Görevinden uzaklaştırılan memurun memurluk statüsü sona
ermemekle birlikte, göreviyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin de bir işlem tesis edilmesi gerekir.
"Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı
141. maddeye göre, görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir
suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde, aylıklarının yalnızca üçte
ikisi ödenir ve sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam ederler. Memurun göreve
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tekrar başlatılması zorunlu olan durumların gerçekleşmesi durumunda, memurlara aylıklarının
kesilmiş olan 1/3'ü ödenir. Bu arada görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe
ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı,
üst dereceye yükselmeleri durumunda, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle
değerlendirilir. Görevden uzaklaştırılan kişinin terfiinde değerlendirilmeyen sürelerin
hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi üzerine m.141/2 gereğince yönetimce kendiliğinden
değerlendirilerek terfisinin yapılması gerekir."'
Görevden Uzaklaştırma işleminin Süresi- 657 sayılı Kanunun 145. maddesine göre,
görevden uzaklaştırma soruşturmanın disiplin veya cezai olup olmamasına bağlı olarak süre ile
sınırlı bir işlem olarak düzenlenmiştir. Bilindiği gibi, kamu görevlilerinin disiplin işlemlerinde
kanun koyucu tarafından öngörülmüş bulunan süreler, memuru koruma ve güvenliğini artırma
amaçlıdır. Kanun koyucunun görevden uzaklaştırmayı izleyen on gün içinde soruşturmaya
başlanması koşulunu getirmesi, soruşturmayı üç ay ile sınırlaması bu bağlamdadır. Buna göre,
görevden uzaklaştırma, disiplin veya ceza kovuşturmasından kaynaklanmasına bağlı olarak
farklı biçimde düzenlenmiştir. Görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturmasından
kaynaklanırsa en çok 3 ay sürebilir. Bu süre sonunda bir karar verilmediği takdirde memur
görevine başlatılmak zorundadır. Uzaklaştırma, bir ceza kovuşturmasından kaynaklanırsa,
yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili
amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir
karar vermek ve ilgiliye de yazı ile tebliğ etmek zorundadır.

9.8. Görevden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması101
Zorunlu Kaldırma.- 657 sayılı Kanun'a (m.142) göre, yapılan soruşturma sonunda,
memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan memurlar hakkında
alınmış olan önlem işlemi, atamaya yetkili amirler tarafından (Müfettişler tarafından görevden
uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılmak zorundadır. Kanun'un
bu hükmü nedeniyle, atamaya yetkili amirler için "bağlı yetki" söz konusudur. Görevden
uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan makamlar hakkında 139. madde hükmü uygulanır. Buna
göre, memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya
başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan

101

Kayar,a.g.e., s.263.

180

soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler. Ayrıca 143.
maddede, memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu durumlar sayma yolu ile belirtilmiştir.
Buna göre, soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce, haklarında memurluktan
çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilen memurlar, yargılamanın men'ine veya beraatına
karar verilen memurlar, hükümden önce haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılan
memurlar ve görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel
olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenen memurlar, bu kararların kesinleşmesi
üzerine, görevden uzaklaştırma önlemi, zorunlu olarak kaldırılır.
657 sayılı Kanun'un konuya ilişkin maddelerinde (137-143), görevden uzaklaştırılan
memurun bu önlemin kaldırılması sonucu eski görevine ve görev yerine iade edileceği yolunda
açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, görevden uzaklaştırılmakla görevi ile ilişkisi fiilen
sona eren ancak hukuki bağı devam eden memurun, görevden uzaklaştırma önleminin
kaldırılmasıyla birlikte hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı durumlar ayrık olmak üzere eski
görevine veya görev yerine iadesi gerekir. Görevden uzaklaştırılması nedeniyle hizmetinden
yararlanılamayan memurun sunduğu hizmetin, hizmet gereklerinin zorunlu kılmadığı
durumlarda 657 sayılı Kanun'un 86. maddesindeki "memurların kanuni izin, geçici göreve
disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak
ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlarından veya açıktan vekil
atanabilir." hüküm uyarınca yerine bir vekil atanmak suretiyle ifa edebilir.
Atamaya Yetkili Amirin isteğine Bağlı Kaldırma.- 657 sayılı Kanun'un 144. maddesine göre,
görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılmasında amire takdir yetkisi tanınmıştır. Buna göre,
aşağıdaki durumlarda, memurun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini sürdürmeye
engel olmadığı durumlarda, soruşturma sürüyor olsa bile görevden uzaklaştırma önlemi her
zaman kaldırılabilir:
- Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılması nedeniyle görevden uzaklaştırılanlar
hakkındaki önlem kararı her zaman kaldırılabilir (m.140).
- Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem
uygulanmasına gerek kalmayan memurlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma önlemi
derhal kaldırılır (m.142).
- Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce, haklarında memurluktan çıkarmadan
başka bir disiplin cezası verilenler; yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenler;
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hükümden önce haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar bu kararların kesinleşmesi
üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır.

9.9. İtiraz Yolu ve Dava Hakkı102
Görevden uzaklaştırma kararları, doğurduğu hukuksal sonuçlar nedeniyle, yönetsel
işlemlerin maddi sınıflandırılmasında "bireysel koşul işlem" adını alır. Bu nedenle, görevden
uzaklaştırma kararları, itiraz yoluyla yönetsel denetime, iptal davası yoluyla da yargısal
denetime tabidir. Buna göre, haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen memurlar, bu
karara karşı, kararı alan atamaya yetkili makama ya da bir üst makama itiraz ederek önlem
kararının kaldırılması isteminde bulunabilirler. Ayrıca memurlar, dava açma süresi içinde (60
gün) idare mahkemesine dava açmak suretiyle işlemin iptalini ve yürütülmesinin
durdurulmasını isteyebilir. Her iki karara karşı da yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine
itiraz edilebilir. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, idare mahkemelerinin; Valilik,
kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra
teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici
görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden,
kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai
kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi mahkemelerin bulunduğu yargı
çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. Görevden uzaklaştırma işleminden
kaynaklanan bir uyuşmazlığın, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülmesi için, bu
işlemin ya Bakanlar Kurulunca ya da Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının müsteşarları hakkında tesis edilmiş olması gerekir. Bu takdirde gerek yürütmenin
durdurulması ve gerekse de esastan verilen kararlara karşı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)
İDDK'ye başvurulması gerekir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Memurluk statüsünün kısıtlanması konusu ele alınmıştır. Bu çerçevede
“Kadro Açığı” kavramı ele alınarak öğrenilmiştir. Aynı zamanada bir başka kadro kısıtına
neden olan “görevden uzaklaştırma” kavramı da ele alınarak öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) “Boş olmayan kimi memur kadrolarının, yasal ve siyasal nedenlerle veya kadrolara
hareketlilik getirmek amacıyla kaldırılması” kavramı aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Memur açığı
b) Kadro
c) Kadro Kesiti
d) Kadro Açığı
e) Norm Kadro

2)Kadrosu kaldırılan bir memur, en geç kaç ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun
bir kadroya atanır?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 8
e) 12

3.DPB tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve
kuruluşuna intikalinden itibaren kaç gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama
işlemlerinin yapılması zorunludur?
a) 4
b) 5
c) 15
d) 30
e) 45
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4)Memurun en geç kaç ay içinde kendi kurumlarında veya başka kurumlarda niteliklerine
uygun bir kadroya atanmaları konusunda, yönetim için bağlı yetki söz konusudur?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 8
e) 12

5) 6435 sayılı Bağlı Bulundukları Teşkilat Emrine Alınmak Suretiyle Vazife den
Uzaklaştırılacaklar Hakkında Kanuna göre beş seneden yirmi seneye kadar hizmeti
olanlaravazifeden uzaklaştırıldıkları tarihi takibinden maaşların kaçta kaçı oranında ücret
ödenir?
a) 1/2
b) 1/3
c) 1/5
d) 1/4
e) 1/8

6. 6435 sayılı Bağlı Bulundukları Teşkilat Emrine Alınmak Suretiyle Vazife den
Uzaklaştırılacaklar Hakkında Kanuna göre on beş seneden aşağı hizmeti olanlar vazifeden
uzaklaştırıldıkları tarihi takibinden maaşların kaçta kaçı oranında ücret ödenir?
a) 1/2
b) 1/3
c) 1/5
d) 1/4
e) 1/8
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7)“Memurlar hakkında tesis edilen ve atandıkları görevle ilişkilerini geçici olarak kesen bir
önlemdir” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Memur açığı
b) Görevden Uzaklaştırma
c) Kadro Kesiti
d) Görevsizlik
e) Görevden Sürülme

8)Görevden uzaklaştırma işlemi, genel olarak hangi kişiler tarafından tesis edilebilir?
a) Uzmanlar
b) Mühendisler
c) Kanunda ön görülen kişiler
d) Milletvekilleri
e) Belediye Başkanları

9) 657 Sayılı kanuna göre yalnızca atamaya yetkili amirler arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
a) Genel Müdürlük Müfettişleri
b) Bakanlar
c) Kaymakam
d) Milletvekilleri
e) Vali
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10) Görevden uzaklaştırmanın açılmış bir disiplin soruşturmasına dayanmadığı durumlarda,
atamaya yetkili amir, uzaklaştırma işleminden sonra en geç kaç iş günü içinde soruşturmayı
başlatmak zorundadır?
a) 5
b)10
c) 15
d) 20
e) 30

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)d, 4)c, 5)b,6)d,7)b,8)c,9)d,10)b
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10. KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA YARGILAMASI103
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde memurların ceza yargılaması öğrenilecektir. Bu çerçevede öncelikle Ön
inceleme aşaması, soruşturma izninin verilmesi ve soruşturma aşaması ile son olarak
memurların ceza yargılaması süreci öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kamu görevlilerinin ceza yargılamasında ön inceleme süreci nedir?
2. Kamu görevlisinin cezai sorumluluğuna matuf bir suçu işlediği hangi yollarla
öğrenilebilir?
3. Kamu görevlilerinin ceza yargılamasında Ön İnceleme Esasları nelerdir?
4. Kamu görevlilerinin ceza yargılamasında Ön İnceleme Raporu nedir?
Kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili kişiler kimdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kamu Görevlilerinin Ceza Kamu görevlilerinin ceza Kazanım okuyarak ve
Soruşturması
soruşturması
süreci araştırarak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.
Konu

Kazanım

Kamu Görevlilerinin Ceza Kamu görevlilerinin ceza Kazanım okuyarak ve
Yargılaması
yargılaması
süreci araştırarak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Ön inceleme, Ceza yargılaması, Ceza Soruşturması, Soruşturma Yapmaya Yetkili Merciler
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Giriş
Kamu görevlileri her ne kadar çeşitli sınavlardan ve adaylık dönemlerinden geçmiş
olsalar bile diğer insanlar gibi suç işleyebilirler. Bu suçlar farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bir
Memur suç işlediği ve bu suçun vatandaşlar ya da ilgili görevliler tarafından öğrenildiği zaman
neler olacaktır? Bu bölümde genel hatlarıyla bu sorunun cevabı verilecektir. Bir kamu
görevlisinin bir suçu işlediği öğrenildiği zaman hangi aşamalar yapılarak ceza yargılaması
süreci başlatılacaktır? Kamu görevlilerinin bulundukları mevkiyi kendi çıkarları doğrultusunda
kullanmamaları için gerekli olan cezai müeyyideler bu bölümde açıklanacaktır.
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10.1. MEMURLAR HAKKINDA CEZA KOVUŞTURMASI
1982 Anayasasının 129. maddesine göre “Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında
işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar
dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır.” Devlet Memurları kanunu da “devlet
memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma
ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir” hükmüne yer
vermiştir. Yani memurların ceza kovuşturması normal vatandaşlardan farklıdır.
Memurların bir suç işlemeleri durumunda, haklarında üç tür ceza kovuşturması yapılabilir:
a)

Genel Kurallara Göre:

Eğer memura yapılan suç isnadı 4483 sayılı kanun kapsamına girmiyorsa, memur hakkında
normal vatandaşlar gibi genel kurallar uyarınca kovuşturma ve yargılama yapılır. Bu tür
kovuşturma ve yargılama için herhangi bir yerden izin alınmasına gerek yoktur.
b) 3628 Sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanununa Göre”:
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda
ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet,
görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat
karıştırma, devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya
bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu suçları işleyenler
hakkında cumhuriyet savcıları doğrudan doğruya, bir idari merciden izin almaksızın
kovuşturmayı başlatırlar ve durumdan hakkında soruşturma açılan memurun atamaya yetkili
amirini haberdar ederler. Ceza kovuşturması ve yargılaması işlemlerinin tümü adli makamlar
tarafından yapılır. Bu kanunların yanı sıra, 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
Hakkında Kanun”, 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun”, 1402 sayılı “Sıkıyönetim Kanunu” ve 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu”
kapsamına giren suçlarda da 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu kanunların kapsamındaki suçları işleyen
memurlar hakkında izin almaksızın adli makamlar doğrudan doğruya ceza kovuşturması
açabilirler.
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c)

4483 Sayılı “Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında

Kanun”a Göre:
1999 yılına kadar memurların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanması usulü 1913
yılında çıkarılan “Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat” hükümlerine göre
yapılmaktaydı. 2.12.1999 tarih ve 4483 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun”un 4.12.1999 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmesiyle “Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat”, yürürlükten
kaldırılmıştır.
Kanunun Kapsamı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, devletin ve diğer
kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği
asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle
işledikleri suçlar hakkında uygulanır. Yani, bu kanunun kapsamına memurlar ve diğer kamu
görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar girmektedir. Bu nedenle memurun
yaptıkları görevden doğmayan, ancak görevin yapılması sırasında işledikleri suçlar ile kişisel
suçları genel hükümlere göre kovuşturulacaktır.
Ayrıca 4483 sayılı kanuna göre “görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve
kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden
kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır”.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar, Türkiye Büyük millet Meclisi üyeleri,
hâkimler ve savcılar, Türk Silahlı kuvvetleri mensupları, yüksek öğretim kurumları öğretim üye
ve yardımcıları bu kanuna değil, kendi durumlarını düzenleyen özel kanunlara tabidirler. Ayrıca
suçun niteliği yönünden özel hükümler getirilmiş suçlar 4483 sayılı kanunun kapsamı
dışındadır. Bu kanunlardan yukarıda bahsedilmişti.
İlgili kanunun 2. maddesine göre ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.
O halde böyle bir suçüstü halinde izin sistemi işletilmeyecektir.
İzin Vermeye Yetkili Merciler
4483 sayılı kanunun getirdiği en önemli yenilik “izin sistemi”nin kabul edilmesidir. Gerek
Anayasada gerekse 4483 sayılı kanununda bu, açık şekilde ifade edilmiştir. Memurlar hakkında
yapılacak adli soruşturma için, memurun bağlı olduğu idari mercilerden soruşturma izni
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alınması gerekmektedir. Kanunda soruşturmaya izin vermeye yetkili merciler belirlenmiştir.
Buna göre,
- İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,
- İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali,
- Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer
kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi,
- Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer
memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri,
- Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez
teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri
hakkında ilgili bakan veya Başbakan,
- Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
- Cumhurbaşkanlığında

görevli

memurlar

ve

diğer kamu görevlileri hakkında

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında
Cumhurbaşkanı,
- Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe
belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,
- İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında
kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi
üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,
- Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu
görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali, soruşturmaya izin vermeye
yetkilidir. Bu kişilerin yokluklarında ise, yetki, vekilleri tarafından bizzat kullanılır.
Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas
alınır. Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu
merciden istenir.
Olayın Yetkili Mercie İletilmesi
Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu 4483 sayılı kanun
kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir
durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri
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tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan memur
veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama
göndererek soruşturma izni isterler.
Ön İnceleme
İzin vermeye yetkili merci, 4483 sayılı kanun kapsamına giren bir suç işlediğini bizzat veya
yukarıdaki şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır.
Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi,
görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü
konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.
İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun
içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir
kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir.
Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön
incelemelerinde görevlendirilemez.
Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek
durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni
verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.
Süre
Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön
inceleme dâhil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek
üzere bir defa uzatılabilir. Yetkili merci, bu süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi
hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır.
Soruşturma izninin kapsamı
Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride
soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar. Soruşturma sırasında izin verilen olay
ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında,
yeniden izin alınması zorunludur. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını
gerektirmez.
İtiraz
Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet
başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa
şikâyetçiye bildirir. 4483 sayılı kanunun 9. maddesi ile soruşturma izni verilmesi ya da
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verilmemesi kararlarına karşı itiraz etme hakkı tanınmıştır. Yetkili merciin soruşturma izni
vermesine karşı ilgili memur, soruşturma izni vermemesine karşı ise Cumhuriyet Başsavcılığı
ve şikâyetçi kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde itiraz edebileceklerdir.
İtirazlar iki mercide incelenecektir. Bunlar Danıştay İkinci Dairesi ve Bölge idare
mahkemeleridir. Buna göre Bakanlar Kurulu kararı ile atananlar, bakanlık veya başbakanlık
merkez örgütlerinde müşterek kararla atananlar, TBMM personeli, Genel Sekreter hariç
Cumhurbaşkanlığı personeli, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri ile il
genel meclisi üyeleri hakkındaki itirazlar Danıştay Birinci Dairesi’nde, kanun kapsamında olan
diğer kişiler hakkında ise yetkili merciin bulunduğu yargı çevresindeki Bölge İdare
Mahkemesinde karara bağlanacaktır. Kanuna göre bu itirazlar, ilgili yargı yerlerince öncelikli
olarak incelenecek ve en geç üç ay içinde karara bağlanacaktır.
Hazırlık Soruşturması:
Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da
soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal
yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet
başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak
suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır.
4483 sayılı kanunun 12. maddesinde hazırlık soruşturmasını yapacak merciler belirlenmiştir.
Buna göre, “Hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından yapılır. Ancak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık
soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili, kaymakamlar ile ilgili
hazırlık soruşturması ise il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili tarafından yapılır.
Hazırlık

soruşturması

sırasında

hâkim

kararı

alınmasını

gerektiren

hususlarda;

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar
ve valiler için Yargıtayın ilgili ceza dairesine, kaymakamlar için il asliye ceza mahkemesine,
diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine başvurulur”.
Görüldüğü gibi kanunda yetki belirlenirken, suçlanan kişilerin sıfatları ve makamları dikkate
alınarak bir yetkilendirme yapılmıştır.
Yetkili ve Görevli Mahkeme
Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre yetkili ve görevli
mahkemedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
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Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için yetkili ve görevli mahkeme Yargıtayın ilgili ceza dairesi,
kaymakamlar için ise il ağır ceza mahkemesidir.
Sonuç olarak denilebilir ki, memurların işledikleri iddiasında bulunulan suçlar nedeniyle
özel bir soruşturma yöntemine bağlı olmaları bir ayrıcalık değildir. Bu bir güvencedir ve bu tür
bir soruşturma yöntemi, kamu hizmetlerinin korunması amacıyla kabul edilmiştir. Memurlar,
kamu hizmetlerini yerine getirirler ve bu hizmetleri genel idare usullerine uygun yürütürler. Bu
sebeple, memurları ve dolayısıyla kamu hizmetlerinin görülmesini, düzenli, sürekli, yansızlık
ve eşitlik içinde, her türlü siyasal baskıdan uzak görmek için, memuru özel bir soruşturma
güvencesine kavuşturmak gerekir.104

104

Akgüner, a.g.e., 302.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu görevlilerinin bir suç işlemesi durumunda haklarında başlatılacak
cezai sürecin nasıl olacağı konusu öğrenilmiştir. Bu bölümde bir kamu görevlisinin işlediği
bir suçun öğrenilmesinde itibaren ön soruşturma, soruşturma ve ceza yargılaması süreçlerinin
nasıl ve kimler tarafından yapıldığı öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) İdare kamu görevlisinin suç işlediğini kendiliğinden öğrenmiş ise ön incelemeyi kim
başlatılacaktır?
a) Vali
b) Kaymakam
c) İdare(kendisi)
d) Belediye Başkanı
e) Hakim

2) Aşağıdakilerden hangisi Ön İnceleme İşlemlerinden birisi değildir?
a) Ön İnceleme Raporu Düzenlenmesi ve Verileceği Yerler
b) Zabıt İnceleme Raporu
c) Ön İncelemede Başkan Görevlendirilmesi
d) Ön İnceleme Raporu
e) Ön İncelemede Görevlendirilenlerin Yetkileri

3) Bakanlık merkez birimlerince ya da bağlı kuruluşlarca denetim elemanı görevlendirilmesi
için Bakandan alınan ön inceleme onayları kaç saat içinde ilgili kurula gönderilir?
a) 12
b) 24
c) 36
d) 48
e) 52

4)Valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturması aşağıdakilerden hangisi
tarafından yapılır?
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a) İçişleri Bakanlığı
b) İl Cumhuriyet başsavcısı
c) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
d) Cumhuriyet Savcısı
e) Devlet Denetleme Kurulu

5) Ön incelemenin uzatmalı olarak kaç günlük süresinin akabinde soruşturma izni verilmesi
veya verilmemesi konusunda rapor tanzim edilerek yetkili makama evrak gönderilir?
a) 10
b) 15
c) 30
d) 45
e) 60

6)İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini kim verir?
a) Vali
b) Kaymakam
c) Hakim
d) Müfettiş
e) Kontrolör

7)İlde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini kim verir?
a) Vali
b) Kaymakam
c) Hakim
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d) Müfettiş
e) Kontrolör

8)Malatya ili Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde çalışan
kamu görevlileri hakkında soruşturma izninin verilip verilmeyeceğine kim karar verir?
a) Vali
b) Kaymakam
c) Hakim
d) Müfettiş
e) Kontrolör

9) Şüpheli memurun soruşturma izni verilmesi kararına karşı kaç günlük süre içerisinde itiraz
etme hakkı vardır?
a) 5
b) 8
c) 10
d) 15
e) 30

10)4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanununa
görebir kaymakama soruşturma sonunda dava açıldığı takdirde, yargılamayı yapacak mahkeme
hangisidir?
a) İl Asliye Hukuk Mahkemesi
b) İl Sulh Hukuk Mahkemesi

205

c) İl Ağır Ceza Mahkemesi
d) Yargıtay
e) Danıştay

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)b, 4)c, 5)d,6)b,7)a,8)a,9)c,10)c
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11. DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE MEMURLARIN
ÜCRET DÜZENİ VE YÜKSELMELERİ105

Akgüner, a.g.e. s. 219-238.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde devlet memurlarının çalışmaları sonucu elde ettikleri gelirler
incelenecektir. Bu çerçevede 657 sayılı kanun ilgili maddelerinde belirtilen maaş düzeni ve
memurların yükselme düzeni öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Memur aylık düzeninin özellikleri nelerdir?
2. Tek Ücret İlkesi nedir?
3.Ücretlerde Açıklık İlkesi nedir?
4. Ücretlerde Denklik İlkesi nedir?
5. "En az geçim haddi (oranı)” nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Memurlarının Ücret Düzeni

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Memurlarının Ücret Düzeni Kazanım okuyarak ve
öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.

Devlet
Memurlarının Devlet
Memurlarının Kazanım okuyarak ve
Yükselme Düzeni
Yükselme
Düzeni araştırarak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Tek Ücret İlkesi, Ücretlerde Açıklık İlkesi, Ücretlerde Denklik İlkesi, En az geçim haddi
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Giriş
Devlet memurları yaptıkları iş karşısında hayatlarını devam ettirebilmek için belirli bir
ücret alırlar. Aldıkları ücretlerin yanında çalıştıkları yıl, mezun oldukları okul vb. kriterler
çerçevesinde yükselmektedirler. Memurların ücret düzeni ve yükselme kriterleri memurluk
mesleği açısından önem arz etmektedir. Günümüzde kişiler bir memurluğu tercih ederken
öncelikle baktıkları nokta ücret ve yükselme düzenidir. Genellikle yükselmenin ve ücretin iyi
olduğu meslekler tercih edilmektedir. Bu bölüm memurların ücret düzeni ve yükselme sistemini
anlamak için önemlidir.
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11.1. Devlet Memurları Kanununa Göre Memurların Ücret Düzeni Ve
Yükselmeleri106
657sayılı Devlet Memurları Kanunu, devlet memurlarının aylık ve ücret düzenini
düzenlemiştir. Anılan Kanunun 146'ncı maddesine göre, genel ve katma bütçeli kurumlarda, il
özel idarelerinde, kefalet sandıklarında, belediyelerde, il özel idareleri ve belediyelerin
kurdukları birliklerde ve bunlara bağlı döner sermaye kuruluşlarında ve kanunlarla kurulan
fonlarla, beden terbiyesi genel müdürlüklerinde çalışan memurlar, aylık, ücret, ödenek, tazminat
ve her türlü ödemeler açısından, 657 sayılı Kanuna bağlıdırlar. Üniversite mensupları, yargı
kuruluşları ve silahlı kuvvetler mensupları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri,
devlet ve belediye opera, bale, tiyatro ve konservatuar sanatçıları ve emniyet mensupları ile
Spor Toto Teşkilatında çalışanlar hakkında parasal yönden Devlet Memurları Kanunu
uygulanmaz. Bunlara kendi özlük kanunları uygulanır. 657 sayılı Kanun kapsamına girmeyen
kurumlarda çalışan kamu görevlileri, 657 sayılı Kanunun ek geçici maddelerinde yapılan
düzenlemelerle, bu kanunla memurlara tanınan kimi parasal haklardan yararlanmaktadırlar.
Personel düzeni uygulamalarında "aylık (maaş)" sözcüğü memurların, "ücret"
sözcüğü ise, işçilerin ve özel kesimde çalışanların gelirlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi "aylık (maaş)", memurlara, hizmetlerinin karşılığı olarak her
ay sağlanan parasal olanaklardır. Aylık ödemek için bir kadro içinde bulunmak gerekir. Zaman
zaman, memurlara tanınan bu parasal olanaklar içinde ve geniş anlamda olmak üzere, "ücret"
sözcüğünün kullanıldığına tanık olmaktayız. 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun
32’nci maddesine göre, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren ya da
üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Aylık ve ücret gibi değişik
ödeme türleri arasında kimi ayrımlar bulunmaktadır. Aylık, kişiye yöneliktir. 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunun 147'nci maddesi uyarınca aylık, 657sayılı Kanuna bağlı
kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ve
kariyer (rütbe) düzeninin bir sonucu olarak ay itibariyle ödenir. Peşin ödenir. Ücret ise,
kişinin yaptığı hizmete yönelik ödenir. Bir hizmet sözleşmesinin sonucunda verilir. Hizmet
yerine getirildikten sonra ödenir. DMK'de ücret sözcüğü gene de kullanılmaktadır.

Akgüner, a.g.e. s 219.
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Memur aylık düzeninin kimi özellikleri şunlardır:
1. Aylık düzeni öğrenim düzeyini, öğrenim süresini ve niteliğini esas almaktadır. Bu
düzende aylıklar, rütbe ve kıdem dikkate alınarakhesaplanır.
2. Memur aylıkları çok düşük düzeydedir.
3. Memur aylık düzeni, belli koşulların gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan
kazanılmış hakkın, bir üst derecesinden aylık ödenmesine olanak tanımaktadır.
4. Aylığa esas olan göstergeler dışında, çeşitli isimler altında yaratılan ve memura ek para
verilmesini sağlayan ödemeler nedeniyle, memur aylık düzeni oldukça karmaşıktır. Başka bir
deyişle, aylıklar arasında iç denge bulunmamaktadır. Memur aylıkları arasında ücret
yelpazesi çok açıktır. Ücret yelpazesi şu anlama gelmektedir: Gösterge çizelgesinde en az
aylıkgöstergesiyle, en yüksek aylık göstergesi arasındaki oransal farklılık. Bu fark yüzde
belli bir oran üzerinden hesaplanır. Maaşların hesaplanması ise, aylık gösterge, ek gösterge
ve kıdem aylığı gösterge sayılarının, katsayı ile çarpılması sonucu elde edilir.
5. Aylık düzende, kamu-özel kesim dengesi (dış denge) de sağlanamamıştır.
DMK'nın memurlar için getirdiği aylık düzeninin özellikleri ise, şu biçimde
sıralanabilir:

11.2.Tek Ücret İlkesi107
Eski Barem Kanunu'nun yol açtığı yakınmaları azaltmak amacıyla, 657sayılı Kanunun
146'ncı maddesi, memur aylık düzeninde tek ücret ilkesini benimsemiştir. Gerçekten, 146'ncı
maddenin (2)'ncifıkrasına göre, memurlara yaptıkları görevler312 karşılığında 657sayılı
Kanunla sağlanan kimi parasal haklar dışında ücret ödenemez ve hiçbir yarar sağlanamaz. Bu
durumda memurlar, çalışma saatlerinin tümünü, tek bir ücret (aylık) karşılığı, kanunların,
tüzüklerin, yönetmeliklerin ve üstlerinin saptadığı görevleri yerine getirmek için kullanmak
zorundadırlar. DMK ve memurlara parasal olanaklar sağlamaya yönelik öteki hukuksal
düzenlemeler, bugün tek ücret ilkesinden uzaklaşıldığını göstermektedir.

11.3. Ücretlerde Açıklık İlkesi108
Devlet Memurları Kanunu'nun 146'ncı maddesinin getirdiği başka bir ilke de, memur
aylıklarının ve yan ödemelerinin tam bir açıklıkla belirlenmesidir. Bu ilkeye göre, memurlara,
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657sayılı Kanunda tanınmış olan parasal haklar dışında hiç bir ücret ödenemez ve yarar
sağlanamaz.

11.4. Ücretlerde Denklik İlkesi109
Devlet Memurları Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm memurların ve
öbür kamu görevlilerinin almakta oldukları aylıklar ve öbür ödemeler açısından bir denklik
sağlamayı amaçlamıştır. Bu nedenle 657sayılı Kanun, eski barem düzeninde bulunan ve barem
içi, barem dışı ve yevmiyeli personel gibi çeşitli statülerde (durumlarda) bulunan memurların,
parasal statülerini (durumlarını) birleştirmeye çalışmıştır. Ancak, bunda başarılı olduğunu
söylemek olanaklı değildir. Adaletli bir aylık ve denklik sağlamaya yönelik bu girişim, hem bu
adaleti sağlayamamış; hem de, özel kesimde ödenen ücretlerle kamu kesiminde ödenen
aylıklar arasında büyük bir fark doğurmuştur. Başka bir deyişle, ne kamu görevlileri
arasındaki aylık iç denge sağlanabilmiş; ne de, özel kesim ve kamu kesimi arasındaki ücrete
bağlı dış denge yaratılabilmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in verilerine göre 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla
kamuda 2 milyon 435 bin 169'u kadrolu personel, 170 bin 686'sı sözleşmeli personel, 351 bin
448'i sürekli işçi, 19 bin 673'ü geçici işçi, 21 bin 946'sı geçici personel ve 112 bin 738'i diğer
personel olmak üzere toplam 3 milyon 111 bin 660 kişi çalışmaktadır.110Bu sayı 2006 yılında
(2.143.206 TL) idi. Türk kamu personel düzeninde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özlük haklarını
belirleyen (920 sayılı Kanun ve (2914) sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu gibi
düzenlemeler, yargıç ve savcılar ile öteki kamu görevlilerini ilgilendiren kesimlerin sosyal ve
parasal haklarını hükme bağlayan statüler, ayrı ayrı kanunlarda düzenlendiğinden, yapılan
kısmi değişikliklerle, kamu personeli arasındaki ücret dengeleri bozulmaktadır. Üstelik
memurlar arasında, statü ve kurumsal farklılıklardan kaynaklanan nedenlerle "ücret
dengesizliği" bulunmaktadır. Çünkü kamu personelinin memur, işçi, sözleşmeli ya da geçici
olması, aynı işi yapan personel arasında bile ücretleri farklılaştırmaktadır. Ayrıca, işçi-memur
arasındaki ücret dengesizliği, memur aleyhine bozulmaktadır. İşçilerin sendikal hakları
nedeniyle, "toplu iş sözleşmeleri" ile elde ettikleri haklara karşılık, memura tek yanlı bir irade
beyanı ile Bakanlar Kurulu tarafından yılda iki kez (Ocak-Temmuz aylarında) aylık artışlar
yapılmaktadır. Bir ücret farklılaştırma aracı olarak "sözleşmeli personel" uygulaması
başlatılmış ve "kadro karşılığı hizmet sözleşmeli personel" uygulaması da, kamu kurumlarının
ve kuruluşlarının personeli arasındaki ücret dengesini hiyerarşik olarak bozmuştur. Öte yandan,
Akgüner, a.g.e. s. 221.
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sözleşmeli personel ücretlerinin tavan ücrete yakın bir tutarda saptanması nedeniyle, ücret
yelpazesi kendi içerisinde çok daralmış ve unvanlar arasında aylık farklılığı iyice azalmıştır.
Sözleşmeli personel ücret tavanlarının Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmesi, Anayasa'nın
128. maddesindeki memurlar ve öteki kamu görevlilerinin aylık, ödenek ve öteki özlük
haklarının kanunla düzenleneceği hükmüne aykırı bulunmaktadır. Bu husus, Anayasa
Mahkemesi'nin vermiş olduğu çeşitli kararlarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına dayanak
olan mevzuatın iptal nedeni olarak vurgulanmaktadır.
Ülkemizde oluşturulan üst kurulların sayısı artmaktadır. Kurullar devletin kamu personel
siyasetinde yeni eşitsizlik doğuracak niteliktedir. Üst kurul üyeleri, en yüksek devlet
memurunun (Başbakanlık Müsteşarı'nın) aldığı aylığın çok üstünde ücret almaktadırlar.
Kimsenin suiistimal yapmaması gerekçesi ile kurul üyelerine yüksek ücretler ödeniyorsa,
bunun somut bir ölçüt olduğu söylenemez. Devletin hiç beklenmedik birimlerinde bile
suiistimaller olabilir. Üst kurulların personeli işe alma yetkileri bulunmaktadır. Bu yetki de,
kamu personeli arasında eşitsizliklere ya da haksızlıklara neden olmaktadır. Atama yapan
kişiye yakın adayların istihdamı her zaman olanaklı olabilir. Kamu personel alımı, geniş takdir
yetkisine dayalı olarak ve dolayısıyla keyfi kurallara göre yapılamaz. Üst kurul başkanları,
kurullarda çalışanların emeklilik durumunu bile belirleyebilmektedirler. Ayrıca, üst
bürokraside çalışanların bu kurullarda başkan olarak görevlendirilmesi ile kurulların işlevleri
tartışılabilir bir konuma düşmektedir. Böylece, kurumların işleyiş biçimi konusunda eleştiriler
başlamakta; sonuçta, devlet için kimi birimlerde üst kurullara karşı bir önyargı oluşmaktadır.
Aslında, ücretlerde denklik ilkesi, dünyanın her yerinde, kamu personel düzeninin
üzerinde en çok tartışılan konularından biridir. Ücret dengesizliği, değişik memur sınıfları
arasında tartışmalara ve sınıf değiştirme savaşımına neden olmaktadır. Çağdaş ücret düzeninin
oluşmasında ve memurlara verilen aylık tutarının ortaya çıkmasında gözönünde tutulan
ölçütler, "memurun yeterliliği ve eğitim durumu" ile"memurun yaptığı görevin önemi ve
sorumluluğu "dur. Türkiye'de uygulanan ücret düzeninin temelinde "öğrenim derecesi"
esası yatmaktadır.Öyleyse, iyi bir aylık düzeni şu özellikleri içermelidir:
a. "En az geçim haddi (oranı)", (asgari geçim indirimi -en az geçim düzeyiminimum livingallowance) dikkate alınmalıdır. Memurun, vazgeçilmez sayılan sosyal ve
kişisel gereksinmeleri kendisine ödenecek ücretle karşılanması gerekir. Şüphesiz bu oran,
her ülkenin ekonomik, sosyal ve parasal koşullarına göre değişebilir. Bu açıdan, geçim
endeksleri (indeksleri, dizinleri, cetvelleri) ile en düşük ücret arasında sıkı bir ilişki
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olmalıdır. En az ücretle, en az geçim endeksi arasındaki fark çok büyüktür. Türkiye'de, Hazine
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Konjonktür Şubesi, Türkiye İstatistik Kurumu ile İstanbul Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından,
İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerimize ilişkin geçim endeksleri yayımlanmaktadır. Her ne
kadar, DMK'da taban ücretin saptanması ile geçinme endeksi arasında bir bağ kurulmamasına
karşın, en az aylığın ödemesinde, en az geçim endekslerinin temel alınarak, bu endekslerin
altında aylık ödeme yapılmaması gerekir.DMK'nın (146/son) hükmünde, memur aylığının,
taban aylığının, kıdem aylığının ve tazminatlar ile öbür ödemelerin brüt tutarının, en az ücretin
aylık tutarından aşağı olamayacağı; az olması durumunda, aradaki farkın kendisine tazminat
olarak ödeneceği yazılı olsa da, buradaki ölçüt, en az ücret değil, en az geçim endeksleri
olmalıdır.
b. Aylıklar, fiyat artışlarını ve dalgalanmaları izleyebilmelidir. Üretilen mal
değerlerinin inişine ve çıkışına göre saptanan memur aylık düzenine "Echelle mobile –
slidingscale (değişmeli barem- oynak merdiven - yürüyen merdiven - değişmeli aylık
düzeni)" denir. Fiyat artışları kendi kendine işleyen bir yöntemle aylık ve ücretlere
yansıtılmalı, aylıklarda kendiliğinden (otomatik) artışlar yapılmalıdır. Bu artışlar belli süreler
sonunda kendiliğinden olabileceği gibi, bugün Türkiye'de uygulanan, takdire dayalı ve yılda
iki kez katsayı saptanması yolu ile de, bir dereceye kadar gerçekleştirilebilir. Basına yansıdığına ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin ileri sürdüğüne göre, Hükümet, Temmuz (1997)
tarihinden itibaren, Türkiye'de memur aylıklarına "echelle mobile-oynak merdiven" düzenini
uygulamaktadır. (1999) yılında memurların aylıklarında (% 43) oranında artış
sağlanmıştır. Anılan yılda enflasyon ise, (%69) olarak gerçekleşmiştir. (2000) yılında ise,
memura ilk altı ayda (% 15), ikinci altı ayda (% 10) zam yapılmıştır. Oysa, (2000) yılında da
enflasyon, Temmuz ayına girerken (%60)'ı geçmiştir. (2006) yılında, memur aylıklarının, Ocak
ve Temmuz aylarında ayrı ayrı olmak üzere, yüzde (2,5) oranında artması öngörülmüştür. Bu
artış oranı ve (40 YTL)'lik zam miktarı ile en düşük dereceli memur aylığı yüzde (19,9),
ortalama memur aylığı yüzde (12,7) ve en yüksek memur aylığı ise, yüzde (5,1) oranında
arttırılmıştır. (2009) yılının ikinci yarısında (Temmuz 2009'dan başlayarak) memur
aylıklarına(%4,5) zam yapılması öngörülmüştür. Bu nedenle, aylıklara oynak merdiven
düzeninin uygulandığını söylemek zordur.
c. Kamu görevlilerinin aldıkları aylıklar arasında, yukarıda da değinildiği gibi, bir "iç
denge" sağlanmalıdır.
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d. Memurların aldıkları aylıklarla, özel kesimde ödenen ücretler arasında, gene yukarıda
anılan bir "dış denge" yaratılmalıdır.
e. En düşük aylıklı memurun aldığı para ile en yüksek aylıklı memurun aldığı para
arasında kabul edilebilir bir fark olmalıdır. Başka bir deyişle, "aylık yelpazesi" fazla açık
bulunmamalıdır. Özellikle, bu yelpazeyi bozan yan ödemeler kaldırılmalıdır.

f. Memur aylıkları, memurun görev yaptığı bölgeye göre değişebilmelidir. Örneğin,
pahalılık, kiraların yüksekliği, iklim ve yoksunluk bölgelerinde çalışma gibi durumlar dikkate
alınmalıdır. Gerçekten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çalışan kimi memurlara, ek ödemeler yoluyla, Batı'da çalışan memurlardan daha çok aylık ödenmektedir.Son olarak, memurun
aile durumu gözönünde bulundurulmalıdır. Aile zammı, çocuk yardımı, ölüm ve doğum
yardımı gibi ödemeler gerçekçi tutarlarda ödenmelidir.

11.5. Gösterge Tablosu111
Aşağıdaki çizelgede de görüleceği gibi, DMK43. maddesi, on beş derecelik bir "aylık
gösterge tablosu" kabul etmiştir:
657 sayılı Kanunda gösterilen tüm hizmet sınıflarına aynı gösterge tablosu
uygulanmaktadır. Bu tabloya göre, en düşük gösterge (500), en yüksek gösterge (1500)'dür.
Bu iki gösterge arasındaki açıklık (ücret yelpazesi), (3) civarındadır. (1988)'de bu açıklık,
(3.33)'tü.
Devlet memurunun gireceği en yüksek ve en az derece, kademe, rütbe esas alınarak,
memurun öğrenim durumuna, süresine ve niteliğine göre aylıklar saptanmaktadır. Gerçekten,
öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi, memurluğa
giriş ve yükselebilecek aşağıdaki tavan ve taban başlangıç derecelerini gösteren listeyi kabul
etmiştir.
Kimi meslek sahiplerine, gösterilen çizelgedeki giriş derecelerinin üstünde derece ve
kademeler eklenmektedir ki, bu meslek kümelerinin sayısının bir hayli çok olduğu
görülmektedir.
Önce, DMK 43. maddesinde öngörülen "aylık gösterge tablosu "nu, daha sonra da, 36.
maddede belirtilen başlangıç derecelerini gösteren listeyi görelim.
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Tablo 1: Aylık Gösterge Tablosu
Kademeler112
Dereceler

1

2

1

1320

1380

1440

1500

2

1155

1210

1265

3

1020

1065

4

915

5

3

4

5

6

7

8

1320

1380

1440

1110

1155

1210

950

985

1020

835

865

895

6

760

785

7

705

8

9

1265

1320

1380

1065

1110

1155

1210

1265

915

950

985

1020

1065

1110

810

835

865

895

915

950

985

720

740

760

785

810

835

865

895

660

675

690

705

720

740

760

785

810

9

620

630

645

660

675

690

705

720

740

10

590

600

610

620

630

645

660

675

690

11

560

570

580

590

600

610

620

630

645

12

545

550

555

560

570

580

590

600

610

13
14

530
515

535
520

540
525

545
530

550
535

555
540

560
545

570
550

580
555

15

500

505

510

515

520

525

530

535

540

Tablo 2: Sınıfların Öğrenim durumuna Göre Giriş ve Yüksenilebilecek Derece ve
Kademeler113

Giriş
Öğrenim durumu
İlkokulu bitirenler

Yüksenilebilecek
Derece
15

Kademe
1

Derece Kademe
7

Son

Akgüner, a.g.e. s.226.
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Ortaokulu bitirenler

14

2

5

Son

Ortaokul dengi mesleki ya da teknik

14

3

5

Son

öğrenimi bitirenler
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki ya da

13

1

4

Son

Teknik öğrenimi bitirenler
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki

13

2

4

Son

ya da teknik öğrenimi bitirenler
Liseyi bitirenler

13

3

3

Son

Lise dengi mesleki ya da teknik öğrenimi

12

2

3

Son

11

1

2

Son

10

1

2

Son

10

2

2

Son

2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

10

2

1

Son

3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

10

3

1

Son

4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

9

1

1

Son

5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

9

2

1

Son

6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

9

3

1

Son

bitirenler
Lise ya da dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki
ya da teknik öğrenimi bitirenler
Lise ya da dengi okullar üstü 2 yıl ya da
ortaokul üstü 5 yıllık mesleki ya da teknik
öğrenimi bitirenler
Lise ya da dengi okullar üstü 3 yıl teknik ya
da mesleki öğrenimi bitirenler
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11.6. Katsayı Düzeni114
Devlet Memurları Kanunu'nun 154.maddesi, "değişen katsayı sistemini (düzenini)" kabul
etmiştir. Katsayı, memurların aylık tutarlarının hesaplanmasında, gösterge rakamı ile
çarpılmak üzere saptanan bir sayıdır. Aylık gösterge tablosunda yer alan sayılar ile ek gösterge
ve kıdem aylığı gösterge sayılarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı
ile memurluk taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı, üçer ve altışar aylık
dönemler itibariyle uygulanmak için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile saptanır. Ancak mali
yılın ikinci yarısında, ülkenin ekonomik gelişmesi, genel olarak geçim koşullan ve
devletin parasal olanakları göz önün de tutularak, Bakanlar Kurulu, anılan katsayıları, yılın
ikinci yarısının tümünde ya da üçer aylık dönemlerde uygulanmak üzere değiştirmeye
yetkilidir. Yurt dışında ödenen aylıkların katsayıları da, her yabancı ülkenin ekonomik
durumu, parasal ve geçim koşulları ile memurun temsil görevi ve aile yükümlülüğü göz önün
de tutulmak yoluyla belirlenir. Sınıflara ilişkin gösterge tablosunda yer alan gösterge sayılarının,
aylık brüt tutarlara çevrilmesi açısından tek bir katsayı uygulanmaktadır. Memurların alacağı
aylık tutarların hesaplanmasında, gösterge sayıları ile katsayı çarpılır. Katsayı biraz önce de
belirtildiği gibi, ülkenin ekonomik gelişmesi, genel geçim koşulları ve devletin parasal
olanakları birlikte göz önün de bulundurularak, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile saptanır.
Ancak, yukarıda da işaret edildiği gibi, Bakanlar Kurulu, bu hususları dikkate alarak, mali
yılın ikinci yarısı için (her altı ayda bir) katsayıyı değiştirmeye yetkilidir. Bu durumda, Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ile saptanan katsayı yerine, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen
katsayı uygulanır. Örneğin, 2006 yılında, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 22. maddesinde, aylık gösterge tablosunda yer alan sayılar ile ek gösterge sayılarının aylık
tutarlarıçevrilmesine esas aylık katsayısı (maaş katsayısı) (0,04265); taban aylık katsayısı
(0,53377); iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara
çevrilmesine esas yan ödeme katsayısı (0,01353) olarak saptanmıştır. Sözleşmeli personelin
tavan ücreti ise, (1.958 YTL) idi .
01.01.2009 tarihine göre, "aylık katsayı", gösterge tablolarındaki sayıların aylık tutara
çevrilmesinde uygulanan katsayı (0,053505) olarak saptanmıştır. Memurluk taban aylığı
göstergesine uygulanan "taban aylığı katsayısı" (0,7084) biçiminde belirlenmiştir. İş güçlüğü,
iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde
uygulanan yan ödeme katsayısıdır.399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca,
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"sözleşmeli personel statüsünde çalışanların ücret tavanı" (2.809) TL'ye yükseltilmiştir.
(01.07.2009)-(31.12.2009) tarihleri arasındaki ücret tavanı ise, (2.935) TL olarak saptanmıştır.

11.7. Ek Göstergeler115
Kimi görevler için, memurlara ek gösterge ödenmesi kabul edilmiştir (DMK, m. 43). Ek
gösterge, aylığa bağlı ve kişisel olarak yapılan bir ödemedir. Ek gösterge uygulamasında,
DMK'ya bağlı kurumlarda çalışan kimi personelin aylıklarının hesaplanmasında, hizmet
sınıfları, görev türlerine ve aylık alınan derecelere göre, ek olarak belirlenen gösterge rakamları
fazladan (aylıklara ek olarak) dikkate alınır. Örneğin, bir bakanlık müsteşarının ek göstergesi
(7600) olarak belirlenmişken, genel idare hizmetleri sınıfı içindeki yükseköğrenim bitirmiş bir
memurun ek göstergesi (2200) olarak saptanmıştır. Ancak, ek gösterge uygulamasının, tek
ücret ilkesine getirilen ayak bir durum olduğu da unutulmamalıdır. Zamanla artan ek gösterge
uygulamasının kapsamı ve genişliği, ek göstergeleri aylık göstergenin bir eklentisi (uzantısı)
durumuna getirmiştir. Ek göstergeler, memurlara öngörülen sınıflarda ve görevlerde
çalıştıkları sürece ödenir. Yoksa bu göstergeler, yükselme açısından kazanılmış hak sayılmazlar. Bunlar, kişiye ve göreve bağlı ödemelerdendir. Başlangıçta, sadece genel idare
hizmetlerinin belli derecelerine uygulanan ek göstergeler, yukarıda belirtildiği gibi, zamanla
genişletilmiş ve öbür hizmet sınıflarına da yayılmıştır.
Bir kez daha vurgulamak gerekirse, ek gösterge, memur aylığı hesaplanırken, aylığın eki
gibi, aylık göstergeye eklenmektedir. Memurların üstlendikleri sorumluluklar ve görev türleri
dikkate alınarak, 657 sayılı Kanunun 43.maddesine eklenen (I) ve (II) sayılı cetveller (Kanunun
sonunda gösterilen), ek göstergeleri (450-8000) sayıları arasında kabul etmiştir.

11.8. Yan Ödemeler116
Memurlara uygulanan ücret düzeninin bir parçası da, çeşitli adlar altında kendilerine
ödenen yan ödemelerdir. Bu yan ödemeler "zam ve tazminatlar" adı verilir. Bunların içine,
"işgüçlüğü zammı", "iş riski zammı", "(eleman) temininde güçlük zammı", "mali sorumluluk
tazminatı" ve "özel hizmet tazminatı" gibi yan ödemeler girer.
İş güçlüğü zammı, niteliği ve çalışma koşulları açısından güç işlerde çalışan memurlara
ödenen parayı ifade eder.
İş riski zammı, yaşam ve sağlık için tehlike gösteren hizmetlerde çalışanlara ödenir.

Akgüner, a.g.e. s 229.
Akgüner, a.g.e. s 230.

115
116
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(Eleman) temininde güçlük zammı, sağlanmasında, görevde tutulmasında ya da belli
yerlerde çalıştırılmasında güçlük bulunan görevliler için verilir.
Ancak, yan ödemeler bunlarla sınırlı değildir. Yukarıda anılan tazminatlara, yasal ve idari
düzenlemelerle, kimi "ek tazminatlar" ve "ödenekler" de eklenmiştir. Bunların kimilerini burada
tanımlamak ve ileride "Memurlara Ödenecek Aylık Tutarları" başlığı altında, bu yan ödemeleri
belirtmek istiyoruz.
Bu bağlamda, anılan tazminatlar arasında "makam tazminatı", "temsil tazminatı" ve
"denetim tazminatı" yer almaktadır.
Makam tazminatı, kimi unvanlı görevlerde bulunanlara ödenen tazminattır. Makam
tazminatı göstergesi ile aylık katsayının çarpılması sonucu bulunan tutardır. Bu tazminat
(DMK)'nın (Ek Madde 26)'da düzenlenmiştir ve bu kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde belirtilen
kişilere ödenir. Bu kişiler arasında, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı,
müsteşarlar, valiler, profesör unvanı taşıyan öğretim üyeleri, büyükelçiler sayılabilir. Kimi
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yargıçlar ve savcılar da makam tazminatı alırlar. Makam tazminatı, bu görevlerde iki yıl çalışmış olmak koşuluyla, emekliye ayrılanlara da ödenir.
Temsil tazminatı ise, 27.01.2000 tarihli ve 4505 sayılı ''Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması veTazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun "un327 beşinci
maddesine ve Bakanlar Kurulu'nun 10.03.2000 tarihli ve 2000/457 sayılı "Temsil Tazminatı
Ödenmesi Hakkında Karar"a dayanılarak ödenmektedir. Temsil tazminatı, makam ya da
yüksek hâkimlik tazminatı (7.000) ve üzeri kadrolarda bulunanlara, Bakanlar Kurulu kararı
ile saptanan gösterge sayılan üzerinden ödenir. Bu tazminat, belirli görevlerin kamu
yönetiminde önemini vurgulayan ve bu önemi ön-plana çıkaran bir ödemedir. (30.000)
gösterge sayısının memur aylıkları için saptanan katsayı ile çarpılması yoluyla saptanır.
Bulunacak miktardan vergi kesilmez. Temsil tazminatının amacı, üst düzey kamu
görevlilerinin aylıklarında bir artış sağlamadır. Sözleşmeli personele temsil tazminatı
ödenmez. Bu tazminat, iki yıl tazminat alan görevlerde bulunduktan sonra emekli olanlara
da ödenir. Mülki amirleri de bu tazminatı alırlar.Denetim Tazminatı ise, en yüksek devlet
memuru (Başbakanlık Müsteşarıdır) aylığının (ek gösterge dâhil) belli oranlarının, devlet
kurumlarında ve kuruluşlarında çalışan müfettişlere ve yardımcılarına ödendiği bir
tazminattır.Bu tazminatlar dışında, "Ek Tazminat" adıyla, sıkıyönetim ve OHAL (Olağanüstü
Hal) ilan edilen bölgelerle, kritik ilan edilen bölgelerde görev yapan polis ve askere ödenen
ve Başbakanın onayı ile belirlenen gösterge sayılarının katsayı ile çarpımı sonucu
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bulunacakbir tutardır (375 sayılı (KHK)'nin 3920 ve 4206 sayılı Kanunlarladeğişiklik28/A ve
B maddeleri). "Yabancı Dil Tazminatı" memurlara ve diğer kamu görevlilerinden, yabancı dil
düzey (seviye) sınavın (YDS'ye) giren ve sonucunda yetmiş ve daha çok puan alanlar başarı
durumuna göre (A,B,C, düzeyi), Maliye Bakanının önerisi ve Başbakan'ın onayı ile
belirlenecek tutarlarda ödenen bir paradır.
Tayın (erzak) bedeli, daha önce de belirtildiği gibi, askerlere, Maliye'nin muhasebe
örgütünde çalışanlara, kadrolu asker ve personele, emniyet görevlilerine, (Milli İstihbarat
Teşkilatı) MİT'teki sivil görevlilere, gümrük ve orman muhafaza memurlarına, Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ile belirlenen gösterge sayısıyla, aylık katsayısının çarpımı sonucunda bulunan ve
aylık ödenen bir bedeldir.
Görüldüğü gibi tazminatlar, yerine getirilen kamu hizmetinin önemi, memurun ya da
kamu görevlisinin üstlendiği sorumluluk, görev yaptığı yerin özelliği, hizmet süresi ve eğitim
düzeyi gibi öğeler dikkate alınarak, memur aylığının brüt tutarının belli oranlarda memur aylığına
eklenen bölümüdür.
Ödenekler ise, personel hukuku bakımından, Merkezi Yönetim Bütçesinde personel
giderlerini ve sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerini karşılamak üzere
ayrılan miktardır ya da ödenektir. Bunlardan kimileri şunlardır:
Üniversite ödeneği, 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı "Yükseköğretim Personel
Kanunu"nun 12. maddesi uyarınca, üniversite öğretim elemanlarına, en yüksek devlet memuru
aylığının belli bir oranında ödenen tutardır. Yargı ödeneği, 24.02.1983 tarihli ve 2802 sayılı
"Hâkimler ve Savcılar Kanunu"nun 106. maddesine göre, yargıçlar ve savcılar için brüt
aylıkları tutarının bu maddede saptanan oranları ile gene bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek
aylık tutarının belli oranda toplamı kadar ödenen bir paradır.İdari görev ödeneğide, 2914 sayılı
"Yükseköğretim Personel Kanunu"nun13. maddesi gereğince, idari görev yapanlara almakta
oldukları aylık brüt tutarlarının (gösterge, ek gösterge) belli oranında üniversite öğretim üyelerine
ödenen bir paradır.
Mali sorumluluk tazminatı Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olanlarla, vezne
açığından malen (mal olarak) sorumlu veznedarların ve öbür görevlilerin aldıkları paradır. Özel
hizmet tazminatı ise, genel idare hizmetleri sınıfındaki üst yönetim görevlerinde bulunan devlet
memurlarına, yaptıkları görevin önemi, görevin sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği,
hizmet süresi ve eğitim düzeyi gibi noktalar temel alınarak, (DMK)'deki en yüksek devlet
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memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının, belli oranında yapılan bir ödemedir.
Ödenecek tazminatın en yüksek oranı, en yüksek devlet memuru brüt aylığının %345'idir. En
düşük oran ise, bu miktarın %45'idir. Bu ödemelerden vergi alınmaz. Bu oranları her yıl
Bakanlar Kurulu saptar. Anılan oranlar, 657 sayılı Kanunda saptanan alt ve üst oranları aşamaz.
Memurlara birden çok özel hizmet tazminatının verilmesi gerekiyorsa, bu tazminatlardan çok
olanı ödenir. Mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı ve din
hizmetleri tazminatı ödenenlere, ayrıca başka bir özel hizmet tazminatı ödenme' Bu
tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin düzenlemeler dikkate
alınır. Sağlık Kurulu Raporu ile alınan hastalık izinleri ile uzun süreli tedavi gerektiren
hastalıklar için alınan hastalık izinleri ve resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi
görülen süreler dışında, memurların, bir takvim yılı içinde kullandıkları hastalık izni süresi 7
günü aşarsa, aşan sürelere ait tazminatlar %25 eksik ödenir.Bugünkü ücret düzeninde, hemen
hemen tüm memurlar yan ödeme aldıkları için, ücret düzeninin ağırlık noktasını yan ödemelerin
oluşturduğu bile ileri sürülebilir. Bu ödemeler, emekli aylığının bağlanmasında dikkate alınmaz.
Tazminatlardan, damga vergisi dışında herhangi bir vergi adı altında kesinti de yapılamaz. Yurt
dışında sürekli bir görevde bulunanlara bu zam ve tazminatlar ödenmez.

Kamu personelinin bir yan ödeme olarak aldığı tazminatlar arasında, "yabancı dil
tazminatı" da vardır. 375 sayılı KHK'nın 570 sayılı KHK ile değişik 2. maddesi, devlet
memurlarının yabancı dil bilmeleri durumunda tazminata hak kazanabileceklerini ve bu bağlamda yabancı dil düzeylerinin saptanabileceğini öngörmektedir. Bu amaçla, "Kamu
Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik" çıkartılmıştır. Yönetmelik uyarınca "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı YDS" yapılmaktadır. Memurlar, sınavdan alacakları sonuca göre yapılan
gruplandırma (başarı durumu) esas alınarak yabancı dil tazminatına hak kazanabilirler. Sınava
girilebilecek diller şunlardır: Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish),
Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca,
Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve
Yunanca... Sınavlar oluşturulacak "Yürütme Kurulu"nun nezaretinde Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM tarafından çoktan seçmeli test biçiminde yapılır. Sınavlar, her yıl
Mayıs ve Kasım ayları içinde yapılır ve sonuçlar beş yıl için geçerlidir. Beş yıl geçtikten sonra
sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgilerinin bir alt düzeye indiği kabul edilir. Ayrıca, "Yabancı
Dil Tazminat Miktarlarının Tespitine ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"a
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göre, maktu olarak belirlenen tazminatlar (375 sayılı KHK, m.2/3) dışında tazminat
göstergeleri aşağıdaki gibi kabul edilmiştir: Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan
personele, bildiği her bir dil için (Al) düzeyinde başarılı olanlara (96-100 puan alanlara) (1200)
gösterge sayısının; (A2) düzeyinde başarılı olanlara (90-95 puan alanlara) (900) gösterge
sayısının; (B) düzeyinde başarılı olanlara (80-89 puan alanlara) (600) gösterge sayısının ve (C)
düzeyinde başarılı olanlara (70-79 puan alanlara) (300) gösterge sayısının uygulanması kabul
edilmiştir. Bu gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucunda aylık olarak
yabancı dil tazminatı ödenir. Bu tazminattan hiçbir kesinti yapılamaz ya da vergi alınamaz.
Sınav, şu merkezlerde yapılmaktadır. Yabancı dil sınavına aşağıda gösterilen kamu personeli
katılabilir:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı personel (aylıklarını bu Kanunun ek geçici
maddelerine göre alanlar dâhil),
- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa bağlı personel,
- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa bağlı personel,
- 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olan personel,
- Kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli çalışan personel ve399 sayılı KHK'nin (3/c)
maddesine bağlı sözleşmeli personel.Ayrıca, personelin yabancı dil düzeyini saptamak isteyen
öteki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de bu sınava katılabilir."Yurtdışında
Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik"indokuzuncu maddesi uyarınca,
kamu kurumları ve kuruluşlarınca devletin yurtdışı örgütünde sürekli göreve atanacak
memurlar ile öbür görevlilerin yabancı dil bilgisi yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir.Yabancı dil bilgisinin en az düzeyi,
memurlar, sözleşmeli durumdaki mütercim ya da tercümanlar, bilgisayar uzmanları, yurtdışına
lisansüstü öğrenim için gönderilecek adaylar, araştırma görevlileri, vb. için ayrı ayrı
saptanmaktadır. Personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi dilini bilmesi şarttır.
Ancak, yukarıdaki dilleri bilmeleri de yeterlidir. Sınava girecek adaylar, valiliklere ve
üniversite rektörlüklerine başvururlar.
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11.9. Kademe İlerlemeleri117
Daha önce de belirtildiği gibi memurlar birtakım sınıflara ayrılmış ve her bir sınıf için
birtakım dereceler ve her bir derecenin içinde de birtakım kademeler kabul edilmiştir. Kademe;
derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.
Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır:118
-

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

-

Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması.

Kademe ilerlemesi devlet memurlarına tanınan bir hak olup, bu şartları taşıyan bir devlet
memurunun kademe ilerlemesinin yapılıp yapılmaması konusunda idarenin takdir yetkisi
yoktur. Bir başka deyişle bu şartları taşıyan devlet memurunun kademe ilerlemesinin yapılması
zorunludur.
Devlet memurlarından son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara,
aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi
uygulanır.119 Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir.

11.10. Derece Yükselmesi120
Memurun bulunduğu sınıf içinde bir alt dereceden üst dereceye geçmesidir.
Derece yükselmesi yapılabilmesi için:
-

Üst dereceden boş bir kadronun bulunması,

-

Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,

-

Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması gerekir.121

Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış
olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır.

117

, a.g.e. s 182.
Daha önce bu şartlar arasında “o yıl içinde olumlu sicil almış bulunması”da vardı. 2011 yasal değişiklikleriyle
bu şart kaldırılmıştır. R.G. Tarih: 25.02.2011, Sayı: 27857 (Mükerrer).
118

119
Daha önce bu hüküm “devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık
derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır” şeklindeydi. 2011 yasal
değişiklikleriyle yukarıdaki şekilde değişmiştir. R.G. Tarih: 25.02.2011, Sayı: 27857 (Mükerrer).
120
, a.g.e. s 183.
121
Daha önce bu şartlar arasında “Sicil bakımından üst dereceleri yükselebilecek nitelikte bulunduğunun
saptanmış olması”da vardı. 2011 yasal değişiklikleriyle bu şart kaldırılmıştır. R.G. Tarih: 25.02.2011, Sayı: 27857
(Mükerrer).
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde memurların ücret düzeni ve yükselme sistemi öğrenilmiştir. Bu çerçevede
devlet memurlarının ücretlerinin belirlenmesinde hakim olan ilkeler, ek göstergeler ve yan
ödemeler konuları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi memur aylık düzeninin özelliklerinden birisi değildir?
a)Aylık düzeni öğrenim düzeyini, öğrenim süresini ve niteliğini esas almaktadır.
b)Memur aylıkları çok düşük düzeydedir.
c)Memur aylık düzeni, belli koşulların gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan kazanılmış
hakkın, bir üst derecesinden aylık ödenmesine olanak tanımaktadır.
d)Aylığa esas olan göstergeler dışında, çeşitli isimler altında yaratılan ve memura ek para
verilmesini sağlayan ödemeler nedeniyle, memur aylık düzeni oldukça karmaşıktır.
e)Aylık düzende, kamu-özel kesim dengesi (dış denge) de sağlanmıştır.

2.Aşağıdakilerden hangisi Develet memurları kanunun memurlar için getirdiği aylık düzeninin
özelliklerinden birisidir?
a) Tek Ücret İlkesi
b)Ücretlerde Kapalılık İlkesi
c) Ücretlerde Eşitlik İlkesi
d)Ücretlerde Hesaplılık İlkesi
e)Ücretlerde özellik İlkesi

3.Aşağıdakilerden hangisi Develet memurları kanunun memurlar için getirdiği aylık düzeninin
özelliklerini kapsar?
a) Tek Ücret İlkesi, Ücretlerde Kapalılık İlkesi, Ücretlerde Denklik İlkesi
b) Ücretlerde Açıklık İlkesi, Ücretlerde Denklik İlkesi
c) Tek Ücret İlkesi, Ücretlerde Açıklık İlkesi, Ücretlerde Denklik İlkesi
d) Tek Ücret İlkesi, Ücretlerde Açıklık İlkesi, Ücretlerde Hesaplılık İlkesi
e) Çift Ücret İlkesi, Ücretlerde Açıklık İlkesi, Ücretlerde Denklik İlkesi
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4.Aşağıdakilerden hangisi iyi bir aylık düzeni şu özelliklerinden birisi değildir?
a)En az geçim haddi (oranı)
b)Aylıklar, fiyat artışlarını ve dalgalanmaları izleyebilmelidir
c)Memurların aldıkları aylıklarla, özel kesimde ödenen ücretler arasında, bir "dış
denge"yaratılmalıdır.
d)Kamu görevlilerinin aldıkları aylıklar arasında bir "iç denge" sağlanmalıdır.
e) Aylıkların yüksek olarak ödenmesi

5. “Memurlara yaptıkları görevler karşılığında 657 sayılı Kanunla sağlanan kimi parasal
haklar dışında ücret ödenemez ve hiçbir yarar sağlanamaz.” Bu ilke aşağıdakilerden hangisini
tanımlamaktadır?
a) Tek Ücret İlkesi
b) Ücretlerde Kapalılık İlkesi
c) Ücretlerde Eşitlik İlkesi
d) Ücretlerde Hesaplılık İlkesi
e) Ücretlerde özellik İlkesi

6)“Memur aylıklarının ve yan ödemelerinin tam bir açıklıkla belirlenmesi” ilkesi aşağıdakilerden
hangisini tanımlamaktadır?
a) Tek Ücret İlkesi
b) Ücretlerde Kapalılık İlkesi
c) Ücretlerde Eşitlik İlkesi
d) Ücretlerde Hesaplılık İlkesi
e) Ücretlerde Açıklık İlkesi

231

7)“Geçim endeksleri (indeksleri, dizinleri, cetvelleri) ile en düşük ücret arasında sıkı bir ilişki
olması” aşağıdaki kavramların hangisi ile ilgilidir?
a) Tek Ücret İlkesi
b) En az geçim haddi (oranı)
c) Ücretlerde Eşitlik İlkesi
d) Ücretlerde Hesaplılık İlkesi
e) Ücretlerde Açıklık İlkesi

8)Üretilen mal değerlerinin inişine ve çıkışına göre saptanan memur aylık düzenine ne
denir?
a) Şeffaf barem
b) Dönüşümlü bar
c) Sabit barem
d) Değişmeli barem
e) Düz barem

9) 657 sayılı Kanunda gösterilen tüm hizmet sınıflarında en düşük gösterge kaçtır?
a) 500
b) 1000
c) 2000
d) 3000
e) 4000
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10) 657 sayılı Kanunda gösterilen tüm hizmet sınıflarında en yüksek gösterge kaçtır?
a) 500
b) 1000
c) 1500
d) 2000
e) 2500

Cevaplar
1),e 2)a, 3)c, 4)e, 5),a,6)e,7)b,8d),9)a,10)c
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12. HİZMET-İÇİ EĞİTİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde memurların hizmet içi eğitim süreci ele alınacaktır. Ayrıca memurlar
hakkında bilgi sisteminin oluşturulması, memurların başarı ölçütlerine göre değerlendirilmesi
ve ödül alması açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Hizmet içi eğitimin amaçları nelerdir?
2. Memurların ödül alması için gerekli şartlar nelerdir?
3.Hizmet içi eğitim süreci nasıl değerlendirilir?
4. İdarenin iyi yetişmiş ve yetkin personel kullanması düşüncesi, en belirgin ve açık kim
tarafından dile getirilmiştir?
5. Üstün başarı belgesi almanın şartları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Memurların
Eğitimi

Hizmet

Memurların
Değerlendirmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İçi Memurların hizmet içi eğitim Kazanım okuyarak ve
süreci öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.

Başarı Memurların
hangi Kazanım okuyarak ve
durumlarda başarılı sayılıp araştırarak geliştirilecektir.
ödül
alabilecekleri
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Hizmet İçi Eğitim, Ödül, Başarı Belgesi, Üstün Başrı Belgesi
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Giriş
Bu bölümde memurların hizmet içi eğitim süreci anlatılacaktır. Memurların mesleğe
kabul edilmesinden sonra görevlendirildikleri pozisyondaki işlerini daha iyi yapabilmeleri için
çeşitli eğitimleri almaları gerekmektedir. Bu eğitimler bazen kurum içinde olduğu gibi kurum
dışında da olabilir. Bu eğitimler uzaman kişilerce de verilebilir. Memurların verdikleri
hizmetlerin daha kaliteli ve nitelik olması için eğitim gereklidir. Yine bu bölümde memurlar
hakkında bilgi sisteminin oluşturulması ile başarılı memurların ödüllendirilmesi süreci
anlatılacaktır.
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12.1. Memurların Hizmet İçi Eğitimi ve Yetiştirilmesi
Memurların eğitilmesi bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç genel olarak bir öğrenme ve
eğitim sürecidir. Bu süreç içerisinde hizmet içi eğitim önemli bir yer kaplamaktadır. Hizmet içi
eğitimin birden fazla tanımı bulunmasına rağmen en yaygın kullanımıyla hizmet içi eğitim;
“herhangi bir kurum veya kuruluş çalışanlarının görevlerini daha etkili ve verimli bir şekilde
yürütmeleri için gerekli olan bilgi, beceri, yetenek, inanç, tutum ve davranışları kazanmalarını
sağlamak ve deneyimlerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen kurum içi sistemli bir faaliyet
olarak tanımlanmaktadır.”122 Zaman ilerleyip bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile
memurların güncel bilgi ve becerilere sahip olması gerekmektedir. Kısacası günümüzde
memurların yetişkin, bilgili ve işinin ehli olması beklenmektedir. İdarenin iyi yetişmiş ve yetkin
personel kullanması düşüncesi, en belirgin ve açık şekilde Max Weber'ce dile getirilmiştir.
Weber, memurluğun meslek haline gelmesini, etkili ve akılcı bir idarenin koşulu olarak
görüyordu. Uzun zaman memurlar, görece basit, tekdüze, az uzmanlaşmış, mesleklerinin
başıyla sonu arasında fazla değişiklik göstermeyen işleri yerine getirmişlerdir. Daha sonra idari
işlerin çeşitlenmesi ve teknikliğinin artması, bu değişimlerin gereklerine cevap verebilmeleri
için görevlilerin hizmete alınma ve yetiştirilme usullerinin derinlemesine gözden geçirilmesini
zorunlu kılmıştır. Bu evrim, ülkelere göre farklı yönelimler almıştır. Fakat her yerde, kamu
görevlilerinin bütün meslek yaşamı boyunca yetiştirilmesini ve geliştirilmesini gerektiren
belirgin bir meslekleşme ve uzmanlaşma eğilimi gözlenir. Memurların, uzun zaman, okulda ya
da üniversitede kazanılan bilgi dağarcığı yeterli görülmüş, görevin gereklerinin iş başında
öğrenileceği varsayılmıştır. Fakat memurluğun meslekleşmesi ve memurları yalnız işbaşında
yetiştirmenin, görevlerini gereği gibi yapmalarına yetmediğinin fark edilmesi, memurların
yetiştirilme ve meslek içi geliştirilmelerine daha çok önem verilmesini gerektirmiştir. Başlangıç
eğitimi ile hizmet sırasındaki eğitim, ilkin birbirinin seçeneği olarak düşünülmüş, her ülke,
birine veya diğerine öncelik vermiştir. Tersine olarak bugün bu iki eğitim, farklı gereklere
cevap verdikleri için, gitgide birbirinin tamamlayıcısı olarak addedilirler123.

Gökhan Zengin, “Türkiye’de Belediye Personel ve Yöneticilerinin Hizmet İçi Eğitim Sorunu ve Çözümleri
Üzerine Bir Değerlendirme”, Öneri Dergisi, C.10,Sayı:39,2013,s.118.
123
Acar Örnek, Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul,1988, s.211.
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Memurun, özellikle yönetici durumundaki üst kademe memurların bilgi türü ne
olmalıdır? Belirli bir alanda uzmanlık bilgisi mi, yoksa çok yanlı bir kültür mü? Önce
memurların kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için uzmanlaşma zorunluluğu
vurgulanmalıdır. İdari işlevin teknikliği, her memurun, üstlendiği göreve uygun bir yetişmeden
geçtiğini varsayar. Buna karşılık kamu görevlilerinin çok yanlılığı üzerinde ısrar edilebilir.
Konulara uyarlanma yeteneği, teknik yetkinlikten daha önemlidir ve genel bir eğitim, özel
bilgilerden daha çok güvenceler sunar. Buna göre iki türlü yeterlik söz konusu olur: teknik ya
da mesleki yeterlik ile kültürel yeterlik. Kültürel yeterlik, memurun zeka ve bilgisine önem
verir. Fransa, Almanya ve İngiltere, memurun çok yanlı bir kişi olmasını (kültürel yeterlik) esas
alır. Batı Avrupa'da, bir memurun meslek hayatı boyunca çeşitli görevleri işgal etmeğe ehil
olmasının gerektiği vurgulanmaktadır. Kariyer sistemi de, bu çok yanlılığa dayanır. Bu nedenle
memurlar, bir uzmanlık bilgisine göre değil fakat genel yeteneğine göre seçilir. Bundan ötürü
de her düzeyde yarışma sınavlarında uzmanlık bilgisine değil genel bilgiye önem verir.
Geleneksel olarak çok yanlılık, kariyer sisteminin üstün olduğu ülkelerde kuraldır. Memurlar,
meslek hayatı boyunca ardı sıra çeşitli işler yerine getirmeye onları ehil kılan belirli bir kültür
ve bilgi düzeyine göre işe alınır. Bu hareketlilik, görevlilerin uzun süre aynı daire ya da birkaç
daire içinde kalarak katılaşmalarını önler. Zorunlu uyum yeteneği, iyi bir eğitimle güvence
altına alınır. Uzmanlık bilgisi ise, zamanla görev başında kazanılır. Üst derecelerde yönetici
durumunda bulunan devlet memurları, bir uzman değil genelcidir. Sorumluluğunu yüklendiği
alanın faaliyetinin tüm ayrıntılarını bilmesine, hem gerek ve hem de imkân yoktur. Onun, sentez
edebilme ve duruma uyma yeteneği gibi yüksek zihinsel niteliklere ve iyi bir genel kültüre sahip
olması daha önemlidir. Çünkü bu temel niteliklere sahip birisinin, gerektiğinde ayrıntılara nüfuz
etmesi zor bir iş değildir. Önemli olan, idareyi bir bütün olarak kavrayabilmek ve alınan
kararların sonuçlarını önceden görebilmektir. Tersine olarak görev (pozisyon) sistemi, oldukça
ileri bir uzmanlaşma varsayar ve gerektirir. Her görev, kapsadığı işlerin niteliği, sorumluluk
düzeyi, gerektirdiği nitelikler dikkate alınarak belirgin bir biçimde tanımlanır. Görevliler,
uzmanlıklarına göre, belirli bir işi işgal etmek için işe alınırlar. Bir görevden diğerine geçmek
ise, ancak görevlerin uzmanlık alanları çerçevesinde olur124.
Farklı ülkelerin, çok yanlı genel kültürün içeriğine verdikleri öncelikler farklıdır.
İngiltere'de memurlarda edebiyata dayalı klasik bir kültür, Almanya'da hukuksal nitelikte bir
kültür aranırken Fransa'da hukuksal, siyasal, ekonomik ve sosyal içerikli bir kültür istenir.
Memurların meslekten olmayan bir aydın olacağı düşüncesi. İngiltere'de çok ileri gitmiştir.
124

Acar,a.g.e.,s.212.
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İngiliz memurluğu, uzun zaman ve belli bir ölçüde bugün de, sorunların genel çizgilerini
kavrama yeteneği sağlayan çok yanlılık taraftarı olarak görünür. Adayın bilgisinden çok
yeteneği dikkate alınır. Yapılmış olan eğitimin türü ve alanı, göreve girişte önemli bir ölçüt
İngiltere'de 150 yıla yakın bir süredir. Zihni açacak, zenginleştirecek, güçlendirecek
öğrenimlerin meslekle doğrudan ilgili öğrenimlere her meslekte üstün olacağı düşüncesi
egemendir. 1960-1964 yılları arasında yönetsel sınıfa giren adayların % 33'ütarih, % 23'ü klasik
diller (Latince. Yunanca), %17'si edebiyat, felsefe, iktisat ve siyasal bilimler, % 7,5'u çağdaş
diller ve yalnız %4'ten azı hukuk öğrenimi yapmışlardır125.
İngiltere'de uzmanların yönetim görevlerine gelme şansları sınırlı olup kendilerine
yetki, sorumluluk ve hareket serbestîsi tanınmaz. 1968'deİngiliz memurluğunun reform
öncüllerini belirlemek üzere kurulmuş bulunan Fulton komisyonunun raporu genelci ve uzman
arasındaki hendeğin kısmen doldurulmasına imkân verecek öneriler içeriyordu. Bu rapor,
memurluğun gerçek bir meslekleşmesinden ve geleceğin memurlarının eksiksiz biçimde
yetiştirilmesinden yanadır. Bütün görevliler, bundan böyle kendi idare bölümlerine ait ve
sorumluluk düzeylerine uygun sosyal, ekonomik, sınai ya da mali nitelikteki temel kavramlara
ve bilgilere sahip olacaklardır. Gene kamu görevlileri ya ekonomik mali nitelikteki işlerde ya
da sosyal nitelikteki işlerde uzmanlaşacaklardır. Uzmanlar gibi idareciler de, belirli bir işe
verilmek için daha önce gördükleri üniversite öğrenimine göre işe alınacaklardır. Böylece daha
önceki yerleşmiş ilkelere karşı çıkılmakta ve onlara karşıt öneriler getirilmiş olmaktadır.
Bununla beraber Fulton raporundan sonra yapılan düzenlemeler memurluktaki genelci-uzman
arasındaki ikili karşıtlığı kaldırmış olmaktan uzaktır ve genelciler egemen durumlarını
kaybetmemişlerdir. Diğer uçta bulunan Alman memurluğu, hemen hemen yalnız
hukukçulardan oluşur. Bu durumun sunduğu sakıncaların bilincine varmaya, yeni yeni başlanır.
Gelecekte memur, yargıç ve avukat olacaklar, aynı şekilde yetişirler126.
Hukuksal bilginin üstün tutulduğu Fransa'daki durum, büyük bir bölümüyle
Almanya'daki duruma benzerlik ve paralellik gösterir. Gerçi pek çok sınav, ayrım yapmaksızın
her tür öğrenimden gelenlere açıktır. Fakat sınavlarda genel kültüre, iktisat, tarih gibi
disiplinlere az çok önemli bir yer vermekle beraber, hukuk ağırlıktadır. Fransız memurunun
temel kültürü, Alman meslektaşlarının sadece hukuksal olan kültürlerinden daha çok yanlıdır.
Çünkü geniş biçimde siyasal, ekonomik ve sosyolojik öğeler içerir. Pek çok Kara Avrupası
ülkesinde hukukçuların memurluktaki bu ayrıcalığı, eski bir olgudur. Hukuksal düzenlilik
125
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endişesi ve kamu hizmeti düşüncesiyle ilgilidir. İdarenin faaliyetinin içerik ve biçimlerini,
hukuk belirler. Temelleri hukuka dayalı olan idari usulleri işletmekle görevli olan memur,
hukuksal sisteme eşine olmalıdır. Gene, memura yüklenen anayasal sistemin koruyucusu olmak
rolünü yerine getirmeye, hukukçunun daha ehil olduğu düşüncesi üstündür. Ne var ki eskiden
genel eğitimin ve yetişmenin ta kendisi addedilen hukuk zamanla, tekelini kaybeder. Bugün
yararlı bir uzmanlık alanı olduğu, fakat memurların işlerine uyarlanmalarını sağlamada tek
başına yetersiz kaldığı düşünülür. Bundan böyle kamu görevlisinin etkililiği, çağdaş teknik ve
yöntemlerin bütününe sahip olmasına ve çeşitli disiplinleri kullanma, çelişen ussallıkları
bütünleştirme, sonuç olarak bir hukukçu ve maliyeci olmaktan daha çok yetkin yöneticiler
(manager) olarak hareket etme yeteneğine bağlıdır. Böylece çok disiplinlilik ve yönetim,
geleceğin memurlarının ortak yetişme programlarının anahtar sözcükleri olur. Öte yandan idari
işlerin evrimi, genelci memurun yetkinliği dışında kalan alanlarda derin bilgilerle donanmış
teknisyenlere başvurulmasını zorunlu kılar. Bu nedenle çok yanlılığa en çok bağlı olan
memurluk sistemleri bile, belirgin teknik işleri yürütebilmek için uzmanları işe almak zorunda
kalır. Ne var ki ileri derecede uzmanlaşma, eşgüdümleme sorunları ortaya çıkarır, görevlilerin
hareketliliğini engeller ve özellikle onların, değişen işlere, uyarlanmalarına imkan vermez.
A.B.D. gibi bazı ülkeler daha çok uzmanlıktan, buna karşılık Fransa. Almanya ve İngiltere çok
yanlılıktan yana olmalarına karşın, tek başına birini seçmenin olanaksızlığı dolayısıyla her ülke,
bu iki tür görevli arasında uygun bir dengeyi gerçekleştirmeye çaba gösterir. İngiltere'de bugüne
kadar egemen olan çok yanlılığa karşı çıkılırken, A.B.D. aşırı bir uzmanlaşmanın kötü
sonuçlarını hafifletmeye çalışır. Sonuç olarak bundan böyle her yerde kimi halde çelişkili
biçimde, genelciler ve uzmanlar birlikte yan yana var olurlar. Başlangıç eğitim ve öğretimi,
gerek okullar ve üniversite ve gerekse iş başında idare tarafından (bu yol ancak orta ve alt derece
memurlar için söz konusu olur) ya da uzmanlaşmış okullar aracılığıyla sağlanır. Üniversite
öğrenimi, doğrudan mesleğe hazırlamaya yönelmeden yüksek kültürel düzeyde genel bir eğitim
vermeyi amaçlar. Gerçi üniversiteler giderek, programlarını memurluğun gereksinmelerine
uyarlama çabası gösterirler. Üniversite öğrenimi, erken bir uzmanlaşmadan kaçınarak, daha
sonraki hareketliliği kolaylaştırır. Tersine olarak idare okulları, hemen mesleğe dönük bir amaç
taşırlar. Gerçi verilen öğretimin uzmanlık derecesi, önemli biçimde değişkendir. Bu öğretim
için öğretici olarak, genellikle pratik sorunları ve idarede yürürlükteki yöntemleri ve
deneyimleri aktarmaya ehil memurlara başvurulur. Bu sistem, yetiştirme ile işe almayı birbirine
bağlaması bakımından yararlıdır. Bununla birlikte memurluğun özgüllüğünü arttırmak,
memurluğu ulusun diğer kısmından ayrı kapalı bir dünya biçimine getirmek gibi sakıncalar
sunar. Bazı ülkelerde özellikle üçüncü dünya ülkelerinde, bu uzmanlaşmış okulların çoğalması,
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memurların genellikle yetersiz olan kültürel düzeylerini iyileştirerek, genel eğitimin boşluk ve
eksikliğini gidermek amacı güder127.

12.2.Memurların Hizmet-İçi Eğitimi ve Önemi
Eğitim her şeyden önce, toplumun kendi yaşama koşullarını sürekli olarak yenilemeye
yarayan bir araçtır. Hızla gelişen ve değişen dünyada kamu hizmetlerinin yapısında ve
sunumunda değişiklikler yaşanmaktadır. Özellikle kamu hizmetinin sunumunda yaşanan
değişim ve dönüşümler vatandaş-devlet arasındaki ilişkileri farklı bir boyuta taşımaktadır128.
Kamu hizmeti kavramında, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra görülen kavramsal ve
işlevsel değişimler ve gelişmeler, idarenin daha etkili ve verimli çalışmasını, memurların da, daha
nitelikli olarak yetiştirilmelerini gerektirmiştir. Hizmet-içi eğitim (in-service training),
DMK'nın 214. maddesine göre şöyle tanımlanmaktadır: “Devlet memurlarının yetişmelerini
sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla … bir
eğitim etkinliğidir”. Bu eğitim etkinliklerine, kurum içinden ya da kurum dışından başvurular
yapılabilir. Hizmet-içi eğitim etkinliğinin, görülen kamu hizmeti ile yakın ilişkisinin bulunması
gerekir129.
Son yıllarda insan yaşamım etkileyen unsurlar günden güne artmaktadır. Bunlardan en
önemlileri teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler ile bunların oluşturduktan sorunlardır.
İnsanın içinde bulunduğu topluma uyum sağlayabilmesi, rolünü oynayabilmesi için öğretim
kurumlarında gerekli bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılır. Ancak, bunlar meslek yaşanımda
zamanla yeterli olamayabilir. Bu nedenle hizmet içi eğitim büyük bir önem kazanarak; ortaya
çıkan eksiklikleri gidermede etkin bir rol oynamaktadır: Diğer bir anlatımla kişilerin iş
yaşamına aldıktan sonra hizmet içi eğitimin gerekliliği ortaya çıkmaktadır 130 . Bu gereklilik
özellikle bilgisayar teknolojilerinin yaygınlaşması ve e-devlet sürecine geçilmesiyle
hızlanmaktadır.
Önceki yıllarda hizmet içi eğitim denince insanların aklına sadece teknik bilgi
yüklemesi geliyorken günümüzde hizmet içi eğitim bireylere teknik bilgiden daha önemli olan,
karar alma ve uygulama, hızlı ve ani gelişim, değişimlere ayak uydurma, baskı altında icraatta
bulunma ve her koşulda üretimi sürdürebilme yetileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Dünyada
127
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meydana gelen iktisadi, sosyal ve teknolojik gelişmeler, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacın
önemini göstermektedir. Gelişmiş ülkeler ile aralarındaki uçurumu kapatma gayreti içinde olan
az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler de milli kalkınma sürecinin kalifiye insan gücü eliyle
gerçekleşeceğini anlamaya başlamışlardır. Devletin görevlerinde farklılaşmalar, kalifiye
çalışan ihtiyacının çoğalması, bu boşlukları doldurma zarureti hizmet içi eğitimi gerekli
kılmaktadır131. Memurların işinin ehli, yaptığı işin gereklerini iyi bilen kişilerden oluşması bu
kişilerin denetim süreçlerini de etkilemektedir. İşini iyi bilen ve iyi yapan personelin sık sık
denetlenmesine gerek kalmamaktadır. Bu durum da kamu hizmeti alanlardan gelebilecek
şikâyetleri azaltmaktadır. Yapılan işin kalitesinin arttırılması memur-vatandaş ilişkilerini
karşılıklı güven esasında yürütülmesini sağlamaktadır. Bu durum vatandaşların devlete olan
güvenini de artırmaktadır. Memurların işlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri kamu
hizmetlerinin verimliliğinin de artmasına neden olmaktadır132.
Hizmet içi eğitimin amaçlarını maddeler halinde sıralamak eğitimin öneminin
anlaşılmasında faydalı olacaktır. Öztürk ve Sancak hizmet içi eğitimin amaçlarını aşağıdaki gibi
sıralamışlardır:
-

İşe yeni başlayan çalışanların kuruma uyumunu sağlamak,

-

Çalışanların kurumun amaç, ilke ve politikalarını bir bütünlük içinde kavratacak
beceriler kazandırmak,

-

Çalışanlara işin gerektirdiği temel meslek becerilerini kazandırmanın yanısıra eğitim
eksikliklerini tamamlamak,

-

Çalışanlara değişik alanlarda yatay ve dikey geçişlerini sağlayacak tamamlama eğitimi
yapmak,

-

Bilim, teknoloji, ekonomi ve iş hayatında meydana gelen gelişmelere ve yeniliklere
uyum sağlamak, iş metod ve tekniklerini geliştirmek,

-

Kurumun ürettiği ürünün (mal, hizmet, düşünce) nitelik, nicelik ve verimliliğini
artırmak,

-

Üretim ve pazarlama aşamasında hata ve kazaları asgariye indirmek,

-

Mesleki sorunları çözme becerisi geliştirmek,

-

Kişi ve grup moralini yükseltmek,

Alparslan Şahin GÖRMÜŞ - Vasfi KAHYA, “Hizmet İçi Eğitim Programlarının Kamu Çalışanlarının
Motivasyonuna Etkisi: Eti Maden İşletmelerinde Bir Uygulama”, Optimum Journal of Economics and
Management Sciences,2014,s.38-39.
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Şinasi Aksoy, “Verimlilik ve Hizmet İçi Eğitim, Türk Kamu Yönetiminde Yasal Durum Ve
Değerlendirme”,Amme İdaresi Dergisi, Cilt:17,Sayı:4, s.49.
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-

Yeni görevle karşılaşan personelin uyum ve öğrenme sürecini hızlandırmak,

-

İş verimini ve ücreti artırmak,

-

Çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilerini artırmak,

-

Üretimin zamanında yapılmasını sağlamak,

-

Malzeme ve enerji tasarrufu sağlamak,

-

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, iş güvenliğini sağlamak,

-

Çalışanların özgüvenini geliştirmek, güdülemek ve moralini yükseltmek,

-

Çalışanların işinde başarı, değer ve saygınlık kazandırmak133.
Hizmet-içi eğitim etkinlikleri, ilgili kurumla birlikte Başbakanlık Devlet Personel

Başkanlığının DPB'nın hazırlayacağı yönetmelikler çerçevesinde yürütülür. Öte yandan Devlet
Personel Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı Eğitim Dairesi kurumların, yurt içi ve yurt dışı
eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve hizmet-içi eğitim yönetmeliklerini
çıkarılmasında yol göstermek, yetiştirme etkinliklerini eşgüdüm içinde yürütmek ve
denetlemekle görevlidir. Her kurumda, yetiştirme etkinlerini düzenlemek, yürütmek ve
değerlendirmekle görevli bir "Eğitim Birimi" kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda
bunlardan biri "Merkez Eğitim Birimi" olarak anılır. Kurumsal örgütlenme, DPB'nın görüşleri
alınarak, kurumların hazırlayacakları yönetmeliklerle yapılır. Kurumlar arası eğitim merkezleri
de açılabilir, Bunun için, DPB'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararnamesine gereksinim vardır.
Yerel yönetimler için hizmet-içi eğitimi ise, birçok yerel yönetim, kamu kurumlan ve merkezden
yönetim kuruluşları, genellikle yıllık olarak yürütmektedir. Memurlar, görev yaptıkları alanlarla
ilgili kurumlarda ya da eğitim merkezlerinde yetiştirilmek üzere (yurt dışında yetiştirilmek üzere),
yabancı ülkelere gönderilebilirler. Yurt dışında yetiştirme, DPB'ce kararlaştırılması koşuluyla,
belirli bir dalda öğrenim ve uzmanlık çalışmaları yapma iznine de dönüşebilir. Yurt dışına giden
memurlara, DMK'nın79. maddesinde düzenlenen, "bilgilerini artırmak için yabancı ülkelere
gönderilen memur" statüsü ve hükümleri uygulanır. Yapılan bir araştırmaya göre, hizmet-içi
eğitim düzenleyen kurumların başında (KİT)'ler gelmekte; bunu genel bütçeli kurumlar,
üniversiteler ve katma bütçeli kurumlar izlemektedir134.
Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Devlet Memurları Kanunu, hizmet-içi eğitim
etkinliğine yön vermek amacıyla, "Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı" yapılmasını
Mustafa Öztürk-Süleyman Sancak, “Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri”, Journal
of Yasar University,2(7),2007, ss.763-764.
134
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öngörmüştür (m. 217). "Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı", Maliye, Milli Eğitim, Gençlik
ve Spor Bakanlığı ile Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü ve ilgili kurumların
görüşleri alındıktan sonra, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanarak,
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe konmuştur. "Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı"
adını taşıyan bu plan, Bakanlar Kurulu'nun (83/6854) sayılı kararı ile uygulamaya sokulmuştur.
Kamu kesiminde nitelikli ve yeterli bilgilerle donatılmış personelin yetiştirilebilmesi için, anılan
plan, önce, eğitim ve öğretim kurumlarının, kamunun gereksinmelerine yanıt verebilecek
doğrultuda eleman yetiştirmeleri gerektiği noktasını vurgulamakta; sonra da, kamu kurumları ile
öğretim kurumları arasında yakın bir ilişkinin bulunmasının öneminden söz etmektedir. Plan,
aynı zamanda sürekli eğitim yapılmasını da istemektedir. Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı,
her kamu kurumunda ve kuruluşunda, yıllık eğitim etkinliklerinin yerine getirilmesinde, gereken
yol ve yöntemleri saptamak üzere, bir "eğitim kurulu" oluşturulmasını da öngörmektedir135.

12.3. Hizmet-İçi Eğitimin Yürütülmesi ve Faydaları
Bilindiği gibi, ülkemizde, memurların sağlandığı iki kaynak bulunmaktadır. Kaynaklardan
birincisi, genel eğitim ve öğretim kurumları olan, ilköğretim, ortaöğretim (lise) ve
yükseköğretim kurumlarıdır. İkincisi ise, Devlete eleman yetiştiren meslek okullarıdır.
Mes1ekyüksekokulları, mesleksel ve teknik eğitim ve öğretim kurumlan olarak belirlenmiş
kamu kurumlarına ve kuruluşlarına personel yetiştirilmektedirler. Meslek yüksekokulları, 2547
sayılı "Yükseköğretim Kanunu" ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilâtı içinde alanlar
dışında, üniversitelere bağlamış bulunmaktadır.Hizmet içi eğitim etkinlikleri, genellikle, iki
biçimde yürümektedir: Kurumsal eğitim ve kurumlar arası eğitim. Hizmet-içi eğitim konusunun
girişinde de belirtildi gibi, bu düzeydeki eğitim, ya "eğitim birimleri" ya da "eğitim merkezleri"
tarafından yürütülür. Her kurumda, yetiştirme etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve
değerlendirmekle görevli, "eğitim birimi kurulur ve birden çok birim kurulan kurumlarda,
bunlardan biri "Merkez Eğitim Birimi" adını alır. Eğitim merkezleri ise, kurum içinde kurumun
kendi eğitim gereksinmelerini karşılamak üzere açılabilir. Kurum içi açılan eğitim merkezleri,
ayrıca Devlet Personel Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurumlar arası
nitelikte de açılabilir. Bugün Türkiye'de bu nitelikte tek eğitim merkezi bulunmaktadır. Bu da
1958 tarihinde 7163 sayılı Kanunla kurul "Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü "dür
(TODAİE), Enstitü, bir yandan genç kamu görevlilerine akademik eğitim yaparken, öte yandan,
idarenin uzmanlık alanları için, nitelikli eleman yetiştirmektedir. Devlet memurları, yabancı
ülkelerde, memurluk yaptıkları görevleriyle ilgili kurumlarında ya da eğitim merkezlerinde
135
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yetiştirilebilirler (DMK, m. 218). Bu memurlara, öğrenim ve uzmanlık yapma izni verilebilir.
Başka bir yol, yurt içinde ya da dışında devlet hesabına öğrenci utmak yoluyla eleman
yetiştirmedir. Bu yolla okuyan öğrenciler, "mecburi (zorunlu) hizmetle" yükümlüdürler. Yurt
içinde uyanlar, öğrenim süreleri kadar; yurt dışında okuyanlar ise, öğrenimlerinin iki katı kadar bir
süre, devlete zorunlu hizmet yapmak zorunadırlar. Zorunlu hizmetle yükümlü bulunanlar,
yetiştirme, eğitim ve staj sürelerinin bitiminden başlayarak, en çok iki ay içinde kurumlarına
başvurmalıdırlar136.
Hizmet içi eğitim farklı yönlerden çeşitli faydaları bulunmaktadır. Hizmet içi eğitim iş
başında eğitim sayıldığından dolayı, memurların, amirlerinin gözetimi ve denetimi altında
işlerini yaparak ve tecrübe ederek daha iyi öğrenecekleri düşünülmektedir. Bu nedenle hizmet
içi eğitimin yöneticiler, personel ve örgüt açısından faydaları bulunmaktadır. Hizmet içi
eğitimin yönetici ve personel yönünden faydaları şunlardır:
-

Yetişmiş personelin hata yapma oranı minimum seviyeye düşer ve iş verimi artar.

-

Yöneticinin denetleme imkânını artırır.

-

Yöneticinin işte güçlüklerle karşılaşma oranı azalır ve gereksiz ayrıntılarla uğraşması
engellenerek ana sorunlarla uğraşma imkânı sağlanır.

-

Hizmet içi eğitimin personel yönünden faydaları şunlardır:

-

Yetişmiş olan personelin kendisine olan güvenini artarak geleceğe güvenle bakmasını
sağlar.

-

İşte yükselme imkânını artırır.

-

Personelin işleri tam zamanında, eksiksiz ve kusursuz yapmaları onların işten zevk ve
heyecan duymalarını sağlar, motivasyonlarını artırır.

-

Yaptıkları işlerini amirleri tarafından beğenilmesi neticesinde çalışma saatleri çabuk ve
eğlenceli geçer, sıkıcı olmaz.

-

Yetişmiş personelin bakış açısı genişler, ortama uyumu kolaylaşır, işe yatkınlığı artar
ve ona huzurlu çalışma imkânı sağlar.

136

-

Verim yükselir, maliyetler düşer ve kazanç artar.

-

Teşkilatın ilişkide bulunduğu kişi ve kuruluşlar arasındaki itibarı artar.

-

Makine ve araçların yıpranma oranları azalır ve netice de bakım onarım giderleri azalır.

-

Üretimdeki hatalı ve fireli mal azalır.

Akgüner, a.g.e. s.123.
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-

Örgütte iş güvenliği sağlanır137.

Yukarıda da açıkça görüldüğü gibi hizmet-içi eğitimin personel ve amirler açısından
faydaları oldukça önemlidir. Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve akılcı bir şekilde
verilebilmesi için hizmeti-içi eğitime önem verilmelidir.

12.4. Hizmet İçi Eğitim Planlanması, Uygulanması ve Düzenlenmesi
Hizmet içi eğitim etkinliklerinin beklenen yararları sağlayabilmesi için, planlı yapılması
gerekmektedir.Programlama

planlamayı

izler,

planlamada

gerçekleştirilecek

amaçlar

programlamada ise ulaşılacakhedefler bulunmaktadır.Yıllık eğitim programları “Devlet
Memurları Eğitimi Genel Planı”nın gerekleriyle uyumlu olmalıdır.Hizmet içi eğitim
faaliyetleriyle ilgili olarak öncelikle ele alınması gerekli eğitim programları Plan'da
belirtilmiş,bunların başında ‘Eğitim Görevlilerinin Yetiştirilmesine’ yer verilmiştir. Buna göre,
eğiticilerineğitimi

etkinlikleri,

TODAİE

ve

ilgili

yükseköğretim

kurumlarınca

düzenlenir.Eğitim etkinlikleri hizmet içi eğitimin gerçekleşmesine yönelik tüm işleri
kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.Programda eğitim etkinliğinin amacının ve beklenen
sonuçlarının açık bir şekilde belirtilmesi,eğitime katılacak kişilerin profilinin çizilmiş olması,
eğitim konuları ve içeriklerinin tespiti, zamanlandırılması, sıralanması, eğitim için gerekli
araçlar ve uygulanacak yer ile uygulanma zamanının ortayakonmuş olması gereklidir138.
Etkin bir planlama, eğitim programının başarısı için hayati derecede bir öneme sahiptir.
Eğitim kurumun stratejik hedefleridoğrultusunda dikkatle planlanmalı, uygulanmalı ve
değerlendirilmelidir. Ancak bu şekildeuygulanan eğitim programlarından beklenen faydalar
sağlanabilir. “Eğitim Tasarım Süreci,” eğitim programları geliştirmek için altı aşamadanoluşan
sistematik bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bunlar 1-İhtiyaç değerlendirme çalışması,2Personelin isteklendirilmesi,3-Öğrenme çevresinin oluşturulması,4-Eğitim transferlerinin
sağlanması,5-Eğitim yöntemlerinin seçilmesi,6-Eğitimin değerlendirilmesi139.
1.Aşama: Eğitime ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi için “ihtiyaç değerlendirme”çalışması
yapılmasını içerir.

Kadir Peker, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmet İçi Eğitim ve Yöntemleri”, Mevzuat Dergisi,
Sayı:156,Yıl:13,2010. (http://www.mevzuatdergisi.com/2010/12a/02.htm), Erişim Tarihi:02.01.2015.
138
Prof.Dr.Kamil Ufuk Bilgin vd.”Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim”, Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV) Yayınları, Ankara,2007, ss.23-25.
139
Kamil Ufuk Bilgin-Selim Çapar, “Taşrada Kamu Yönetiminin Etkinliği Açısından Mülki İdare Amirlerinin
Eğitimi”, Türk İdare Dergisi, 2010, sayı, 467, s.6.
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2.Aşama: Eğitim için motivasyon ve temel becerilere kazandırmaya yönelik“personelin
istekliliğini sağlama” çalışması yapılmasını kapsar.
3.Aşama: “Öğrenme çevresinin” oluşturulmasıdır. Öğrenme çevresinin öğrenme içingerekli
faktörlere sahip olmasının sağlanmasını içerir.
4.Aşama: “Eğitim transferlerinin” sağlanmasıdır. Eğitilenlerin, eğitim içeriklerinigörevlerinde
uygulamalarının sağlanması anlamını taşır. Bu meslektaş ve yönetici desteğisağlamanın
yanında beceri iyileştirmenin nasıl uygulandığını anlayan eğiticiye sahipolmayı da gerektirir.
5.Aşama: “Eğitim yöntemlerinin” seçilmesidir. Eğitim yöntemleri, geleneksel işbaşında eğitim
yöntemleri yanında internet ve sanal gerçeklik gibi son gelişmeleri de içerir.
6.Aşama: “Eğitimin değerlendirilmesidir.” Eğitimden beklenen faydaların ve/veyaistenen
sonuçların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin saptanmasıdır140.
Hizmet içi eğitimin uygulanması, eğitim planı çerçevesinde ve yıllık program
hedeflerine göre çeşitli tür ve sayıda eğitsel etkinliklerin yürürlüğe konmasıdır. Bu etkinlikler,
örgüt olanakları kullanılarak örgüt içinde yapılanlar ile örgüt dışında yapılan faaliyetleri
kapsamaktadır. Hizmet içi eğitimin uygulanmasında, eğitimin personelin çalışma hayatının bir
parçası olduğu vurgulanmalı ve personelin “sürekli gelişim” yönünde motivasyonu yüksek
tutulmalıdır, Eğitimlerin personelin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak geliştirilmesi için
eğitim alan personelden eğitimle ilgili geri besleme alınmalıdır. Eğitimden yararlandırılacak
personelin seçiminde farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bunlar:Başvurma formlarının
incelenmesi: Hizmet içi eğitimin amacını, öğretim programını, yapılacağı yer ve zamanını
içeren başvuru formları hazırlanır. Bu başvuru formlarında ayrıca personelin kişilik ve
nitelikleri ile ilgili bilgileri sağlayıcı sorulara da yer verilir. Personelin doldurarak geri
gönderdiği formlardaki cevaplara ve belirlenen esaslara göre hizmet içi eğitime katılacak
personel seçilir ve gerektiğinde gruplandırılır.Kartekslerin incelenmesi: Kurumda çalışan
personelin dosyasındaki kişiliği, niteliği ve durumunilişkin yazılı kaynaklar incelenerek
personelin seçimine karar verilir. Yönetici görüşlerinin alınması: Eğitim programı, zamanı,
süresi, yeri ve birimdeki iş durumuna göre yöneticilere seçim görev ve yetkisi
verilebilmektedir141.

140
141

Bilgin-Çapar,a.g.e., s.6.
Bilgin vd.,a.g.e.,s.24.
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12.5. Hizmet İçi Eğitim Türleri
Çalışana verilecek eğitim türü, kişinin mesleğe uyumunu sağlayacak şekilde,yeteneğine
göre seçilmelidir. Hizmet içi eğitim, uygulama evrelerine göre ve eğitimuygulanacak mekana
göre iki başlıkta sınıflandırılabilir. Hizmet içi eğitim uygulama evrelerine göre hizmete yeni
giren personel içinyapılan eğitim ve çalışmakta olan personel için yapılan eğitim olmak üzere
ikiyeayrılır142.Hizmete yeni giren personel için yapılan eğitimde personele kurum politikası,iş
ve işlevleri, hizmeti/ürünü, personeli, görev, yetki ve sorumlulukları öğretilir vehizmet öncesi
yetişme eksiklikleri giderilir. Bu eğitim hizmetöncesi eğitim, iş tanıtma ve uyum eğitimi ve iş
başında yetiştirme şeklinde yapılabilir.
Staj:Bu eğitim türünde hedef, mesleğe yeni başlayan ya da örgüte yeni katılmış bireye
çalışacağı kurumu, politikalarını, iş ve uğraş alanını, birlikte çalışacağı personeli, görev, yetki
ve sorumluluklarını ve varsa görevine ilişkin hizmet öncesi yetişme eksikliklerini gidermektir.
Bu tür eğitim süresinin sınırları genellikle belirlenmiştir. Adaylık veya stajyerlik olarak
adlandırılan bu süre de bireyin ve kurumun yükümlülükleri yönetmeliklerle belirlenmiştir.Bu
süreç sonunda birey alacağı eğitimle kurumun amaçlarını öğrenir, kuramsal tutum ve beceriler
geliştirerek kurumda ki görevine hazırlanır143.
Göreve ilk defa atanan personele yaygın olarak uygulananprogramlar alıştırma
(oryantasyon) ve hazırlık eğitimleridir.İşte alıştırma eğitimi, işe yeni giren işgörene örgütün
genel havasını, iş arkadaşlarını,görevini tanıtarak işe ve örgüte uyumunu sağlamak için verilen
kısa süreli eğitimdir. Kişiyi kuruma, kurumu kişiye tanıtma faaliyeti olarak da tanımlanabilir.
Böylece

işgörene

işyeripolitikalarını,

planlarını

ve

örgütün

felsefesini

tanıtmak

amaçlanmaktadır. Bu yöntemde işeyeni giren kişiye işini en iyi şekilde yapabilmesi için yardım
edilir. İlk günkü izlenim dahasonraki iş doyumu ve performansını etkiler. İlk günden bir çok
soruya cevap verilerek yanlış anlamalar önlenir, bilgisizlikten kaynaklanabilecek başarısızlık
ve moral bozukluğu giderilir.İşgörene gösterilecek yakınlık ve ilgi sonucu kurum ile
bütünleşmesi sağlanır144.
Çalışmakta olan personel için yapılan eğitim verimliliği artırmak amacı ile kurum
personelinin yaptığı iş ile ilgili yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumu
kazandırmak üzere yapılır. Bu eğitimler tamamlama eğitimi, yükselme eğitimi, geliştirme
Selcen KILIÇ, Kamu Kurumlarında Hizmet İçi Eğitim Politikaları: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Halk
Kütüphaneleri Örneği, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Araştırma Ve Eğitim Genel Müdürlüğü Uzmanlık
Tezi,Ankara,2008, s.16.
143
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eğitimi, bilgi tazeleme eğitimi, özel alan eğitimi şeklinde yapılabilir.Tamamlama eğitimi,
kurumun iş alanı veya üretim sistemindeki değişiklik ya da kurumun değişik alanlardaki uzman
personel ihtiyacını kurum içinden kısa süredesağlamak veya görev değişikliği yapması gereken
personele yeni görevin gerektirdiği yeterlilikleri kazandırmak için yapılan eğitim türüdür.
Kurumda görevi değiştirilecek personel için yapılan eğitimdir.Üst kademelere yükseltilecek
personel için yapılan eğitim (yükselme eğitimi)kurum yapısındaki kadrolama ve iş görenlerin
yükselme gereksinimini karşılamak üzere hazırlanan eğitim programıdır. Personelin
yükseltilmesi söz konusu olan kademede, rollerini oynayabilmesi, görevini yerine getirebilmesi
ve başarılıolabilmesi için önceden yetiştirilmesi gerekir. Geliştirme eğitimi ya da yeniden
eğitim, kurumda çalışmakta olan personelin kendi alanı ile ilgili mevzuat, teknoloji ve aletlerde
gelişme, değişiklik ya da yenilikleri öğretmek ve bunların hizmette uygulanması amacı ile
gerekli bilgi beceri ve tutumu kazandırmaktır145.
Görev Değiştirme Yöntemi (Rotasyon), çalışanların organizasyon içinde çeşitli
pozisyonlarda çalıştırılarak başka işlerin nasıl yapıldığını öğrenmesini sağlayan yöntemdir.
Amacı, çalışanların organizasyon içinde yer alan bütün bölümleri tanımasını ve yapılan işleri
bir bütünlük içinde görmelerini sağlamaktır.Görev değiştirme yöntemi ile personel çok çeşitli
yer ve branşlarda çalıştığı için çok geniş bilgi ve tecrübe sahibi olabilmektedir. Örneğin
ülkemizde Kaymakam adaylarının yetiştirilmesinde bu yöntem uygulanmaktadır. Görevine
stajyer olarak başlayan kaymakam adayı, stajyerliğe başladığı kurumun çeşitli birimlerinde bir
plan çerçevesinde yetişmektedir.Düzanlatım Yöntemi (Takrir) yöntemi, anlatma bir
konuşmacı tarafından bir gruba yöneltilen konuşmadır. Anlatma en basit ve kolay yöntem
olduğu için kamu kurumlarında düzenlene eğitim programlarında en çok kullanılan yöntemdir.
Bu yöntemin kolay uygulanabilmesi, fazla masraf gerektirmemesi ve gerek işitsel gerekse de
görsel araç ve gereçlere fazlaca ihtiyaç göstermemesi bakımından tercih edilmektedir. Düz
anlatım yöntemi teorik birtakım bilgileri dinleyicilere aktarma olduğu için uygulamaya gerek
yoktur. Dolayısıyla yönetimin başarılı olması büyük ölçüde konuşmacının konuyu ifade etme
yeteneğine ve dinleyicilere ilginç hale getirmesine bağlıdır. Fakat bu yöntemin teorik olması,
personele

birtakım

bilgi

ve

becerileri

kazandırmaması

bakımından olumsuzluklar

doğurabilmektedir. Çünkü anlatılanların genellikle kuramsal konularda olması, uygulama ile
ilişkisinin az olması, dinleyicilerin anlatıma sınırlı katılmaları bu yöntemin, personeli
görevlerini daha iyi görecek düzeye getirmede yetersiz kaldığı ileri sürülerek tenkitlere maruz
kalmıştır. Bu nedenle anlatma yönteminde aktarılacak bilgilerin teoriden çok pratik temellere
145
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dayandırılması, bu yöntem tekniğinin daha başarılı olmasına yol açabilir. Panel, planlı bir
tartışma yöntemidir. Birkaç kişinin belirli bir konuda tebliğler hazırlaması ve sunmasıdır. Bu
yöntemde sunulan tebliğlerin ayrı bir tez olarak ortaya koyması gereklidir. Panelistler,
tebliğlerini sunarken geniş bir dinleyici kitlesi konuşmaları dinler ve soru sorarak ya da
tartışmalara katılarak konu üzerinde görüşlerini bildirir. Panelde değişik görüşlerin olması ve
bunların tartışılması konu üzerinde değişik çözüm önerilerinin ortaya çıkmasına yardımcı
olacağı için yararlı bir eğitim yöntemidir.Seminer, belirli sahalarda uzman olan fakat o alanda
ortaya çıkan yeni gelişme ve icatlar hakkında bilgi edinmek isteyen personel için düzenlenen
kısa süreli kurslardır. Bir eğitim yöntemi olarak kullanılan seminerlerde teorik bilgilerin
yanında uygulamaya da yer verilmektedir. Örneğin yeni bir makinenin özellikleri anlatılmakla
beraber katılımcılara makinenin kullanımı da gösterilir. Komiteler yöntemi belirli bazı
görevleri yerine getirmek üzere çalışma grupları oluşturmaktır. Bu küçük gruplar, belli bir
konuda rapor yazmakta, seçilmiş bazı belgeleri incelemekte ve ortak bir çalışma
yapmaktadırlar.Bu yöntem, karar verme, planlama, vb. konularda etkili bir yöntemdir. Her
küçük grup belirli bir görevi yerine getirmektedir. Yönetimin tek güçlüğü şuradadır. Komite
çalışması, iyi bir ön hazırlığı ve etkili bir önderliği gerektir. Bu yöntemin üstün tarafı ise,
işbirliği içinde çalışmayı sağlaması, çeşitli konularda bilgi elde etme imkânı sağlaması,
yaratıcılık gücünü artırması ve karar vermedeki zorlukları ortadan kaldırmasıdır146.
Hizmet içi eğitim uygulama mekânına göre işbaşında ve iş dışında olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.İşbaşında hizmet içi eğitim çalışanın kurum içinde görevini yerine
getirirkeneğitim

almasıdır.

Personelin

genellikle

kurum

içinden

görevlendirilen

eğiticilertarafından iş başında yetiştirilmesidir. Amaç çalışanların görevlerini yerine getirirken
eğitim uygulamaktır. Böylece iş başında eğitimde iş ve zaman kaybı engellenmiş olur, eğitim
gerçek ortamında yapıldığı için etkili olur. İşbaşındaki eğitim en ekonomik eğitimdir.Kişilerin
iş ve zaman kayıpları olmadığı için işveren ve çalışan tarafından benimsenmektedir. Bu tür
eğitimde iş dışındaki eğitimde kullanılan varsayımlar yerine gerçek durumlar olduğundan en
etkili eğitimdir. İşbaşında verilen hizmet içi eğitimlerin -sistematik bir şekildedüzenlendiğindeçok daha etkili olduğu düşünülmektedir. İş dışında hizmet içi eğitim planlanan hizmet içi
eğitimin kurumun olanaklarıile yapılamaması nedeniyle başka bir mekânda yapılmasıdır.
Ayrıca programın uygulanmasında gözlem yapılması, birden fazla kurum personelinin aynı
programa katılması gerekiyorsa bu tür hizmet içi eğitim yapılır. Ayrıca eğitim gören personel,
kurumdaki görev ve sorumluluklarından ayrılmış olduğu için tüm zaman ve çabalarını eğitime
146
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ayırabildiklerinden yararlıdır. İş dışındaki eğitimde, bir iş akımı bütün kademeleri ile ve onunla
ilgili sistem içinde verilebileceğinden, eğitilenin bu sistemin neresinde ve hangi
kademesindeçalıştığını anlamasına ve öteki kademelerle bütünleşmesine yardımcı olur.
İşdışındaki eğitimle, işbaşındaki eğitimle uygulanması olanaksız olan öteki durum ve sorunların
çözüm yollarının gösterilmesi de mümkündür (yeni bir makinenin kullanılışının gösterilmesi,
mevzuat değişikliğinin uygulanış yol ve yöntemlerinin öğretilmesi gibi) (İşbaşında veya iş
dışında eğitimlerden hangisinin verileceğine, planlanan hizmet içi eğitimin konusu ve
gereksinimler göz önünde bulundurularak karar verilmelidir147.
Rol oynama yöntemi ile eğitim programına katılanlara organizasyon içinde var olan
değişik roller verilerek bir başkası yerine geçme ve bir başkası gibi düşünmesi istenir. Bu
yöntemde katılımcılar, belirlenmiş varsayımsal rolleri yerine getirirler. Rol oynama da belirli
bir sorun konuşmalarla değil, katılımcılar tarafından gerçeğe yakın olacak bir şekilde davranışa
dönüştürülerek eylemlerle çözülmeye çalışılır. Rol oynama yöntemi insan davranışlarını
geliştirmekte, sorunlara çözüm bulma yeteneği kazandırmakta ve toplum içerisinde konuşma
becerisini kazandırmaktadır. Rol oynama yönteminin en büyük sakıncası, roller iş başında
oynanmadığı için, bu rolleri oynayan personelin gerçek sorumluluk içinde olmadığı
görülmektedir. Ayrıca rol oynayanların rollerini ciddiye almamaları, grupta bıkkınlığa neden
olacağı için grubun motivasyonunu bozabilmektedir.Evrak sepeti tekniğinde eğitilecek
personel, ihtiyaçları olan her türlü bilgi ve belgeyi maslarını üzerinde bulunan evrak sepetinde
bulmaktadır. Büro işlerindeki gelen evrak-eğitim evrak ayrımına dayanan bir yöntemdir.
Eğitime katılan kişilere gelen evrak şeklinde bazı ödevler verilir. Bu ödevler hayali işlerden
oluşur. Grup ödevleri tamamladıktan sonra, grup içerisinde tartışması yapılır. Bu teknik
özellikle günlük işlerin yapılmasını öğretmek açısından yararlıdır148.

12.6. Devlet Memurları Hakkında Bilgi Sisteminin Oluşturulması ve
Memurların Başarı Değerlendirmesi
Devlet memurları kanununun 109. ve 122. maddelerinde memurların sicil dosyalarının
tutulması ve başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül almaları ile ilgili hükümler
düzenlenmektedir. Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak
kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük
dosyası tutulur.Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme,
soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin
147
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bilgi ve belgeler konulur.Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe
ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin
kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.Özlük
dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar
Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.
Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre
başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu
zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde
azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan
hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak
katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler,
ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.Türk Silahlı Kuvvetlerinde
(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) görevli Devlet memurları
için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün
başarı belgesi verilir.Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve
illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek
gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.Bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı,
kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî
Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz.
Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar
Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde devlet memurlarının verdikleri hizmet kalitesinin artırılması için kurum içi ve
kurum dışı yapılan eğitimler ele alınmıştır. Bu konu ile birlikte memurlarhakkında bilgi
sisteminin oluşturulması ve memurların başarı değerlendirmesisüreci öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki
görevlere hazırlamak amacıyla yapılan eğitim etkinliğine ne denir?
a)Hizmet içi sunum
b) Hizmet içi eğitim
c)Hizmet içi öğretim
d)Staj
e)Hizmet içi tanıtım

2)Hizmet-içi eğitim etkinlikleri, ilgili kurumla birlikte hangi kurumunhazırlayacağı
yönetmelikler çerçevesinde yürütülür?
a)Bakanlık
b)Kamu Denetçiliği Kurumu
c)Devlet Personel Başkanlığı
d)Başbakanlık
e)Valilik

3)Türkiye’de, memurların sağlandığı kaç kaynak bulunmaktadır?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
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4)Hizmet içi eğitim etkinlikleri, genellikle, kaç biçimde yürümektedir?
a)2
b)3
c)4
d)5
e)6

5)Kurum içi açılan eğitim merkezleri, ayrıca Devlet Personel Başkanlığının önerisi ve
kimin kararı ile kurumlar arası nitelikte de açılabilir?
a)Milletvekilleri
b)Vali
c)Cumhurbaşkaını
d)Başbakan
e)Bakanlar Kurulu

6)Türkiye’de kurumlar arası nitelikte eğitim vermek için 1958’de kurulan kurum
hangisidir?
a)Kamu Denetçiliği Kurumu
b)DPT
c) TODAİE
d) Devlet Denetleme Kurumu
e)Türkiye Eğitim Akademisi
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7)Üstün başarı belgesi kaç defa başarı belgesi alan memura verilir?
a)2
b)3
c)4
d)5
e)6

8)Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler
tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge
dâhil) yüzde kaçına kadar ödül verilebilir?
a)100
b)150
c)200
d)250
e)300

9) Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin
usûl ve esaslarhangi kurum tarafından belirlenir?
a)İçişleri Bakanlığı
b)Başbakanlık
c)Başbakanlık Müsteşarlığı
d)Devlet Personel Başkanlığı
e)Devlet Denetleme Kurumu
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10.Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, her kamu kurumunda ve kuruluşunda, yıllık
eğitim etkinliklerinin yerine getirilmesinde, gereken yol ve yöntemleri saptamak üzere,
hangi kurulunoluşturulmasını da öngörmektedir?
a)İcra Kurulu
b)Eğitim Kurulu
c)Danışma Kurulu
d) Sağlık Kurulu
e) Eğitimci Kurulu

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)b, 4)a, 5)e,6)c,7)b,8)c,9)d,10)b
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13. DEVLET MEMURLUĞUNUN SONA ERMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Devlet memurluğunun sona erme nedenleri olan koşullarda eksiklik, devlet
memurluğundan çıkarma, devlet memurluğundan çekilme, devlet memurluğundan çekilmiş
sayılma, emeklilik, ölüm, bağdaşmazlık ve gaiplik konuları öğrenilecektir.

263

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Koşullarda Eksiklik Nedeniyle Memurluğun Sona Ermesi nedir?
2. Disiplin Cezası Olarak Devlet Memurluğundan Çıkarmayı gerektiren fiiller nelerdir?
3. Devlet Memurluğundan Çekilme (İstifa) Nedeniyle Memurluğun Sona Ermesi nedir?
4. Emeklilik Nedeniyle Memurluğun Sona Ermesi nedir?
5. Devlet Memurluğundan Çekilmiş (Müstafi) Sayılma Nedeniyle Memurluğun Sona Ermesi
nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Devlet Memurluğunun Sona Devlet memurluğunun sona
Erme Nedenleri
erme nedenleri
öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Devlet Memurluğunun Sona Devlet memurluğunun sona Kazanım okuyarak ve
Erme Şekilleri
erme şekilleri öğrenilecektir. araştırarak geliştirilecektir.

265

Anahtar Kavramlar
Memurluktan Çıkarma, İstifa, Müstafi,Çekilmiş Sayılma
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Giriş
Memurluğu sona erdiren sebepler Devlet Memurları Kanununun 94 ve devamı
maddelerinde sayılmıştır. Buna göre, çekilme, çekilmiş sayılma, devlet memurluğundan
çıkarılma, koşullarda eksiklik, ölüm, bağdaşmazlık ve emeklilik memurluğu sona erdiren
sebeplerdir. Memurluk, kamu hizmetlerinin kişisel olarak yerine getirilmesinin araçlarından
biri olduğu için ölümle sona erer. Çünkü memur görevini kişisel olarak yerine getirmek
zorundadır. Ayrıca, memurun, memurlukla bağdaşmayan bir görevi kabul etmesiyle
memurluğu sona erer. Örneğin TBMM üyeliği memurlukla bağdaşmayan bir görevdir. Bu
sebeple milletvekili seçilen kişinin memurluğu sona erer.
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13.1. Koşullarda Eksiklik Nedeniyle Memurluğun Sona Ermesi
Memurluğa alınma koşullarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan ya da bu
koşullardan birini memurluk sırasında kaybeden memurların memurlukları sona erer.
Memurluğun sona erdiğinin bir idari işlem ile tespit olunması gerekir. Örneğin, yüz kızartıcı
bir suç nedeniyle mahkûm olmasına karşın, devlet memuru olan ve bu durumu sonradan ortaya
çıkan kişinin, devlet memurluğuna son verilir. Ve memurluğu sona erer. 149

13.2.Devlet Memurluğundan Çıkarma(İhraç) Nedeniyle Memurluğun
Sona Ermesi150
Memurluktan çıkarma, memurun bir daha memurluğa atanmamak üzere memurluktan
çıkarılmasıdır. Memurluktan çıkarılma, disiplin cezası olarak devlet memurluğundan çıkarma
cezası ile cezalandırılmaktır.151
Bunların dışında bazı kamu görevlilerine, memurluktan değil, ‘meslekten çıkarma’ cezası
verilebilmektedir. Örneğin öğretim üyeleri için, “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim
Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği”ne göre, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma
cezası verilebilmektedir. Bu cezayı alan bir öğretim elemanı, devlet veya vakıf yükseköğretim
kurumunda öğretim elemanı veya yardımcısı olarak akademik bir kadroya bir daha alınmamak
üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarılır. Ancak, bu kişinin başka bir devlet
memurluğunda çalışması imkân dâhilindedir.

13.3.Devlet Memurluğundan Çekilme (İstifa) Nedeniyle Memurluğun
Sona Ermesi152
Çekilme, memurun kendi isteği ile memurluktan ayrılmasıdır. Memurluktan çekilme
memurlar için bir haktır. Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak başvurarak
memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir.
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne
kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil
atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü nedenle çekilenler,
üstüne haber vermek şartıyla bir ay şartına tabi değildirler.
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, a.g.e. s.215
A.e.
151
Daha önce yasada yer alan “İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine
atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı
Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanır” hükmü 2011 yasal değişiklikleri ile kaldırılmıştır. R.G. Tarih:
25.02.2011, Sayı: 27857 (Mükerrer).
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, a.g.e. s.213-214.
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Çekilme, memurun tek yanlı bir irade açıklamasıdır. Ancak hizmetin aksamaması
bakımından, çekilen memurun derhal görevinden ayrılmasına bazı sınırlamalar konmuştur.
Çekilen memurlardan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar
görevlerini bırakamazlar. Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya
genel hayatı etkileyen afetlere uğrayan yerlerdeki memurlar yerine atanacaklar gelip işe
başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.
Çekilen memur, yukarıda değinilen kurallara uymadan görevini bırakırsa, belli bir süre veya
hiçbir surette devlet memurluğuna alınamaz. Kurumlarından izin alarak ya da kurumları
tarafından kabul edilen bir özre dayanarak görevinden çekilenler, altı ay geçmeden yeniden
memurluğa alınamazlar. İzinsiz ya da kurumlarınca kabul edilen bir özre dayanmadan
görevinden ayrılan ve bu ayrılışını on gün sürdüren kişiler (çekilmiş sayılanlar), çekilme
tarihinden başlayarak bir yıl geçmeden yeniden memur olamazlar. Çekilmede, devir ve teslim
ile yükümlü olan ve bu yükümü yerine getirmeyen memurlar, aradan üç yıl geçmeden yeniden
devlet memurluğuna giremezler. Olağanüstü durumlarda, yerlerine gelen memurlar işe
başlamadıkça görevinden ayrılan memurlar, hiçbir biçimde yeniden devlet memuru statüsünü
kazanamazlar.

13.4. Devlet Memurluğundan Çekilmiş Sayılma Nedeniyle
Memurluğun Sona Ermesi153
Çekilmiş sayılma, bir memurun, belli şartların gerçekleşmesi halinde, idarenin yapacağı bir
işlem ile çekilmiş sayılması anlamına gelir. Devlet Memurları Kanununda çekilmiş sayılmanın
sebepleri şu şekilde sayılmıştır:
- Kadro açığına alınmış bulunan bir memurun, eski sınıfındaki derecesine eşit bir göreve
atandığı halde görevine başlamaması durumunda çekilmiş sayılır (DMK, m.91/2).
- Başka yerdeki göreve atanan memurlar, onbeş gün içinde görev yerine hareket ederek
belli yol süresi içinde görevlerine başlamazlarsa, kendilerine on günlük bir süre daha
verilebilir. Bu süre içinde zorlayıcı nedenler olmaksızın görevine başlamayan memurlar,
memurluktan çekilmiş sayılırlar. Aynı yerdeki bir göreve atanmış bulunan memurlar ise,
atama işleminin kendilerine tebliğini izleyen gün göreve başlamazlarsa çekilmiş sayılırlar
(DMK, m.62, m.63).

153

, a.g.e. s.214-215.
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- Barışta eğitim ve manevra amacıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına
alınan memurlar terhislerinden sonra, yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde göreve
başlamazlarsa, görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Devlet memuru iken muvazzaf askerlik
hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp
memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına
başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri
göreve başlatmak zorundadırlar (DMK, m.82, m.83).
- İzinsiz ya da kurumlarınca kabul edilen bir özrü bulunmaksızın görevin terk edilmesi ve
bu terkin de aralıksız 10 gün sürmesi halinde memur çekilmiş sayılır (DMK, m.94).
- Bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı ülkelere izinli olarak gönderilen memurlar,
izinlerinin bitiminde yol süresi hariç onbeş gün içinde görevlerine başlamazlarsa gene
çekilmiş sayılırlar (DMK, m.79).
- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce, özrünü gerektiren sebebin kalkması durumunda,
memur hemen görevine dönmek zorundadır. Bu durumda ya da izin süresinin bitiminde
göreve dönmeyen memurlar, memurluktan çekilmiş sayılırlar (DMK, m.108/5).
Çekilmiş sayılan bir memur, çekilmiş sayıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmeden devlet
memurluğuna alınamaz.

13.5.Emeklilik Nedeniyle Memurluğun Sona Ermesi154
Belli bir yaşa ulaşmış ya da belli bir hizmet süresini doldurmuş olan memurların, kendilerine
bazı sosyal haklar verilmesi ile memurluk statüsünden çıkarılmalarına emeklilik denilmektedir.
Memurların emeklilik statüsüne sokulmaları, bağlı bulundukları kurumun yapacağı bir idari
işlem ile olur.

Emeklilik Nedenleri
Memurların emekliye ayrılma nedenleri, zorunlu nedenler, memurun isteğine bağlı nedenler
ve idarenin isteğine bağlı nedenler olmak üzere üçe ayrılır.
Zorunlu Nedenler
Zorunlu emeklilik nedenlerinden birincisi yaş haddi, ikincisi ise malüllüktür. Devlet
memurları belli bir yaş haddine ulaştıklarında emekliye sevk edilirler. Emeklilik yaş haddi,
genel olarak 65’tir. Bununla beraber, bazı kamu görevlileri için farklı emeklilik yaş hadleri
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, a.g.e. s.216-217.
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öngörülmüş olabilir. Örneğin, üniversite öğretim üyeleri için emeklilik yaşı 67’dir. Emniyet
mensupları için yaş sınırı 52 ile 60 arasında değişmektedir.
Her ne sebeple olursa olsun, bir sakatlık ya da tedavisi imkânsız bir hastalıktan dolayı
görevini yapamayacak duruma düşen memurlar malûl sayılırlar ve haklarında emeklilik
işlemleri yapılır. Malûllüğün görev nedeniyle olması halinde vazife malüllüğünden, görev ile
ilgisi olmayan bir nedenle olması halinde ise adi malûllükten söz edilir.
Memurun İsteği ile Emeklilik
Memurun isteği üzerine emeklilik, belli bir yaşı dolduran (kadınlar için 58, erkekler için 60)
ve 9000 gün ödenmiş pirimi olan memurun kendi isteği üzerine emekliye sevk edilmesidir.
Mevzuatta yazılı yaş ve hizmet süresi şartlarını tamamlayan memurların emekli olmak
istemeleri bir haktır. Bu sebeple bu konuda idarenin takdir yetkisi yoktur.
İdarenin İsteği Üzerine (Re’sen) Emeklilik
Memurun isteği aranmadan idare tarafından emekliye sevk edilmesine re’sen emeklilik
denir. Kamu görevlilerinin resen emekliye sevk işlemi, kamu görevlisinin, çalıştığı göreve
atamasındaki usule göre atamaya yetkili makamın onayı ile tekemmül eder. Re’sen emekliye
sevk ‘kadrosuzluk’ ve ‘ahlak ve yetersizlik’ olmak üzere iki sebeple mümkündür. İkinci sebep
sadece subay, astsubay, askeri memurlarla uzman erbaşlar için söz konusudur.155

Emeklilere Sağlanan Mali Haklar
Kamu görevlilerinin emekli olmaları üzerine kendilerine bazı mali haklar sağlanmıştır.
Bunlar: emekli aylığı, emekli ikramiyesi, dul ve yetim aylığı ve toptan ödemedir.

155

Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Ekin, Bursa, 2009., s. 647.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde devlet memurluğunun sona ermesi öğrenilmiştir. Bu çerçevede devlet
memurluğunun nasıl ve hangi şartlarda sona erdiği açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğunun sona erme hallerinden biri değildir?
a) Ölüm
b) Emeklilik
c) Bağdaşmazlık
d) Çekilmiş Sayılma
e) Sürgün

2)Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen Devlet
memurluğundan çıkarılmayı gerektiren fiil ve hallerden birisi değildir?
a)İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak
b) Boykot eylemine katılma
c) İşgal eylemine katılma
d) İşi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak
e) İşyerini izinsiz terk etmek

3)Özürsüz olarak bir yılda toplam kaç gün göreve gelmeyen memur, memurluktan
çıkarılır?
a)10
b)20
c)30
d)40
e)50
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4)Devlet memurluğundan çıkarma cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından
verilmektedir?
a) Disiplin Amiri
b)Disiplin Kurulu
c)Yüksek Disiplin Kurulu
d) Vali
e) Bakan

5)“Memurun kendi isteği ile memurluktan ayrılması” kavramı aşağıdakilerden hangisini
ifade eder?
a)Çekilme
b)Atanma
c)Tayin
d)Terk Etme
e) Atılma

6)Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin kaç aya kadar gelmediği veya yerine
bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir?
a) 6
b) 1
c) 4
d) 7
e) 2

7)Kurumlarından izin alarak ya da kurumları tarafından kabul edilen bir özre dayanarak
görevinden çekilenler, kaç ay geçmeden yeniden memurluğa alınamazlar?
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a)3
b)5
c)6
d)7
e)8

8)Yüksek disiplin kurullarının, amirlerin devlet memurluğundan çıkarma istemine
ilişkin taleplerinin kendilerine geldiği tarihten itibaren kaç ay içinde karar vermeleri
gerekir?
a)1
b)2
c)6
d)12
e)24

9)Devlet memurunun kendi isteği ile devlet memurluğundan ayrılmasına ne denir?
a)Atılma
b)İstifa
c)Emeklilik
d)Zorunlu uzaklaştırma
e)İsteğe bağlı uzaklaşma

10)Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk
edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı
aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır?
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a)5
b)10
c)15
d)20
e)25

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)b, 4)c, 5)a,6)b,7)c,8)c,9)b,10)b
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14. MEMURLARIN EMEKLİLİK SİSTEMİ156

156

Kayar, a.g.e. s.313-334.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde devlet memurlarının emeklilik sistemi incelenecektir. Belirli süre çalışan
memurların çalışması gereken süre sonunda emekli olmalarıyla birlikte nasıl bir ücret düzenine
tabi tutulacakları ve emeklilik çeşitleri bu bölümde öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal güvenlik sistemi alanında, Türkiye'de sosyal sigorta kolları ile ilgili ilk kanun kaç
yılında çıkmıştır?
2. Memurların Emeklilik Konusunda Tabi Oldukları Kanunlar nelerdir?
3.Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Organları nelerdir?
4.5510 Sayılı Kanun'a Göre Kadın ve Erkek Memurların EmeklilikYaşı kaçtır?
5.5510 Sayılı Kanun'a Göre Memurların Zorunlu Emeklilik Halleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Türkiye’deki
Sosyal Türkiye’deki Sosyal güvenlik Kazanım okuyarak ve
Güvenlik Kurumları
kurumları öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.
Konu

Kazanım

Memurların
Emeklilik Memurların
Emeklilik Kazanım okuyarak ve
Konusunda Tabi Oldukları Konusunda Tabi Oldukları
araştırarak geliştirilecektir.
Kanunlar
Kanunlar öğrenilecektir.
5510 Sayılı Kanun'a Göre 5510 Sayılı Kanun'a Göre Kazanım okuyarak ve
Memurların
Emeklilik Memurların Emeklilik sistemi
araştırarak geliştirilecektir.
sistemi
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Emeklilik, Zorunlu Emeklilik, Sosyal Güvenlik, Malûlen Emeklilik, Yaş Nedeniyle Emeklilik
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Giriş
Memurların emekliliğine ilişkin düzenlemeler günümüzde iki Kanuna bağlı olarak
yürütülmektedir. 2008 yılına kadar bu konuda temel kanun, 08.06.1949 tarih ve 5434 sayılı
Emekli Sandığı Kanunu olmuştur. Ancak 2008 yılında yürürlüğe giren 31.05.2006 tarih ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da kamu görevlilerinin emekliliği
konusunda düzenlemeler getirmiştir. Görüldüğü gibi, memurların emeklilik sistemi açısından
tabi oldukları iki kanun vardır. Ancak her iki kanunun da uygulandığı memurlar farklıdır.
30.09.2008 ve öncesi kamu hizmetlerine giren eski memurlar 5434 sayılı Kanuna, 01.10.2008
ve sonrası kamu hizmetlerine giren yeni memurlar ise 5510 sayılı Kanunu tabidirler. Ancak
eski memurlardan 30 Nisan-30 Eylül 2008 arasında kamu hizmetlerine girenler, 5434 sayılı
Kanuna tabi olmakla birlikte, emeklilik yaşı bakımından 5510 sayılı Kanuna tabidirler.
1949 yılında 5434 sayılı Kanunla birlikte, memurların emeklilik işlemlerini yürütmek
üzere, Maliye Bakanlığına bağlı olarak, tüzel kişiliği haiz Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
kurulmuştur. Ancak, 16.05.2006 tarih ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 43.
maddesi bu kurumu ortadan kaldırmış, memurlar, işçiler ve bağımsız çalışanların sosyal
güvenlik sistemini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ismi ile "tek çatı" altında birleştirmiştir. Bu
düzenlemeden sonra artık, Türkiye'de hem kamu ve hem de özel kesim çalışanlarının emeklilik
işlemleri SGK tarafından yürütülmektedir.
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14.1. Sosyal Güvenlikte Kurumsal Yapı157
Sosyal güvenlik sistemi alanında, Türkiye'de sosyal sigorta kolları ile ilgili ilk kanun olan,
27.06.1945 tarih ve 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu
ile İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ye Analık Sigortası uygulanmaya başlamıştır. Buna
paralel olarak 16.07.1945’de 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile de işçi
Sigortaları Kurumu doğmuştur. Bu dağınık düzenlemeler, 1961 Anayasası'nın yürürlüğe
girmesinden sonra, 17.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda
birleştirilmiştir. Bu Kanunla, işçi Sigortaları Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu adını almış
ve işçi statüsünde çalışanların sosyal güvenlikleri alanında yeni bir adım atılmıştır. Esnaf Ve
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuruma (Bağ-Kur) 02.09.1971
tarih ve 1479 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, 01.01.1986’dan sonra bu Kanuna tabi
sigortalılara sağlık sigortası yardımları yapılmaya başlamıştır.
Tablo:3 Memurların Emeklilik Konusunda Tabi Oldukları Kanunlar158
Memurların Emeklilik Konusunda Tabi Oldukları Kanunlar

Eski memurlar
(30Eylül 2008 Öncesi Memur Olanlar

30 Nisan 2008 Öncesi
Memur Olanlar

30 Nisan- 30 Eylül 2008
Arası Memur Olanlar

Yeni memurlar
(1 Ekim 2008 ve Sonrası Memur Olanlar

5510 Sayılı SSGSSK

5434 Sayılı ESK
5434 Sayılı Eski (Emeklilik
Yaşı bakımından 5510 Tabi)

Cumhuriyetin kurulmasından sonraki yıllarda, yeni kurulan kurumlar bu kurumlara özgü
sandıkların oluşturulmasını da beraberinde getirmiştir. 1934- 1947 yılları arasında 11 ayrı
emekli sandığı kurulmuştur. Ancak, bu sistemin zaman içinde karmaşıklığa ve memurlar
arasında eşitsizliğe yol açtığı gözlenmiş ve kamu çalışanlarına yönelik sosyal güvenlik
politikasının tek metin halinde hazırlanması ve tek elden yürütülmesi görüşü ağırlık
kazanmıştır. Bu nedenle 5434 sayılı Kanun ile var olan emeklilik hükümleri ve sandıkları
157

Kayar, a.g.e., s.313.
Kayar, a.g.e. s.314.
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ortadan kaldırılmış, çalışanlardan ve işverenlerden prim alınması ilkesine dayalı, bir sosyal
güvenlik politikası oluşturulmuş, bu politikanın tek elden yürütülmesi için de Emekli Sandığı
Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Memurlar, hizmet akdine göre ücretle çalışanlar, tarım işlerinde ücretle çalışanlar,
kendi hesabına çalışanlar ve tarımda kendi hesabına çalışanları kapsayan beş farklı emeklilik
rejiminin, aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine
dönüştürülmesi için SSK Başkanlığı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nü aynı
çatı altında toplayan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) kurulmuştur. SGK, ilgili kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu
tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali açıdan özerk, 5502 sayılı Kanunda hüküm bulun mayan
durumlarda özel hukuk hükümlerine tabidir. Sayıştay denetimine tabi ve merkezi Ankara'da
olan SGK, (Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) ÇSGB'nin ilgili kuruluşudur.
Kurum'un görevleri şunlardır: Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık
uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve
yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin
yerine getirilmesini kolaylaştırmak; Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri
izlemek, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği, yabancı ülkelerle
yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre
yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak; Sosyal güvenlik alanında, kamu
idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak; Bu Kanun ve diğer kanunlar ile
Kuruma verilen görevleri yapmak.

14.2. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Organları159
5502 sayılı Kanun'a göre, SGK, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık’tan oluşur.
Genel Kurul (5510 m.5), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir
yetkilinin başkanlığında:

159

Kayar, a.g.e. s.315.
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1) Sayıştay Başkanlığı, MSB, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu tarafından
görevlendirilecek birer temsilciden (İş ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Bakan
tarafından belirlenecek iki öğretim üyesinden),

2) Başkan, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile Aktüerya
ve Fon Yönetimi Daire Başkanından,
3) En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları tarafından üye işveren
sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısıyla orantılı olarak belirlenen 9
temsilciden,

4)En fazla üyeye sahip ilk üç işçi sendikası konfederasyonları tarafından üye sayılarına orantılı
olarak belirlenen 9 temsilciden,
5)En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikası konfederasyonları tarafından üye
sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
6)Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu kamu kurumu
niteliğindeki en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye
sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden, tarım dışında kendi nam ve hesabına
çalışanların üye olduğu kanunla kurulu kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek
kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak
belirlenen temsilciden,
7). Kurumdan aylık veya gelir almakta olanların üye olduğu en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş
tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
8.) (ç), (d), (e) ve (f) bentleri dışında kalan ve kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek
kuruluşlarına görevlendirilecek birer temsilciden oluşur.
Genel Kurul,icrai bir organ olmayıp sosyal güvenlikle ilgili olarak görüş ve önerilerde
bulunma ve seçme yetkilerine sahip bir organdır. Görevleri şunlardır: a) Sosyal güvenlik
politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak. b) Kurumun
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bütçe ve bilânçolarını, faaliyet raporlarını, performans programlarını, orta ve uzun vadeli gelirgider dengesini, sigorta kolları itibarıyla yapılan en son aktüeryal hesap sonuçlarını
değerlendirerek görüş oluşturmak. c) Kurumun performans programlarında yer alan hedefleri
ile sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki dönemin performans hedeflerine ilişkin görüş
oluşturmak. ç) Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerini beşinci fıkrada
belirtilen usüle göre seçmek.
Genel Kurul üç yılda bir kez toplanır. Toplantı tarihi ve gündem en geç 2 ay öncesinden
ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Toplantı yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir ay sonra yapılacak ikinci toplantıda salt çoğunluk
aranmaz. Genel Kurul, Bakan veya üye tam sayısının üçte biri tarafından olağanüstü toplantıya
çağrılabilir (m.5/3). Genel Kurul kararları en geç iki hafta içinde, GenelKurula katılan üyelere
gönderilir ve kararlar Kurumca öncelikle dikkate alınır.
Genel Kurulda 1. fıkranın; (ç) bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu işverene,
(d) bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu işçi temsilcisini, (e) bendinde sayılan
temsilciler (f) bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu tarımda ve tarım dışında kendi
nam ve hesabına çalışanlar temsilcisini, (g) bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu
gelir ve aylık alanlar temsilcisini birer asıl ve birer yedek üye olarak seçerler. Seçim gizli oy,
açık tasnif usulüne göre yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir. Seçimler Bakanlık tarafından
hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usül ve esaslara göre yapılır.
Yönetim Kurulu, karar organı olup, Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu
taşır (5502 m.6/1). Kurul, a)Başkan, b) Başkanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan iki
başkan yardımcısı, c) ÇSGB'nı temsilen, ÇSGB'nın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir
üye, ç) Maliye Bakanlığını temsilen, Maliye Bakanının teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan
bir üye, d) Hazine Müsteşarlığın, temsilen, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi
üzerine müşterek kararname ile atanan bir üye, e) İşverenleri temsilen seçilecek bir üye, 1)
lşçller1 temsilen seçilecek bir üye, g) Kamu görevlilerini temsilen seçilecek bir üye, h) Tarımda
kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilecek bir üye, 1) Kurumdan gelir veya aylık
alanları temsilen seçilecek bir üye, i) (Ek: 10.01.2013- 6385 m.4) (h) bendi dışındaki kendi
nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilecek bir üye, olmak üzere 12 üyeden oluşur.
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Başkanlık Teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatından oluşur (m.8). Merkez teşkilatı (m.9),
ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Ana hizmet birimleri
şunlardır (m.12): a)Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. b) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü.
c) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü,d) Rehberlik
ve Teftiş Başkanlığı. e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı. Başkanlığın danışma
birimleri şunlardır (m.19): Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Basın ve
Halkla İlişkiler Müşavirliği. Yardımcı hizmetbirimleri ise şunlardır (m.23): İnsan Kaynakları,
Destek Hizmetleri ve inşaat ve Emlak Daire Başkanlıkları. Taşra teşkilatı (m.27) ise, her ilde
kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri ile bunlara bağlı olarak kurulacak sosyal güvenlik
merkezlerinden oluşur.

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu.- Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma
Kurulu (SGYDK); ÇSGB'nin başkanlığında, SGK Başkanı Milli Savunma, İçişleri, Maliye,
Sağlık ve Kalkınma Bakanlıkları ve Hazine Müsteşarlıkları tarafından, en az genel müdür
düzeyinde, görevlendirilecek birer temsilciden, İş Bulma Kurumu (İŞKUR) ve Sosyal
Yardımlaşma

ve

Dayanışma

Genel

Müdürleri

ve

Özelleştirme

İdaresi

Başkanlığı(ÖİB),Üniversiteler Arası Kurul arasından seçeceği iş hukuku ve çalışma ekonomisi
alanında çalışan bir öğretim üyesi, Genel Kurula üye gönderen kuruluşların başkanları ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Tabipler Birliği(TTB),Türk Dış Hekimleri Derneği,
Türkiye Eczacılar Birliği (TEB), Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye
Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği (TÜRMOB)
başkanlarından, Bakan tarafından uygun görülecek kişiler veya kurum temsilcilerinden oluşur.
Kurul, sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları konularında görüş bildirir. Kurul yılda en geç
mart ayı sonuna kadar toplanır.

14.3. Yeni Memurların Emeklilik Sistemi: 5510 Sayılı Kanun'un
Kapsamı160
Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi uzun yıllar, memurlar, işçiler ve bağımsız çalışanlar
için ayrı kanunlara göre (5434, 506, 1479), üçlü bir örgütsel yapılanma ve kurallar bütünü
içerisinde yürütülmüştür. 5510 sayılı Kanun üçlü sistemi tek çatı altında birleştirmiştir. Kanunun
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amacı, sosyal sigortalar (SS) ile genel sağlık sigortası (GSS) bakımından kişileri güvence altına
almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma
koşulları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel
sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir (m.1). Kanun, çeşitli tanımlar
da getirmiştir (m.3). Kanun, SS ile GSS'den yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti
sunucularını, 5510'un uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk
tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum vekuruluşları kapsar (m.2). 5510, sosyal
sigortalarda "zorunluluk İlkesi”nigetirmiştir. Buna göre, kısa ve uzun vadeli sigorta
kapsamındaki kişilerin sigortalı ve GSS'li olması, GSS kapsamındakilerin ise GSS'li olması
zorunludur.
5510 sayılı Kanun, kapsamındaki sigortalılar' üç tür olarak belirtmişti'', Bunlar, "Hizmet
akdi ile çalışanlar (4/1-a)", "Kendi adına bağımsız çalışanlar (4/1-b)" ve "Kamu görevlileri
(4/1-c)" olarak belirlenmiştir (m.4). 5510'a göre (m.4) göre, kısave uzun vadeli sigorta kolları
uygulaması bakımından; hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar
(4/1-a), köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışanlardan ise; 1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya
basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 2) Gelir vergisin• den muaf olup, esnaf ve sanatkâr
siciline kayıtlı olanlar, 3) AŞ'lerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm
ortakları, 4) Tarımsal faaliyette bulunanlar (4/1-b) ve Kamu idarelerinde; (4/1-a)'ya tabi
olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (4/1-a)'ya
girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, (4/1-a) ve (4/1 b)'ye tabi olmayanlardan,
sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bencil kapsamına girenler gibi sigortalı olması
öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı kanunun 86.maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar
sigortalı sayılırlar.
Katılımcı istisnalar.- 5510 sayılı Kanun, sigortalı sayılan üç ana grup içerisine, katılımcı
istisnalar olan bazı kişileri ve meslek gruplarını da dahil etmiştir, (4/1-a) kapsamında bazı sigorta
kollarının uygulanacağı sigortalılar m.5'de gösterilmiştir. (4/1-c)'ye dahil olan katılımcı
istisnalar ise şunlardır; (1) Seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden;
bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı
tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar, (2) Başbakan ve Bakanlar, (3) TBMM üyeleri,
(4) Belediye başkanları, (5) İl encümeninin seçimle gelen üyeleri, (6) (4/1-c) kapsamında iken,
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bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin
başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar, (7) Harp okulları
ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hesabına okuyan veya kendi
hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve
astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar, (8) Polis
Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına
okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EGM hesabına okumaya devam eden öğrenciler.
Sigortalı sayılmayanlar m.6'da göstermiştir.

14.4. 5510 Sayılı Kanun'a Göre Memurların Emeklilik Durumu,
Yaşlılık Ve Malüllük Aylığı161
Zorunlu Emeklilik Halleri
a) Yaş Haddi Nedeniyle Emeklilik: Genel yaş haddi, 5434 sayılı Kanun, memurların
çalışabileceği azami genel bir yaş haddi belirlemiştir. 5434 sayılı Kanuna göre, yaş haddi,
iştirakçilerin görevle ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırıdır. Bu Kanunun "yaş hadleri"
başlıklı 40'ıncı maddesine göre, iştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş
haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen
atamaları yapılamaz. Maddede, 1949 yılından bu yana çeşitli değişiklikler yapılmasına karşın,
maddenin ilk şeklindeki, iştirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren 65 yaş
sınırı 2003 yılına kadar korunmuştur.
65 yaş sınırı ilk kez 16.03.2003 tarih ve 4827 sayılı Kanunla (m.2) değiştirilerek 61'e
indirilmiştir. Ancak yapılan değişikliğin Cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye geri gönderilmesi
üzerine çıkarılan 03.04.2003 tarih ve 4839 sayılı Kanunla (m.2) yaş sınırı yeniden 61'e
indirilmiştir. Bu sefer de, bu Kanun'un iptali için açılan davada, Anayasa Mahkemesi, Kanun'un
yaş sınırını 61'e indiren kuralını da içeren kimi maddelerinin yürürlüklerini durdurmuştur.Bu
karardan sonra çıkarılan 08.07.2003 tarih ve 4919 sayılı Kanunla (m.1) değiştirilen 5434 sayılı
Kanun'un 40. maddesiyle iştirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş
haddinin 61 yaşını doldurdukları tarih olduğu belirlenmiş, ikinci maddesiyle aynı Kanun'a
eklenen Geçici 215. maddeyle de, bu kanunun yayımı tarihinde 61 ve daha yukarı yaşları
doldurmuş olanlar ile 61 yaşını doldurmasına kısa bir süre kalanlar için 1-6 ay arasında değişen
süreleri kapsayan geçiş dönemi öngörülmüştür. Kanunun gerekçesinde, genç ve yetenekli kişilere
yükselme olanağı sağlanması ve kamu yönetiminde etkinliğin artırılmasının amaçlandığı
161
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belirtilmiştir. Ancak Mahkeme bu düzenlemeyi iptal etmiştir. Mahkeme'ye göre, bürokrasinin üst
kademelerinde ki ve kamu hizmetinin başarı ile sürdürülebilmesi için gerekli bilgi, birikim ve
deneyime sahip çok sayıdaki kişinin görevine, hukuk güvenliğini sarsmayacak biçimde makul ve
ölçülü bir geçiş süreci öngörülmeksizin yasa ile son verilmesi kamu hizmetinin görülmesini
olumsuz yönde etkiler. Kısa bir geçiş sürecinin benimsenmesi (1 ila 6 ay arasında değişen),
kişilerin yarınlarından kaygı duymamaları, bu bağlamda istikrarlı bir çalışma yaşamı
sürdürebilmeleri için gerekli olan hukuk güvenliği ilkesini sarsıcı niteliktedir.
Bu karardan sonra çıkarılan 21.04.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunla (m.3), konu,
"İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları
tarihtir. 43. maddede yazılı olanlar dışında, hizmet süreleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar
hakkında da hizmetin gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durumlarda kurumlarınca yaş haddi
uygulanabilir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz."
şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Ancak Mahkeme, bu fıkradaki, “43'üncü maddede yazılı olanlar
dışında, hizmet süreleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar hakkında da hizmetin gereğinin ve
niteliğinin zorunlu kıldığı durumlarda kurumlarınca yaş haddi uygulanabilir." hükmünü iptal
etmiştir. Mahkeme'ye göre, "Kuralda hizmetin gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durumların
uygulanması kurumların takdirine bırakıldığı için Anayasaya aykırıdır.” Böylece, iştirakçilerin
görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi, 65 yaşını doldurdukları tarih olarak
kalmıştır. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.
(ii) Bazı meslekler için özel yaş hadleri: 5434 sayılı Kanunda (m.40), genel yaş haddinin
istisnaları vardır. Kanunda, hizmetlerin nitelik ve özelliklerine göre farklı meslek grupları için
genel yaş sınırının üstünde ya da altında özel yaş sınırları öngörülmüştür. 5510 sayılı Kanunun
"Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller" başlıklı 44. maddesi, (4/1-c)
kapsamında sigortalı sayılan ve 5434 m.40 gereği yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün
(15 yıl) prim ödeme gün sayısı olması durumunda, yaşlılık aylığı bağlanacağını hükme
bağlamıştır. Buna göre bağlanan yaşlılık aylıkları, m.28/2 ve 3'deki yaş ve prim ödeme gün sayısı
tamamlanıncaya kadar bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilir.
Malûlen Emeklilik:
(i) Adi malûllük (5510 m.25/1).- (4/1-c) kapsamındaki sigortalının veya işverenin istemi
üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca
düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, (4/1-c) kapsamındaki
sigortalılar için çalışma gücünün en az %60'ını veya görevlerini yapamayacak şekilde meslekte
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kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulu tarafından belirlenen sigortalı, malül sayılır.
Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün
%60'ı veya görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya
sonradan belirlenirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.
(4/1-c) kapsamındaki sigortalıların yazılı istemleri durumunda, haklarında bu madde hükümleri
uygulanmaksızın malullüklerinin engel olmadığı başka görev veya sınıflara nakil suretiyle
atamaları yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Ancak, istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, 5510
sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını isteme hakları saklıdır. (4/1-c) kapsamındaki
sigortalılardan, görevlerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlar, hastalıkları kanunlarında
belirlenen sürelerden fazla sürmesi durumunda, hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş
sebeplerine göre malül (m.25/1) veya vazife malûlü (m.47) sayılırlar.
Malûllük aylığından yararlanma koşulları (5510 m.26).- Malüllük sigortasından
sigortalılara malüllük aylığı bağlanır. Bunun bağlanabilmesi için sigortalının; (a) malül sayılması
(m.25'e göre), (b) En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün (5 yıl) veya
başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi
aranmaksızın 1800 gün (5 yıl) malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalar' primi bildirilmiş olması, (c)
Malüliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan SGK'den yazılı istekte bulunması,
durumunda aylık bağlanır. Ayrıntılar, Çalışma Gücü ye Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı
Tespit işlemleri Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.
(ii)Vazife Malûllüğü.- İlk defa (4/1-c) kapsamında sigortalı olanlardan, 5510 m.25
kapsamında malül hale gelmiş olanların malüllüklerinin, vazifelerini yaptıkları sırada veya
vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri
yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak amacıyla bir iş yaparken ya da
idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen
kazadan doğmuşsa, buna vazife malüllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir (5510
m.47/1).
Vazife malullükleri, keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan; Kanun, tüzük
ve emir dışında hareket etmiş olmaktan; yasak fiilleri yapmaktan, intihara teşebbüsten; her ne
suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına çıkar sağlama veya zarar verme amacından
doğmuş olursa, vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz (m.47/2).
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(iii)

Harp Malullüğü: Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin, yedek subay okulu

öğrencilerinin ve silahaltına alınanların vazife malullüğü, 5434'de düzenlenmiştir (m.56, 60, 101).
Harp malullüğüne ilişkin olarak hem 5510'da (m.47) hem de 5434'de (m.65) düzenlemeler vardır.
İstek Üzerine Emeklilik: İstek üzerine emeklilik, memurların belli bir yaş ve hizmet
süresi ile bağlantılı olarak, kendilerinin istemeleri durumunda, görevle ilişikleri kesilerek yaşlılık
aylığı bağlanmasıdır. Belli koşulları (yaş, fiili hizmet süresi) yerine getiren memurların emekli
olma isteği yönetim tarafından belir incelenmiştir.
Kadın ve Erkeklerde İstek Üzerine Emeklilik: 5510'a göre, (4/1-c) kapsamında ilk defa
sigortalı sayılanlara, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün (25
yıl) malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması koşuluyla yaşlılık aylığı
bağlanır (m.28/1-a). m.28/2'de, yukarıda belirtilen yaş koşulunun 01.01.2036’dan başlayarak
kademeli olarak hem kadınlar ve hem de erkekler için 65 yaşına yükseltileceği hükme bağlamıştır.
Buna göre, 01.01.2036-31.12.2037 arasında kadın için 59, erkek için 61, 01.01.203831.12.2039 arasında kadın için 60, erkek için 62, 01.01.2040- 31.12.2041 arasında kadın için 61,
erkek için 63, 01.01.2042-31.12.2043 arasında kadın için 62, erkek için 64, 01.01.204431.12.2045 arasında kadın için 63, erkek için 65, 01.01.2046-31.12.2047 arasında kadın için 64,
erkek için 65, 01.01.2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65 olarak uygulanır. Ancak
yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı koşulunun doldurulduğu
tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınacaktır (m.28/1, 2).
(4/1-c) kapsamında olup da 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların kademeli yaş
uygulaması.- İlk düzenleme; 5434 m.39/1- b'ye göre (1992-3774 m.1), iştirakçilerin, kadın ise 20,
erkek ise 25 fiili hizmet yılını doldurmaları durumunda istekleri üzerine emekli aylığı bağlanması
gerekir. İkinci düzenleme; bununla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunuyla yapılan değişiklikle,
iştirakçilerin emekli aylığına hak kazanabilmeleri için, fiili hizmet yılına ek olarak, yaş koşulu da
getirilmiştir. Buna göre, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (08.09.1999) sonra ilk
defa çalışmaya başlayan iştirakçilerin, istek üzerine emeklilik aylığına hak kazanabilmeleri için
25 fiili hizmet yılını ve ayrıca kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları gerekir. 4447 sayılı
Kanunla (m.26) 5434'e eklenen Geçici m.205 ile de 4447 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte
20 fiili hizmet yılını dolduran kadın iştirakçiler ile 25 fiili hizmet yılını dolduran erkek
iştirakçilerin istekleri üzerine yaş koşulu aranmadan emekli aylığı bağlanması hakları saklı
tutulmuş, ancak emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıl ve daha fazla olan iştirakçiler için
emeklilik aylığı bağlanmasında kademeli yaş uygulaması getirilmiştir.
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Açılan iptal davası üzerine Anayasa Mahkemesi Geçici 205. Maddenin 1. fıkrasının ilk
paragrafı ile (a) bendinin dışında, b, c, d, e, f, g, h, i ve j bentleri ile 2. ve 3. Fıkralar' ve Geçici
206. maddeyi iptal etmiştir. Ancak Mahkeme, Geçici 205. Maddenin 1. Fıkrasının ilk Paragrafı
ile (a) Bendini , "Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe hak kazanmış olanlarla
emekliliğine 2 yıl ve 2 yıldan az kalmış olanlara emekli olabilmeleri için yaş ve hizmet süresi
konularında ek bir yükümlülük getirmediğinden bunlar yönünden herhangi bir hak kaybına
uğranılmamaktadır." gerekçesiyle iptal istemini reddetmiştir.
İptal edilen hükümler 4759 sayılı Kanunla (m.5) yeniden düzenlenmiştir. Bununla Geçici
m.205'de, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (8.9.1999), 25 fiili hizmet yılını dolduran
ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduran iştirakçilerin istekleri üzerine emekli aylığı
bağlanması hakkı saklı tutularak, 4447 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinde, "Emeklilik hizmet
sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,
doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiili hizmet süresini tamamlamaları
halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır" hükmü korunmuştur.
Geçici m.205'in diğer hükümleri 4759 m.5 ile yapılan değişiklikle aşağıda metni verilmiş
olan yeniden düzenlenmiş hali kademeli yaş uygulaması getirmiştir. Diğer yandan, 5434 m.39 (e)
ve (f) fıkraları kapsamına girenlere (Subay ve askeri memurlarla, gedikli subay ve gedikli
erbaşların ahlak noktasında hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri
üzerine veyahut askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re'sen; f) (e)
fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler ahlak ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre
sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen) 25 fiili hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları
durumunda emekli aylığı bağlanabilecektir. 5434 m.32 gereğince fiili hizmet sürelerine zam
yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiili hizmet süresi
zammı kadar indirim yapılır. Öte yandan 5434 m.39/1. fıkrasının c, d, k bentlerinde 4447 m.23'le
değişiklik yapılarak, haklarında m.40 gereğince, haklarında yaş haddi hükümleri uygulanarak
kurumlarınca re'sen veya 61 yaşını doldurduklarında istekleri üzerine emekli edilecekler ile m.88
gereğince emekli kesenekleri geri verilememiş olanların 61 yaşını doldurmalarında istekleri
üzerine emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan fiili hizmet süresi 10 yıldan 15 yıla
çıkarılmıştır. Ancak 4447 sayılı Kanunla (m.26) eklenen Geçici m.206 ile Kanunun yürürlük
tarihinde fiili hizmet süreleri 8 yıl ve daha fazla olan iştirakçiler için 10 yıllık fiili hizmet süresini
doldurmuş olma koşulu korunmuş, fiili hizmet süreleri 8 yıldan az kalanlar için 15 yıl fiili hizmet
süresine tabi tutulmuştur. Fakat bu madde de Mahkemenin yukarıdaki kararıyla iptal edilmiş ve
anılan madde 6 ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 08.09.1999’da Sandık iştirakçisi
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olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlardakiler, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re'sen
emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak koşuluyla emekli
aylığına hak kazanacaklardır.
08.09.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar,
yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re'sen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin
10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar.
Engelli Memurların Emekliliği- 5510 sayılı Kanun'a göre, SGK tarafından
yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurulları tarafından usulüne uygun
düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca
(m.3) çalışma gücündeki kayıp oranının; (a) %50-%59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en
az 16 yıldan beri sigortalı olan ve 4320 gün (12 yıl), (b) %40-%49 arasında olduğu anlaşılan
sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün (13 yıl) malûllük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi bildirilmiş olmak koşuluyla, m. 28/2-a bendindeki yaş koşulları aranmaksızın
yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Ancak bunlar 94. madde hükümlerine göre kontrol muayenesine
tabi tutulabilirler.
Erken Yaşlanma Nedeniyle Emeklilik:- 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu
belirlenenler, yaş dışındaki diğer koşulları taşımaları durumunda yaşlılık aylığından yararlanırlar.
İleri Yaşta Erken Emeklilik:- Sigortalılar, m. 28/2-a, b'deki yaş hadlerine 65 yaşını
geçmemek üzere 3 yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün (15 yıl) malüllük, yaşlılık ve ölüm
sigortalar' primi bildirilmiş olmak koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.
Engelli Erken Emekliliği: (m.28/4, ilk defa çalışmaya başladığında var olan özrü
nedeniyle malüllük aylığından yararlanamayanlar).- Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı
tarihten önce m.25/2'ye göre malül sayılmayı gerektirecek derecede (%60) hastalık veya engeli
bulunan ve bu nedenle malüllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az 15 yıldan beri
sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün (11 yıl) malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
bildirilmiş olmak koşuluyla yaşlılık aylığı bağlanır.

14.5. Re'sen Emeklilik Halleri162
Kadrosuzluk Nedeniyle Emeklilik.- (4/1-c) kapsamında sigortalı sayılan ve özel
kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın,
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Kayar, a.g.e. s.332.
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prim ödeme gün sayısı 9000 gün (25 yıl) olması durumunda, yaşlılık aylığı bağlanır (m.44).
Bağlanan aylıklar, m. 28/2 ve 3'deki yaş ve prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya kadar
bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilir.
Ahlak ve Yetersizlik Nedeniyle Sicilen Emeklilik.- (4/1-c) kapsamında sigortalı
sayılanlardan ahlak ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine
kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere m. 28/2 ve 3'de belirtilen yaş ve prim ödeme gün
sayısını tamamlamaları durumunda yaşlılık aylığı bağlanır.

Askeri Personel- (4/1-c) kapsamında sigortalı sayılanlardan subay, astsubay, askeri memurlarla
uzman jandarma ve uzman erbaşların ahlak noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin
sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine
kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere, m.28/2 ve 3'de belirtilen yaş ve prim ödeme
gün sayısını tamamlamaları durumunda yaşlılık aylığı bağlanır.
Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya.- (4/1-c) kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir
nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli
yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan
sigortalıya, kendi adına bildirilen, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait
tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir. 5510'a göre
toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tabi olarak
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalar' primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri
durumunda, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar
için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ
tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödemeleri durumunda, bu hizmetler ihya edilerek 5510'un
uygulanmasında dikkate alınır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde memurların emeklilik sistemi incelenmiştir. Bu başlık altında eski ve
özellikle yeni (5510 Sayılı Kanun)sosyal güvenlik kanunları ele alınmıştır. Ayrıca emeklilik
çeşitleri ve nedenleri ayrıca açıklanarak öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun organları bir arada
verilmiştir?
a) Genel Kurul ve Başkanlık
b)Özel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık
c) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık
d) Genel Kurul, Başkanlık Kurulu ve Başkanlık
e) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

2)Sosyal güvenlik sistemi alanında, Türkiye'de sosyal sigorta kolları ile ilgili ilk kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
a)2772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu
b)3772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu
c)5772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu
d)6772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu
e)4772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu

3)1934- 1947 yılları arasında kaç emekli sandığı kurulmuştur?
a)9
b)10
c)11
d)12
e)13
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4)SSK Başkanlığı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nü hangi kanun aynı
çatı altında toplamıştır?
a)5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
b)5503 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
c)5504 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
d)5505 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
e)5506 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

5)SGK Genel Kurulu üç yılda kaç kez toplanır?
a)1
b)3
c)2
d)5
e)7

6)SGK Genel Kurulu toplantı tarihi ve gündem en geç kaç ay öncesinden ilgili kurum
ve kuruluşlara bildirilir?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
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7)SGK Genel Kurulu, Bakan veya üye tam sayısının kaçta kaçı tarafından olağanüstü
toplantıya çağrılabilir?
a)1/2
b)1/3
c)1/4
d)1/5
e)1/6

8) SGK’nen karar organı aşaıdakilerden hangisidir?
a)Yönetim Kurulu
b) Başkanlık Kurulu
c) Genel Kurul
d)Encümen
e)Başkanlık

9)5510 sayılı kanuna göre kapsamında ilk defa sigortalı sayılan Kadınlar İstek Üzerine
Emekli olmak için kaç yaşında olmaları gerekmektedir?
a)57
b)58
c)59
d)60
e)65
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10)5510 sayılı kanuna göre kapsamında ilk defa sigortalı sayılan Erkekler İstek Üzerine
Emekli olmak için kaç yaşında olmaları gerekmektedir?

a)60
b)61
c)62
d)63
e)64

Cevaplar
1) c, 2)e, 3)c, 4)a, 5)a,6)b,7)b,8)a,9)b,10)a
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